
Przegląd Dąbrowski
MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

nr 3 (206) | kwiecień 2017
gazeta bezpłatna
ISSN 1731-3732WWW.DABROWA-GORNICZA.PL

JUŻ NIE MA 
TAKICH CHAT

Historie o dwóch 
braciach i ich 
niezwykłym 
lokalu o profilu 
gastronomicznym

str. 10-11

JUBILEUSZOWY 
X DĄBROWSKI 
PÓŁMARATON

Rekordowa liczba 
dąbrowian na linii mety

str. 19

PROGRAM 
OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI

Efekty marcowej sesji 
dąbrowskiej Rady 
Miejskiej

str. 7

Odliczanie trwa!
Nie wiesz, co robić w majówkę? Zastanawiasz się, czy zostać 
w mieście? Jeśli zostaniesz, to mamy dla Ciebie nie lada gratkę! 
Dębowy Maj Festiwal 2017 z pewnością przyprawi Cię o zawrót 
głowy, bo w tym roku będzie nie tylko aktywnie i sportowo, ale 
również kolorowo i artystycznie!

Z kopyta ruszymy już w sobotę, 29 kwietnia, która bę-
dzie dniem pełnym kolorów. Wszystko za sprawą The 
Color Run, który przez znawców tematu nazywany jest 
też „najszczęśliwszymi 5 km na świecie”! O co chodzi? 
O dobrą zabawę, sportową rywalizację i wszechobecny 
kolorowy proszek wywołujący uśmiech na twarzy. Star-
tujemy o 14:00 w biegowym miasteczku przy molo nad 
Pogorią III.

30 kwietnia Dębowy Maj Festiwal wkroczy w nie-
znany do tej pory obszar Fabryki Pełnej Życia. Wła-
śnie tam o godzinie 10:00 swoje zmagania rozpoczną 
miłośnicy koni mechanicznych, adrenaliny i  błota. 
Na terenie dawnych suwnic, w otoczeniu fabrycznych 
hal, będą oni rywalizować ze sobą w zawodach moto-
crossowych realizowanych w formule „head to head”. 
Organizatorem tego widowiska jest stowarzyszenie 
Motodąbrowa.

O 11:00 w ośrodku Centrum Sportu i Rekreacji nad 
Pogorią III boiska przejmą koszykarze MKS Dąbrowa 
Górnicza, którzy zaproszą do turnieju ulicznej koszy-
kówki. Poza rywalizacją w  kategoriach junior i  open, 
czekać będą również konkursy towarzyszące.

Z kolei o godzinie 12:00 w Parku Zielona wystartuje 
„Dębowy Włóczykij”, czyli kolejna edycja rowerowego 
i pieszego rajdu na orientację, który podczas sportowej 
rywalizacji zaprowadzi jego uczestników do najbardziej 
odległych i  mało znanych zakątków Dąbrowy Górni-
czej. Szczegóły oraz zapisy dostępne będą na stronie 
rno.rowerowanorka.pl.

Wieczorem warto będzie wrócić do Fabryki Pełnej 
Życia, gdzie o godzinie 20:30 artyści z teatru ognia Azis 
Light porwą Was w podróż do mrocznego świata horro-
ru „Silent Hill”.

1 maja w  Parku Zielona upłynie pod znakiem siat-
kówki plażowej. Najpierw między godziną 9:00 a 13:00 
siatkarki MKS Dąbrowa Górnicza zaproszą do turnieju 
dzieci i młodzież, a od 14:00 miejsca na piaszczystych 
boiskach zajmą uczestnicy turnieju OPEN CSiR.

W  tym samym czasie, na terenie ośrodka Atol nad 
Pogorią I, do biegu będą przygotowywać się uczestnicy 

Biegu Przodownika, którego organizatorem jest stowa-
rzyszenie Aktywna Dąbrowa. Trasa biegu będzie liczy-
ła 5 km i wytyczona zostanie wokół Pogorii II. Z kolei 
o  godzinie 12:00 parking przy ośrodku nad Pogorią III 
zmieni się w  ogromną taneczną matę, na której rywali-
zować ze sobą będą uczestnicy ogólnopolskiego turnieju 
tańca hip-hop – Express Yourself.  Ciąg dalszy na str. 4

Pokryci kolorowym proszkiem biegacze, rozbiegane rodziny i ścieżki wokół Pogorii pomalowane wszystkimi kolorami tęczy – tak 
wyglądać będzie inauguracja tegorocznej edycji Dębowego Maj Festiwalu. Na zdjęciu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej w trakcie pokazu prasowego Color Run w Fabryce Pełnej Życia, 5 kwietnia 2017.
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 sms szybki miejski serwis

30 marca w Pałacu Kultury Zagłębia 
odbyło się spotkanie poświęcone ustawie 
zasadniczej i kształtowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Jego gościem był Jerzy Stę-
pień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 
Pretekstem do zorganizowania seminarium 
była, przypadająca 2 kwietnia, 20. rocznica 

uchwalenia Konstytucji RP.

30 marca odbyły się powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Grzegorz Zub zwyciężył w kategorii 
szkół podstawowych. Najlepszą gimnazjalist-
ką okazała się Paulina Hetmańczyk, a pierw-
sze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych zajął Michał Paszewski.

21 i 22 marca na Politechnice Łódzkiej 
odbył się finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projek-
towania i Wytwarzania Odzieży. Angelika 
Domańska została finalistką, a Daniel 
Solipiwko laureatem. Oboje są uczniami 
dąbrowskiego Ekonomika.

2 kwietnia w związku ze Światowym 
Dniem Świadomości Autyzmu, w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
odbyły się warsztaty i prelekcje skierowane 
do pedagogów i rodziców.

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna

Adres Redakcji: 
41-300 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Kościuszki 25, pok. 29

tel./fax 32 639 03 34
www.biblioteka-dg.pl

e-mail: przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Redaguje zespół:
Grzegorz Cius (redaktor naczelny),
Łukasz Kędzior (sekretarz redakcji),

Dariusz Nowak (fotoedytor),
Monika Łysek, Lucyna Stępniewska,
Anna Zubko, Bartosz Matylewicz,

Przemysław Kędzior, Iga Długokęcka, Monika Bokri.

Nakład: 35 000 egzemplarzy

DTP:
Krzysztof Ewicz – COMSOFT Sp. z o.o.

Redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów.

Przegląd Dąbrowski

27 marca niemal czterdziestu uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów przystąpiło do 
pojedynku wiedzy z nauk matematyczno-przy-
rodniczych, który zorganizowano w Zespole 
Szkół Sportowych.

8 kwietnia odbyło się pierwsze w tym 
roku eRobocze Show, w którym wzięły 
udział największe firmy dostarczające 
sprzęt dla branży budowlanej.

kolej na ząbkowice

Kolejne wspólne przedsięwzięcie miasta i kolei nabiera realnych kształtów. Tak będzie wyglądało bezpieczne i nowoczesne przejście 
pod torami w Ząbkowicach. Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, to prace rozpoczną się jeszcze w maju tego roku. Jest też bardzo duża 
szansa, że podobne przejście powstanie w przyszłym roku w Strzemieszycach.
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Przede wszystkim dialog
O tym, jak w praktyce sprawdza się nowy model Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego i o klu-
czowej roli, jaką zajmują w nim animatorzy dzielnicowi, mówi Piotr Drygała, naczelnik Wydziału 
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

– Dąbrowski Budżet Partycypacyjny zyskał 
uznanie nie tylko wśród znawców dużych projek-
tów samorządowych, ale przede wszystkim wśród 
mieszkańców. Świadczą o tym nie tylko konkretne 
inwestycje zrealizowane w ramach DBP, ale także 
spore zaangażowanie lokalnych społeczności w po-
szczególne edycje budżetu. Po co zatem uspraw-
niać coś, co dobrze funkcjonuje?

– Odpowiedź jest prosta. Wprowadzamy zmiany, żeby 
Dąbrowski Budżet Partycypacyjny był jeszcze lepszy. 
Cztery lata temu zaproponowaliśmy formułę, która miała 
kilka podstawowych celów. Po pierwsze, chcieliśmy zain-
teresować mieszkańców nową formą aktywności obywa-
telskiej. Wymagało to między innymi określonych dzia-
łań promocyjnych oraz aktywizujących zarówno lokalne 
społeczności, jak i poszczególnych mieszkańców dzielnic. 
Mieszkańcy sami musieli się przekonać czy warto uczest-
niczyć w kolejnych edycjach Dąbrowskiego Budżetu Par-
tycypacyjnego, czy ta idea sprawdza się w naszym mieście 
i  jakie przynosi owoce. Dzisiaj wiemy, że te cele zostały 
osiągnięte. Dąbrowianie polubili budżet partycypacyjny, 
wyczekują kolejnych edycji i przede wszystkim widzą sens 
aktywności obywatelskiej. Można powiedzieć, że mamy za 
sobą pierwszy, niezwykle istotny etap rozwoju idei party-
cypacji w naszym mieście. Dzisiaj przyszedł czas na poży-
teczne modyfikacje.

– Co konkretnie ma Pan na myśli?

– Dotychczasowy model budżetu partycypacyjnego, 
mimo że przyniósł określone korzyści i został zaapro-
bowany przez mieszkańców, nie był doskonały. Przez 
cztery lata wnikliwie obserwowaliśmy wszystkie jego 
etapy. Zbieraliśmy również opinie, zarówno ekspertów, 
jak i mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Okazało się, że 
doszło do zachwiania istotnych wartości. W  ferworze 
rywalizacji na plan dalszy zeszła dyskusja. Brakowało 
również merytorycznego dialogu i  refleksji nad kom-
pleksowymi planami i  projektami rozwoju poszcze-
gólnych dzielnic. Skupiano się na wyrywkowych po-
mysłach, co bardzo często generowało napięcie i walkę 
o głosy. Doszło także do powielania typowych projek-
tów na stosunkowo niedużym obszarze. Każdy chciał 
mieć pod swoim blokiem siłownię czy plac zabaw. Nie 
zważano na to, że podobna infrastruktura jest już w są-
siedztwie. 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 korek-
tę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

– Na czym zatem polegają wprowadzone zmiany?

– Kładziemy nacisk na dyskusję i  dialog. Zależy nam, 
aby projekty były jak najbardziej dopracowane i uwzględ-
niały nie tylko bieżące, ale także przyszłe potrzeby i rozwój 
konkretnych dzielnic. Chcemy, żeby o ich kształcie i reali-
zacji decydowała dyskusja zakończona wspólnymi wnio-
skami. Trzeba zerwać z prymatem większości na rzecz po-
żyteczności projektów. Zresztą w  niektórych dzielnicach 
takie procesy już zachodziły. Mieszkańcy, zamiast rywa-
lizować ze sobą, ustalali priorytetowe projekty, które były 
wyrazem wspólnych potrzeb i oczekiwań.

– Kto będzie inicjował i wspierał ten dzielnicowy 
dialog?

– Do tych zadań powołaliśmy specjalnych animatorów. 
Wybraliśmy ich ze sporej grupy chętnych i otwartych na 
wyzwania osób. Tutaj nie grał roli wiek ani specjalne wy-
kształcenie. Liczyły się osobiste predyspozycje i społeczna 
motywacja. Animatorami nie mogli zostać jedynie radni 
i urzędnicy miejscy. Oczywiście animatorem w konkret-
nej dzielnicy nie mógł również zostać jej mieszkaniec. 
Chodzi tutaj o pełną bezstronność. W tym gronie znaleźli 
się zarówno młodzi ludzie, jak i  aktywni seniorzy. Spo-
czywa na nich poważne zadanie. To oni podczas spotkań 
z mieszkańcami mają wspólnie zdiagnozować konkretne 
potrzeby. Muszą być one ważne dla rozwoju dzielnicy, 
uwzględniać oczekiwania mieszkańców i  mieć ponad-
czasowy walor. Zresztą animatorzy już pracują w terenie. 
Rozpoczęli od spotkań animacyjnych. Wraz z mieszkań-
cami dokonali diagnozy każdej z  35 dzielnic Dąbrowy 
Górniczej. Warsztaty składały się z 3 części. Pierwsza mia-
ła charakter teoretyczny. Animator opowiadał o wykona-
nych oraz planowanych inwestycjach, następnie przybli-
żał każdy z etapów nowej procedury DBP 2.0. W drugiej 
części mieszkańcy zastanawiali się, czym jest dla nich 
przyjazna przestrzeń. Często, pomimo podziału na gru-
py, wypracowane pomysły były takie same. Charakte-

rystyczne i wspólne były także pojawiające się w opisach 
przymiotniki: bezpieczna, czysta, cicha, zielona, dobrze 
skomunikowana. Niezwykle istotnym punktem było tak 
zwane mapowanie. Każdy uczestnik zaznaczał to, co jest 
dla niego istotne w jego otoczeniu, z czego jest zadowolony, 
a co należałoby zmienić. Każda z map zyskała więc wiele 
zaznaczonych, czerwonych bądź zielonych punktów.

