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Inwestycja pod
ekologicznym nadzorem
Zbliża się eksplozja aktywności
i kultury. Już po raz szósty
moc wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych zagości na
Zielonej i nad Pogoriami.
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W

majowy weekend w Dąbrowie Górniczej znów wybierać będzie można
z licznych propozycji dla rowerzystów, rolkarzy, biegaczy, żeglarzy, surferów, piłkarzy, koszykarzy czy siatkarzy. Szeroki wachlarz
ofert czekać będzie po prostu na wszystkich, którzy cenią aktywność na świeżym powietrzu i lubią smak sportowej rywalizacji. Nie zabraknie też
zajęć dla najmłodszych, warsztatów plastycznych
czy zabaw i konkursów rodzinnych.
Zupełnie inne oblicze Dębowy Maj Festiwal
będzie miał w Fabryce Pełnej Życia. Tam, przez
aż cztery dni, tętnić będzie życie kulturalne. Na
festiwalowych gości czekać będą koncerty, widowisko multimedialne, teatr ognia, a nawet… atak
kosmitów.
Szczegóły str. 4-5

Rewitalizacja Parku Zielona to nie tylko
przywrócenie mu dawnego blasku, ale także troska o zachowanie w nienaruszonym
stanie charakterystycznej dla tego miejsca
flory i fauny. Dlatego też wszystkie prace
realizowane są pod nadzorem przyrodniczym i zgodnie z wytycznymi Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Najbardziej jest to widoczne przy okazji prac związanych z oczyszczeniem dna parkowego stawu. Pierwszym ich etapem jest osuszenie zbiornika poprzedzone
zabezpieczeniem wszystkich żyjących w nim płazów
i ryb, które są odławiane przez przyrodników i w bezpieczny sposób przenoszone do zbiornika Pogoria II.
Cały ten proces jest dokumentowany, a raporty na bieżąco przekazywane są do RDOŚ w Katowicach.
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Odnawiamy molo na Pogorii III

sms szybki miejski serwis
22 kwietnia zawodniczki Klubu Karate
Ronin zdobyły dwa brązowe medale w
Mistrzostwach Polski Karate Olimpijskiego.
Katarzyna Janikowska zajęła 3. miejsce w
kumite 61 kg, a Natalia Budzyń wywalczyła 3.
miejsce w kata.

20 kwietnia Kamil Barański oraz Łukasz
Boroń z dąbrowskiego II L.O. im. Żeromskiego
znaleźli się w gronie laureatów XXII Konkursu
Wiedzy Technicznej, organizowanego przez
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Uniwersytetu Śląskiego.

16-17 kwietnia odbył się VIII Turniej dla Klas
o Profilu Mundurowym, zorganizowany praz
Akademię WSB.

Dąbrowskie molo przed sezonem letnim przechodzi wiosenne odświeżanie. Pod koniec kwietnia na
biało pomalowano części metalowe, a drewniane barierki trafiły do czyszczenia i konserwacji. Jak podkreśla Dagmara Molicka, dyrektor Centrum Sportu

i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, które administruje obiektem: „Zależało nam, by zdążyć przed tegoroczną majówką. Pogoda dopisała, więc na Dębowy
Maj Festiwal 2018 molo zostanie odnowione”.

WAC

PKZ na metropolitalnym bilecie

10 kwietnia w Katolickiej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Górniczej odbyła się VI edycja
Zagłębiowskiego Turnieju Młodych Odkrywców, interdyscyplinarnego konkursu, adresowanego do szóstoklasistów zagłębiowskich
szkół podstawowych. Urszula Kozłowska ze
SPSK została zwyciężczynią etapu indywidualnego.

10 kwietnia w ramach projektu „Bezpieczna
Dąbrowa”, odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci
i młodzież”.
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Kilka dni temu zakończyła się trwająca od początku wiosny akcja „Bileciki do kontroli”, organizowana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Celem zabawy było wyłonienie symboli miast
i gmin Metropolii, które latem będą umieszczone na
biletach komunikacji miejskiej.
W czasie trwania akcji „Bileciki do kontroli” oddano prawie 10 tys. głosów, najwięcej na Katowice
(Spodek). Na Pałac Kultury Zagłębia internauci oddali 890 głosów, co pozwoliło dąbrowskiej budowli
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zająć 6. miejsce. Dzięki temu już na początku lata
paseżerowie KZK GOP będą mogli kupić jednorazowe metropolitalne bilety, na których będzie widnieć m.in. dąbrowski PKZ.
Dzięki głosom internautów na biletach, oprócz
naszego PKZ-etu, znajdzie się jeszcze 5 obiektów
z 5 miast: katowicki Spodek, zabytkowy tramwaj N
z Bytomia, Kopiec Wyzwolenia z Piekar Śląskich,
Pomnik Kiepury z Sosnowca oraz rynek i ratusz
w Mikołowie.
MŁ
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Inwestycja w przyszłość
Rozmowa z Marcinem Bazylakiem,
wiceprezydentem Dąbrowy Górniczej.

– Taką przestrzenią jest strefa w Tucznawie?
– Zdecydowanie tak. Inwestorzy mają tam do dyspozycji wszystko, co jest im potrzebne. Śmiało można
powiedzieć, że Dąbrowa Górnicza znalazła się w ścisłej
czołówce polskich miast i praktycznie każdy duży inwestor, który chce wejść do Polski, odwiedza Dąbrowę
Górniczą.
– I każdego witacie z otwartymi rękami?
– Rozmawiamy ze wszystkimi, ale mamy ten komfort, że nie musimy pozyskiwać inwestorów za wszelką cenę. Prowadzimy rozważną politykę opartą na pozyskaniu inwestorów, którzy na stałe chcą związać się
z Dąbrową, a nie tylko wykorzystać trwającą na rynku
koniunkturę.
– Preferujecie tutaj jakieś konkretne branże?
– Przed nikim nie zamykamy drzwi, ale stawiamy na
innowacyjność i mocno interesuje nas branża motoryzacyjna. To bardzo dobra i mocno rozwojowa branża,
w której wyspecjalizował się nasz region i która w Dąbrowie też jest już obecna.

– W tej złożonej grze o pozyskanie inwestorów,
oprócz dobrze zlokalizowanych i uzbrojonych
terenów, mamy jeszcze jakieś atuty?
– Dla wielu inwestorów kluczowa jest doświadczona
i wykształcona technicznie kadra pracowników, której
w Dąbrowie nie brakuje. Zawdzięczamy to coraz lepszej
współpracy biznesu z nauką, m.in. programom studiów
inżynierskich realizowanym w Dąbowie Górniczej,
które pozwalają na jednoczesne zdobywanie wiedzy
akademickiej i praktyki w przemyśle, a także obecności w mieście szkół technicznych kształcących uczniów
zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego przemysłu.
– W jaki sposób pozyskujecie inwestorów?
– To trudny i złożony proces, ale mamy tutaj wypracowane bardzo wysokie standardy. Wszystkim zajmuje się
specjalny zespół złożony z kompetentnych i zaangażowanych osób. Potencjalny inwestor od samego początku zostaje otoczony merytoryczną opieką. Otrzymuje
potrzebne informacje i szerokie wsparcie profesjonalistów. Tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek błędach czy
opóźnieniach. Inwestorów reprezentują ludzie obyci
w biznesie, przyzwyczajeni do wysokich standardów
pracy i oczekujący współpracy na najwyższym poziomie. Wymaga to od nas dużej aktywności, stałych kontaktów z najważniejszymi instytucjami gospodarczymi
i gotowości do natychmiastowych działań.
– Jakie jeszcze korzyści, oprócz wpływów do
kasy miasta, dają Dąbrowie Górniczej nowe
inwestycje?
– Zdecydowanie rozwój rynku pracy sprzyja konkurencyjności i wzrostowi wynagrodzeń, przez co coraz
częściej mamy do czynienia z sytuacją, że to pracownicy,
a nie pracodawcy, dyktują warunki. Dotyczy to w szczególności stanowisk technicznych, gdzie wymagane
są odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Dzięki
inwestycjom Dąbrowa Górnicza zyskuje też nowych

fot. Dariusz Nowak

– Dąbrowa Górnicza już dziś nierozerwalnie
związana jest z przemysłem. Po co zatem kolejne
zakłady i tereny inwestycyjne?
– Mówiąc o inwestycjach, nie możemy myśleć o nich
tylko przez pryzmat samych zakładów. Nowoczesne inwestycje to z jednej strony nowe miejsca pracy,
a z drugiej szansa na pozyskanie nowych mieszkańców, którzy, wchodząc na rynek pracy, szukają idealnego „miejsca na start”. Zależy nam na tym, aby takim
właśnie miejscem była Dąbrowa Górnicza – atrakcyjnym dla inwestorów i jednocześnie atrakcyjnym
dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Tylko zróżnicowany i mniej uciążliwy dla środowiska przemysł
zapewni trwały i bezpieczny rozwój całego miasta,
dlatego tworzymy przestrzeń inwestycyjną spełniającą
najwyższe standardy.

mieszkańców, przez co zmienia się rynek nieruchomości. Wynajem mieszkania czy też jego sprzedaż nie nastręcza dzisiaj żadnego problemu. Wystarczy rozejrzeć
się po mieście, aby przekonać się, ile nowych inwestycji
prowadzą deweloperzy. Pod tym względem jeszcze nie
tak dawno Dąbrowa Górnicza odbiegała od wielu miast
województwa śląskiego. My sami też staramy się nieustannie podnosić jakość życia w mieście, dlatego inwestujemy w rewitalizację śródmieścia, zmieniamy sposób
myślenia o komunikacji publicznej, remontujemy parki
i tworzymy przestrzenie sprzyjające rekreacji.
– Wydatki na utworzenie strefy zwrócą się
z nawiązką?
– Już się zwracają, a z każdym rokiem ta inwestycja
w przyszłość będzie przynosić całemu miastu i jego
mieszkańcom coraz więcej korzyści.
– Dziękuję za rozmowę.

Dąbrowa Górnicza dysponuje terenem inwestycyjnym o powierzchni 250 hektarów. To największy w kraju obszar przeznaczony dla dużych przedsięwzięć gospodarczych
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Zgłoś swój pomysł do DBP!
Trwa etap zbierania pomysłów w tegorocznej VI edycji Budżetu Partycypacyjnego.
Już po raz drugi z rzędu Dąbrowa Górnicza zdecydowała się realizować go według innowacyjnej formuły DBP
2.0, stawiającej na dialog, aktywność i zaangażowanie.
Nowy model dąbrowskiej partycypacji stwarza
mieszkańcom przestrzeń do dyskusji i zawarcia kompromisu w kwestii najważniejszych inwestycji dla dzielnicy możliwych do realizacji w ramach DBP, pozostawiając jednak głosowanie jako opcję. Do 30 kwietnia
trwa okres zgłaszania pomysłów. Formularz pomysłu
został maksymalnie uproszczony. Może go złożyć każdy mieszkaniec, dla dowolnej dzielnicy, wystarczy opis
pomysłu i wskazanie proponowanej lokalizacji.
W ramach kolejnego etapu Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego, złożone przez mieszkańców w wyznaczonym do tego terminie pomysły na projekty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem: własności
nieruchomości, ewentualnych planów inwestycyjnych
miasta wobec wskazanej nieruchomości oraz pod kątem zgodności z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Następnie,
rozpoczniemy cykl spotkań w ramach Dzielnicowych
Forów Mieszkańców. To czas prezentacji zgłoszonych
w dzielnicy pomysłów, ustalenia najważniejszych potrzeb dzielnicy oraz doprecyzowania pomysłów i przekształcenia ich w projekty. Podczas Dzielnicowego
Forum Mieszkańców uczestnicy wypracują listę projektów do realizacji albo podejmą decyzję o głosowaniu.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach DBP 2.0. Liczymy na Państwa zaangażowanie.
Poniżej przedstawiamy harmonogram pierwszych
spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców:

Harmonogram spotkań Dzielnicowych Forów Mieszkańców
21 maja – poniedziałek

Śródmieście, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 25, godz. 17:00
Trzebiesławice, Szkoła Podstawowa nr 35, ul.
Uczniowska 24, godz. 17:00
Łosień, Świetlica Środowiskowa, ul. Pocztowa 3,
godz. 17:00
Tworzeń, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Piłsudskiego
103, godz. 17:00

22 maja – wtorek
Manhattan, Zespół Szkół nr 2, (SP nr 13), al. M. J.
Piłsudskiego 24, godz. 17:00
Ratanice, Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul.
Żołnierska 188, godz. 17:00
Marianki, Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul.
Żołnierska 188, godz. 18:00
Mydlice Południowe, Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia17, godz. 17:00
Stary Gołonóg, ZSO nr 2, ul. Prusa 3, godz. 17:00
Osiedle Młodych Hutników, Szkoła Podstawowa
nr 31, ZSP nr 7, al. Zwycięstwa 77, godz. 17:00

23 maja – środa
Ujejsce, Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Mieszka I 20,
godz. 17:00
Reden, I LO im. Łukasińskiego, ul. Reymonta 14,
godz. 17:00
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Łęka, Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185A,
godz. 18:00
Strzemieszyce Małe, Świetlica Środowiskowa, ul.
Główna 61, godz. 17:00

24 maja – czwartek
Stara Dąbrowa, Muzeum Miejskie Sztygarka, ul.
Legionów Polskich 69, godz. 17:00
Kasprzak, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia
25, godz. 17:00
Ząbkowice, Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2, godz. 17:00
Łęknice, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, godz.
17:00

25 maja – piątek
Kuźniczka Nowa, Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, godz. 17:00
Antoniów, Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4,
godz. 17:00
Staszic, Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul. Krasińskiego 34, godz. 17:00
Podlesie, Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul.
Krasińskiego 34, godz. 18:00
Reden – Adamiecki, Klub Helikon, ul. Wojska Polskiego 45, (sala wykładowa), godz. 17:00
Mydlice Północne, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicz 6a, godz. 17:00

28 maja – poniedziałek

Gołonóg, Szkoła Podstawowa nr 18, al. Piłsudskiego
73, godz. 17:00
Tucznawa – Bugaj – Sikorka, Szkoła Podstawowa
nr 23, ul. Idzikowskiego 139, godz. 17:00
Łazy Błędowskie, Zespół Szkolno Przedszkolny nr
1, ul. Żołnierska 188 godz. 17:00
Błędów, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188 godz. 18:00

29 maja – wtorek
Aleje – Szkoła Podstawowa nr 8 budynek B, ul. Wyspiańskiego 1, godz. 17:00
Zielona Korzeniec Dziewiąty – S. P. nr 16 z oddziałami przedszk., ul. Konopnickiej 56, godz.
17:00
Strzemieszyce Wielkie – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, ul. Ofiar Katynia 76, godz. 17:00

30 maja – środa
Brodway, Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4,
godz. 17:00
Piekło, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29, godz. 17:00
Okradzionów, Świetlica Środowiskowa, ul. Białej
Przemszy 23, godz. 17:00
Rudy, Świetlica Środowiskowa, ul. Rudy 13A, godz.
18:00
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Przeszklona witryna, zielony taras
na dachu budynku i wielofunkcyjna
sala – to tylko cześć nowości, które powstają w rewitalizowanej filii
nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzemieszycach. Budynek, w nowej odsłonie, po wakacjach z pewnością stanie się godnym uwagi
punktem na mapie dzielnicy i centrum kultury z prawdziwego zdarzenia, którego w Strzemieszycach
od lat brakowało.

