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O kajakowej wyprawie
w stylu retro
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Zapraszamy na Dni Dąbrowy Górniczej 2018

Dąbrowski festiwal muzyki,
rekreacji i dobrej zabawy

fot. Dariusz Nowak

Przed nami trzydniowa
muzyczna podróż po
różnorodnych gatunkach
i stylach. Dwie sceny –
w parku im gen. Józefa Hallera
i w Fabryce Pełnej Życia. Do tego
cała moc atrakcji.
Muzyczna odsłona święta naszego miasta po raz
drugi przyjmie festiwalową formułę i zagości w Fabryce Pełnej Życia. Zabrzmią tu dźwięki z pogranicza elektroniki, reggae, rapu i rocka. Usłyszymy wykonawców z Polski, Anglii, a nawet rodem z Wysp
Zielonego Przylądka. 25 i 26 maja na fabrycznej
scenie wystąpią: Krzysztof Zalewski, Fisz Emade,
Zion Train, Bitamina, Rebeka i Ørganek.
Dąbrowa Górnicza, jak od wielu lat, świętować będzie również w parku Hallera. 26 i 27 maja na parkowej scenie zagrają: Junior Stress, Jamal, Afromental, Kasia Cerekwicka i Ewelina Lisowska. Nie
zabraknie też lokalnych akcentów, czyli występów
Miejskiej Orkiestry Dętej, Sojka Band oraz przeglądu piosenki „Dotyk dźwięku”.
Obok obu scen staną punkty gastronomiczne (strefa food trucków w Fabryce Pełnej Życia),
w śródmieściu rozgości się wesołe miasteczko, gwarem zapełnią się dąbrowskie obiekty sportowe i rekreacyjne. Słowem – Dni Dąbrowy Górniczej 2018.
Wydarzenie, podczas którego każdy znajdzie coś
w sam raz dla siebie.
Więcej na str. 6-7

13-16 czerwca 2018 r.
– wielkie święto
dąbrowskich seniorów

50-lecie koronacji
figury Matki
Boskiej Anielskiej
Tysiące pielgrzymów wzięło udział w głównych uroczystościach jubileuszowych w dąbrowskiej bazylice. Uroczystej mszy świętej z okazji
koronacji figury Matki Zagłębia przewodniczył
arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita
krakowski.
Więcej na str. 8

fot. Dariusz Nowak

DĄBROWA ŻĄDA
DOSTĘPU DO
MORZA...
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Bezpieczne miasto
Na początku roku wystartował program „Bezpieczna Dąbrowa”.
Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych i pomaga
wyeliminować największe zagrożenia, z jakimi można spotkać się
na co dzień.
– Celem programu „Bezpieczna
Dąbrowa” jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W ramach projektu diagnozowane są
zagrożenia i miejsca niebezpieczne. Mieszkańcy przedstawiają
swoje oczekiwania w kwestii ich
wyeliminowania. Odbywają się też
zajęcia, spotkania i prelekcje, dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Program skierowany będzie do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych
po seniorów – mówi Zbigniew Podraza, prezydent miasta.
Pierwszym akcentem było rozwieszenie w klatkach
schodowych dąbrowskich bloków plakatów ostrzegających o najczęstszych przestępstwach, jakich ofiarami możemy paść we własnym domu, a także prostych
sposobach ich uniknięcia. Zimą zrealizowano akcję
edukacyjną na temat czadu, a także zakupu detektorów tlenku węgla dla osób najbardziej narażonych na
jego działanie. Pilotażowo 140 tych urządzeń trafiło do
mieszkańców.

„Bezpieczna Dąbrowa” w liczbach:

5
spotkań
zdrowotnych dla
seniorów

140
czujników czadu
rozdanych
najbardziej
narażonym na jego
działania

28
dwugodzinnych
warsztatów
dla młodzieży,
pokazujących
zgubny wpływ
narkotyków
i dopalaczy

13
spotkań
o bezpieczeństwie
na największych
osiedlach

1000
uczniów
i przedszkolaków
z 5 szkół
i przedszkoli
uczestniczy
w projekcie
„Rowerowy Maj”.
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O żółtaczce pokarmowej, boreliozie, groźnych powikłaniach i profilaktyce, szczepieniach ochronnych oraz suplementacji
witaminy D3, rozmawiano
podczas pięciu spotkań
z seniorami. Zajęcia przeprowadzono we współpracy z pracownikami Wyższej
Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.
W dąbrowskich szkołach średnich
przeprowadzono 28 dwugodzinnych
warsztatów, pokazujących uczniom zgubne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy.
W ramach projektu odbyła się również konferencja
„Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”,
zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W jej trakcie z nauczycielami i dyrektorami
placówek oświatowych rozmawiano o szkodliwych
treściach online, nadużywaniu internetu, zagrożeniach, którymi są np. seksting (wysyłanie przez telefon
lub wrzucanie do sieci nagich i półnagich zdjęć), grooming (działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem,
aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać), cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu), na różnych etapach rozwoju dzieci.
Jednym z elementów programu są spotkania
w różnych częściach miasta, nastawione na szczegółowe opisanie i wyeliminowanie lokalnych zagrożeń – np. zaczepek i awantur prowokowanych przez
nietrzeźwych, niebezpieczeństw, które powodują piraci drogowi, ale także tych związanych z brakiem
oświetlenia czy uszkodzeniami jezdni i chodników.
Dotąd odbyło się dziewięć spotkań, skierowanych do
mieszkańców śródmieścia, Starej Dąbrowy, Łęknic,
Alei, os. Korczaka, Mydlic Północnych i Południowych, os. Cedlera, Starego Gołonoga, Manhattanu,
Broadwayu, os. Kasprzaka, Podlesia i Wzgórza Gołonoskiego. Kolejne cztery przed nami. Z kolei w trakcie spotkań z Rzecznikiem Praw Konsumentów,
można było dowiedzieć się, jak nie dać się nabrać na
„triki” nieuczciwych sprzedawców, odstąpić od niekorzystnej umowy czy skutecznie dochodzić swych
praw po trefnym zakupie.
W programie „Bezpieczna Dąbrowa” pojawia się
również wątek bezpieczeństwa na dwóch kółkach.
Działania te obejmują m.in. uczniów i przedszkolaków,
prawie 1000 osób z pięciu placówek. To uczestnicy ogólnopolskiego projektu „Rowerowy maj”, który skupia się
na promocji jazdy jednośladem. Przy okazji nie zabrakło zajęć organizowanych wspólnie z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego.
„Bezpieczna Dąbrowa” realizowana jest przez Urząd
Miejski, we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, parafiami,
klubami osiedlowymi i Radą Seniorów.
PK

sms szybki miejski serwis
17 maja w ramach Akademii Gry i Zabawy
dzieci i młodzież wzięły udział w otwartych
zajęciach ceramicznych, przygotowanych
przez Fundację Godne Życie.

12 maja po raz dziesiąty zorganizowano finał
akcji Moto Serce. Gwiazdami imprezy, promującej ideę krwiodawstwa, były zespoły Big Cyc
i De Mono.

11 maja III Liceum Ogólnokształcące im.
Generała Władysława Andersa znalazło się
w gronie elitarnych szkół zakwalifikowanych
do II edycji programu Certyfikowanych Klas
Mundurowych.

10 maja uczniowie klas IV-VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ujejscu, w ramach
programu „Tradycyjny sad”, założyli własny sad.

10 maja dzieciaki z 22 dąbrowskich przedszkoli wzięły udział w XV Festiwalu Piosenki
i Tańca. Przedszkolaki udowodniły, że nie potrzebny jest komputer czy tablet, by dobrze
się bawić.

26 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej
„Centrum”, zorganizowano obchody „Dnia
Ziemi”. Impreza ma na celu naukę i promocję
działań chroniących środowisko naturalne.

Przegląd

Dąbrowski

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna
Adres Redakcji:

41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Kościuszki 25, pok. 29
tel./fax 32 639 03 34
www.biblioteka-dg.pl
e-mail: przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl
Redaguje zespół:
Grzegorz Cius (redaktor naczelny),
Łukasz Kędzior (sekretarz redakcji),
Dariusz Nowak (fotoedytor),
Monika Łysek, Lucyna Stępniewska,
Anna Zubko, Bartosz Matylewicz,
Przemysław Kędzior, Monika Bokri, Iga Długokęcka.
Nakład: 35 000 egzemplarzy

DTP:

Krzysztof Ewicz – COMSOFT Sp. z o.o.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności
za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów.

3

rozmowa miesiąca

Dąbrowa na tak
– Mieszkańcy dostrzegają, że
jakość życia w mieście nieustannie
wzrasta i dlatego właśnie
z Dąbrową Górniczą łączą swoją
przyszłość – mówi w rozmowie
z Bartoszem Matylewiczem
Zbigniew Podraza, prezydent
Dąbrowy Górniczej.

Bartosz Matylewicz: – Panie Prezydencie, ponad 60% mieszkańców biorących udział w badaniach jakości życia określiło Dąbrowę jako dobre
i bardzo dobre miejsce do życia. To powód do zadowolenia?
Zbigniew Podraza: – Dla mnie jest to przede wszystkim potwierdzenie faktu, że mieszkańcy cenią konsekwencję w działaniu i realizację złożonych obietnic.
Dostrzegają też, że miasto ma coraz więcej do zaoferowania. Jakość życia w Dąbrowie Górniczej nieustannie
wzrasta i dlatego właśnie z Dąbrową Górniczą coraz
więcej dąbrowian łączy swoją przyszłość.
– A co wpływa na tę poprawę jakości?
– Z pewnością są to wyremontowane przedszkola i szkoły, nowe place zabaw i skwery, rozbudowana
infrastruktura przyszkolna i osiedlowa, baza sportowo-rekreacyjna, a także nowe drogi, coraz lepszy stan
chodników i nowe punkty świetlne. Z tym wszystkim
wiąże się wzrost poczucia bezpieczeństwa. Dodałbym
jeszcze dużo lepszą niż przed kilkoma laty dostępność
do miejskiego żłobka. To również trwająca obecnie rewitalizacja parku Zielona i parku Hallera. Na starcie
kadencji zapowiadaliśmy, że przestrzenie publiczne
w Dąbrowie Górniczej ulegną zdecydowanej poprawie. Będą bardziej przyjazne dla osób starszych i niepełnosprawnych, piękniejsze i lepiej zorganizowane.
A przede wszystkim – będą bardziej zielone. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej potrzebują zieleni, chcą
się też spotykać i wspólnie świętować, rywalizować
sportowo, brać udział w wydarzeniach kulturalnych.
Dwa lata temu rozpoczęliśmy projekt Fabryka Pełna
Życia, dzięki któremu centrum Dąbrowy Górniczej
zaczyna tętnić życiem. A to dopiero początek. Za to
w kwestii rozwoju naszego miasta jesteśmy już zdecydowanie dalej niż w połowie. Stworzenie w Tucznawie
dogodnych warunków dla inwestorów to był strzał
w dziesiątkę. Dzięki powstającym tam nowoczesnym

W Dąbrowie realizujemy
program ograniczenia niskiej
emisji. W samym tylko
2017 roku zdecydowało się
z niego skorzystać kilkaset
osób, a kwota, która została
przeznaczona na ten cel,
przekroczyła 1,3 mln zł.
zakładom, nie trzeba wyjeżdżać z Dąbrowy w poszukiwaniu dobrej pracy i kariery zawodowej.
– A co wyróżnia Dąbrowę na tle innych miast
regionu?
– Z pewnością otwartość na mieszkańców. W Dąbrowie od dawna wiemy, że bez mieszkańców zaangażowanych w życie miasta i współdecydujących o jego losach,
nie da się dobrze zarządzać miastem i rozwijać go zgodnie z ich oczekiwaniami. Dąbrowski Budżet Partycypacyjny jest w tej chwili najbardziej zaawansowanym tego
typu rozwiązaniem w naszym kraju. Powiem wprost
– jestem po prostu dumy z setek realizacji, które przez
ostatnie lata wzbogaciły dąbrowskie dzielnice. Dzięki
temu otwartemu podejściu znamy potrzeby i oczekiwania dąbrowian.
– Jednym z takich oczekiwań jest poprawa jakości powietrza...
– Dlatego też od ponad roku realizujemy w Dąbrowie
program ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego
dopłacamy do wymiany starych pieców na nowe i ekologiczne. W samym tylko 2017 roku zdecydowało się
z niego skorzystać kilkaset osób, a kwota, która została przeznaczona na ten cel, przekroczyła 1,3 mln zł. Na

bieżąco monitorujemy jakość powietrza, wykorzystując
do tego najbardziej zaawansowany system w Polsce,
informujemy mieszkańców o epizodach smogowych,
wspieramy wielkie zakłady przemysłowe w realizacji
inwestycji proekologicznych. Zabiegamy też, aby Dąbrowa Górnicza została objęta rządowym programem
termomodernizacji.
– Mieszkańcy z zatroskaniem patrzą też na Zagłębiowskie Centrum Onkologii.
– Rzeczywiście, początek funkcjonowania ZCO nie
należał do najłatwiejszych. Kiedy rozpoczynaliśmy realizację tego przedsięwzięcia, mieliśmy deklaracje wsparcia
ze strony wojewody, marszałka województwa i Ministerstwa Zdrowia, które nawet przekazało szpitalowi dotację
za zakup nowoczesnego sprzętu. Gdy ZCO było gotowe,
okazało się, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie planuje
podpisać z nim kontraktu na leczenie. Na szczęście ten
trudny czas mamy już za sobą i obecnie ZCO znajduje
się w sieci szpitali oraz ma podpisany kontrakt z NFZ, co
na ten moment gwarantuje mieszkańcom finansowanie
świadczeń i dostęp do najlepszej opieki.
– W badaniu mieszkańcy wystawili Panu ocenę
lepszą niż przed czterema laty. To dobra prognoza
na przyszłość?
– Tak, to daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
Dodaje też mnóstwo energii i motywuje do dalszych
starań, aby Dąbrowa była miastem jeszcze bardziej
przyjaznym dla mieszkańców, nowoczesnym, z bogatą
ofertą spędzania wolnego czasu i z perspektywą na dobrą pracę.
– Czy, mierząc się z tyloma wyzwaniami, znajduje Pan jeszcze czas na życie rodzinne i hobby?
– Staram się. W najbliższą sobotę z samego rana ruszam na Pogorię na zawody wędkarskie organizowane
w ramach Dni Dąbrowy Górniczej. Liczę na duuużą
rybę. A poza tym – odkąd mieszkam w Strzemieszycach – coraz chętniej zajmuję się naszym ogrodem.
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (217) maj 2018
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Dąbrowa Górnicza
w opinii mieszkańców
W roku 2014 na zlecenie Urzędu Miejskiego przeprowadzono wśród dąbrowian badania warunków życia
i jakości usług publicznych. Teraz, po czterech latach, zostały one powtórzone – na tej samej próbie, przy
zastosowaniu tych samych metod badawczych. Wnioski są niezwykle ciekawe.
Większość mieszkańców (ok. 60%) ocenia Dąbrowę
Górniczą jako bardzo dobre i dobre miejsce do życia.
Wysoko oceniana jest obecność przyrody w otoczeniu,
dostępność przedszkoli, placów zabaw, bardzo dobrze
oceniana jest jakość nauczania w dąbrowskich szkołach średnich. Coraz większe znaczenie i coraz wyższe noty zbiera komunikacja publiczna. Jednocześnie
wśród środowiskowych aspektów życia w Dąbrowie
Górniczej, podobnie jak w edycji z roku 2014, najgorsze oceny zyskuje czystość powietrza, rosną potrzeby
związane z ochroną zdrowia i profilaktyką. Badanie
ukazuje też rosnące zaniepokojenie rodziców jakością
działalności szkół podstawowych i gimnazjów.
Pełny raport publikujemy na stronie internetowej
pod adresem www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/
badania-jakosci-zycia. Przez ostatnie dni maja wyniki
raportu będą także prezentowane na fejsbukowym profilu Dąbrowy Górniczej (www.facebook.com/MiastoDabrowaGornicza). Poniżej zamieszczamy kilka wybranych zestawień.
WAC

