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Wiemy już, kto wystartuje w dąbrowskiej kampanii samorządowej

Marcin Bazylak
kandydatem na prezydenta

W poniedziałek, 27 sierpnia, w trakcie spotkania w gronie współpracowników
Zbigniew Podraza ogłosił rezygnację ze startu w wyborach prezydenckich i przekazał
poparcie Marcinowi Bazylakowi, swojemu dotychczasowemu pierwszemu zastępcy.

21 października
idziemy do urn
Wybory samorządowe na
nowych zasadach.
Po licznych dyskusjach, sporach i medialnych spekulacjach, znamy już datę tegorocznych
wyborów samorządowych. Odbędą się one 21
października, a drugą turę, tam gdzie będzie
potrzebne dodatkowe rozstrzygnięcie, zaplanowano na 4 listopada.
Tym samym oficjalnie ruszyły przygotowania do
wyborów, które, zdaniem nie tylko ekspertów, ale
przede wszystkim zwykłych mieszkańców, są niezwykle ważne, bo decydują o naszym codziennym
życiu. Niezwykłość tych wyborów polega również
na tym, że odbędą się one na nieco innych zasadach
niż dotychczas. Fundamentalna zmiana dotyczy
czasu trwania kadencji. 
Dokończenie na str. 2

Wyborcza statystyka Dąbrowy Górniczej

96 809
wyborców

Marcin Bazylak oficjalnym kandydatem na prezydenta Dąbrowy Górniczej. Zbigniew Podraza stanie na czele listy kandydatów do rady
miejskiej SLD – Lewica Razem

– Ostatnie 12 lat to niesamowity czas, w którym udało
się zbudować markę Dąbrowy Górniczej i wytyczyć drogę rozwoju, którą miasto powinno podążać także w kolejnej kadencji. Kadencji, w której nie będę już prezydentem Dąbrowy Górniczej, ponieważ podjąłem decyzję,
aby ustąpić miejsca połączeniu młodości i samorządowego doświadczenia, których gwarantem jest mój pierwszy
zastępca Marcin Bazylak – ogłosił Zbigniew Podraza.
– Zdaję sobie sprawę, że tą decyzją zaskoczyłem wielu
z Was, ale podjąłem ją po przemyśleniach oraz rozmowach

z rodziną i przyjaciółmi. W życiu każdego przychodzi taki
czas, kiedy trzeba wyzwania stojące przed miastem przekazać młodszemu pokoleniu – powiedział Zbigniew Podraza i dodał, że Marcin Bazylak to najwłaściwszy kandydat na stanowisko prezydenta Dąbrowy Górniczej.
Wcześniej kandydaturę Tatiany Duraj-Fert na prezydenta zgłosił PiS, 28 sierpnia ogłoszono kandydata Koalicji Obywatelskiej – Artura Borowicza, a 29 swój udział
w staraniach o fotel prezydenta zapowiedzieli Edward Bober (DWS) i Katarzyna Zagajska (Razem dla DG). red

7
kandydatów
w okręgu z jednej
listy wyborczej

25
mandatów na
radnych do zdobycia
w całym mieście

67
obwodów

5
mandatów na radnych
w każdym okręgu
wyborczym

5
okręgów wyborczych
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puls miasta

Dąbrowska edukacja 2018

Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego, życzę wszystkim
pracownikom oświaty, naszym podopiecznym i uczniom, a także rodzicom
dąbrowskich dzieci i młodzieży, by ten nowy rok szkolny był lepszy,
spokojniejszy od poprzedniego, zwłaszcza w szkołach podstawowych
i gimnazjach. Zapewniam, że dołożyliśmy wszelkich starań, by
zniwelować mankamenty reformy edukacji, a w kolejnych latach nadal
będziemy inwestować w dobro, jakim jest edukacja dąbrowian.
Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej

Gmina Dąbrowa Górnicza ponad 1/3 budżetu przeznacza na
oświatę i wychowanie (ok. 35%). Do tego, każdego roku, znaczną
część środków inwestycyjnych przekazujemy na remonty i modernizacje placówek oświatowych i wychowawczych. Za nami
kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Sportowych, przed
nami remont szkoły w Błędowie.
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21 października idziemy do urn
Dokończenie ze str. 1
Została ona wydłużona z czterech do pięciu lat. Oznacza
to, że zarówno radni – miejscy i wojewódzcy oraz prezydent miasta będą wypełniać swój mandat przez pięć kolejnych lat. Dodatkowa zmiana polega na tym, że wprowadzono ograniczenie czasu urzędowania włodarzy gmin do
dwóch kadencji, licząc od najbliższych wyborów.
Zatem ten, kto wygra w naszym mieście, będzie mógł
rządzić maksymalnie przez najbliższe dziesięć lat, oczywiście pod warunkiem, że otrzyma od mieszkańców
kolejny mandat zaufania w wyborach za pięć lat.
Zmieniono zasady głosowania korespondencyjnego.
Teraz w ten sposób będą mogły głosować tylko osoby
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Odebrano natomiast możliwość głosowaPRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (219) sierpień 2018

nia korespondencyjnego osobom starszym lub mieszkającym poza granicami kraju.
Zmieniła się także ustawowa definicja znaku „x” na kartach do głosowania, który od teraz oznacza co najmniej
dwie linie przecinające się w obrębie karty do głosowania.
Wcześniej postawienie więcej niż dwóch linii oznaczało
nieważność głosu. Na ważność oddanego głosu nie będą
już miały wpływu własne adnotacje czy komentarze dopisywane na karcie do głosowania. Nie będą miały też znaczenia skreślenia i zamazania dokonywane na karcie.
Nowością są dwa typy komisji obwodowych. Pierwsza z nich będzie zajmowała się przeprowadzeniem głosowania, a druga ustalaniem jego wyników. Ta druga
rozpocznie pracę dopiero po zakończeniu głosowania
w danym lokalu wyborczym.

41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Kościuszki 25, pok. 29
tel./fax 32 639 03 34
www.biblioteka-dg.pl
e-mail: przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl
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inwestycje

Nowa szkoła będzie wizytówką Błędowa
Sala gimnastyczna,
wielofunkcyjne boisko z bieżnią,
nowoczesny plac zabaw oraz
nowe pracownie lekcyjne, to
elementy inwestycji, która
rozpoczęła się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Błędowie.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie zupełnie
nowa, w pełni wyposażona, sala gimnastyczna, której
do tej pory szkoła w ogóle nie posiadała. Powstaną też:
szatnia dla uczniów, nowa biblioteka, pracownia chemiczna, pracowania fizyczna, sekretariat, toalety oraz
pomieszczenia techniczne i pomocnicze.
Poza rozbudową budynku, na terenie szkoły zrealizowane zostanie wielofunkcyjne boisko z bieżnią i skocznią. Projekt zakłada także budowę „zielonego” placu
zabaw, nowego parkingu, montaż ławek, stojaków rowerowych i ogrodzenia. Całość uzupełnią nasadzenia
zieleni.
Wartość prac, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i Spółka, to
9 mln zł. Prace zostaną zakończone w sierpniu przyszłego roku.
BM

Osłupienie
Ponieważ nieubłaganie nadciąga koniec wakacji,
przypomniałem sobie, że jest jedna (jedna z trzech)
rzecz, której naprawdę w swojej pracy nie znoszę.
Otóż – co jakiś czas pokazuje nam się słupki i wykresy. Najczęściej dotyczą one wszelkiego rodzaju
egzaminów czy jakichś tam wyników. Szkół, klas,
uczniów, nauczycieli. Słupki zdawalności matury, egzaminu gimnazjalnego i trzecioklasisty (ten ostatni
to jeden z najgłupszych i najbardziej niepotrzebnych
egzaminów, o jakich słyszałem). Słupki i wykresy.
W skali miasta, województwa, kraju, świata, kosmosu. Słupki informujące, jak który nauczyciel przygotował klasę i jak zdała ona egzamin. Wykresy, które
mówią, że ta szkoła jest ekstra, a ta beznadziejna.
„Nie lubię, nie dotykam, nie uznaję!” Automatycznie bowiem wyświetlają mi się przed oczami pinkflojdowskie młotki. Maszerujące równo, posłusznie
i pod dyktando. I wyobrażam sobie od razu tych
młodych ludzi sprowadzonych do cyferek, którymi
władze szkół, gmin, miast mogą się pochwalić. Albo
tych, którzy lokują się w ogonie i obrzuca się wtedy te
graficzne przedstawienia (bo to przestają być ludzie
na takim wykresie przecież) wzrokiem co najmniej
zniesmaczonym. „O, patrzcie – się mówi – ci tutaj
na przedzie bardzo dobrze się uczą i pięknie nam
wypadają na egzaminach. Dobrze rokują. A ci tutaj,
co wleką się w ogonie? Jeśli z tym nic nie zrobimy –
marna przyszłość nas czeka. No i o szkole też to wiele
wszystkim nam mówi. Potrzebny jakikolwiek komentarz?”. Albo – „o, tutaj klasa pani Joasi – pięknie
zdali wszystkie egzaminy, to jest nauczyciel wspaniały. A to, aż żal patrzeć, wyniki pracy pani Bożeny. No
cóż tu dodawać, czysta rozpacz. Niech państwo sami
wyciągną wnioski”. Albo jeszcze to – „To jest świetna
szkoła/klasa, tam dobrze posłać dziecko”.