Budynek będzie łączył w sobie tradycyjne funkcje
biblioteki z przyjazną przestrzenią publiczną sprzyjającą spotkaniom i integracji mieszkańców dzielnicy. Cały kompleks będzie składał się z 3 segmentów,
wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w pełni klimatyzowanych i przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pewnością
będzie się on też wyróżniał nowoczesną architekturą.
Ciekawym uzupełnieniem funkcji tego miejsca
będzie segment służący za salę wielofunkcyjną,
w którym można będzie organizować pokazy filmowe czy artystyczne. Wraz z przebudową biblioteki,
zmieni się również jej otoczenie, gdzie pojawi się
nowa zieleń oraz miejsca parkingowe.
Bartosz Matylewicz

fot. Dariusz Nowak

Rośnie centrum kultury

Dąbrowskie knieje pełne strażników przyrody
Co zwiastuje początek wiosny w dąbrowskich lasach? Nie pytam tutaj o rzeczy oczywiste – zazielenione drzewa i ćwierkające ptaszki. Zagadka jest bardziej
złożona, ale odpowiedź prosta dla każdego, kto chociaż
raz ruszył w dąbrowskie knieje na początku kwietnia.
W związku z tym, że nie wszyscy dostąpili tej radości,
wyjaśniam, że prawdziwe nadejście wiosny zwiastują
w leśnych pasach ochronnych Huty Katowice, pozostałościach pradawnej Puszczy Łosieńskiej i brzózkach
otaczających Pogorie, pojedyncze lub zgrupowane,
różnej maści motorki, kłady, wolnobieżne samoróbki
oraz ciężkie terenówki upstrzone napisami sugerujący przynależność do US Army, zdobywców Afryki lub
zwycięzców rajdu Paryż-Dakar.
Właściciele tych pojazdów tratują leśne ostępy
w śmiertelnie poważnym przekonaniu, że właśnie
dokonują rzeczy nadzwyczajnych, niezwykle męskich i przeznaczonych dla wybrańców. Cały świat
informują o tym ostrymi przygazówkami, gwałtownymi skrętami, zrywami i kłębami spalin wydobywającymi się z pordzewiałych rur. Zakuci w kaski,
odziani w poplamione kombinezony i pancerne buty
dokonują rzeczy niezwykłych. A to przejadą przez
strumyczek, wtoczą się pod górkę, podskoczą na belce, sforsują kałużę albo z wyjącym silnikiem przebiją
się przez kupkę zagłębiowskiego piachu. Jednak naj-

bardziej uwielbiają triumfalne przejazdy obok spacerowiczów, rodzinek i rowerzystów, którzy postanowili
szukać odrobiny wytchnienia w podmiejskich lasach.
Na widok ludzi leśni rajdowcy dostają fioła. Prężą się
jak struny, na przemian gazują i duszą wyjące silniki,
trąbią, mrugają światłami, włączają halogeny, a niekiedy nawet puszczają kierownice, aby nie było cienia wątpliwości, że oto leśnym duktem przejeżdżają naprawdę
wyjątkowi ludzie. Tylko resztki skromności nie pozwalają im oczekiwać braw, ale nie ukrywają, że rajcują ich
krzyki przerażonych dzieci, paniczne gesty matek zgarniających z drogi swoje pociechy i zjeżdżający w krzaki
rowerzyści.
Te wszystkie zwiastuny wiosny już znam i wydawało
się, że nic już mnie nie zaskoczy w dąbrowskich kniejach. Ale ostatnio przeżyłem szok. Widok, który ujrzałem na leśnym dukcie, był jak próba połączenia ognia
z wodą, białego z czarnym, kota z psem. Po prostu zestaw wyjątkowy. Przez las truchtała na koniu kobieta,
a za nią w odległości kilku metrów jechał małżonek, ale
nie na klaczy, lecz w przedziwnej terenówce z dudniącym silnikiem, kapiącym olejem i kłębami dymu buchającymi z rury wydechowej. Para ze względu na łomot
silnika i dla własnej wygody porozumiewała się między
sobą przez wmontowane w kaski mikrofony. Gościa
miałem już na oku wcześniej, bo absolutnie zatracił

szacunek dla cudzej własności i przepisów sanitarnych (ale to opowieść na kiedy indziej). Tak czy siak
zapytałem, dlaczego łamie wszelkie możliwe przepisy
i czymś takim jeździ po lesie. Facet, jak przystało na
prawdziwego pogromcę leśnych duktów, bynajmniej
nie zaczął przepraszać. Wręcz przeciwnie, nie gasząc
silnika, udowadniał, że może sobie do woli jeździć
po lesie, bo nigdzie nie ma znaków zakazu, szlaban
ktoś wyrwał, a poza tym ma wszystkie odpowiednie
zgody, namaszczenia i bliżej nieokreślonych, zapewne wpływowych znajomych. Tutaj zbaraniałem całkowicie. Z trudem zapytałem, któż taki udzielił mu
zgody na haratanie lasu tą przedziwną terenówką?
Rajdowiec, podniosłym, prawie uroczystym tonem
oświadczył, że jest… strażnikiem przyrody i tym
śmierdzącym pojazdem patroluje las! Obiecał nawet,
że w każdej chwili może donieść stosowne zaświadczenie, bo tym razem zapomniał je zabrać ze sobą.
Zapytał nawet, gdzie mieszkam, żeby mógł osobiście
przedstawić upoważnienie do dowolnej jazdy po leśnych ostępach. Oczywiście do dzisiaj niczego nie
przyniósł i póki co nie zaprzestał przyrodniczych
patroli. Polecam go zatem łaskawej pamięci służbom
leśnym, które tak rzadko zaglądają do dąbrowskich
lasów, że muszą je wyręczać rajdowcy zwani strażnikami przyrody.
Dąbrowianin
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Spór o czerwone sztanda
W centrum Dąbrowy Górniczej stoi pomnik poświęcony „czerwonym
sztandarom”. Często się mówi o „Czerwonym Zagłębiu” i od lat
nieprzerwanie 1 maja obchodzimy Święto Pracy. Jednak nie do końca
wiemy, czy to powód do chluby, czy wstydu. Spróbujmy to zatem
wytłumaczyć tym, którzy, słysząc dzisiejsze polemiki polityczne, nie
wiedzą, kto ma rację. Więcej, spróbujmy wytłumaczyć tym, którym
w PRL-skich szkołach natrętną propagandą i nachalną polityką
historyczną – jak śpiewał bard podziemia, Jan Krzysztof Kelus –
splugawiono „słowa czyn, walka i towarzysz”. Nie chodzi o obronę
określonej opcji politycznej – czy to dziś czy 100 lat temu – ale o podanie
argumentów do własnej oceny.

Winieta gazety „Górnik” z 1908 r.

Biali i Czerwoni czy biało-czerwoni
Zaczęło się już w XVIII wieku, pod koniec I Rzeczypospolitej. Nad Sekwaną i Loarą wrzała tzw. Wielka Rewolucja Francuska, a w Warszawie ścierały się siły postępowe
z konserwatywnymi. Jedni chcieli zmian, które uważali
za konieczne, drudzy uważali, że zmiany te są początkiem
upadku. Jedni i drudzy – przynajmniej w deklaracjach –
chcieli dobra Rzeczypospolitej i... jednym i drugim się
nie udało. Od tej pory będzie już tak ciągle. W czasie powstania listopadowego rewolucyjne masy i zachowawczy
generałowie nie dogadają się. W powstaniu styczniowym
znów czerwoni będą zbyt prędcy, a biali zbyt powściągliwi. Początkowo działające jako element wspólnego ruchu
popowstaniowe kółka samokształceniowe podzielą się
na socjalistów i narodowców. To doprowadzi nawet do
bratobójczych walk podczas zamieszek roku 1905 (pytanie – czy to ostatnia próba powstania czy pierwsza próba
rewolucji? – nigdy nie zostanie rozstrzygnięte). Akurat
w Dąbrowie – jak pisał Kazimierz Srokowski (przyszły
przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy po wyzwoleniu) – „nie dochodziło do takich formalnych bitew (…)
lecz i tu zaszło kilka skrytobójczych mordów na tle politycznym”. W końcu też – już podczas I wojny światowej
– doszło do prowadzenia dwu różnych polityk (strategii).
Jedni dąbrowianie, ze Srokowskim na czele, zakładali
Komitety Obywatelskie i Straże Obywatelskie, inni, jak
np. ksiądz Grzegorz Augustynik (1847-1929), wspierali
tworzenie legionów, które dla wielu także miały – choćby
przez postać socjalisty Józefa Piłsudskiego – kolor wyraźnie czerwony.

Czerwień Zagłębia
Co oznacza czerwień w określeniu „Czerwone Zagłębie” – oczywiście czerwone sztandary noszone przez socjalistów przy wtórze pieśni wzywających do zmiany ówczesnych stosunków społecznych. Jak traktować te formy
aktywności – noszenie czerwonych sztandarów, zakazanych tak samo jak noszenie flag biało-czerwonych, oraz
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 3 (216) kwiecień 2018

śpiewanie rewolucyjnych pieśni? Pamiętajmy, że dzieje
się to w sytuacji, gdy zabraniająca tego władza była władzą zaborczą. Zacytujmy tu tekst z ówczesnego czasopisma opisującego 1 Maja w Dąbrowie w latach 1898-1899
„Ku wielkiej wściekłości władz na wysokich drzewach
i na drutach telegraficznych powiewały czerwone chorągwie z napisami: Niech żyje 1 Maja, Niech żyje Polska
robotnicza! itd. Kiedy wszyscy obrońcy porządku byli
umiejscowieni w parku, robotnicy urządzili pochód
manifestacyjny i przeciągnęli dwukrotnie przez miasto
z „Czerwonym sztandarem” na ustach. W roku bieżącym
manifestacja majowa powtórzyła się, ale z nowymi dodatkami. Robotnicy nieśli olbrzymich rozmiarów czerwony sztandar z napisami: Niech żyje święto 1 Maja!,
Niech żyje niepodległa Polska! ” [Leon Wasilewski, Ruch
robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim, 1899]. W Zagłębiu
czytano nie PPS-owskiego „Robotnika”, lecz jego specjalną odmianę pod nazwą „Górnik”, którego pełny nakład
pierwszego numeru (drukowanego w Wilnie) przywiózł
ponoć osobiście późniejszy prezydent II Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski.

Odcienie czerwoności
Oczywiście w ruchu socjalistycznym trzeba wyróżnić
grupę internacjonałów, czyli tych, którzy w niepodległości widzieli zagrożenie dla sprawiedliwości społecznej. Ci przyszli komuniści, znacząco się odróżniali od
swych PPS-owskich towarzyszy. Będą też z nimi, ale
także z członkami Narodowego Związku Robotniczego, prowadzić spór w powstających w roku 1918 Radach
Delegatów Robotniczych. Oczywiście, można by zarzucić
wszystkim członkom takich rad, że były nie do zaakceptowania, gdyby nie fakt, że w tym samym roku, za granicą
pruską, rady, w tym robotnicze, powoływała... Narodowa
Demokracja. A niedługo potem rady ludowe na Wileńszczyźnie doprowadziły do inkorporacji Wileńszczyzny do
Polski. I co jeszcze bardziej znamienne, po 18 listopada
1918 roku nad Zamkiem Królewskim w Warszawie trzepotała, za zgodą Józefa Piłsudskiego, czerwona flaga. To
powód do wstydu czy refleksji?

Pierwszy prezydent Dąbrowy
Niewątpliwie socjalistą spod czerwonego sztandaru
był pierwszy prezydent Dąbrowy, Adam Marceli Piwowar (1874-1939). Zesłaniec, geolog, polarnik, legionista.
Nie został wybrany przypadkowo. Swoją funkcję sprawował przez dwie kadencje, jego portret wisi dziś w dąbrowskim urzędzie miasta, jego imieniem nazwano salę sesyjną rady miejskiej, a w Muzeum Miejskim „Sztygarka”

Zabójstwo policjanta. „Tygodnik Ilustrowany” 1906 r.

zobaczyć można niezwykle ciekawą wystawę „Adam Piwowar – rewolucjonista, odkrywca, wolnomularz”. Rady
Delegatów Robotniczych zostały zlikwidowane, m.in.
poprzez działania niegdysiejszego wydawcy PPS-owskiego „Robotnika”, a wówczas ministra spraw wewnętrznych, Stanisława Wojciechowskiego. Nie zakończyło to
konfliktów pomiędzy robotnikami a władzą. W II Rzeczypospolitej wielokrotnie strajki i manifestacje wstrząsały Zagłębiem Dąbrowskim. Kto miał rację? Moim zdaniem wiele zależy od tego, z jakiej perspektywy się patrzy.
Strajki robotnicze lat czterdziestych, pięćdziesiątych,
a później osiemdziesiątych XX wieku – przeciw władzy
ludowej – są tak samo częścią naszej historii, jak te z lat
trzydziestych. Częścią historii – bez której dzisiejszej Dąbrowy by nie było – są postaci Kazimierza Srokowskiego,
księdza Grzegorza Augustynika i Adama Marcelego Piwowara.