Oceny lepsze niż w 2014 roku zyskuje Dąbrowa Górnicza w obszarze infrastruktury drogowej, transportu i bezpieczeństwa na
drogach. Nadaj jednak są to oceny niskie, co szczególnie dotyczy
jakości/stanu nawierzchni dróg i ulic oraz przepustowości głównych
tras komunikacyjnych. Bardzo dobrze oceniana jest komunikacja
publiczna – jej oceny uległy znaczącej poprawie w porównaniu
z 2014 rokiem. W ciągu ostatnich 4 lat wzrosło znaczenie komunikacji publicznej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Ponad 60% mieszkańców miasta deklaruje generalne zadowolenie z faktu zamieszkiwania w Dąbrowie Górniczej. Przeciwnego
zdania jest ok. 6%. Zarówno deklaracje dotyczące zadowolenia
z miejsca zamieszkania, jak i oceny jakości życia w mieście są
korzystniejsze niż w roku 2014.

W ciągu ostatnich 4 lat zwiększyło się związanie mieszkańców
z miastem: więcej jest gospodarstw deklarujących lokalizację
całości interesów życiowych w Dąbrowie Górniczej. Częściowym wytłumaczeniem tego faktu może być wejście sporej części
dąbrowian w wiek emerytalny.

Rośnie wrażliwość w sprawach ekologii. Wśród środowiskowych aspektów życia w Dąbrowie Górniczej, podobnie
jak w edycji z roku 2014, najgorsze oceny zyskuje czystość
powietrza. Jakość wody pitnej oceniana jest najlepiej. Lepiej
niż 4 lata temu oceniana jest „obecność przyrody w otoczeniu
człowieka”.

Mieszkańców Dąbrowy Górniczej charakteryzuje dość wysoki
poziom nieufności społecznej. Zdaniem ekspertów obniża to
poczucie jakości życia w mieście. Należy jednak podkreślić, że
obserwowany poziom nieufności społecznej jest niższy niż 4 lata
temu. Może to świadczyć o pozytywnym wpływie realizowanych
na terenie miasta działań integracyjnych.

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (217) maj 2018

Od 4 lat systematycznie poprawia się samoocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Stanowi to element sprzyjający
pozytywnym ocenom jakości życia w mieście.

Próba w badaniu jest reprezentatywną próbą gospodarstw. W Dąbrowie Górniczej ogółem jest 43.863 „domostw” (unikalnych adresów mieszkalnych). Badanie jest reprezentatywne na poziomie całego miasta, ale nie
na poziomie poszczególnych osiedli. Jego wyniki opracowano na podstawie ankiet zrealizowanych w marcu
i kwietniu 2018. Terenowa realizacja badania była prowadzona (koordynowana i nadzorowana) przez Ośrodek
Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, za opracowanie ankiety i wyników
badań odpowiada Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej pod kierownictwem dr. Cezarego Trutkowskiego.
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Kolejny inwestor w Tucznawie
– Tucznawa to przestrzeń spełniająca najwyższe standardy. Inwestorzy mają tu 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 albo rozszerzyć swoją działalność, odwiedza Dąbrowę Górniczą – podkreśla Marcin Bazylak,
zastępca prezydenta miasta.
Firma, zajmująca się w szczególności międzynarodowym i krajowym transportem szkła płaskiego z wykorzystaniem specjalistycznych naczep, do końca 2021
roku wybuduje halę do magazynowania i składowania
towarów.
– Schade Polska, spółka należąca do włoskiej firmy
transportowej Lannutti S. p.a., zainwestuje co najmniej
41,5 mln zł na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej.
Zatrudnienie w zakładzie w Dąbrowie Górniczej –
Tucznawie znajdzie co najmniej 35 nowych pracowników, a blisko 250 miejsc pracy zostanie utrzymane – informuje Janusz Michałek, prezes KSSE.
Nowi inwestorzy to konkretny zastrzyk gotówki do
miejskiej kasy, wpływający m.in. z opłat i podatków,
a także ze sprzedaży nieruchomości.
– Kiedy tworzyliśmy budżet miasta na rok 2018, to
założyliśmy w nim plan sprzedaży terenów inwestycyjnych na poziomie 22 milionów. Pojawiły się głosy
wątpiące w te plany. Właśnie osiągnęliśmy poziom 18
milionów, a do końca roku mamy jeszcze trochę czasu –
wylicza Marcin Bazylak.
Dzięki realizacji projektu w Tucznawie, firma Schade
poszerzy dotychczasowy zakres działalności o usługi

fot. Dariusz Nowak

Schade Polska kupiła tereny inwestycyjne i wybuduje w Tucznawie halę do magazynowania
i składowania towarów. Firma zainwestuje w Dąbrowie Górniczej co najmniej 41,5 mln zł.

magazynowania. Spółka zamierza rozwijać kooperację
i nawiązywać nowe relacje z inwestorami produkcyjnymi w naszym regionie.
Przedsięwzięcia tego typu nie byłyby 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 in-

westycyjnego w Tucznawie było skokiem w przyszłość,
a na efekty tego skoku nie trzeba było długo czekać.
Pierwszymi inwestorami, którzy zdecydowali się zbudować tu swoją fabrykę, byli Japończycy z koncernu
NGK Ceramics. 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.
PK

Musimy w końcu zagrać
w obywatelskiego totolotka
Stary, poczciwy parafianin prosił Boga o wygraną
w totolotka. Modlił się codziennie i nie widząc efektów swoich błagań, miał nawet delikatne pretensje
do Wszechmogącego. Ten wygrał milion, tamten
zgarnął trzy razy więcej, tylko ja cały czas jestem bez
pieniędzy – żalił się podczas modlitwy. W końcu Pan
Bóg stracił cierpliwość. Do klęczącego w kościele parafianina krzyknął z ołtarza – chłopie, daj mi szansę,
zagraj w końcu w tego totolotka.
Podobną postawę przyjmuje wielu Polaków. Zamiast konkretnie działać i wykorzystywać możliwości, które są na wyciągnięcie ręki, wolimi narzekać i swoje troski powierzać co najwyżej sąsiadowi.
Co z tego, że o wandalach będziemy ze znajomymi
rozprawiać godzinami, a o wyczynach osiedlowych
terrorystów nigdy nie powiadomimy stróżów prawa.
Nawet anielska cierpliwość naprawdę nie jest sposobem na domorosłych rajdowców, którzy późną nocą
z potwornym hukiem silników jeżdżą po zaspanych
dzielnicach. Brak reakcji ich tylko rozkręca i utwierdza w przekonaniu, że rzeczywiście są królami
wszystkich dąbrowskich szos. Nie tak dawno rozmawiałem ze znajomymi, którzy oburzali się, że jakiś facet regularnie wywozi śmieci do pobliskiego leśnego
rowu. Najpierw wyrzucał z samochodu pojedyncze

worki, a teraz regularnie przyjeżdża z przyczepką i bez
pardonu wysypuje gruz i sterty rupieci. Robi to w biały
dzień, na oczach ludzi, którzy niestety nie mają odwagi zwrócić mu uwagi albo zadzwonić po straż miejską.
Zamiast tego, godzinami w coraz szerszym gronie, debatują o zdziczeniu obyczajów i totalnej znieczulicy dla
przyrody. Jeszcze bardziej przerażają mnie argumenty
w stylu – no przecież nie będę donosił na policję, albo
– nigdy nie byłem kapusiem. Dochodzi tutaj do całkowitego pomieszania wartości. W tym przypadku cnotą
jest przecież właściwa reakcja na zaśmiecanie lasu, a nie
ciche przyzwolenie na tego typu zdziczenie. Podobnie
jest z tolerowaniem wandalizmu, cierpliwym znoszeniem zakłócania ciszy nocnej czy uciążliwej dla środowiska działalności pobliskiej firmy.
Drugie, równie nietrafione i bardzo często powtarzane hasło usprawiedliwiające brak reakcji na zło,
to stwierdzenie w stylu – przecież władza i tak o tym
wie, ale nic nie robi. Przyjmowanie za pewnik, że tak
zwana szeroko pojęta i bliżej nieokreślona władza zna
wszystkich wandali, chuliganów i złodziei, łącznie
z ich występkami, jest czystym szaleństwem. To przecież nic innego, jak kolejna furtka dla wszystkich, którzy
zamiast działać wolą narzekać. Nigdzie na świecie, bez
poparcia i współdziałania mieszkańców, nie udało się

samorządowcom ani stróżom prawa wyeliminować
z życia publicznego rozmaitych uciążliwości związanych z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego,
bezpieczeństwem na ulicy czy łamaniem zasad dobrego sąsiedztwa. Trzeba podjąć wysiłek, żeby osiągnąć wspólny cel. Nikt z nas nie musi tutaj wyręczać
policji ani strażników miejskich. Wystarczy odrobina
dobrej woli i garść praktycznej wiedzy.
O tym wszystkim można porozmawiać podczas
cyklu spotkań pod hasłem „Bezpieczna Dąbrowa”.
To tam dowiemy się o aplikacjach, dzięki którym
możemy zgłaszać wszelkie usterki i zaniedbania,
które zauważymy w mieście. To tam doświadczeni policjanci uczą, jak nie paść ofiarą oszustów,
jak dzięki pomocy sąsiadów zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo i jak korzystać z mapy zagrożeń. Na zajęciach można się także dowiedzieć,
jak należy współpracować ze stróżami prawa, aby
uwolnić swoje osiedle czy dzielnicę od małych
i dużych patologii. Wystarczy zrobić pierwszy
krok – przyjść na spotkanie, posłuchać fachowców i włączyć się do wspólnych działań mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którym przecież nie jest
wszystko jedno.
Dąbrowianin
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Będzie się działo

FABRYKA
PEŁNA ŻYCIA

PARK HALLERA

IMPREZY
TOWARZYSZĄCE

25 MAJA
PIĄTEK

26 MAJA
SOBOTA

25 MAJA
PIĄTEK

18.30 Krzysztof Zalewski
muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, tekściarz, uważany za jednego z najlepszych wokalistów
w Polsce. Ostatnia autorska płyta Zalewskiego to krążek „ZŁOTO”, a jego najnowszym „dzieckiem” jest płyta „Zalewski śpiewa Niemena”.
20.00 Fisz Emade Tworzywo
jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku
fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowoeklektycznej.
21.30 Zion Train
to pionierski zespół future dub i pierwszy, który przywiózł do Polski tego typu brzmienia. Należą do największych światowych gwiazd działających na styku
reggae i nowoczesnej elektronicznej muzyki klubowej.

26 MAJA
SOBOTA

17.00 Sojka Band
Otwarty turniej badmintona
18.30 Junior Stress
wychowany został w domu pełnym muzyki – jego
rodzice i najbliższa rodzina to założyciele najstarszego
polskiego reggae sound systemu Love Sen-C Music. Doceniany jest zarówno przez ludzi ze sceny reggae i hip
hop.
20.00 Jamal
rozpoczął działalność w 1999 r. W repertuarze ma
utwory reggae, raggamuffin czy hip-hop. Obecnie zespół promuje płytę „1994”, na której wraca do swoich
młodzieńczych inspiracji muzycznych.
21.30 Afromental
to pięciu pełnych energii i bardzo uzdolnionych facetów. Muzyka, którą tworzą, to wypadkowa inspiracji
wszystkich członków zespołu, stylistycznie to mieszanka głównie rocka, hip-hopu i rapcore’u.

27 MAJA
NIEDZIELA

18.30 Bitamina
powstała z przyjaźni i miłości do muzyki. Słychać to
w tekstach i w produkcji bitów. Wrażliwość, z jaką do
nas trafia jest zaskakująca, a wyśpiewane emocje bardzo osobiste.
20.00 REBEKA
od wydania debiutanckiej płyty „Hellada” konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku muzycznym. Zespół w nietuzinkowy, świeży sposób łączy
muzykę elektroniczną z ambitnym popem.
21.30 ØRGANEK
powstał w roku 2013 z inicjatywy Tomasza Organka,
początkowo jako Power Trio. Formacja śmiało cytuje
gatunki, konwencje i klisze, które zbudowały muzykę
XX w., ale też i całą zachodnią popkulturę, z której ona
wyrasta. Mroczny, nieskrępowany, ekspresyjny charakter koncertów przyciąga liczną publiczność.
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16.00 Miejska Orkiestra Dęta
17.00 Dotyk dźwięku
11. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Niewidomych
19.30 Kasia Cerekwicka
wokalistka i autorka tekstów, kompozytorka. Jej płyty
to za każdym razem odzwierciedlenie własnych przeżyć. Nieraz zaskakiwała na swoich albumach zmysłowym, wręcz intymnym klimatem, zawierającym wiele
osobistych wyznań.
21.00 Ewelina Lisowska
piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Popularność przyniosły jej hity „Nieodporny rozum”
i „W stronę słońca”, z którymi z impetem weszła na listy
przebojów i zyskała oddanych fanów.