A we mnie się wszystko jeży na myśl o tych wszystkich rankingach i wyścigach. Nawiasem mówiąc, najgorsze są konkursy na piosenkę albo na wiersz. W kilku zresztą miałem okazję brać udział i bez względu
na wynik, zawsze był we mnie jakiś dyskomfort,
przekąs, niesmak wewnętrzny (oczywiście, najgłupszym wyścigiem, w jakim wystąpiłem, były wybory
samorządowe, po których powiedziałem, że nigdy
więcej). Jak mawiał pan spod sklepu „wracając jednak do ad rem” – jest, oczywiście, różnica w mierzalności wyników matury, a wartością (?), dajmy na to,
wiersza (z jednej strony mamy twarde dane i cyferki,
z drugiej – prywatne odczucia jakichś tam komisji),
ale nie zmienia to faktu, że się tym wszystkim raczej
brzydzę. Gdyż – weźmy taki ranking szkół. Jedna się
plasuje wysoko, druga nisko. I jedną się chwali za
poziom, a o drugiej mówi, że „no, na litość boską!”.
Ale może należałoby wziąć pod uwagę, że jedna jest
liceum ogólnokształcącym, a druga technikum czy zawodówką. I inni ludzie przychodzą do jednego typu
szkoły, inni do drugiego. Ale jedni potrafią naprawić
samochód, inni są/będą świetnymi informatykami,
a jeszcze inni zostaną prawnikami czy skończą ASP.
Już w samym obrębie liceum mamy na przykład klasę o profilu matematycznym i humanistycznym. I się
okazuje, że w jednej – o dziwo! – na maturze lepiej
poszła matematyka, a w drugiej polski. A w innej
jeszcze nie wszyscy, o zgrozo!, zdali maturę. Czy to
jest wina nauczyciela, że uczył ludzi zorientowanych
w taki bądź inny sposób i jego klasa zdała „gorzej”?
Przede wszystkim przecież musimy uwolnić się od
tego myślenia, że WSZYSCY MUSZĄ MIEĆ MATURĘ (i iść na studia). „Otóż nie, Marianie! ” Nie muszą.
Ktoś powie: „No dobra, w szkołach średnich jest
selekcja na początku, ale podstawówki i gimnazja?

Tu chyba wszystko (czyli, sic!, wyniki) zależy od
nauczyciela…”. A jeśli jedna szkoła leży w (przepraszam za te określenia, ale chodzi o obrazowość)
rejonie „lepszym”, a druga w „gorszym”? Nie oszukujmy się – są takie sytuacje. Jeśli w jednym rejonie odsetek bezrobocia, alkoholizmu, rozbitych
rodzin, patologii jest duży, a w drugim znikomy?
Albo takie korepetycje... Jeśli jestem nauczycielem
słabszym albo trafię na słabszą klasę, ale będzie
moich uczniów stać na korepetycje, to sukces
(w sensie mierzalności znowu) murowany. Jeśli
wreszcie – choćby na przestrzeni szkoły – w jednej
klasie trafi się drużyna, której się chce, która potrafi i ekipa totalnych leserów, których ulubionym
szkolnym przedmiotem jest telefon komórkowy, to
nie ma takiej opcji, żeby klasa (a co za tym idzie
w powszechnym rozumieniu – nauczyciel) na wykresach wypadła dobrze. Kiedyś zostałem pochwalony, że moja klasa zdała egzamin gimnazjalny na
poziomie najlepszym w historii szkoły. I bardzo się
cieszyłem i byłem dumny. Ale po tej chwilowej pysze dotarło do mnie, że to była klasa, której koń
postawiony za biurkiem zamiast nauczyciela nie
przeszkodziłby w osiągnięciu tego wyniku (chociaż
Ola mówi, że to nieprawda).
Na egzaminie na stopień nauczyciela dyplomowanego jeden z egzaminatorów zadał mi takie pytanie:
„Widzę, że na przestrzeni lat pracował pan w wielu
bardzo różniących się od siebie szkołach. Co było
dla pana największym sukcesem?”. Pytanie było
albo podchwytliwe albo bez sensu. Ponieważ szkoły/środowiska są różne – w jednej sukcesem jest to,
że uczeń wygra konkurs, w drugiej, że ma zeszyt,
a w trzeciej, że w ogóle przychodzi na lekcje. Ale
tego nie pokaże żaden słupek...
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przed nami

nowe
wyzwania
Rozmowa z Marcinem Bazylakiem,
pierwszym zastępcą prezydenta
Dąbrowy Górniczej i kandydatem na
prezydenta miasta w tegorocznych
wyborach samorządowych.

Wojciech Czyżewski: – Znamy się już na tyle długo,
że chyba pozwolimy sobie na mówienie po imieniu?
Marcin Bazylak: – Jasne, zresztą jest to forma, którą chętnie stosuję także w przypadku krótszych znajomości, jeśli
tylko druga osoba nie ma nic przeciwko.
– Spodziewałeś się decyzji prezydenta Zbigniewa Podrazy o rezygnacji z kandydowania na urząd
i wskazania Marcina Bazylaka jako kandydata?
– Spodziewałem się, że kiedyś powie – Marcin, czas na
ciebie. Wiem, że mnie do tego przygotowywał. Zbigniew
Podraza to człowiek, który poświęcił Dąbrowie Górniczej
całe swoje życie zawodowe: jako lekarz, dyrektor szpitala,
radny, poseł, a ostatnią dekadę – prezydent miasta. Kiedy
mi powiedział, że przed naszym miastem stoją nowe wyzwania, że potrzebny jest prezydent, który się ich podejmie
i nie zaprzepaści dorobku ostatnich 12 lat, odpowiedziałem,
że jestem gotowy.
– Ostatnie 2 lata dąbrowianie znają Cię jako wiceprezydenta. Czym wcześniej zajmowałeś się w dąbrowskim samorządzie?
– Pracą, pracą i jeszcze raz pracą… Do urzędu przyszedłem za Zbigniewem Podrazą wraz z liczną grupą młodych
ludzi, którzy w nim widzieli nadzieję na poprawę po smutnych czasach prezydentury Jerzego Talkowskiego. Przyjąłem stanowisko naczelnika Wydziału Strategii, Promocji,
Kultury i Sportu. Miałem 28 lat i wpadłem w wir wyzwań,
z zapamiętaniem dążąc do zmian, na których nam zależało.
Dąbrowa ruszyła z miejsca! To, że dzisiaj możemy określać
nasze miasto jako przestrzeń dla aktywnych, jest efektem
odpowiednio rozbudowanej infrastruktury, ale przede
wszystkim oferty, która do aktywności zachęca. Proszę zauważyć, że z budżetu miasta wspieramy praktycznie wszystkie wydarzenia aktywizujące mieszkańców.
– Po pierwszych 4 latach Zbigniew Podraza postawił przed Tobą nowe wyzwanie – otrzymałeś powołanie na stanowisko pełnomocnika prezydenta.
Czym ta praca różniła się od poprzedniej?
– Prezydent powołał mnie na stanowisko pełnomocnika
z misją włączenia dąbrowian we współdecydowanie o mieście. To praca wymagająca dużej rozwagi i cierpliwości.
Budujemy zaufanie nie tylko na linii administracja – mieszkańcy, ale również staramy się budować zaufanie między
samymi mieszkańcami.
– Jak to robicie?
– Zacznę od przypomnienia, że 6 lat temu, wspólnie ze
Zbigniewem Podrazą, Zbigniewem Łukasikiem i Piotrem
Drygałą, odbyliśmy rozmowę, po której prezydent powierzył nam zadanie stworzenia w Dąbrowie budżetu partycypacyjnego. Miałem wielką przyjemność koordynować prace
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i wdrażać je w życie.
Dziś miarą sukcesu Dąbrowskiego Budżetu PartycypacyjPRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (219) sierpień 2018

Pragnę, by Dąbrowa była miastem przyjemnym do życia dla
osób w każdym wieku, w każdej
dzielnicy i na każdym osiedlu.
W czasach, kiedy Polaków dzieli
się na walczące ze sobą „plemiona”, zamierzam w zgodzie budować naszą dąbrowską, obywatelską społeczność.
nego jest fakt, że mieszkańcy uznają go za coś swojego, niezależnego od woli i zaangażowania urzędników.
– Połowa ostatniej kadencji to zmiany na stanowiskach wiceprezydentów.
– Tak, od dwóch lat nadzoruję pracę wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami. I moje pierwsze miłe zaskoczenie było takie, że szybko udało się wdrożyć konsultacyjny
model pracy. Z czasem, głównie dzięki projektowi Fabryka
Pełna Życia, przekonałem się, żę dąbrowianie są gotowi na
prawdziwe zmiany, byśmy w kolejnej dekadzie mogli zawalczyć o nowych mieszkańców. Bo miasta żyją i rozwijają się
tylko wówczas, gdy ludzie wybierają je jako miejsce do życia.
– Jakie są Twoje priorytety?
– Zależy mi, żeby Dąbrowa nadal rozwijała się jako
miasto obywatelskie i aktywne. Nie osiągniemy ani jednego, ani drugiego bez udziału mieszkańców. Po drugie
– Dąbrowa Górnicza musi być zdrowa. Uważam np.,
że jednym z problemów osób starszych jest samotność,
która potęguje choroby. Dlatego wraz ze współpracownikami będziemy tak kształtować otoczenie domów, by
mieli gdzie wyjść, by jak najdłużej cieszyli się sprawnością i dobrym zdrowiem. Dąbrowscy seniorzy nie mogą
być skazani na siedzenie w domach. Programy profilaktyczne, ułatwienia w dostępie do usług i ośrodków zdrowia – to będzie wyróżniać Dąbrowę Górniczą. Będziemy
przy tym kontynuować zwrot naszego miasta w stronę
rekreacji i upowszechniania sportu dla dzieci i młodzieży. Wspólnie zmienimy je w taki sposób, by młodzi ludzie
wybrali komunikację publiczną i rower, przechodząc na
bardziej ekologiczną, zdrową stronę życia.
– A jak to przekłada się na konkretne inwestycje?
– Powinniśmy powiększać zielone obszary Dąbrowy Górniczej – wszędzie, gdzie to możliwe. Jeśli zostanę prezydentem, za pięć lat zieleń będzie wyróżnikiem naszego miasta.
Jestem zbudowany tym, że dzięki nowym terenom inwe-