– Ten krąg osób biorących udział w spotkaniach 
z animatorami jest już zamknięty?

– Nic z tych rzeczy. Każdy, w gruncie rzeczy na dowol-
nym etapie, może się włączyć w prace nad dzielnicowymi 
projektami. Nie byłeś na spotkaniu, nie zgłosiłeś swojego 
pomysłu – to wszystko nie ma znaczenia. Możesz dołączyć 
do swojej dzielnicowej grupy w każdej chwili.

– Bierzecie pod uwagę to, że w danej grupie, 
mimo wsparcia animatorów, nie będzie porozumie-
nia i nie zostaną wypracowane wspólne projekty?

– Oczywiście. Chociaż liczymy na to, że takie sytu-
acje mimo wszystko będą odosobnione. Jeżeli natomiast 
w konkretnej dzielnicy rzeczywiście zawiedzie dialog, to 
pozostanie stara forma wyboru projektów poprzez gło-
sowanie. Zatem, jak widać nie eliminujemy demokracji, 
staramy się jedynie, jak najlepiej wykorzystać potencjał 
i społeczną wrażliwość mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

– Taka mieszanka dialogu i demokracji przyniesie 
oczekiwane rezultaty?

– Jestem pewien, że tak. Zamykamy pewien etap i otwie-
ramy nowy. Pierwszy zakończyliśmy sukcesem. W  czte-
rech edycjach za przedstawionymi projektami głosowało 
ponad 91 tysięcy osób, a średnia frekwencja wyniosła 23%. 
Teraz czas na dialog i wspólne, dzielnicowe projekty, które 
– jestem przekonany – przyczynią się do poprawy jakości 
życia w całym mieście.

Rozmawiał Grzegorz Cius

Zależy nam, aby projekty 
uwzględniały potrzeby dzielnic. 
Chcemy, żeby o ich kształcie de-
cydowała dyskusja zakończona 
wspólnymi wnioskami. Trzeba 
zerwać z prymatem większości na 
rzecz pożyteczności projektów. 

Po wyczerpującym procesie rekrutacyjnym wybrano osoby, które prowadzą spotkania DBP 2.0 w dzielnicach. Na zdjęciu: Piotr Sere-
met, Ewa Stęplewska, Piotr Badoń, Monika Kosmala, Sebastian Kamieniarz, Mariusz Stefaniak, Sylwia Szałwińska, Ilona Barańska-Wę-
zik z zespołem Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.
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Dokończenie ze str. 1 
Dodatkową atrakcję będzie to, że tancerzom na 

żywo akompaniować będzie zespół Flue.
Jak co roku nie mogliśmy też zapomnieć o miłośni-

kach rodzinnej aktywności i  rywalizacji, dlatego też 
o godzinie 12:00 z ośrodka nad Pogorią III w trasę wy-
ruszą uczestnicy tegorocznej edycji Europejskiego Raj-
du Rodzinnego.

2 maja, w dniu Święta Flagi, warto będzie odwiedzić 
ośrodek w Parku Zielona, gdzie Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej od 12:00 zaprosi do kreatywnego i arty-
stycznego świętowania dnia barw narodowych.

Z  kolei nad Pogorią III ten dzień upłynie pod zna-
kiem wyścigów na longboardach. Zawody Longboard 
Running przygotowane przez BXP Event, rozpoczną 
się o  godzinie 11:00 i  towarzyszyć im będą warsztaty 
longboardowe oraz rowerowe skoki na poduchę. Start 
zawodów przy molo.

Ostatni dzień Dębowego Maj Festiwalu to przede 
wszystkim Masakratorrun, czyli bieg z  przeszkodami 
dla prawdziwych twardzieli organizowany przez stowa-
rzyszenie Pozytywnie Zakręceni, który rozegra się wo-
kół Pogorii III między godziną 9:00 a 16:00.

Ci sami twardziele, którzy zdecydują się na udział 
w  „Masakratorze” oraz pozostali miłośnicy „dawa-
nia sobie w  kość”, będą mogli spróbować swoich sił 
w  crossfitowym treningu przygotowanym i  prowa-
dzonym przez instruktorów Crossfit Sparta. Start 
o 10:00.

Nie są to jednak wszystkie atrakcje, które będą czeka-
ły na Was w Dąbrowie od 29 kwietnia do 3 maja.

Przez wszystkie dni w Parku Zielona, na terenie ska-
teparku, odbywać się będą warsztaty rolkowe, BMXowe 
i deskorolkowe, a od 1 do 3 maja na ściankę wspinacz-
kową zaprasza Speleoklub Dąbrowa Górnicza.

Atrakcją, która w zeszłym roku wielu osobom przy-
padła do gustu, były gigantyczne dmuchańce i ułożony 
z nich tor przeszkód, czyli „Giganci Wipe Out”. W tym 
roku nie dość, że „giganci” wracają na plażę przy Po-
gorii III, to dodatkowo w Parku Zielona pojawi się tor 

przeszkód dla najmłodszych. Na chętnych dmuchańce 
będą czekały od 30 kwietnia do 2 maja.

Dziać się będzie również w Fabryce Pełnej Życia, gdzie 
lada dzień stanie kontener Fittzner, w którym 29 kwiet-
nia i 2 maja od 19:00 będzie można pobawić się podczas 
koncertów przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Szczegółowy program tegorocznej edycji festiwalu 
publikujemy na sąsiedniej stronie.

Bartosz Matylewicz

Odliczanie trwa!

Huczna „setka” dąbrowskiego Cechu
Cech Rzemiosł Różnych 
w Dąbrowie Górniczej to 
nobliwy jubilat. W niedzielę, 19 
marca, hucznie obchodził setne 
urodziny.

Zrzeszenie Rzemieślników Cech Rzemiosł Różnych 
jest organizacją społeczno-zawodową, która funkcjo-
nuje w mieście od 1917 roku. Zrzesza dąbrowskich rze-
mieślników małych i  średnich przedsiębiorstw z  róż-
nych branż.

Obchody setnych urodzin rozpoczęły się w  samo 
południe w bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Gór-
niczej. Uroczysta msza święta zgromadziła reprezen-
tantów cechów rzemieślniczych z  miast województwa 
śląskiego, a  także parlamentarzystów i  przedstawicieli 
samorządu. Po nabożeństwie, uczestnicy jubileuszu 
przeszli w  uroczystym pochodzie do Pałacu Kultury 
Zagłębia, gdzie rozpoczęła sie oficjalna część imprezy. 
Galę podzielono na kilka odsłon, dzięki czemu nie za-
brakło okazji do wspomnień, prezentacji działalności 
Cechu Rzemiosł Różnych, a także wręczenia wyróżnień 
dla zasłużonych przedsiębiorców.

Ważnym momentem było uhonorowanie dąbrow-
skiego Cechu Rzemiosł Różnych Szablą im. Jana Kiliń-
skiego – jest to najwyższe odznaczenie dla rzemiosła. 
Szabla przyznawana jest rzemieślnikom oraz organiza-

cjom szczególnie zasłużonym dla działalności cechowej. 
Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znalazło się tak-
że wiele przedsiębiorstw z  terenu Dąbrowy Górniczej. 
Rzemieślnicy reprezentujący rozmaite branże otrzy-
mali odznaczenia za długoletnią działalność i wsparcie 

polskiego rynku handlu i usług. Na urodzinach Cechu 
zagrały Czerwone Gitary. Nie zabrakło też ogromne-
go tortu. Zwieńczeniem wieczoru był bankiet wydany 
z okazji jubileuszu rzemieślniczej organizacji.

red

Dębowy Maj Festiwal 2017 potrwa aż 5 dni, a zakończy go Masakratorrun. 3 maja na Pogorii III, podobnie jak przed rokiem, zmierzą 
się najwięksi twardziele.

Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej z okazji jubileuszu został uhonorowany Szablą im. Jana Kilińskiego. To najwyższe 
odznaczenie dla rzemiosła. Nagrodę odebrał Karol Kohlbrenner, Starszy Cechu w Dąbrowie Górniczej.
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las europejski coraz większy
Ponad 46 tys. drzew – sosen, dębów, olch i buków, posadzono od 2005 roku w ramach akcji „Las 
europejski”. Od początku wspierają ją prezydent Zbigniew Podraza, a także eurodeputowany prof. Adam 
Gierek. Jej trzynasta odsłona miała miejsce 1 kwietnia. 

W ciągu trzynastu lat, w lasach okalających Dąbrowę Górniczą posadzono ponad 46 tys. drzew – 
19,6 tys. sosen, 7 tys. dębów, 11 tys. olch i 8,8 tys. buków.

Zielone obszary miasta powiększało ponad 200 osób, z Dąbrowy Górniczej, ale również z innych 
miast regionu. Ramię w ramię drzewa sadzili starsi i młodsi.

Marek Piotrowski z SOS im. Edwarda Gierka podsumował, że w enklawie leśnej Rudy nasadzonych 
zostało 5 tysięcy buków.

W akcji wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 z Okradzionowa. Nie zabrakło też przed-
stawicieli organizacji społecznych i samorządowców – radnych oraz wiceprezydentów.
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To, że demokracja miewa brzydkie oblicze, wia-
domo od dawna. Nie zawsze wola czy też rządy 
większości wychodzą na zdrowie zwykłym zjada-
czom chleba. Dowodów historycznych jest aż nad-
to. Zresztą co tu mówić o większości, jak i niekiedy 
demokratyczna mniejszość może się mocno dać we 
znaki. Tak czy siak, demokracja ma dzisiaj moc-
no pod górkę. Nie pomagają jej emitowane w me-
diach migawki z  takich czy innych izb. Są kraje, 
w  których deputowani różnego szczebla bardziej 
od rozumu używają pięści. Wyjątkowo mocno 
rozpowszechnionym demokratycznym orężem są 
obecnie rozmaite kłamstwa, pomówienia i  inwek-
tywy. Ta swoista choroba jest mocno zaraźliwa 
i swobodnie hula po całym tak zwanym demokra-
tycznym świecie, siejąc zgrozę wśród próbujących 
żyć normalnie zwykłych zjadaczy chleba. Gdzieś 

tylko w  zeszytach, rozprawkach i  wypracowaniach 
maturzystów pojawiają się jeszcze naiwne poszuki-
wania prawdziwej, odpowiedzialnej demokracji. Ja-
kieś licealne tęsknoty za rozmową i dialogiem, wypi-
sywane w pocie młodzieńczego czoła, niestety tylko 
w  trosce o  dobrą ocenę, a  nie normalny porządek 
świata. Jeszcze niedawno wielu światłych publicy-
stów żyło nadzieją, że prawdziwy dialog odrodzi się 
w Internecie. Tutaj, bez zbędnych, sztucznych i uciąż-
liwych procedur, wymiana poglądów i  twórcza dys-
kusja miały się odrodzić na nowo. Dzisiaj wiadomo, 
że dyskusja w  mediach elektronicznych nie ma nic 
wspólnego z dialogiem, a rozpowszechniony hejt za-
bija resztki nadziei na normalność w Internecie.

Kiedy zatem czytam o pozytywnej próbie reaktywa-
cji dialogu będącego uzupełnieniem demokracji w Dą-
browskim Budżecie Partycypacyjnym, to ze zdziwienia 

niemal przecieram oczy. To wprawdzie dopiero po-
czątek, ale okazuje się, że tutaj na dole ludzie potra-
fią ze sobą rozmawiać, ba, nawet w  sposób twórczy 
się spierać i  szukać wspólnych rozwiązań, mając na 
uwadze nie tyle własne dobro, co rozwój swojej dziel-
nicy. Po kilku godzinach normalnej, otwartej dysku-
sji dochodzą do wniosku, że w gruncie rzeczy chodzi 
im o to samo. Chcą żyć bezpiecznie, w przyjaznym, 
czystym środowisku, z  dobrą komunikacją miejską 
i mądrze zagospodarowaną strefą aktywności. Teraz 
stoją przed wyzwaniem skonkretyzowania swoich 
oczekiwań w  postaci realnych projektów. Jest więc 
szansa na zwycięstwo dialogu i  tryumf demokracji 
opartej na dyskusji, a nie prymacie silniejszego nad 
słabszym. Może na razie w wydaniu lokalnym, ale od 
czegoś w końcu trzeba zacząć.

Dąbrowianin

Rodzynki dialogu w serniku demokracji

W trosce o środowisko  
i stan dąbrowskiej oświaty
Wsparcie dla policji, nowe mieszkania komunalne, program ograniczenia niskiej emisji oraz sieć 
szkół. Uchwały m.in. w tych sprawach podjęli miejscy radni, podczas sesji 29 marca.

