8 lipca, godz. 18.00 – Sojka Band (na terenie Fabryki Pełnej Życia – w strefie kibica)
15, 22 i 29 lipca, godz. 18.00 – Sojka Band (Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 18.00 – Miejska Orkiestra Dęta (Pogoria III)
Artystyczne Wakacje (Pałac Kultury Zagłębia)
Możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć i warsztatów artystycznych
również w Domu Kultury Ząbkowice oraz w klubach osiedlowych i świetlicach
środowiskowych, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia w danej placówce

Miejska Biblioteka publiczna
tel. 32 639 03 00

www.biblioteka-dg.pl
WWW.DABROWA-GORNICZA.PL
mbpdg

Siła wyobraźni – zajęcia literacko-plastyczne
każdy poniedziałek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00
Podróże w krainie wyobraźni – zajęcia, podczas których dzieci
poznają odległe miejsca i ich unikatowy klimat
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

• zajęcia tenisowe dla młodzieży w wieku 11-13 lat, godz. 12.00-13.00
• gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 8-10 lat,
godz. 13.00-14.00
• gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 5-7 lat,
godz. 14.00-15.00
Szkółka Speleo-Wspinaczkowa
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona)
23 czerwca – 1 lipca, godz. 11.00-17.00
Zajęcia wspinaczkowe
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona)
3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia, godz. 16.00-19.00

Ćwiczymy z wyobraźnią – zajęcia sportowe
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 16.00-17.00

Ekowyobraźnia – zajęcia plastyczne z użyciem materiałów recyklingowych
każdy piątek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00
Wymienione wyżej zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Głównej
Plażowanie z biblioteką – cykl warsztatów o różnorodnej tematyce
dla dzieci (Pogoria III)
każda środa lipca i sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia), godz. 12.00-15.00
Wybuchowe warsztaty z Panem Korkiem (Pogoria III)
18 lipca i 8 sierpnia, godz. 15.00-16.30
Bogata oferta zajęć i warsztatów również we wszystkich filiach
bibliotecznych na terenie Dąbrowy Górniczej

Letnia Akademia Samurajów
(Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”)
25 czerwca – 6 lipca (z wyjątkiem 30 czerwca i 1 lipca), godz. 10.00-13.00
Nordic walking z Fitness Klubem „Salsa”
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 10.00-11.00
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Spotkania z grami historycznymi – gry planszowe, figurowe (bitewne)
i karciane, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych (spotkania są organizowane
przez Dział Historii oraz Dąbrowski Klub Miłośników Gier Historycznych)
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 10.00-19.00, po wcześniejszej
rezerwacji terminu

Dąbrowski
„Spotkania pod pancerzem” – zajęcia w grupach zorganizowanych
do 20 osób (Park Militarno-Historyczny „Reduta”)
lipiec i sierpień, po wcześniejszej rezerwacji terminu

Aktywna sobota na plaży z Fitness Klubem „Salsa”
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 11.00-12.00

Zwiedzanie Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” – bezpłatnie dla dzieci
i młodzieży z Dąbrowy Górniczej
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 10.00-13.00
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 13.00-18.00

Dance4you – zumba, latino solo, zajęcia fitness
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
8 lipca i 24 sierpnia, godz. 16.00-18.30
Maraton zumby dla wszystkich z agencją eventową La Cultura
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
7, 14 lipca i 11 sierpnia, godz. 18.00-20.00

Warsztaty teatralne – zajęcia w grupach zorganizowanych do 20 osób
• ćwiczenie głosu i dykcji
• elementy logopedii i teatroterapii
• małe etiudy sceniczne, pantomima
• praca z lalkami teatralnymi
lipiec i sierpień, po wcześniejszej rezerwacji terminu

Szkółka bokserska dla dzieci i młodzieży
(Hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46)
od poniedziałku do piątku w sierpniu
• zajęcia ogólnorozwojowe, godz. 9.00-10.00
• zajęcia bokserskie, godz. 10.00-11.00

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

młodZieżowy OśrODek pracy twórcZej

Siatkówka i koszykówka dla dzieci i młodzieży
(Hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46)
od poniedziałku do piątku w sierpniu
• dzieci do 12. roku życia, godz. 10.00-11.30
• dzieci od 13. roku życia, godz. 11.30-14.00

DĄBROWSKI BUS
DLA SENIORA

Dzieci poniżej wieku szkolnego oraz z klas I-III SP: w godz. 9.00-21.00
(ostatnie wejście o godz. 19.00) obowiązkowo z opiekunem prawnym
na podstawie wpisu w jego dokumencie (w przypadku dzieci w wieku
przedszkolnym) lub legitymacji szkolnej bądź innego dokumentu
tożsamości dziecka potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie
gminy Dąbrowa Górnicza (wstęp opiekuna zamieszkałego na terenie
Dąbrowy Górniczej odbywa się na podstawie przysługującego biletu
ulgowego lub normalnego z uwzględnieniem 20-proc. zniżki)

Muzeum miejskie „Sztygarka”

Przegląd
Rusz głową z wyobraźnią – łamigłówki, krzyżówki, rebusy, zagadki,
kalambury, gry planszowe
każda środa lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

gminy Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 54 61
www.mopt.pl
moptdg

Widok na Fabrykę Pełną Życia od północy.
Na pierwszym planie zespół wieżowców
A i B;
arch. Tomasz
Hliniak,
Hliniak Architekci,
Warsztaty ceramiczne
i plastyczne
oraz zajęcia
teatralne,
dziennikarskie, wokalne
i taneczneS83studio.
wizualizacje

PRZEWODNIK
PO FABRYCE Widok na Fabrykę Pełną Życia od południa.
PEŁNEJ ŻYCIANa pierwszym planie plac Wolności

AKCJA LATO

str. 11-14

str. 19

2-20 lipca, godz. 15.00
23 lipca – 17 sierpnia, godz. 10.00

W połowie czerwca
uruchomiony został
specjalny bus, który będzie
służył mieszkańcom
w wieku 60+.

Zobacz atrakcje
przygotowane na
tegoroczne wakacje.

(centralny plac Zagłębia Dąbrowskiego)
z przestrzenią narracyjną bazującą
na mapie zagłębiowskich kopalni z XIX w.;
arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

lat

sr. 7
Widok na promenadę pieszo-rowerową wokół zabudowań
Fabryki Pełnej Życia; arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

TAKICH EMOCJI I PIŁKARSKIEJ JEDNOŚCI NIE MA NAWET W ROSJI

W dąbrowskiej strefie kibica gramy dalej

Widok na park „Odkrywka”
(oczko wodne, aleje dydaktyczne,
nasyp ziemny, miejsce zabaw dla dzieci).
Element tzw. przestrzeni narracyjnej,
dzięki której można odbyć podróż
po świecie dawnej Dąbrowy Górniczej.
Nawiązuje do początków górnictwa
w pierwotnej odkrywkowej formie,
przed powstaniem kopalni głębinowych;
arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

Kibice zapewnili wszystko. Był wspaniały doping, transparenty, flagi, okrzyki, bębny i trąbki. Ogromna
wiara w zwycięstwo i nadzieja na szybkie wyjście z grupy. Pragnienia kibiców zderzyły się z twardą,
piłkarską rzeczywistością, ale w dąbrowskiej strefie kibica nikt nie żałował, że przyszedł do Fabryki Pełnej
Życia dopingować naszych. Tutaj nie tylko były emocje, ale także poczucie jedności, bez względu na wynik
i aktualną dyspozycję narodowej reprezentacji.
Dokończenie na str. 23

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Priorytetowego
Obszaru Rewitalizacji Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki
Pełnej Życia, odbywa się w drodze konkursu architektonicznego. Do jego przeprowadzenia wyłoniono katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).
Zadania architektów to m.in.: wykorzystanie potencjału obszaru, skomunikowanie
go z nowym centrum przesiadkowym przy dworcu PKP, połączenie w jeden organizm z resztą śródmieścia, uwzględnienie oczekiwań mieszkańców, zaprojektowanie
fabryki tak, by dało się ją skomercjalizować i wreszcie – stworzyć miejsce, które
wyróżni Dąbrowę Górniczą na mapie Polski. Pod koniec 2018 r. będzie możliwe
zakończenie projektowania centrum Dąbrowy Górniczej i otwarcie kolejnego
etapu – pozyskiwania partnerów i inwestorów strategicznych, którzy wspólnie
z miastem zrealizują zwycięską koncepcję projektową.

PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Plac Wolności.
2. Obejście pieszo-rowerowe łączące Fabrykę Pełną Życia
i Pałac Kultury Zagłębia w jeden zespół.
3. Plac wejściowy – miejsce spotkań.
4. Amfiteatr. Plac ze sceną i zadaszoną widownią.
5. Park kieszonkowy „Odkrywka”.
6. Zadaszony plac miejski.
7. Promenada.
8. Fabryka Pełna Życia.
9. Zielony ciąg pieszo-rowerowy „High Line”.

DLA DOCIEKLIWYCH
Informacje o procesie rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej
są na bieżąco zamieszczane na stronie:

fot. Dariusz Nowak

fabrykapelnazycia.pl
(wszystkie ww. dokumenty są dostępne w zakładce „Baza wiedzy”).

10. Budynek z lokalami usługowymi, handlem, rzemiosłem,
agencjami kreatywnymi, biurami rachunkowymi itp.
11. Zespół wieżowców A i B.
12. Wieżowiec mieszkalny z mieszkaniami dla młodych.
13. Zielona promenada z atrakcjami (fontanny typu skoczki, zabawki dla dzieci).

Główny zespół hal, ujęcie
od strony amfiteatru i placu
miejskiego; koncepcja autorska,
arch. Tomasz Hliniak,
Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

14. Budynki uzupełniające ciąg przed byłym warsztatem elektrycznym i za byłym
budynkiem kotłowni a projektowanym budynkiem małego browaru.
15. Budynek handlowo-usługowy nr 1 – nawiązujący formą do już istniejącego
przy trzech budynkach wieżowych.
16. Budynek handlowo-usługowy nr 2 – uzupełnienie zabudowy przy istniejących
garażach i pomieszczeniach gospodarczych dla kamienic przy ul. Kościuszki.
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fot. Grzegorz Skonecki, newsweek.pl

puls miasta

Zbigniew Podraza w czołówce
polskich prezydentów
Jednym z elementów zakończonego właśnie we
Wrocławiu Kongresu Regionów było podsumowanie
rankingu N15, czyli rankingu najlepszych prezydentów miast w Polsce, którego organizatorem jest tygodnik Newsweek. Zbigniew Podraza zajął w nim 6.
miejsce.
O wyróżnieniu Zbigniew Podraza poinformował na
swoim profilu na facebooku we wtorek wieczorem, chwilę
po ogłoszeniu wyników przez Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia, który był gospodarzem Kongresu.
– Miłe jest to, kiedy wkładając w swoją pracę całe
serce i oddając się jej w 100 procentach, efekty tej pracy są dostrzegane przez innych. Tym bardziej miło,
kiedy wystawiona ocena pozwala znaleźć się wśród najlepszych prezydentów miast w Polsce! Dziękuję wszystkim, którzy pozytywnie ocenili to, co przez lata udało
się osiągnąć i wyróżnienie to dedykuję tym, z którymi
dane było mi pracować przez ostatnie 12 lat i bez których osiągnięcie tego wszystkiego nie byłoby możliwe

– mówił prezydent Dąbrowy Górniczej, dziękując za przyznane mu wyróżnienie.
Poza Zbigniewem Podrazą w tegorocznej edycji rankingu wyróżnieni zostali m.in.
prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Nowej
Soli Wadim Tyszkiewicz, prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Jaworzna Paweł Silbert, prezydent Słupska Robert Biedroń, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc czy prezydent Tychów Andrzej Dziuba.
Ranking N15 ogłaszany jest od 2008 roku, a w skład
jego kapituły wchodzą: prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
dr Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast
Polskich, oraz Ryszard Holzer, sekretarz redakcji „Newsweeka”.
BM

Awaria wielkiego pieca
w ArcelorMittal Poland
21 czerwca w dąbrowskiej hucie ArcelorMittal Poland S. A. doszło do awarii wielkiego pieca nr 3. W jej wyniku nad halą pieca pojawiła się widoczna chmura pyłów i gazów. Po zdarzeniu Marcin Bazylak, pierwszy zastępca prezydenta miasta
zwrócił się do zarządu firmy z prośbą o dostarczenie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakładzie.
Wiceprezydent zapytał m.in. o to:
• ile, od początku roku 2018, zanotowano zdarzeń
związanych z tzw. niezorganizowaną emisją pyłów do atmosfery?
• czy w tym roku miała już miejsce podobna awaria wielkiego pieca?
• jakie zastosowano środki, by uniknąć podobnych
zdarzeń w przyszłości?
W piśmie czytamy także „ (…) Dodatkowo, domagam
się od Państwa przedstawienia rzetelnych informacji
o stanie bezpieczeństwa w dąbrowskiej hucie – zarówno
w kontekście bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, jak i bezpieczeństwa mieszkańców
Dąbrowy Górniczej. Informuję przy tym, że w zakresie
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 5 (218) czerwiec 2018

kompetencji przysługującym samorządowi Dąbrowy
Górniczej, dokonałem koniecznych zgłoszeń i interwencji: do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska”.
– Doskonale rozumiemy, że produkcja przemysłowa
wiąże się z pewnymi uciążliwościami, ale ta działalność nie może odbywać się kosztem ludzi i środowiska.
Wszystko po prostu ma swoje granice. Jestem przekonany, że władze ArcelorMittal Poland odpowiedzialnie podejdą do sytuacji w dąbrowskiej hucie. Liczę, że
wkrótce doczekamy się pozytywnych efektów proekologicznych inwestycji w zakładzie, o których realizacji
zapewnia zarząd spółki – podkreśla Marcin Bazylak,
wiceprezydent miasta.

PK

sms szybki miejski serwis
23 czerwca w Centrum Sportów Letnich
i Wodnych po raz kolejny odbyła się Noc
Siatkojańska. Oprócz turnieju siatkówki na
uczestników czekało wiele innych atrakcji.

23-24 czerwca orkiestry z Chorwacji,
Słowacji, Ukrainy oraz z Polski wzięły udział
w IX Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych. Koncertów było można posłuchać w CH
Pogoria, pod Muzeum Miejskim „Sztygarka”
oraz na Placu Wolności.

18 czerwca zawodnicy klubu Ronin w klasyfikacji klubowej zajęli 3. miejsce w Pucharze
Polski w Karate.

14 czerwca w Pałacu Kultury Zagłębia
odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej III edycji Międzynarodowego
Zagłębiowskiego Festiwalu Sztuki Art Passion
Festival 2018.

13 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego zostali
laureatami I miejsca w kategorii film w konkursie „Mam talent na bezpieczeństwo”. Młodzież nagrała teledysk, promujący bezpieczne
zachowania w ruchu miejskim.

7-8 czerwca w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu w
Szkole Podstawowej nr 8 z uczniami spotkała
się Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady
Miejskiej oraz Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzenia Energią Urzędu Miejskiego.
W ramach akcji na ul. 3-ego Maja rozdawano
mieszkańcom żarówki LED.