stycyjnym, przede wszystkim w Tucznawie, stworzyliśmy
alternatywę dla ciężkiego przemysłu, któremu Dąbrowa
zawdzięcza najdynamiczniejszy rozwój. Nie sposób jednak
zaprzeczyć, że temu rozwojowi towarzyszyło pogorszenie
stanu środowiska naturalnego. Dlatego w wyborze nowych
inwestorów stawiamy na niskoemisyjne zakłady produkcyjne, które gwarantują stabilną pracę, rozwój miasta, a przy
tym nie wpływają negatywnie na to, czym oddychamy.
Już w roku 2020 na dąbrowskie szyny wjadą nowoczesne
niskopodłogowe tramwaje, a za trzy, cztery lata Dąbrowa
Górnicza będzie miała sieć ze zrównoważonym transportem rowerowym, autobusowym, tramwajowym i rdzeniem
w postaci kolei (od metropolitalnej po międzynarodową).
– A co dla Ciebie jest najważniejsze?
– Pragnę, by Dąbrowa była miastem przyjemnym do życia dla osób w każdym wieku, w każdej dzielnicy i na każdym osiedlu. W czasach, kiedy Polaków dzieli się na walczące ze sobą „plemiona”, zamierzam w zgodzie budować
naszą dąbrowską, obywatelską społeczność. Uważam, że
Dąbrowa ma ogromny potencjał do wykorzystania. Nowy
układ transportowy, nowe śródmieście, bezpieczne drogi,
przemienione osiedla i rynki dzielnicowe z zielonymi skwerami zaprojektujemy i wykonamy tak, by różne pokolenia
mogły spędzać ze sobą czas, by nikt z nas nie czuł się samotny. Żyjmy pełnią życia, ze sobą, a nie obok siebie.
– Dziękuję za rozmowę.
Zapraszamy do lektury pełnej wersji wywiadu z kandydatem na
prezydenta Dąbrowy Górniczej na:
www.facebook.com/marcinbazylakofficial

MARCIN BAZYLAK, dąbrowianin, 14 września skończy
40 lat, absolwent I LO w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 12 lat pracuje w dąbrowskim samorządzie. Był szefem zespołu roboczego, który tworzył
Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako
pełnomocnik prezydenta odpowiadał za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inicjator
szeregu dąbrowskich projektów, m.in.: Dąbrowski Budżet
Partycypacyjny, Dębowy Maj Festiwal, Zagłębiewood,
Nasze Aleje. Nasza Decyzja. Jest przewodniczącym stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (www. inicjatywadabrowska. pl), które kontynuuje działania stowarzyszenia
Zielone Zagłębie, powołanego w roku 2001. Aktywnie
działa na forum krajowym. Pracował przy opracowaniu
standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, stały
uczestnik Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuje idę dialogu i współpracy.
Zaangażowany w działalność Sieci Miast Progresywnych
oraz Kongresu Ruchów Miejskich – w roku 2017 odbył się
w Dąbrowie Górniczej V Kongres Ruchów Miejskich. Od
dwóch lat pełni funkcję pierwszego zastępcy prezydenta
Dąbrowy Górniczej.
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rozmowa miesiąca

O Dąbrowę jestem spokojny
O swojej przyszłości, nowym kandydacie na prezydenta Dąbrowy Górniczej, a także potencjale
Strzemieszyc, w wywiadzie z Bartoszem Matylewiczem, mówi prezydent miasta Zbigniew Podraza.
Bartosz Matylewicz: – Panie Prezydencie,
ogłoszona przez Pana decyzja o nieubieganiu
się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta miasta, to dla wielu osób niemałe zaskoczenie.
Zbigniew Podraza: – Bycie prezydentem Dąbrowy
Górniczej jest najważniejszym z moich życiowych
doświadczeń. Jednak przychodzi taki moment, kiedy
wyzwania stojące przed miastem trzeba przekazać
młodszemu pokoleniu.
Dla mnie ostatnie 12 lat to niesamowity czas,
w którym wspólnie z moimi współpracownikami
zbudowaliśmy markę Dąbrowy Górniczej jako miasta ludzi aktywnych i pełnych chęci do działania.
To także pozyskanie rekordowych dotacji z Unii
Europejskiej, które pomogły w realizacji ogromnych inwestycji miejskich, m.in. w budowie kanalizacji, z czym związany był remont ponad 170 ulic
wraz z chodnikami czy prawie 200 kilometrów
nowych instalacji, w większości w tzw. zielonych
dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Wielkie środki
pozyskaliśmy na modernizację dróg, w tym DK 94,
która łączy śródmieście ze wschodnimi dzielnicami
naszego miasta, a także na remonty szkół i przedszkoli. Ostatnie lata to również stworzenie w rejonie
Pogorii centrum rekreacyjnego regionu, wzbogace-

Nie żegnam się z samorządem.
Będę kandydował do rady
miejskiej w okręgu numer
5, obejmującym m.in.
Strzemieszyce, w których
mieszkam od 6 lat.
nie oferty kulturalnej miejskich instytucji, a także
uruchomienie terenów inwestycyjnych i pozyskanie
nowych inwestorów w Tucznawie, zmiana sposobu
myślenia o komunikacji publicznej, rewitalizacja
śródmieścia, parków i dąbrowskich osiedli.
Nie było to zadanie łatwe, ale realizując je z osobami podobnie patrzącymi na sprawy Dąbrowy, które
dostrzegają problemy dąbrowian i mają zbliżone pomysły jak je przezwyciężać, wszystko było możliwe.
Dzisiaj o Dąbrowę Górniczą jestem spokojny, ponieważ droga rozwoju została wytyczona i jestem przekonany, że z nowym prezydentem miasto będzie nią
podążać. Oczywiście z koniecznymi korektami.
– Osobą, której przekazał Pan swoje poparcie, jest Marcin Bazylak – Pana dotychczasowy
pierwszy zastępca.
– Z Marcinem pracujemy razem od 2001 roku i gwarantuję, że jest on najwłaściwszym kandydatem na stanowisko prezydenta Dąbrowy Górniczej. Upór, zaangażowanie, pasja do działania, a także umysł otwarty
na nowe wyzwania i chęć do dialogu, to cechy, które
w 100 procentach oddają charakter Marcina Bazylaka
i jego podejście do pracy na rzecz Dąbrowy Górniczej.
Marcin potrafi również swoją pasją zarażać innych –
zarówno mnie, jak i swoich współpracowników, z którymi tworzy zgrany zespół. Jestem przekonany, że jeśli
dąbrowianie obdarzą go swoim zaufaniem i popar-

ciem, o które z pełną odpowiedzialnością proszę, będzie
on doskonałym prezydentem Dąbrowy Górniczej, który
zapewni jej nowoczesność i dalszy stabilny rozwój.
– Ale nie żegna się Pan z samorządem…
– Na pewno chciałbym spędzać więcej czasu z najbliższą rodziną – żoną, córkami, wnukami oraz ojcem
i wynagrodzić im ostatnie lata, kiedy wspierali mnie
w każdej trudnej sytuacji i cierpliwie znosili moją częstą nieobecność w życiu rodzinnym. Jeśli chodzi o miasto, to po tylu latach spędzonych w samorządzie trudno
z dnia na dzień przestać interesować się tym, co wokół.
Dlatego też będę kandydował do rady miejskiej w okręgu numer 5, obejmującym m.in. Strzemieszyce, w których mieszkam od 6 lat.
– Pana polityczni przeciwnicy twierdzą, że jest
to zdegradowana dzielnica, w której nie da się żyć.
– Oczywiście każdy ma prawo do własnych ocen.
Uważam jednak, że nazywanie Strzemieszyc „strefą
skażoną” jest przekroczeniem dopuszczalnych granic
i jawnym działaniem na szkodę mieszkańców, na co nie
może być zgody. Zdaję sobie sprawę, że sąsiedztwo zakładów pracy nie jest łatwe, bo sam mam widok na hutę
szkła oraz zakład zajmujący się jego recyklingiem, ale
dobrze mi się tutaj żyje i wiem, że nie jestem w tej ocenie osamotniony. Ja, a także wielu innych mieszkańców
doskonale pamiętamy Strzemieszyce sprzed lat z działającymi tutaj m.in. zakładami chemicznymi STREM

i naprawdę nikt nie chciałby do tamtych czasów
wracać. Dzisiaj Strzemieszyce to dzielnica z ogromnym potencjałem, w której wyremontowano drogi
i chodniki, działa ekologiczna kanalizacja, a szkoły przeszły termomodernizacje. Na dniach zacznie
funkcjonować nowoczesne centrum kultury, jakim
nie może się poszczycić żadna inna dąbrowska dzielnica, a w niedalekiej przyszłości zupełnie odmieni
się sąsiedztwo biblioteki i dawnego dworca kolejowego. Naprawdę trzeba się bardzo starać, żeby tego
wszystkiego nie zauważać i jak mantrę powtarzać,
że w Strzemieszycach dzieją się tylko złe rzeczy. Nie
pozwolę na to i będę przekonywał moich sąsiadów, że
nie sztuką jest narzekanie, lecz wspólne działanie na
rzecz naszej małej ojczyzny.
– A jakie jeszcze wyzwania widzi Pan przed
kolejną kadencją?
– Przede wszystkim musimy razem, z Marcinem
Bazylakiem i ambitnymi radnymi, przekonać mieszkańców, że wspólna, dobrze przygotowana drużyna
z ogromnym zapleczem wsparcia społecznego jest
najlepszą gwarancją dalszego rozwoju naszego miasta, naszej Dąbrowy Górniczej. Przed nami wiele
pracy, spotkań, rozmów i konsultacji. Będę w nich
aktywnie uczestniczył, do czego z całego serca zachęcam wszystkich dąbrowian.
– Dziękuję za rozmowę.
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inwestycje

Biblioteka dla wszystkich
7 września Filia nr 8 MBP w Dąbrowie Górniczej na nowo zatętni życiem.