Skradzione sztandary PPS
W PRL-u przez lata konsekwentnie próbowano
zawłaszczyć tradycję ruchu robotniczego i jego symboli dla doraźnej korzyści rządzącej partii. W konsekwencji osiągnięto efekt odwrotny od zamierzonego
i polskiemu społeczeństwu, mimo krótkotrwałych
sukcesów, skutecznie obrzydzono symbole. Nietrudno wyciągnąć z tego wniosek, że propagandowe wykorzystanie historii prowadzi do zobojętnienia i niechęci społecznej do tradycji jako takiej. Choćby dziś
np. zamiast pojęcia spółdzielczości, która w II Rze-
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ary. 100 lat temu i dziś.
czypospolitej była chlubą, szuka się innych pojęć jak
kooperatyzm. Zapomina się, że Rządowi Polskiemu
w Londynie nie podporządkowały się jedynie skrajne
ugrupowania narodowe (NSZ) i komunistyczne (AL),
że w procesie 16 przedstawicieli polski podziemnej
sądzonych w Moskwie kara dosięgnęła socjalistów –
Kazimierza Pużaka i Antoniego Pajdaka, że wśród represjonowanych przez komunistyczną władzę był cały
szereg socjalistów z PPS Wolność Równość Niepodległość. Powiedzmy to wyraźnie, polscy komuniści stosowali perfidną metodę przebierania się w bohaterskie
szaty tych, których zwalczali. Warto o tym wiedzieć
i dzisiaj. Można mieć inne poglądy niż ci, którzy 100
lat temu w imię niepodległości Polski oddawali swoje
życie pod czerwonym sztandarem, ale odbieranie im
zasług jest niegodne.

Piotr Frączak

Piotr Frączak
społecznik, działacz pozarządowy. W latach 19841986 członek redakcji podziemnego pisma „Front
Robotniczy”, gdzie publikował pod pseudonimem
„Połtawski”. Od początku lat 90. jeden z animatorów
ruchu pozarządowego w Polsce. Współtwórca
i długoletni Prezes Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych. Autor książki
„W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia
pozarządowych inspiracji” (Warszawa 2010),
przypominającej historię 100-lecia ruchu komitetów
obywatelskich lat 1914-1915. Jeden z inicjatorów
akcji ufundowania tablicy pamiątkowej w Dąbrowie
Górniczej poświęconej Dąbrowskim Komitetom
Obywatelskim z roku 1914.

„DARMOZJADÓW I MATOŁÓW BANDA!” 1
Ponieważ telewizor (zgodnie ze swoją wieloletnią
tradycją) znowu nakłamał i podał do wiadomości
publicznej, że nauczyciele (dyplomowani, czyli między innymi ja) zarabiają ponad pięć tysięcy złotych,
miałem tę czelność, że wrzuciłem w internet pasek
ze swoją wypłatą. Wynikało zeń, że – naprawdę bardzo delikatnie mówiąc – „przeszacowano” ją o jakieś
dwa i pół koła. Dnia drugiego opisałem (dokładniej i,
mam nadzieję, przejrzyście, link poniżej), jak sprawa
wygląda naprawdę. Nie po to, aby narzekać. Nigdy mi
się to zresztą nie zdarzyło. Podobnie, jak nie dlatego chciałem być nauczycielem, aby się dorobić domu
z basenem i jachtu czy zrobić niebywałą karierę.
Chciałem tylko zauważyć, jak sprawa wygląda w rzeczywistości, a po drugie – wykazać, że zarobki stażysty na poziomie 1750 złotych (netto) i wydłużenie
ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat, nie zachęcą
młodego człowieka do podjęcia pracy w szkole. Skutki zaś mogą być naprawdę opłakane. Spodziewałem
się, oczywiście, słynnego gadania o 18-godzinnym
tygodniu pracy, najdłuższych w świecie urlopach, piciu kawki czy nieróbstwie i moje przewidywania poniekąd się sprawdziły. Niemniej jednak, wyciągnąłem
też kilka innych, niestety smutnych, wniosków.
Pierwszy (a pewnie i pozostałe) nie jest zbyt odkrywczy. Nie szanujemy się nawzajem. Pracy drugiego człowieka nie szanujemy. Wychodzimy bowiem
z popartego swoją wszechwiedzą, nieomylnością
i doświadczeniem (a zatem już na starcie wszelkie
próby wyjaśniania i tłumaczenia mijają się z celem
i są skazane na porażkę) założenia, że ciężka praca jest gdzie indziej. Najczęściej ciężko pracuję ja,
ewentualnie kilku moich znajomych. Na pewno nie
są to lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, sekretarki,
urzędnicy i w sumie, generalnie – nikt. W związku
z powyższym (i wynikającym z wiecznego porównywania) naprawdę nie ma na co narzekać, „hej, hej, hej,
inni mają jeszcze gorzej”.
Zarabianie w Polsce DUŻO oznacza tyle, co zarabianie więcej ode mnie. DUŻO więc nie powinien
zarabiać chyba, znowu! – nikt. Zresztą za co? Za podbijanie pieczątek? Za wypisywanie recept? Stukanie

w klawiaturę? Omawianie z dziećmi lektur czy rozwiązywanie jakichś matematycznych zadań? Przecież to
nie jest trudne i każdy głupi by potrafił. Jeśli tylko by
chciał i miał możliwość. O artystach wspominam tylko z litości. Bo to już całkiem nie jest praca. Machanie
pędzelkiem? Robienie jakichś projektów? Pitolenie na
gitarce czy bębenku na scenie (tfu, estradzie)? To przecież pasja i czysta przyjemność. Płacić za to jest – poza
wszystkim innym – urągające sztuce, a, jak uczy nas literatura, artysta zawsze był biedny i taka jest poniekąd
jego natura. Bo „tylko wiarygodny jest artysta głodny”.
Ludzie powinni zatem pracować właśnie z pasją i poświęceniem. Dla dobra narodu, społeczeństwa czy idei.
Fajnie oraz ładnie, ale, na litość!, to nie są rzeczy, którymi da się nakarmić rodzinę czy chociażby utrzymać na
powierzchni.
Po drugie – jesteśmy (i chyba już zawsze będziemy) na
wspomniane na początku manipulacje bardzo podatni.
Wystarczy nam pokazać, że ktoś zarabia więcej i już
wpadamy w zaklęty krąg, nie wiem, chyba zawiści jakiejś. Nie pada bowiem zdanie „o ten to ma taką pracę,
że powinien jednak zarabiać solidnie” albo „fajnie, że ci
akurat dobrze zarabiają”. Nic z tych rzeczy… Zazwyczaj
bowiem utyskujemy. Mieszkający w Niemczech kolega
mówił mi kiedyś, że tam jest inaczej. Jeśli, dajmy na to,
nauczyciel (swoją drogą nauczyciele w Polsce wciąż zarabiają proporcjonalnie mniej niż w każdym zachodnim
kraju) czy artysta zarabia więcej od (nie wiem, może teraz popełniam gafę?) mechanika, to nie jest w dobrym
tonie narzekanie na tę sytuację. Każdy bowiem wie, że
aby zostać dobrym lekarzem, prawnikiem czy właśnie
mechanikiem trzeba poświęcić kilkanaście lat swojego
życia, naprawdę dużo się uczyć, zdobywać doświadczenie, etc. Tymczasem wciąż myślimy kategoriami typu
„bardzo to jest rzeczywiście skomplikowane takie bycie notariuszem i podpisywanie się pod jakimiś tam
dokumentami”. Nie bierzemy pod uwagę ani drogi do,
ani czasu spędzonego nad, ani… niczego w sumie nie
bierzemy pod uwagę. Oprócz wykonywanej na samym
końcu czynności. Pewnego razu moja ulubiona teściowa
usłyszała od wychodzącej z gabinetu pacjentki – „dzisiaj to się pani doktor przy mnie nie napracowała”.

Po trzecie należy chyba jeszcze przywołać słynne
stwierdzenie – „trzeba było znaleźć sobie inną pracę”
czy „każdy jest kowalem własnego losu”. Tyle tylko, że
całkowicie zaprzeczają one wcześniejszemu mówieniu o pasji czy misji. Bo idąc tym torem – nauczyciele
(przepraszam, że znowu ten przykład, ale z oczywistych względów jest mi najbliższy) to najczęściej nieudacznicy, którzy nie potrafili o siebie zadbać, nie potrafią robić nic konkretnego i nie dość, że sami sobie
zgotowali ten los, to teraz jeszcze bezczelnie narzekają.
Po czwarte zatem (choć chyba jeszcze nie takie najgorsze) – nie doceniamy siebie nawzajem i raczej
życzymy sobie źle. Jakbyśmy uważali, że nie jesteśmy
sobie do niczego wzajemnie po prostu potrzebni.
Jeszcze gorsze, że przekazujemy takie myślenie
własnym dzieciom. Czyli uczymy je braku szacunku
do drugiego Człowieka. Owszem, powtarzamy, że „ci
górnicy, to mają naprawdę ciężką pracę”, a równocześnie „jak się nie będziesz uczył, to w pocie czoła
będziesz tyrał łopatą” (nota bene paradoks polega na
tym, że tego typu myślenie sygnalizuje, że ta fizyczna
praca jest gorsza, niepotrzebna, uwłaczająca ludzkiej
godności i przeznaczona dla tępaków), przy równoczesnym braku poszanowania pracy w każdej innej
postaci. Jaki zatem będzie stosunek młodego człowieka do lekarza, sprzedawcy, informatyka, pedagoga,
robotnika, mechanika, artysty, prawnika, kierowcy,
spawacza, urzędnika?
A przecież „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”.
Wniosek zatem jest najgorszy – czy nie jest tak,
iż uczymy swoje dzieci, że w życiu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dobrze się ustawić, pracować jak
najmniej, ale za to za jakiś ostry szmal?
Na przykład zostać nauczycielem.
W Polsce.
http://www. ranyboskie. edu. pl/2018/04/04/dzentelmeni-nie-rozmawiaja-o-pieniadzach/
Użyte w tekście cytaty Kazika Staszewskiego i Jana
Zamoyskiego
Jan Hochwander
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Magnes przyciągający inwestorów
Inwestycje w Tucznawie nie zwalniają
ani na moment. Obecnie na ostatniej
prostej są prace związane z uzbrojeniem kolejnych terenów inwestycyjnych, które przez ekspertów oceniane
są jako jedne z najlepszych w Polsce.
Najlepszym tego potwierdzeniem jest zainteresowanie ze strony inwestorów i przeznaczenie do sprzedaży kolejnych 18 hektarów, na których, jak zapewnia
wiceprezydent Marcin Bazylak, niebawem ma szanse
rozpocząć się kolejna inwestycja.
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie oddanie
do użytku w 2014 roku zupełnie nowej drogi, która
skomunikowała 250 hektarów terenów inwestycyjnych w Tucznawie z najważniejszymi drogami przebiegającymi przez Dąbrowę Górniczą.
Wszystko to powoduje, że zdaniem ekspertów,
otwarcie terenu inwestycyjnego w Tucznawie było skokiem w przyszłość, a na efekty tego skoku nie trzeba
było długo czekać. Pierwszymi inwestorami, którzy
zdecydowali się zbudować tam swoją fabrykę, byli Japończycy z koncernu NGK. Oficjalnie fabryka ruszyła
w maju 2017 roku, ale już wtedy japońscy inwestorzy
zapowiedzieli zakup kolejnych terenów i budowę bliźniaczej hali, dzięki czemu w całym zakładzie powstanie łącznie niemal tysiąc nowych miejsc pracy.

Uruchomienie strefy w Tucznawie nie byłoby możliwe bez zupełnie nowej drogi, która skomunikowała tereny inwestycyjne
z najważniejszymi drogami w mieście

sprawdzony sposób na dziecięcy uśmiech
Dzieci mogą się bawić w czterech strefach. Pierwsza
z nich została zaprojektowana specjalnie z myślą o najmłodszych. Z drugiej mogą korzystać nieco starsze dzieci. Oczywiście nie mogło zabraknąć urządzeń typowych
dla takich miejsc. Dzieci mogą bawić się w piaskownicy,
korzystać ze zjeżdżalni, huśtawek oraz bujaków. Swoją
energię milusińscy mogą spożytkować na specjalnym
urządzeniu do wspinaczki, zwanym „pająkiem”. Miejsca
największej aktywności zostały zacienione zadaszeniem
żaglowym. Osoby opiekujące się dziećmi mogą odpocząć
na ławkach, przespacerować się pod pergolą, a także skorzystać z atrakcji w strefie relaksu. Jeśli ktoś przyjedzie na
plac rowerem, może go postawić przy specjalnie do tego
celu przeznaczonych stojakach.
Niedaleko tego nowoczesnego placu zabaw, na osiedlu
Manhattan, przy zbiegu ulic 11 Listopada i Tysiąclecia
powstało pierwsze w naszym mieście miasteczko rowerowe. Jego projekt został wybrany do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, a na
jego wykonanie przeznaczono 421 tys. zł. Miasteczko
znajduje się tuż obok plenerowej siłowni. 1400 metrów
ścieżek rowerowych wraz z jezdniami dwukierunkowymi znakomicie służą nauce lub doskonaleniu jazdy na
rowerze. Jak w prawdziwym mieście, nie zapomniano
o odpowiednim oznakowaniu oraz o elementach zieleni. Chcący złapać oddech będą mogli przysiąść na ławkach. Miejsce to ma służyć przede wszystkim dzieciom
i młodzieży do doskonalenia jazdy na jednośladach.
Monika Łysek
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 3 (216) kwiecień 2018
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Choć plac zabaw przy ul. Tysiąclecia został oddany do użytku pod koniec grudnia zeszłego roku, dopiero
teraz, gdy pogoda sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, miejsce zaczęło tętnić życiem.
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puls miasta

Złoty jubileusz koronacji
Dlatego też wśród obecnych na uroczystość byli: Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, abp A. Baraniak, wszyscy biskupi diecezji częstochowskiej na czele z ks. bp.
Stefanem Barełą (Zagłębie Dąbrowskie administracyjnie
stanowiło wtedy część diecezji częstochowskiej) i innymi
hierarchami Episkopatu Polski. Przybyło ponad 20 tysięcy osób z różnych zagłębiowskich miejscowości.
Wydarzenie to odbyło się mimo różnych działań i ściśle tajnego „planu przeciwdziałania uroczystości koronacji figury NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej opracowanego przez Wydział Administracyjny KW PZPR
w Katowicach” z kwietnia 1968 r. W sposób symboliczny
wpisało się w dalszą historię.
50-tą rocznicę koronacji figury Matki Bożej Anielskiej
pod hasłem „Królowa Aniołów – Matka Naszej Wiary”
obchodzimy w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
przez naszą Ojczyznę. Uroczystości rocznicowe koronacji zostaną poprzedzone sympozjum o tematyce histo-

rycznej i mariologicznej. Rozpoczną się 11 maja mszą
święta o godz. 18.00 i prelekcjami o tematyce historycznej. 12 maja msza święta o godz. 10.00 rozpocznie drugi
dzień sympozjum, poświęcony tematyce maryjnej.
Główną uroczystość rocznicową będziemy przeżywać 20 maja (godz. 12.00) pod przewodnictwem ks.
abp Marka Jędraszewskiego metropolity krakowskiego
i naszego księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. Uroczystość będzie pieśnią dziękczynną za obecność naszej
Matki, Patronki Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia
na drogach naszego codziennego życia. Będzie naszym
dziękczynieniem za wszystkie łaski wyproszone i otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej Anielskiej oraz
podziękowaniem tym, którzy ją koronowali – św. Janowi Pawłowi II i słudze bożemu kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu oraz tym wszystkim, którzy pomimo
różnych przeszkód przybyli na koronację, dając świadectwo swej wiary i miłości.
Kustosz bazyliki, ks. Andrzej Stasiak

fot. Dariusz Nowak

19 maja 2018 r. mija 50 lat od koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Anielskiej w dąbrowskim
sanktuarium. Wydarzenie to wpisywało się w obchodzone uroczystości milenijne 1000-lecia Chrztu
Polski i miało wydźwięk ogólnokrajowy.