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Aleja Zwycięstwa 77
12.00 – dzieci i młodzież, 15.30 – turniej open
Otwarty turniej brydża sportowego
16.00 – klub PKZ „Helikon” ul. Wojska Polskiego

26 MAJA
SOBOTA
Młodzieżowy turniej piłki nożnej
9.00 – Stadion Sportowy CSiR ul. Konopnickiej
Otwarty turniej tenisa stołowego
Techniczne Zakłady Naukowe ul. Emilii Zawidzkiej 10
9.30 – turniej w kat. dzieci i młodzieży, 12.00 – turniej
w kat. open
Regaty żeglarskie w klasie „Omega” i „Turystycznej”
10.00 – Ośrodek TKŻ Tramp ul. Żeglarska – Pogoria I
Cykliczna impreza biegowa dla amatorów
„V Cross Błędowa”
10.00 – Eurocamping w Błędowie
Dąbrowska Masa Krytyczna – rajd rowerowy ulicami miasta
11.00 – start Plac Wolności przed PKZ
Otwarty turniej bowlingowy
10.30 – kręgielnia „Nemo Wodny Świat”
Turniej piłki nożnej amatorów
9.00 – Stadion Sportowy CSiR ul. Konopnickiej
Otwarty turniej bilardowy
12.30 – sala bilardowa „Nemo Wodny Świat”
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jubileusz

Jasna Góra Zagłębia
W niedzielę, 20 maja,
w dąbrowskiej bazylice odbyły
się uroczystości złotego
jubileuszu koronacji figury Matki
Bożej Anielskiej.
Z bazyliką pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
związane jest nazwisko księdza Grzegorza Augustynika.
Jej budowa trwała czternaście lat i zakończyła się w 1912
roku. Zanim jeszcze rozpoczęto budowę świątyni, której
wieża główna jest wyższa o 2 metry od wieży kościoła mariackiego w Krakowie, miało miejsce ważne wydarzenie
dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Otóż w 1897 roku, jeszcze do kościoła pw. św. Aleksandra, został wprowadzony obraz Matki Bożej Anielskiej, będący kopią obrazu Matki Bożej Włoszczowskiej.
Mimo, że obraz miał 20 metrów, to jednak okazał się
zbyt mały, by stanąć na głównym ołtarzu. Dlatego też
pierwszy proboszcz jeszcze niedokończonego kościoła,
ks. Augustynik, w 1904 roku ufundował figurę Matki
Bożej Anielskiej. Artysta Józef Proszowski wyrzeźbił
figurę o wysokości 173 cm z jednego pnia cedrowego.
Od tamtej pory kult maryjny rozwijał się wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i był również bardzo
mocny po zakończeniu II wojny światowej. W 1957 roku
prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński ogłosił Najświętszą Maryję Pannę patronką Dąbrowy Górniczej.
W 1966 roku była tysięczna rocznica przyjęcia przez
Polskę chrztu. Ważną częścią zaplanowanych przez

Prymas Polski modli się przed figurą Matki Boskiej Anielskiej

Uroczysta procesja wokół bazyliki

Kościół uroczystości, były koronacje wizerunków maryjnych. W Dąbrowie Górniczej w 1968 roku odbyła się
koronacja łaskami słynącej figury Matki Bożej Anielskiej, w której uczestniczył kardynał Karol Wojtyła.
Ciekawostką jest, że dzięki skrupulatności funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, zachowały się nagrania
z uroczystości.

W niedzielę, 20 maja 2018 roku, odbyła się uroczystość złotego jubileuszu koronacji. Przypadł on w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
w bazylice wybrzmiał „Magnifikat Maryi” oraz „Mazurek Dąbrowskiego”.
Kustosz Bazyliki NMP Anielskiej,
ks. kanonik Andrzej Stasiak

fot. Dariusz Nowak

Obraz koronowali prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński i ówczesny metropolita krakowski
kardynał Karol Wojtyła

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (217) maj 2018

W uroczystości wzięły udział tysiące pielgrzymów z Zagłębia. Wyłączone z ruchu były główne ulice
Dąbrowy Górniczej

Nasz redakcyjny kolega, wieloletni fotoreporter i pasjonat historii Dąbrowy Górniczej
- Dariusz Nowak, jest autorem zdjęcia figury Matki Boskiej Anielskiej z dąbrowskiego
sankturaium, które zostało umieszczone na okolicznościowym znaczku upamiętniającym
jubileusz koronacji Matki Zagłębia. Znaczek trafił do obiegu 19 maja 2018 r., ukazał
się w milionowym nakładzie, w formacie 25,5 x 31,25 mm. Podczas uroczystości
Poczta Polska eksponowała go na specjalnym stoisku, gdzie można było również kupić
niebywałą gratkę dla filatelistów – okolicznościową kopertę pierwszego dnia obiegu. To
nie pierwszy sukces naszego kolegi. Wcześniej do obiegu trafiły cztery okolicznościowe
karty pocztowe przedstawiające Dąbrowę Górniczą.
Darku, gratulujemy wyróżnienia!
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Eksplozja aktywności i kultury
Za nami VII Dębowy Maj Festiwal. To był niezapomniany długi weekend, pełen aktywności i wydarzeń
kulturalnych. Moc atrakcji sportowych i rekreacyjnych zagościła na Zielonej i nad Pogoriami. Oprócz
tego, w tym roku pojawiło się coś całkiem nowego, czyli strefa kultury w Fabryce Pełnej Życia.

DMF w liczbach:
50 000
osób wzięło udział
197
w Dębowym Maj
Festiwalu 2018
fot. Dariusz Nowak

3 miejsca:
Pogoria III, park
Zielona, Fabryka
Pełna Życia

Rockowy pazur, elektronika, gitarowe brzmienia. Śmiałe eksperymenty, ślizganie się po gatunkach, stylach i formach. Dębowy
Maj Festiwal muzycznie zadebiutował w Fabryce Pełnej Życia.
Zagrali Patrick the Pan, Daria Zawiałow, Bownik i Bokka.
Obłędne układy i figury. Wyginam śmiało ciało. I tak przez trzy
dni. Podczas dąbrowskiej majówki, taneczne zawody hip-hop
i breakdance ponownie zagościły nad Pogorią III.

187
osób na Zielonej
plastycznie
świętowało Dzień
Flagi

wytrwałych
biegaczy i 58
maszerujących
z kijkami
wystartowało w
Biegu Przodownika

289
osób wspięło się i
spojrzało dumnie
z góry, ze ścianki
wspinaczkowej na
Zielonej

406 3000
miłośników tańca
i rocka obejrzało
spektakl teatru
ognia Azis Light
w Fabryce Pełnej
Życia

W czasie majówki biegało się, aż miło. Przełajowo ścigali się
uczestnicy Biegu Przodownika, po gładkim asfalcie mknęli startujący w Szóstce Pogorii, a najmłodsi – w Biegu Przedszkolaka
– próbowali swoich sił na piaszczystej plaży.
Gigantyczny, dmuchany tor przeszkód. Gigantyczne emocje.
Gigantyczny ubaw. Nad Pogorią i na Zielonej, dla starszych
i młodszych, stanęły miasteczka Giganci Wipe Out.

5000 6
osób bawiło
się na wielkich
dmuchańcach

143
osoby, w 41
drużynach,
stanęły na starcie
Europejskiego Rajdu
Rodzinnego
18 km – 3 kółka wokół Pogorii na deskach na kółkach. O co
chodzi? O zawody Longboard Running, czyli wyścig na długich
deskorolkach, który po raz ósmy odbył się nad Pogorią III.

Kogo nie obleciał strach, ten podjął wyzwanie i stawił czoła
pozaziemskiej cywilizacji. W czasie gry fabularnej Alien Attack,
obcy próbowali zająć miasto. Zaczęli od Fabryki Pełnej Życia.

osób uczestniczyło
w spektaklu „Co
widziała Pani
Z.?” i koncertach
zorganizowanych w
Fabryce Pełnej Życia

dni trwał Dębowy
Maj Festiwal 2018
i towarzyszące mu
wydarzenia

26
klubów,
stowarzyszeń
i instytucji
przygotowało
wszystkie atrakcje
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Dąbrowa żąda dostępu do morza...
W poprzednim odcinku Alternatywnika Krzysiu Kulik i Piotrek Ślusarczyk poruszyli dąbrowski temat
„wodny”. Z racji tego, że wakacje za pasem, dziś też będzie o wodzie, ale trochę inaczej.

Kazimierz Szymański

Tadeusz Małysa

Kazimierz Toboła

Jakiś czas temu do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” zgłosił się
pewien starszy mężczyzna z pamiątkowym albumem z roku
1934. Zaprezentował go, po czym… wszelki słuch po nim zaginął.
Na szczęście zachowała się elektroniczna wersja albumu. A jest
to prawdziwa perełka, istny klejnocik z czasów, gdy dajmy na to,
zadurzony w koleżance z sąsiedztwa młodzieniec w eleganckim
uniformie „Sztygarki” zwracał się do ślicznej licealistki w marynarskim mundurku słowami: „Czy pozwoli pani, panno Ewo, zaprosić się w niedzielę do kina? Grają nowego Bodo...”.
Jest to zapis wyprawy kajakowej z lipca
i sierpnia 1934 r. z Dąbrowy Górniczej do
Gdyni, którą odbyło trzech uczniów „Sztygarki”: Kazimierz Szymański, Tadeusz
Małysa i Kazimierz Toboła oraz, nieznany z imienia i nazwiska, ich kolega, uczeń
szkoły rzemieślniczej z Sosnowca. Album
liczy 56 stron i zawiera, oprócz wpisów
i pieczęci, 21 fotografii i 3 wycinki notatek
prasowych z ówczesnych gazet. Rozpoczyna się stroną tytułową „Cała Polska do
Morza” i bardzo pompatyczną inwokacją.
Kończy wpisem Stefana Piotrowskiego,
dowódcy harcerzy w Dąbrowie Górniczej:
– „Pięknie się przedstawia dzienniczek
– pamiętnik Waszej wyprawy. Krótkie
wzmianki, podpisy, pieczęcie, słowa życzliwe i przychylne, daty, nazwy miejscowości – wszystko to posiada mocną wymowę
faktu. Gdybyście jednak na tem poprzestali – my wszyscy, Wam życzliwi, mielibyśmy wrażenie, że czegoś brakło: opisu Waszych przygód, spotkań, przypadkowych
znajomości, a przede wszystkiem przeszkód i sposobów ich zwalczania. Spodziewam się to jeszcze zobaczyć! ”. No właśnie,
czegoś brakło. Szukałem w różnych miejscach, ale nigdzie nie natknąłem się na ślad
wyprawy. I dlatego spróbuję ją odtworzyć.
Z notatki prasowej zamieszczonej w albumie (Kurier Zachodni z dnia 11 lipPRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (217) maj 2018

ca 1934 r.) wynika, że nasi „kajakowcy”,
członkowie sekcji wodnej w Państwowej
Szkole Górniczo-Hutniczej, rozpoczęli wyprawę w Mysłowicach na Przemszy,
dokąd przewieziono kajaki własnoręcznie
zbudowane w ramach sekcji.
W dzienniku brak informacji na ten temat, ale sądzę, że swój rejs nasi chłopcy rozpoczęli w ówczesnym porcie rzecznym na
Przemszy, w okolicy Trójkąta Trzech Cesarzy. Właściwie to mogli rozpocząć wyprawę już bliżej Dąbrowy, w okolicy młynów
w Okradzionowie na Białej Przemszy. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtych czasach
Biała Przemsza była spławna i żeglowna.
Już w latach 30. XIX w. spławiano nią blachy
i odlewy z walcowni w Sławkowie, do lat 20.
XX w. transportowano galarami (rdzennie
polski rzeczny statek płaskodenny) węgiel kamienny z zagłębiowskich kopalń,
po Białej Przemszy, do 1839 r., kursował,
zbudowany przez Anglika Davy’ego, statek
parowy, przez wystraszonych mieszkańców
nadrzecznych siół zwany „czortopchajem”,
który transportował do Niwki, m.in. produkty rolne z okolicznych wiosek.
Wyprawa zaczyna się w Mysłowicach,
w dwa kajaki i czterech załogantów. Prasa
wspominała, że miała być to wyprawa całej
sekcji, w kilkunastu kajakach, jednak z powodu „trudności natury finansowej” wy-

Notatka w Expresie Zagłębia

ruszyły tylko dwa. Był 9 lipca 1934 roku.
Rozpoczęcie spływu potwierdzają wpisy
z życzeniami od ówczesnych, lokalnych
oficjeli, m.in. starosty będzińskiego, Józefa
Boxy i prezydenta Dąbrowy Górniczej, Józefa Kaczkowskiego.
Skąd jednak w ogóle pomysł na spływ
do Gdyni? Czy tylko z chęci przeżycia
młodzieńczej przygody życia?
Otóż w latach 30. kajakarstwo i wioślarstwo były uprawiane wręcz masowo,
w Polsce roiło się od różnego rodzaju kółek, klubów i związków wodnych. Sporo do
popularności sportów wodnych wniosła
masowa, sanacyjna organizacja Liga Morska i Kolonialna (wcześniej, do 1930 r., Liga
Morska i Rzeczna). W 1933 r. na apel prezesa Ligi, gen. Gustawa Orlicz-Dreszera,
aby wziąć udział w ogólnopolskim spływie
do Gdyni „Przez Polskę do Morza”, odpo-