Do wielkiego otwarcia zmodernizowanej biblioteki
w Strzemieszycach Wielkich zostało zaledwie kilka dni,
które z niecierpliwością odliczają dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mieszkańcy dzielnicy.
Dotychczasowa Filia nr 8, zlokalizowana przy ul. Ofiar
Katynia 93, przeszła od końca 2016 r. diametralną przemianę i nie będzie przesadą nazwanie jej lokalnym centrum kultury, którego w tym miejscu brakowało od lat.
Poddany gruntownej rewitalizacji budynek łączyć będzie od tej pory tradycyjne funkcje biblioteki z przyjazną
przestrzenią publiczną, która sprzyja m.in. spotkaniom
i integracji mieszkańców dzielnicy czy twórczej ekspresji.
Strzemieszycka filia już wkrótce ugości w swoich
progach miłośników kina, teatru, ruchu scenicznego,
muzyki, rękodzieła, a nawet językowych wyzwań. Nie
zabraknie też propozycji dla wielbicieli konstruowania
i programowania przy użyciu klocków LEGO.
Zielony taras na dachu budynku, nowoczesna
sala audiowizualna, pracownie warsztatowe, po-

• Koszt remontu biblioteki w Strzemieszycach
7,4 miliona złotych
• w tym dofinansowanie w ramach
konkursu rewitalizacyjnego
6,6 miliona złotych
mieszczenia dla lokalnych stowarzyszeń, strefa dla najmłodszych czytelników oraz udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych, to tylko niektóre z nowości, jakie
czekają na użytkowników – których, mamy nadzieję, nie
zabraknie!
– Obiekt cechuje się nie tylko przemyślanym designem, posiada również bogatą historię, do której już
wkrótce będziemy mogli dopisać kolejne wydarzenia
kulturalne i edukacyjne, skierowane nie tylko do dzieci,
ale i dorosłych mieszkańców Strzemieszyc Wielkich –
mówi Paweł Duraj, dyrektor dąbrowskiej książnicy.
Zobaczcie zdjęcia nowego centrum kultury w Strzemieszycach wykonane dwa tygodnie przed otwarciem. MW

Na Placu Hutnika – jednym z nowych centrów integrujących mieszkańców Dąbrowy
Górniczej – trwają odbiory robót budowlanych. Przed nami jeszcze trochę pracy, ale
już widać, że jest to nowa wizytówka gołonoskiego osiedla Kasprzaka.
– Plac Hutnika to projekt, który zupełnie odmienił osiedle Kasprzaka. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, co poprzedziło prace w terenie,
czyli projektowanie. Prawdziwie partycypacyjne,
oparte na warsztatach i konsultacjach, w których
brało udział wielu mieszkańców z całego osiedla.
Dlatego też podczas dzisiejszych odbiorów inwestycji nie mogło zabraknąć przedstawicieli tych, którzy w powstaniu Placu Hutnika mieli swój udział
– podkreśla Marcin Bazylak, I zastępca prezydenta
miasta.
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Plac Hutnika w nowej odsłonie

Na Placu Hutnika zadbano przede wszystkim o zieleń i wygodne miejsca do spędzania wolnego czasu
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Wrześniowe spotkania z DBP 2.0
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy kolejny cykl
Dzielnicowych Forów Mieszkańców. W trakcie spotkań mieszkańcy dowiedzą się, jak wydziały Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zweryfikowały pomysły oraz zaprojektują ostateczny kształt wybranych
inwestycji czy działań społecznych. Uczestnicy Dzielnicowych Forów Mieszkańców wybiorą projekty do
realizacji bądź podejmą decyzję o głosowaniu. Zapraszamy wszystkich dąbrowian. Wasz głos ma znaczenie.

Harmonogram wrześniowych spotkań Dzielnicowych Forów Mieszkańców:
3 września – poniedziałek
•
•
•
•
•
•
•

Zielona Korzeniec Dziewiąty, Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul.
Konopnickiej 56, godz. 17:00;
Antoniów, Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4, godz. 17:00;
Łazy Błędowskie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, godz. 17:00;
Błędów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul.
Żołnierska 188, godz. 17:00;
Aleje – Szkoła Podstawowa nr 8 budynek B, ul.
Wyspiańskiego 1, godz. 17:00;
Gołonóg, Szkoła Podstawowa nr 18, al. Piłsudskiego 73, godz. 17:00;
Strzemieszyce Małe, Świetlica Środowiskowa,
ul. Główna 61, godz. 17:00.

•
•

5 września – środa
•
•
•
•
•
•

4 września – wtorek
•
•
•
•
•

Mydlice Północne, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicz 6a, godz. 17:00;
Manhattan, Szkoła Podstawowa nr 13, al. M. J.
Piłsudskiego 24, godz. 17:00;
Ratanice, Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9, godz. 17:00;
Marianki, Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9, godz. 18:00;
Śródmieście, Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Kościuszki 25, godz. 17:00;

Stary Gołonóg, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3, godz. 17:00;
Ząbkowice, Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2, godz. 17:00.
Trzebiesławice, Szkoła Podstawowa nr 35, ul.
Uczniowska 24, godz. 17:00;
Reden, I LO im. Łukasińskiego, ul. Kopernika
40, godz. 17:00;
Rudy, Świetlica Środowiskowa, ul. Rudy 13A,
godz. 17:00;
Okradzionów, Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, godz. 18:00;
Mydlice Południowe, Zespół Szkół Muzycznych
im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, godz. 17:00;
Strzemieszyce Wielkie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Ofiar Katynia 76, godz.
17:00.

6 września – czwartek

•
•
•
•

Stara Dąbrowa, Muzeum Miejskie Sztygarka,
ul. Legionów Polskich 69, godz. 17:00;
Reden – Adamiecki, Klub Helikon, ul. Wojska
Polskiego 45, godz. 17:00;
Ujejsce, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul.
Mieszka I 20, godz. 17:00;
Łosień, Świetlica Środowiskowa, ul. Pocztowa
3, godz. 17:00;

•

Łęknice, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35,
godz. 17:00.

7 września – piątek
•
•

Piekło, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Przystań”, ul. Jasna 29, godz. 17:00;
Kasprzak, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25, godz. 17:00.

10 września – poniedziałek
•
•
•

Tworzeń, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Piłsudskiego 103, godz. 17:00;
Osiedle Młodych Hutników, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, al. Zwycięstwa 77, godz. 17:00;
Kuźniczka Nowa, Świetlica Środowiskowa, ul.
Kuźniczka Nowa 48, godz. 17:00.

11 września – wtorek
•
•
•
•
•

Łęka, Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa
185A, godz. 17:00;
Podlesie, Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A,
ul. Krasińskiego 34, godz. 17:00;
Staszic, Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul.
Krasińskiego 34, godz. 18:00;
Brodway, Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4, godz. 17:00;
Tucznawa – Bugaj – Sikorka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskiego 139,
godz. 17:00.

Cena ryzyka
Przez kraj przetacza się dramatyczna fala doniesień o kolejnych utonięciach i akcjach ratowniczych
osób, które, ignorując wszelkie zasady bezpieczeństwa, postanowiły zażyć ochłody w morskiej kipieli
albo głębokiej toni jezior.
Na śmiertelne niebezpieczeństwo narażają swoje
pociechy tatusiowie, którzy podczas wakacji udowadniają całemu światu, że mimo kiepskich umiejętności pływackich potrafią dzieciom zapewnić przednią zabawę w niebezpiecznych i odległych od brzegu
miejscach. Holują swoje maluchy na dmuchanych
materacach poza boje wyznaczające kąpieliska i tam
dla frajdy, własnym przykładem, zachęcają pociechy
do skoków na główkę i próby sił z morskimi falami. Takim równym gościom nie są straszne kąpiele
przy rybackich kutrach mocujących się z sieciami,
w pobliżu pogłębiarek, torów wodnych i podejść do
portów. Zażywają kąpieli bez ograniczeń, w każdym
możliwym czasie i miejscu. Po kilku piwach, w nocy,
w towarzystwie własnego psa, z żoną, dziećmi, w kąpielówkach, kompletnym ubraniu albo tylko w fantazyjnej czapce. Byleby zanurzyć ciało, zadziwić plażo-

wiczów i kolejny raz pokazać, kto naprawdę rządzi na
kąpielisku.
Ta skrajna głupota nie omija również dąbrowskich
jezior. Nie tak dawno widziałem na Pogorii III szerokiego w barach, ale jak się szybko okazało niezbyt
zdrowego na umyśle ojca, który razem z trójką dzieci, w dmuchanym, obciążonym do granic pontonie,
ku radości siedzącej na brzegu żony i matki, wyruszył
na podbój jeziora. Żadna z pociech nie miała kamizelki ratowniczej, a dzielny tatuś dla jeszcze lepszej zabawy
chybotał pontonem i chlapał dzieci wodą. Zabawa była
przednia tylko dlatego, że umysł szczęśliwego ojca nie był
w stanie wydobyć z szarych komórek komunikatu o grożącym niebezpieczeństwie. Tatuś chichotał, dzieci piszczały, żona robiła zdjęcia, a obciążony ponton odpływał
coraz dalej od brzegu. Tym razem nie doszło do tragedii.
Ale, jak widać z ogólnopolskich statystyk, nie wszyscy
mieli tyle szczęścia co ten nieodpowiedzialny ojciec.
W takich sytuacjach, przy skrajnej głupocie, trudno
się silić na filozoficzne dywagacje, ale warto chociaż
zadać pytanie o cenę ryzyka. Bo tak jak wszystko we
współczesnym świecie, również ona uległa całkowitej