W koronacji figury MBA uczestniczyło ponad 20 tys. Zagłębiaków

Podróż do źródła, czyli niedziela w mieście J.
Siedziałem na trójkątnym pochyłym placu, ubrany w obcisłe, bo po rowerach. Popijałem zmrożoną
lemoniadę, patrzyłem, a może nawet - podziwiałem.
Dookoła dzieci pluskały się w fontannach, na wypełnionych po brzegi ławkach debatowali seniorzy, matki
truchlały, a ojcowie interweniowali niespiesznie, odganiając ciekawskie potomstwo od wody. Słowem…
nic się nie działo. I wtedy pomyślałem: „Właściwie to
mógłbym tu mieszkać. Wszędzie blisko, dookoła zielono, komunikacja - dobra, trasy rowerowe – jak nigdzie
w okolicy, centrum handlowe - jak wszędzie, a ze znajomymi spotykasz się na rynku. Czego chcieć więcej!”
I dotarło do mnie, że ostatni raz w Jaworznie, bo o
nim mowa, byłem osiem lat wcześniej. Nie tylko byłem, pracowałem tutaj - nad programem, który miał
pomóc w doprowadzeniu Jaworzna do zaplanowanej
przyszłości. A teraz – cóż za uczucie – tę przyszłość
przeżywałem.
Po powrocie do domu zajrzałem do opracowań
sprzed lat. Już w roku 2011 mieszkańcy i władze Jaworzna wiedzieli, jak ich miasto powinno wyglądać.
Kiedy jaworznicki rynek w najlepsze rozjeżdżały i
parkowały na nim samochody, konsultowali projekt
„Rynek od nowa”, wyrażali aprobatę dla budowy
obwodnicy i, trzeba przyznać ostrożnie, akceptowali tworzenie przestrzeni dla rowerów. Na podstawie
tych oczekiwań i gotowych już planów określiliśmy
Jaworzno jako „źródło energii” dla: natury, biznesu i
kultury. Wokół tak scharakteryzowanych głównych
aktywności stworzyliśmy katalog najważniejszych
atrybutów i projektów miejskich, które z czasem miały doprowadzić do zmiany wizerunku i umocnienia
potencjału Jaworzna. Dla wszystkich było jasne, że
kształtowanie miasta jest procesem wieloetapowym
i długotrwałym, w którym warunkiem powodzenia
kolejnych etapów jest pomyślna realizacja etapów
wcześniejszych, a działania wizerunkowe muszą być
powiązane z obiektywnymi walorami. Bo nawet naj-

Flagi promocyjne „Jaworzno – źródło energii” na jaworznickim
rynku. Osiem lat temu były obietnicą przemian, dziś je ilustrują.

bardziej spektakularne kampanie medialne czy akcje
promocyjne mają szansę powodzenia tyko pod warunkiem, że znajdują autentyczne pokrycie w obiektywnych zmianach.
Jaworznicki rynek, całkowicie wolny od samochodów,
uznawany jest obecnie za jedną z wzorcowych polskich

realizacji dot. przestrzeni publicznych. Drogi rowerowe
prowadzące do najważniejszych przyrodniczych i krajobrazowych atrakcji Jaworzna rzeczywiście miejscami
przyprawiają o zachwyt (tu zaznaczam, że nie jechałem słynną jaworznicką velostradą, czyli bezkolizyjną
trasą rowerową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku), a i same atrakcje, jak park Gródek na Pieczyskach czy Geopark w dawnym kamieniołomie Sodowa
Góra, choć do ideału, jak i końca rewitalizacji, jeszcze
im daleko – przyciągają mieszkańców, i mnie też się
spodobały. Zwłaszcza spacer po krętych pomostach na
poziomie turkusowej tafli wody jednego ze zlewisk po
dawnym kamieniołomie. Podobnie jak Dąbrowa Górnicza, Jaworzno jest miastem złożonym z wielu dzielnic.
Wspominam o tym ze względu na projekt „Miasto siedmiu rynków”, polegający na tworzeniu przestrzeni publicznych będących miejscami spotkań i integrujących
lokalną społeczność. Dla porządku dodam jeszcze, że
Jaworzno ma bodaj najlepszą komunikację autobusową
w regionie. I na koniec, że osiem lat temu nie przyszłoby
mi do głowy, że mógłbym tu zamieszkać. Choć w zasadzie już wtedy wszystko było wiadome i można się było
zorientować, że pomysł na Jaworzno jest na tyle atrakcyjny i spójny, że po prostu musi się udać.
Od lat to samo dzieje się w Dąbrowie Górniczej,
gdzie teraz pracuję. Widzę zaangażowanych mieszkańców, rozumiejących i wspierających potrzebę
zmian, widzę spójny plan, dzięki któremu w najbliższych latach mają szansę nastąpić zmiany, które
odmienią nasze miasto i widzę samorządowców zdeterminowanych, by te przemiany zrealizować. Z problemami, bo tych nie mają tylko jajcarze zajmujący
się wydawaniem agitacyjnych gazetek, ale też pełnym
przekonaniem, że jest się o co starać. I wiecie co – zakończę jak młodzi ludzie, z którymi lada dzień spotkamy się na majówkowej scenie Fabryki Pełnej Życia
– totalnie mnie to jara.
Wojciech Czyżewski
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Zróbmy sobie jezior
ale dzięki jej opowieściom mamy okazję
usłyszeć, jak wyglądał nasz zalew w latach
80. z perspektywy małej dziewczynki, która
przyjeżdżała tu na wakacje! „Od urodzenia
mieszkam w Łodzi, jednak dobrze pamiętam, że w okolicach roku 85. tata zabrał raz
czy dwa całą naszą rodzinę, czyli mamę,
mnie i brata na wakacje do Dąbrowy Górniczej, gdzie wówczas przy ul. ORMO (dzisiejsza Dębowa) mieszkali jego krewni. Wujek
pakował nas do Zaporożca i jechaliśmy nad
Pogorię. Miałam wtedy bodajże 10 lat. Pamiętam tłumy ludzi na plaży oraz ośrodek
wypoczynkowy tuż przy niej. Raz nawet
wujek i tata zabrali mnie i brata na łódkę,
którą okrążyliśmy całe jezioro. Woda była
czysta i wyjątkowo zimna, nawet w środku
lata. Pamiętam, że zawsze byli tam kajakarze, trafiliśmy nawet na jakieś zawody, bo
wujek mówił, żebyśmy się ładnie zachowywali, bo „władze przyjechały”. Opowiadał
też, że w jeziorze są zatopione niemieckie
bunkry, ale nie wiem, czy była to prawda”.
No właśnie! Temat poniemieckich bunkrów jest o tyle ciekawy, że jezioro leży akurat na szlaku wojennych umocnień. Dookoła rozsianych jest co najmniej kilkanaście
różnych punktów obronnych, a i stare mapy
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Pierwotne plany powstania „jedynki” datuje się na lata
30. XX wieku. Zalew dawnych wyrobisk położonych
w tym miejscu rozpoczęto w roku 1938, a ostateczne
powstanie Pogorii w formie znanej do dziś to rok 1943.
zawody kajakowe i wiele innych imprez
związanych z wodą. Przez wiele lat na dąbrowskim akwenie trenował Waldemar
Marszałek – legendarny wielokrotny mistrz
świata i jeden z najbardziej utytułowanych
zawodników w historii sportów motorowodnych. Do jego największych osiągnięć
należy między innymi zdobycie wspomnianego wcześniej tytułu Mistrza Świata aż trzy
razy z rzędu. Warto też dodać, że Pogoria
posiada ogromne walory przyrodnicze.
Najważniejszym z nich jest, umiejscowiony
między zbiornikiem a torami kolejowymi,

uwzględniają to miejsce jako teren strategiczny. Co więcej, gdy zapytałem ludzi na
forach o różne ciekawostki dotyczące „jedynki”, kilka osób podniosło głos, że w Pogorii są ponoć zatopione bunkry i resztki nazistowskich fortyfikacji. Cóż, być może jest
w tym trochę prawdy, jednak nie mogłem
jednoznacznie potwierdzić tego faktu.

Miejsce spotkań sportu z przyrodą
Rekreacja to nie wszystko. „Jedynka”
przez wiele lat była miejscem zmagań sportowych. Odbywały się tu regaty żeglarskie,

fot. Andrzej Kryza

B

rzmi trochę absurdalnie, ale rzeczywiście tak było, że czego nie dała
Matka Natura, dąbrowianie postanowili zrobić sami. Wydarli kopalniane wyrobiska piasku z rąk górnictwa i przekształcili
je w zbiorniki wodne.
Pierwszym z nich, powstałym na granicy
Tworznia i Ząbkowic, była Pogoria I. Pierwotne plany powstania „jedynki” datuje się
na lata 30. XX wieku. Zalew dawnych wyrobisk położonych w tym miejscu rozpoczęto
w roku 1938, a ostateczne powstanie Pogorii
w formie znanej do dziś to rok 1943. „W czasach słusznie minionych” Pogoria I była
głównym miejscem rekreacji dąbrowian.
Letnie miesiące tętniły tu pełnią radosnego,
niczym nieskrępowanego życia. Dąbrowianie wypoczywali na plażach, urlopowicze
zjeżdżali do domków letniskowych i ośrodków wypoczynkowych wokół jeziora.
Jak wspomina pan Adam: – „Dziadek opowiadał mi, że na początku lat 60. zbiornik
był głównym miejscem spotkań okolicznych
młodziaków. Może nie będę opisywał wszystkiego ze szczegółami, bo to się nie nadaje, ale
– wierz mi Piotrek – określenie ich trybu życia słowem „hulaszczy” byłoby niedopowiedzeniem. Mogę tylko powiedzieć, że latem,
kiedy w okolice naszego jeziora masowo zjeżdżali turyści i ludzie z okolic, a tym samym
i piękne urlopowiczki, dziadek i jego banda
zacierali już ręce. Jak słucham tych dziadkowych wspomnień, dochodzę do wniosku,
że nasze pokolenie nie ma już takiej fantazji.
Nie wiem, czy to wynik zmian społecznych,
pewnie tak, bo ówczesny system będący absolutnym zaprzeczeniem wolności, na pewno
„podkręcał” pragnienie totalnej swobody,
ale my teraz bylibyśmy przerażeni sposobem
imprezowania tamtego pokolenia”. Niestety,
dalsze opowieści pana Adama rzeczywiście
nie nadają się do publikacji, ale musicie mi
wierzyć, że poziom wyuzdania i szaleństwa
ówczesnej młodzieży wprowadził mnie w zupełne osłupienie. Otaczająca zbiornik bujna
roślinność, widziała wiele bujnych historii.
I tu skromnie spuśćmy oczy. Oraz zasłonę
milczenia…
Oddajmy głos pani Kasi, która, co ciekawe, nie jest mieszkanką Dąbrowy Górniczej,

fot. Andrzej Kryza

Zazwyczaj gdy mówimy „pojezierze”, mamy na myśli grupę jezior
położonych w północnej części Polski. I byłoby to w pełni uzasadnione, gdyby nie Pojezierze Dąbrowskie, nasz lokalny wkład
w zmianę podręczników geografii. Tak się składa, że mieszkamy
w miejscu, które bezsprzecznie stworzył przemysł, i które, wraz
z przemysłowym rozwojem, zaczęło niczym tlenu potrzebować
przyrody. Bo po co szukać na mapach zacisznych miejsc nad wodą,
nad którą można zrealizować regeneracyjny spacer po ciężkim
dniu pracy lub zaznać ochłody w czasie upalnego lata, skoro można mieć to u siebie?
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ro…

na progu sezonu kąpielowego O historii i urokach Pogorii I
opowiada Piotr Ślusarczyk, natomiast Krzysztof Kulik zajął się
wielofunkcyjnym obiektem, łączącym Śląsk i Zagłębie, pływanie
z biesiadowaniem, a przy tym przyciągającym odlotowym
kształtem. Słowem – kultową „Arizoną”.

Pływający
sen o Arizonie

użytek ekologiczny „Młaki nad Pogorią”.
Miejsce to zostało utworzone na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej z maja 2002 roku.
Służy ochronie niespotykanych prawie nigdzie indziej siedlisk torfowiskowych oraz
rzadko spotykanych gatunków roślin, takich jak młaki (stąd nazwa) czy wyblin
jednolistny z rodziny storczykowatych,
który jako zagrożony wyginięciem został
wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Innymi chronionymi gatunkami flory, które właśnie okolice zbiornika obrały
sobie za dom, są między innymi: kosatka
kielichowa czy rosiczka długolistna. Poza
rzadkimi przedstawicielami roślinności,
nad Pogorią możemy również spotkać
chronione okazy fauny: ryjówkę aksamitną, zębiełka białawego oraz żaby – trawną
i moczarową.

Człowiek z Katowic powie „O, Arizona z Parku Śląskiego – nasza
restauracja!”. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej: „Przecież to Róża
Wiatrów! Dąbrowska restauracja z Pogorii!”. Obaj będą mieli rację.
Pływający twór z Pogorii I do dziś wzbudza zachwyt i zdumienie.
Niektórzy przyjeżdżają z drugiego końca województwa,
aby go zobaczyć. Naprawdę!