W tamtych czasach Biała
Przemsza była spławna
i żeglowna. Już w latach
30. XIX w. spławiano
nią blachy i odlewy
z walcowni w Sławkowie.
wiedziało nie, jak sądzono, 1000 uczestników, ale prawie trzy tysiące, na ponad
tysiącu kajakach, łodziach i innym sprzęcie pływającym; „Wszystkimi wodami
z całej Polski, Dunajcem, Sanem, Bugiem,
Prypecią, Zasiołdą, Kanałem Ogińskiego,
Szczarną, Niemnem, Kanałem Augustowskim, Biebrzą, Narwią, Drwęcą, Pilicą,
Bzurą, Kanałem Bydgoskim, a najczęściej
Wisłą popłynie wielki spływ kajakowców,

wioślarzy i żeglarzy przez Gdańsk do polskiego morza do Gdyni”.
Spływ miał wyjątkowo patriotyczny
charakter, podkreślający związek Polski
z morzem i był masową odpowiedzią na
nazistowskie zakusy terytorialne. W 1933 r.
partia hitlerowska objęła rządy – również
w Wolnym Mieście Gdańsk. Spływ był
gwiaździsty – ze wszystkich polskich rzek
do Torunia, stamtąd wspólnie do Gdańska, do przystani na Westerplatte, a dalej
na, pokładzie statku, do Gdyni. Nakręcono
z niego film dokumentalny, który później
powszechnie wyświetlano w kinach całej
Polski. Najprawdopodobniej nasi kajakowcy film oglądali, a że w słynnym spływie nie
zdążyli wziąć udziału, postanowili ruszyć
w stronę morza w kolejnym roku. Zapewne wiedzieli też o projektowanej na czerwiec wyprawie śląskich harcerzy, „Sztafecie
Węglowej” Przemszą i Wisłą do Gdyni, dla
uczczenia nowo uruchomionej linii kolejowej z Katowic do Gdyni, która skróciła dystans ze Śląska nad polskie morze o 120 km.
Ostatecznie w wyprawie harcerzy wzięło
udział ok. 600 druhenek i druhów.
W każdym razie rozpoczynają spływ na
Przemszy w Mysłowicach i do przepłynięcia mają prawie 1000 kilometrów i jakieś
30 dni na wodzie. Dzienne etapy według
dziennika i locji wiślanej, to, mniej więcej,
30-40 km. W sumie tempo dość rekreacyjne, ale nie o wyczyn sportowy chodziło,
tylko o przygodę i zwiedzanie kraju.
W tamtych czasach Wisła była wręcz
dziką rzeką w środku Europy. Kompletnie nieuregulowana, kapryśna, skłonna do
częstych wylewów i powodzi. Na odcinku
Górnej Wisły (do Krakowa), rzeka kilka razy zmieniała charakter. Rozlewiska,
meandry, miejscami nawet rwąca górska
bystrzyca. Mało mostów, promy – częściej
ręczne niż mechaniczne.
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Dzień później chłopaki są już na Wiśle
i wiosłują w kierunku Krakowa. W Lasach Tynieckich spotykają, najprawdopodobniej w trakcie ćwiczeń, pododdział
specjalny Wojska Polskiego, Pluton Pionierów 3 Pułku Strzelców Podhalańskich
(podpis i pieczątka dowódcy plutonu,
po. Góry). Nocują w przystani Oddziału
Wioślarskiego „Sokoła” w Krakowie. Jeśli
chodzi o noclegi i biwaki na szlaku to naszym chłopcom należą się wielkie słowa
uznania. Z fotografii w albumie wynika,
że byli znakomicie wyekwipowani. Duży
podwójny namiot własnej roboty, menażki
turystyczne, kociołek do gotowania, odpowiednie narzędzia (saperka, siekiera).
Obozowisko jest wzorcowo rozbite, namiot
okopany, kajaki wyciągnięte z wody i ustawione tak, żeby zabezpieczały od wiatru,
powiązane wiosła wzmacniają konstrukcję
namiotu. Po prostu mistrzostwo. Zdarza
się, że przyjmują gościnę i nocują w bardziej cywilizowanych warunkach, u „dobrych ludzi”, w nadbrzeżnych klasztorach
(15 lipca nocują w domu poklasztornym
Norbertanów z XII w. w Hebdowie) lub
jednostkach wojskowych.
W trakcie postojów starają się składać
wizyty oficjalne u przedstawicieli władz
mijanych miejscowości (wiele wpisów
z miłymi słowami od naczelników gminy,
wójtów i starostów – m.in. ciekawa pieczątka – Zwierzchność Gminna w Pleszo-

znajdowała się przy ul. Sobieskiego 7)
o nieznanym losie kajakowców z Dąbrowy
i apelem zamartwiających się rodzin.
Prawdopodobnie chłopaki musieli w jakiś sposób skontaktować się z rodzinami,
bo w dalszej części dziennika podróży nie
ma już tak dramatycznych informacji. Kilkakrotnie meldowali się w mijanych po
drodze posterunkach Policji Państwowej,
skąd, tak sądzę, powiadamiali dąbrowski
komisariat o aktualnym miejscu pobytu.
Do stolicy kajakarze przybijają 31 lipca.
Meldują się w przystani Polskiego Związku
Kajakowego oraz w Lidze Morskiej i Kolonialnej okręgu warszawskiego, zabezpieczają łódki, sprzęt i... idą w miasto. Na
tydzień!
W tym czasie w Warszawie odbywał się
II Światowy Zjazd Polaków z Zagranicy
i I Igrzyska Sportowe Polaków z Zagranicy
oraz I Zlot Młodzieży Polskiej (w sumie,
wg źródeł, ponad 3 tys. osób z całego świata). Stąd w albumie kilkadziesiąt przemiłych wpisów od uczestników z zagranicy.
Jest wpis harcerskiej drużyny kolarskiej
z Czechosłowacji, oddziału strzeleckiego
z Belgii, drużyny młodzieży i dzieci polskich z Francji, sportowców i harcerzy
z Austrii, grupy Polaków z Wolnego Miasta Gdańsk, rodaków z Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Łotwy. Jest nawet pamiątka od Polonii Mandżurskiej,
z charakterystycznym pismem z Dalekie-

Wpis Polaków z Gdyni

Po drodze nasi kajakowcy zatrzymują
się w Twierdzy Modlin, gdzie korzystają z gościny 32 Pułku Piechoty. Dalej jest
Płock i odwiedziny (8 sierpnia) w słynnej
„Małachowiance” – najstarszej, nieprzerwanie działającej, według tradycji, szkoły
na ziemiach polskich (od 1180 r.). Powyżej
Płocka, aż do Włocławka, Wisła jest bardzo szeroka, z rozlewiskami, i bardzo niebezpieczna (wiatry z północy), ale dzielne
chłopaki pokonują ten odcinek w jeden
dzień. Toruń osiągają 9 sierpnia, czyli na
dzień przed naznaczonym terminem.
Z zachowanego w albumie czarno-białego zdjęcia wynika, że w Porcie Zimowym
w Toruniu (najprawdopodobniej) zgromadziło się grubo ponad 500 załóg kajakarskich. Nasi załoganci płyną dalej, mijają
Brdyujście w Fordonie z dużym portem
rzecznym, w Chełmnie nocują w Garnizonie, w 66 Kaszubskim Pułku Piechoty im.
Marszałka J. Piłsudskiego (wejście o 15:00,
12 sierpnia, wyjście o 8:00 dnia następne-

Biwak nad Wisłą, namiot własnej roboty, menażki turystyczne, kociołek do gotowania, odpowiednie
narzędzia (saperka, siekiera)

Dąbrowianie w okolicach mostu w Fordonie

wie). Ze zgromadzonych wpisów wynika,
że wszędzie są bardzo mile przyjmowani
i że „rewolucyjna” legenda „Sztygarki” jest
w Polsce szeroko znana (to zapewne echo
słynnego w całej Polsce strajku szkoły górniczej z roku 1907).
Nocują w Sandomierzu u gościnnych
żołnierzy 2 Pułku Piechoty Legionów
(wsławionego w Kampanii Wrześniowej
1939 r.) – wpis dowódcy pułku, płk. dypl.
Ludwika de Leveaux – kawalera Krzyża
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari – za wojnę z bolszewikami w 1920 r.,
bratanka młodopolskiego artysty – malarza Ludwika de Leveaux, którego Stach
Wyspiański przedstawił jako Widmo
w „Weselu” (akt II, scena 5).
Pod datą 27 lipca wklejona jest w albumie dramatyczna notatka z Expresu Zagłębia (wysokonakładowego dziennika z redakcją w Sosnowcu – dąbrowska redakcja

go). Z następnych wpisów i dat wynika, że
już się spieszą. Szybko mijają Grudziądz,
Gniew i w dniu 15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskiego, przybijają do przystani Komendy Garnizonu w Tczewie.
Za Tczewem jest już obszar Wolnego
Miasta Gdańsk, dla naszych podróżników
terra incognita, tym bardziej, że władzę
w Gdańsku przejęli naziści. Wstęp drogą wodną do Gdańska był możliwy, jeśli
posiadało się dowód osobisty z wpisem
obywatelstwa polskiego, co załatwiało się
w starostwie w miejscu zamieszkania.
Najprawdopodobniej chłopcy odbili
w lewo, przez śluzę w Przegalinie na Wyspie Sobieszewskiej, do Martwej Wisły. Stąd,
przez cały Gdańsk, do przystani na Westerplatte. Według założeń spływu z Gdańska do
portu w Gdyni miał zabrać spływowiczów
specjalny statek. Niestety, w dzienniku nie
ma na ten temat wzmianki. Nie wiemy, jak

go Wschodu. Naszym dzielnym chłopakom wpisała się też cała żeńska (!) drużyna
siatkówki z Czechosłowacji (m.in.: Wanda Russówna, Maryla Lipkówna, Waleria
Kucówna i Helena Kantorova – dobre, co
nie?). Ale najbardziej wzruszył mnie wpis
Zygfryda Wendego, wielokrotnego mistrza
Polski w boksie w wadze lekkiej i półśredniej (25, 27, 29 i 31 r.), pierwszego reprezentanta Polski na Mistrzostwach Świata
w boksie (Sztokholm 1925 r.), trenera boksu, wychowawcy młodzieży, przodownika
Policji Województwa Śląskiego, późniejszego więźnia Ostaszkowa i ofiary zbrodni katyńskiej. Pobyt w Warszawie dobiegł
końca. Czas w dalszą drogę do morza.
Zbiórka wszystkich, będących wtedy
na Wiśle, została naznaczona na Toruń,
w okolicach 10 sierpnia, a stamtąd, już
wspólnie, w kawalkadzie, do Gdańska
i dalej, do Gdyni.

długo młodzi dąbrowianie bawili nad morzem. Założyć należy, że spieszyli się do Dąbrowy, bo nowy rok szkolny za pasem, poza
tym pewnie chcieli podzielić się przygodami z najbliższymi i kolegami. Kolejny wpis
pochodzi od wyżej wspomnianego Stefana
Piotrowskiego z dąbrowskiego hufca ZHP
(29.9.1934 r.) i opiekuna szkolnego koła sportowego ze „Sztygarki” (25.10.1934 r.).
W każdym razie, po wspaniałej przygodzie, chłopaki bezpiecznie wrócili do Dąbrowy.
Powrót nie był trudny – kolejowe wagony bagażowe chętnie zabierały sprzęt
turystyczny, w większości kajaki sztywne
czy składane, w workach. Bez zastrzeżeń
i ograniczeń, przy kosztach wyjątkowo
przyjaznych dla kieszeni podróżujących,
a równocześnie z troską o dobro ładunku.
Piękna to musiała być przygoda, aż zazdrość bierze, bo temat jest mi bardzo
bliski. Moja ulubiona książka podróżnicza z dzieciństwa to „Życie wielkiej rzeki”

Wiktora Ostrowskiego, rzecz o spływie
składanym kajakiem wodami Iguazu i Parany w latach 60. Potem troszkę pływałem kajakiem (oczywiście Czarna Hańcza
i Kanał Augustowski, Odra ze dwa razy,
Dunaj, Cisa na węgierskim odcinku, raz
nawet z kolegami, tak dla jaj, popłynęliśmy
z portu w Gliwicach do Berlina), w sumie
uzbierałoby się jakieś 20 tys. km.
Jak widać z opisanego dziennika podróży
tradycje kajakowe w Dąbrowie są, jest też
gdzie ćwiczyć. Można by spróbować zbudować replikę galaru, jako statku bazowego
i jakichś 5-6 kajaków, i popłynąć w wakacje
z Dąbrowy do Gdańska. Kto chętny?

Więcej na:
fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
/fabrykapelnazycia
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Nowe centrum Dąbrowy Górnicz
8 czerwca, w trakcie konferencji „Fabryka Pełna Życia. Jak centrum
Dąbrowy Górniczej zaprojektowali mieszkańcy miasta?”, zostaną
zaprezentowane plany dotyczące wspólnych inwestycji z PKP
i Tramwajami Śląskimi oraz koncepcja projektowa Fabryki Pełnej Życia.

Zespół budynków biu
istniejąca
hala
przemysłowa
Park „ODKRYWKA”
z oczkiem wodnym,
element tzw. „Przestrzeni
narracyjnej”. Forma
parku nawiązuje do
dąbrowskich kopalń
odkrywkowych

PLAC ZAGŁĘBIA
DĄBROWSKIEGO

istniejący
pomnik

Powierzchnie handlowo
Dolna kondygnacja bud
lokalnego”, w tym ulicy K
do tzw. „kontekstu glob
północ-południe, wschó

promenada do
wnętrza fpż
info
plac wejściowy

Założenie pałacowe
z podjadzem
okolicznościowym,
fontannami oraz oczkami
wodnymi odbijającymi
gmach Pałacu Kultury
Zagłębia

PLAC MIEJSKI

pochylnia
obejście fpż i pkz
Obejście
Ciąg komunikacyjny
łączący FPŻ i PKZ
w jeden zespół
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Zadaszony plac
z ogrodem na dachu.
Pod placem parking
dwukondygnacyjny
z możliwością zmiany
górnej kondygnacji na
funkcje miejskie

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA
Wielofunkcyjny zespół
o zwartej bryle stanowiący
wraz z Pałacem Kultury
Zagłębia centrum
życia miejskiego

amfiteatr
ze sceną
i zadaszoną
widownią

Obejście

Ciąg komunikacyjny
FPŻ i PKZ w jeden ze
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zej nabiera kształtów
Ta historia zaczęła się pod koniec roku 2015, kiedy
władze Dąbrowy Górniczej przejęły blisko 4-hektarowy,
atrakcyjnie zlokalizowany teren po byłych zakładach DEFUM. Postanowiono wówczas, że to tu powstanie nowe
centrum naszego miasta. Ale nie to było najważniejsze.
Naszym celem było, i nadal jest, przeprowadzenie procesu przemian wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców. Na początku wyobrażenia i oczekiwania dąbrowian były rozkręcone do ekstremum. Słowem – najlepsze
wspomnienia z najdalszych destynacji, które utkwiły im
w pamięci, wszelkie atrakcje, jakie w życiu widzieli, w telewizji, internecie i na żywo. Wszystko, o czym kiedykolwiek
słyszeli: kurioza i ciekawostki ze świata realnego i wy-

urowych/usługowych

o-usługowe oraz biurowe i mieszkalne.
dynków nawiązuje do tzw. „kontekstu
Kolejowej, górna kondygnacja nawiązuje
balnego” i jest zorientowana do kierunków
ód-zachód.