degradacji. Kiedyś owszem ryzykowano, ale zazwyczaj dla jakiejś wielkiej sprawy czy jakiegoś niebywałego wyczynu. Tymczasem teraz ludzie powszechnie ryzykują dla błahostek, rzeczy przemijających,
w gruncie rzeczy nieistotnych. Dla głupiego wakacyjnego zdjęcia, które ma zachwycić znajomych, dorośli
ludzie tracą rozum i wspinają się na strome skarpy,
wchodzą za ogrodzenia odgradzające przepaście
albo igrają z masami wody zalewającymi pomosty.
Pracownicy ogrodów zoologicznych z przerażeniem
interweniują wobec rodziców, którzy swoje pociechy
wkładają do wybiegów dzikich zwierząt i przysuwają do klatek drapieżników tylko po to, żeby w świat
poszły pełne emocji zdjęcia z familijnego wypadu do
zoo. Cena ryzyka ma tutaj wyjątkowo marną wartość.
Może zatem przy oglądaniu wakacyjnych zdjęć
i filmów warto się zastanowić, na ile w naszym życiu wyceniamy ryzyko. Ile jest warte bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich – jedną, dwie fotki,
jakiś krótki filmik do Internetu czy może krótszą
o parę minut podróż samochodem?
Dąbrowianin
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Życie na pełnych obrotach
Rozmowa z Czesławem Kanią, społecznikiem z urodzenia, człowiekiem o wielu pasjach zakochanym
w Dąbrowie Górniczej.
Grzegorz Cius: – Co chwilę ktoś do Pana dzwoni, pisze wiadomości albo pozdrawia z ulicy. Ma
Pan aż tylu znajomych?
Czesław Kania: – Trochę ich jest, nie ukrywam. Ale
mnie to nie męczy. Wręcz przeciwnie, daje siłę do życia. Poza tym, w takim mieście, jak Dąbrowa Górnicza trudno nie mieć znajomych. No chyba, że się spędza czas jedynie przed telewizorem. Ale kto wychodzi
z domu, na pewno się nie nudzi i nie narzeka na brak
towarzystwa. Taka już jest ta Dąbrowa.
– „Taka” – czyli jaka?
– Dla mnie to ukochane miasto. Jestem z nim związany od zawsze. Tylko z tego powodu, że w Dąbrowie nie
było wolnej porodówki, urodziłem się w Sosnowcu, ale
całe życie spędziłem tutaj, czyli u siebie. Tak sobie nieraz
trochę filozoficznie myślę, że wzrastałem razem z Dąbrową Górniczą i Dąbrowa wzrastała również ze mną.
Zmieniałem się ja i zmieniało się miasto. Z całą rodziną
mieszkaliśmy najpierw w czynszowej kamienicy przy
nieistniejącej już dzisiaj ul. Batorego. Teraz w tym rejonie stoi między innymi Szkoła Podstawowa nr 20. Bawiliśmy się na ulicy wyłożonej kocimi łbami i na wielkiej
hałdzie, która codziennie powiększała się o tony żużlu
przywożonego z ówczesnej Huty Dzierżyńskiego. Tam
robiliśmy olimpiady – letnie i zimowe. W tym kurzu rywalizowaliśmy, kto dalej rzuci kamieniem, czyli takim
naszym dyskiem, kto dalej skoczy z górki albo przeskoczy przez patyk. W zimie ta gigantyczna hałda robiła za
tor saneczkowy. Dzisiaj w tym miejscu stoi park wodny,
a całkiem niedawno na naszej dawnej trasie zjazdowej
wybudowano hotel. To niesamowite, jak zmieniło się
to miasto. Po tej hałdzie, dziurach z wodą i kurzu nie
ma śladu. Jest piękny park ze ścieżkami i siłowniami.
A mnie z dzieciństwa zostały wspomnienia i zamiłowanie do działania w grupie.
– Pański dom został zburzony?
– Tak, te stare kamienice wyburzono, a my przenieśliśmy się do nowych bloków przy ul Kościuszki. Tutaj mieszkam do dzisiaj. Ale Dąbrowa Górnicza to dla
mnie również miejsce nauki i pracy. Zawodu uczyłem
się w „Sztygarce”, no i jak większość absolwentów tej
szkoły aż do emerytury pracowałem w górnictwie.
Jak to się między nami emerytami mówi, zacząłem
w „Zawadzkim”, skończyłem w „Paryżu”. Chodzi tutaj
oczywiście o dąbrowską kopalnię. Robota była ciężka.
Woziłem materiał na przodek, jeździłem maszyną i byłem dysponentem. Ale znajdowałem czas na rozrywkę.
Jeszcze w szkole zaraziłem się krótkofalarstwem. Jaka
to była pasja! Do dzisiaj pamiętam nasze hasło wywoławcze – SP9 PDG. Ganialiśmy z krótkofalówkami po
lesie, zdobywając punkty przy namierzaniu najsilniejszego sygnału. To były zawody w „łowach na lisa”. Poza
tym ponad granicami i morzami nawiązywałem łączność z kolegami krótkofalowcami z całego świata. To
był nasze ówczesne telefony komórkowe i nasz Internet.
Zresztą pasji miałem znacznie więcej.
– Po tej ciężkiej pracy w kopalni?
– Robota była okropna, ale tym bardziej, w nielicznych wolnych chwilach, szkoda było czasu na nudę. Jak
większość górników byłem działkowcem. Tej pasji jestem
wierny do dzisiaj. Wspólnie z kolegami budowaliśmy altanki. Jeden drugiemu pomagał, a za materiał służyło to,
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (219) sierpień 2018

„Z wiekiem ludzie bardziej patrzą na to, czy ktoś jest miły i otwarty na drugiego człowieka niż sytuowany czy rozpoznawany na mieście”

Najważniejszy jest pierwszy
krok. Trzeba się pozbyć
niepotrzebnych lęków i przyjść
na pierwszą lepszą imprezę
organizowaną w naszym mieście
dla seniorów.
co było pod ręką. Nikt przecież nie miał dostępu do normalnych materiałów budowlanych. Jako elektryk robiłem ludziom w altankach instalacje. Oczywiście wszystko za darmo, w ramach sąsiedzkiej pomocy. Tak zostało
do dzisiaj. Na działkach jest jedna wielka wspólnota. Ja
noszę do kolegi papryczki, bo akurat jest urodzaj, a on mi
daje ładne pomidory albo ogórki. Inny wychuchał śliczne
kabaczki, a ktoś z końca działek bogatą sałatę. Wszyscy
wzajemnie chwalą plony i dzielą się z sąsiadami.
– Z tego co wiem, te stare pasje powiększył Pan
o nowe zainteresowania.
– Nie boję się nowych czasów. One też są bardzo
ciekawe i niosą ze sobą wiele dobra. Trzeba być tylko
otwartym na ludzi, życzliwym i gotowym do współpracy. Dlatego działam w kilku dąbrowskich stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Chętnie się
włączam także w rozmaite społeczne akcje realizowane
w naszym mieście. Wiele można zdziałać wspólnie ze
znajomymi, przyjaciółmi czy ludźmi, którzy są gotowi
poświęcić swój czas dla innych. No i nie ukrywam, że
lubię ruch, bo od dawna wiadomo, że sport to zdrowie.
– Żona nie narzeka, że wiecznie nie ma Pana
w domu?
– Na szczęście mam kochającą i mądrą żonę. Zresztą
ona także nie lubi siedzieć w domu. Teraz np. w ramach
akcji „Aktywność 50+” chodzi na ćwiczenia do parku
Hallera. Poza tym podziela wiele moich pasji i ma dużo
wyrozumiałości.

– Kim są Pańscy znajomi ze stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych, którzy podobnie jak
Pan nie znoszą nudy?
– Znajomych mam wielu i nie wszyscy aktywni ludzie muszą od razu należeć do jakiejś organizacji. Najważniejsza jest chęć wspólnego działania i spędzania
wolnego czasu. Tutaj wiek praktycznie nie gra roli.
Chociaż muszę przyznać, że osoby starsze mają po
prostu mniej obowiązków i dlatego podczas rozmaitych akcji seniorzy stanowią większość. Wśród nich
zdarzają się nawet osoby dobiegające setki. Nie tak
dawno na gimnastykę przyszedł dąbrowianin, który
ma 96 lat. Z uśmiechem powiedział, że na aktywność
sportową nigdy nie jest za późno. W naszych rajdach
rowerowych, wędrówkach czy sprzątaniu świata biorą również udział ludzie z różnym wykształceniem
i zawodowym doświadczeniem. Ale to także nie ma
najmniejszego znaczenia. Z wiekiem wszystko się zaciera, a ludzie bardziej patrzą na to, czy ktoś jest miły,
sympatyczny i otwarty na drugiego człowieka niż sytuowany czy rozpoznawany na mieście.
– Co zrobić, żeby więcej ludzi obudziło w sobie
sportową i społeczną aktywność?
– Najważniejszy jest pierwszy krok. Trzeba się pozbyć
niepotrzebnych lęków i przyjść na pierwszą lepszą imprezę organizowaną w naszym mieście dla seniorów. To
może być spotkanie w bibliotece na wspólnym czytaniu
książek, spacer po parku albo krótka gimnastyka z instruktorem. Kto raz przyjdzie, na pewno nie pożałuje
i przekona się, że wspólne spędzanie czasu wolnego ma
znacznie większą wartość niż siedzenie przed telewizorem czy narzekanie przy osiedlowym sklepie. Równie
cenne jest ponowne odkrycie starej prawdy, że znacznie więcej cieszy dawanie niż branie. Dlatego udział we
wszelkich akcjach społecznych dla dobra wspólnego
albo innych osób jeszcze słabszych od nas, wciąga jak
narkotyk i nadaje nowy sens życiu seniora.
– Dziękuję za rozmowę.
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Dąbrowa siódmy raz połączy pokolenia