Przegląd
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inwestycje

NOWE ŚCIEŻKI I ZMODERNIZOWANE CHODNIKI
Z myślą o pieszych i rowerzystach

Damian
Rutkowski

– Od wiosny realizujemy w mieście program remontów i modernizacji chodników. Jest on związany z szerokimi działaniami, które sukcesywnie podnoszą jakość życia w mieście i dotyczą zarówno dużych projektów komunikacyjno-drogowych, jak i mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców remontów. Zaczęliśmy od zielonych dzielnic Dąbrowy
Górniczej. Ze zmodernizowanych chodników mogą już korzystać między innymi mieszkańcy Błędowa. Sporo prac udało
się także wykonać w Strzemieszycach. Mam tutaj na myśli między innymi rejon ul. Składowej. Teraz przyszedł czas
na Gołonóg, tereny bezpośrednio sąsiadujące z centrum miasta oraz Mydlice. Obecna modernizacja służy poprawie
komunikacji pieszej w całym mieście. Analizujemy układ chodników i zwracamy uwagę na to, aby zapewniały
one bezpieczne i sprawne dojście do szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia, przystanków autobusowych
i dworców kolejowych. Już teraz wiemy, że w niektórych miejscach konieczne jest wykonanie łączników, które skrócą lub usprawnią komunikację pieszą w danym rejonie miasta. Tam, gdzie jest wystarczająco dużo
miejsca, wytyczamy i wykonujemy nowe parkingi. Tak będzie między innymi przy ul. Sobieskiego.
Trwa także rozbudowa dąbrowskich ścieżek rowerowych. Chcemy tutaj stworzyć spójną miejską sieć komunikacyjną dla miłośników jednośladów, która będzie uzupełnieniem
i alternatywą dla samochodów. Już dzisiaj widzimy bowiem, że ten system
komunikacji rozwija się bardzo dynamicznie i coraz więcej
mieszkańców Dąbrowy Górniczej przesiada się
z samochodów na rowery.

wiceprezydent
Dąbrowy Górniczej

W roku bieżącym w Dąbrowie Górniczej wyremontowano następujące chodniki:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

w ciągu ul. Ofiar Katynia na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozubka do skrzyżowania z ul.
Obrońców Pokoju
przy ul. Idzikowskiego, III etap na odcinku od
posesji nr 191A do nr 223 (ostatnie zabudowania)
w ciągu ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do drogi dojazdowej
do pawilonu handlowego Auchan wraz z dojściami do klatek schodowych budynków przy
ul. Mickiewicza 1-3
utwardzenie terenu kostką brukową celem wykonanie połączenia chodnika po stronie zachodniej
budynku przy ul. Krasińskiego 48 ze schodami na
skarpie przy parkingu pawilonu handlowego Auchan
w ciągu ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do drogi dojazdowej
do budynku przy ul. 1 Maja 38
dojścia do przejść dla pieszych przy ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Augustynika oraz
po stronie zachodniej zatoki parkingowej zlokalizowanej na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego wraz z utwardzeniem terenu celem połączenia przejścia z ciągiem pieszym na plantach.
dojście do peronu autobusowego przy ul. Grynia od strony ul. Wolskiej
nawierzchnia w ciągu ul. Szkolnej na odcinku
od budynku nr 12 do skrzyżowania z ul. Dębową – strona zachodnia
w chwili obecnej prowadzony jest remont nawierzchni przy ul. Małej

W harmonogramie robót remontowych
przewidzianych do realizacji znajduje się:
•

•

remont nawierzchni chodnika na wysokości
kościoła św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Kosmonautów wraz z utwardzeniem istniejącego
zieleńca
modernizacja chodnika na wysokości Przedszkola nr 13 przy ul. III Powstania Śląskiego

Program remontów i modernizacji chodników obejmuje wszystkie dzielnice

•
•
•
•
•

remont chodników po stronie południowej
przy ul. Majakowskiego 6
remont chodnika Wywierzyska
utwardzenie drogi dojazdowej do Pustyni Błędowskiej – od ul. Żołnierskiej
utwardzenie nawierzchni ul. Migdałowej
ul. Tysiąclecia – remont nawierzchni chodnika
na wysokości kościoła

•
•
•
•

ul. Tysiąclecia – remont nawierzchni chodnika
do przedszkola
remont chodników ul. Majakowskiego 6-8
ul. Piłsudskiego – remont nawierzchni chodnika na wysokości szkoły
ul. Sienkiewicza remont nawierzchni chodnika
+ miejsca postojowe
GC
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puls miasta

Działaj lokalnie,
myśl globalnie
CYKL WARSZTATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
– Skąd pomysł na warsztaty dla lokalnych
przedsiębiorców?
– Wielu przedsiębiorców (głównie tych małych i prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) ma
podobne problemy, dylematy i wątpliwości dotyczące
zarządzania i rozwoju swojej firmy. Zastanawiasz się,
jak obniżyć koszty? Jak i gdzie inwestować? Jak dobierać podwykonawców? Kiedy wejść na nowy rynek? Czy
też w jaki sposób poprawić obsługę klienta? Spotkania
mają być przede wszystkim odpowiedzią na najczęściej
nurtujące pytania. Formuła jest otwarta i luźna, a nieodzownym elementem jest networking, wymiana doświadczeń oraz budowanie relacji biznesowych.
– W jaki sposób dowiadujecie się, jakiej wiedzy
potrzebują właściciele firm? Jak dobierana jest
tematyka spotkań?
– To przedsiębiorcy zgłaszają konkretne potrzeby i tematy. Dotychczas w ramach cyklu 4 warsztatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej dyskutowaliśmy o sukcesji
biznesowej w firmach rodzinnych, o inwestowaniu
w nieruchomości, o potencjale handlu elektronicznego
oraz o optymalizacji kosztów w firmie. Szukamy dalszych pomysłów i w tym celu planujemy w III kwartale
2018 roku przeprowadzić badanie potrzeb szkoleniowych lokalnych przedsiębiorców.

Jacek Uroda
inicjator i współorganizator
cyklicznych spotkań dla
zagłębiowskich przedsiębiorców,
właściciel firmy JACO.PRO.
W 2016 roku wyróżniony
w miejskim konkursie (Nagroda
Gospodarcza im. Karola
Adamieckiego).

– Podobnych inicjatyw jest wiele, więc jak
udaje się dotrzeć do przedsiębiorców naszego
regionu?
– Dużą wartością jest dedykowany i kameralny charakter naszych wydarzeń. Warsztaty to inicjatywa oddolna, więc docieramy do konkretnych grup i branż
z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i elektronicznych. Tutaj procentuje także dobra współpraca z miastem (Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów),
mediami lokalnymi oraz firmami, które dzielą się wie-

12 lipca w Fabryce Pełnej Życia Jacek Uroda opowie o upadkach
i wzlotach w działalności gospodarczej.

dzą i doświadczeniem (m.in. ING Bank Śląski, Musiał
Nieruchomości, Optokom).
– Kiedy planowane jest kolejne spotkanie
i warsztaty?
– Po wakacjach, w drugiej części września, ale już 12 lipca o godz. 18 w Fabryce Pełnej Życia (Fittzner) spotykamy
się z dąbrowskimi przedsiębiorcami na corocznym Biznes
Mixerze. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przedsiębiorcy
z Wyboru opowiem o upadkach i wzlotach w działalności
gospodarczej. Zapraszam. Do zobaczenia.
red

Filmowy sukces licealistów
Uczniowie I LO im. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej zwyciężyli w europejskim konkursie filmowym.
Międzynarodowy Konkurs Filmowy, prowadzony
przez austriacką organizację Centropa (Central Europe
Center for Research and Documentation), skierowany
był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W tym roku
wpłynęło na niego kilkadziesiąt filmów, w których powstanie zaangażowanych było ponad 250 osób.
Uczniowie dąbrowskiego liceum nakręcili film pt.
„Jak w nieludzkich warunkach pozostać człowiekiem”.
Obraz przedstawia bohaterstwo mieszkańców Dąbrowy
Górniczej, Franciszka i Marii Kożuchowskich, którzy
za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej zostali
odznaczeni medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata”.
Ogłoszenie wyników odbyło się pod koniec maja
w Budapeszcie w Holocaust Memorial Center. Oprócz
udziału w uroczystej gali, na której uhonorowano laureatów, uczniowie uczestniczyli też w warsztatach, spotkaniach z młodzieżą z państw Grupy Wyszehradzkiej
oraz zwiedzali stolicę Węgier.
Wielki filmowy sukces młodzieży jest wspólnym
dziełem Patryka Leksa, Marleny Janusz, Wiktorii Banaś, Patryka Cembrzyńskiego oraz ucznia Technicznych Zakładów Naukowych, Kacpra Halejaka. Nad
produkcją filmową czuwała Monika Antosik.
PK
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Film nakręcony przez licealistów ukazuje bohaterstwo mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Franciszka i Marii Kożuchowskich, którzy za
pomoc Żydom w czasie II wojny światowej zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.
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święto miasta

T

egoroczne święto miasta najkrócej ująć
można w słowach: 3 dni, 2 sceny, moc
atrakcji. Impreza po raz drugi zagościła
w Fabryce Pełnej Życia. Tam królowały
dźwięki z pogranicza elektroniki, reggae,
rapu i rocka. 25 i 26 maja na fabrycznej
scenie wystąpili: Zalewski, Fisz Emade,
Zion Train, Bitamina, Rebeka i Ørganek.

afromental
8
8

8 8 za
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Dąbrowa Górnicza świętowała także
tradycyjnie w parku Hallera. 26 i 27 maja
zagrali tam: Junior Stress, Jamal, Afromental,
Kasia Cerekwicka i Ewelina Lisowska.
Nie zabrakło lokalnych akcentów, czyli
występów Miejskiej Orkiestry Dętej, Sojka
Band oraz przeglądu piosenki „Dotyk
dźwięku”.
Jak co roku, części artystycznej towarzyszyły
wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Na
najmłodszych czekało wesołe miasteczko
i szereg innych atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

Zagłębiowskie miasta w tym roku wzajemnie
promowały swoje imprezy. Wydział Promocji UM
w Dąbrowie Górniczej zrealizował film z udziałem:
Zbigniewa Szaleńca, burmistrza Czeladzi
i prezydentów – Łukasza Komoniewskiego
(Będzin), Arkadiusza Chęcińskiego (Sosnowiec)
i Zbigniewa Podrazy (Dąbrowa Górnicza), którzy
wzajemnie zapraszali na dni sąsiedzkich miast.
zob. na f/MiastoDabrowaGornicza

f
8
8

obrej m uz
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y
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Więcej zdjęć na:

8 8 Or ganek

/miastodabrowagornicza

8 8 bi

tamina

www.dabrowa-gornicza.pl
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W telewizji pokazali…
„Zdaję sobie sprawę, że kampania wyborcza rządzi
się swoimi prawami, ale czy nie ma już żadnych granic
przyzwoitości?” – napisał wówczas Zbigniew Podraza,
prezydent Dąbrowy Górniczej na swoim profilu fb. Niecały tydzień później otrzymaliśmy z policji informację,
że udało się ustalić, kto był fałszywym informatorem.
Piszemy o tym dlatego, że nasze miasto już wcześniej znalazło się pod obstrzałem telewizji. Stało się
to w programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas”
wyemitowanym w TVP1, 7 czerwca 2018. Po tym programie prezydent Dąbrowy Górniczej wystosował niecodzienne zaproszenie.
Szanowna Pani Redaktor,
z nieskrywanym zdumieniem obejrzałem zeszłotygodniowe wydanie Pani „Magazynu Śledczego”, w którym
określono Dąbrowę Górniczą jako „bastion komunizmu”,
gdzie każdego roku odbywają się „wyjątkowo uroczyste
akademie pierwszomajowe”. Muszę przyznać, efekt imponujący, naprawdę! Dawno nie widziałem większej manipulacji…
Zastanawia mnie tylko, czy jest to efekt braku znajomości historii Dąbrowy Górniczej i uczulenia na kolor
czerwony czy wynik inspiracji lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Święta Pracy (to takie święto państwowe) nagrywali spektakl, o którym za chwilę,
i złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym wydarzeniom z 1905 roku, kiedy z rąk Kozaków ginęli zagłębiowscy robotnicy?

fot. Dariusz Nowak

13 czerwca 2018 Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało informację od osoby podającej
się za reportera TVP1 o składowisku odpadów
radioaktywnych na terenie położonym przy ulicy
Lipówka w pobliżu toru motocrossowego. Informacje te natychmiast przekazano do Państwowej
Agencji Atomistyki, Państwowej Straży Pożarnej,
policji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Śląskiego. Na nogi postawiono więc
połowę służb kryzysowych województwa. Te
zbadały rzekome odpady i okazało się, że nie są
radioaktywne, a ich promieniowanie porównywalne było do promieniowania człowieka po zjedzeniu jednego banana.

– Zagłębiacy mają prawo do dumy ze swej robotniczej tradycji i historii, i nie ma to nic wspólnego z komunizmem – wyjaśnił Zbigniew
Podraza w piśmie do Anity Gargas, w której programie spektakl na motywach sztuki Gabrieli Zapolskiej nazwano „uroczystą akademią
pierwszomajową”.

Jeśli bliższa prawdy jest inspiracja lokalnych działaczy, nie jestem zaskoczony, ponieważ tego typu działania idealnie wpisują się w prowadzoną przez nich od lat
kampanię oczerniania miasta, której jedynym celem jest
„przykrycie” braku jakiegokolwiek konstruktywnego programu dla Dąbrowy Górniczej.
Jeśli zaś u źródeł nonsensów pokazywanych w Pani
programie jest brak znajomości historii Zagłębia Dąbrowskiego, proszę przyjąć moje zaproszenie i przy okazji
realizacji kolejnego odcinka magazynu odwiedzić Pałac
Kultury Zagłębia, gdzie wystawiany jest spektakl „Co
widziała Pani Z.?” Być może wtedy, w oparciu o jednoaktówkę autorstwa Gabrieli Zapolskiej, pozna Pani złożoność historii naszego regionu i zrozumie, że Zagłębiacy
mają prawo do dumy ze swej robotniczej tradycji i historii, i nie ma to nic wspólnego z komunizmem.
Gdyby jednak w pogoni za kolejnymi „sensacjami” nie
udało się Pani wygospodarować czasu na spektakl, to polecam choć lekturę tekstu o historii ruchów robotniczych
na terenach Zagłębia Dąbrowskiego, o czerwonej fladze
powiewającej za akceptacją Józefa Piłsudskiego na Zamku
Królewskim w Warszawie, a także o tym, jak komuniści
najskuteczniej przyczynili się do zakłamania socjalistycz-
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PS Zaproszenie nie zostało przyjęte. 14 czerwca dąbrowianie, tym razem na scenie Pałacu Kultury Zagłębia, kolejny raz zobaczyli spektakl „Co widziała Pani Z?”, w którym młodzież opowiedziała prawdziwą historię Dąbrowy
Górniczej, wolną od komunistycznej propagandy i współczesnych manipulacji.

Bartosz Matylewicz

Likwidacja getta w Dąbrowie Górniczej

Pamiętamy
26 czerwca minęła 75. rocznica likwidacji
getta w Dąbrowie Górniczej. Z tej okazji
odbyła się uroczystość, na której obecni
byli m.in. przedstawiciele Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce z przewodniczącą Anną Katz-Wojciechowską na czele, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
Pod pomnikiem upamiętniającym dąbrowski cmentarz żydowski przy ulicy Ludowej złożono wiązanki kwiatów, w tym od
Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dąbrowy
Górniczej. Następnie uczestnicy obchodów
przejechali w rejon ulicy Chopina 32, gdzie
do 1981 roku zlokalizowany był budynek
dawnej synagogi, a później udali się do Strzemieszyc Wielkich, by złożyć kwiaty pod ta-

nych symboli. Dla ułatwienia podsyłam bezpośredni link.
Przy okazji, apeluję do lokalnych aparatczyków – miejcie
Panowie świadomość, że tego typu manipulacjami i działaniami nie szkodzicie mnie, ale mieszkańcom Dąbrowy
Górniczej. Pamiętajcie, że prowadzimy poważne rozmowy
z inwestorami w strefie ekonomicznej i że m.in. wspólnie
z posłem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Warwasem
zabiegamy w PKP o inwestycje ważne dla rozwoju miasta. Czy Wy naprawdę nie macie świadomości, że rozpętując wojnę z wyimaginowanym „bastionem komunizmu”
działacie wbrew interesom dąbrowian? Przecież ktoś może
nie mieć dystansu, wziąć to wszystko na serio i wycofać się
z zawartych ustaleń. Co wtedy? Będziecie mieli choć trochę
odwagi, by wziąć na siebie winę za zmarnowane projekty?
Nie oczekuję odpowiedzi, doskonale ją znam.