Radni zdecydowali o przekazaniu 110 tys.  zł dla Ko-
mendy Miejskiej Policji. Środki te dofinansują zakup 
czterech radiowozów, które funkcjonariusze będą wy-
korzystywać przy patrolowaniu dąbrowskich ulic. Rada 
Miejska, przy pięciu głosach przeciwnych (PiS), poparła 
także przekazanie dotacji celowej, w kwocie 300 tys. zł, 
Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych. Za te 
pieniądze, w budynku przy ul. Kościuszki 44a, zostaną 
przygotowane cztery lokale mieszkalne. Każdy z nich bę-
dzie miał ok. 40 m2.

Podczas sesji radni jednogłośnie (25 głosami za) przy-
jęli nowy program ograniczenia niskiej emisji. To kon-
sekwencja wcześniejszych deklaracji Damiana Rutkow-
skiego, zastępcy prezydenta miasta, że Dąbrowa Górnicza 
będzie intensywnie zachęcać mieszkańców do przejścia 
na ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne, podłącze-
nia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a  także korzystania 
z kolektorów słonecznych. Uchwała w sprawie programu 
ograniczenia niskiej emisji, zakładającego wzrost dofinan-
sowania do wymiany pieców na ekologiczne, nawet do 8 
tys. zł, wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Mia-
sta Dąbrowy Górniczej zastąpi dotychczasowy system 
dotacji i  ma na celu przyspieszenie osiągnięcia efektu 
ekologicznego. Dotacje celowe będą udzielane osobom 
fizycznym na podstawie indywidualnych umów. W 2017 
roku na likwidację niskiej emisji w budżecie miasta za-
planowano 260.000 zł, jednak kwota ta w zależności od 
potrzeb i  zainteresowania mieszkańców może zostać 
zwiększona. W  latach 1998-2016 na likwidację niskiej 
emisji udzielono łącznie 2333 dotacji dla osób fizycznych 
na kwotę 3 461 809,88 zł.

Radni zdecydowali również o przystąpieniu gminy do 
wdrażania obszarowych programów ograniczenia ni-

skiej emisji, prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (WFOŚi-
GW). Za tym określeniem kryje się umożliwienie wy-
stąpienia przez gminę o środki do WFOŚiGW. Te, jako 
dotacje, będą mogły zostać przekazane mieszkańcom na 
wymianę systemów ogrzewania – starych pieców opala-
nych węglem na modele mniej uciążliwe dla środowiska.

Rada Miejska zajęła się także nową siecią szkół, której 
opracowanie stało się konieczne ze względu na zmienio-
ne przepisy oświatowe, przygotowane przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i  ustanowione przez parla-
ment. Pierwsze podejście do tego tematu radni wykonali 
w lutym. Jednak Śląski Kurator Oświaty, 1 marca w prze-
słanej opinii dokonał zmian w ówczesnym projekcie, za-

kładającym m.in. połączenie Szkoły Podstawowej nr 31 
i Gimnazjum nr 9 w Ząbkowicach, Szkoły Podstawowej 
nr 8 i Gimnazjum nr 4 na Alejach, Szkoły Podstawowej nr 
10 i Gimnazjum nr 1 w centrum oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 17 i Gimnazjum nr 10 w Strzemieszycach. Niespo-
dziewanie 28 marca kurator uchylił własną „ostateczną 
decyzję” z początku miesiąca, nakazując utworzyć jedną 
szkołę podstawową zlokalizowaną w dwóch budynkach 
– dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum 
nr 4. W efekcie Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą 
siedmiu szkół podstawowych zlokalizowanych w ośmiu 
budynkach. Jednocześnie przegłosowana została uchwa-
ła, dotyczącą wniesienia skargi do sądu administracyjne-
go na wspomnianą opinię kuratora. PK

Metropolitalne konsultacje
Od 13 kwietnia do 5 maja prowadzone będą 

konsultacje społeczne w  sprawie przystąpie-
nia Dąbrowy Górniczej do związku metropoli-
talnego.

Związek metropolitalny województwa śląskie-
go powołany został ustawą z 9 marca 2017 r., pod-
pisaną 4 kwietnia przez prezydenta RP. Do jego 
głównych zadań należeć będzie kształtowanie ładu 
przestrzennego, organizacja publicznego transpor-
tu, wdrażanie zrównoważonej mobilności, rozwój 
społeczno-gospodarczy, a  także promocja obszaru 
metropolitalnego.

Zanim rady gmin zdecydują o  przystąpieniu 
do związku, przeprowadzone zostaną konsultacje 
społeczne. W  Dąbrowie Górniczej potrwają od 13 

kwietnia do 5 maja. Swoje zdanie mieszkańcy będą 
mogli wyrazić elektronicznie – na stronie konsulta-
cje.dabrowa-gornicza.pl, a także w sposób tradycyj-
ny – w Urzędzie Miejskim, Pałacu Kultury Zagłębia 
oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Ko-
ściuszki 6a).

Metropolia może objąć obszar 2,3 tys. km2, za-
mieszkały przez 2,37 mln mieszkańców, na którym 
działa ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwa-
rzających 8% PKB kraju. To bardzo dobre zaplecze 
biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza 
i atrakcyjne tereny inwestycyjne. Dysponuje szero-
ką ofertą edukacyjną, może pochwalić się ważnymi 
wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, a  także 
atrakcjami turystycznymi.
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 8 Przedsiębiorco, przyłącz się!
Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność 

gospodarczą do zostania Przedsiębiorcą Przyjaznym 
Dąbrowskiej Rodzinie i włączenia się do programu „Dą-
browska Rodzinka.pl”. Skierowany jest on do rodzin, wy-
chowujących 2 lub więcej dzieci oraz rodzin zastępczych 
lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. Aby włączyć 
się do programu, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: 
ichabinska@dabrowa-gornicza.pl. lub kzasucha@dabro-
wa-gornicza.pl oraz podpisać Porozumienie z gminą, or-
ganizatorem programu. Partnerzy programu „Dąbrowska 
Rodzinka.pl” nie ponoszą żadnych kosztów, mogą za to 
zyskać większe zainteresowanie klientów oraz dodatkową 
reklamę. Więcej informacji www.dabrowskarodzinka.pl.

 8 Rusza nabór do przedszkoli
Po Świętach Wielkanocnych rozpocznie się rekrutacja 

do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych. Pełna informacja dostępna będzie na por-
talu miejskim www.dabrowa-gornicza.pl.

 8 Bezpłatne wsparcie
Osoby zmagające się z uzależnieniami oraz ich bliscy 

mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. W Punkcie Kon-
sultacyjno-Informacyjnym ds. uzależnień od alkoholu 
przy ulicy Adamieckiego 13 (w  budynku Przychodni 
„MERKURY”) bezpłatnych porady udzielają we wtorki 
od 16.00 do 18.00 pedagog – specjalista terapii uza-
leżnień, w  piątki od 16.00 do 18.00 – specjalista tera-
pii uzależnień – psycholog. Kontakt tel.  32 262 97 02. 
W tym samym miejscu swą siedzibę ma Punkt ds. Uza-
leżnień od Narkotyków. W każdy poniedziałek od 11.00 

do 17.00 na bezpłatne porady i konsultacje można liczyć ze 
strony psychologa i pedagoga – specjalistów terapii uzależ-
nień od narkotyków.

 8 Samorządowy turniej 
szachowy

Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Zagłębie” zaprasza na Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej 
Samorządowców i  pracowników sfery budżetowej. Tur-
niej odbędzie się 8 maja o 16.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Kościuszki 25. Mogą w nim uczestniczyć 
wszyscy pracownicy samorządowi z Dąbrowy Górniczej   
m.in.: radni, pracownicy urzędu miejskiego, nauczycie-
le, pracownicy PUP i  wszystkich pozostałych instytucji. 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres internetowy: rafael.
pierzak@zaglebiedabrowa.pl do 7 maja 2017.

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 
PZSzach. Tempo gry: 15 minut dla każdego z zawodników 
na całą partię. Zwycięzca otrzyma puchar, a zdobywcy 2. 
i 3. miejsca dyplomy.

 8 Walczy o Opole!
Przed nami emocjonujący weekend. 22 kwietnia o 17.30 

w  TVP 1 w  preselekcjach do finału miesiąca O! Polskie 
Przeboje wystąpi dąbrowski muzyk Przemysław Smolar-
ski. Dąbrowianin swym udziałem w programie zawalczy 
o awans do konkursu debiutów na Festiwalu Polskiej Pio-
senki w Opolu. Jak nam zdradził Przemek, zaprezentuje 
swój najnowszy singiel „Jestem”: – Jest to dynamiczna 
kompozycja w klimacie pop- rock opowiadająca o tym, że 
jesteśmy jako ludzie stworzeni do tego, by ciągle do czegoś 
dążyć i bez przerwy czegoś poszukiwać w swym życiu.

Zapraszamy do obejrzenia występu dąbrowskie-
go kompozytora, wokalisty i  aranżera, który w  mar-
cu skończył nagrywać swój debiutancki album, który, 
jak zapowiada, ukaże sie już we wrześniu 2017 roku. 
I oczywiście trzymamy kciuki!

 8 Grupa Plastyczna DĄBROWA
1 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej roz-

poczęła działalność pracownia plastyczna. Grupa orga-
nizuje i prowadzi: amatorskie grupy malarskie dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, warsztaty artystyczne, plene-
ry malarskie, wystawy indywidualne i zbiorowe dla człon-
ków Stowarzyszenia. Udziela również pomocy w podno-
szeniu kwalifikacji i  doskonaleniu warsztatu twórczego, 
współdziała ze stowarzyszeniami twórczymi różnych śro-
dowisk, placówkami kulturalnymi i itd. Prowadzi też dzia-
łalność charytatywną i wolontariat na rzecz społeczności 
lokalnej. Zapraszamy stowarzyszenia twórcze różnych 
środowisk, placówki kulturalne oraz inne stowarzyszenia 
do współpracy.

 8 Pozarządowo i obywatelsko 
w jednym miejscu

Od 1 kwietnia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6a swo-
ją siedzibę ma Wydział Organizacji Pozarządowych i Ak-
tywności Obywatelskiej. Dzięki temu sprawy dotyczące 
organizacji pozarządowych, budżetu partycypacyjnego 
i konsultacji społecznych oraz projektu Fabryka Pełna Ży-
cia można załatwić w jednym miejscu. Informacje o pracy 
wydziału, jego poszczególnych komórkach i osobach zaj-
mujących się konkretnymi sprawami można znaleźć na 
stronie www.ngo.dabrowa-gornicza.pl. az
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Wystawa memów Marty Frej obyła się bez ofiar, 
incydentów i protestów. Jedyny proteścik, jaki miał 
miejsce, pojawił się na chwilę na profilu społecz-
nościowym i  spotkał się z  tak negatywnym od-
biorem, że wątek został szybko zamknięty przez 
administratora. Info co prawda poszło w  Polskę 
i na wernisażu było więcej osób niż zazwyczaj (tak 
przynajmniej zapewniała dyrektor PKZ), ale było 
naprawdę spokojnie i bez skandalu. Samej zresztą 
(nota bene bardzo fajnej) wystawy też nie można 
uznać za skandaliczną.

Nie będę rozpisywał się na temat historii sztuki 
i  przypominał wszystkich budzących kontrowersje 
dzieł. Świat się zmienia, a  ludzie wciąż protestują. 
Mechanizm jednak chyba zawsze jest taki sam. Pa-
miętam z okresu szkoły średniej, kiedy przed kinami 
wyświetlającymi film „Ksiądz” (reż. A. Bird) prote-
stowano (oczywiście i  tradycyjnie – bez wcześniej-
szego się z filmem zapoznania), bo tytułowy bohater 
był gejem. Pamiętam niedawne modlitwy przed kon-
certem zespołu Behemoth (choć napisano przecież 
– „gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni 
lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i mo-
dlić się, żeby ludziom pokazać. Ty zaś, gdy chcesz się 
modlić, wejdź do swej izdebki i zamknij drzwi […]”, 
Mt 6,5-6). Pamiętam Liberę… Pamiętam Kozyrę… 
Pamiętam…

I  o  ile nie odmawiam nikomu prawa do protestu 
i sprzeciwu (wręcz odwrotnie – zawsze trzymam się 
nieśmiertelnego zdania Woltera – „Nienawidzę two-
ich poglądów, jednak będę bronić do śmierci twojego 
prawa do ich wygłaszania”), to jeśli idzie o DZIEŁO 
SZTUKI (swoją drogą artysta nie może przecież pły-

nąć z prądem i jego rola polega właśnie na się buntowa-
niu!), jego wynik jest ZAWSZE przeciwny do zamiarów 
tych, którzy protestują. Bo przecież poszliśmy wtedy na 
„Księdza”. Poszliśmy i bardzo nam się nudziło (ech, po-
kolenie „Indiany Jonesa”), a, żeby było śmieszniej, winą 
obarczyliśmy protestujących. Pamiętacie koncert Ma-
donny, który oprotestowano, bo miał się odbyć (i oczy-
wiście się odbył) 15 sierpnia? WSZYSCY o nim wiedzie-
li. Sam zresztą dowiedziałem się od Babci, która – daję 
słowo – Madonny nie słucha.