Ułatwienia
dla inwalidów
i ciężko chorych
Od września osoby z pierwszą
grupą inwalidzką, mające
problemy z poruszaniem się,
a także ciężko chorzy, przed
wymianą dowodu osobistego
nie muszą fatygować się do
fotografa. Zdjęcie zrobią im
urzędnicy z dąbrowskiego
magistratu.
– Dla wielu osób, inwalidów czy ciężko chorych,
udanie się do fotografa to spory problem. Z kolei
zamówienie go do domu, żeby wykonał zdjęcie, to
niemały koszt. Wychodząc naprzeciw potrzebom
takich osób, od września będziemy sami robić
zdjęcia w takich trudnych przypadkach – informuje Jacek Saltarski z wydziału spraw obywatelskich UM.
Do tej pory urzędnicy przyjmowali wnioski i dostarczali dowody osobiste schorowanym
mieszkańcom. Teraz idą o krok dalej i zrobią im
także zdjęcie niezbędne do dokumentu. Zgłoszenia przyjmuje referat dowodów osobistych – 32
295 69 33. 
PK

wanych lekach, alergiach czy kontakty do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce lub na niej, czyli w charakterystycznym miejscu, łatwo dostępnym dla
służb ratowniczych.
„Dąbrowa łączy pokolenia” to cykl imprez odbywających się od 2017 r. w Pałacu Kultury Zagłębia, objęty honorowym patronatem przez Zbigniewa Podrazę, prezydenta miasta. Jego współorganizatorem jest
Urząd Miejski. Umożliwia osobom w różnym wieku
udział w wydarzeniu kulturalnym za przystępną
cenę. Do tej pory odbyło się siedem imprez pod tym
szyldem. Wystąpili Piotr Machalica, Elżbieta Adamiak, Marek i Maja Sikorowscy, Jacek Wójciki, Sonia
Bohosiewicz, wystawiono też spektakl „Co widziała
Pani Z.?”.
„Dąbrowa łączy pokolenia” to nie tylko muzyka i teatr. Wydarzeniom towarzyszyły m.in. bezpłatne konsultacje medyczne czy spotkania poświęcone zdrowiu.
Sprzedaż biletów na najbliższy koncert, w cenie 15 zł,
rozpocznie się 30 sierpnia.
PK

Na scenie Pałacu Kultury Zagłębia zaprezentują się
muzyczni laureaci nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury. Tym wyróżnieniem, na przestrzeni szesnastu lat, uhonorowanych zostało kilkudziesięciu artystów, zarówno muzyków, jak również plastyków czy
literatów. W trakcie najbliższego koncertu, który rozpocznie się o godz. 18, wystąpią Dombrowa Piano Duo,
Dariusz Ziółek, Zespół Pieśni i Tańca Gołowianie, Katarzyna Hajduk-Konieczna, Anna Hajduk-Rynkowicz,
Dariusz Szweda i Tomasz Banasik, Marcin Maślak,
Piotr Zajdek, Jarosław Cyba, Kabaret DNO, Miejska Orkiestra Dęta, Łukasz Baruch, Cezary Biesiadecki, Jerzy
Sojka, Agata Widera-Burda, Mirosław Witek, Karolina
Żelichowska.
Przed koncertem będzie można dowiedzieć się,
jak skorzystać z „Busa seniora”. To propozycja dla
osób w wieku 60+, umożliwiająca za niewielką opłatą dogodny dojazd do lekarza czy urzędów. Koncert to również okazja, żeby wyrobić Kartę Seniora,
uprawniającą do zniżek, a także otrzymać „Kopertę
Życia”. Jest to specjalna koperta, zawierająca najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmo-

Uniwersytet dla seniorów
To jest propozycja dla aktywnych
seniorów, których nie brakuje
w naszym mieście. 3 września
ruszają zapisy do Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
W październiku rozpocznie się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, pod patronatem
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Oferta UTW
na rok 2018/2019 obejmuje zajęcia w sekcjach zainteresowań: malarstwa i rysunku, hobbystycznej (m.in.
zajęcia rękodzieła i kulinaria), muzycznej, szachowej,
klub etno-botanika, klub literacki; zajęcia ruchowe:
joga, gimnastyka rekreacyjna, gimnastyka zdrowy
kręgosłup, gimnastyka chińska TAI-CHI, zumba gold,
taniec. Ponadto, kurs języka angielskiego, spotkania
z dietetykiem, zajęcia z zakresu rozwoju osobistego,
wycieczki, wykłady m.in. z psychologii, filozofii, literatury, geografii czy prawa.
Zapisać można się w dniach 3-14 września, w godz.
9:00-13:00, w Pałacu Kultury Zagłębia, p. 318 (II piętro).
Zapisu należy dokonać osobiście w punkcie rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 733 88 07,
w godz. 9:00-13:00. Zajęcia rozpoczynają się 1 października. Opłaty: jednorazowe wpisowe do UTW (dla słuchaczy I roku): 15 zł, czesne za I semestr: 40 zł (płatne
do końca września), czesne za II semestr: 40 zł (płatne
do końca stycznia).
Uniwersytet III Wieku działa w Pałacu Kultury Zagłębia od 2007 r. Jego oferta skierowana jest do dojrzałych mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolicznych
miast, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej
pragną nadal się uczyć i rozwijać.

fot. Dariusz Nowak

fot. Dariusz Nowak

11 września odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Dąbrowa łączy
pokolenia”.

Uniwersytet umożliwia m.in. realizację pasji arystycznych

Bardzo często dopiero na emeryturze jest czas na
to, by pomyśleć o sobie, swoich potrzebach i możliwościach realizowania własnych pasji. Pomaga w tym
bogata oferta programowa Uniwersytetu. Uczestnicząc
w licznych wykładach, sekcjach zainteresowań, spotkaniach okolicznościowych oraz wycieczkach, umożliwia
on aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu. Wysoki poziom prowadzonych zajęć zapewniają pracownicy
naukowi, wykładowcy akademiccy, nauczyciele i instruktorzy. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod
opieką naukową Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba,
która zakończyła pracę zawodową.
PK
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Przetestuj swój pomysł na biznes
Pod koniec lipca, w budynku przy ul. 3 Maja 22, swoją działalność
rozpoczął Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości – zupełnie nowe
miejsce na mapie Dąbrowy Górniczej, które służyć będzie wszystkim,
którzy mają pomysł na biznes i marzą o założeniu własnej firmy.
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości to inicjatywa powstała, aby wspierać dąbrowskich przedsiębiorców. Dzięki zaangażowaniu miasta i współpracy
licznych instytucji naszego regionu, w tym Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru oraz Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości, mieszkańcy Dąbrowy
oraz okolic będą mieli okazję poszerzać swoją wiedzę na
temat przedsiębiorczości.
– To kolejna już inicjatywa miasta sprzyjająca aktywności mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Staramy się
pomagać i stwarzać warunki dla młodych i ambitnych
osób, które mają pomysł na siebie i chcą spróbować swoich sił we własnej działalności gospodarczej – mówił
podczas otwarcia Inkubatora Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.
– W dzisiejszych czasach coraz więcej osób myśli o założeniu własnej działalności, jednak liczne
obawy oraz przepisy prawne stoją na drodze do realizacji tych planów. Dzięki współpracy z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, masz okazję skonsultować swój pomysł, skorzystać z pomocy
ekspertów i zminimalizować ryzyko oraz koszty.
Współpraca to także liczne szkolenia dostosowane do potrzeb przedsiębiorców, spotkania oraz programy mentoringowe – mówi Michał Kucharski,
Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru,

Nagroda dla
przedsiębiorczych
Do 28 września przedsiębiorcy
mogą zgłaszać się do Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą im.
Karola Adamieckiego.

Konkurs, organizowany z inicjatywy Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dąbrowy Górniczej, odbywa się po raz
trzeci. Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność
na terenie Dąbrowy Górniczej, wdrożyły w ciągu ostatnich
3 lat innowacje, a przy tym prowadziły działalność, przestrzegając zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności
biznesu. Nagrodzone mogą zostać również duże przedsiębiorstwa działające na terenie miasta, które mają szczególny wkład w gospodarczy i społeczny rozwój miasta.
Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie dabrowa-gornicza.com. Zgłoszenia
należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
PK
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które jest operatorem dąbrowskiego inkubatora.
Jak to działa? Osobie, która chce spróbować własnych
sił jako przedsiębiorca, DIP przy współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości udziela
osobowości prawnej. Dzięki temu można prowadzić legalną firmę bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej czy spółki. Jest to znaczące ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców. Dodatkowo,
w ramach projektu czeka na nich także przestrzeń
coworkingowa. Jest to atrakcyjna propozycja dla osób,
które poszukują miejsca do pracy w dostosowanych do
tego warunkach z dala od domowego zacisza – często
niesprzyjającego efektywnej pracy.
– Przetestować swój biznes może praktycznie każdy.
Jedynym ograniczeniem jest rodzaj działalności, którą
chce się podjąć – niektóre z nich nie mogą zostać zrealizowane pod osobowością prawną AIP. Ograniczenia dotyczą między innymi działalności regulowanych
i koncesjonowanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące
pomysłu biznesowego i możliwości realizacji go w ramach DIP można wyjaśnić, kontaktując się z koordynatorami Inkubatora – tłumaczy Mateusz Maik, Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
– Jestem pewien, że niebawem to miejsce wypełni się
przedsiębiorczymi mieszkańcami z głowami pełnymi pomysłów, którzy przy wsparciu Inkubatora będą