Pomnik i lapidarium na miejscu dąbrowskiego
kirkutu przy ul. Ludowej.

blicą upamiętniającą getto strzemieszyckie.
Z inicjatywą uczczenia wydarzenia wyszedł
Arkadiusz Rybak, Prezes TPDG. Spotkanie
zostało przygotowane przez Zbigniewa Bujnowskiego i Jana Kozaka, członków Komisji
Ochrony Miejsc Pamięci, która działa przy
Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

II wojna światowa rozpoczęła się dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej 3 września 1939 roku. Już na początku 1940 roku
Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania Żydów z głównych ulic Dąbrowy Górniczej: 3 Maja i Sobieskiego. 1 października tego roku
zarejestrowano w Dąbrowie Górniczej 5 296 Żydów. Od listopada 1940 roku Niemcy rozpoczęli tworzenie dzielnicy żydowskiej
w rejonie ulic: Chopina, Polnej, Barlickiego oraz części Łukasińskiego i Okrzei. W roku 1941, w wyniku przesiedlenia Żydów
z Oświęcimia, liczba Żydów w Dąbrowie Górniczej wzrosła do
9234 osób. Następnie przesiedlono tu Żydów z Zagórza, Gołonoga i Ząbkowic. W ten sposób dąbrowskie getto zaczęło pełnić
funkcję getta przejściowego w drodze do komór gazowych niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.
Z początkiem 1943 roku, Niemcy zamknęli getto w Dąbrowie Górniczej, otaczając je wysokim płotem z drutami kolczastymi. 26 czerwca 1943 roku przeprowadzili akcję likwidacji
getta dąbrowskiego i strzemieszyckiego, przenosząc wszystkich Żydów do getta w Środuli, a następnie, jesienią tego samego roku, wywieźli ich do Auschwitz-Birkenau.
AR
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DLA SENIORA

Senioralne świętowanie
13 czerwca, przed Miejską Biblioteką Publiczną, stanęło „Miasteczko senioralne”. Tam seniorzy korzystali
z bezpłatnych badań oraz poszerzali wiedzę medyczną
czy technologiczną. Nie zabrakło wykładów i warsztatów, m.in. na temat bezpieczeństwa konsumenckiego,
a także o interakcjach lekowych i ich wpływie na organizm. Wydawano również Ogólnopolskie Karty Seniora oraz Koperty Życia. Wtedy też oficjalnie funkcjonowanie zainaugurował Dąbrowski Bus Seniora.
– Od wielu lat, rozumiejąc potrzeby i oczekiwania
osób starszych, prowadzimy aktywną politykę senioralną. Seniorów traktujemy jak partnerów, wychodzimy
im naprzeciw i włączamy w życie miasta. Dąbrowskie
Dni Seniora to kolejny element tych działań. Bardzo się
cieszę, że spotykają się z pozytywnym oddźwiękiem –
podkreśla Zbigniew Podraza, prezydent miasta.
W czasie Dąbrowskich Dni Seniora sporo zajęć odbyło się w bibliotecznych filiach oraz klubach osiedlowych. 14 czerwca, w ramach cyklu „Dąbrowa łączy
pokolenia”, w Pałacu Kultury Zagłębia bezpłatnie wystawiony został spektakl „Co widziała Pani Z.?”, oparty
na motywach sztuki „W Dąbrowie Górniczej” Gabrieli

fot. Dariusz Nowak

To było wielkie święto „starszych nastolatków”. Od 13 do
18 czerwca miasto należało do
nich. Wtedy właśnie odbyły się
Dąbrowskie Dni Seniora.

Podczas Dąbrowskich Dni Seniora dużym powodzeniem cieszyły się bezpłatne badania lekarskie.

Zapolskiej. Dąbrowscy seniorzy świętowali też na sportowo nad Pogorią III – podczas przejażdżki rowerowej
oraz w czasie marszu nordic walking. Nie zabrakło też
dobrej zabawy w trakcie wieczorku tanecznego w klubie
„Nemo”. Ostatnim akcentem senioralnego święta były

hołubce, oberki i mazury, czyli występ Zespołu Pieśni
i Tańca „Gołowianie” na deskach Pałacu Kultury Zagłębia. Organizatorem Dąbrowskich Dni Seniora był
Urząd Miejski.
PK

Dąbrowski Bus dla Seniora
Aby skorzystać z transportu, wystarczy taką potrzebę
zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem. Pojazd będzie
kursować w dni robocze w godzinach od 7.00 do 20.00.
Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane od 7.30 do
11.00 pod numerem 32 264-20-33 wew. 302
Posiadacze karty seniora za transport w jedną stronę
zapłacą 5 zł. Bez karty będzie to wydatek 7 zł. To w przypadku przejazdów po Dąbrowie Górniczej. W sytuacji,
gdy mieszkańcy będą potrzebowali dojechać do lekarza
w ościennych miastach, koszty będą uzależnione od odległości i dopłata będzie wzrastała o 1 złotówkę za kilometr.
Prawo do korzystania z Dąbrowskiego Busa będą
mieli wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok
życia. Seniorów będzie woził pojazd 9-cioosobowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, więc
także na wózkach inwalidzkich. Przewoźnikiem świadczącym usługę na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej będzie PKM Sosnowiec.
az

fot. Dariusz Nowak

W połowie czerwca, podczas
Dąbrowskich Dni Seniora,
uruchomiony został specjalny bus,
który będzie służył mieszkańcom
w wieku 60+. Dąbrowscy seniorzy
będą mogli dojechać busem do
lekarza albo do urzędu.

– Bus dla seniorów w Dąbrowie Górniczej został bardzo szybko przyjęty i zaakceptowany przez starszych
mieszkańców miasta. Na początku mieliśmy od nich sporo telefonów wymagających dodatkowych wyjaśnień, w tej chwili telefony dotyczą już konkretnych przewozów. Na razie jest ich kilka dziennie, ale z czasem
będzie ich coraz więcej. Przewidując nasilenie zgłoszeń, prosimy o zamawianie samochodu dzień wcześniej,
łatwiej nam wtedy poukładać wszystkie zgłoszenia i ustalić trasę przejazdu. Dzwoniąc w tym samym dniu,
może się okazać, że samochód jest już zajęty i niedostępny w określonych godzinach. Przypominam jednocześnie, że zgodnie z regulaminem, bus dla seniorów dowozi mieszkańców do placówek służby zdrowia
i Urzędu Miasta – mówi Ryszard Rynczuk, główny specjalista ds. komunikacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu.
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Rowerowy Maj.
Aktywni dąbrowianie
Pięć placówek oświatowych, 60
klas/grup przedszkolnych, blisko
tysiąc uczestników i ponad 23
tysiące przejazdów do szkół.
To bilans kampanii Rowerowy
Maj w Dąbrowie Górniczej.
Było znakomicie, frekwencja
wyniosła 48%, pogoda dopisała
i wszystko wskazuje na to, że
rowery, hulajnogi, deski i rolki
towarzyszyć nam będą i w innych
miesiącach.
Wszystko zaczęło się 7 maja. Wówczas w Dąbrowie
Górniczej, jak i w innych 30 miastach w całym kraju,
wystartowała wielka rowerowa rywalizacja. O atrakcyjne rowerowe akcesoria i grupowe wyjście do kina
Helios walczyli uczniowie i przedszkolaki z przedszkola
nr 6, 12 i 14, Szkoły Podstawowej nr 20 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 oraz nauczyciele i pracownicy
placówek. Codziennie, przez 18 dni, po zaliczonym porannym przejeździe do placówki, każdy z uczestników
rowerowej zabawy z wielkim zapałem przyklejał kolejną
naklejkę w swojej rowerowej książeczce. Nad sprawnym
przebiegiem akcji w każdej placówce czuwali koordynatorzy szkolni.

Uhonorowano każdego uczestnika kampanii, który choć raz dotarł do swojej placówki na rowerze, hulajnodze bądź desce.

Zabawa zakończyła się 30 maja i wówczas poznaliśmy
zwycięzców tegorocznej edycji kampanii społecznej
Rowerowy Maj. Nagrody powędrowały do uczestników podczas pięciu finałów zorganizowanych kolejno
w każdej placówce. Uczestników odwiedzili wiceprezydenci Dąbrowy – Marcin Bazylak oraz Damian Rutkowski. Uhonorowano każdego uczestnika kampanii,
który choć raz dotarł do swojej placówki na rowerze,
hulajnodze bądź desce. Dla najaktywniejszych były
oczywiście rowerowe nagrody.

Poza świetną zabawą i rywalizacją, dzieci miały okazję zdobyć wiedzę nt. bezpiecznego poruszania się na
drodze czy udzielania pierwszej pomocy. O sferę edukacyjną zadbali pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego. Pracownicy WORD odwiedzili każdą zarejestrowaną w akcji placówkę i przeprowadzili
warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, co jest elementem,
zainaugurowanego przez Zbigniewa Podrazę, programu Bezpieczna Dąbrowa.
az

Zgłupiał na stare lata…
„Zgłupiał na stare lata” – to często powtarzane,
może nawet ludowe porzekadło, doskonale oddaje
nastawienie otoczenia do osób starszych, dzisiaj już
powszechnie nazywanych seniorami. Jest bardzo
pojemne i powszechnie używane. W gruncie rzeczy służy do zawężania życiowej aktywności osób
w podeszłym wieku. Nie wytycza jakichś ścisłych
granic i właśnie dlatego jest bardzo wygodne. Dzięki niemu można podcinać skrzydła niemal każdym
pragnieniom i marzeniom osób starszych, a nawet
bardzo banalnym, wydawałoby się czysto ludzkim
potrzebom.
Tutaj warto się przyjrzeć, kiedy w oczach wielu
ludzi ten czy ów senior „głupieje na stare lata”. Niemal zawsze tym utartym hasłem dostają po głowach
osoby, które dopiero w jesieni swojego życia odnajdują prawdziwą miłość. Nie mówimy tutaj o jakichś zdradach małżeńskich, ale sytuacjach, kiedy
samotni seniorzy, u kresu swoich lat, decydują się
na wspólne życie i te swoje zaskakujące dla otoczenia decyzje przeżywają w radości. Umawiają się do
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kawiarni, chodzą po parku i planują dalekie wyjazdy,
o ile rzecz jasna zdrowie na to pozwoli. Takie pary, takie późne małżeństwa, bardzo często przez sąsiadów,
wdowy i wdowców, kwitowane są jednym określeniem
– zgłupieli na starość. Dla dużej części społeczeństwa
„głupieje na starość” również ten, który mimo podeszłego wieku nie zamierza ograniczać swojego świata do mieszkania, wnuków, kota, psa i ewentualnego
wyjścia na zakupy do osiedlowego sklepu. Gdzie będzie lepiej dziadziusiowi czy babci niż we własnych
czterech ścianach? Po co narażać się na kontuzje? Po
co wydawać pieniądze z marnej przecież emerytury
i po co w ogólne burzyć porządek tego świata? Ano po
to, żeby przysłowiowa jesień życia nie była przepełnionym troską więzieniem, żeby ludzie przestali bać się
starości, żeby nie żyli w samotności, mieli przyjaciół,
dobrych i życzliwych znajomych, przeżywali radość
i rozwijali swoje zainteresowania, na które wcześniej
nie było zbyt wiele czasu. Tego wszystkiego nie można
zabierać nikomu, a przede wszystkim ludziom, którzy
wiedzą, że lata młodości, często bardzo trudnej i peł-

nej poświęcenia dla najbliższych, mają już za sobą.
Nie można ich chęci do życia nazywać głupotą, dodając, że przyszła ona właśnie na starość.
Na szczęście z tymi wszystkimi stereotypami zaczyna walczyć coraz więcej osób. Senior ćwiczący
w parku na siłowni albo dziarsko maszerujący z „kijami” budzi u wielu przechodniów bardziej uśmiech
uznania niż politowania. Osiedlowe teatry albo kościelne chóry pełne są energicznych starszych osób,
które z zaangażowaniem, pasją, no i sukcesami rozwijają swoje ukrywane przez lata talenty. Prawdziwym świętem tej aktywności były Dąbrowskie Dni
Seniora. Najstarsi mieszkańcy pokazali wszystkim,
że są radośni, otwarci na nowe wyzwania i, mimo
wielu dolegliwości typowych dla ich wieku, nie zamierzają rezygnować ze swoich marzeń i pasji. Czują
się spełnieni i w jakimś sensie zawstydzają młodszych, którym coraz częściej na niczym nie zależy,
a jedyne marzenia kręcą się wokół przysłowiowego
świętego spokoju.
Dąbrowianin

9

WYDARZENIA

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej
Uchwały o wykupie lokali komunalnych do
dalszych prac
Podczas sesji 20 czerwca 2018 r., Rada Miejska zdecydowała o zdjęciu z porządku obrad projektów uchwał
dotyczących stosowania bonifikat przy wykupie mieszkań komunalnych.
Dwa projekty zostały zgłoszone przez grupy radnych.
W jednym z nich założono m.in. stosowanie bonifikaty
przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ich
najemcom, w wysokości 6% za każdy pełny rok najmu
w zasobach gminnych, nie większej jednak niż 90%
wartości lokalu. W drugim m.in. proponowano 90%
bonifikaty przy zapłacie jednorazowej przez najemcę,
a dotyczyć miało to budynków wybudowanych w latach
1991-2003.
– Projekty powinny w większym stopniu uwzględniać całokształt polityki mieszkaniowej miasta. Nie
mogą być również krzywdzące dla części społeczeństwa. Powinniśmy je dopracować – mówił radny Zbigniew Łukasik z Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy
Górniczej.
Innego zdania był radny Mateusz Stępień z Prawa
i Sprawiedliwości.
– Nad proponowanymi rozwiązaniami powinniśmy
dyskutować, a nie ściągać projekty z porządku obrad –
stwierdził.
Ostatecznie w głosowaniu 16 radnych opowiedziało
się za zdjęciem uchwał z porządku obrad, 7 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

– Sprawa bonifikat jest bardzo skomplikowana, wymaga głębokiego namysłu i wnikliwej dyskusji. Do tej
kwestii trzeba podejść z dużym wyczuciem, z wsłuchaniem się w racje wielu stron, także tych mieszkańców,
którzy dziś oczekują w kolejkach na przydział mieszkania komunalnego. Doceniam dzisiejszą decyzję radnych, potwierdza ona, że wykazali się odpowiedzialnością. Liczę, że w toku dalszych prac uda się osiągnąć
potrzebny w tej sprawie konsensus – podkreśla Damian
Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.
Radni zamierzają do tematu wrócić we wrześniu.
Wynagrodzenie prezydenta miasta bez zmian
Radni nie obniżyli pensji prezydentowi. W imiennym
głosowaniu za odrzuceniem uchwały zmniejszającej
wynagrodzenie prezydenta było 14 radnych, siedmiu
przeciw, dwoje wstrzymało się od głosu. Wynagrodzenie Zbigniewa Podrazy nie zmieni się.
Przypominamy, że w połowie maja 2018 roku Rada
Ministrów wydała rozporządzenie, które obniża wynagrodzenie zasadnicze wójtom, burmistrzom i prezydentom miast od 1 lipca 2018 roku. Ostateczne jednak podjęcie decyzji w tej sprawie przyznano radnym, bo to oni
decydują o wysokości zarobków włodarzy miast i gmin.
Obecnie burmistrz, wójt, czy starosta nie mogą zarabiać więcej niż 12,5 tys. zł brutto. Po zmianach kwota
ta miała zostać zmniejszona o 20 procent, co oznacza,
że maksymalne wynagrodzenie Zbigniewa Podrazy nie
mogłoby przekroczyć 10 tys. zł brutto.

fot. Dariusz Nowak

Dąbrowscy radni wycofali projekty uchwał dotyczące sprzedaży
z bonifikatą lokali komunalnych dla ich dotychczasowych najemców
i nie zmniejszyli wynagrodzenia prezydenta miasta.

Jeden z projektu uchwał miał dotyczyć wykupu mieszkań
w budynkach wybudowanych w latach 1991-2003.