Od kiedy trójka jest przed
jedynką?
W ostatnich latach blask pierwszej
z czterech dąbrowskich Pogorii blednie.
Palmę pierwszeństwa przejęła jej młodsza siostra, czyli powstała w latach 70.
Pogoria III – obecnie najbardziej znane
miejsce rekreacji i wypoczynku nad wodą
w całym Zagłębiu Dąbrowskim. To ona
skupia na plaży ludzi szukających ochłody w upalne dni i to jej okoliczna infrastruktura, zarówno usługowa jak i sportowa, przyciąga tłumy wypoczywających.
Nasza „jedyneczka” chowa się w cieniu.
I może tak jest lepiej? Bo Pogoria I po
latach świetności zasłużyła, by stać się
spokojnym miejscem, w którego zaciszu
mieszkańcy mogą uciec od zgiełku miasta i poszukać niezmąconego spokoju na
łonie natury. Za to ją lubię.

Piotr Ślusarczyk

Grafika Arizona z serii typografy KatowickoŚląskie, źródło: www.geszeft.co

Arizona w WPKiW w Chorzowie, lata 60. i 70., źródło: fotopolska.eu

fot. Andrzej Kryza

ta konstrukcja nie wytrzymała i po krótkim
locie roztrzaskała się o ziemię.
W Dąbrowie Górniczej statek przemianowano na „Różę Wiatrów” i wyposażono
w nowy silnik „Andoria”. Przez dłuższy czas
„Róża” pływała po Pogorii I, dając uciechę
kolejnym pokoleniom dąbrowian i gości naszego miasta. Na pokładzie „Arizony” odbywały się imprezy, podczas których pływała
po tafli wody – tak samo jak w parku chorzowskim. Dla wielu restauracja była jednym
z symboli wypoczynku w Dąbrowie w tamtych latach – i, jak się okazuje, niejeden z nich
pamięta ją do dziś. Jak przystało na budynek
– albo w zasadzie statek – o tak niecodziennej konstrukcji, wyrosło wokół niej mnóstwo
miejskich legend. Na przykład, że podczas
jednej z imprez na pokładzie pod tańczącymi
zarwał się parkiet i powpadali do wody. Albo,
że na samym środku konstrukcji znajdował
się właz, przez który nielegalnie (bez kart
wędkarskich) łowiono ryby i wrzucano od
razu na patelnię. Niektórzy z moich rozmówców opowiadali nawet o podwodnych polowaniach nurków za pomocą kusz! Aż dziw
bierze, że wśród tych historii nie ma żadnej
o UFO lub innych nadprzyrodzonych istotach. Oczywiście w rzeczywistości wszystkie
te rewelacje można wsadzić między bajki.

Ostatecznie „Arizona/Róża Wiatrów”
z powodu złego stanu technicznego została
wycofana z eksploatacji w okolicach roku
2005. Od tamtego czasu cumuje przy brzegu Pogorii na mieliźnie, jedynie od czasu
do czasu zmieniając miejsce spoczynku.
Obecnie jest w prywatnych rękach.
Wiele osób, które pamiętają pływający
spodek z dzieciństwa, zapewne chciałoby
jego powrotu na szersze wody – co prawda
na Pogorii I, ze względu na zakaz pływania
łodziami motorowymi, nie jest to możliwe,
ale w innej lokalizacji – może kiedyś?
Krzysztof Kulik

fot. Krzysztof Kulik

K

rótki rys historyczny. „Arizona”
powstała w 1957 roku w Biurze Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu. Stocznia wyposażyła ją
w dwa pływaki, które utrzymywały konstrukcję na powierzchni wody. Silnik typu
„Puck” o mocy 60 KM rozpędzał spodek do
5 km/h. Na swój pokład, lokal, który lubi
pływać, mógł zabrać jednorazowo 72 osoby, a obsługę stanowiło dwóch członków
załogi – plus oczywiście personel gastronomiczny. De facto był to krąg taneczny połączony z kawiarnią. Równolegle stworzono
drugą „Arizonę” w postaci nieruchomej
barki przybrzeżnej o pojemności 200 osób
dla 8 członków załogi. Ta jednak prawdopodobnie została podpalona i skończyła jako
dawca części dla pływającej siostry. UFO
pierwotnie pływało po zbiorniku Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie. Do czasu…
W roku 1990 obiekt został zakupiony
przez biznesmena z Dąbrowy Górniczej
i przeniesiony nad Pogorię I. Nawiasem
mówiąc, jestem niezmiernie ciekaw, jak wyglądał transport konstrukcji, która przecież
ma ponad 15 metrów średnicy! W Poznaniu
podobną pływającą kawiarnię transportowano helikopterem – wtedy jednak przegni-

Arizona przy brzegu Pogorii I

Więcej na:
fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
/fabrykapelnazycia

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 3 (216) kwiecień 2018

14

ekologia

„Las europejski” rośnie od 2005 roku
Prawie 52 tys. drzew – sosen,
dębów, olch i buków, posadzono
od 2005 r. w ramach akcji „Las
europejski”. Jej czternasta odsłona
miała miejsce 21 kwietnia.
„Las europejski” to akcja sadzenia drzew, zainicjowana
w 2005 r. przez dąbrowski oddział Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka. Przypomina o obecności Polski w Unii Europejskiej, ale również
poszerza zielone obszary służące rekreacji i odpoczynkowi. Drzewa stanowią też naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami i zmianami klimatycznymi. Od początku
akcję wspierają m.in. Zbigniew Podraza, prezydent miasta, a także eurodeputowany prof. Adam Gierek.
– 21 kwietnia, w enklawie leśnej Rudy, zostało nasadzonych ponad 5,5 tysiąca dębów. Nieopodal tego miejsca rosną buki, które zasadziliśmy rok temu, a także dęby,
posadzone w 2007 roku. Tegoroczna akcja ma również
wymiar symboliczny, bo drzewami chcemy uczcić setną

Podczas tegorocznej edycji, „zielone płuca” miasta powiększało ponad 200 osób z Dąbrowy Górniczej, jak również z innych miast

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – opowiada Marek Piotrowski, współorganizator wydarzenia.
W ciągu czternastu odsłon w lasach okalających Dąbrowę Górniczą posadzono prawie 52 tys. drzew – 19,6
tys. sosen, 12,5 tys. dębów, 11 tys. olch i 8,8 tys. buków.
Podczas tegorocznej edycji, „zielone płuca” miasta powiększało ponad 200 osób z Dąbrowy Górniczej, jak
również z innych miast regionu. Ramię w ramię, drzewa
sadzili starsi i młodsi. Po raz czwarty w akcji wzięli udział
uczniowie szkoły podstawowej nr 28 z Okradzionowa.

– W tym roku dęby sadziły z nami przedszkolaki
z przedszkola nr 9. Pomagały także dzieci, które przyjechały z rodzicami i dziadkami – mówi Marek Piotrowski.
Podczas nasadzeń nie zabrakło przedstawicieli organizacji społecznych i dąbrowskich samorządowców – prezydenta Zbigniewa Podrazy, wiceprezydenta
Damiana Rutkowskiego, radnych miejskich, a także
prof. Adama Gierka, posła do Parlamentu Europejskiego.
PK

Czysta przyroda cieszy nas!
Już po raz drugi Rada Osiedla Antoniowa
wraz z lokalnym stowarzyszeniem zaprosili
mieszkańców na akcję sprzątania antoniowskiego lasu.
W trakcie akcji uczestnicy zebrali dziesiątki worków pełnych odpadów, które zostały odebrane przez
ALBA MPGK. Po zakończeniu sprzątania przyszedł
czas na odpoczynek podczas pikniku z grami i konkursami oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. Teraz
dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców oraz wolontariuszy ArcelorMittal Poland można wybrać się
na spacer do czystego antoniowskiego lasu! Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę wyjątkową
akcję na rzecz przyrody.
Partnerami akcji byli ArcelorMittal Poland oraz
OSP Ujejsce.

Szkolny mistrz ortografii
10 kwietnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej odbył się III
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny SZKOLNY
MISTRZ ORTOGRAFII.
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VII
szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach specjalnych oraz szkołach integracyjnych.
W zmaganiach wzięli udział miłośnicy polskiej ortografii ze szkół województwa śląskiego. Uczestnicy
rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: indywidualnie o tytuł Mistrza Ortografii oraz zespołowo
o miano Szkoły Mistrzów Ortografii. Wszyscy laure-
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aci wykazali się szczególnymi zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym, bardzo
dobrym myśleniem logicznym i znajomością zasad
ortograficznych.
Laureaci w kategorii indywidualnej: I miejsce:
Marcin Kozioł z SP 20 w Dąbrowie Górniczej, II
miejsce: Gabriel Turański z SP 20 w Dąbrowie Górniczej, III miejsce: Maria Stojek z SOSW w Dąbrowie
Górniczej
Laureaci w kategorii zespołowej: I miejsce: Szkoła
Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej, II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie
Górniczej, III miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie.
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Przebudowa zgodna z oczekiwaniami

Na osiedlu powstaje nowy układ komunikacyjny,
nowe chodniki i miejsca parkingowe. Dodatkowo, wymienione zostanie też oświetlenie oraz stara i częściowo niewydolna kanalizacja. Poza tym powstaną 2 nowe
place zabaw, boisko do streetballa, 2 miejsca do gry
w bule oraz placyki ze stołami do gier. Na całym osiedlu
pojawią się też nowe aranżacje zieleni.
Prace budowlane prowadzone są w oparciu o projekt, który w 2015 roku poddany został konsultacjom
z mieszkańcami osiedla. Mieszkańcom szczególnie zależało na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, ale
z zachowaniem parkowego i rekreacyjnego charakteru
niektórych przestrzeni. Podkreślali też, aby zachować
jak największą ilość istniejących drzew i krzewów.
Istotne dla mieszkańców było również zachowanie dotychczasowych oraz postawienie nowych ławek
i stolików do gry w szachy, budowa nowego oświetlenia zwiększającego poczucie bezpieczeństwa po zmroku, a także przeniesienie w nowe miejsce placu zabaw,
dzięki czemu polepszy się dostęp do niego, a dojście nie
będzie krzyżowało się z istniejącymi drogami.
Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest
na maj 2019 roku, a wartość całej inwestycji to prawie
13 mln zł.
Bartosz Matylewicz

fot. Dariusz Nowak

Ponad 500 miejsc parkingowych, ponad 100 nowych drzew, kilka tysięcy krzewów i kilkanaście
tysięcy metrów kwadratowych trawnika, a także zaaranżowany zupełnie od nowa zielony pasaż
z miejscami wypoczynku dla wszystkich, poczynając od najmłodszych, a kończąc na najstarszych
mieszkańcach – tak w kilku słowach można przedstawić oczekiwany efekt prac, które trwają obecnie
na Osiedlu Sikorskiego.

Prace budowlane prowadzone są w oparciu o projekt, który w 2015 roku poddany został konsultacjom z mieszkańcami osiedla

Rada Seniorów I kadencji zakończyła
swoją działalność
15-osobowy skład Rady Seniorów, w pracach którego czynny udział brali zarówno mieszkańcy miasta, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
instytucji działających na rzecz środowiska senioralnego, nie tylko współtworzył
czy opiniował dokumenty strategiczne
miasta, lecz także podejmował inicjatywy na rzecz osób starszych oraz brał
udział w szkoleniach organizowanych
przez podmioty zewnętrzne.
Działalność Rady Seniorów oparta była o zespoły ds.
edukacji, kultury i wypoczynku, ds. profilaktyki i promocji zdrowia, ds. aktywizacji środowiska seniorów. W czasie
trwania kadencji, Rada odbyła 47 posiedzeń, pełniła cykliczne dyżury oraz brała udział w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Na wspólnych posiedzeniach omawiane
były problemy związane z barierami architektonicznymi
i sposobami ich likwidacji oraz działalność w zakresie
opieki zdrowotnej i społecznej seniorów, badań profilaktycznych, programu profilaktyki zdrowotnej.

Z inicjatywy Rady została zorganizowana konferencja pod nazwą „Miasto Seniorom”, na której prezentowały się instytucje, stowarzyszenia i fundacje działające
na rzecz seniorów. Dzięki jej staraniom Dąbrowa Górnicza przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz powstał program Dąbrowska Koperta Życia.
Na wniosek Rady Seniorów, Rada Miejska ustanowiła
dzień 15 czerwca Dąbrowskim Dniem Seniora. Rada
organizowała spotkania literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz w ramach akcji „Bezpieczny Senior”
spotkanie z policją. Uczestniczyła również w Obywatelskim Parlamencie Senioralnym w Warszawie.
Członkowie Rady Seniorów brali udział w szkoleniach miejscowych i wyjazdowych dotyczących między
innymi korzystania z funduszy ASOS i FIO, jak również w szkoleniach „Modelowe Rady Seniorów” organizowanych przez Stowarzyszenia Bona Fides z Katowic, „Kompetentna Rada Seniorów w Gminie Dąbrowa
Górnicza” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” oraz Zagłębiowskim Alarmie Smogowym.
Rada nawiązała współpracę z Radami Seniorów
w Sosnowcu, Katowicach, Czeladzi, Jaworznie, Łazach
i Wrocławiu.