Ciąg komunikacyjny
Kierunek – projektowane centrum
przesiadkowe oraz nowy Dworzec PKP

Ciąg komunikacyjny
Kierunek – Park Zielona

obejście fpż i pkz

łączący
espół

Zespół budynków
wieżowych
Powierzchnie handlowousługowe oraz biurowe
i mieszkalne

Ciąg komunikacyjny
Kierunek – Centrum Sportu
i Rekreacji, Pogoria III

obrażonego. A nawet wytwory wyobraźni pisarzy science
fiction… To wszystko „koniecznie musiało” znaleźć się
w przestrzeni nowego centrum.
W roku 2017 rozpoczęliśmy realizację, pionierskiego
na skalę kraju, procesu szerokiej partycypacji społecznej.
Wyniki wszelkich form konsultacji (warsztaty, badania
ankietowe, spotkania z mieszkańcami, spacery badawcze,
terenowe punkty konsultacyjne, konsultacje społeczne,
zlecone przez władze miasta pogłębione analizy obszarów
szczegółowych objętych rewitalizacją modelową, tzw. prototypowanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych itp.) brane były pod uwagę w pracach na każdym
etapie realizacji.
W efekcie, wczesną wiosną bieżącego roku otrzymaliśmy
niezwykle inspirujący dokument – koncepcję funkcjonalno-przestrzenną śródmieścia Dąbrowy Górniczej w zdecydowanej przewadze opartą o opinie i oczekiwania dąbrowian wyrażone w trakcie konsultacji. Dokument ten wsparł
planowanie najważniejszych przemian, jakie w najbliższych
latach czekają Dąbrowę Górniczą. Mowa tu przede wszystkim o wspólnej inwestycji Dąbrowy Górniczej i PKP dot.
budowy centrów przesiadkowych (samochód-pociąg-autobus-rower) w centrum i Gołonogu oraz nowego układu
komunikacyjnego w sąsiedztwie dworców, w tym budowy
tuneli kolejowych. Jednocześnie tzw. koncepcja społeczna w dużej mierze organizuje prace projektowe związane
ze wspólną inwestycją gminy i Tramwajów Śląskich, gdzie
zakłada się m.in. likwidację kładek i przejść podziemnych
w śródmieściu, stworzenie zintegrowanych przystanków
autobusowo-tramwajowych, remont torowisk i przejść oraz
stworzenie sieci śródmiejskich tras rowerowych. A w centrum tego nowego układu torów, dróg, traktów pieszych
i rowerowych znalazła się Fabryka Pełna Życia.
W trakcie konferencji 8 czerwca zaprezentujemy wytyczne projektowe, na podstawie których jeszcze w tym
roku zostanie przeprowadzony międzynarodowy konkurs
architektoniczny na projekt nowego centrum Dąbrowy
Górniczej. Na szkicu obok, specjalnie dla czytelników
„Przeglądu Dąbrowskiego”, pokazujemy wycinek głównych założeń projektowych – efekt dwuletnich prac zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia oraz szerokiego grona ekspertów (urbanistów, socjologów, prawników, menegerów,
praktyków rynku nieruchomości, historyków). Wynika
z nich, że architekci staną przed niezwykle wymagającym
zadaniem. Będą musieli zaprojektować nowy plac przed
Pałacem Kultury Zagłębia, skomunikować tę przestrzeń
z parkiem Hallera, a w samym parku zaprojektować tzw.
bramę wejściową. W nowym centrum (na terenie dzisiejszej Fabryki Pełnej Życia) założono powstanie placu miejskiego, amfiteatru, traktów komunikacyjnych dla pieszych
i rowerzystów, promenad, tzw. przestrzeni narracyjnych
(instalacji, miniparków) wciągających użytkowników
w pokłady historii naszego miasta. Oprócz przestrzeni publicznych, uwzględniono m.in. konieczność zaprojektowania nowych parkingów (w tym podziemnych), budynku
mieszkalnego przeznaczonego dla młodych, lokali gastronomicznych, inkubatora przedsiębiorczości, pomieszczeń
usługowych, handlowych, rzemieślniczych, hali targowej,
klubu fitness, browaru z antresolą, przestrzeni na warsztaty i wystawy artystyczne, sali audytoryjnej i wystawowej,
pomieszczeń biurowych co-workingu, reprezentacyjnych
powierzchni komercyjnych, a nawet wieży widokowej.
Wszystko to ma zostać podporządkowane zieleni i użyciu
energooszczędnych technologii. Jednym słowem – pokażemy pomysł dąbrowian, z koniecznymi uzupełnieniami
specjalistów, na nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Dlatego 8 czerwca 2018 roku warto zaplanować wizytę w Pałacu
Kultury Zagłębia (program konferencji na www.fabrykapelnazycia.pl)
Wojciech Czyżewski

Szklanka
do połowy pełna
Ebenezer Howard (1850-1928), choć nie był
architektem ani urbanistą tylko urzędnikiem,
jak mało kto wpłynął na kształt współczesnych
miast. Za własne pieniądze w roku 1898 wydał
książkę „Jutro. Pokojowa droga do prawdziwych
reform”. Znana z kolejnych wydań, jako „Miasta
– ogrody jutra”, praca Howarda ze szczegółowo
opracowaną koncepcją zakładania miast-ogrodów budowanych według określonego planu
urbanistycznego, z licznymi parkami i obszarami zieleni wewnątrz, stała się inspiracją dla całych pokoleń architektów.
Pomysłodawca miasta-ogrodu postulował, że
towarzystwem ludzi i pięknem przyrody należy się cieszyć jednocześnie, bo miasto to przede
wszystkim symbol życia społecznego – wzajemnej pomocy i przyjaznej współpracy, szeroko
pojętych relacji międzyludzkich, a także nauki,
sztuki, kultury i religii. W tym czasie dynamicznie rozwijające się angielskie miasta przemysłowe przypomniały raczej piekielne otchłanie niż
zielone ogrody i nic nie wskazywało, by ich beznadziejna kondycja miała ulec zmianie. A mimo
to Mr. Ebenezer przekonywał: „nie trzeba być
zbytnio realistą w planach humanitarnych, trudności jest i tak wiele i zawsze tylko procent dążeń da się urzeczywistnić, dlatego też dążenia
powinny być jak najdalej idące, by było z czego
tracić, gdyż o znacznych zyskach nigdy mowy
być nie może”.*
Pomyślałem, że zdanie to powinno stać się mottem dla projektu Fabryka Pełna Życia. Zgodnie
z zasadą – jeśli masz pod dostatkiem pieniędzy,
ludzi i czasu, ale nie wiesz, co z tym wszystkim
zrobić – daj sobie spokój, bo efekt i tak będzie
opłakany. Ale gdy masz ambitny przemyślany
projekt – bierz się do roboty. Jeśli twój plan jest
naprawdę dobry, z czasem pieniądze i ludzie też
się znajdą.
Debata o dawnych pofabrycznych halach DEFUM już na starcie okazała się debatą o całym
mieście, i to nie tylko w wymiarze przestrzennym. Po tym jak Dąbrowa przestała być „Górniczą” (ostatnia kopalnia już od dawna jest nieczynna), przyszedł czas, by „zamknąć i podsumować”
okres po roku 1989 w sensie społeczno-gospodarczym, a w sensie urbanistycznym od lat 70.
Czyli czas na podsumowanie 30, a nawet 40 lat,
które za nami. A co przed nami? Na razie szansa – na lepiej urządzone i zorganizowane miasto.
Chciałbym z niej skorzystać, a dzięki dąbrowskim
konsultacjom wiem, że nie tylko ja. Wiem też, że
uruchomienie energii, jaka pojawiła się w trakcie
konsultacji społecznych dotyczących nowego centrum Dąbrowy Górniczej, wymaga fundamentalnej zmiany podejścia. Niezależnie jak krytyczni
jesteśmy wobec dąbrowskiej rzeczywistości, musimy nauczyć się patrzeć na nasze miasto inaczej,
dostrzegać raczej szklankę do połowy pełną. Tylko taki sposób widzenia pozwoli nam wykrzesać
energię, która uruchomi pozytywne zmiany.
*Zob. Ebenezer Howard, Miasta – ogrody jutra, Gdańsk 2015,
s. 11.
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Biało-czerwone święta

fot. Dariusz Nowak

fot. Dariusz Nowak

1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe Trzeciego Maja
w rocznicę uchwalenia konstytucji z 1791 r. W czasie dąbrowskiej majówki pamiętano o tych ważnych,
„biało-czerwonych” datach. Majówka w Dąbrowie Górniczej to nie tylko sportowe zawody, rekreacyjne
imprezy czy koncerty. Długi weekend i więcej wolnego czasu nie przeszkadza, by uczcić ważne rocznice.
Dąbrowianie po raz kolejny pokazali, że można to robić różnie – luźniej albo z większą nutą patosu. Zawsze jednak godnie.
PK

2 maja na Zielonej odbyły się warsztaty plastyczne, podczas
których najmłodsi w niebanalny i kreatywny sposób podeszli do
tematyki patriotycznej

3 maja, w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej
konstytucji w nowożytnej Europie, w bazylice Matki Boskiej
Anielskiej odbyła się tradycyjna msza za Ojczyznę

1 maja Dąbrowa przypomniała o swoich robotniczych korzeniach. Na terenie dawnego zakładu Defum, w Fabryce Pełnej
Życia, młodzi aktorzy z grupy Prima Sort wystawili spektakl
„Co widziała Pani Z.?”, oparty na motywach sztuki „W Dąbrowie
Górniczej” Gabrieli Zapolskiej. Zobaczyliśmy historię Dąbrowy
Górniczej wolnej od manipulacji komunistycznej propagandy
i współczesnych uproszczeń, historię nierozerwalnie związaną
z postaciami Józefa Piłsudskiego (działacz PPS, który w Dąbrowie werbował legionistów), Stanisława Wojciechowskiego
(prezydent II RP, który w Dąbrowie dystrybuował socjalistyczne
bibuły), Adama Marcelego Piwowara (socjalista, dwukrotny prezydent Dąbrowy Górniczej w czasach II RP), Kazimierza Srokowskiego (pierwszy przewodniczący dąbrowskiej rady miejskiej,
założyciel Komitetów Obywatelskich i Rad Obywatelskich) i ks.
Grzegorza Augustynika (założyciel Stowarzyszenia Robotników
Chrześcijańskich)

Na dniach
Do narzekań na wszelkie „Dni” i festyny zdążyłem się już przyzwyczaić. Zresztą – jak już pisałem
kilkakrotnie – sam nie jestem fanem tego typu akcji
i zazwyczaj zdarza mi się być w czołówce narzekatorów. Musimy bowiem pamiętać, że wszelkie „darmowe” i niebiletowane imprezy oraz koncerty totalnie
niszczą rynek (inaczej potraktuję artystę, a on mnie,
na którego koncert muszę się wybrać do innego miasta i zapłacić za bilet; w imprezach typu festyn najczęściej jest mi obojętne, co tam do piwka i kiełbasy przygrywa). Nigdy więc nie przypuszczałbym, że
w jakikolwiek sposób pochwalę jakiekolwiek władze
miasta za tego typu obchodów zorganizowanie. Tymczasem jednak – niespodzianka!
Podczas majówki, którą spędziłem głównie w Fabryce Pełnej Życia (naprawdę bardzo kibicuję), usłyszałem ze sceny, że na Dniach Dąbrowy zagrają Krzysztof
Zalewski, Organek, a (wg mnie) przede wszystkim Bitamina, Fisz Emade Tworzywo oraz Zion Train (pamiętam, jak słuchałem ich z Radziem podczas jego
praktyk studenckich gdzieś tam w Polsce i odpłynąłem
w sposób dosłowny, bo wypchnęli mnie nocą w rowerze wodnym na jezioro; dziś już pewnie nie zrobią na
mnie takiego wrażenia). To, że na scenie w parku Kasia Cerekwicka i Ewelina Lisowska już mnie jakoś nie
interesowało (choć Ania twierdzi, że musi zobaczyć tę
drugą, bo jest to niebywałe zjawisko socjologiczne).
Pierwsze komentarze, tradycyjnie, najpierw zwaliły mnie z nóg, ale potem jednak ucieszyły i utwierdziły w przekonaniu, że jest dobrze (zawsze jest). Po
pierwsze bowiem „szału nie ma”. Po drugie „co to za
zespoły, których nikt nie zna”. Po trzecie „taki skład
nikogo nie przyciągnie, przyciągają zespoły typu
Boys albo Weekend”.
Nie ma chyba sensu powtarzać, że jeszcze się taki
nie urodził, który by wszystkim dogodził albo że al-
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ternatywne niezrobienie niczego („bo to przecież kosztuje, a miastu nie są potrzebne fajerwerki, a inwestycje”) doprowadziłoby do komentarzy typu – „co za dno,
w Sosnowcu/Będzinie/Czeladzi to coś się dzieje! ”. Przypominam sobie zresztą, że pisałem o tym rok temu.1
Przede wszystkim nie wydaje mi się, aby artyści grający na scenie „fabrycznej” mieli ze współczesną sceną
alternatywną jakoś wiele wspólnego. W porównaniu
jednak z tym, co będzie miało miejsce na scenie „parkowej” (przepraszam, ale nie mogę nazwać tego ani sztuką, ani twórczością, a zwykłym zarabianiem kasy, bo –
w głowie mam nieśmiertelny tekst z płyty Kur „P. O.L.
O.V. I.R. US. ” – „tak czy siak, nieistotne, ludożerka nie
pokuma nic”), można powiedzieć, że jest to niemal underground. Co w związku z tym robimy? Oczywiście, że
nie idziemy sprawdzić, czy może to fajne i wartościowe.
Jesteśmy jak inżynier Mamoń lubiący piosenki, które
już kiedyś słyszał. Skoro nie znamy, pewnie jest to dziadostwo, bo gdyby dziadostwem nie było, na bank byśmy
znali. Proste i logiczne.
Po drugie (najważniejsze). Co znaczy, że „takie zespoły nie ściągną ludzi”? Być może prawda, bo, jestem przekonany, że dużo więcej ludzi ściągnęłaby gala dicopolo
(szczerze i bez ogródek muszę tu powiedzieć, że pogardzam), które to podobno wraca na salony. Co akurat nie
wydaje mi się teorią prawdziwą, bo żeby gdzieś wrócić,
trzeba było tam wcześniej być. Tylko czy naprawdę chodzi o ściąganie tłumów?
Jeden bardzo mądry facet powiedział mi ostatnio, że
ludziom trzeba dawać i pokazywać to, co wartościowe,
a niekoniecznie zawsze to, co ci akurat lubią. Że to jest
po prostu edukacja. Pokazywanie rzeczy nowych i świeżych. I być może na początku część przyjmie to obojętnie, a może nawet wrogo, ale istnieje spora szansa, że
z czasem się przekonają, iż w ten sposób tworzy się pewną wartość. Trudno się nie zgodzić. Zwłaszcza, że działa