Jak się jednak okazuje, ustawodawca nie zmienił tzw.
kwoty bazowej, która w ustawie budżetowej na rok 2018
została ustalona na poziomie 1 789,42 zł. Wynagrodzenie włodarza nie może przekraczać jej 7-krotności.
Związek Miast Polskich wyjaśnia, że z powodu kwoty
bazowej, rozporządzenie nie może zmusić rady gminy
do cięcia wynagrodzenia włodarza. Kwota bazowa pozostała bowiem na tym samym pułapie, zapisana jest
w ustawie budżetowej i aby ją zmniejszyć, konieczna
byłaby korekta w ustawie.
– Jeżeli np. burmistrz mieści się w widełkach, to rada
nie musi nic robić. Jeżeli zarabia więcej, to zgodnie
z rozporządzeniem może obciąć mu pensję, ale wcale
nie musi tego robić. Nie ma przepisu, który zobowiązuje
radę, żeby to zrobiła – w ciągu tygodnia, miesiąca, roku
czy nawet 50 lat. Nie ma bowiem wymogu wprowadzenia tego rozporządzenia, więc kto zechce, to je zastosuje, a kto nie zechce, to tego nie zrobi. Rząd nie może
zmusić rad do wprowadzenia rozporządzenia i zmian
w uchwałach. To może zrobić ustawodawca, ale tego
nie zrobił – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor biura
Związku Miast Polskich.
red

Bądź bezpieczny nad wodą
W połowie czerwca, nad Pogorią III, uczniowie
dąbrowskich szkół wzięli udział w kursach pierwszej pomocy i poznawali zasady odpowiedzialnego zachowania nad wodą. Zajęcia przeprowadzili
ratownicy z dąbrowskiej sekcji WOPR. Szkolenie,
które odbyło się u progu letniego sezonu, jest kolejnym elementem programu „Bezpieczna Dąbrowa”.
Program ten skierowany jest do wszystkich grup
wiekowych, od najmłodszych po seniorów. W jego
ramach odbyły się m.in. prelekcje dla młodzieży
dotyczące uzależnień, cykl porad zdrowotnych dla
osób starszych i spotkania poświęcone bezpieczeństwu na największych osiedlach.

PK

fot. Dariusz Nowak

„Jak zachować się nad wodą”
to nazwa cyklu szkoleń dla
młodzieży zorganizowanych
w ramach programu
„Bezpieczna Dąbrowa”.

W połowie czerwca, nad Pogorią III, uczniowie dąbrowskich szkół wzięli udział w kursach pierwszej pomocy i poznawali zasady
odpowiedzialnego zachowania nad wodą.
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fot. Dariusz Nowak

„Industria jest kobietą”
9 czerwca Industriada ponownie zawitała do Dąbrowy Górniczej. Swoje odsłony miała w Fabryce Pełnej
Życia i Muzeum Miejskim „Sztygarka”. W tym roku przemysłowe święto odbyło się pod hasłem „Industria
jest kobietą”. Ponieważ przemysł nigdy nie był wyłącznie męskim światem, dlatego impreza oddała głos
paniom. Zaprezentowała fakty dotychczas znane tylko ekspertom, ujawniła aktorki schowane w cieniu.
Pokazała znaczenie pracy kobiet dla życia gospodarczego i społecznego. Przedstawiła ich wpływ na
kulturę przemysłową.

„Dane nam jest wielkie zło i wielkie dobro”1
Jakiś miesiąc temu wracałem sobie z koncertów
w Fabryce Pełnej Życia i wpadłem na pomysł, że podzielę się refleksją, jak to dobrze, miło i bezpiecznie
czuję się w Dąbrowie. Często zdarza mi się wracać
nocą z różnych miejsc do domu. Piechotą. Bo lubię
iść przez moje miasto, różnymi dróżkami, zamiast
jechać tramwajem, autobusem, taksówką, lubię
rozglądać się na boki, poznawać zakamarki. Oczywiście, że na wszelki wypadek lepiej omijać nocne
sklepy i niektóre osiedla, czy „nielegalne zgromadzenia”.
Niestety, jakoś pod koniec maja na ulicy Kościuszki został pobity, wracający z pracy, mieszkaniec naszego miasta pochodzący z Bangladeszu.
Tydzień później zaś zmarł człowiek, jeden z najbardziej pokojowo nastawionych do świata, jakiego
miałem szczęście poznać. Robert Brylewski się nazywał. I choć stało się to co prawda w Warszawie,
powodem tej absurdalnej i bezsensownej śmierci
była agresja i ciężkie (niemożliwe do wytłumaczenia i zrozumienia!) pobicie dokonane przez jakiegoś
bandziora. I nagle przestało mi być tak fajnie, miło
oraz różowo… Zrobiło się szaro, ciemno, po prostu
beznadziejnie… I przestałem tryskać optymizmem
i poczuciem bezpieczeństwa. Pewnością, że nic się
nie stanie i wszystko – jak zawsze – będzie dobrze.
Swobodą i zawadiactwem…
Nie wnikam już (choć, oczywiście, w internecie
rozpętała się na ten temat dyskusja), czy do pobicia
mieszkańca Dąbrowy doszło na tle rasistowskim czy
dlatego, że ktoś świętował awans piłkarskiej drużyny
(doprawdy – świetny pomysł na świętowanie – „Ale
wspaniały wieczór! Jest cudownie! Pobijmy sobie
człowieka”). Po pierwsze – mam nadzieję, że prokuratura dokładnie to ustali; po drugie – jakie to ma
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tak naprawdę znaczenie? Pobity został CZŁOWIEK.
Może ze względu na swoje pochodzenie, a może po
prostu dlatego, że znalazł się „w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie”. Ostatnie sformułowanie
biorę w cudzysłów, bo tak naprawdę uważam je za
zwykłą bzdurę. Co znaczy bowiem w tym kontekście
„niewłaściwy czas i miejsce”?! Prawda jest taka, że
jedną z głównych ulic miasta wracał facet z pracy (!)
i napotkał (na bank) pijanych czy naspidowanych bandytów, których jedynym orężem była piącha.
Nigdy nie rozumiałem agresji. Biłem się tylko raz
w życiu. Z takim jednym Rafałem w podstawówce,
w klasie bodajże trzeciej czy czwartej. Dusiliśmy się
pod tablicą, ale na szczęście weszła Pani i nas rozdzieliła. Mieliśmy jakieś 8/9 lat i pewnie nie byliśmy zbyt
mądrzy. Przypomniałem sobie też, że kiedyś zadałem
jednemu (bardzo dużemu) gościowi pytanie, a ten
natychmiast wyskoczył do mnie z pięściami. I tylko
interwencji Przyjaciela zawdzięczam, że nie zostałem
wtedy pobity. Przyjaciel ów stwierdził potem, że mój
błąd polegał na tym, iż do tej pory prawdopodobnie
nikt nigdy pytania żadnego kolesiowi nie zadał. Był
zbyt silny, ważny i poważny, żeby móc wzbudzać jakiekolwiek wątpliwości. Strach jedynie wzbudzał. I tak
zwany respekt miał na dzielni. I dlatego został zaskoczony tym moim pytaniem. A jak został zaskoczony,
to się rozsierdził. A jak się rozsierdził, to się rzucił do
bicia.
Jest zatem agresja tak naprawdę wyrazem jakiejś
ogromnej słabości i kompleksów. Oczywiście, wiem,
że będą i tacy, którzy zaprzeczą i powiedzą, że to pokaz
siły. Pomińmy na chwilę fakt, że kompletnie nie rozumiem, czemu jakiekolwiek pokazy siły mają w ogóle
służyć (no bo o co tu chodzi? gramy w coś ze sobą bez
przerwy, cały czas rywalizujemy, chcemy pokazać, że
jesteśmy lepsi od innych?), bo zawsze wydawało mi się,

że w spotkaniu z drugim człowiekiem chodzi o tegoż człowieka poznanie, dowiedzenie się od niego
czegoś nowego, wysłuchanie jego historii, współpracę, wzajemny szacunek i – tak! – miłość. Pomijając
jednak ten aspekt (choć tak naprawdę to pominąć
się go nie da), jeśli czyjąś jedyną siłą ma być siła fizyczna, to oznacza, że ma on słaby rozum. Bardzo,
bardzo słaby.
No coś za coś. Jedni są dobrymi matematykami, inni filozofami, jedni odnajdują się w stolarce,
a jeszcze inni w aktorstwie. Uzupełniamy się. I to
jest dobre. I to jest najlepsze na świecie. Jeśli jednak
ktoś nie ma nic poza siłą fizyczną skierowaną przeciwko drugiemu człowiekowi to, w moim odczuciu,
nie jest nikim wartościowym. Gdyż jest tylko bardzo małym i bardzo słabym człowieczkiem. Człowieczkiem złym. Ludzikiem, który nie zasługuje na
nic innego, jak na pogardę. I izolację.
Tak, wiem… Pewnie jestem niesprawiedliwy. Powinienem przecież brać pod uwagę tzw. czynniki
(wychowanie, sytuację materialną, dysfunkcje środowiskowe, umiejętność oceny sytuacji, niekorzystny biometr czy jakieś tam inne kryteria), ale prawdę
– jak zwykle zresztą – wypowiedział kilkanaście lat
temu Kazik, śpiewając, że „może bardzo wielu nie
zrozumie tych słów, ale nie ma litości dla… [i tutaj
się rymuje]”. I w sumie to do tego właściwie powinienem sprowadzić swoje krótkie rozważania.
Aha! Jednak wrócę do pytania – jak się Państwu
wydaje, czy pobity Banglijczyk/Polak/dąbrowianin
jest ofiarą nienawiści na tle rasowym? Gdyż moim
zdaniem owszem… jest. Każda agresja ma podłoże
rasowe. Skierowana jest przecież przeciwko rozumnej rasie ludzi.
Robert Strzała
1

Armia „Kochaj mnie”
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FABRYKA PEŁNA ŻYCIA.
PRZEWODNIK PO PROJEKCIE
8 czerwca 2018 r. w Pałacu Kultury Zagłębia odbyła się
konferencja „Jak centrum Dąbrowy Górniczej zaprojektowali
mieszkańcy miasta?”. Rozmawialiśmy o rewitalizacji,
społeczeństwie obywatelskim, kwestiach transportowych
oraz przestrzeniach publicznych i co najważniejsze –
o nowym centrum Dąbrowy Górniczej. Dziś zapraszamy
Czytelników „Przeglądu Dąbrowskiego” do zapoznania się
z najważniejszymi ustaleniami.

Nasze zadania na najbliższe lata to: zbudować nowe drogi prowadzące
przez śródmieście oraz centra przesiadkowe przy dworcach kolejowych,
połączyć tunelami komunikacyjnymi obszary znajdujące się z obu stron
torów, usprawnić transport publiczny, doprowadzić do zrównoważenia
uczestników ruchu, otworzyć miasto na napływ kapitału i rozwój przedsiębiorczości, a także stworzyć nowe, atrakcyjne przestrzenie miejskie.
Dąbrowa Górnicza będzie miastem nowoczesnym, z wielofunkcyjnym śródmieściem, dobrze skomunikowanym i przede wszystkim – bezpiecznym.
Marcin Bazylak, I Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – ROZWÓJ PROJEKTU
styczeń 2015 r.

Likwidacja przez Wojewodę Śląskiego ostatniego przedsiębiorstwa
państwowego w województwie – Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek „Defum”.

28 października 2015 r.

Powołanie przez Zbigniewa Podrazę, Prezydenta Dąbrowy Górniczej, zespołu
ds. przygotowania i realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja
śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

listopad/grudzień 2015 r.

Prace nad projektem „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja…” bazujące na dyskusji i warsztatach konsultacyjnych z interesariuszami projektu: przedsiębiorcami, organizacjami
pozarządowymi, mieszkańcami i instytucjami działającymi w bliskim sąsiedztwie Defum.

17 grudnia 2015 r.

Podpisanie przez prezydenta Dąbrowy Górniczej aktu notarialnego na zakup
terenów Defum za 10 proc. wartości (ok. 800 tys. zł).

luty 2016 r.

Opracowanie inwentaryzacji budynków, opinii technicznej oraz przeprowadzenie
skaningu 3D budynków znajdujących się na terenie dawnej fabryki obrabiarek.

21 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników konkursu. Dąbrowa Górnicza z niemal 4 mln zł znajduje się
w gronie 20 miast uzyskujących fundusze na realizację zgłoszonych przez siebie
projektów; środki można wykorzystać na opracowanie dokumentacji, zlecenie badań,
zorganizowanie konsultacji (zakaz finansowania z tego źródła „twardych” działań
inwestycyjnych).

Przewodnik po projekcie Fabryka Pełna Życia

maj/lipiec 2016 r.

Wyburzenie budynków niemających żadnych walorów architektonicznych
i historycznych, zabezpieczenie zabytkowych budynków, budowa oświetlenia i uporządkowanie całego terenu fabryki.

sierpień 2016 r.

Podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju na realizację projektu
„Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

18 sierpnia 2016 r.

Otwarcie i udostępnienie terenu wszystkim dąbrowianom – w historii
Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek „Defum” zaczyna się nowy rozdział
pod hasłem „Fabryka Pełna Życia”.

sierpień 2016 r. – nadal

Działania animacyjne ożywiające przestrzeń fabryki (liczne inicjatywy
podejmowane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe
i instytucje miejskie).

listopad 2016 r.

Rozpoczęcie realizacji pakietów konsultacyjnych z mieszkańcami,
służących przygotowaniu wytycznych do prac nad koncepcją
funkcjonalno-przestrzenną dla fabryki.

grudzień 2016 r.

Start badań nad pogłębioną diagnozą Priorytetowego Obszaru
Rewitalizacji Centrum (POR Centrum).
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kwiecień 2017 r.

maj 2018 r.

kwiecień/listopad 2017 r.

maj 2018 r.

Ze względu na diagnozę i pierwsze wnioski z konsultacji projekt „Fabryka
Pełna Życia – rewitalizacja…” zostaje poszerzony o obszary i procesy przemian
dotyczące całego śródmieścia.
Kontynuacja pakietów konsultacyjnych i partycypacyjnych, które mają służyć
przygotowaniu wytycznych do prac nad koncepcją funkcjonalno-przestrzenną
obszaru śródmieścia ze szczególnym uwzględnieniem fabryki.

maj 2017 r.

Na podstawie autorskiej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
powstają wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego POR
Centrum ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.
Na obszarze fabryki pojawiają się dwa kolejne kontenery gastronomiczno-kulturalne.

maj 2018 r.

W fabryce pojawiają się ogród społecznościowy i pierwszy kontener
gastronomiczno-kulturalny.

Ogłoszenie przetargu budowlanego na realizację multimedialnego
centrum wystawowego i miejsca spotkań w budynku dawnego warsztatu
elektrycznego.

maj 2017 r.

czerwiec 2018 r.

Alternatywna odsłona Dni Dąbrowy Górniczej – na Scenie Fabryki Pełnej Życia
występują m.in.: Łąki Łan, Smolik i Kev Fox, Jazzanova, Jimmy Tenor i Sofa Surfers.

Konferencja prezentująca mieszkańcom i głównym interesariuszom założenia koncepcji oraz wytyczne projektowe.

sierpień 2017 r.

czerwiec 2018 r.

Opracowanie projektu stworzenia multimedialnego centrum wystawowego
i miejsca spotkań w budynku dawnego warsztatu elektrycznego.

Ogłoszenie konkursu na opracowanie pełnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru Fabryki Pełnej Życia.

wrzesień/listopad 2017 r.

cdn.

Pierwszy etap projektu „Żywa ulica”. Ulica 3 Maja zostaje objęta szczególnymi
działaniami rewitalizacyjnymi.

listopad 2017 r.

Początek prac nad projektem centrum przesiadkowego bazującego na dworcu
PKP oraz budowy nowego układu komunikacyjnego dla POR Centrum.

luty 2018 r.

Powstaje tzw. społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla POR Centrum
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Fabryki Pełnej Życia.

Działania animacyjne, które trwają ciągle.
Punkty kluczowe otwierające nowy etap.

Konsultacje, Dni Dąbrowy Górniczej, eventy.

luty 2018 r.

Następuje podsumowanie koncepcji społecznej. Teza: Fabryka Pełna Życia
musi być projektem samowystarczalnym finansowo. Dlatego należy stworzyć
koncepcję pokazującą możliwości wprowadzenia dodatkowych powierzchni,
które mogą być przedstawione potencjalnym zainteresowanym w procesie
komercjalizacji tej przestrzeni.

luty 2018 r.

Powierzenie ekspertowi kluczowemu ds. nadzoru urbanistyczno-architektonicznego opracowania autorskiej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
uwzględniającej założenia koncepcji społecznej i komercyjny charakter projektu.

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z KONSULTACJI
1. Śródmieście Dąbrowy Górniczej będące „sercem
miasta” nie jest sprecyzowane, w mieście brak
miejsca najważniejszego, podział na 4 części.