Rada nawiązała współpracę z Radami Seniorów w Sosnowcu,
Katowicach, Czeladzi, Jaworznie, Łazach i Wrocławiu

Aktualnie trwa proces wyboru członków kolejnej
kadencji Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza,
którzy już wkrótce rozpoczną dalsze działania na rzecz
mieszkańców naszego miasta.
Bieżące informacje dotyczące działalności Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza znajdują się na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl.
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 3 (216) kwiecień 2018
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Wszystkie zwierzaki Pana Andersena
Już po raz szesnasty w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odbyła
się „Noc z Andersenem”, czyli
całonocna impreza dla dzieci
z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki Dziecięcej oraz rocznicy
urodzin duńskiego baśniopisarza
H. Ch. Andersena.
Hasło tegorocznej edycji: „Wszystkie zwierzaki Pana
Andersena”, było pretekstem do zbiórki na rzecz Fundacji S.O.S. dla Zwierząt. Młodzi czytelnicy uczestniczyli m.in. w warsztatach tworzenia przestrzennych
zwierzaków, zajęciach dogoterapii, a także pokazie
Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP
w Ząbkowicach. Nie lada atrakcją dla najmłodszych był
spektakl warszawskiego Teatru Bajlandia pt. „Awanturka z leśnego podwórka”, a także bez wątpienia samo
nocowanie pomiędzy bibliotecznymi regałami. Wydarzenie jest nagrodą dla najbardziej aktywnych młodych
czytelników. Biletem wstępu na całonocną imprezę jest
niezmiennie własnoręcznie przygotowana kartka urodzinowa dla Pana Andersena, na której w tym roku
widniał nie tylko solenizant, ale i jego pupile.
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Tydzień Bibliotek 2018
W dniach 8-15 maja 2018 r. odbędzie się XV
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: „ (Do) wolność czytania”.
Wydarzeniem inaugurującym tegoroczną edycję będzie
spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem, na które
zapraszamy 8 maja o godz. 18:00. Wejściówki na spotkanie
będzie można zarezerwować poprzez internetowy system
rezerwacji.
W trakcie trwania Tygodnia Bibliotek w holu Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) w godzinach jej otwarcia będzie funkcjonować Giełda Książek Przeczytanych
– okazja, by tchnąć w używane książki nowe życie. Przez
cały tydzień będzie można przyjrzeć się też wystawie „Sceny z literatury” czyli działalności MBP na wielkoformatowych fotografiach.
Ponownie podczas Tygodnia Bibliotek odbędzie się finał
organizowanego przez MBP konkursu recytatorskiego dla
przedszkolaków – „Zakurzone Wiersze”. Młodzi czytelnicy, którzy stawali w szranki w eliminacjach przeprowadzanych w filiach bibliotecznych na terenie całego miasta,

spotkają się 9 maja o godz. 9:00 w Bibliotece Głównej. Tam
wyłoniony zostanie zwycięzca akcji promującej zapomniane wiersze dla dzieci.
12 maja odbędzie się znany już wszystkim miłośnikom
rajdów rowerowych – Odjazdowy Bibliotekarz. Każdego
chętnego zapraszamy o godz. 10:30 pod gmach Biblioteki
Głównej, gdzie rozdawać będziemy gadżety tj. kamizelki odblaskowe, szprychówki, chorągiewki, a także mapki
z trasą przejazdu. Po godzinnym przejeździe przez miasto
na uczestników czekać będzie moc atrakcji, m.in. wspólne
grillowanie, gry plenerowe, występ bibliotecznego zespołu
„Poczytalni” czy konkursy z nagrodami.
Informacje o wszystkich atrakcjach, spotkaniach autorskich, a także dużo, dużo więcej znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www. biblioteka-dg. pl, a także na
naszym Facebooku:@mbpdg! Organizatorem Tygodnia Bibliotek jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 3 (216) kwiecień 2018

18

puls miasta

Uwaga
20
konkurs! 18
edycja
Uwaga
20
ArcelorMittal
Poland
oraz
konkurs!
Centrum Aktywności Obywatelskiej
18
edycja

PROGRAM
MINIGRANTÓW
ArcelorMittal Poland
PROGRAM
„Działamy
lokalnie”
MINIGRANTÓW

Do udziału zapraszamy organizacje
ArcelorMittal
Poland
pozarządowe,
spółdzielnie
socjalne,
„Działamy
lokalnie”
w Dąbrowie Górniczej
grupy
nieformalne,
które działają
zapraszają do udziału
na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej
w Programie grantowym.
i realizują
w obszarach:
ArcelorMittal
Poland oraz
Do
udziałuprojekty
zapraszamy
organizacje
Centrum Aktywności Obywatelskiej
pozarządowe, spółdzielnie socjalne,
Termin
składania
wniosków
w Dąbrowie Górniczej
grupy nieformalne, które działają
11
maja
2018
zapraszają do udziału
na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej
w Programie grantowym.
i realizują projekty w obszarach:

Zbigniew
Podraza
Termin składania
wniosków
Prezydent
11Dąbrowy
maja Górniczej
2018
ekologia

Miasto Dąbrowa Górnicza od lat tworzy sprzyjający klimat dla rozwoju III sektora. Tym bardziej cieszy mnie fakt, iż tak duże
przedsiębiorstwo jak ArcelorMittal Poland dostrzegło aktywność organizacji pozarządowych i mieszkańców naszego miasta,
uruchamiając w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu program grantowy „Działamy lokalnie”. Trzymam kciuki za wnioski
złożone w pierwszej edycji programu. Jestem pewien, że będą sprzyjać one rozwojowi naszego miasta, ku obopólnej satysfakcji,
zarówno firmy, jak i mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

zdrowie

Magdalena Kuśmierz

ekologiaSpecjalista ds. odpowiedzialności biznesu w ArcelorMittal Poland
Zapraszamy do składania wniosków organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, ale też i małe grupy nieformalne działające
przy organizacjach. Tworząc założenia programu, chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszej grupy organizacji działających
w Dąbrowie Górniczej i na rzecz jej mieszkańców. Na tegoroczną edycję programu minigrantów „Działamy lokalnie” w Dąbrowie
Górniczej przeznaczymy 100 tysięcy złotych. Wysokość grantu może wynieść od 5 tysięcy do 10 tysięcy złotych. Niecierpliwie
czekamy na pierwsze wnioski.

edukacja

zdrowie
bezpieczeństwo

Twoja lokalna spo³ecznoœæ

edukacja

Karolina Muza

bezpieczeństwo

Szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu

Twoja lokalna spo³ecznoœæ

Mamy za sobą trzy edycje programu grantowego. Do tej pory zapraszaliśmy do udziału w programie naszych pracowników, którzy
składali wnioski dla danej organizacji. W tym roku chcieliśmy dotrzeć do szerszego grona odbiorców, stąd zmiana. Zależy nam na tym,
aby pieniądze zostały wydane na konkretny projekt, konkretne działanie i przyniosły widoczne rezultaty. Ma to być impuls do rozwoju,
być może poszerzenia dzielności, zaproponowania swoim beneficjentom czegoś nowego. Szczególnie bliskie nam obszary to: edukacja,
ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo.

Regulamin i wniosek dostępne na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz poland.arcelormittal.com
Więcej informacji pod numerem telefonu 32 776 7954
lub adresem email: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com

Regulamin i wniosek dostępne na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz poland.arcelormittal.com
Więcej informacji pod numerem telefonu 32 776 7954
lub adresem email: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com
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Bezpieczeństwo
w sieci

Psi plac
W naszym mieście powstał plac zabaw przeznaczony dla czworonożnych pupili. Znajduje się
on przy ulicy Podlesie, niedaleko ulicy Młodych
i osiedla Kasprzaka.
Wybieg wraz z torem treningowym zajmują
obszar 630 metrów kwadratowych. Przestrzeń,
mająca kształt koła, została tak pomyślana, by
mogły z niej korzystać zarówno małe, jak i duże
czworonogi.
Na placu znajdują się przeszkody do ćwiczeń
w różnych rozmiarach, dzięki czemu treningi z większym lub mniejszym psem mogą być
ułatwione i urozmaicone. Czworonogi mogą do
woli korzystać z: równoważni, pochylni, trzech
dużych regulowanych tyczek do przeskoków,
tunelu, potrójnego przeskoku oraz innych przyrządów.
Środek wybiegu zajmuje spory trawnik, a opiekunowie psów korzystać mogą z ławek i żwirowej
ścieżki. Znajdują się tam także kosze na psie odchody. Cały teren jest ogrodzony.

Uczniowie mają dostęp do treści pornograficznych,
zawierających przemoc i okrucieństwo, prezentujących szkodliwe wzorce, które negatywnie wpływają na
kształtujący się system wartości oraz rozwój emocjonalno-społeczny. Istnieje także duże zagrożenie różnymi
formami uzależnień: od gier, SMS-ów, coraz nowszych
modeli telefonów, stale włączonego aparatu, co negatywnie odbija się na nauce, aktywności fizycznej oraz
bezpośrednich relacjach z rówieśnikami. Młode osoby
mogą być również narażone na różne formy agresji tzw.
sexting (wysyłanie SMS-ów, zdjęć, filmów o treści erotycznej) czy grooming (uwodzenie w sieci), odbywające
się za pośrednictwem telefonów komórkowych. Ponad
połowa rodziców dzieci nie jest tego świadoma.
„Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”
było tematem konferencji zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta.
Konferencja odbyła się w ramach projektu „Bezpieczna
Dąbrowa”, wzięło w niej udział 140 osób – dyrektorów
szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych instytucji (sądownictwo, opieka społeczna) zajmujących się dziećmi i młodzieżą. Temat nie
był przypadkowy – coraz więcej problemów w tym obszarze obserwują rodzice oraz pracownicy oświaty.
– Powszechna dostępność telefonów komórkowych
z usługą Internet, niesie konieczność kształtowania u dzieci i młodzieży świadomości zagrożeń oraz
umiejętności odpowiedzialnego z nich korzystania.
Rodzice nie powinni udostępniać tabletu lub smart-

fona dzieciom poniżej drugiego roku życia. W wieku
przedszkolnym korzystanie tych aparatów powinno
się odbywać z rodzicami, nie dłużej niż 15-30 minut
dziennie i obejmować sprawdzone treści. Z dziećmi starszymi należy ustalać jasne zasady korzystania
(czas, pora dnia) oraz uświadamiać znaczenie takich
reguł, jak: unikanie podawania informacji o sobie
i rodzinie oraz publikowania zdjęć, otwierania plików
niewiadomego pochodzenia, ochrona haseł i kodów zabezpieczających, akceptacja kontroli rodzicielskiej. Jednocześnie współczesny Internet wymaga od dorosłych
poszerzania wiedzy i mądrego rodzicielskiego nadzoru,
czyli: ograniczenie dostępu do szkodliwych treści poprzez zainstalowanie programów do kontroli rodzicielskiej, wiedza o treści gier (system PEGI), obserwacja
dzieci i częste rozmowy o doświadczeniach w sieci, ale
również zadbanie o zaspokojenie potrzeby ruchu, snu,
alternatywnych form wypoczynku. Młodzież powinna
być uczona umiejętności zarządzania własnym czasem,
ale też krytycznej postawy wobec informacji i propozycji otrzymywanych z sieci. Pomocą służą zarówno
ogólnopolskie kampanie przygotowywane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę np.: „MAMA, TATA, TABLET”, „UWAŻNI RODZICE”, jak również liczne prelekcje i warsztaty adresowane do rodziców, nauczycieli
i uczniów realizowane przez poradnie psychologiczno
– pedagogiczne. Poradnia w Dąbrowie Górniczej w bieżącym roku szkolnym objęła takimi formami edukacji 470 rodziców oraz 838 uczniów – mówi Wiesława
Bernadziuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dąbrowie Górniczej.

fot. Dariusz Nowak

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2015 r. wskazują, że 64%
polskich dzieci już w połowie pierwszego roku życia dostaje do
zabawy tablet lub smartfon. Im starsze dzieci, tym zwiększa się
procent korzystających z nowoczesnych mediów.

Na placu znajdują się przeszkody dla małych i dużych psów

OFERUJEMY:
• Atrakcyjna stawka godzinowa
• Pracownik Produkcji – 16,33 zł brutto
• Operator Wózka – 18,51 zł brutto
•

Bezpłatny transport

•

Dąbrowa Górnicza/Sosnowiec

Poszukujemy Pracowników
Produkcji i Operatorów
Wózków Widłowych
KONTAKT

Ciepły posiłek już od 1 zł

• Dodatek miesięczny za pracę
w systemie 4-brygadowym
– 200 zł brutto
•

Nagrody za innowacyjność
- do 350 zł brutto za pomysł
• Umowa o pracę przez Agencję
Pracy z możliwością zatrudnienia
bezpośrednio w Saint-Gobain już
po 3 miesiącach
•

Premia świąteczna – 50%
miesięcznego wynagrodzenia

tel.: 882 155 356

mail: pracujznami@saint-gobain.com
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700 milionów złotych na ochronę środowiska
O znaczących inwestycjach, które
ograniczą oddziaływanie firmy
na środowisko rozmawiamy
z Tomaszem Ślęzakiem, członkiem
zarządu, dyrektorem ds.
ochrony środowiska i energetyki
ArcelorMittal Poland.
– Prowadzicie obecnie duże inwestycje środowiskowe. Jakie dokładnie?
– Obecnie w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej prowadzimy inwestycje, które wkrótce
znacząco zmniejszą nasze oddziaływanie na środowisko. Trwa modernizacja systemów odpylania w spiekalni i stalowni. Także elektrociepłownia należąca
do TAMEH Polska (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i firmy TAURON) prowadzi duże inwestycje związane z ochroną środowiska: buduje instalację
odsiarczania i odazotowania spalin. Łączna wartość
wszystkich projektów, które zostaną ukończone jeszcze w tym roku, przekracza 700 mln złotych.
– O jakich konkretnie efektach środowiskowych
mówimy? Jak realizacja tych projektów przełoży się
na komfort życia mieszkańców?
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– W spiekalni na przykład emisje zmniejszymy
ponadsześciokrotnie, a w stalowni moc odpylania
zwiększymy trzykrotnie. Wyeliminujemy także emisje niezorganizowane – te, które mieszkańcy czasami
widują nad halą tego zakładu. To ogromne i skomplikowane projekty. Proszę pamiętać, że to rozwiązania
szyte na miarę, projektowane dla każdej instalacji
z osobna. Samo ich przygotowanie, czyli czas do wbicia pierwszej łopaty, to przynajmniej kilkanaście miesięcy. Dąbrowska huta ArcelorMittal Poland, a szczególnie teren spiekalni, stalowni i elektrociepłowni to
obecnie ogromne place budowy, na których codziennie pracuje po kilkaset osób. Rozumiemy oczekiwania mieszkańców związane ze zmniejszaniem naszego
oddziaływania na środowisko i chcemy im sprostać.
Już w przyszłym roku nasza dąbrowska huta będzie
zupełnie innym zakładem w kontekście emisji do powietrza. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.
– Ile urządzeń odpylających pracuje obecnie w hucie w Dąbrowie Górniczej?
– Mamy 71 takich urządzeń – 34 elektrofiltry, 25
filtrów tkaninowych i 12 urządzeń mokrych. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy w nich ponad 180 tys. ton
pyłu. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądają elektrofiltry. To ogromne urządzenia, których
wielkość śmiało można porównać do wielkości bloku
mieszkalnego. Na przykład jeden elektrofiltr taśmy