to na wszelkich płaszczyznach. No wyobraźmy sobie,
że wysyłamy dziecko do szkoły, a Pani, żebyśmy i my,
i dziecko powiedzieli, że jest fajna, postanawia jednak
nie uczyć czytania czy liczenia, a zabawy pluszakami.
Bo są znane i lubiane. Jasne, że miło jest na koncercie
zanucić czy zaryczeć piosenkę, którą się zna. Co by
się jednak z nami stało, gdybyśmy naprawdę nie poznawali nowych rzeczy? „Kevin sam w domu”, Trylogia i „Zmiennicy”.
Oczywiście każdy ma takiego wykonawcę, którego
chciałby na scenie usłyszeć, a przede wszystkim „podzielić się” nim z innymi (osobiście muszę pogodzić
się z faktem, że na przykład Dezerter na „dniach” czy
Dożynkach raczej nie wystąpi), ale może należy mieć
też na względzie tego, który stoi obok? Bo możemy
czegoś nie znać, możemy nie szanować twórczości
Don Wasyla albo z dezaprobatą mówić o filmie „Syberiada”, ale powinniśmy o tym rozmawiać i dyskutować (moim zdaniem powiedzenie „o gustach się
nie dyskutuje” naprawdę jest jednym z najgłupszych).
I wolno nam nawet gardzić taką, czy inną sztuką (?).
Ale drugim Człowiekiem już nigdy. No dobra, prawie
nigdy, ale to już akurat zupełnie inna historia…
W każdym razie i podsumowując – myślę, że nie
jest źle. Dobrze wręcz. Po raz pierwszy bowiem
(a nie, przepraszam – drugi) mogę iść na Dni Dąbrowy Górniczej bez poczucia obciachu. No i, co być
może najważniejsze – czuć się na nich bezpiecznie.
Wiem bowiem, że do Fabryki ściągnie sporo znajomych i ludzi, którzy przyjdą posłuchać muzyki, spotkać się, pogadać i dobrze bawić, a nie doić wódę po
krzakach i szukać zaczepki. Szczerze mówiąc dość
długo czekałem na dzień, w którym będę mógł to
powiedzieć.
1
http://www.ranyboskie.edu.pl/2018/03/27/alternatywy-cztery-i-pol/
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Dąbrowskie Dni Seniora
Uwaga Seniorzy! To informacja dla Was! Otwierajcie kalendarze i zapisujcie daty! 13-16 czerwca 2018 r.
to będą Wasze dni w Dąbrowie Górniczej. W zeszłym roku świętowaliście Dąbrowski Dzień Seniora,
ale tak świetnie się bawiliście, że przedłużyliśmy Wasze święto do czterech dni! Sprawdźcie, co dla Was
przygotowaliśmy.
Dąbrowskie Dni Seniora zainauguruje koncert Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta, który odbędzie
się 13 czerwca o godzinie 10.00 pod Miejską Biblioteką
Publiczną.
Pierwszego dnia obchodów Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zaprasza Was pod bibliotekę, gdzie od godziny
10.00 do 16.00 stanie miasteczko senioralne. Podczas
wykładów i warsztatów będziecie mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań zdrowotnych oraz poszerzyć
swoją wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej, technologicznej oraz bezpieczeństwa konsumenckiego. O godzinie 10.30 będzie można wziąć udział w wykładzie
dot. bezpieczeństwa konsumenckiego seniorów – „Seniorze, nie daj się oszukać!”, o godzinie 11.30 w wykładzie zdrowotnym na temat interakcji lekowych i ich
wpływu na funkcjonowanie organizmu oraz o godzinie
12.30 w warsztacie praktycznym „Smartfon dla seniora” – nauka podstawowych funkcji smartfona” (zapisy
pod numerem telefonu 668 573 952). W tym dniu wydawane będą również Ogólnopolskie Karty Seniora oraz
Koperty Życia.
Kolejny dzień (14 czerwca) to wydarzenia pod znakiem kultury i sportu. W Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki
Publicznej o godzinie 15.00 będzie można wziąć udział
w Dniu Seniora z niespodzianką (w programie spotkania m.in. warsztaty ebru – malowania na wodzie),
natomiast w Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej
o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z udziałem
zespołu muzycznego „Czarne perły”. Zwieńczeniem
tego dnia będzie spektakl teatralny w ramach cyklu
„Dąbrowa łączy pokolenia” „Co widziała Pani Z?”
w wykonaniu uczniów z V LO im. Kanclerza J. Zamoyskiego, który odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębia.
Jeśli bardziej interesuje Was sport, to zapraszamy na
mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który

Dąbrowscy seniorzy świętują w parku Hallera

będzie można zobaczyć w Fabryce Pełnej Życia, gdzie
w Strefie Kibica zostanie przygotowany specjalny sektor dla seniorów.
15 czerwca będzie to dzień, kiedy filie biblioteczne
przygotowały dla Was mnóstwo atrakcji. W godzinach dopołudniowych: w Filii nr 18 od godziny 10.00
odbędzie się spotkanie dla podopiecznych Dziennego
Domu Pomocy Społecznej, natomiast do Filii nr 20
o godzinie 11.00 zapraszamy na spotkanie dla seniorów z wykorzystaniem księgozbioru i multimediów;
prezentacja pamiątek z podróży. Po południu w Filii nr
10 od godziny 15.00 odbędzie się spotkanie „Biblioteka
Seniorom”, podczas którego omówione zostaną propozycje dąbrowskiej biblioteki skierowanej do seniorów,
w tym: indywidualny dobór literatury, audiobooki,
książki z dużą czcionką, bezpłatne warsztaty dla do-

rosłych; dyskusja na temat pasji i zainteresowań oraz
kreatywnego spędzania czasu na emeryturze, w Filii
nr 7 o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z dietetykiem adresowane do seniorów, w Filii nr 8 o godzinie
16.00 prezentacja poezji Haliny Poświatowskiej, w Filii
nr 10 o godzinie 16.00 dyskusja o literaturze, w Filii nr
13 o godzinie 16.00 warsztat „Bądź jak Wirginia Szmyt
i nie daj się stereotypom!”, w Filii nr 5 o godzinie 17.00
spotkanie „Aktywny Senior w Bibliotece” (program
spotkania: występ muzyczny, prezentacja multimedialna, rozmowa o zainteresowaniach i planach seniorów,
loteria książkowa, wystawa „Senior w obiektywie – portrety fotograficzne osób udzielających się w bibliotece”),
a w Filii nr 14 o godzinie 17.00 podczas spotkania przy
kawie seniorzy porozmawiają o literaturze. Dodatkowo,
tego dnia zapraszamy do Klubu Osiedlowego Zodiak,
gdzie o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie artystów
plastyków słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz do Klubu Osiedlowego Helikon, gdzie o godzinie
16.00 odbędzie się „Koncert dla Seniora”.
Następnego dnia, czyli 16 czerwca o godzinie 12.00
zapraszamy do Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
na warsztaty fotograficzne, które odbędą się w plenerze.
Dodatkowo Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza nad
Pogorię III o godzinie 12.00 na Marsz nordic walking
dla seniora, natomiast wieczorową porą na Rolki nocą.
Wszystkich seniorów zapraszamy również na Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Pałacu Kultury Zagłębia
Gołowianie, który odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu
18 maja.
Podczas Dąbrowskich Dni Seniora można również
oglądać w Pałacu Kultury Zagłębia wystawę prac plastycznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(przestrzenie wystawiennicze przy sali teatralnej).
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach!
Kaja Jagodzińska

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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Obywatelski sukces Dąbrowski
Dąbrowski Budżet Partycypacyjny realizowany jest od stycznia 2013 r. W ramach dotychczasowych
pięciu edycji, na autorskie projekty przeznaczono ponad 35 mln zł. Efekty obywatelskiego
zaangażowania mieszkańców w rozwój osiedli i dzielnic widoczne są gołym okiem. To wszystko dobrze
wróży szóstej edycji DBP, która jest już na półmetku.
Dzięki pomysłom i determinacji mieszkańców Dąbrowa
Górnicza dysponuje dzisiaj
jedną z najlepszych w Polsce
sieci siłowni pod chmurką.
Swobodny dostęp do nich
mają niemal wszyscy, bo urządzenia rekreacyjne znajdują
się w zasięgu krótkiego spaceru. Zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w konkretnych projektach, w naszym
mieście powstało również 30 nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw. Do tego
trzeba dodać 21 zbudowanych oraz zmodernizowanych boisk, które codziennie
służą mieszkańcom do późnych godzin i są areną zaciętych, wielopokoleniowych
rozgrywek.
Uzupełnieniem tych obywatelskich inwestycji były projekty dotyczące poprawy
estetyki i funkcjonalności miejskich i osiedlowych skwerów, rozbudowy monitoringu i sieci WiFi. Tylko w czterech pierwszych edycjach na ten cel przeznaczono ponad 4 mln zł. Jeszcze więcej, bo aż 12,5 mln zł kosztowały remonty i budowa chodników oraz tak bardzo potrzebnych szczególnie na osiedlach parkingów.
W ten sposób przybyło w mieście kilkaset miejsc parkingowych. Aż 42 projekty
złożone w latach 2013 – 2016 dotyczyły doposażenia bibliotek, świetlic środowiskowych, szkół i klubów.
Obecnie prowadzone są inwestycje V Edycji DBP. Cały jej budżet wynosi bez
mała 8 mln zł. Blisko połowa tych środków zostanie przeznaczona na inwestycje
drogowe oraz prace związane z budową nowych chodników i parkingów. Spore
kwoty zarezerwowane są na nowe place zabaw (1,35 mln zł) oraz modernizację
przestrzeni publicznej (1,83 mln zł).
Grzegorz Cius

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (217) maj 2018

17

puls miasta

iego Budżetu Partycypacyjnego

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

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

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

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
GC

Spotkania i warsztaty

•

Przyjdź i decyduj…

•

Od 21 maja trwają spotkania z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców w ramach VI
Edycji DBP. Odbywają się na nich między innymi prezentacje zgłoszonych pomysłów, dyskusje i warsztaty oraz prace nad ostatecznym
kształtem poszczególnych projektów. Biorą
w nich udział eksperci, urzędnicy, no i oczywiście wszyscy mieszkańcy dzielnicy zainteresowani realizacją zgłoszonych pomysłów. Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych
spotkań.
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
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Będzie ciszej
Hałas emitowany przy sprzęganiu wagonów na Bazie Przeładunku Rud dąbrowskiego
oddziału ArcelorMittal Poland ma zostać ograniczony. To z pewnością bardzo dobra
wiadomość dla sąsiadujących z bazą mieszkańców Strzemieszyc.
Na czym polega projekt?
Dzięki wykorzystaniu specjalnych
wózków przetokowych, zwanych popularnie „przeciągarkami” sprzęganie
wagonów nie będzie generowało już
takiego hałasu. „Przeciągarki” to niewielkie platformy, które charakteryzuje
prostota budowy i możliwość zainstalowania na istniejącym układzie torowym. Do głównych zalet przeciągarek
wagonowych zalicza się płynna regulacja i całkowita kontrola prędkości przetaczania. Pozwalają one na bardziej
precyzyjne i ciche przetaczanie oraz pozycjonowanie wagonów, grup wagonów
lub nawet całych składów pociągowych,
co zdecydowanie ogranicza impet
z jakim są one łączone. Jest to coraz
popularniejsze rozwiązanie, znajdujące
zastosowanie przede wszystkim na stanowiskach przeładunkowych sąsiadujących z osiedlami, których mieszkańcy

mogą odczuwać dyskomfort związany
z emisją hałasu.
Do końca roku, Baza Przeładunku
Rud ma być wyposażona w dwa takie
wózki przetokowe, dzięki którym dodatkowo ograniczy się użycie lokomotyw. Koszt przedsięwzięcia to około 5
mln zł.
- Projekt przewiduje zabudowę przeciągarek na jednym wywrocie nr 2.
Praca na terenie bazy zostanie zorganizowana w taki sposób, aby większość
wagonów była rozładowywana na wyciszonej wywrotnicy w ciągu dnia, natomiast w porze nocnej wyłącznie na tej
konkretnej wywrotnicy. Jeśli wprowadzone rozwiązanie zda egzamin „wyciszenia”, należy rozpatrzyć rozszerzenie
tego projektu na pozostałe wywrotnice
– tłumaczy Dirk Stroo, prezes Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM.