4. Dostrzegalny jest deficyt multifunkcyjnych
przestrzeni publicznych, które angażowałyby
ich użytkowników.

2. Zauważalny jest nadmierny ruch samochodów
w centrum miasta, wywołujący hałas, powodujący
bariery w przemieszczaniu się zwłaszcza pieszych
po centrum miasta, brak poczucia bezpieczeństwa.

5. Wyraźna jest duża potrzeba budowania tożsamości
miejskiej bazującej nie tylko na historii miasta
i regionu, lecz także na współczesnych potrzebach
związanych ze sposobem spędzania czasu wolnego.

3. Dużym problemem centrum Dąbrowy Górniczej
jest zbyt duża liczba obiektów o niskiej wartości,
które zaśmiecają przestrzeń publiczną.

6. Wysoka ocena transportu publicznego jest sprzeczna
z realnym udziałem użytkowników w przestrzeni
publicznej.

7. Ze względu na bariery architektoniczne zminimalizowane jest uczestnictwo w przestrzeni publicznej
śródmieścia osób z niepełnosprawnościami,
w tym osób starszych.
8. Przedsiębiorcy, oprócz zwiększenia liczby miejsc
postojowych, wskazują na konieczność zadbania
o ciągi piesze, co według nich zwiększy liczbę
klientów.
9. Wyraźny jest brak infrastruktury rowerowej
w centrum miasta przy ogólnym wzroście tendencji
i potrzeb związanych z korzystaniem z rowerów.

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE NA PODSTAWIE KONSULTACJI
1. Stworzenie głównej przestrzeni miejskiej
(centrum / rynek miasta).

5. Więcej otwartych przestrzeni publicznych.

2. Ograniczenie natężenia ruchu kołowego.

6. Zwiększenie obszaru uporządkowanej zieleni
miejskiej.

3. Miasto bez barier dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.

7. Uporządkowanie zabudowy, wyznaczenie
osi widokowych i kompozycyjnych.

4. Miasto dostępne dla pieszych i rowerzystów.
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zwiększeniu liczby użytkowników centrum
miasta i jednocześnie wydłużeniu czasu
korzystania przez nich z tego miejsca w czasie
wolnym, jest udostępnienie maksymalnej
przestrzeni pieszym.
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SPOŁECZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA ŚRÓDMIEŚCIA
Z uwagi na wnioski, które uzyskano w procesie konsultacji dotyczące podziału
centrum na 4 strefy, nadmiernego ruchu samochodowego, dużej liczby obiektów
o niskiej wartości, deficytu wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych i konieczności
zadbania o ciągi piesze, miasto zleciło Pronobis Studio opracowanie koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej.
Dokument uwzględnia całość tzw. Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum
i zwraca uwagę nie tylko na konieczność uporządkowania przestrzeni śródmieścia
oraz na przebudowę układu komunikacyjno-drogowego, lecz także na fakt, że nowe
przestrzenie publiczne powinny uwzględniać specyficzne potrzeby użytkowników
wynikające z ich podeszłego wieku lub niepełnosprawności. Na terenie Fabryki
Pełnej Życia na szczególną uwagę zasługują przestrzenie publiczne: rynek fabryki,
pasaże – wejściowy, zewnętrzny i wewnętrzny (wewnątrz kompleksu budynków
Fabryki Pełnej Życia) – czy amfiteatr zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie rynku
i Pałacu Kultury Zagłębia. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zaproponowano
tu: kluby muzyczne, lokale gastronomiczne (w tym restaurację z widokiem), lokalny
browar, galerie wystawowe, halę targową, centrum biznesowe z zapleczem, biura
(w tym dla start-upów i tzw. biznesów kreatywnych), halę koncertową, centrum
sportów wyczynowych (ścianki wspinaczkowe), a nawet pokazową minihutę szkła.

Wizualizacja Fabryki Pełnej
Życia, koncepcja społeczna,
arch. Pronobis Studio.
Widok z placu miejskiego
na pasaż wewnętrzny, koncepcja
społeczna, arch. Pronobis Studio.

Wizualizacja placu Wolności,
koncepcja społeczna,
arch. Pronobis Studio.

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – KONCEPCJA AUTORSKA
utrzymaniu własności przez miasto. W koncepcji tej ponad dwukrotnie zwiększyła
się powierzchnia użytkowa fabryki. W jej sąsiedztwie ulokowano zespół wieżowców,
zaproponowano wzniesienie budynku z mieszkaniami dla młodych dąbrowian
oraz wiele interesujących obiektów towarzyszących zwartemu zespołowi hal,
które mogą zostać wypełnione zarówno pomieszczeniami biurowymi,
jak i mieszkaniami.

Do realizacji, komercjalizacji oraz utrzymania i rozbudowy przestrzeni przyszłej
Fabryki Pełnej Życia zostanie powołany specjalny podmiot, którego zadaniem
będzie rozwój projektu na podstawie wypracowanych środków. Dlatego ważne
jest dobre zbilansowanie i odnalezienie złotego środka pomiędzy atrakcyjnymi
otwartymi przestrzeniami publicznymi, zaplanowanymi wcześniej obiektami
a przestrzeniami, które mogą być skomercjalizowane przy jednoczesnym

ZESPÓŁ BUDYNKÓW BIUROWYCH/USŁUGOWYCH

MIESZKANIA DLA MŁODYCH

INFOPUNKT
PLAC WEJŚCIOWY
ISTNIEJĄCY POMNIK

PARK „ODKRYWKA”

ISTNIEJĄCA HALA PRZEMYSŁOWA

CIĄG KOMUNIKACYJNY

„ZIELONY” DACH

PLAC WOLNOŚCI

PROMENADA DO WNĘTRZA FPŻ

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA
POCHYLNIA
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

AMFITEATR ZE SCENĄ I ZADASZONĄ WIDOWNIĄ

OBEJŚCIE

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIEŻOWYCH
OBEJŚCIE FPŻ I PKZ

PLAC MIEJSKI
Arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci, wizualizacje S83studio.
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Widok na Fabrykę Pełną Życia od północy.
Na pierwszym planie zespół wieżowców
A i B; arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.
Widok na Fabrykę Pełną Życia od południa.
Na pierwszym planie plac Wolności
(centralny plac Zagłębia Dąbrowskiego)
z przestrzenią narracyjną bazującą
na mapie zagłębiowskich kopalni z XIX w.;
arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

Widok na promenadę pieszo-rowerową wokół zabudowań
Fabryki Pełnej Życia; arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

Widok na park „Odkrywka”
(oczko wodne, aleje dydaktyczne,
nasyp ziemny, miejsce zabaw dla dzieci).
Element tzw. przestrzeni narracyjnej,
dzięki której można odbyć podróż
po świecie dawnej Dąbrowy Górniczej.
Nawiązuje do początków górnictwa
w pierwotnej odkrywkowej formie,
przed powstaniem kopalni głębinowych;
arch. Tomasz Hliniak, Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

KONKURS ARCHITEKTONICZNY
Opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Priorytetowego
Obszaru Rewitalizacji Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki
Pełnej Życia, odbywa się w drodze konkursu architektonicznego. Do jego przeprowadzenia wyłoniono katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).
Zadania architektów to m.in.: wykorzystanie potencjału obszaru, skomunikowanie
go z nowym centrum przesiadkowym przy dworcu PKP, połączenie w jeden organizm z resztą śródmieścia, uwzględnienie oczekiwań mieszkańców, zaprojektowanie
fabryki tak, by dało się ją skomercjalizować i wreszcie – stworzyć miejsce, które
wyróżni Dąbrowę Górniczą na mapie Polski. Pod koniec 2018 r. będzie możliwe
zakończenie projektowania centrum Dąbrowy Górniczej i otwarcie kolejnego
etapu – pozyskiwania partnerów i inwestorów strategicznych, którzy wspólnie
z miastem zrealizują zwycięską koncepcję projektową.

PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1. Plac Wolności.
2. Obejście pieszo-rowerowe łączące Fabrykę Pełną Życia
i Pałac Kultury Zagłębia w jeden zespół.
3. Plac wejściowy – miejsce spotkań.
4. Amfiteatr. Plac ze sceną i zadaszoną widownią.
5. Park kieszonkowy „Odkrywka”.
6. Zadaszony plac miejski.
7. Promenada.
8. Fabryka Pełna Życia.
9. Zielony ciąg pieszo-rowerowy „High Line”.

DLA DOCIEKLIWYCH
Informacje o procesie rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej
są na bieżąco zamieszczane na stronie:
fabrykapelnazycia.pl
(wszystkie ww. dokumenty są dostępne w zakładce „Baza wiedzy”).

10. Budynek z lokalami usługowymi, handlem, rzemiosłem,
agencjami kreatywnymi, biurami rachunkowymi itp.
11. Zespół wieżowców A i B.
12. Wieżowiec mieszkalny z mieszkaniami dla młodych.
13. Zielona promenada z atrakcjami (fontanny typu skoczki, zabawki dla dzieci).

Główny zespół hal, ujęcie
od strony amfiteatru i placu
miejskiego; koncepcja autorska,
arch. Tomasz Hliniak,
Hliniak Architekci,
wizualizacje S83studio.

14. Budynki uzupełniające ciąg przed byłym warsztatem elektrycznym i za byłym
budynkiem kotłowni a projektowanym budynkiem małego browaru.
15. Budynek handlowo-usługowy nr 1 – nawiązujący formą do już istniejącego
przy trzech budynkach wieżowych.
16. Budynek handlowo-usługowy nr 2 – uzupełnienie zabudowy przy istniejących
garażach i pomieszczeniach gospodarczych dla kamienic przy ul. Kościuszki.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
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puls miasta

3 Maja na dobrej drodze
Wyłączenie fragmentu ulicy z ruchu i „oddanie” go mieszkańcom,
zupełnie nowe meble miejskie, oświetlenie i aranżacja zieleni, to
zmiany, jakie od jesieni zeszłego roku zaszły na ul. 3 Maja. Są one
efektem projektu „Żywa ulica” realizowanego przez urząd miejski
i fundację „Napraw sobie miasto”.

Przestrzeń dla pieszych
Najważniejszą zmianą jest organizacja ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Bandrowskiego do skrzyżowania z ul. Sobieskiego wprowadzono strefę zamieszkania, która daje pierwszeństwo poruszania się i która
pozwoliła uregulować zasady parkowania. Obecnie na
tym odcinku znajduje się 9 stanowisk umożliwiających
postój pojazdów na potrzeby dostaw towarów, a przy
skrzyżowaniu z ul. Bandrowskiego oraz ul. Sobieskiego
wyznaczono 8 stanowisk z możliwością parkowania do
60 minut. Dodatkowo, obsługa komunikacyjna lokali
użytkowych i posesji została wytyczona w taki sposób,
aby zdecydowanie uspokoić ruch pojazdów i wyeliminować przypadki jazdy „na pamięć”.

Komfort i bezpieczeństwo
użytkowników
W maju 44 dotychczasowe latarnie zostały zastąpione
nowymi lampami typu LED, które nie tylko poprawiły
jakoś oświetlenia, ale pozwolą również na ograniczenie
zużycia energii nawet o 70%. Dodatkowo, ul. 3 Maja
objęta jest miejskim monitoringiem, co zdecydowanie
wpływa na bezpieczeństwo w tym rejonie.

fot. Wojciech Czyżewski

– Kiedy jesienią 2017 roku rozpoczynaliśmy projekt
„Żywa ulica”, zdawaliśmy sobie sprawę, że najważniejsza będzie konsekwentna realizacja zmian oczekiwanych przez mieszkańców i zaprojektowanych wspólnie
z nimi – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta
Dąbrowy Górniczej i dodaje, że docelowo w tym miejscu
zaplanowany został woonerf, czyli taka aranżacja ulicy,
która pozwoli nie tylko wprowadzić naturalną zieleń
w sam środek miejskiej zabudowy, ale również poczuć
się swobodnie pieszym i połączy walory estetyczne ulicy z użytkowymi. Wiceprezydent zaznacza jednak, że
wszystkie rozwiązania docelowe wprowadzane są stopniowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Estetyka przestrzeni publicznej
To najczęściej wskazywana przez mieszkańców potrzeba. Dlatego też w efekcie projektu deptak miejski
zyskał zupełnie nowy wygląd. W jego środkowej części pojawiły się donice z ozdobnymi drzewkami, na
lampach zawisły donice z surfiniami, a po obu stronach zlokalizowano kilkanaście donic ze świerkami,
lawendą, hortensjami oraz trawami ozdobnymi. Do
dyspozycji wszystkich są też nowe ławki oraz kosze na
śmieci.

Wsparcie dla przedsiębiorców i animacje
społeczne
Modernizacja infrastruktury to jednak nie wszystko. W drugiej połowie roku przedsiębiorcy działający
w Priorytetowym Obszarze Rewitalizacji CENTRUM
będą mogli skorzystać ze specjalnego pakietu wsparcia.
Będzie on obejmował diagnozę podstawowych problemów, z którymi się borykają, opracowanie i przedsta-

Na ul. 3 Maja wiosną pojawiły się donice z ozdobnymi drzewkami, na lampach zawisły surfinie, ustawiono też kilkanaście donic
ze świerkami, lawendą, hortensjami oraz trawami ozdobnymi.

wienie scenariusza wsparcia, a także realizację zaproponowanych w scenariuszu działań.
Na specjalne atrakcje liczyć będą mogli również ci, którzy zdecydują się wziąć udział w którejś z akcji lub happeningów, które do października będą odbywać się na ul.
3 Maja. Specjalnie dla nich dąbrowskie organizacje pozarządowe przygotowały m.in. jarmark sąsiedzki czy gry
miejskie, które udowodnią, że ul. 3 Maja może być również miejscem, który sprzyja spędzaniu wolnego czasu.
Szczegółowy harmonogram planowanych wydarzeń,
a także wszystkie informacje związane z przemianą ulicy znaleźć można na stronie www.fabrykapelnazycia.pl
Magdalena Mike

Wyliczanka dąbrowska
Moglibyśmy zacząć w roku 1787, kiedy osada Dąbrowa, według spisu ludności diecezji krakowskiej, liczyła
184 mieszkańców. Tylko, że to było dawno. Kraków też
nie od razu zbudowano, też kiedyś liczył (musiało tak
być) 184 mieszkańców. Niewiele o nich wiemy, jeśli wiemy cokolwiek, i nic ci pierwsi dąbrowianie i pierwsi krakowiacy nie mówią nam o Dąbrowie i Krakowie. A precyzyjnie – nic nie mówią nam o współczesnej Dąbrowie
i dzisiejszym Krakowie.
Dlatego cofniemy się do połowy XX wieku. Jest rok
1950, Dąbrowa Górnicza ma 32 tysiące mieszkańców.
Co ciekawe, to wówczas powstaje wyjątkowo ambitny
plan dla dąbrowskiego śródmieścia, z ratuszem, gmachem partii (takie czasy), pałacem i blokami mieszkalnymi okalającymi wielki plac centralny z odpowiednio
zakomponowaną zielenią. Z tych zamierzeń został pałac,
na początku dla niepoznaki nazwany domem kultury
i kawałek placu. A miasto dalej rosło. 15 kwietnia 1972
roku, gdy rozpoczęto budowę Huty Katowice, liczyło już
ponad dwa razy więcej – 65 tysięcy mieszkańców. Dla
huty było to jednak zdecydowanie za mało, huta potrzebowała więcej ludzi. I potrzebowała ich szybko. Dlatego
wymyślono, że miasto, które wyrośnie obok, będzie jej
całkowicie podporządkowane. Symbolem tego myślenia
jest główna oś komunikacyjna z linią tramwajową prowadzącą prosto pod bramę kombinatu. Otwarto ją 4 lutego

1977 roku. Tego dnia Dąbrowa zostało „przecięta” torami
i dwupasmowymi jezdniami. To dobrze… dla huty. W roku
1980 pracowało w niej około 50 tysięcy ludzi, czyli mniej
więcej tyle, ilu mieszkańców (wliczając w to niemowlęta
i najstarszych górali) Dąbrowa Górnicza miała jeszcze 20
lat wcześniej. Ale jesteśmy w roku 80. Miasto ma już 141
tysięcy mieszkańców, by za dwa lata, w roku 1982 dobrnąć
do rekordowej liczby, ponad 152 tysięcy. Przy okazji huta,
bo, jak już wspomniałem, ona tu decyduje, wchłania sąsiednie wsie i miasteczka, jednak to nie ich potencjał przesądza
o wzroście Dąbrowy. Więc co? Skoro dotarliśmy na demograficzny szczyt, przystańmy na chwilę. Popatrzmy. Przez
10 lat u stóp wzgórza, na które wspinał się legendarny gołonoski pustelnik, zamieszkało jakieś 80 tysięcy nowych dąbrowian – ponad dwa razy więcej niż było ich dekadę wcześniej, a dekadę wcześniej, jak pamiętamy, było ich dwa razy
więcej niż dwie dekady wcześniej. Tyle że od teraz już mamy
z górki. W roku 2010 doliczono się w Dąbrowie 128 tysięcy
mieszkańców, obecnie jest ich ok. 120 tysięcy. W hucie i na
jej potrzeby pracuje, wg najnowszych danych, mniej więcej
4 tysiące ludzi. I tylko samochodów przybywa. W roku 2010
było ich 65 tysięcy, dziś jest już 85 tysięcy*. To ok. 30 procent
więcej niż osiem lat temu.
A miasto? Wygląda niemal dokładnie tak samo, jak
w roku 1978, gdy z pokładu Sojuza 30 obserwował je
„Pierwszy Polak w Kosmosie”, Mirosław Hermaszewski.