Nie przedłużam, bo przecież każdy rozsądny człowiek 
wie, o co chodzi, a nierozsądni wciąż będą wygłupiać się 
i krzyczeć, choćby przeciwko namalowanym na jezdni 
biało-czerwonym przejściom dla pieszych, bo prze-
chodząc przez ulicę, depczemy nasze narodowe barwy. 
Proszę się nie śmiać, nie wymyśliłem tego – rzecz miała 
miejsce w tym roku. Na Pomorzu.

Jawi się tu, oczywiście, wiele pytań – co artyście wol-
no, a  czego nie wolno? Czy istnieją granice w  sztuce 
(moim zdaniem jest nią na przykład zagłodzony pod-
czas wystawy kostarykańskiego artysty pies)? Czy jest 
coś, z  czego nie można się śmiać i  z  czego nie można 
drwić? Na to ostatnie pytanie chyba odruchowo i  na-
tychmiast odpowiemy, że oczywiście. Bo śmierć, bo 
choroba, bo cierpienie… Tyle tylko, że, jak sobie przy-
pomnę choćby grupę Monty Pythona, uświadamiam 
sobie, że nie ma tam sfery życia, w  którą by nie ude-
rzyła. Nie uznawali Anglicy świętości. Żadnej. I czy nie 
dlatego mają tak wielką i wierną grupę fanów? I znowu 
nie odkrywam tu żadnej Ameryki – myślę, że dzięki 
tego typu działaniom łatwiej nam oswoić śmierć czy 
chorobę. Kiedy coś wydrwimy, przestajemy się tego bać, 
staje się nam bliższe, bardziej ludzkie (pamiętacie lekcje 

obrony przed czarną magią, którą w „Harrym Potte-
rze” przeprowadził Remus Lupin?).

Rzeczą, która mnie w tym wszystkim jednak naj-
bardziej zastanawia, jest całkowity brak dystansu. Do 
siebie. Do wartości. Do życia. Jakby dano nam świat 
i nakazano traktować go tylko i wyłącznie z siermięż-
ną powagą. A im mocniej staramy się być (po) ważni, 
tym bardziej stajemy się właśnie śmieszni i  żałośni. 
Weźmy choćby patos i  dumę wszelkich ruchów na-
cjonalistycznych. Ks. Stanisław Walczak (były mi-
sjonarz), mówi także w  tym kontekście o  „teologii 
wyzwolenia” i zwraca uwagę, że „polska teologia na-
rodowa jest przesycona nacjonalizmem, ślepym wy-
wyższaniem i umiłowaniem swojego narodu – tak go 
kocham, że z tej miłości nienawidzę innych. A prze-
cież w  Nowym Testamencie nie ma narodu wybra-
nego, bo wybrani są wszyscy, którzy wierzą w Chry-
stusa”. * A czy nacjonaliści z każdego kraju nie myślą 
o  swoim narodzie w kategoriach wyjątkowości wła-
śnie? Bo jeśli tak, to wszystkie narody są wyjątkowe. 
A skoro wszyscy są wyjątkowi, to nikt nie jest.

Wracając jednak do dumy i traktowania wszystkie-
go „na serio”, to co? Napuszymy się, napniemy i na-
prężymy, po czym z  tym brakiem dystansu do cze-
gokolwiek przeżyjemy sobie życie. „I oto idą, zapięci 
szczelnie,/Patrzą na prawo, patrzą na lewo./A patrząc 
– widzą wszystko oddzielnie/Że dom... że Stasiek... że 
koń... że drzewo... ”.**

Nuda, Panie…
Robert Strzała

* „Gazeta Wyborcza” 18-19 marca, 2017
**J. Tuwim „Mieszkańcy”

Jak się buntować?

Nowe inwestycje komunalne
Po zakończeniu budowy 
nowych mieszkań komunalnych 
w Ząbkowicach, miasto 
przymierza się do kolejnych 
inwestycji na terenie dawnego 
ośrodka dla dzieci niewidomych.

Przekazywanie kluczy do mieszkań w  Ząbkowicach 
rozpoczęło się w  połowie marca. W  nowym budynku 
przy ul. Armii Krajowej znajduje się 31 mieszkań z peł-
nym węzłem sanitarnym, w tym 2 lokale przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 27 mieszkań ma po-
wierzchnię 35-36 m2, a pozostałe 4 powierzchnię od 47 do 
54 m2. Koszt całej inwestycji to 4,3 mln zł, z czego prawie 
1,3 mln zł pochodziło z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe osiedle w Gołonogu
Na działce przy ul. Kwiatkowskiego trwa obecnie roz-

biórka budynku dawnej szkoły dla niewidomych dzieci. 
Rozbiórka i  uporządkowanie terenu umożliwi kolejne 
inwestycje mieszkaniowe.

– Wyłaniamy właśnie projektanta, który opracuje 
koncepcję i podpowie nam, jak zagospodarować ten 
teren w optymalny sposób. Aby to ułatwić, w  jed-
nocześnie trwających pracach nad planem zagospo-

darowania przestrzennego dla tego terenu, chcemy 
dopuścić w tym miejscu zabudowę wysoką, która po-
zwoli na stworzenie większej liczby mieszkań na tej 
samej powierzchni – mówi Marcin Bazylak, pierwszy 
zastępca prezydenta miasta.

Według szacunków miasta jest szansa, że na tym te-
renie uda się zmieścić 3 budynki wraz z układem ko-

munikacyjnym i przyjaźnie zaaranżowaną przestrze-
nią wokół. 

– Liczymy, że do końca 2017 roku uda nam się skom-
pletować całą dokumentację wraz z  pozwoleniami, 
dzięki czemu z budową, podzieloną na etapy, będziemy 
mogli ruszyć na początku 2018 roku – podsumowuje 
wiceprezydent Bazylak. Bartosz Matylewicz

Po wielu latach przerwy miasto powraca do budowy mieszkań komunalnych.
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JUŻ NIE MA TAKICH CHAT…

Autorzy dzisiejszego tekstu zastrzegają, że bardzo bali się tego tematu. Jak mówią, jest on tak wyjątkowy i bliski ich sercom, że bali 
się oskarżeń o subiektywizm i sentymentalizowanie. Z drugiej strony tak nieuchwytny, że ich obawy budziła niemożność całkowitego go 
uchwycenia. Czy im się udało? – oceńcie Państwo sami.

Pamiętam, że Zysiek, który w  tych czasach miał 
z  nas wszystkich największą pojemność, przy-
jeżdżał zawsze do „Chaty…” godzinę wcześniej. 

Wsiadał na Zagórzu w autobus 182, wysiadał na Trzy-
dziestym, wkraczał do lokalu, zamawiał piwo i  zaj-
mował stolik na dworze. Miało to swoje następstwa 
zarówno dla niego, jak i dla nas. Po pierwsze – jak już 
wspomniano – umiał więcej, po drugie – kiedy przy-
jeżdżaliśmy, mieliśmy pewność, że zawsze będzie gdzie 
usiąść. I znowu – z jednej strony miało to znaczenie jed-
nostkowe – kiedy przyjeżdżaliśmy, Zygu kupował piwo 
drugie, a my pierwsze i byliśmy na zbliżonym do siebie 
poziomie. Z drugiej – sytuacja miała ogromne znacze-
nie logistyczne. Gdyż do następnych autobusów (jeż-
dżących dokładnie co godzinę – 604 lub właśnie 182) 
przy „Diamencie” (na Kościuszki, przystanek przed 
Dworcem PKP) wsiadała naprawdę chmara. W  ciepłe 
piątkowe popołudnia/wieczory panował w  nich (nad) 
zwyczajny ścisk. Na ulicy Furmana autobus pustoszał, 
a niedawni pasażerowie biegli 100 metrów w stronę ulu-
bionego lokalu, aby zdobyć jakieś krzesełka czy stoliki. 
Gołonóg miał chyba łatwiej (tak naprawdę to wszyscy 
mieli łatwiej, bo przecież nie były to jakieś hektary i po-
dróż przez „puszcze i sawanny Kamerunu”, ale ten au-
tobus też miał swój urok), bo chodziło się na nogach. 
Z  „Brodway’u” wystarczyło przejść przez tory (jeden 
z powrotów z „Chaty…” tą drogą zakończył się tragicz-
nie) i było się na miejscu.

Z  powyższego można by wyciągnąć kolejno trzy 
wnioski: ludzie jeździli się tam przede wszystkim upić; 
lokal był malutki i mizerny; każdy bywalec funkcjono-
wał w swoich „stoliczkowych” grupach.

Wszystkie trzy na szczęście są fałszywe.
Zanim je jednak obalimy, cofnijmy się na moment 

do krótkiej historii tego miejsca. „CHATY U BRATA”. 
A skoro tak, to musimy zacząć od Braci. Borowców. Ire-
neusza i Grzegorza. Pamiętacie początki „Remixu”? Tu 
było podobnie. Bracia nigdy nie myśleli o tym, żeby za-
łożyć „lokal gastronomiczny” czy jakikolwiek inny. Je-
den pracował w „Budostalu” i nawet nie było tak źle, ale 
zdarzyło mu się wyjechać na miesiąc do Beneluxu i, kie-
dy wrócił po roku, był już innym człowiekiem. Do swo-
jej pracy nijak nie chciał wracać. Drugi przez rok był 
górnikiem, ale – jak mówi jego brat – „spotkał się tam 
z takim bezmiarem chamstwa, że nie dał rady, stwier-
dził, że to bez sensu i odpuścił”. I podobnie jak w histo-
rii naszego sklepu muzycznego – zaczęły się kombinacje 
i pomysły. Bo przecież coś trzeba było robić. Złożyło się 
tak, że teść Grześka miał na działce przy ulicy Furmana 
niedokończony dom. Domecek właściwie. Niedokoń-
czony w tym sensie, że wszystko było zrobione do poło-
wy. Połowa schodów, połowa podłóg, połowa dachu… 
Pół-domek i półśrodki. „No to co? Obejmujemy i zakła-
damy knajpę. Będzie dobrze, będzie cacy”.

I było trochę jak w filmach animowanych lub familij-
nych – zakasali rękawy, „zatrudnili” przede wszystkim 
siebie, rodzinę i różnych znających się na rzeczy znajo-
mych i zaadaptowali lokal. Zajęło im to MIESIĄC! Nie 
wnikając specjalnie w  szczegóły, ale nadmieniając, że 
pierwsze schładzarki do piwa były tak naprawdę prze-
robionymi schładzarkami do mleka, „Chata u  Brata” 
odpaliła rakietę w okolicy roku 1990 (o tym, dlaczego 
nie wiem tego dokładnie, mówi kolejny akapit). Ale jak 
już odpaliła, to poszło naprawdę ostro.

Generalnie – Irek Borowiec nie jest łatwym rozmówcą. 
Jest niezwykle dobrym, ciepłym i inteligentnym człowie-
kiem, ale na większość moich pytań dotyczących począt-
ków, imprez i wspomnień odpowiada ze śmiechem: „No 
co ja mogę powiedzieć? Fajnie było. Dobrze…”.

Jest skromny. Zbyt skromny. Bo to, co zrobili na Fur-
mana, w pewnym sensie naprawdę wielu z nas uformo-
wało. Robię więc sondę/rozpytanie wśród znajomych. 
Bo jak się tak zastanowię, to większość przyjaźni z tam-
tych czasów (a może w ogóle) pochodzi właśnie z „Cha-
ty…”. Nie tylko moich. We wspomnieniach przeważa 
autentyczny entuzjazm i wzruszenie. Pierwsze z brzegu:

Ewa: „To jedyne miejsce na tym etapie mojego śred-
nio długiego życia, w którym czułam się naprawdę „na 
miejscu”... Aż mi się wilgotno w oczkach zrobiło. Ola: 
„Nie było potem, nie ma i nie będzie już takiej knajpy! 
Chatki osadzonej w specyficznym klimacie, specyficz-
nych czasach, z  za…stymi ludźmi... Tłumy ludzi, nie-
zapomniany smak piwa, wiele przyjaźni, wiele historii. 
Myśl o  spędzeniu tam późnego popołudnia  dodawała 
odwagi, żeby zwlec się rankiem z  łóżka i  przeżyć ten 
dzień”. Edyta: „Wyjątkowość tego miejsca polegała na 
tym, że mogłam iść tam całkiem sama, bo wiedziałam, 
że tam będą wszyscy, z którymi chciałam się spotkać. 
Tam też poznałam mojego męża”. Robert: „Pamięt-
ne czasy... dobra zabawa, zimne piwko, hamburgery 
z pysznym sosem (czasami, jak brakowało kasy, to na-
wet bez mięska)... doborowe towarzystwo... i nawet gra-
liśmy tam jeden koncert... było SUPER!!!”