W spiekalni na przykład emisje
zmniejszymy ponadsześciokrotnie, a w stalowni moc odpylania
zwiększymy trzykrotnie.
spiekalniczej nr 2, który zmodernizowaliśmy w 2012
roku, ma ponad 30 m długości, 13,5 m szerokości oraz
27 m wysokości. Każdą z trzech taśm spiekalniczych
odpylają 2 takie elektrofiltry.
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z pierwszej ręki
88 III Mistrzostwa Dąbrowy
Górniczej Samorządowców
i pracowników sfery
budżetowej w szachach
7 maja o 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul.
Kościuszki 25) odbędą się III Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Samorządowców i pracowników sfery budżetowej
w szachach. W turnieju mogą uczestniczyć pracownicy
samorządowi: radni, pracownicy Urzędu Miejskiego, nauczyciele, pracownicy Urzędu Pracy i wszystkich pozostałych instytucji będących organami jednostek samorządu
terytorialnego. Zgłoszenia przyjmowane są na adres internetowy: rafael.pierzak@zaglebiedabrowa.pl do 6 maja
2018. Zwycięzca otrzyma puchar, a zdobywcy 2. i 3. miejsca
dyplomy. Organizatorem turnieju jest Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Zagłębie” Dąbrowa
Górnicza we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

88 Uwaga! Nabór projektów
Prezydent Dąbrowy Górniczej ogłosił uzupełniający
nabór projektów do aktualizowanego Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Jak czytamy w treści
ogłoszenia, projekt rewitalizacyjny może zgłosić każdy,
kto będzie realizować ten projekt i zapewni jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły
i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, Gmina i jej jednostki organizacyjne. Warunkiem włączenia
projektu rewitalizacyjnego do Programu Rewitalizacji:
Dąbrowa Górnicza 2022, jest spełnienie łącznie przesłanek: projekt realizowany będzie w granicach obszaru
miasta wskazanego do rewitalizacji, jest zgodny z celami
i kierunkami działań określonymi w Programie, złożona
„Karta Projektu” jest kompletna, a projekt był przedmiotem opiniowania i rekomendacji Komitetu Rewitalizacji
Miasta Dąbrowa Górnicza.
Zgłoszenia projektów rewitalizacji należy składać: osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy
ul. Granicznej 21 (parter, stanowisko nr 13 – Informacja),
w wersji elektronicznej na adres e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza. pl, bądź przesłać na adres: Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi
Inwestorów, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
wyłącznie na specjalnych formularzach w terminie od 26
kwietnia do 18 maja br.
Uwaga!
*Złożenie karty projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się wnioskodawcy do systematycznego przekazywania informacji dot. realizacji projektu, w tym: rozpoczęcia, przebiegu realizacji, wprowadzanych zmian,
zakończenia realizacji projektu, faktycznej wartości oraz
osiągniętych rezultatów.
*Karty Projektów rewitalizacyjnych przesłane do
Urzędu Miejskiego po upływie terminu zostaną zarejestrowane przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów i rozpatrywane po ogłoszeniu następnego naboru
projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.

88 Dla osób rozpoczynających
działalność
Osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej przypominamy, że 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”.
Ustawy te wprowadzą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź
po długiej przerwie.

Osoby, które podejmą działalność po raz pierwszy
albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy
kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub
zakończenia działalności gospodarczej i nie będą jej
wykonywać na rzecz byłego pracodawcy (na rzecz którego pracowali przed dniem rozpoczęcia działalności
gospodarczej), będą mogły skorzystać z „ulgi na start”.
Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku
ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Z „ulgi na start” można skorzystać także będąc wspólnikiem spółki cywilnej.
Ważne! W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami
społecznymi będą objęte osoby współpracujące oraz zatrudnieni przez nowego przedsiębiorcę pracownicy czy
zleceniobiorcy. Jednak zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność.

88 Konkurs Rewitalizacyjny
po raz X
Absolwentów wyższych uczelni, studentów, którzy
w tym roku będą bronić swych prac zapraszamy do
udziału w X jubileuszowej edycji konkursu o Nagrodę
Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta
Dąbrowa Górnicza.
Organizatorzy konkursu czekają na prace dyplomowe:
magisterskie, inżynierskie i licencjackie. Ważne jest, by
temat pracy związany był z rewitalizacją lub rozwojem
Dąbrowy Górniczej, koncentrował się na problematyce związanej z szeroko traktowanym rozwojem miasta,
podnoszeniem konkurencyjności Dąbrowy Górniczej
oraz posiadał związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów.
Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa, która
będzie zwracała uwagę na to, czy temat pracy związany
jest z rewitalizacją lub rozwojem Dąbrowy Górniczej,
koncentruje się na problematyce związanej z szeroko
traktowanym rozwojem miasta, podnoszeniem konkurencyjności Dąbrowy Górniczej oraz posiada związek
z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów
i programów. Premiowani będą zwłaszcza autorzy prac,
które mogą się przyczynić do rozwiązania konkretnego
problemu miasta.
Spośród nadesłanych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich, spełniających regulaminowe wymagania, komisja wybierze najciekawsze, a laureaci
otrzymają nagrody pieniężne. Zwycięzca w kategorii
prac magisterskich może liczyć nawet na 5.000,00 zł, autor wyróżniającej się pracy inżynierskiej lub licencjackiej
otrzyma 3.000,00 zł. Na zgłoszenia udziału w konkursie
i prace dyplomowe czekamy do 18 października 2018 r.
Dodatkowe informacje nt. konkursu uzyskać można
w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu
Miejskiego. Osoba do kontaktu: Aneta Nowak tel.: 32 295
68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza. pl

bażantów, których zakup współfinansuje miasto. W tym
roku, dzięki współpracy z hutą, będzie ich o 100 więcej.
W przyszłości członkowie koła myślą także o kuropatwach, które wyraźnie odbudowują swoje stadka w okolicach Łośnia, Tucznawy i Pogorca.

88 WSPS remontuje nowy
budynek
W marcu 2018 r. studentom Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego udostępniony został kolejny budynek.
Usytuowany jest przy ulicy Wojska Polskiego (dawna
szkoła muzyczna). Na razie wyremontowane zostały tam
sale na parterze oraz pierwszym piętrze, w tym jedna
o charakterze auli.
To już trzeci obiekt zajęty przez uczelnię. Pierwszym
był zabytkowy budynek znajdujący się przy ul. Kościelnej
6, w którym znajduje się siedziba uczelni. Obok niej uruchomiono nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej,
w skład którego wchodzą nowoczesne sale dydaktyczne,
sala SOR, sala debriefingu. Centrum wyposażono w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji medycznej
w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci. Dodatkowym atutem jest tutaj w pełni wyposażony ambulans
ratunkowy, który wykorzystywany jest jako mobilne
centrum symulacji medycznej.
WSPS jest pierwszą niepubliczną uczelnią o charakterze medycznym w Zagłębiu Dąbrowskim. Funkcjonuje
w Dąbrowie Górniczej od 14 lat, na przestrzeni tego czasu nabyła uprawnienia na prowadzenie studiów I stopnia na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizjoterapia,
pielęgniarstwo I i II stopnia oraz zdrowie publiczne –II
stopnia. W 2013 r. została wyróżniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie najlepszego programu kształcenia na kierunku ratownictwo
medyczne.

Ogłoszenia drobne
•

Gabinet psychoterapii: alkoholizm, hazard, narkomania - tel. 730 800 775.
www.sferaterapii.pl

•

KUPIĘ MIESZKANIE! Może być do
remontu czy zadłużone. Płacę gotówką.
604-422-204 do 19:00.

88 Bażanty z Kielc poznają
miasto
Jak poinformował Arkadiusz Boczkowski, łowczy
z Koła Łowieckiego „Dąbrowa”, 12 kwietnia w rejonie
wokół huty ArcelorMittal wypuszczono 100 szt. bażantów (70 kur i 30 kogutów), które w tym roku przyjechały
z hodowli Bronisz z Kielc. Tegoroczną akcję wspomogła
finansowo huta ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.
Prowadzone zasiedlenia są realizowane w celu zwiększenia bioróżnorodności fauny na terenach wokół huty
oraz utrzymania na odpowiednim poziomie istniejącej
populacji zwierzyny drobnej. Koło łowieckie „Dąbrowa”
co rok wpuszcza na obszarze swego działania około 200
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sport

Bieg dla Tomka po raz piąty
Jak co roku, na początku kwietnia, wieczornym biegiem wokół Pogorii III upamiętniono Tomka Kowalskiego, wspaniałego chłopaka z Dąbrowy Górniczej.
7 kwietnia 2010 roku Tomek Kowalski pisał na swoim blogu „No i biegnę, czując się, jakbym skończył
maraton. Ból straszny, ale zagryzam zęby i docieram
na szczyt…” Bo Tomek biegał. I to jak! „Przestałem zachwycać się i marzyć o niesamowitych wyprawach, myśląc, że takie przygody są tylko dla wybranych. Teraz
zastanawiam się, gdzie sam się wybiorę i czy dałbym
radę po prostu obiec świat…” *
Jak czytamy w relacji Pauliny Wierzbickiej z pierwszego biegu dla Tomka, który odbył się w roku 2014:
„Właśnie 7 kwietnia Tomek obchodziłby swoje urodziny... chcieliśmy ten dzień uczcić w szczególny sposób i...
chyba nam się udało. Chyba dobrze by się bawił, gdyby
znienacka przyszedł i zobaczył, jaką imprezę niespodziankę przygotowaliśmy dla niego. ” **
I tak jest od pięciu lat. W kwietniowy wieczór rodzice (Ala i Marek), brat Tomka Przemek, ale też babcia,
dziadek, ciocia Jadwiga i przyjaciele – zbierają podpisy
zawodników, krzepią ich do walki i witają babeczkami na mecie. Wspomniane babeczki to bardzo istotny
element biegu. Zawsze domowe. Pieczone przez mamę
Tomka i p. Beatę Skórę (mamę Łukasza – przyjaciela Tomka) rozdawane są na mecie. Oprócz tego, że są
pyszne, mają w sobie wykałaczki ze „złotymi myślami” i kuponami na nagrody w postaci książek o Tomku Kowalskim.

Bieg na znanym wszystkim dąbrowianom koronnym
dystansie wokół Pogorii III (6 km) nie jest na czas. Jak
podkreślają uczestnicy – tutaj nie chodzi o rywalizację,
tylko o przyjemność. Dlatego część z nich pokonuje dystans biegowy spacerkiem, na rolkach, a nawet rowerze.
Po prosu chcą wziąć udział w ciekawym wydarzeniu,
być z rodziną Tomka i wspólnie go wspominać.
Po skończonym biegu wszyscy oglądają film o Tomku. Biegacze, którzy go nie znali, szybko odkrywają
zdolność młodego dąbrowianina do inspirowania i motywowania. A ci, co znali Tomka – płaczą, śmieją się
i przypominają sobie wiele radosnych chwil spędzonych
w jego towarzystwie, a przy okazji odkrywają, jak wiele
jeszcze mają do zrobienia w swoim życiu.
Przy tej okazji warto też wspomnieć o biegu w podobnym
rodzinnym klimacie, choć o całkowicie innym, bo wyczynowym charakterze, czyli Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim im. Tomka Kowalskiego. Jego piąta edycja odbyła
się w tym roku 10 marca, trasa biegu liczy ok. 53 km i przebiega przez cały grzbiet Karkonoszy. Bo góry, to druga z rzeczy, która nierozerwalnie kojarzy się z Tomkiem Kowalskim.
W nich trenował, wspinał się i w nich został na zawsze.
Sara Grzegorz, Wojciech Czyżewski
* Tomek Kowalski, Agnieszka Korpal, magisterkowalski. blog
Historia przerwanej miłości, Katowice 2016, s. 146, 302.
** pollyenespana.blogspot.com/2014/04/bieg-dla-tomka

TOMASZ KOWALSKI
(ur. 7 kwietnia 1985 w Dąbrowie Górniczej,
zmarł 6 marca 2013 na grani Broad Peak w Karakorum) – ultramaratończyk, alpinista, himalaista. Odwiedził łącznie ponad 30 krajów
na 6 kontynentach. W latach 2009-2010 odbył
półtoraroczną podróż dookoła świata. Zdobył
6 z 9 szczytów: Mount Blanc, Elbrus, Kilimandżaro, Aconcague, Górę Kościuszki. Jako pierwszy Polak wspiął się, podczas jednej wyprawy,
na trzy najwyższe szczyty Ameryki Południowej
– Aconcagua (6961 m n. p.m.), Ojos del Salado
(6893 m n. p.m.), Monte Pissis (6793 m n. p.m.).
W roku 2011 zgłosił projekt pobicia rekordu Denisa Urubko na Śnieżnej Panterze, czyli zdobycia
pięciu najwyższych siedmiotysięczników byłego ZSRR w czasie poniżej 42 dni. Nie udało się,
ale i tak osiągnął niesamowity wynik – w ciągu
zaledwie 24 dni zdobył cztery szczyty: Pik Lenina (7134 m n. p.m), Pik Korżeniewskiej – solo
(7105 m n. p.m), Pik Ismaila Somoniego (7495 m
n. p.m.) oraz Chan Tengri – solo (7010 m n. p.m.).
Za ten wyczyn otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Kolosy w 2011 roku. Jako pierwszy człowiek na
świecie zdobył ośmiotysięcznik Broad Peak zimą
(razem z Maciejem Berbeką, Adamem Bieleckim
i Arturem Małkiem).

Kadry z filmowej relacji z 5. biegu dla Tomka. Film do zobaczenia na oficjalnym kanale Youtube Dąbrowy Górniczej i w zakładce video na: www.dabrowa-gornicza.pl

Zawody
w ratownictwie
medycznym
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej już po raz siódmy zorganizowała zawody „I Ty możesz zostać ratownikiem”, które są sprawdzianem podstawowych
umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W tegorocznych zawodach uczestniczyły
52 drużyny, reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z całego województwa śląskiego. Tryumfowali uczniowie Zespołu Szkół im. A. Wańkowicza w Błoniu. Na drugim miejscu rywalizację
zakończyli uczniowie III LO im. Wł. Andersa
w Dąbrowie Górniczej.
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Nasi z Pjongczangu
Na marcowej sesji Rady Miejskiej uroczyście
podziękowano dwóm dąbrowskim zawodnikom,
reprezentującym Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu.
Maciej Krężel – dąbrowianin, zawodnik sekcji narciarstwa alpejskiego Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Katowicach (dysfunkcja narządu wzroku). Reprezentant
kadry narodowej Polski osób niepełnosprawnych
w narciarstwie alpejskim. Od ponad 10 lat regularnie odnoszący sukcesy w zawodach rangi Pucharu
Świata i Europy. Uczestnik Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Vancouver, Soczi (V miejsca w super
kombinacji i slalomie) i Pjongczang (VI miejsce w super kombinacji). Zdobywca Pucharu Europy w narciarstwie alpejskim w 2014 r. i 2017 r., wielokrotny
Mistrz Polski.