Razem dla Gołonoga. Jabłonie, wiśnie i pachnące
sosny ozdobiły podwórka mieszkańców
Ponad 100 drzewami różnych gatunków oraz około 300 krzewami bukszpanu mogą od dziś cieszyć się mieszkańcy Gołonoga. Wszystko za sprawą
akcji sadzenia drzew na terenie gołonoskich wspólnot mieszkaniowych,
którą zorganizowali ArcelorMittal Poland i Stowarzyszenie Zielony Gołonóg. Już od dziś mieszkańcy będą mogli obserwować, jak drzewka jabłoni, wiśni czy sosny rosną pod ich oknami, a wkrótce wydadzą owoce albo
ozdobią się pięknymi szyszkami.
– Cieszymy się, że możemy wspierać
działania, w które tak chętnie angażują
się mieszkańcy i społecznicy – mówi
Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland. – Zależy nam, aby
aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności tych miast, w których funkcjonują nasze oddziały – dodaje.
Sadzenie drzew w Gołonogu to nie
pierwsza „zielona” akcja, którą wspiera
ArcelorMittal Poland. Firma w sumie
posadziła już ponad 600 000 drzew,
a do tego od lat włącza się w podobne inicjatywy lokalnych stowarzyszeń
i placówek edukacyjnych.
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Inwestycje z myślą o środowisku
Akcje środowiskowe realizowane
wspólnie z mieszkańcami i dla nich samych to niejedyne działania prośrodowiskowe, jakie podejmuje dąbrowska
huta. W oddziale ArcelorMittal Poland
w Dąbrowie Górniczej prowadzone są
obecnie ogromne inwestycje. Pozwolą
one dostosować instalacje przemysłowe huty do wymogów środowiskowych
unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych, które wchodzą w życie w drugiej połowie roku. Koszt wszystkich
projektów, które firma zrealizuje jeszcze w tym roku, przekracza 700 mln zł.

– Kwestie związane z ograniczaniem
oddziaływania naszych procesów na
otoczenie traktujemy z najwyższą powagą. Realizowane obecnie przedsięwzięcia pozwolą nam nie tylko dotrzymać
limitów wynikających z przepisów unij-

nych, ale i spełnić oczekiwania mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie
zmniejszania naszego oddziaływania
na środowisko – mówi Geert Verbeeck,
dyrektor generalny i wiceprezes zarządu
ArcelorMittal Poland.
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Mamy piękną wiosnę, smog
odpuścił, ale władze Dąbrowy
Górniczej nie odpuszczają
walki o to, czym oddychają
dąbrowianie. Batalia
z zanieczyszczeniami nie będzie
jednak skuteczna bez wsparcia
rządu i kompleksowych działań
w całym kraju.
Od półtora roku miasto prowadzi intensywne działania, zmierzające do ograniczenia smogu i zanieczyszczeń. W styczniu 2017 r. uruchomiono innowacyjny system badania jakości powietrza. Dzięki niemu
mieszkańcy na bieżąco mogą obserwować w internecie
stan powietrza w mieście. System pozwala również na
określenie miejsc najbardziej zanieczyszczonych i znalezienie ich źródeł. Od maja 2017 r. funkcjonuje również
Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W zeszłym roku
w jego ramach wydano 1,3 mln zł na dotacje dla osób,
które zdecydowały się zmienić ogrzewanie na nowoczesne i ekologiczne. Tym sposobem stare, kopcące kotły

fot. Dariusz Nowak

Walka o czyste powietrze
Smog w Dąbrowie najbardziej daje się we znaki jesienią i zimą, ale o walce z nim trzeba myśleć cały rok

zniknęły ze 198 domów. W tym roku na ten cel przeznaczono już 500 tys. zł, co pozwoliło zmienić źródła ciepła w 70 domach. Na początku 2018 r. 11 nowoczesnych
oczyszczaczy powietrza, zakupionych z budżetu miasta,
dba o jego dobrą jakość i zdrowy oddech najmłodszych
w miejskim żłobku oraz w filiach.
Trzeba przypomnieć, że Dąbrowa Górnicza, podobnie
jak inne miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, nie została objęta rządowym programem walki ze smogiem.
– Deklaracje rządu, dotyczące priorytetowego podejścia do walki ze smogiem, rozbudziły wielkie nadzieje
na kompleksowe i trwałe rozwiązanie tego ogromnego

problemu. Wielkie było nasze rozczarowanie w momencie, gdy na światło dzienne wyszły informacje, że na budżetowe wsparcie liczyć mogą jedynie miejscowości do
100 tys. mieszkańców. Na to nie może być naszej zgody.
Prawo do oddychania czystym powietrzem przysługuje
wszystkim obywatelom, bez względu na to, w jak dużej
miejscowości mieszkają – podkreśla Zbigniew Podraza,
prezydent miasta.
Rządowym programem termomodernizacji, inaczej
zwanym Smog Stop, objęte zostały 22 najbardziej zanieczyszczone miejscowości, w których mieszka mniej niż
100 tys. osób.
PK

Energia
z dofinansowaniem

Dofinansowanie do indywidualnych inwestycji ekologicznych może wynieść nawet 85 proc.

Miasto przystąpiło do konkursu,
w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie kolejnej
inwestycji proekologicznej. Dotacje dla
dąbrowian mogą sięgnąć 85% kosztów.
Chodzi o dofinansowanie zakupu
i montażu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja tego typu to odnawialne źródło
energii, zamieniające energię słoneczną
w energię elektryczną. Prąd z takiej instalacji może pokryć w dużym stopniu
zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, co znacząco zmniejsza rachunki
za elektryczność. Zakup paneli solarnych

to dobra inwestycja, która zwróci się po
ok. 3 latach. Dotacje przewidziane są dla
osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
W kwietniu, podczas spotkań w dzielnicach, mieszkańcy dowiadywali się o możliwości otrzymania dofinansowania. Później w Urzędzie Miejskim przyjmowano
wnioski o przystąpienie do projektu. Wypłynęło ich 340. Aktualnie prowadzone są
inspekcje techniczne, które potwierdzą,
czy na danym budynku można zamontować instalację fotowoltaiczną.
PK
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Słodki smak biznesu
Finał drugiej edycji Fabryki
Kreatywnego Biznesu za nami!
Młodzi przedsiębiorcy przez pół
roku pracowali nad autorskimi
pomysłami na biznes, który
miałby szansę zaistnieć na
terenie Fabryki Pełnej Życia
w Dąbrowie Górniczej.
W porównaniu do edycji pierwszej – tym razem
wszystkim siedmiu drużynom udało się dotrzeć do
końca projektu. Uczestnicy reprezentowali następujące
szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego,
Zespół Szkół Ekonomicznych oraz V Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego. Przez czas trwania
edycji drużyny wspierali mentorzy: Anna Urbańska
(Studio Kreatywne ANNANAS), Izabela Gil (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Zagłębia), Michał Kucharski
(Stowarzyszenie „Przedsięciorcy z Wyboru”), Przemysław Lichołap – (Stowarzyszenie Przesiębiorców Zagłębia), Mateusz Ciszewski (Horror Escape Room), Marcin Pałys (Centrum Gier Fabularnych FURIA) oraz
Przemysław Lis (Stowarzyszczenie Przedsiębiorców
Zagłębia). Tegoroczne jury w składzie: Ewa Fudali (Kierownik Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów),
Magdalena Mike (Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej),
dr Tomasz Kasprowicz (Akademia WSB), Paweł Badura (Agencja Reklamowa Komart) oceniało prezentacje
drużyn według ustalonych kryteriów, m.in. pomysłu
na biznes związany z Fabryką Pełną Życia, analizy otoczenia konkurencyjnego, kanałów marketingowych czy
innowacyjności założeń.
Połączenie młodzieńczej odwagi i doświadczenia
zdobytego na przestrzeni ostatnich miesięcy przyniosło wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań. Za najlepszy projekt uznano „Słodki Magiel” autorstwa Angeliki
Warzechy, Michała Sikorskiego, Jakuba Kozioła oraz
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Klaudiusza Walnika (II LO), którzy tym samym zdobyli tytuł „Młodego lidera biznesu”. Drugie miejsce zajęła grupa z I LO w składzie: Natalia Bełtowska, Julia
Krzynówek, Weronika Mikuła i Błażej Batoryna, którzy
zaprezentowali swoją wizję firmy pn. „Kawiarnia Pełna
Życia”. Trzecie miejsce przypadło żeńskiemu teamowi
również z II LO: Agnieszce Dziudzi oraz Patrycji Gawor
i ich koncepcji „Fabryki Urody”. Na zwycięzców czekały pamiątkowe dyplomy i medale, a także atrakcyjne
nagrody (m.in. karty podarunkowe, nowości wydawnicze czy sprzęty elektroniczne). Zwycięzcom i wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Trzecia edycja Fabryki Kreatywnego Biznesu planowana jest na jesień tego roku.
Sponsorzy: Urząd Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, ArcelorMittal Poland S. A., Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o., DFME Damel S. A., Huta Bankowa
Sp. z o. o., PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. – Podstrefa

Sosnowiecko-Dąbrowska, PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO – HANDLOWE „BOBREK”, Saint – Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o. o., STAMAR
Dorota Szewczyk
Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd
Miejski w Dąbrowie Górniczej
Wsparcie merytoryczne: Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Patronaty: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Rektor
Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowska Rada
Biznesu, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Patronatu medialnego udzieliła TVP3 Katowice.
Partnerzy: Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z Wyboru”, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Zagłębia, Centrum Aktywności Obywatelskiej, Studio Kreatywne
ANNANAS, Horror Escape Room, FURIA Centrum
Gier Fabularnych.
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historia
Prosimy o pomoc w rozwikłaniu historii pamiętnika i jego autora, dąbrowianina, Władysława Ślęzaka

Zagadka czarnego zeszytu
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fot. Zdjęcia Tamara Barriga

Co wiemy o Władysławie Ślęzaku? Urodził się 25
czerwca 1897 roku. Na świat przyszedł w domu dziadków, w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Krótkiej 2. Jego
rodzice, Jakub Ślęzak spod Miechowa i Antonina z Dudzińskich, rodowita dąbrowianka mieli ośmioro dzieci.
On był trzecim z kolei. Miał starsze rodzeństwo: brata
Jana i siostrę Marię. Młodsi od niego byli: siostra Stanisława, brat Stanisław, siostry Józefa, Antonina i Helena.
W 1904 roku za 4 tys. rubli rodzina kupiła dom przy ul.
Fabrycznej 33 (Łukasińskiego 35).
Na Mydlicach nie było wtedy bloków, więc Władek
miał gdzie biegać. Ze swoimi kolegami wszędzie było go
pełno, psocił, ile sie dało. Udając dorosłych, za kurzenie kasztanowych papierosów ze Staśkiem Kudelskim
(o czym uprzejmie doniósł Franek Juszczyk) podpadł
księdzu Mazurkiewiczowi, który nie chciał go dopuścić
do pierwszej Komunii Świętej, na szczęście jednak dał
się uprosić i zmienił zdanie. Aby dostać sie do pierwszej klasy, trzeba było już coś umieć. Przygotowaniami
Władka zajął się nauczyciel p. Janiszczenko. Z liczeniem,
pisaniem i czytaniem nie szło mu najlepiej. Najbardziej
lubił rysunki, które także ozdabiają jego pamiętnik.
Uczęszczał do szkoły usytuowanej blisko kościoła św.
Aleksandra (dzisiaj kaplicy bazyliki NMP Anielskiej).
Zamiast przyjść na poprawkę z języka rosyjskiego, pobiegł z chłopakami oglądać pożar w Gołonogu. Kolejne
podejście do egzaminu nic jednak nie zmieniło i Władek musiał powtórzyć trzeci oddział. Dało mu te jednak
dużo do myślenia. Utworzył z kolegami koło wspólnej
pracy, by pomagać sobie w odrabianiu lekcji. Do końca
edukacji problemów z nauką już nie miał.
Kiedy zaczyna się wojna, z Dąbrowy uciekają Rosjanie. Władek marzy o wstąpieniu w szeregi Legionów
Polskich, ale jest jeszcze za młody. Nieco wcześniej rozpoczął praktyki w Hucie Bankowej, musi pomóc rodzinie, bo zdrowie ojca – również hutnika – coraz częściej
szwankuje. W 1915 roku przenosi się na Górny Śląsk.
W Chorzowie pracuje w hucie żelaza Bismarck, potem
dostaje sie do Straży Skarbowej, ściśle współpracującej
ze Strażą Graniczną. Służył na posterunkach w Białym
Kościele, Szycach, Żuradzie i Chechle, maleńkich miejscowościach w województwie małopolskim. Dla zabicia
czasu gra w karty, uczy sie tańczyć. Żeni sie z kobietą,
która miała dwóch synów: Waleriana i Pawła. To właśnie dla nich zaczął spisywać swoje wspomnienia – „od
roku 1927 zastępuję im ojca, a którą to misję pragnąłbym wypełnić w granicach, jak najbardziej odpowiednich, domagając się za to od nich w przyszłości tylko
należytego szacunku i dobrego wspomnienia”.
W pamiętniku mężczyzny można odnaleźć nie tylko
wspomnienia z prywatnego życia. Jest też mnóstwo notatek z różnych wydarzeń mających miejsce na początku
XX wieku. Gazety donosiły wówczas np. o ograbieniu
cudownego obrazu w Częstochowie w 1909 roku, zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda (1914), użyciu
przez Niemców gazów bojowych pod Ypres (1916), dojściu Hitlera do władzy (1933). Ostatnią informacją jest
znajdujący się w pamiętniku list pisany do żony przebywającej w 1939 roku w sanatorium. Pisze, do niej, że
„tęskni, synowie mają sie dobrze i czeka na odpowiedź”.
Nie wiadomo, czy list był tylko wersją roboczą, czy zo-

fot. Zdjęcia Tamara Barriga

Pamiętnik Władysława Ślęzaka to niezwykłe świadectwo historyczne, opis Dąbrowy z początków XX
wieku, świat widziany oczami młodego chłopaka, syna hutnika, później pracownika straży skarbowej,
męża i ojca. To także odniesienie się, komentarz do wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w ówczesnej
Polsce i Europie.