Trudno się z tym wszystkim nie zgodzić. Kto bywał, 
ten wie i  pamięta, kto nie miał tej możliwości, powi-
nien poznać kilka faktów. „Chata u Brata” nie była ja-
koś szczególnie dużym lokalem i z zewnątrz wyglądała 
nad wyraz niepozornie. Dodatkowo, w  dokumentacji 
firmowej była opisana dosyć zwyczajnie i  po prostu – 
„Chata u Brata. Piwiarnia”. Budynek w kształcie góral-
skiej chatynki proponował jednak kilka pomieszczeń 
w  środku – „na dole”, „nad schodami” i  dobudowane 
w okresie prosperity – jedną dużą salę ze stołem bilardo-
wym i jedną malutką – z fliperem i piłkarzykami. I już. 
Koniec atrakcji. Bez telewizora i (o zgrozo!) bez Wi-Fi. 
Za to z legendarnymi, otwartymi i przyjacielskimi pra-
cownikami (często byli oni równocześnie, wcześniej lub 
później bywalcami lokalu) – Paniami: Krysią i Mario-
lą, Sylwią „Sylwestrem”, Moniką, Agnieszką, Marzeną, 
Edytą, Kasią, Pafciem, Oskarem, Marcinami, Jurkiem. 
Ze sprzedażą papierosów na sztuki. Sylwia mówi, że 
w „Chacie…” się nie pracowało, w „Chacie…” się żyło 
– kiedy kończyłam poranną zmianę, nie wracałam do 
domu – po co? Wszyscy przecież byli na miejscu…”

Czujny czytelnik zada tu pytanie – „skoro napisano 
wcześniej, że do lokalu przychodziły takie tłumy, jak 
zatem ci wszyscy ludzie się tam mieścili? ”. Odpowiedzi 
mam dwie. Pierwsza brzmi – nie wiem. Ale się mieści-
li. W ciasnocie, kilometrowej kolejce do baru i ubikacji 
(mężczyźni mieli lepiej, bo istniała też ściana płaczu 
w  małym budynku zbudowanym na kształt komór-
ki i stojącym na dworze), wędzeni w dymie „Marsów” 
i „Zefirów” (bo w przecież w tych na maksa niezdrowych 

„Chata u Brata” nie była jakoś 
szczególnie dużym lokalem 
i z zewnątrz wyglądała nad wy-
raz niepozornie. Dodatkowo, 
w dokumentacji firmowej była 
opisana dosyć zwyczajnie i po 
prostu – „Chata u Brata. Piwiar-
nia”. Budynek w kształcie góral-
skiej chatynki proponował jed-
nak kilka pomieszczeń w środku 
– „na dole”, „nad schodami” 
i dobudowane w okresie prospe-
rity – jedną dużą salę ze stołem 
bilardowym i jedną malutką – 
z fliperem i piłkarzykami. I już. 
Koniec atrakcji.
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i niehigienicznych czasach można było palić wszędzie). 
Inna sprawa jest taka, że w  sezonie zimowym ludzie 
często przenosili się do lokali w  Centrum – „Palety” 
czy „Partii” – i wszędzie można było znowu zobaczyć 
znajome buzie. Odpowiedź druga wynika z  tajemnicy 
„ogródka”. Bo ten akurat był duży. Bardzo. I w ciepłe 
dni/piątki/weekendy naprawdę i dosłownie (bo nie ma 
w tym zdaniu cienia przesady) pękał w szwach. W pew-
nym momencie doszło do absurdalnej sytuacji, że nie 
wszyscy mogli zostać wpuszczeni, gdyż miejsca po pro-
stu brakowało i  sytuacja niemal wymykała się właści-
cielom spod kontroli. Aby rozładować kolejki, organi-
zowano wtedy dodatkowy (można powiedzieć polowy) 
bar na dworze, a przy bramie stawał jeden z pracowni-
ków i reglamentował wejścia. Zasada była prosta – jedna 
osoba wychodzi, jedna wchodzi. A przed bramką kłębił 
się tłum i często od dobrej woli czy bliższej znajomości 
„selekcjonera” (pozdro Pafciu!) zależało, kto wejdzie, 
a  kto nie. Oczywiście najczęściej kończyło się to i  tak 
w  ten sposób, że jakimś dziwnym trafem wszyscy się 
ze sobą mieszali, brama niekoniecznie się domykała, 
niektórzy wchodzili bokiem niedokładnie ogrodzonej 
działki lub siadaliśmy na krawężniku przy ulicy i  tam 
kwitło dalsze życie towarzyskie.

Bo było tak, jak wspomina Ewa – nie trzeba było się z ni-
kim umawiać. Po prostu wychodziło się z domu i  jecha-
ło do „Chaty…” (dobre, nie?). I wszyscy już tam byli lub 
dostarczali się później. Często zastanawiałem się nad tym 
fenomenem. Cóż takiego nam oferowano, że potrafiliśmy 
odłożyć wszystko i „gotowiśmy [gnać], lecieć, pędzić [na 
ratunek nieszczęsnemu królowi”] (to przecież wtedy wielu 
z nas poznało „Ferdydurke” i Gombrowicza w ogóle). My-
ślę sobie, że podstawową, wbrew pozorom, zaletę stanowił 
fakt, że lokal był usytuowany jednak na obrzeżach i szansa 
na spotkanie rodzica czy nauczyciela była niewielka (co 
oczywiście nie zmienia faktu, że często widywano tam 
znanego profesora jednego z dąbrowskich liceów). Oczy-
wiście nasi rodzice czy nauczyciele wiedzieli o tym loka-
lu (któż o nim wtedy nie wiedział?) i nie pałali doń taką 
miłością, jak my. W dorosłym świecie krążyły legendy, że 
narkomania, pijaństwo, ruja i poróbstwo. Dziś myślę, że 
z jednej strony przede wszystkim martwili się o nas, z dru-
giej może trochę (choć tu pewnie przesadzam) nam za-
zdrościli. Że gdzieś jest świat, który tak bardzo nas pochła-
nia. I znowu oddając sprawiedliwość i  tłumacząc pewne 
rzeczy, muszę napisać, że nie ulega wątpliwości fakt, że był 
alkohol (wszak piwiarnia). Pamiętam też równocześnie, że 
właściciele zawsze dość skrupulatnie pilnowali, żeby nie 
sprzedawać go niepełnoletnim (pamiętam obrazki, w któ-
rych przed/za nieletnim, któremu piwo kupił uprawniony 
do tego kolega, znienacka pojawiał się jeden z pracowni-
ków, zabierał kufel i ostentacyjnie wylewał jego zawartość 
na kamienie, którymi ogródek był wysypany; byli też tacy, 
którzy wlewali ją bezpośrednio do środka siebie). Inne 

używki, czyli w tym wypadku marihuana, tak jak i dzisiaj 
– jeśli ktoś chciał, była wszędzie. Polityka baru była jednak 
podobna, jak powyżej – „palisz – wypad”. Gdziekolwiek. 
Choćby pod transformator. Napisałem „obrzeża”. Nie było 
to jednak miejsce na końcu świata, do którego nie moż-
na było dotrzeć. Autobusem to raptem cztery przystanki 
od centrum, z buta jakieś 20 minut. Innym powodem po-
pularności lokalu mogła być właśnie jego przestronność 
(zwłaszcza w ciepłe dni).

Przede wszystkim jednak, najważniejszą rzeczą była 
możliwość przebywania z  drugim człowiekiem. Roz-
mawiania z  nim, śmiania się, kłócenia. Wspólnego 
słuchania wspólnej muzyki (nie tylko mechanicznej 
– pamiętne są koncerty takich zagłębiowskich kultów 
jak Skankan, Rzeka, Valhalla czy Nierealne Warzywa). 
Kochania go. Bliźniego swego. Tak bardzo czuliśmy się 
tam, jak u siebie. Bo może po prostu byliśmy u siebie. 
Sobą. I bezpieczni. Co osobiście, z powodu wrodzonego 
tchórzostwa i  niechęci do jakiejkolwiek formy agresji, 
cenię sobie nad wyraz.

A  przecież to także ten czas, kiedy nieopodal wciąż 
toczyły się wojny osiedlowe i na przykład z cudem gra-
niczyło bezpieczne przejście mieszkańca Mydlic przez 
osiedle Kasprzaka. A przecież to wciąż czas subkultur 
– punków, metalowców, dereszów, skinheadów czy – 
powiedzmy – kolejnej fazy hipisów. Nie przypominam 
sobie, żeby w „Chacie…” przebiegała jakakolwiek linia 
frontu czy podziału. Pamiętam natomiast doskona-
le, jak grałem w piłkarzyki z Kapo (który nie ukrywał 
swoich mocno radykalnych poglądów dotyczących nas, 
„brudasów”), pamiętam, że rozmawialiśmy ze sobą, pa-
miętam, że się lubiliśmy. Wszyscy zresztą. Było dobrze. 
Stanowiliśmy wszyscy kolejną wspólnotę, rodzinę (?). 
Może zresztą stanowimy ją do dziś… Bo wciąż mam 
nadzieję, że nie jesteśmy tylko znajomymi na fejsie… 
To tam zawiązywały się przyjaźnie na całe życie. Miło-
ści i zakochania. Poznawały się dzisiejsze małżeństwa. 
Sylwia wspomina – „w „Chacie…” poznałam mojego... 
Tatę, z którym nie miałam kontaktu od wielu lat, geny 
nas sprowadziły do tej samej knajpy”.

Jak w  każdej z  tych historii, tak i  tutaj zastanawia-
łem się często – czemu nie ma już „Chaty…”? Czemu 
się skończyło? Czemu upadła? I jak zwykle odpowiedź 
nie może być jednoznaczna. Bo możemy powiedzieć, że 
otwarto inne lokale w centrum. Możemy utyskiwać, że 
właściciele nie dbali o  rozwój i  urozmaicenie działal-
ności lokalu. Możemy też mieć pretensje do siebie czy 
ogólnie do życia. Że nie mamy już czasu i możliwości 
tak często się tam spotykać. To trochę tak, jak z kinem 

„Ars” czy „Remixem”. Wściekaliśmy się, że zabiły je 
multipleksy, a pytanie, które pozostawię otwarte, brzmi 
– czy wszyscy nie przyłożyliśmy do tego ręki?

Wysłaliśmy ten tekst Irkowi Borowcowi. Żeby spraw-
dził, czy czegoś nie przekręciliśmy. Odpisał, między in-
nymi, że nie zrobili tam z Grześkiem żadnego biznesu, 
„jednak te kilkanaście lat to dla nas też była jazda na 
maksa. A na koniec chcę powiedzieć, że zawdzięczam 
Wam, moim klientom, przyjaciołom, znajomym przy-
najmniej tyle samo, co Wy Chacie...”.

Robert Strzała, współpraca Marcin Borecki
PS Zdajemy sobie sprawę, że ta krótka historia jest tylko „wierz-
chołkiem góry lodowej”. Wiemy, że można by było jeszcze dużo, 
dużo, wciąż i czujemy sami ogromny niedosyt. Napiszcie z nami 
dalszy ciąg i nowe wątki tej historii. A może macie jakieś zdjęcia 
z tego miejsca i czasu?

PS 2 Wersję poszerzoną o wspomnienia byłego pracownika 
„Chaty u Brata” Marcina Boreckiego przeczytacie na profilu 
Fabryki Pełnej Życia, zapraszamy.