Oczywiście, powstały nowe budynki, osiedla, kilka
hipermarketów, a nawet czwarte jezioro. To jednak za
mało, by móc powiedzieć, że Dąbrowa się zmieniła.
Wielka budowa z lat 70. nie miała precedensu w kolejnych latach dąbrowskiej historii. Powiedzmy wprost –
wtedy zbudowano to miasto. Dziś chcemy je poprawić.
Dostrzegamy brak centrum, problemy z arteriami
komunikacyjnymi, które przestały służyć dowożeniu
dziesiątek tysięcy ludzi do pracy w tym samym miejscu,
brak ciągłości zabudowy śródmiejskiej, lichą estetykę
ulic i osiedli, niedostatek bliskich mieszkańcom atrakcyjnych terenów zielonych, brak śródmiejskich dróg
rowerowych. Zauważamy brak więzi społecznych, antagonizmy dzielnicowe i pokoleniowe, odpływ młodych
i poczucie, że najlepsze w dziejach Dąbrowy już było.
Że miasto jest w pewnym sensie „post”. A huta? Z czasem, zakład wokół którego urosła Dąbrowa Górnicza,
a przede wszystkim wokół którego splotły się losy tak
wielu dąbrowian, przestał być „nasz”. Ważny punkt odniesienia dąbrowskiej tożsamości oraz przedmiot dumy
mieszkańców wypadł ze zbioru wspólnych wartości.
I dlatego nie mamy wyjścia. Pisałem o tym już wielokrotnie, powtórzę jeszcze raz – albo wykonamy ten
wysiłek, razem wymyślimy Dąbrowę na nowo, albo…
Policzmy się! Wystarczy nas jeszcze?
* na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 5 (218) czerwiec 2018

16

Architekt zaprawiony w boju
Dziś w „Alternatywniku” mrożąca krew w żyłach opowieść Tomasza Hliniaka, kluczowego eksperta ds.
nadzoru urbanistyczno-architektonicznego projektu Fabryka Pełna Życia, o dzieciństwie spędzonym na
prawdziwej wojnie, w tumanach bitewnego kurzu, w huku pocisków, pod blokiem, w cieniu wielkiej Huty.
Ten fakt pamiętam tylko z opowiadań mojej nieżyjącej już babci. Mam 5, może 7 lat. Późnym wieczorem wracam z „podbloku”. Babcia albo mama rozbiera
mnie na klatce schodowej. Przed drzwiami, bo inaczej
całe mieszkanie byłoby brudne od błota, smaru koparkowo-spychaczowego, kamieni oraz piasku, który przyniosłem w kieszeniach i wszystkich zgięciach ubrań.
Potem, podobno, obciera mi nogi mokrym ręcznikiem,
żeby nie powiedzieć szmatą, bo ręcznika pewnie szkoda, i zanosi do łóżka, bo jeszcze na klatce ze zmęczenia
zasypiam…
O tym, że uczestniczyłem w ten sposób w czymś, co
można nazwać apogeum tak zwanej „Epoki Gierka”
i jestem w jej epicentrum, dowiem się wiele lat później. Dowiem się też, że w moim mieście, ukochanej
Dąbrowie Górniczej budują największy kombinat metalurgiczny, największą hutę w Polsce. Urodziłem się 6
stycznia roku 1971. Rosnę wraz z Hutą Katowice. Wokół
niej dzieje się, kręci to wszystko.
Wtedy, kiedy po raz pierwszy włączyła się moja świadomość, pamiętam jak w tumanach kurzu biegam
w krótkich spodenkach po wykopach, budowach, piwnicach bloku i mieszkaniach moich kolegów i koleżanek. Rodzice, jak zawsze, w pracy. Są Budowniczymi
Huty Katowice. Moja druga babcia mieszka w Krakowie, a właściwie w Nowej Hucie, więc mam porównanie. Nasza Huta jest inna. Jest naprawdę nowa, nowsza,
będzie wspaniała. To nie ten stary Kombinat im. W. I.
Lenina, bo w Krakowie nie mówi się „huta”, tam mówi
się „kombinat”. U mnie jest Huta. Nie ma żartów. Żadnej patyny, historii, przeszłości. Tu wszyscy żyją przyszłością. Ich przyszłość to przyszłość HUTY.
Rodzice są w pracy, więc teraz, do 15:30, blok jest
nasz. Potem, kiedy rodzice wrócą, przeniesiemy się na
„podblok”. Jeszcze później, wieczorem, zaczną się nawoływania z okien: „Tooomeeek!!!, Baaasiaaa!!!, Wooojteeek!!!, Gooosiaaa!!!... Jak zawsze, kilka razy poproszę błagalnym głosem: „Mamo, mogę jeszcze trochę?”
Dopiero, gdy mama zrobi się już naprawdę nerwowa
i wyrazi to konkretnym i dynamicznym zamknięciem,
wręcz trzaśnięciem, okna, bez słowa pójdę do domu.
Wtedy rozbieranie na klatce, ceremonia – rytuał obmycia stóp i… znów na wycieraczce urywa mi się film.
Rano obudzę się w swoim łóżku. Pod poduszką żołnierzyki i autka, które ściskam w dłoni tak, jakby zabawa w najlepsze trwała nawet podczas snu.

Huta Katowice w budowie
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Zdjęcie z roku 1982, kronika Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców, podpisane jako „Enklawy osiedla bez właściciela
zarządcy”. W tle budynek podstawówki nr 12.

Jest rok 1975, może 77. Dziś truchleję na myśl o tym,
ile czyhało na nas niebezpieczeństw. Jak to się stało,
że nikt z nas po prostu nie zniknął w jakimś wykopie
czy kanale i do dziś nie został odnaleziony. Nie został
przejechany, zmiażdżony, zgnieciony, rozwalcowany… To prawdziwy cud.
Kiedy wracam ze Szkoły Podstawowej nr 12, która
jest naprzeciwko mojego bloku przy ulicy Tysiąclecia
27, muszę pokonać te kilkadziesiąt metrów w strasznym kurzu. Pozostawiła go za sobą ogromna laweta,
na której widzę tak zwaną wielką płytę – ułożone na
platformie, niczym karty do gry, gotowe do ustawienia
przez dźwig ściany, i to z oknami. Ściany bloku, który
budowany jest obok mojego. Kolejne boczne bloki były
w iście ekspresowym tempie realizowane i zasiedlane.
Wraz z blokami równolegle powstawały żłobek, przedszkole i szkoła oraz pawilony handlowo-usługowe.
Obok baza budowlańców. Dzisiejsze osiedlowe zielone między-przestrzenie stanowiły wtedy hałdy ziemi
z wykopów, znajdowały się tam liczne bazy materiałów
i sprzętu budowlanego – prawdziwych wywrotek, koparek, spychaczy, wozów dla pracowników, czyli… wręcz
wymarzone wyposażenie palcu zabaw. Ciężki sprzęt,
stosy materiałów, baraki na kółkach dla budowlańców,
które pasjami penetrowaliśmy w poszukiwaniu skarbów, takich jak karty projektów, wielkie gwoździe czy
narzędzia. Wszędzie wertepy, wykopana ziemia spychana jest na boki. Sprzęt głośno pracuje i dymi. Jest
niesamowicie. Jest wspaniale.
W piaskownicy na terenie przedszkola budujemy my.
Obok budują budowlańcy. My mamy wywrotki i koparki. Wywrotki i koparki mają również oni. Ale przecież
nie będziemy bawić się w piaskownicy. Nie jesteśmy
dziećmi. Zerkamy kątem oka. Kiedy robotnicy z budowy pójdą po zakończonej zmianie do domu, nastąpi

apogeum zabawy. Ich prawdziwe wywrotki i koparki
będą nasze! Szybko podzielimy się na dwie bandy i zacznie się regularna wojna na bryłki.
Co to są bryłki? To kawałki, grudki zlepionej ziemi
z wykopów. Długo by mówić, jakie są zalety bryłki. Po
pierwsze nie boli, kiedy się nią dostanie. W tym bryłki
lepsze są od kamieni. Gorzej, kiedy błoto oblepia kamień. Wtedy będzie bolało. Nawet bardzo. Kto zawyje
z bólu od takiej „bryłki”, usłyszy magiczne „niechcący”
i wie jedno, że za chwilę ten, który rzucił „bryłką”, też
usłyszy „niechcący” – wtedy mu się odechce. No, pokaż się tylko, gdzie jesteś „niechcący”? Po drugie, bryłka zostawia trwały ślad. Kamień po prostu się odbija,
a tak wiesz, gdzie trafiłeś. No i rozprysk. Każdy z nas
dałby się posiekać za to, że rozprysk bryłki nie różni się
niczym od rozbryzgu prawdziwego pocisku. Jeśli dodatkowo wyda się dźwięk przypominający strzał i świst
lecącej kuli, no i obowiązkowo, również ustami, dźwięk,
gdy pocisk osiąga cel… mamy prawdziwą wojnę. Do
tego komenda: „odłamkowym ładuj”, no i konieczny
gest „przelizania palca” oraz filmowe przymrużenie
oka, które jeden z czterech pancernych wykonywał
przed strzałem z czołgowego działa. Ileż godzin każdy
z nas wydawał te dźwięki, gdy tylko skończył się kolejny
odcinek „Czterech Pancernych” i trzeba było od razu
lecieć na „podblok” odreagować wojenne emocje. Tak,
niektóre dzieci mają „podwórka”. My mamy „podblok”.
Podblokiem to, podblokiem tamto, będę podblokiem.
Prawdziwe wywrotki i koparki to teraz czołgi. Kryjemy się za nimi. Rzucamy, czym się da. Nie bierzemy
jeńców. Jesteśmy uzbrojeni, jesteśmy bezwzględni –
dla wrogów i dla sprzętu. Szkoda, że jak na prawdziwej
wojnie nie można tego wszystkiego w finałowej scenie
spalić! Szczególnie kuszące są szyby szoferek ciężkich
maszyn budowlanych. No i beczki na paliwo, wydające
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Piosenka o Hucie Katowice
„Właśnie tutaj, właśnie tutaj,
zapłonęła ogniem huta
i urosła i zdumiała, z iskier cała, z żaru cała.
Pewnie słońcu żal (2x), że od słońca mocniej świeci,
mocniej grzeje stal”.

Współpraca
– to się opłaca
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to korzyści
dla mieszkańców miasta. Prawdziwe efekty przynosi ona jednak tylko
wtedy, kiedy opiera się na wzajemnym zaufaniu, dialogu oraz partnerstwie pomiędzy administracją samorządową i aktorami społecznymi.

Budowa bloków z wielkiej płyty na osiedlu Kasprzaka
w Dąbrowie Górniczej.

Tak właśnie jest w Dąbrowie Górniczej, gdzie zarejestrowanych jest 328 organizacji pozarządowych (173 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 39 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 25 uczniowskich klubów
sportowych, 57 stowarzyszeń zwykłych i 26 fundacji).
Dąbrowski model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oparty jest na wielości podmiotów i instytucji (m.in. Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
wraz z Centrum Aktywności Obywatelskiej) zaangażowanych w obowiązujące w mieście procedury.

Współfinansowanie działań i projektów

Ogromne maszyny na budowie Huty Katowice.

głośny i głuchy blaszany dźwięk, zlokalizowane w tylnej
części spychacza, przepraszam, czołgu.
Jutro rano prawdziwi robotnicy budowlani ocenią
szkody w sprzęcie. Ale nas tu już nie będzie. My z enerdowskimi tornistrami na plecach, workami na zmienne
obuwie, przyczesani, w pionierkach i szkolnych fartuszkach
z białymi kołnierzykami, jak aniołki będziemy w kurzu budowy iść do szkoły. Jak w rosyjskiej czytance. I tak w koło.
Droga wzdłuż mojego bloku to wjazd na budowę.
Wielka jak smok, czerwona Tatra (tak, chłopak nawet
po 40 latach pamięta takie rzeczy) strasznie świszczy,
z wysiłku ciągnąc kolejne bloki w kawałkach. Ledwie
sięgam do podwozia maszyny. Kierowca nawet by nie
zauważył, gdybym wpadł pod te ogromne koła.
Kiedy powstaną kolejne bloki, wprowadzą się do nich
kolejne dzieci. Będą w szkole „nowi”. „Nowi” muszą
przejść okres szkolenia, a właściwie regularnej tresury: pomiatania, zaczepek, drwin, szykan, złośliwości…
wiadomo. Muszą się wkupić. Jak w wojsku. My to MY!
Nie tak łatwo tu żyć. Tu jest wojna na śmierć i życie.
„Nasz kawałek osiedla jest inny od tego, skąd jesteście
łamagi! Tu jest naprawdę trudno przeżyć. Nawet bryłką można w czapkę zarobić!”
Mój blok jest tak długi, że opanowany został przez
dwie bandy. Sześć klatek to my. Sześć dalszych – oni.
Nie lubimy się i unikamy. Oni też mają grudki, a ich
czołgi i pepesze w niczym nie ustępują naszym.
Tomasz Hliniak
Uzupełnienie: Autorem tekstu „Dąbrowa żąda dostępu do
morza” opublikowanego w majowym „Alternatywniku Dąbrowskim” jest Darek Ryczkowski.

Więcej na:
fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
/fabrykapelnazycia

W samym tylko 2017 roku, na współpracę z organizacjami pozarządowymi, miasto przeznaczyło ponad 10
mln zł. Ponad 3 mln zł trafiły do podmiotów społecznych w wyniku konkursów organizowanych w 12 obszarach. W efekcie stowarzyszenia zorganizowały 133
projekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne, ekologiczne, a także związane z oświatą, ekologią i pomocą społeczną. Ponad 56 tys. zł przekazano na tzw. małe granty,
a kolejne 220 tys. zł na zadania związane ze zdrowiem
publicznym. Prawie 600 tys. złotych to dotacja dla
Ochotniczych Straży Pożarnych, a kwotą ponad 100
tys. złotych dąbrowski samorząd wsparł funkcjonujący
w Dąbrowie Górniczej Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca”. Z kolei
dotacja dla podmiotów działających w obszarze oświaty
wyniosła ponad 5,2 mln zł.

Pieniądze to nie wszystko
Wsparcie podmiotów społecznych nie sprowadza się
wyłącznie do przekazywania na realizowane przez nie
zadania środków finansowych. W 2017 r. 21 podmiotów
zostało zwolnionych z opłat czynszowych za zajmowane przez nie lokale o łącznej powierzchni 3 476, 52 m².