– Kim był? Dlaczego spisywał
wspomnienia? Gdzie mieszkał?
– na kilka z tych pytań odpowiada sam pamiętnik. Zagadką jest
cały czas to, czy gdzieś w naszym mieście mieszkają jego
potomkowie?
stał wysłany. Nie wiadomo też, co dalej dzieje się z panem Władysławem. Czy został wcielony do armii? Jeżeli nie, to co robił, co stało sie z jego rodziną i samym
zeszytem? Czy żyje ktoś z jego licznej rodziny i opowie
o losach jego bliskich? Czy uda się wyjaśnić, dlaczego
wspomnienia dąbrowianina trafiły do mieszkanki Wałbrzycha, która szuka teraz bliskich mężczyzny, którym
pamiętnik chce przekazać.
W artykule, jaki ukazał się w ub. roku w Dzienniku
Zachodnim pt: „Oto Dąbrowa 85 lat temu. Niezwykły pamiętnik” (DZ, 22 grudnia 2017), jego autorka,
Grażyna Kuźnik pisze: „Na archiwalnej stronie urzędu wojewódzkiego jest informacja o ofiarach II wojny
światowej i jedno zdanie: „W Sosnowcu, na ul. Parkowej
został zastrzelony przez hitlerowców Władysław Ślęzak, ur. 24.06.1897, z Dąbrowy”. Chociaż dzień urodzin
jest zmieniony o jeden dzień, to Władek. Czy próbował ucieczki podczas aresztowania? Hitlerowcy mogli
go podejrzewać o konspirację, sabotaż, dywersję. Na
ulicach Sosnowca strzelali do ludzi funkcjonariusze
Schupo, Kripo, policji i gestapo. Nie wiadomo zatem,
kto zabił autora pamiętnika.”

„Pragnąłbym tylko tego, ażeby Ci, którym poświęcam ten pamiętnik, oraz Ci, którym czasem wpadnie on
do ręki, nie zużytkowali zawartego w nim materiału do
celów niemiłych” napisał 29 lutego 1932 roku na jednej
z pierwszych stron zeszytu 35-letni wówczas Władysław
Ślęzak. Aktualna właścicielka czarnego brulionu chce
odnaleźć jego krewnych i zwrócić im pamiętnik. Takie
by pewnie było jego ostatnie życzenie.
W poszukiwanie rodziny, bliskich, znajomych Władysława Ślęzaka zaangażował się, dąbrowianin, Sylwester Dominik, właściciel strony internetowej www.daw
nadabrowa.pl
– Czuję się wyróżniony i jednocześnie podekscytowany, kiedy trafiają do mnie historyczne, nazwijmy
to, zagadki i wyzwania. Przed jedną z nich stanąłem
niedawno, kiedy zgłosiła się do mnie dziennikarka
jednej ze stacji telewizyjnych. Do niej z kolei zgłosiła
się właścicielka pamiętnika mężczyzny, urodzonego
w 25.06.1897 roku w Dąbrowie Górniczej, który spisał
w nim swoje wspomnienia sprzed II wojny światowej –
mówi Sylwester Dominik. – Kim był, dlaczego spisywał
wspomnienia, gdzie mieszkał? – na kilka z tych pytań
odpowiada sam pamiętnik. Zagadką jest cały czas to,
czy gdzieś w naszym mieście mieszkają jego potomkowie? Skontaktowałem się ze wszystkimi Ślęzakami na
kilku portalach społecznościowych – bez skutku. Również na głównych grupach agregujących mieszkańców
Dąbrowy Górniczej pojawiły się zapytania w tym zakresie. Nikt nie potwierdził, że p. Władysław był ich
krewnym. Już niedługo pamiętnik zostanie opublikowany na mojej stronie internetowej, w Przeglądzie Dąbrowskim ukaże się na ten temat artykuł, może więc
w poszukiwaniach nastąpi jakiś przełom…

Jeśli ktoś z Państwa znał rodzinę p. Władysława prosimy o kontakt z Przeglądem Dąbrowskim (tel. 32/6390334, mail: przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl) lub bezpośrednio
z p. Sylwestrem Dominikiem pod adresem
kontakt@dawnadabrowa.pl.
Do tematu wrócimy w kolejnym wydaniu PD.
Lucyna Stępniewska
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sport

Mundial w Dąbrowie
Wyjazd na mundial to marzenie każdego fana futbolu. Niewielu to się
uda, ale nawet nie ruszając się z miasta, będzie można poczuć emocje
towarzyszące piłkarskiemu świętu. Na czas mistrzostw świata,
w Fabryce Pełnej Życia stanie Strefa Kibica.

W Strefie Kibica będzie można oglądać pojedynki toczone na każdym etapie – od meczu otwarcia po wielki finał

W Strefie Kibica będzie można wygodnie rozsiąść się
na trybunie i na wielkim telebimie śledzić mecze, które rozegrane zostaną w Rosji. Znajdą się w niej także
punkty gastronomiczne, zapewnione będą animacje dla
najmłodszych, a obserwując zmagania gwiazd piłki, będzie można popróbować swoich sił na boisku.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej wystartują 14
czerwca. Zmagania grupowe potrwają do 28 czerwca,
dwa dni później rozpocznie się faza pucharowa. Finał
rozegrany zostanie 15 lipca. W Strefie Kibica oglądać
będzie można pojedynki toczone na każdym etapie.
PK

cross błędowa
26 maja – V edycja Crossu Błędowa.
Centrum Sportu i Rekreacji wraz ze
Stowarzyszeniem Pogoria Biega zaprasza do udziału w tym wyjątkowym,
wymagającym biegu przełajowym.

To 10-kilometrowa trasa biegowa z przeszkodami prowadząca ścieżkami Lasów Błędowskich,
z przeprawą przez rzekę Biała Przemsza. Duża
część trasy jest piaszczysta, prowadzi przez bagna i rozlewiska oraz niezwykle urokliwe tereny
miasta.
Zawodnicy startują o godz. 11.00 przy Bazie
Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej (ul. Żołnierska 130). Wszystkich chętnych zapraszamy
do zapisów w dniu imprezy 26 maja 2018 r. na
terenie Eurocampingu w godz. 9.30-10.30. Ilość
miejsc ograniczona.
Więcej informacji na stronie http://csir.pl/
cross_bledowa.php

wielki bieg małego SKRZATA
Zapraszamy na cieszący się niezwykłą
popularnością BIEG SKRZATA
organizowany po raz pierwszy z okazji
Dnia Dziecka.
Lekkoatletyczne zmagania dla najmłodszych odbędą
się 3 czerwca w parku miejskim im. Gen. Hallera od godziny 11:00. Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce
pod względem liczby i kategorii wiekowych uczestników (od maluchów po licealistów).
Liczymy na rekordową frekwencję! Trasa wyścigu liczy w zależności od kategorii wiekowej, od 200 m do
1000 m. Udział w biegu jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów
tylko w dniu imprezy od godz. 9:30 (w parku miejskim).
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POLECAMY
01 .0 6

Bajkowy Dzień Dziecka

g. 18:00
g. 19:15

DZIAŁO
SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

WIECZORYNKA W KINIE KADR

palac.art.pl

REPERTUAR

maj - czerwiec 2018

- SALA TEATRALNA
- SALA KAMERALNA
- INNE
- PIWNICA TEATRALNA

24 .0 5
-08.06

WSTĘP
WOLNY

Dyskretna tożsamość
WYSTAWA -

Archiwum fotografa to utajona przestrzeń rozległa, nieogarnięta i tajemnicza - mówi
Stanisław Kulawiak, kurator wystawy.
W Galerii Sztuki zostaną zaprezentowane
fotografie Związku Polskich Artystów
Fotografików Okręgu Dolnośląskiego.

Dzień Dziecka w dąbrowskim kinie to prawdziwa gratka nie tylko dla
małych, ale też tych większych „dzieci”. Wspólnie przypomnimy sobie
prawdziwe perełki polskiej animacji podczas dwóch seansów
wieczorynki w kinie KADR. To idealna okazja do zaprezentowania
dzieciom bajek sprzed lat (najstarsza animacja została zrealizowana
w 1947 r.) oraz, z lekkim sentymentem i nostalgią, powrotu myślami
do własnego dzieciństwa.
Filmy zostaną wyświetlone 1 czerwca w dwóch blokach - o godz. 18:00
i 19:15. Każda wieczorynka trwa ok. godziny i obejmuje zestaw
5 animacji. Zobaczymy m.in. takie klasyki jak: Lajkonik (1960 r.), O Janku,
co psom szył buty (1961 r.), Koziołki na wieży (1964 r.), Dwa Michały
(1958 r.) i Nowe przygody Misia Uszatka, odc. Kto wstał lewą nogą (1980 r.).
Bilety w cenie 8 zł. Współorganizatorem Dnia Dziecka w kinie KADR jest
FINA i Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych.
Short Waves on Tour to objazdowy konkurs
polskich filmów krótkometrażowych w zestawie znajdują się filmy fabularne,
animowane i dokumentalne, prezentowane
podczas Short Waves Festiwal w Poznaniu br.

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 -

12.06
-13.06

Dni Dąbrowy Górniczej
WSTĘP
WOLNY

Popis Artystyczny
WYSTĘPY UCZESTNIKÓW
ZAJĘĆ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PKZ -

Całorocznym podsumowaniem pracy
młodych adeptów różnorodnych sztuk są ich
występy na deskach Sali Teatralnej pałacu.
Dzieci i młodzież zademonstrują przed dużą
publicznością m.in. umiejętności wokalne,
taneczne, instrumentalne i teatralne.

14.06
g. 10:00

1 7. 0 6
g. 10:30

18 .0 6

g. 17:00

WSTĘP
WOLNY

Art Passion Festival

7. 0 6

g. 18:30

WYSTAWA -

W kinie KADR zaprezentowane zostaną cztery
filmy: Wolta (dokument), Czarnoksiężnik
z krainy U.S. (animacja), Nic nowego pod
słońcem (fabuła) i Heimat (fabuła).

Ludowe stroje, muzyka i lokalne specjały
kulinarne były elementami znakomitej
zabawy w rodzinnej atmosferze, która jest
fundamentem Festynu Folklorystycznego
Chlebem i solą. Jedenasta edycja tego
przedsięwzięcia odbyła się w plenerze przy
Świetlicy Środowiskowej Pałacu Kultury
Zagłębia w Strzemieszycach Małych.
Tradycyjnie Koła Gospodyń Wiejskich
przystąpiły do różnorodnych konkursów,
a festyn wsparł swoim występem zespół
„Swojaki” i Miejska Orkiestra Dęta. Podczas
imprezy nie zabrakło przedstawicieli władz
miasta, które jest współorganizatorem
radosnego wydarzenia wspólnie z KGW
i Radą Dzielnicy Strzemieszyce Małe.

Łączny czas trwania bloku: 113 minut.
Bilety w cenie 8 zł.

Babroszki lecą w kosmos
SPEKTAKL - DOM KULTURY ZĄBKOWICE WSTĘP
WOLNY

Zespół Pieśni i Tańca
PKZ Gołowianie

KONCERT -

Pasja, długoletnia tradycja i wiele lat
międzypokoleniowej przyjaźni - oto krótka
definicja Zespołu Pieśni i Tańca PKZ
Gołowianie. Ich zapał, skoczną muzykę
i piękne, nowe stroje zobaczymy
na otwartym koncercie pełnym folkloru.

2 3 .0 6
-24.06

Publiczność zgromadzona na pokazach
w całej Polsce zagłosuje
07.06 na wybrany tytuł,
a nagroda spotka nie tylko reżysera, ale też
szczęśliwca w ylosowanego spośród
głosujących. Aby wziąć udział w konkursie,
wystarczy przyjść do kina, obejrzeć zestaw
filmów i zagłosować, podając swój e-mail
na karcie do głosowania.

Chlebem i solą

WSTĘP
WOLNY

Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych

WE WSPÓŁPRACY Z PIEKARAMI ŚLĄSKIMI -

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.
Atrakcji będzie pod dostatkiem, nawet poza granicami Dąbrowy
Górniczej - w tym samym czasie w Piekarach Śląskich odbędzie się
III Przegląd Orkiestr Dętych. Zachęcamy do podróży!

- KINOSZKOŁA SENIORA

25-30.05

Tully

g. 17:00

25-30.05

Nasze najlepsze wesele

g. 19:30

1.06

Bajkowy Dzień Dziecka

g. 18:00
g. 19:15

2-6.06

Sobibór

g. 17:00

2-6.06

Ella i John

g. 19:30

Short Waves on Tour

g. 18:30

8-13.06

Prawdziwa historia

g. 17:00

8-13.06

Zimna wojna

g. 19:30

Lion. Droga do domu

g. 11:30

15-20.06

Sweet Country

g. 17:00

15-20.06

Thelma

g. 19:30

Solan i Ludwik

g. 15:00

22-27.06

Bella i Sebastian 3

g. 17:00

22-27.06

W cieniu drzewa

g. 19:30

3. Festiwal Mody i Sztuki

7.06

14.06

Pałacowy Piknik Rodzinny
warsztaty, animacje, zabawy, konkursy, spotkania
CSIR - Pogoria III

wstęp wolny

10 czerwca

Czerwony dywan, modelki, projektanci,
najnowsze trendy, pokazy artystyczne oraz
wiele innych atrakcji - tak w skrócie wyglądał
3. Festiwal Mody i Sztuki zorganizowany
przez PKZ oraz Zespół Szkół Ekonomicznych
w Dąbrowie Górniczej.

Pan Magiczny

15:00-18:00
16.06
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- KINO DZIECI PREZENTUJE

Niedzielne Poranki Teatralne w PKZ Domu
Kultury Ząbkowice to świetna zabawa dla
całej rodziny. Tym razem na scenie pojawił
się niezwykły Pan Magiczny - iluzjonista,
który przyniósł ze sobą do placówki ogrom
zabawy, śmiechu, niesamowitych sztuczek
i zdumiewającej magii. Pokaz pod nazwą
Królik Show nie obył się bez tytułowego
bohatera - białego, puchatego królika, który
bez wątpienia został gwiazdą poranka.