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:

JUŻ NIE MA TAKICH CHAT…

Autorzy dzisiejszego tekstu zastrzegają, że bardzo bali się tego tematu. Jak mówią, jest on tak wyjątkowy i bliski ich sercom, że bali 
się oskarżeń o subiektywizm i sentymentalizowanie. Z drugiej strony tak nieuchwytny, że ich obawy budziła niemożność całkowitego go 
uchwycenia. Czy im się udało? – oceńcie Państwo sami.
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Na zdjęciu powyżej jeden z braci, Grzegorz (w środku), poniżej drugi, Ireneusz Borowiec.
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Plac świecił pustkami, wiało z południa, drażniąc 
nozdrza wonią psich odchodów, słońce skrywały 
ołowiane chmury, huczały samochody, zgrzytały 
tramwaje, ludzie chowali się za przystankowe wiaty 
pooblepiane brudnymi plakatami. Nie zapowiadało 
się dobrze, ale ruszyliśmy w stronę parku Hallera, na 
pierwszy tegoroczny spacer badawczy – nowe śród-
mieście, nowe parki, nowe miasto obmyślać. Była 
połowa marca 2017 roku, a  mnie dopadło deja vu, 
myśl nieznośna, że ja to już widziałem, ba – gdzieś 
nawet o  tym napisałem. I  przypomniał mi się tekst 
sprzed dziesięciu lat, w którym dałem opis ówczesne-
go centrum Dąbrowy Górniczej. Dziś przywołuję go 
w  skróconej wersji i  nieco poprawiony, by czytelni-
ków „Przeglądu” nie razić nadmierną dosadnością:

„Proszę stanąć w  centrum, na przystanku w  kie-
runku Gołonoga, tyłem do Pałacu Kultury.  A  teraz 
lecimy: od lewej widać dwa niebieskie przenośne ki-
ble przy postoju taksówek, dalej w  prawo i  mijamy 
trzy tablice reklamowe skutecznie zasłaniające park, 
tuż za nimi „kosmiczny” dekiel z piwem, obok jaskra-
woczerwona buda z fast foodem, w głębi blaszane pu-
dła z  przeróżnym dziadostwem (plastikowe kwiaty, 
szmaty, krawaty), i wreszcie on – DOM HANDLO-

WY CENTRUM – absolutne cudo! Z  betonu, szkła 
i  stali. Ale trudno docenić jego funkcjonalne piękno, 
bo poobklejany jest reklamami i foliami od parteru aż 
po dach. I dalej w prawo. Mijamy tablicę „że Unia coś 
tam” i patrzę hen na fasadę byłego kina w brudne paski, 
ale jakby nie paski, bo powygryzane jakieś, a pod nimi 
syf plakatów, ulotek i śmieci w stalowych czarnych ra-
mach, a obok... Jest! Nareszcie! – prawdziwa Restauracja 
i w dodatku Pizzeria. Ale taka jakaś, jak się do środka 
wejdzie, jakaś taka…, a dalej już cały ten plac z pałacem, 
co to może i może być, ale dookoła poobwieszany ba-
nerami... Tak i ja kółko zatoczyłem i dalejże do kibelka 
niebieskiego, przenośnego, co w  samym środku mia-
sta stoi. I  powiadam Wam – nie ma takiego drugiego 
centrum miasta na całym świecie, żebyś sobie mógł na 
takie g... popatrzeć, a potem spokojniutko, do przeno-
śnego pójść i się załatwić”.

A przecież przez ostatnie 10 lat ciągle coś tu robiono: 
remontowano, wymieniano, malowano. Czego zatem 
zabrakło? Dla uczestników marcowego spaceru badaw-
czego odpowiedź na tak postawione pytanie była oczy-
wista – zabrakło myślenia o tym, że place, ulice, chod-
niki, parki muszą, podkreślam – muszą – być miejscami 
przyjaznymi dla ludzi. Takimi, w których ludzie dobrze 

się czują, do których z przyjemnością wracają, a w po-
rywach lokalnego patriotyzmu bywają z nich dumni. 
Mówił o tym w połowie marca 2017 w Gdańsku Jan 
Gehl, światowej sławy duński architekt i  urbanista. 
Swój wykład zaczął od nazwania modernistycznej 
architektury gównianą (co za zbieżność), by w  dal-
szej kolejności stwierdzić: „Trzeba po prostu brać pod 
uwagę to, jakim my – ludzie – jesteśmy gatunkiem. 
Przez lata w miastach o tym zapominaliśmy. Uszczę-
śliwialiśmy kierowców, wieżowce i  deweloperów. 
A powinniśmy budować miasta na ludzką miarę. Jeśli 
przyjrzeć się miastom określanym mianem przyja-
znych, tym, które regularnie przewodzą rankingom 
jakości życia, łatwo zauważyć, że słyną one z dobrych 
przestrzeni publicznych, a  w  planowaniu na pierw-
szym miejscu stawiają człowieka”.

Dlatego tak ważne są organizowane obecnie konsul-
tacje i  działania planistyczne w  ramach rewitalizacji 
śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Bez udziału dąbro-
wian w  tym procesie nie będzie przyjaznego miasta. 
Zachęcam więc do dyskusji w  klubach osiedlowych, 
rozmów o Fabryce Pełnej Życia i udziału w spacerach, 
nie tylko badawczych. Idzie wiosna, wykorzystajmy to.

Wojciech Czyżewski

Refleksje człowieka spacerującego

Sezon na inwestycje
Dąbrowa Górnicza stawia na rozwój, o czym mieliśmy okazję przekonać się w trakcie jednego 
z przeglądów dokonywanych przez Marcina Bazylaka, pierwszego zastępcę prezydenta Dąbrowy 
Górniczej. Foto z 8 marca 2017 roku.

W starych murach strzemieszyckiej biblioteki powstaje nowoczesne centrum kultury.

Termomodernizacja SP nr 20 jest jedną z największych inwestycji oświatowych w mieście.

Dzięki niezbędnemu uzbrojeniu tereny w Tucznawie staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów.

Nowa trybuna jest jednym z elementów rozbudowy zaplecza sportowego przy siedzibie CSiR.
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Tydzień Bibliotek 2017
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu 
Tydzień Bibliotek. Po raz kolejny Miejska Biblioteka w Dąbrowie 
Górniczej wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich 
organizuje literackie atrakcje dla wszystkich spragnionych kultury 
czytelniczej. Tegoroczne hasło akcji promocji czytelnictwa i bibliotek 
brzmi: „Biblioteka. Oczywiście!”.

W  trakcie trwania Tygodnia Bibliotek w  holu Bi-
blioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) w godzinach jej 
otwarcia będzie funkcjonować Giełda Książek Przeczy-
tanych – okazja, by tchnąć w używane książki nowe ży-
cie. Przez cały tydzień będzie można przyjrzeć się też 
wystawie „Biblioteka. Oczywiście!”, czyli działalności 
MBP na wielkoformatowych fotografiach.

Ponownie podczas Tygodnia Bibliotek odbędzie się 
finał organizowanego przez MBP konkursu recytator-
skiego dla przedszkolaków – Zakurzone Wiersze. Mło-
dzi czytelnicy, którzy stawali w szranki w eliminacjach 
przeprowadzanych w  filiach bibliotecznych na terenie 
całego miasta, spotkają się 9 maja o godz. 9:00 w Biblio-
tece Głównej, gdzie wyłoniony zostanie zwycięzca akcji 
promującej zapomniane wiersze dla dzieci.

13  maja odbędzie się znany już wszystkim miłośni-
kom rajdów rowerowych – Odjazdowy Bibliotekarz. 
Każdego chętnego zapraszamy o godz. 11:00 pod gmach 

Biblioteki Głównej, gdzie rozdawać będziemy poma-
rańczowe gadżety tj.  kamizelki odblaskowe, szpry-
chówki, chorągiewki, a także mapki z trasą przejazdu. 
W tym roku zmienione zostało miejsce mety – robimy 
więc koło i wracamy pod bibliotekę!

Po raz trzeci wybrany zostanie też pasjonat książek 
i prasy. Podczas Gali „Czytelnik Roku” 2016 uczestni-
cy zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, 
wyróżnieni czytelnicy otrzymają nagrody, a zwycięzca 
– specjalną statuetkę. Galę uświetni występ artystyczny.

Informacje o wszystkich atrakcjach, spotkaniach au-
torskich, a także dużo, dużo więcej znajdziecie Państwo 
na naszej stronie internetowej: www.biblioteka-dg.pl, 
a także na naszym Facebooku!

Organizatorem Tygodnia Bibliotek jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej i Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Krzesimir Dębski w biliotece
Pierwszym wydarzeniem projektu „Popularni 

czytają! ”, dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego było spotka-
nie autorskie z  Krzesimirem Dębskim, kompozy-
torem, dyrygentem, skrzypkiem, autorem książki 
„Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna 
historia”.

Wypełniona po brzegi sala dąbrowskiej biblioteki 
przez trzy godziny wsłuchiwała się w opowieści zapro-
szonego gościa, który opisywał tragiczne losy swoich 
przodków, a  także realia życia na Ukrainie w  czasach 
wojny. Warto wspomnieć, iż już po oficjalnej części spo-
tkania niezwykle zaangażowana dąbrowska młodzież 
licealna otoczyła autora i  nie ustawała w  zadawaniu 
mu pytań dot. historii stosunków polsko-ukraińskich. 
Podczas spotkania nie zabrakło również muzycznego 
akcentu – kompozytor udzielił zgromadzonej publicz-
ności szybkiej lekcji komponowania.

Finał Zakurzonych Wierszy 2016

Krzesimir Dębski
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Komiksowa Noc w Bibliotece
Obchody Międzynarodowego Dnia Książki 

Dziecięcej oraz rocznica urodzin Christiana An-
dersena dały w  2000 roku początek przedsię-
wzięciu „Noc z Andersenem”, którego celem jest 
propagowanie literatury dziecięcej, rozbudzenie 
w  najmłodszych potrzeb czytelniczych oraz po-
pularyzacja idei głośnego czytania. 

Pomysł, który narodził się w Czechach, na stałe wpisał 
się w imprezowy kalendarz Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, która przyłączyła się do akcji już po raz piętnasty. 
Biletem na całonocną imprezę była niezmiennie wła-
snoręcznie przygotowana kartka urodzinowa dla Pana 
Andersena.

Młodych czytelników w świat bajek i baśni przeniosła 
„Księżniczka na ziarnku grochu”, w wykonaniu Fabryki 
Kultury, a także cztery zupełnie różne pokoje warsztato-
we. Dzieci miały okazje wybrać się w tajemniczą podróż 
z Asterixem i Obelixem, uczestniczyły w zabawach ani-
macyjnych, tworzyły komiksowe wzory na płóciennych 
torbach, a także uczyły się, jak stworzyć własny komiks!

Ponad setka dzieci bawiła się w nocy z 31 marca na 1 
kwietnia 2017 r. w Bibliotece Głównej (ul. T. Kościusz-
ki 25) oraz w Filii nr 18 (ul. Legionów Polskich 131a).

Miejska Biblioteka Publiczna poszukuje wolonta-
riuszy, którzy pasjonują się robotyką i  szeroko po-
jętym programowaniem! Jeżeli chcesz pomóc nam 
w  prowadzeniu cyklicznych zajęć dla dzieci i  mło-
dzieży, które będą polegały na obsługiwaniu zestawów 

edukacyjnych Lego WeDo oraz Lego Mindstorms 
– zgłoś się do nas! Osoby chętne do współpracy pro-
simy o  przesłanie swoich danych kontaktowych na 
adres mailowy: marketing@biblioteka-dg. pl. Skon-
taktujemy się z wybranymi kandydatami.

roboty lego - poszukujemy wolontariuszy

Szkolny Mistrz Ortografii
15 marca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Dąbrowie Górniczej odbył się II wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny „Szkolny Mistrz Ortografii”. W konkur-
sie rywalizowały dwuosobowe drużyny reprezentujące 
pięć szkół podstawowych. Uczniowie rywalizowali za-
równo indywidualnie (o tytuł Mistrza Ortografii) oraz 
drużynowo (o puchar dla szkoły). W tegorocznej edy-

cji Mistrzem Ortografii została Maria Stojek ze Szkoły 
Podstawowej nr 20 w  Dąbrowie Górniczej. Uczennica 
wraz z  Marcinem Kozłem, laureatem II miejsca, wy-
walczyli dla swojej szkoły tytuł Złotej Szkoły Mistrzów 
Ortografii. Honorowy patronat nad konkursem objęli: 
Przegląd Dąbrowski, Miejska Biblioteka Pedagogicz-
na w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Wielka 
Liga.

Młodzi czytelnicy dąbrowskiej biblioteki

Warsztaty komiksowe
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Dobre praktyki  
w ArcelorMittal Poland
Śniadania HR, wsparcie różnorodności, wolontariat, work-life balance i marszobieg to przykład dobrych praktyk ArcelorMittal 
Poland z zakresu pracy, zamieszczonych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Raport wydawany jest 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Marszobieg Charytatywny
Ten pomysł zrodził się dzięki oddolnej inicjatywie 

pracowników firmy, którzy kilka lat temu chcieli po-
móc choremu dziecku jednego z  kolegów. Od 2013 
roku Marszobieg Charytatywny, organizowany co-
rocznie przez Fundację Nasze Dzieci, stał się stałym 
elementem firmowego Tygodnia Zdrowia. Pracowni-
cy angażując się sportowo i pokonując kolejne kilome-
try, zbierają fundusze na wsparcie charytatywne dla 
chorych dzieci kolegów. W 2016 roku w marszobiegu 
udział wzięło 1372 pracowników. Pokonali łącznie 
9077 kilometrów, co dało kwotę 45 385  zł przekaza-
ną na rzecz chorych dzieci pracowników. Marszobieg 
odbywa się w trzech lokalizacjach, w oddziałach Ar-
celorMittal Poland: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej 
i Zdzieszowicach.