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości już działa

mogli postawić swoje pierwsze biznesowe kroki. Za
wszystkich Was trzymam kciuki i życzę powodzenia!
– podsumowuje Marcin Bazylak, I zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej, który odpowiada za inwestycje
i współpracę miasta z inwestorami.
Bartosz Matylewicz

bezpłatne badania
Kolonoskopia i mammografia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii
Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
Szpital zaprasza do bezpłatnego wykonania kolonoskopii w ramach Programu Badań Przesiewowych
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Placówka realizuje Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego finansowany z Ministerstwa Zdrowia.
Z badań mogą skorzystać pacjenci z całej Polski
w przedziałach wiekowych:
• 50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego,
• 40-49 lat – w przypadku posiadania krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano
raka jelita grubego,
• 25-49 lat – jeśli w rodzinie występuje Zespół
Lyncha.
Aby wziąć udział w badaniu, nie trzeba być ubezpieczonym. Jedynym wymogiem jest dostarczenie
ankiety kwalifikacyjnej (osobiście, pocztą lub faksem), wypełnionej samodzielnie lub przez lekarza
rodzinnego/POZ do Pracowni Endoskopii.
Ankietę można pobrać ze strony szpitala: www.
zco-dg.pl w zakładce Aktualności.
Po weryfikacji ankiety pacjenci zostaną zakwalifikowani do badania. W trakcie zapisu na badanie

pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące
badania. W uzasadnionych przypadkach dąbrowski
szpital zagwarantuje dalszą opiekę medyczną.
Do badań nie kwalifikują się osoby, u których
wykonywano kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat
(poza pacjentami z zespołem Lyncha) oraz osoby
z objawami raka jelita grubego.
Więcej informacji 32 621 20 09 w godz. 10.3014.30.
W szpitalu realizowane są też badania diagnostyczne nowoczesnym mammografem cyfrowym
dla wszystkich pań w grupie wiekowej 50-69 lat.
Warunkiem wykonania badania jest ubezpieczenie
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Do badania nie jest
wymagane skierowanie od lekarza.
Z zaproszenia mogą skorzystać pacjentki, które
w ciągu 2 ostatnich lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych.
Badania realizowane są w Pracowni Mammografii
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna tel.: 32 621 20 80.
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Kulturalny październik
Przed nami siódma edycja Dąbrowskiego Festiwalu Kultury ZagłębieWood.
W październiku zapraszamy na koncerty, spektakle – w tym roku polecamy
kultowy „Scenariusz dla trzech aktorów” (z Janem Peszkiem, Andrzejem
i Mikołajem Grabowskimi), projekcje filmowe, wystawy i spotkania autorskie.
Oprócz tego w Dąbrowie Górniczej wystąpią m.in.
Lao Che, Stanisława Celińska, Peter J. Birch i Miuosh.
Ponad dwadzieścia festiwalowych imprez zagości w Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Bibliotece Publicznej,
Muzeum Miejskim „Sztygarka” i klubie Komitywa.
Rokrocznie przekrój artystów, występujących
w trakcie ZagłębieWood, jest szeroki. Nie dziwi więc,
że festiwal cieszy się wielką popularnością. W minionych latach publiczność miała m.in. okazję wysłuchać

koncertów rodziny Waglewskich, Misi Furtak, Curly Heads, Marii Peszek, Natalii Przybysz, Pablopavo,
Grzegorza Turnaua, Czesława Mozila, Renaty Przemyk, Raz Dwa Trzy, Zbigniewa Wodeckiego, Tymona
Tymańskiego czy Piano. PL. Kunszt aktorski zaprezentowali Sonia Bohosiewicz, Olga Bończyk, Piotr Gąsowski, Andrzej Grabowski, Mikołaj Grabowski, Jan
Frycz i Jan Peszek.

PK

Andrzej i Mikołaj Grabowscy i Jan Peszek wystąpią w kultowym
Scenariuszu dla Trzech Aktorów

Lao Che

Bilety na wydarzenia w Pałacu Kultury Zagłębia udostępniane będą od 4 września, według poniższego harmonogramu. Sprzedaż
prowadzona będzie w systemie online oraz
w kasie PKZ.
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert Dagadana – 4 września (g. 14:00)
Koncert Peter J. Birch – 5 września (g.
14:00)
Koncert Lao Che – 6 września (g. 14:00)
Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem
Macieja Muraszko – 7 września (g. 14:00)
Spektakl „Scenariusz dla trzech aktorów”
– 10 września (g. 14:00)
Koncert OLY. – 11 września (g. 14:00)
Koncert Miuosh i FDG Orkiestra – 12
września (g. 14:00)
Spektakl „Dziennik Przebudzenia” – 13
września (g. 14:00)

Stanisława Celińska

Północ-południe-zachód-wschód
Z góry stawiam tezę: usuwanie komunistycznych
symboli z przestrzeni publicznej nie przesądza o dekomunizacji. To raczej droga na skróty. I od razu
zapraszam w podróż po drogach, moim zdaniem,
lepiej przygotowanych do zerwania z balastem przeszłości.
Północne Niemcy, sierpień. Jedziemy. Po drodze
mijają nas konne zaprzęgi i inni rowerzyści. Droga
gruntowa, wcześniej była z kostki, jeszcze wcześniej
kamienista. Ale tu jest środek osady, więc dlaczego
droga gruntowa? Bo to Hiddensee, niemiecka wyspa
na Bałtyku: niewiele ponad tysiąc stu mieszkańców,
prawie 17 kilometrów długości, od 250 metrów do 4
kilometrów szerokości – całkowicie wyłączona z ruchu samochodów. Wyobrażacie sobie: nie ma asfaltowych dróg, przy domach nie stoją garaże, nie ma
stacji paliw i warsztatów! Jest zielono, jest morze, jest
pięknie: dookoła białe domy, przeważnie kryte strzechą, brak reklam, knajpki kuszą piwem i świeżymi
rybami, ludzie ciągną z plaży albo na plażę, do sklepu
albo zwiedzać jedną ze stojących tu urokliwych latarni morskich. Całość do złudzenia przypomina kurorty Danii czy Szwecji i w życiu bym nie powiedział, że
prawie trzydzieści lat temu Hiddensee była częścią tej
siermiężnej NRD.
Południe Niemiec, Stary Rynek w Dreźnie (historycznie najstarsza część saksońskiej stolicy, ale
z odległą przeszłością nie ma nic wspólnego), a przy
nim, a jakże, Pałac Kultury. Modernistyczne pudełko
z 1969 roku po upadku muru zostało pozostawione
w samym środku barokowego miasta. Nie tylko pozostawione – wyremontowane, wraz z wielką propagandową mozaiką. To „Droga czerwonej flagi”,

na której enerdowska żniwiarka wymachuje sierpem,
a czerwona gwiazda świeci nad sojuszem robotniczo-chłopskim. Wszystko to dokładnie naprzeciw, równie
pieczołowicie wyremontowanego, drezdeńskiego zamku. W nieodległym saksońskim Chemnitz (za czasów
NRD, Karl-Marx-Stad) nie sposób nie natknąć się na
wielką głowę Karola Marksa. Dzieło rosyjskiego rzeźbiarza Lwa Kerbela mierzy 71 metrów i stoi tu nieprzerwanie od 1971 roku. Na ścianie bloku stojącego za
pomnikiem widać napisy „Proletariusze wszystkich
krajów łączcie się” w czterech językach: niemieckim, rosyjskim, francuskim i angielskim. Ale i tutaj, podobnie
jak na Hiddensee, można mieć wątpliwości, czy to aby
na pewno pozostałości po najlepiej zorganizowanym
„demoludzie” w historii? Czy nie mamy do czynienia
z dekoracjami do jakiegoś historycznego filmu, ustawionymi w centrach przyjemnych miast, z mnóstwem
terenów przeznaczonych wyłącznie dla pieszych, wygodnych dróg dla rowerów, uporządkowanych bulwarów i zadbanych parków?
Tego lata we wschodnich Niemczech kilkakrotnie miałem okazję zwiedzić muzea poświęcone nieboszczce NRD. W niewielkim Redebeul, gdzie mieszkał i tworzył Karol May, twórca powieści o dzielnym
Winnetou (i też ma tu swoje muzeum), na czterech
poziomach prezentowane jest życie we wschodnich landach od zakończenia II wojny światowej. Zwiedzanie
zaczynamy od poznania „aparatu państwowego NRD”
z komunistyczną policją i strażą graniczną na czele,
niżej zaglądamy na enerdowski kamping, do pralni,
a także mieszkań, gdzie królują meblościanki, a z telewizorów przemawiają partyjni towarzysze. Możemy
nawet wejść do zakładowej szatni, w której porozwie-