Koszty, jakie poniosło z tego tytułu miasto, to blisko
600 tys. złotych. 17 organizacji posiadało swoją siedzibę
w Centrum Aktywności Obywatelskiej, kolejne 27 korzystało tam z adresu, a 50 z pomieszczeń biurowych
i sal warsztatowo-szkoleniowych. W 2017 r. Centrum
576 razy udostępniło sale szkoleniowe oraz 2581 pomieszczenia biurowe niezbędne do prowadzenia działalności przez podmioty III sektora.
Prócz wsparcia infrastrukturalnego Centrum oferuje
także bezpłatne poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze,
informacje na temat nowych wytycznych prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości
i prawa, szkolenia oraz aktywizację społeczności lokalnych. W Centrum spotykają się też działające na terenie
gminy zespoły opiniująco-doradcze, takie jak Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Dąbrowa Górnicza czy Dąbrowskie Forum Organizacji
Pozarządowych.
Pozafinansowa współpraca z podmiotami społecznymi to także konsultowanie z NGO aktów prawa
miejscowego (w 2017 roku – 47 konsultacji), udzielanie
patronatów nad inicjatywami i projektami organizacji
pozarządowych (44 patronaty) czy wsparcie dla funkcjonujących w mieście klubów wolontariusza (13 klubów). Miasto promuje także działalność podmiotów
społecznych, współorganizując z Dąbrowskim Forum
Organizacji Pozarządowych Festiwal Ludzi Aktywnych
– coroczne święto obywatelskości, w którego organizację w zeszłym roku zaangażowane były aż 63 podmioty.
Działania promowane są również w internecie, gdzie
pod adresem ngo. dabrowa-gornicza. pl funkcjonuje
portal dąbrowskich organizacji pozarządowych, w którym na bieżąco można śledzić szczegółowe informacje
na temat dąbrowskiego modelu współpracy oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne.

OBYWATELSKA DĄBROWA NA SZÓSTKĘ!
W połowie czerwca opublikowany został
raport Miasta Obywatelskie w Polsce opracowany przez Fundację Roberta Schumana. Oczywiście, nie mogło w nim zabraknąć Dąbrowy
Górniczej, która uplasowała się na 6. miejscu,
jako jedno z najbardziej obywatelskich polskich
miast.
– Wysoka pozycja w rankingu potwierdza, że postawienie na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz nieustanne zachęcanie mieszkańców
do włączania się w życie miasta i współdecydowania
o nim to kierunek, w którym warto podążać – podsumowuje wyniki raportu Zbigniew Podraza, prezy-

dent Dąbrowy Górniczej.
Autorzy zestawienia analizowali miasta w oparciu o 5 wskaźników: bierną i czynną aktywność
wyborczą, udział w organizacjach publicznych,
zaangażowanie w życie publiczne, rozpowszechnienie postaw obywatelskich, a także otwarcie
miast na obywateli.
W przypadku Dąbrowy Górniczej szczególnie doceniony został rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz stworzenie optymalnego mechanizmu współpracy i dialogu pomiędzy administracją
samorządową a mieszkańcami.
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Warte 700 mln zł projekty środowiskowe
w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal
Poland na ostatniej prostej
Oddział ArcelorMittal Poland w Dąbrowie
Górniczej, czyli dawna Huta Katowice,
zbliża się do końca dużych inwestycji, które
znacznie zmniejszą oddziaływanie zakładu na
środowisko. Łączny koszt projektów, które
mają zostać zakończone jeszcze w 2018
roku, to ok. 700 mln złotych.

Ś

rodowiskowa ofensywa w Dąbrowie Górniczej dotyczy stalowni,
spiekalni oraz elektrociepłowni TAMEH POLSKA. W przypadku
stalowni prace dotyczą modernizacji
istniejącego systemu odpylania oraz
budowy nowej odpylni, wielkością
zbliżonej do bloku mieszkalnego, co
przełoży się na znaczne obniżenie emisji pyłów podczas wytapiania stali z surówki i złomu. Ponadto, na wysokości
ok. 40 m zainstalowane zostaną gigantyczne okapy. Wyłapią one tzw. emisję
niezorganizowaną, która obecnie widoczna bywa nad budynkiem stalowni. Okapy są wysokie i szerokie na 12
metrów, a waga każdego z nich to 12
ton. Nad każdym z trzech konwertorów
(urządzeń, w których powstaje stal), zamontowane zostaną trzy takie „pochłaniacze”. Dzięki realizacji tych zadań

wydajność systemu odpylania zwiększy
się trzykrotnie.

Nowoczesne hybrydy
Projekty dotyczące spiekalni polegają na budowie nowoczesnych filtrów
dla taśm spiekalniczych, które wykorzystywane są do tworzenia spieku
rudy żelaza – podstawowego składnika wsadu dla wielkich pieców. Każda
z instalacji odpylających będzie hybrydą: połączeniem dwóch typów filtrów – elektrostatycznego i workowego
– w jednej obudowie. Do jednej taśmy
przyporządkowane będą aż dwa takie
zestawy. W październiku 2017 roku
uruchomiono pierwszy filtr dla taśmy
nr 3, natomiast rozruch drugiego nastąpił w pierwszej połowie maja 2018
roku. Bliźniaczy projekt dotyczy taśmy

Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w TAMEH POLSKA
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Filtr hybrydowy. Do jesieni w hucie bedą działały cztery takie instalacje

spiekalniczej nr 1. Cała inwestycja pozwoli ponadsześciokrotnie zmniejszyć
emisję pyłu na obydwu taśmach.

Oczyszczanie spalin
na wielką skalę
Nad trzecim z projektów pracuje
TAMEH POLSKA (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i TAURON Pol-

ska Energia). Jest to budowa instalacji
odsiarczania i odazotowania spalin
w elektrociepłowni. Dzięki tej inwestycji spaliny powstające w kotłach energetycznych będą najpierw odsiarczane
po wejściu w reakcję z wapnem, a później dodatkowo odpylane. Następnie,
po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, będą poddawane odazotowaniu przy użyciu wody amoniakalnej.
– Efekt środowiskowy będzie olbrzymi.
Ta instalacja pozwoli nam ograniczyć
emisję pyłów o ponad 86 proc., tlenków
azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki
o 66 proc. – mówi Manfred Wawrzynosek, członek zarządu TAMEH POLSKA.
– Dostosowanie naszych instalacji do wymogów unijnej dyrektywy
o emisjach przemysłowych to wydatek
znacznie przekraczający miliard złotych – informuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu oraz dyrektor ochrony
środowiska i energetyki ArcelorMittal
Poland. – Pod kątem jej zapisów unowocześniliśmy już m.in. krakowską
koksownię i krakowski wielki piec.
W Zdzieszowicach zmodernizowaliśmy wydział węglopochodnych,
a w Sosnowcu elektrociepłownię. To
ogromny wysiłek modernizacyjny
i wielki wydatek, dlatego cieszymy się,
że na część tych zadań udało nam się
uzyskać pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje.
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akcja lato
da browa-gornicz a .pl

facebook.com/MiastoDabrowaGornicza

prezydent Dąbrow y Górniczej
Zbigniew p odraza
zaprasza!

lipiec−sierpień 2018

Dąbrowska
akcja lato
pałac kultury Zagłębia

centruM sportu i rekreacji

park Wodny „nemo – Świat rozrywki”

tel. 32 733 88 00
www.palac.art.pl
PalacKulturyZaglebia

tel. 32 261 21 05
www.csir.pl
CSiRDabrowaGornicza

tel. 32 639 05 72
www.nemo-wodnyswiat.pl
NemoSwiatRozrywki

Letnie Kino Plenerowe (na terenie Fabryki Pełnej Życia)
21 i 28 lipca, 4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 21.00

Zajęcia tenisowe – trener Paweł Kałuża, tel. 32 261 21 05
lub 660 422 944 (korty przy ul. Tysiąclecia 21)
23-27 lipca (od poniedziałku do piątku)
20-24 sierpnia (od poniedziałku do piątku)

25 czerwca – 31 sierpnia

Koncerty na plaży
7 lipca, godz. 21.00 – „Muzyka nad wodą” (Pogoria III)
8 lipca, godz. 18.00 – Sojka Band (na terenie Fabryki Pełnej Życia – w strefie kibica)
15, 22 i 29 lipca, godz. 18.00 – Sojka Band (Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 18.00 – Miejska Orkiestra Dęta (Pogoria III)
Artystyczne Wakacje (Pałac Kultury Zagłębia)
Możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć i warsztatów artystycznych
również w Domu Kultury Ząbkowice oraz w klubach osiedlowych i świetlicach
środowiskowych, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia w danej placówce

Miejska Biblioteka publiczna
tel. 32 639 03 00
www.biblioteka-dg.pl
mbpdg
Siła wyobraźni – zajęcia literacko-plastyczne
każdy poniedziałek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00
Podróże w krainie wyobraźni – zajęcia, podczas których dzieci
poznają odległe miejsca i ich unikatowy klimat
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00
Rusz głową z wyobraźnią – łamigłówki, krzyżówki, rebusy, zagadki,
kalambury, gry planszowe
każda środa lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00
Ćwiczymy z wyobraźnią – zajęcia sportowe
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 16.00-17.00
Ekowyobraźnia – zajęcia plastyczne z użyciem materiałów recyklingowych
każdy piątek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00
Wymienione wyżej zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Głównej
Plażowanie z biblioteką – cykl warsztatów o różnorodnej tematyce
dla dzieci (Pogoria III)
każda środa lipca i sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia), godz. 12.00-15.00
Wybuchowe warsztaty z Panem Korkiem (Pogoria III)
18 lipca i 8 sierpnia, godz. 15.00-16.30
Bogata oferta zajęć i warsztatów również we wszystkich filiach
bibliotecznych na terenie Dąbrowy Górniczej

• zajęcia tenisowe dla młodzieży w wieku 14-16 lat, godz. 11.00-12.00
• zajęcia tenisowe dla młodzieży w wieku 11-13 lat, godz. 12.00-13.00
• gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 8-10 lat,
godz. 13.00-14.00
• gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 5-7 lat,
godz. 14.00-15.00
Szkółka Speleo-Wspinaczkowa
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona)
23 czerwca – 1 lipca, godz. 11.00-17.00
Zajęcia wspinaczkowe
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona)
3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia, godz. 16.00-19.00
Letnia Akademia Samurajów
(Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”)
25 czerwca – 6 lipca (z wyjątkiem 30 czerwca i 1 lipca), godz. 10.00-13.00

Dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i gimnazja) z klas
od IV SP i starsze: w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00)
na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu
tożsamości dziecka potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie
gminy Dąbrowa Górnicza
Dzieci poniżej wieku szkolnego oraz z klas I-III SP: w godz. 9.00-21.00
(ostatnie wejście o godz. 19.00) obowiązkowo z opiekunem prawnym
na podstawie wpisu w jego dokumencie (w przypadku dzieci w wieku
przedszkolnym) lub legitymacji szkolnej bądź innego dokumentu
tożsamości dziecka potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie
gminy Dąbrowa Górnicza (wstęp opiekuna zamieszkałego na terenie
Dąbrowy Górniczej odbywa się na podstawie przysługującego biletu
ulgowego lub normalnego z uwzględnieniem 20-proc. zniżki)

Muzeum miejskie „Sztygarka”
tel. 32 726 41 85
www.muzeum-dabrowa.pl

Nordic walking z Fitness Klubem „Salsa”
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 10.00-11.00

Spotkania z grami historycznymi – gry planszowe, figurowe (bitewne)
i karciane, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych (spotkania są organizowane
przez Dział Historii oraz Dąbrowski Klub Miłośników Gier Historycznych)
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 10.00-19.00, po wcześniejszej
rezerwacji terminu

Aktywna sobota na plaży z Fitness Klubem „Salsa”
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 11.00-12.00

„Spotkania pod pancerzem” – zajęcia w grupach zorganizowanych
do 20 osób (Park Militarno-Historyczny „Reduta”)
lipiec i sierpień, po wcześniejszej rezerwacji terminu

Dance4you – zumba, latino solo, zajęcia fitness
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
8 lipca i 24 sierpnia, godz. 16.00-18.30

Zwiedzanie Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” – bezpłatnie dla dzieci
i młodzieży z Dąbrowy Górniczej
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 10.00-13.00
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 13.00-18.00

Maraton zumby dla wszystkich z agencją eventową La Cultura
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
7, 14 lipca i 11 sierpnia, godz. 18.00-20.00
Szkółka bokserska dla dzieci i młodzieży
(Hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46)
od poniedziałku do piątku w sierpniu
• zajęcia ogólnorozwojowe, godz. 9.00-10.00
• zajęcia bokserskie, godz. 10.00-11.00
Siatkówka i koszykówka dla dzieci i młodzieży
(Hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46)
od poniedziałku do piątku w sierpniu
• dzieci do 12. roku życia, godz. 10.00-11.30
• dzieci od 13. roku życia, godz. 11.30-14.00

Warsztaty teatralne – zajęcia w grupach zorganizowanych do 20 osób
• ćwiczenie głosu i dykcji
• elementy logopedii i teatroterapii
• małe etiudy sceniczne, pantomima
• praca z lalkami teatralnymi
lipiec i sierpień, po wcześniejszej rezerwacji terminu

młodZieżowy OśrODek pracy twórcZej
tel. 32 262 54 61
www.mopt.pl
moptdg
Warsztaty ceramiczne i plastyczne oraz zajęcia teatralne,
dziennikarskie, wokalne i taneczne
2-20 lipca, godz. 15.00
23 lipca – 17 sierpnia, godz. 10.00

lat
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EKOLOGIA
KOPALNIA NIE DOSTANIE ZGODY NA WYRĄB LASU BIENIA

„Dolomity” przestaną
fedrować w Ząbkowicach
Miasto nie zgodzi się na rozszerzenie kopalni dolomitu w Ząbkowicach i zamianę wielu hektarów wiekowego
lasu na wyrobisko. Koncesja na wydobycie dla PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A. kończy się za trzy
lata. Wówczas, zgodnie z przyjętym planem, ma się rozpocząć rekultywacja zdegradowanego terenu, a firma
ma już na dobre prowadzić wydobycie w nowej kopalni w powiecie zawierciańskim.
Od kilku lat mieszkańcy Ząbkowic żyją nadzieją, że
uciążliwa ze względu na potworny hałas i unoszący
się pył kopalnia dolomitu zaprzestanie działalności,
a produkcja zostanie przeniesiona do nowej odkrywki
w Chruszczobrodzie. Zakładowi kończy się bowiem
koncesja na wydobycie w Ząbkowicach. Wielokrotnie
mówił o tym sam prezes PPUH „Dolomit” Kopalnia
Ząbkowice S.A. Janusz Kmiecik.
– Czekamy tylko na odbiory techniczne i ruszamy
w Chruszczobrodzie. W Ząbkowicach będziemy stopniowo ograniczać produkcję. Natomiast cały teren zostanie zrekultywowany i zalesiony według zatwierdzonego planu. Przewiduje on między innymi wytyczenie
ścieżek rekreacyjnych – wyjaśnia prezes „Dolomitów”.
Ta wizja kłóci się ze staraniami kopalni o dalsze rozszerzenie wyrobiska. Tym razem zakład wydobywczy chce wyciąć hektary dorodnego, należącego do państwa, wiekowego Lasu Bienia, jednego z ostatnich naturalnych lasów, nie
tylko w Ząbkowicach, ale także w całej Dąbrowie Górniczej.
Porastają go dorodne sosny i buki. Jest to cenna pozostałość
po byłej Puszczy Łosieńskiej. Bytuje tutaj dzika zwierzyna,
a piękny las przyciąga miłośników przyrody z całego miasta. Jest także elementem pasa przyrodniczej ochrony przed
uciążliwym przemysłem. Wyrąb wiekowego lasu i zamiana
leśnego areału w głębokie księżycowe wyrobisko wypełnione odpadami budowlanymi w mieście walczącym o poprawę jakości powietrza nie mieści się mieszkańcom Dąbrowy
Górniczej w głowie. Tym bardziej, że pod warstwą dolomitu zalegają jedne z najcenniejszych w kraju, podziemne
złoża wody oligoceńskiej. To prawdziwy ekologiczny skarb
Dąbrowy Górniczej. Gigantyczny rezerwuar krystalicznie
czystej wody. Nie mogą się do niej dostać żadne zanieczyszczenia, również te organiczne. Tymczasem już dwukrotnie mieszkańcy Ząbkowic alarmowali, że z zasypywanego
przez kopalnię wyrobiska śmierdzi. Kopalnia tłumaczy, że

Granicą wydobycia jest nieprzekraczalna linia Lasu Bienia. Takie jest stanowisko wadz miasta.

była to gnijąca skoszona trawa przywieziona przez jedną
z firm zieleni miejskiej i że więcej takie sytuacje się nie powtórzą. Na szczęście, żeby kopalnia mogła zrealizować swój
projekt poszerzenia wydobycia na Las Bienia, miasto musiałoby zmienić miejscowy plan zagospodarowania i przeznaczyć tereny leśne na wyrobiska górnicze. Do tego potrzebna
jest nie tylko pozytywna opinia miasta, ale także formalna
zgoda Rady Miejskiej.