Wolontariat pracowniczy
Od 2012 roku obowiązuje Regulamin Wolontariatu 

Pracowniczego, pod honorowym patronatem prezesa 
Zarządu – Sanjaya Samaddara. Wolontariusze działa-
ją nie tylko w ramach firmowego Dnia Wolontariatu, 
ale poprzez akcje organizowane w ciągu roku. Mogą 
również sami organizować akcje, które zgłaszają do 
koordynatora, a firma w miarę możliwości je wspiera. 
W roku 2016 odbyło się 55 różnych akcji. Wzięło w nich 
udział 262 wolontariuszy. Przepracowali 1200 godzin 
na rzecz 4,5 tys. beneficjentów. Właśnie ogłoszono 
kolejny program minigrantów „Działam, pomagam, 
jestem wolontariuszem”, skierowany do pracowników 
działających społecznie w stowarzyszeniach i społecz-
nościach lokalnych. W tym roku można uzyskać do-
finansowanie na działania ekologiczne. – Pozytywną 
zmianą jest to, że sami wolontariusze wychodzą z pro-
pozycjami miejsc i zajęć, jakie chcieliby zorganizować, 
zachęcają swoich współpracowników do udziału, a są 
i tacy, którzy związują się z daną organizacją i konty-
nuują działalność wolontaryjną – podsumowuje Ka-
rolina Muza, szef Biura Odpowiedzialności Biznesu.

Różnorodność w miejscu pracy 
W miejscu pracy spotykają się starsi i młodsi wiekiem 

pracownicy, mężczyźni i kobiety. Choć różni – stanowią 
o wartości firmy. ArcelorMittal Poland wspiera i promu-
je różnorodność w miejscu pracy. Kobietom dedykowa-
ny jest program rozwojowy Women@ArcelorMittal Po-
land. Z kolei MaSz TALent jest propozycją dla ekspertów 
i młodych inżynierów. W ramach programu młodzi in-
żynierowie i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym, eksperci w branży hutniczej, pracując przy 
wspólnym projekcie, uczą się od siebie nawzajem. Co 
roku, wypracowane w ramach maSZ TALent, najlepsze 
projekty są wdrażane, przyczyniając się tym samym do 
rozwoju firmy.

Śniadanie z HR – kultura otwartych drzwi
Spotkania z cyklu Śniadanie z HR to forma niesfor-

malizowanego kanału wymiany informacji, poglądów 
i  opinii – dialogu pracowników z  różnych obszarów 
z działem HR. Każde ze spotkań poświęcone jest in-
nemu tematowi, np. rekrutacji, szkoleniom i rozwojo-

wi, czy zagadnieniom z obszaru kadr i płac. Uczestni-
cy mają czas na zadanie pytań, ale przede wszystkim 
zachęcani są do dzielenia się swoimi pomysłami oraz 
sugestiami dotyczącymi usprawnień czy nowych roz-
wiązań. Wydarzenie to wspiera kulturę „otwartych 
drzwi”.

Równowaga work & life balance ArcelorMittal Po-
land oferuje pracownikom wiele narzędzi rozwoju, 
które usprawniają ich funkcjonowanie w sferze zawo-
dowej, ale wpływają również na jakość życia poza pra-
cą. Dni Równowagi to jedna z  inicjatyw ArcelorMit-
tal Poland, mająca na celu zwiększenie efektywności 
pracy, a  także poprawę komfortu życia codziennego,   
m.in. poprzez zdobycie umiejętności balansowania pra-
cy i  życia osobistego. Podczas Dnia Równowagi 2016 
w warsztatach „Równowaga wewnętrzna” i „Sen na zdro-
wie”, warsztacie muzycznej relaksacji i  wykładzie Olgi 
Kozierowskiej, promotorki kobiet w środowisku bizneso-
wym, wzięło udział ok. 140 pracowników.

Raport do pobrania pod linkiem:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/
publikacje-fob/

 ArcelorMittal wsparł akcję „Zasadźmy sobie las”
Blisko siedemdziesięciu mieszkańców Dą-

browy Górniczej 1 kwietnia zasadziło swoje 
drzewko w  Antoniowie. Była to wspólna ak-
cja zorganizowana przez Nadleśnictwo Sie-
wierz i  Radę Osiedla Antoniów pod hasłem 
„Zasadźmy sobie las”, którą wsparła nasza 
firma.

– Dziękujemy bardzo wszystkim za udział i zaanga-
żowanie w prace sadzeniowe. Praca okazała się ciężka, 

ale przyniosła wiele radości i  satysfakcji – podkreśla 
Monika Karczmarek, przewodnicząca zarządu Osie-
dla Antoniów.

– W  ramach działań na rzecz edukacji ekologicz-
nej, nasza firma bardzo chętnie wspiera tego typu 
akcje. Sami zasadziliśmy już ponad 600 tysięcy drzew 
w ciągu ostatnich 10 lat – mówi Andrzej Kleczko, szef 
Ochrony Środowiska.

Po zakończeniu akcji odsłonięto kamień z napisem 
upamiętniającym sadzenie antoniowskiego lasu. fo
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• Dzieci Pani Ireny Chacia: Artur i Moni-
ka zwracają się z informacją, iż nie po-
noszą odpowiedzialności finansowej za 
długi wyżej wymienionej.

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

Ogłoszenia drobneTPDG ma 30 lat

Rok 2016 to okres obchodów stulecia praw miejskich 
Dąbrowy Górniczej. Także TPDG świętowało swój jubi-
leusz trzydziestu lat istnienia. Powstało ono 22 grudnia 
1986 roku. Stowarzyszenie zaproponowało w roku trzy-
dziestolecia szereg imprez, a wśród nich wiosenne nasa-
dzenie alei 30-lecia TPDG w parku Hallera. Członkowie 
stowarzyszenia wzięli także udział w  przedstawieniu 
zorganizowanym w sierpniu 2016 roku przed Pałacem 
Kultury Zagłębia. Wcielając się w  historyczne postaci 
oddali pokłon minionym pokoleniom dąbrowiaków. 
Ponadto, we wrześniu zorganizowano uroczyste uro-

dziny w  Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie publiczność 
zabawiali: Mariusz Kalaga i  Przemysław Smolarski. 
Uroczysty charakter miały też wybory Dąbrowianina 
Roku. Członkowie TPDG przez cały rok organizowali 
comiesięczną Giełdę Staroci oraz wakacyjne wyciecz-
ki dla dzieci i młodzieży. 1 listopada przeprowadzono 
kolejną kwestę na cmentarzach Dąbrowy Górniczej. Jej 
wymiernym efektem jest odnowienie kilku zabytko-
wych nagrobków, a między innymi grobowca pierwsze-
go prezydenta miasta Adama Piwowara.

Arkadiusz Rybak

Europejskie zmagania rodzin
Namów rodzinę, przyjaciół lub znajomych i  ra-

zem weźcie udział w grze terenowej, w której nie 
tylko będziecie się dobrze bawić, ale możecie wy-
grać wycieczkę do Brukseli lub Strasburga.

1 maja, w 13. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, rozegrany zostanie piąty Europejski Rajd 
Rodzinny organizowany przez Biuro Współpracy z Za-
granicą dąbrowskiego urzędu oraz Biuro Posła do Parla-
mentu Europejskiego prof. Adama Gierka.

W zabawie mogą wziąć udział dwu lub trzyosobowe 
drużyny, złożone z członków rodziny albo znajomych. 

Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnolet-
nia. Zawodnicy wystartują o godz. 13.00 z ośrodka CSiR 
nad Pogorią III.

Wyposażeni w mapki, będą musieli dotrzeć do punk-
tów kontrolnych, gdzie czekać będą na nich proste zada-
nia sprawnościowe, łamigłówki i pytania dotyczące Unii 
Europejskiej. Po zabawie odbędzie się uroczyste wręcze-
nie nagród i wspólne grillowanie.

Zapisy (do 28 kwietnia, godz. 12.00) i dodatkowe in-
formacje o rajdzie dostępne są pod numerem 32 295 67 
47 lub adresem e-mail: jbassa@dabrowa-gornicza.pl.

Jednym z elementów jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej było zasadzenie alei 30-lecia.
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Tanecznym krokiem przez życie
Pasja, chęć rozwoju i dzielenia 
się doświadczeniem z innymi 
przyniosły nowe miejsce dla 
ceniących taniec i aktywność – 
Fit Freak Studio.

Od początku roku prowadzą je Agnieszka Miś i Ma-
teusz Słowik, miłośnicy tańca, fitness i ruchu we wszel-
kich odcieniach.

– Taniec w  naszym życiu był obecny od dziecka. Po-
czątkowo były to różnorodne zajęcia w osiedlowych klu-
bach, później doszły bardziej interesujące nas techniki 
– hip-hop, break dance czy street dance. Przez wiele lat 
szkoliliśmy się, uczestniczyliśmy w  zajęciach i  warszta-
tach, jeździliśmy na pokazy, turnieje, zdobywaliśmy ko-
lejne certyfikaty i uprawnienia. Po moim udziale w finale 
programu „You Can Dance – po prostu bitwa” wszystko 
nabrało jeszcze większego tempa. Utworzyłam grupę ta-
neczno-akrobatyczną „Earthquake Crew”, która zdoby-
wała wysokie miejsca podczas ogólnopolskich zawodów, 
tańczyła w programach telewizyjnych. Po ponad 15 latach 
tańczenia w  stylu „ulicznym”, postanowiłam spróbować 
czegoś innego. I tak trafiłam na Pole Dance i Aerial Hoop 
(taniec na rurze i na obręczy). Całkowicie zafascynowana 
akrobatyką powietrzną, przeszłam kolejne szkolenia na in-
struktora, zdobywałam certyfikaty, pracowałam w wielu 
szkołach tańca – wspomina Agnieszka Miś.

W  końcu przyszedł moment, żeby pasję przekuć 
w trenowanie i szkolenie innych.

– Studio tańca było od zawsze naszym marzeniem. Ilość 
szkół, które widzieliśmy i w których się szkoliliśmy, wy-
pracowała w nas obraz tego, jaka powinna być szkoła, jacy 
w niej powinni być ludzie, którzy przekazują swoją wie-
dzę i jakich uczniów chcemy wyszkolić. Czekaliśmy na ten 
moment od ponad 10 lat. Dzięki doświadczeniu stworzy-
liśmy miejsce, w którym chcemy by każdy, tak jak my, po-
kochał taniec, akrobatykę i fitness – mówi Agnieszka Miś.

Właściciele podkreślają, że Fit Freak to więcej niż 
szkoła tańca czy klub fitness.

– Tutaj stawiamy na innowacyjne zajęcia oraz me-
tody nauczania. Studio zostało stworzone z  myślą 
o dzieciach, młodzieży i kobietach w różnym wieku. 
W Dąbrowie pomimo sporej ilości siłowni czy klubów 
fitness, brakuje miejsc, w których można spróbować 
czegoś zupełnie nowego i  nietuzinkowego. Zwykły 
fitness, siłownia czy taniec towarzyski poszedł do 
„lamusa”. Stawiamy na ćwiczenia dla nowoczesnych 
kobiet, które szukają zabawnego sposobu na utrzy-
manie dobrej kondycji fizycznej. Zajęcia Pole Dance 
czy Aerial Hoop budują siłę, rzeźbią ciało, a dodatko-
wo niesamowicie wpływają na budowanie pewności 
siebie. Dla osób lubujących się w typowych zajęciach 
tanecznych oraz dla dzieci przygotowaliśmy szeroką 
ofertę. Ponadto, specjalizujemy się w przygotowywa-
niu „pierwszego tańca” i  to na różne sposoby – od 

klasycznego, przez śmieszne składanki łączące różne 
techniki taneczne – wylicza Agnieszka Miś.

W Fit Freak pracują instruktorzy, które lubią spor-
tową rywalizację. Planują też szkolić osoby, które będą 
konfrontować swoje umiejętności z innymi.

– Pokazy, zawody i konkursy to nieodłączna część ży-
cia każdego tancerza. Nasza kadra w tym temacie może 
pochwalić się licznymi osiągnięciami. Zawody są naj-
bardziej ekscytującą i motywującą częścią tej branży. Są 
celem samym w sobie – uczą pokory, w momencie prze-
granej, motywują do dalszej pracy nad swoimi umiejęt-
nościami i  cieszą, gdy zostaną wygrane. Nasze studio 
ma w  planach przygotowanie najbardziej wytrwałych 
dzieci, młodzieży i dorosłych do przyszłorocznych za-
wodów, zarówno Pole Dance, jak i Street Dance – zapo-
wiada Agnieszka Miś. Przemysław Kędzior

Sezon przeszedł do historii
Siatkarski sezon, dla zawodniczek MKS-u, 

dobiegł końca. Dąbrowianki zakończyły go na 
piątej pozycji. Ostatni mecz był jednocześnie 
ostatnim występem Eleonory Dziękiewicz, ka-
pitan dąbrowskiej drużyny.