Życzenia i kwiaty od Agnieszki Pasternak, przewodniczącej Rady
Miejskiej oraz Zbigniewa Podrazy, prezydenta miasta

Arnold Zdebiak mieszkaniec Dąbrowy Górniczej
urodzony Żarach, absolwent Zespołu Szkół Sportowych. Startując w Pjongczangu w bobslejowej czwórce
w składzie Mateusz Luty, Arnold Zdebiak, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kossakowski zajął rewelacyjne 13. miejsce, najwyższe w historii polskich bobslei na Igrzyskach
Olimpijskich.
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sport

Zmiany w stypendiach

XI Półmaraton
Dąbrowski
za nami

Po marcowej sesji rady miejskiej mamy dwie wiadomości: od
kolejnego półrocza mogą się zmniejszyć stypendia przyznawane
dąbrowskim sportowcom, a także nastąpią dysproporcje
w dyscyplinach sportowych na korzyść reprezentantów wschodnich
sportów sztuk walki.

mistrzostwa
karate

Walczą w play off

fot. Dariusz Nowak

W roku 2017 Prezydent Miasta podpisał łącznie 151
umów stypendialnych, które obejmowały okres pierwszego i drugiego półrocza. W roku bieżącym przyznał
już na okres pierwszego półrocza stypendia sportowe
dla 83 zawodników dąbrowskich klubów, w tym dla 24
reprezentantów wschodnich sportów sztuk walki. Jest
to wzrost o ponad 10% w stosunku do ilości stypendiów
przyznanych zawodnikom w I półroczu roku ubiegłego,
i już to spowodowało obniżenie wysokości stypendiów
dla poszczególnych zawodników.
Zmiana do uchwały rozszerzająca skalę miejsc uzyskiwanych w zawodach od 1. do 8. spowoduje, że zawodnicy reprezentujący Dąbrowę Górniczą w imprezach
najwyższej rangi np. w Igrzyskach Olimpijskich, będący
aktualnymi Mistrzami Świata, Europy czy Polski mogą
w rezultacie otrzymać znacząco niższe stypendia od
tych, które regularnie pobierali dotychczas. Przesądzić
o tym może zwiększenie ilości wniosków zawodników,
którzy, zajmując miejsca niemedalowe (poza podium)
w zawodach sportowych, ale mieszczące się w skali do
8. miejsca, będą mogli ubiegać się o stypendia.
Czy zawodnik – uczestnik Igrzysk Olimpijskich,
Mistrz Świata, Europy czy Polski – będzie usatysfakcjonowany z wysokości przyznanego stypendium po
jego obniżeniu? Czy będzie miał dalszą motywację do
doskonalenia swoich sportowych umiejętności, nie widząc znaczącego wsparcia i docenienia jego wysiłku ze
strony gminy? Czy niskie stypendium nie będzie powodem do zmiany barw klubowych i dalszej kontynuacji
zawodniczej kariery w innym klubie i mieście? To pytania, których nie zadali sobie radni głosujący za zmianami w uchwale.
Bartosz Matylewicz

fot. Dariusz Nowak

fot. Dariusz Nowak

Na sesji RM w dniu 28.03.2018 r. niektórzy radni, na
wniosek Piotra Ślusarczyka z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzili poprawki do wnoszonej przez Prezydenta Miasta zmiany w Uchwale RM nr LVII/1008/10
z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie.
Wniosek, który w głosowaniu uzyskał większość obecnych na sali radnych, m.in. z Klubu PiS, kilku radnych
z Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej oraz Dąbrowskiej Wspólnoty Samorządowej dotyczył rozszerzenia skali miejsc uzyskiwanych w zawodach sportowych,
za zdobycie których zawodniczki i zawodnicy z dąbrowskich klubów mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.
Z zaproponowanej przez Zbigniewa Podrazę, prezydenta Dąbrowy Górniczej skali miejsc od 1. do 3. (miejsca medalowe) radni przegłosowali skalę miejsc od 1.
do 8. Przegłosowana, rozszerzona skala, dotyczy miejsc
uzyskiwanych przez reprezentantów klubów i stowarzyszeń sportowych w zawodach rangi Mistrzostw
Świata i Europy, Pucharu Świata i Europy oraz Akademickich Mistrzostw Świata i Europy w kategoriach senior lub junior.
Biorąc pod uwagę środki finansowe przeznaczone na
stypendia sportowe w roku 2018, wprowadzenie zmiany rozszerzającej skalę uzyskiwanych miejsc przez zawodniczki i zawodników w rywalizacji sportowej dodatkowo o miejsca od 4. do 8. (pozamedalowe) może
spowodować znaczące obniżenie wysokości stypendiów
przyznawanych zawodnikom na drugie półrocze 2018,
a także w latach kolejnych.

Ponad 1250 zawodników przekroczyło
8 kwietnia metę XI Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal.
Trasa Półmaratonu Dąbrowskiego jest malownicza, płaska i szybka, prowadzi m.in. okolicami
Pogorii IV i III. Uczestnicy wystartowali sprzed
stadionu w Ujejscu, a finiszowali przed halą
„Centrum”. Oprócz biegaczy, rywalizowali także
miłośnicy nordic walking. Do pokonania mieli 5
km, z Pogorii III przed halę.
Pierwszy na metę XI Półmaratonu Dąbrowskiego, z czasem 1:07:47, wbiegł Hillary Kiptum
Maiyo Kimaiyo z Kenii.

15 kwietnia w Dąbrowie Górniczej zakończyły się Mistrzostwa Europy Shotokan Karate organizacji SKDUN.
W zawodach wzięło udział 802 zawodników z 20 krajów. Zawody obsługiwało 80 sędziów, 30 osób organizatora, 170 trenerów. W klasyfikacji Kohai, Polska zajęła
4 miejsce, natomiast w klasyfikacji Mistrzostw Europy
Polska znalazła się na 11. miejscu. Organizatorem Mistrzostw był dąbrowski klub sportowy Ronin. Impreza
odbywała się przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowscy koszykarze udanie zakończyli sezon zasadniczy. Teraz przyszedł czas na rundę play off.
W ćwierćfinale walki o mistrzostwo Polski, MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Polskim Cukrem Toruń.
Na tym etapie gra się do trzech zwycięstw. Dąbrowianie
zmagania rozpoczną 27 kwietnia w Toruniu. Dwa dni
później rozegrają tam drugie spotkanie. Mecz numer
trzy odbędzie się 2 maja w hali „Centrum”. Początek
o godz. 20.15. Jeżeli trzy konfrontacje nie przyniosą rozstrzygnięcia, do czwartego pojedynku dojdzie 4 maja
o godz. 20 w Dąbrowie. Data ewentualnego piątego starcia to 7 maja, a jego miejsce to Toruń.
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Drzeworyty z Płazowa
WYSTAWA - HOL PARTER -

Od lat 30. XIX wieku Maciej Kostrycki wraz
z rodziną odbijał drzeworyty, które kupowali
okoliczni mieszkańcy. Odkrycie klocków
drzeworytniczych z małego miasteczka od
razu wzbudziło zainteresowanie etnografów
oraz znawców sztuki. Walory artystyczne
i historyczne tych przedmiotów już na
początku XX wieku sprawiły, że stały się
kolekcjonerskim rarytasem. Aż 22 eksponaty
zdobią przestrzenie pałacowego holu.
Do 20 maja unikatowe rękodzieło będzie
cieszyć oko w Pałacu Kultury Zagłębia.

palac.art.pl

REPERTUAR

kwiecień - czerwiec 2018
- SALA TEATRALNA
- SALA KAMERALNA
- INNE
- PIWNICA TEATRALNA

0 5.0 4
-06.05

WSTĘP
WOLNY

01 .0 5
-03.05

3 x Papier
WYSTAWA -

Dębowy Maj Festiwal
KONCERTY - FABRYKA PEŁNA ŻYCIA -

Spektakl Co widziała pani Z.? w wykonaniu
grupy teatralnej Prima Sort oraz plenerowe
koncerty - oto czego można spodziewać się
podczas dąbrowskiej majówki. Na scenie
Fabryki Pełnej Życia wystąpią: Patrick the
Pan, Daria Zawiałow, Bownik oraz BOKKA.

1 3 .0 5

g. 10:30

1 3 .0 5

g. 15:30

16.05

g. 10:00

Pan Magiczny Show
SPEKTAKL - DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

Tajniki Muzyki - Mocne brzmienia gitarowe
KAMERALNY KONCERT DLA DZIECI WSTĘP
WOLNY

Festiwal mody i sztuki
WE WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM
SZKÓŁ EKONOMICZNYCH -

Po raz kolejny w pałacowych progach zaprezentują się młodzi,
obiecujący projektanci. Na czerwonym dywanie zagoszczą aktualne
trendy, kolory i fasony na topie, nowinki ze świata wizażu i stylizacji
fryzur - wszystko w blasku fleszy. Tradycyjnie, pokazom będą towarzyszyć
dodatkowe atrakcje, wśród nich występy artystyczne, porady
makijażowe i różnorodne warsztaty. Tego nie można przegapić!

2 5.0 5 Nieprzykładna - One Woman Show

g. 18:00

SPEKTAKL - DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

25.05
-27.05

KONCERTY - PARK HALLERA / FABRYKA PEŁNA ŻYCIA -

Dni Dąbrowy Górniczej

01 .0 6 Bajkowy Dzień Dziecka

g. 18:00
g. 19:15

12.06
-13.06

WIECZORYNKA W KINIE KADR WSTĘP
WOLNY

Pałacowe talenty
POPIS ARTYSTYCZNY -

Prezentacje uczestników zajęć edukacji
artystycznej Pałacu Kultury Zagłębia
to całoroczne podsumowanie pracy
młodych adeptów sztuk. Dzieci i młodzież
zademonstrują m.in. umiejętności wokalne,
taneczne, instrumentalne i teatralne.

1 7. 0 6

Babroszki lecą w kosmos

18 .0 6

Zespół Pieśni i Tańca PKZ Gołowianie

g. 10:30

g. 17:00

2 3 .0 6
-24.06

DZIAŁO
SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

Zagłębie i Sąsiedzi
- KINOSZKOŁA SENIORA
- KINO DZIECI PREZENTUJE
- WIOSNA FILMÓW

27-29.04

Uczciwy człowiek

g. 17:00

27-29.04

Nie jestem czarownicą

g. 19:30

30.04-3.05

KINO NIECZYNNE

4-9.05

Wyspa psów

g. 17:00

4-9.05

Dziewczyna we mgle

g. 19:30

10.05

Neapol spowity tajemnicą

g. 17:00

10.05

Fokstrot

g. 19:30

11-16.05

Katyń - Ostatni Świadek

g. 17:00

11-16.05

120 uderzeń serca

g. 19:30

17.05

Nawet nie wiesz,
jak bardzo Cię kocham

g. 11:30

17.05

Jesień we Francji

g. 17:00

17.05

Do zobaczenia w zaświatach

g. 19:30

19.05

Superagentka

g. 15:00

Weekend z Millennium
Docs Agains Gravity

g. 17:30
g. 19:30

24.05

Obietnica poranka

g. 17:00

24.05

Utoya, 22 lipca

g. 19:30

18-20.05

Serce polskiego folkloru w miniony
weekend znajdowało się w samym centrum
Dąbrowy Górniczej. Dziesiąta, jubileuszowa
edycja Międzykulturowego Festiwalu
Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi
dobiegła końca. Za nami trzy dni
wspaniałych występów, skocznej muzyki
i śpiewu. Tradycyjnie, patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Zbigniew Podraza,
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

W konkursie wzięło udział aż 25 grup
dziecięcych oraz 50 grup dorosłych! Tutaj
nie ma przegranych, wszyscy artyści
prezentują to, co najlepsze w polskiej
kulturze ludowej. Są jednak tacy, którzy ze
względu na wyjątkowy profesjonalizm,
oddanie tradycji i przywiązanie do detali,
zasługują na szczególne wyróżnienie.
Grand Prix festiwalu trafiło w ręce Zespołu
Regionalnego SKALNIK.

10, 17, 24
maja

SPEKTAKL - DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

17:00, 19:30
KONCERT WSTĘP
WOLNY

W KINIE KADR

Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych

WE WSPÓŁPRACY Z PIEKARAMI ŚLĄSKIMI -

Filmy doceniane na najważniejszych branżowych konkursach,
pokazywane m.in. w Cannes, Berlinie, Wenecji, Karlowych Warach,
Locarno, Montrealu, San Sebastian czy Sundance. Festiwal na stałe
wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń kulturalnych. Kino KADR
wyświetli 6 obrazów z tego warszawskiego festiwalu.

18-20.05

g. 17:30, 19:30
To już IX edycja tego muzycznego przedsięwzięcia! Oprócz polskich
reprezentantów, swój kunszt pokażą m.in. orkiestry z Ukrainy, Słowacji
i Chorwacji. Muzykom jak zwykle towarzyszyć będą zespoły mażoretek,
które oczarują umiejętnościami marszowymi i manipulacji specjalnymi
pałeczkami, tzw. batonami. Zapraszamy na plenerowe koncerty
na wielkiej scenie oraz minikoncerty w różnych częściach miasta.
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Weekend z Millennium
Docs Against Gravity 2018

FESTIWAL FILMOWY

W maju otworzymy sezon nie tylko na wyższe temperatury, ale także na
kino dokumentalne. W kinie KADR pojawią się produkcje prezentowane
na festiwalu filmowym Millennium Docs Against Gravity. Wśród nich
m.in. podróż śladami Michała Waszyńskiego, jednego z najbardziej
fascynujących polskich filmowców, w filmie Książę i Dybuk oraz
poszukiwanie samego siebie i akceptacji otoczenia w Call me Tony.

I choć nagrody są ważne, to nic tak nie cieszy
jak zwykła, beztroska zabawa. Tej nie
brakowało, a uśmiech zagościł na twarzach
uczestników i publiczności. Ludowa impreza
trwała non stop czy to na scenicznych
deskach, czy w holach pałacu, czy na Placu
Wolności. Z utęsknieniem czekamy
na kolejną edycję.
Patronat na przedsięwzięciem objęli: Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Regionalny Instytut
Kultury w Katowicach, CIOFF, KulturaLudowa.pl, Silesia Kultura,
Wiadomości Zagłębia, TVP3 Katowice.