– Las Bienia to cenny przyrodniczo teren dla naszego miasta. Stanowi naturalny pas zieleni oddzielający sporą część Dąbrowy Górniczej od Huty ArcelorMittal, koksowni „Przyjaźń” i rozwijającej się strefy
gospodarczej w Tucznawie. Na pewno nie pozwolimy
na to, żeby został przeznaczony pod wyrobisko górnicze – mówi Marcin Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy
Górniczej.GC

WYNIKI III Miejskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych
„Wyobraźnia nie zna granic” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8
im. Adama Mickiewicza dn. 25 maja 2018 r.
I miejsce: Nicole Staczyńska, uczennica klasy VII
Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara
w Dąbrowie Górniczej, opiekun: pani Patrycja Bugajska
II miejsce: Kornelia Rogala, uczennica klasy VII
Szkoły Podstawowej nr 27 w Dąbrowie Górniczej,
opiekun: pani Ilona Łonak
III miejsce: Nikodem Chwastek, uczeń klasy V
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Górniczej, opiekun: pani Anna Ciszewska.

Wyróżnienia:
Szymon Prajsnar, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej, opiekun: pani Anna Ciszewska
Maja Sołtys, uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej, opiekun: pani Anna Dębska
Wiktoria Debabowa, uczennica klasy III Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie
Górniczej, opiekun: pani Sylwia Mazur
red
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jubilaci
Lista osób obecnych na
zdjęciu, obchodzących
50. jubileusz zawarcia
małżeństwa dnia
26.05.2018 r., godz. 10:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bieda Janina i Józef
Bilewicz Halina i Julian
Błach Łucja i Józef
Brzęczek Zofia i Władysław
Bugajska Alicja i Bogusław
Bugała Maria i Zygmunt
Cichopek Janina i Gabriel
Cieplińska Zdzisława
i Mieczysław
Cybulska Elżbieta i Stefan
Drobnik Lidia i Kazimierz
Fujarska Heryka i Czesław
Głąbińska Alicja i Tadeusz
Gozdek Barbara i Henryk
Koterba Stanisława i Andrzej
Koziara Halina i Zbigniew
Kwiecińska Leokadia i Tadeusz
Mazurkiewicz Janina i Zbigniew
Miros Anna i Kazimierz

Lista osób obecnych na
zdjęciu, obchodzących
50. jubileusz zawarcia
małżeństwa dnia
26.05.2018 r., godz. 11:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pecold Krystyna i Tadeusz
Podsiadło Felicja i Kazimierz
Stojak Mirosława i Edward
Sztachańska Teresa i Józef
Wieczorek Maria i Jerzy
Wilk Jolanta i August
Zaczkowska Halina i Janusz
Ziętal Genowefa i Ksawery
Żurawska Barbara i Sylwester
Żurek Irena i Edmund

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adamik Janina i Marian
Błaut Teresa i Zdzisław
Czapla Feliksa i Zdzisław
Jachymczyk Zofia i Albin
Krasoń Wanda i Zdzisław
Padjas Barbara i Mieczysław
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fot. Dariusz Nowak

Lista osób obecnych na
zdjęciu, obchodzących
60. jubileusz zawarcia
małżeństwa dnia
26.05.2018 r., godz. 11:30
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sport

Dokończenie ze str. 1
Pierwsi kibice przyszli do strefy 14 czerwca, kiedy
cały świat z zapartym tchem oglądał ceremonię otwarcia mundialu w Rosji i pierwszy, inauguracyjny mecz.
Fabryka Pełna Życia była gotowa na godne przyjęcie
miłośników futbolu. Zadbano o trybuny, odpowiednie
nagłośnienie i wielki telebim. Kibicowanie nie ograniczało się do biernego oglądania meczu. Każdy mógł
spróbować sił na wytyczonym boisku albo przy komputerowej konsoli, gdzie od razu rzęsiście padały bramki. Ale prawdziwe emocje przyszły 19 czerwca, w dniu
pierwszego meczu biało-czerwonych.
Najmłodsi kibice mieli po kilkanaście miesięcy, a najstarsi grubo ponad osiemdziesiąt lat. Trybuny, ławki
i plażowe leżaki zapełniły się na długo przed rozpoczęciem meczu. Tutaj każdy był ważnym kibicem, nie
było żadnych sektorów dla VIP-ów, uprzywilejowanych
miejsc czy lepszych ławek. Znakiem rozpoznawczym
dla wszystkich – prezydentów miasta, uczniów, rodzin
z dziećmi i rozemocjonowanych seniorów były piłkarskie koszulki, szaliki w narodowych barwach i pomalowane twarze. Pierwsza, zresztą przypadkowa, bramka
dla Senegalu nie załamała kibiców. W ruch poszły bębny i trąbki. Ponad tysiąc gardeł domagało się wyrównującego gola. I trzeba przyznać, że bramki dla naszych
natychmiast zaczęły padać, ale w świecie wirtualnym,

za sprawą najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy przy komputerowych konsolach ogrywali
Senegal, jak chcieli. Niestety, w realu było coraz gorzej.
Druga bramka nieco ostudziła doping, ale mecz był
jeszcze do wygrania. Gol Krychowiaka przywrócił nadzieję chociaż na wyrównanie, ale tego dnia biało-czerwoni przegrali także z upływającym czasem. Przegrany
mecz i skompilowana sytuacja w naszej grupie sprawiła,
że 24 czerwca przyszło nam rozegrać z Kolumbią mecz
o wszystko. Mimo chłodu i kapryśnej aury znalazło się
wielu miłośników futbolu, którzy ponownie przyszli do
dąbrowskiej strefy kibica. Niestety, i tym razem najwięcej goli dla naszych padło na boisku wytyczonym w Fabryce Pełnej Życia, gdzie co chwilę, jakiś młody człowiek w biało-czerwonych barwach trafiał w okienko
albo wbijał piłkę pod poprzeczkę. Zatem nic dziwnego,
że po meczu chłopcy mówili, że oni w Dąbrowie wygrali z Kolumbią 6:0. Dziwili się tylko, że ich dorośli idole
ponieśli w Rosji tak sromotną porażkę i będą musieli
wracać do domu.
Dąbrowska strefa kibica w Fabryce Pełnej Życia działa
do 15 lipca. Serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania, bo piłkarska uczta trwa dalej, a walka o mistrzowskie trofea dopiero nabiera rumieńców.

GC

Plaża Open w Dąbrowie
Na przełomie czerwca i lipca Dąbrowa Górnicza gościć będzie
siatkarski turniej Plaża Open.

3 czerwca Bieg Skrzata ponownie zagościł w parku Hallera. Wzięło w nim udział ponad 1000 młodych biegaczy.

fot. Dariusz Nowak

W dąbrowskiej strefie
kibica gramy dalej

Na twarzach
uśmiech,
na szyjach medale

Bieg Skrzata to jedyna tego typu impreza w Polsce pod
względem liczby i kategorii wiekowych uczestników (od
maluchów po licealistów). Trasa wyścigu, w zależności
od kategorii wiekowej, liczy od 200 m do 1000 m.
Lekkoatletyczne zmagania dla najmłodszych od lat
cieszą się niezwykłą popularnością. Nie inaczej było
w tym roku. Na starcie stanęły zarówno najmniejsze
dzieci, które dystans pokonywały w asyście rodziców,
przez przedszkolaki, aż po młodzież zacięcie walczącą o jak najlepszy wynik. Oprócz części sportowej, na
uczestników czekały liczne atrakcje – dmuchańce, malowanie buziek, zabawy, konkursy czy zajęcia plastyczne. Głównym organizatorem Biegu Skrzata było Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
PK

Mistrzowie
układania liter
Dwie dąbrowskie drużyny zajęły najwyższe miejsca na podium Mistrzostw Szkół
w Scrabble. 18 czerwca gościli w urzędzie
miejskim, gdzie z rąk Damiana Rutkowskiego
oraz Iwony Krupy, wiceprezydentów Dąbrowy Górniczej, odebrali gratulacje i upominki.

Zawody w Dąbrowie Górniczej, a dokładniej w Centrum Sportów Wodnych i Letnich Zielona, rozegrane
zostaną jako pierwsza odsłona tegorocznego cyklu.
W piątek, 29 czerwca, odbędą się kwalifikacje, a na
sobotę (30 czerwca) i niedzielę (1 lipca) zaplanowano
turniej główny. Każdego dnia zmagania rozpoczną się
o godz. 9. Będzie o co grać, bowiem pula nagród dla
mężczyzn wynosi 17400 złotych, a dla kobiet 13400
złotych. Zawody poprzedzone będą turniejem amatorskim, który rozegrany zostanie 28 czerwca. Początek
o godz. 17.
Plaża Open to turniej siatkówki plażowej, który
w tym roku odbędzie się już po raz dziewiąty. Z roku
na rok impreza ewoluowała, zarówno organizacyjnie,

jak i sportowo. Od pierwszych zawodów, w których grali głównie amatorzy, dziś gości najlepsze krajowe pary,
w tym reprezentantów Polski. W zawodach Plaży Open
grali m.in. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, którzy są liderami światowego rankingu FIVB.
Oprócz głównych rozgrywek, nie zabraknie również
wielu atrakcji dla kibiców. W tym roku odwiedzić będzie można strefę historii polskiej siatkówki. Do tego
zorganizowany zostanie mundial na wodzie, „dzika
bomba” czy turniej Vyllejbalon, który poprowadzi popularny kabareciarz Bartosz Gajda. Na kibiców czeka
też mecz gwiazd i pokaz siatkarskich popisów. Wstęp
wolny.
PK

25 maja w Kutnie odbyły się XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble. Mistrzostwa
składały się z trzech równoległych turniejów – dla
uczniów szkół podstawowych, dla uczniów klas
VII i gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w mistrzostwach wzięło udział
blisko 120 osób z różnych zakątków naszego kraju.
Turniej szkół podstawowych zdominowały zdecydowanie dwie drużyny z Dąbrowy Górniczej. Mistrzostwo Polski w tej kategorii zdobyli Zuzanna Paczuska
i Igor Barwa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3.
Drugie miejsce zajęły uczennice Szkoły Podstawowej
nr 11 – Natalia Łochocka i Michalina Czekiel. Na trzecim miejscu stanęli uczniowie z Radomska.
Obie dąbrowskie szkoły od lat biorą udział
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
„Scrabble w szkole”, regularnie trenują i z sukcesami uczestniczą w turniejach pod okiem swych
nauczycieli, prywatnie pasjonatów gry scrabble:
Marty Trzebińskiej (ZSP nr 3), Marty Jamrozy
i Sylwii Bagińskiej – Worwy (SP11).
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POLECAMY

DZIAŁO
SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

Jeżeli kręci Cię kinematografia, masz pomysł,
pasję i przyjaciół do współpracy - nie czekaj,
tylko chwytaj za aparat, kamerę, telefon
i do dzieła!
Czekamy na filmy krótkometrażowe z fabułą,
nie dłuższe niż 10 minut. Na najlepszych
czekają filmowe nagrody, w tym - klasyczne,
rozpoznawalne i uwielbiane przez wszystkich
filmowców - KLAPSY.

palac.art.pl

REPERTUAR

20.06
-15.08

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

4.

Sylwia Nowak i uczniowie
WYSTAWA -

Podczas warsztatów w pracowni plastycznej
powstają dzieła malarskie, ceramiczne,
ikony i inne. Na wystawie zostaną
zaprezentowane prace uczestników zajęć,
które prowadzi Sylwia Nowak, starszy
instruktor ds. plastyki i edukacji.

30.06
0 7. 0 7

g. 21:00

g. 18:00

NA FILM

Na zgłoszenia czekamy do 15 października.

Regionalny
Konkurs
Filmowy

Masz chęci, ale potrzebujesz pomocy np. przy
montażu? Zgłoś się do Amatorskiego Klubu
Filmowego przy Pałacu Kultury Zagłębia,
gdzie instruktor Jarosław Cyba chętnie
Ci pomoże.
Konkurs organizowany jest przez Szkołę
Podstawową nr 29 w Dąbrowie Górniczej,
we współpracy z Pałacem Kultury Zagłębia.
Patronat nad konkursem objął Wydział Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

g. 18:00

Widowiskowe i pełne pasji zakończenie
pracy uczestników zajęć i warsztatów.
Jesteśmy dumni z tak wielu młodych
talentów, które trenują pod czujnym okiem
naszych instruktorów!

Nocne pałacowanie
WSTĘP
WOLNY

Muzyka nad wodą

WSTĘP
WOLNY

- WAKACJE Z FILMEM

KONCERT - POGORIA III -

29.06-4.07

Piotruś i Królik

g. 17:00

29.06-4.07

Kochając Pabla,
nienawidząc Escobara

g. 19:30

Ogarnij teatr!

Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band
KONCERTY - FABRYKA PEŁNA ŻYCIA
POGORIA III -

Ruch, światło, rekwizyty, muzyka i niezwykłe
emocje. Zwieńczenie projektu Ogarnij teatr!
było spektakularne.

Plenerowe koncerty towarzyszyć nam będą
przez całe lato. Dąbrowski zespół
zapoczątkuje cykl 8 lipca w Fabryce Pełnej
Życia. Kolejne niedzielne występy będzie
można podziwiać przez cały lipiec przy molo
Pogorii III, zawsze o 18:00.

soboty
sierpnia

Popis Artystyczny

ZWIEDZANIE PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA -

Wieczorny koncert na plaży wykona
Orkiestra Kameralna złożona z muzyków
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej
i Slovak Sinfonietta Žilina. Artyści
zaprezentują nastrojowy repertuar
z muzyką filmową i popularną.

niedziele
lipca

MOJ

POMYSŁ

WSTĘP
WOLNY

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
średnich, gimnazjów i szkół podstawowych
(klasy 5-8). Wszelkie informacje o konkursie,
a także warunki uczestnictwa i wytyczne prac
znajdują się w regulaminie dostępnym
na stronie www.palac.art.pl.

,

WSTĘP
WOLNY

Miejska Orkiestra Dęta
KONCERTY - POGORIA III -

W sierpniu muzyczną „pałeczkę” przejmie
dąbrowska orkiestra dęta. Przez cztery
soboty będziemy bawić się przy utworach
muzyki klasycznej, rozrywkowej i biesiadnej.
Nie zabraknie czarujących wokalistów
i wielu nowych aranżacji piosenek.

Artystyczne Wakacje 2018
w Klubach Osiedlowych
i Świetlicach Środowiskowych
W programie warsztaty plastyczne,
ceramiczne, teatralne, muzyczne,
rekreacyjne oraz plenery i wycieczki.

Więcej informacji
w placówkach oraz na
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L E T N I E

KINO
PLENEROWE
2018

Fabryka
Pełna Życia

SOBOTNIE
WIECZORY

ZPiT PKZ Gołowianie
Koncert pełen niespodzianek - w repertuarze
Gołowian znalazły się nowe elementy, m.in.
pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich
oraz prapremiera utworu „Maki” autorstwa
Miry Zębali-Dudek.

wstęp wolny

godz. 21.30
21.07 - Zagubieni
28.07 - Ja, Daniel Blake
godz. 21.00
04.08 - Patti Cake$
11.08 - The Florida Project
18.08 - Aż do piekła
25.08 - Gimme Danger

Orkiestry Dęte
Podczas IX Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych odwiedziły nas grupy
ze Słowacji, Chorwacji, Ukrainy, Śląska oraz oczywiście - Zagłębia Dąbrowskiego.
Orkiestrom towarzyszyły niezastąpione
mażoretki, m.in. dąbrowskie Iskry i Iskierki.