Faza zasadnicza w wykonaniu siatkarek z Dąbro-
wy Górniczej przyniosła 49 punktów zdobytych 
w 26 meczach, z czego siedemnaście zakończyło się 
wygraną dąbrowianek. Taki bilans przełożył się na 
piątą lokatę w tabeli. Miejsce poza czołową czwórką 
ligi wykluczyło Tauron MKS z walki o medalowe po-
zycje. W rundzie play off zagrały o pozostanie piątą 
siłą ekstraklasy. W  dwumeczu, w  którym zmierzy-
ły się z ŁKS-em Łódź, potwierdziły swoją przewagę 
i zwyciężyły dwa razy bez straty seta. Zajęcie piątego 
miejsca w klasyfikacji generalnej Orlen Ligi daje pra-
wo gry w europejskich pucharach.

Pojedynek z ŁKS-em był ostatnim meczem na za-
wodowych boiskach, rozegranym przez Eleonorę 
Dziękiewicz, kapitan MKS-u. Siatkarka sportową 

karierę rozpoczęła w  Gedanii Gdańsk. Kolejne lata 
gry na parkietach ekstraklasy to pasmo sukcesów 
– na szyi Dziękiewicz wielokrotnie pojawiały się 
różne odcienie medali mistrzostw Polski. Święto-
wała zdobycie  m.in. srebrnego i  brązowego krążka 
z Naftą-Gaz Piła oraz mistrzostwa Polski i Pucharu 
Polski z Winiarami Kalisz. Podobne laury osiągnęła 
z Atomem Trefl Sopot i BKS-em. Za dobrą postawę 
na krajowym podwórku, została nagrodzona wielo-
ma powołaniami do reprezentacji Polski, z którą wy-
walczyła brązowy medal mistrzostw Europy. W 2013 
roku opuściła Muszyniankę Muszynę i przeniosła się 
do klubu z  Dąbrowy Górniczej, gdzie przez cztery 
sezony była czołową postacią drużyny, przyczyniając 
się do zdobycia Superpucharu Polski przez MKS.

W sezonie 2016/2017 Tauron MKS Dąbrowa Gór-
nicza wystąpił również w  Lidze Mistrzyń. Dąbro-
wianki rywalizowały w  grupie z  Fenerbahce SK 
Istanbuł, St-Raphaël Var VB i Azerrail Baku. Zmaga-
nia zakończyły na trzecim miejscu, nie awansując do 
dalszych gier. PK

Fit Freak Studio to miejsce, które powstało z połączenia miłości do tańca i aktywności.
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Pobiegli po raz dziesiąty
Za nami jubileuszowa X edycja Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland, który odbył się 
w niedzielę 9 kwietnia. Pierwsza edycja biegu zgromadziła na starcie 341 zawodników, w tym 22  
dąbrowian, a dziesiąta już 1367, w tym 508 mieszkańców naszego miasta.

Zwyciężyli Kenijczycy, Helen Mzembi z  czasem 
01:15:42 ustanowiła nowy rekord. Wśród mężczyzn 
rekordu nie było, a  Dominic Mailu pobiegł w  czasie 
01:05:25, najlepszym od pięciu lat. Rekord trasy z 2012 
roku należy do Węgra Totha Laszlo 01:04:14. Walkę 
z  kenijskimi zawodnikami podjął Adam Czerwiński, 
który zajął czwarte miejsce w kategorii Open, a pierw-
sze wśród Polaków. Pierwszą Polką i najlepszą dąbro-
wianką na mecie była znana w  środowisku biegaczy, 
Dalia Delewska. Wśród dąbrowian zwyciężył Piotr 
Stolarz. Najmłodszą zawodniczką na trasie była 18-let-
nia Karolina Zielonka z Dąbrowy Górniczej, a najstar-
szy zawodnik wśród biegaczy, osiemdziesięcioletni 
Tadeusz Gąszczak z Gliwic przekroczył metę z czasem 
02:13:29.

W  kategorii nordic walking, w  której do pokonania 
było 5  km – z  Pogorii III przed Halę Widowiskowo-
-Sportową „Centrum”, wystartowały 172 osoby. Zwy-
ciężyli: Dorota Bagińska ze Sławkowa i Bogdan Cyrus 
ze Strzebinia. Wśród dąbrowian najszybsi byli: Henryka 
Baruch i Robert Żuchowicz.

Dąbrowski Półmaraton jest dużym wydarzeniem 
sportowym i  cieszy się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców regionu. „Ten bieg już od pierwszej swojej 
edycji uważany był – i słusznie – za półmaraton wyjąt-
kowo udany. Przygotowywany z olbrzymią pasją i rze-
telnością, od pierwszej edycji był i  jest kochany przez 
uczestników. Dość powiedzieć, że w czasach, gdy biegi 
odnotowują spadki frekwencji, Półmaraton Dąbrowski 
w dwóch ostatnich latach zanotował przeszło dwudzie-
stoprocentowe wzrosty ilości uczestników!” – czytamy 
na portalu dla biegaczy Maratony Polskie.

Wśród wielu pozytywnych komentarzy, znaleźć 
możemy: „Jestem pod wrażeniem tak udanej i  cu-

downej imprezy. Bawiliśmy się naprawdę wyśmie-
nicie. Za rok wracamy!” – Justyna Dyrda i Mirosław 
Kopeć z  Krakowa; „Obsługa, kibice, trasa i  general-
nie organizacja biegu – SUPER! Brawo Dąbrowa” – 
Izabella z Czeladzi.

Półmaratonowi towarzyszy cieszący się niezwykłą 
popularnością Bieg Skrzata. Impreza dla najmłodszych 
zaplanowana na 8 kwietnia w parku Hallera ze wzglę-
du na niesprzyjające warunki atmosferyczne została 
przesunięta. Wkrótce zostanie ustalony nowy termin 
imprezy, o  czym poinformujemy na naszej stronie in-

ternetowej www.csir.pl i portalu miejskim www.dabro-
wa-gornicza.pl, a także na Facebooku.

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
Półmaratonu za piękne emocje i  wspaniałą atmosfe-
rę podczas jubileuszowej edycji! Dziękujemy naszym 
partnerom za wsparcie podczas organizacji wszyst-
kich edycji Półmaratonów, pacemakerom, wolontariu-
szom i  uczniom dąbrowskich szkół za Punkty Kibica, 
obsłudze oraz mediom. Szczególne podziękowania dla 
mieszkańców za zaangażowanie i wsparcie na trasie bie-
gu oraz wyrozumiałość. Agnieszka Jarząbek

W jubileuszowym Półmaratonie Dąbrowskim pobiegła rekordowa ilość dąbrowian, których na mecie zameldowało się ponad 500.

Konsekwentnie, krok po kroku, dąbrowscy 
koszykarze zbliżają się do zapewnienia sobie 
miejsca w czołowej ósemce ekstraklasy, która 
po sezonie zasadniczym zagra w fazie play off.

W  gronie, które zachowało szanse na udział 
w  walce o  pozycje medalowe, panuje duży ściski. 
MKS Dąbrowa Górnicza zajmuje aktualnie szóste 
miejsce. Do końca sezonu zasadniczego pozostały 
trzy serie spotkań, których rezultaty dadzą odpo-
wiedź, kto wystąpi w  play off. Dąbrowianie dwa 
mecze rozegrają na wyjeździe – z  Miastem Szkła 
Krosno i Polfarmexem Kutno. 22 kwietnia o godz. 
18 podejmą Czarnych Słupsk. Każdy z  tych poje-
dynków ma wielką wagę. Ich wyniki zdecydują, czy 
dąbrowski zespół po raz pierwszy w historii swych 
występów w  ekstraklasie znajdzie się w  czołowej 
ósemce, czy też pożegna się z marzeniami o walce 
o mistrzostwo.

Ostatnia prosta  
do play off
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Twarze, postaci, charaktery, kompozycje, projekty, 
sylwetki – „Oblicza” – Festiwal Literacki. To trzy dni 
wypełnione literaturą. Od 12 do 14 maja w Pałacu Kul-
tury Zagłębia będzie trwać humanistyczne święto, któ-
re warto przeżyć „od deski do deski”.

Na pierwszy plan wysuwają się spotkania autorskie, 
a  wśród zaproszonych gości  m.in.: Marek Bieńczyk 
(laureat Nagrody Literackiej Nike 2012 za zbiór esejów 
„Książka twarzy”), Łukasz Orbitowski (pisarz, zdobyw-
ca Paszportu „Polityki” 2015), Dariusz Suska (poeta no-
minowany m.in. do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody 
Poetyckiej Orfeusz, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej 
„Silesius”) i Maciej Sieńczyk (rysownik, ilustrator, twór-
ca komiksów). Nie zabraknie też dyskusji panelowych 
i literatury w jej muzycznej odsłonie – zagrają zespoły 
„Fonetyka” i „Świetliki”. Do tego prawdziwa eksplozja 
atrakcji towarzyszących: konkursy, wystawy, warsztaty, 
książkowy szafing, seanse filmowe, gra miejska, a na-
wet graffiti przed PKZ.

Folklor znów  
zawładnie Zagłębiem

literackie oblicza recital miyako

Nadciąga wielkie folklorystyczne święto! W ostatni pią-
tek i sobotę kwietnia Dąbrowę Górniczą opanują kolorowe 
stroje ludowe, skoczna muzyka i wesoła, biesiadna atmos-
fera. Już po raz dziewiąty w PKZ odbędzie się Międzykul-
turowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi”.

W szranki na scenie staną dzieci i dorośli, a konkurs 
odbędzie się w  trzech kategoriach: zespół śpiewu gru-
powego, zespół taneczny, kapela ludowa. Od rana do 
nocy, bezpłatnie, wszyscy chętni mogą przyglądać się 

folkowym potyczkom i różnorodności kultury ludowej 
w Polsce. To świetna okazja, by poznać i z bliska zoba-
czyć piękne tradycje naszej ojczyzny. Festiwalowi towa-
rzyszyć będą warsztaty rękodzieła ludowego i Kiermasz 
Sztuki Ludowej przed PKZ. Całość tworzy niepowta-
rzalną atmosferę pełną bliskości i ciepła, przepełnioną 
wyśmienitą zabawą i wartościami, których trudno szu-
kać w zgiełku codzienności. IX MFF „Zagłębie i Sąsie-
dzi” odbędzie się w PKZ 28-29 kwietnia br.

Rok 2017 to wyjąt-
kowy czas dla pol-
skiej sceny muzyki 
klasycznej – obcho-
dzimy 90. rocznicę 
Międzynarodowego 
Konkursu Piani-
stycznego im. Fryde-
ryka Chopina. Pałac 
Kultury Zagłębia za-
prasza z  tej okazji na 
wyjątkowy recital 
japońskiej pianistki 
Miyako Arishima, 
który odbędzie się 
25  kwietnia o  godz. 18:00. W  zabytkowych ścianach 
pałacu usłyszymy m.in. utwory: Polonez es-moll op. 26 
nr  2, Nokturn G-dur op.  37 nr  2, czy Scherzo E-dur 
op. 54.

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

Wiosny w sercu, pogody w duchu!
Szczęśliwych i spokojnych świąt wielkanocnych

życzą pracownicy i dyrekcja Pałacu Kultury ZagłębiaREPERTUAR
kwiecień - maj 2017 

-  PIWNICA TEATRALNA -  INNE-  SALA TEATRALNA -  SALA KAMERALNA

www.palac.art.pl 

MIYAKO ARISHIMA  
90 lat Konkursu Chopinowskiego
RECITAL FORTEPIANOWY  - 

IX Międzykulturowy Festiwal 
Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi 
 

Kameralne Czwartki - New Bone 
KONCERT  -

Kawa z Gwiazdą - Katarzyna Tlałka 
SPOTKANIE  -

Oblicza
FESTIWAL LITERACKI  -

Świetliki
KONCERT  -

20.04
g. 18:00 
 

27.04
g. 18:00 
 

18.05
g. 19:00 
 

13.05
g. 19:30 
 

12.05
-14.05 
 

25.04
g. 18:00 
 

23.04
g. 17:00 
 
24.04
g. 10:30 
 
24.04
g. 18:00 
 

My Fair Lady
MUSICAL - 

Dzień Ziemi
POKAZ ARTYSTYCZNY - 

Dziwne przypadki - grupa Prima Sort
SPEKTAKL - 

24.03
-21.04
 
 

28.04
-29.04
 
 

Memy by Marta
WYSTAWA PRAC MARTY FREJ -

g. 17.00

g. 17.00

g. 17.00

W sieci
  

Mr. Gaga
  

Bikini Blue
 

21-26.04

28-30.04

05-10.05

g. 19.30

g. 19.30

g. 19.30

Klient
  

Dalida. Skazana na miłość
  

Wybawienie
 

g. 19.00Oscarowe KADRY06-27.04

ERITH | Edyta Górecka 
Koncerty młodej muzyki PIWNICA
KONCERT  - 

04-25.05

Fonetyka
KONCERT  -

12.05
g. 19:15 
 