szano kalendarze z „gołymi babami”. A na poziomie
najniższym – motoryzacja – królują trabanty, wartburgi, łady i zaporożce. Dla mnie była to podróż od
grozy do politowania. Z jednej strony opresyjny aparat, powtarzane z przekonaniem przez Honneckera
i jego popleczników zaklęcia o najlepszym ustroju
pod słońcem, z drugiej – dziadostwo, jakie fundowali
mieszkańcom wschodnich Niemiec.
Niemcy mają dziś sporo problemów (kto ich nie
ma?). Ale nie mają problemu z pozostałościami komunistycznej przeszłości w przestrzeni publicznej.
Między innymi dlatego, że na nowo zorganizowali
swoje miasta i sposób, w jaki z nich korzystają. W tej
przyjaznej dla pieszych, zielonej przestrzeni, pamiątki z czasów NRD jawią się jako turystyczna atrakcja,
ciekawostka. Albo jako część historii, o której trzeba
pamiętać, by się nie powtórzyła.
Przecież komunizm nie był groźny dlatego, że budował pomniki. Komunizm był groźny, ponieważ
pozbawił ludzi podmiotowości, dążąc do tego, by
z obywateli stali się użytecznymi trybami w machinie zmierzającej ku świetlanej przyszłości. By tego
dokonać konieczne było rozbicie wspólnoty. Jak
wiemy z historii, to się nie udało i komunizm w Europie Środkowej upadł z wielkim hukiem. Ale miasta
zaprojektowane i zbudowane tak, żeby podporządkować ludzi np. wielkim socjalistycznym budowlom
– zostały. Jedno z nich nazywa się Dąbrowa Górnicza. Metalowi sowieccy żołnierze niedawno z niej
odjechali. Trudniej pozbyć się dziadostwa: w naszych
parkach, na naszych ulicach, placach i osiedlach.
Czas na realną, a nie wyłącznie symboliczną – dekomunizację.
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Żywa ulica – rewitalizacja trwa
Zadbano nie tylko o zmiany fizyczne w przestrzeni
publicznej, lecz także działania społeczno-aktywizacyjne. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Przedsiębiorców z Wyboru” pracownicy Wydziału Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej prowadzą działania
na rzecz rozwoju gospodarczego, których celem jest
stworzenie i przetestowanie modelu wsparcia przedsiębiorstw działających na obszarze POR CENTRUM.
W budynku przy ul. 3 Maja 22 działa Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości oferujący doradztwo i wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą
i startupów. Przy udziale organizacji pozarządowych
i lokalnych przedsiębiorców przeprowadzono kilkanaście happeningów, akcji społecznych, eventów i miniwydarzeń.
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna jesień na ul.
3 Maja będzie wyjątkowo aktywna. Organizacje społeczne i grupy inicjatywne we współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami przygotowały mnóstwo ciekawych
przedsięwzięć. Już dziś warto w kalendarzu zapisać następujące daty:
• 5 września – Rewitalizacja społeczna – pełnosprawny (nie) pełnosprawny – w programie:
bezpłatne badania (cukier, cholesterol, ciśnienie),
konsultacje medyczne, psycholog, dietetyk oraz
konsultacje z prawnikiem, wystawa dorobku
placówek i stowarzyszeń zajmujących się niepełnosprawnością, minikoncert gitarowy Lucyny
Gawlik, koncert Łukasza Barucha i Karoliny
Żelichowskiej oraz gry i zabawy z nagrodami –
realizator: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Śląski Oddział Wojewódzki
• 9 września – II Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła – w programie: stoiska z rzemiosłem i rękodziełem, warsztaty tkackie, tkanina artystyczna,
ceramika z dekoracją, rzemiosło dziecięce, art.
-recycling, dmuchany zamek dla dzieci, bańki
mydlane, balony, malowanie twarzy – realizator:
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Komitywa

fot. Beautiful Mess_Maciej Skowroński

Na początku były zmiany komunikacyjne i śledzenie rzeczywistych przemian w przestrzeni miejskiej
razem z jej użytkownikami. Po serii spotkań i wielu konsultacjach, wprowadzono udogodnienia związane
z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa oraz użyteczności ulicy. Zamontowano trwałe i mobilne meble
miejskie, wymieniono oświetlenie na nowe typu LED, wprowadzono zieleń – drzewa, krzewy i rośliny
w donicach w ciągu ulicy oraz kwiaty wiszące. Taką transformację od września 2017 r. przeszła ul. 3 Maja.

Tegoroczna jesień na ul. 3 Maja będzie wyjątkowo aktywna – odmieniona ulica czeka na dąbrowian

•
•

14 września – Laboratorium niezwykłych eksperymentatorów – gra terenowa – realizator:
Fundacja Godne Życie
14 – 16 września – Street Festival 3Maj się ulicy
– w programie: uliczna strefa przyjemności – jedzenia, picia, muzyki, wystawa prac artystycznych „Nasz Art”, warsztat „Las w słoju”, warsztat artystyczny „Metamorfoza komody vintage”,
spacery historyczne, kiermasz rękodzieła, wystawa historyczna, seans filmowy – realizator: Fundacja Fabryka Kulturalna i Fajna Spółdzielnia
Socjalna

•
•

19 września – Dopolony Kurier z ulicy Klubowej – gra terenowa – realizator: PTTK oddział
Dąbrowa Górnicza
21 września – Obchody Światowego Dnia Pokoju
– w programie: wystawa, występ chóru, projekcja
filmów – realizator: MasterPeace Club Poland

Po szczegółowe informacje dotyczące przemian na ul.
3 Maja oraz planowanych w jej przestrzeni wydarzeń
zapraszamy na stronę fabrykapelnazycia.pl.
Magdalena Mike

SENIORZE – przyjdź, zrób coś dla siebie
Właśnie rozpoczął się nabór do I etapu projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej”.
Do wyjścia z domu, korzystania z życia i aktywności mieszkańców ulic: Mickiewicza, Norwida, Korczaka, Majakowskiego, Krasińskiego,
Słowackiego, Wyspiańskiego, Przemysłowej, 6
Sierpnia, 11 Listopada, Łącznej i Ząbkowic zaprasza Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”.
Seniorzy w wieku 60+, którzy podejmą wyzwanie,
będą mogli skorzystać z usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, Punktu Cyfrowego Wsparcia

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (219) sierpień 2018

Seniora, uczestniczyć w Warsztatach Rozwoju czy
Wolontariacie międzypokoleniowym. Dowiedzą się,
co ważnego dzieje się w mieście, gdzie miło i atrakcyjnie spędzić czas, w razie potrzeby uzyskają wsparcie i doradztwo prawne, a także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Będą też mogli skorzystać
z pomocy wolontariuszy. Zainteresowani nauczą
się obsługi komputera, telefonu komórkowego czy
aparatu cyfrowego. Będą mogli uczestniczyć w zajęciach artystycznych, kulinarnych, sportowych, spotkać ciekawych ludzi i miło spędzić czas przy muzyce. Wśród propozycji można znaleźć także wspólne
wyjścia do kina, wycieczki integracyjne, spotkanie

wigilijne oraz imprezy integracyjne. A wszystko to
bezpłatnie!
Zainteresowani mogą kontaktować się osobiście
w siedzibie Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”,
Al. J. Piłsudskiego 34E/662 w godz. 13.00-18.00,
mailowo: e-mail: razem.w.przyszlosc@interia.pl
bądź telefonicznie: 795-351-566.
az
Liderem projektu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, która
realizuje go w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem
w Przyszłość” i Fundacją Imago.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
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Komunikacyjne wyzwanie
Przebudowa rejonów dworców w centrum miasta i w Gołonogu to kluczowe elementy gruntownej zmiany układu komunikacyjnego Dąbrowy Górniczej. Umożliwi łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po mieście i połączenia „na zewnątrz”. Ten ambitny
projekt miasto realizuje z PKP i Tramwajami Śląskimi. Prezentujemy fragmenty koncepcji wykonanej przez firmę Mosty Katowice, która odpowiada za część projektową wspólnego przedsięwzięcia Dąbrowy Górniczej i spółek transportowych. Co powstanie:

• Centrum
– Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, złożone z przystanków autobusowych, parkingów Park&Ride oraz
parkingów i wypożyczalni rowerów.
– Nowy węzeł drogowy, umożliwiający
podjechanie bezpośrednio pod budynek

dworca oraz komunikujący go z rewitalizowanymi terenami dawnej fabryki maszyn DEFUM (Fabryka Pełna Życia).
– Przebudowane torowiska i perony.
– Podziemne przejście pieszo-rowerowe, łączące dworzec z peronami.
– Tunel drogowy, łączący ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego.

• Gołonóg
– Zintegrowane Centrum Komunikacyjne z przystankami autobusowymi, parkingami oraz wypożyczalnią
rowerów.
– Dwa nowe węzły łączące dotychczasowy układ komunikacyjny z tu-

nelem w miejscu obecnego przejazdu
kolejowego.
– Przebudowane torowiska i perony.
– Podziemne przejście pieszo-rowerowe, łączące dworzec z peronami.
Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowę dworcowych budynków w centrum i w Gołonogu.
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Lato dla aktywnych
Tegoroczne wakacje były bardzo
gorące. Dla tych, którzy spędzali
je w mieście, tak jak zawsze,
w Dąbrowie były wyjątkowo
aktywne.
Latem w mieście nie było mowy o nudzie. Na dzieci i młodzież czekały m.in. rozmaite zajęcia artystyczne i plastyczne pobudzające kreatywność i rozwijające talenty, organizowane przez Pałac Kultury
Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum
Miejskie „Sztygarka” i Młodzieżowy Ośrodek Pracy
Twórczej. Nikt nie był zawiedziony tym, co przygotowało Centrum Sportu i Rekreacji oraz aquapark
Nemo.
Mówiąc krótko, nie trzeba było siedzieć w domu i narzekać na nudę. Wakacje w Dąbrowie Górniczej to był
czas dla aktywnych.

Pałac Kultury Zagłębia i kluby osiedlowe to miejsca dla artystycznych dusz. W czasie wakacji można było puszczać tam
wodze fantazji i odkrywać swoje talenty plastyczne

Wakacje w bibliotece upłynęły pod hasłem „Lato z wyobraźnią”. We wszystkich bibliotecznych filiach odbywały się zajęcia,
warsztaty i konkursy, podczas których nie brakowało kreatywności i dobrej zabawy

Dąbrowska Akcja Lato 2018 miała też ekstremalną odsłonę
– błędowski MINI SURVIVAL, przygotowany przez Centrum
Sportu i Rekreacji. Pogoda dopisała, szałasy zbudowane, żywioł
ognia opanowany

2 września 2018 r.

/

Wiatr w żagle
dla Jacht Klubu
Pogoria III

Rada Miejska wyraziła zgodę na przedłużenie
dzierżawy obiektu i terenu zajmowanego przez
Jacht Klub Pogoria III. Przez kolejne dwadzieścia
lat dąbrowscy żeglarze będą mogli doskonalić
swoje umiejętności pod okiem doświadczonych
instruktorów z legendarnego już klubu zlokalizowanego nad Pogorią III. Okres dzierżawy władze
klubu zamierzają wykorzystać do kompleksowej
modernizacji przystani i rozbudowy infrastruktury służącej żeglarzom. Chcą do tego wykorzystać między innymi przyznawane w drodze konkursów środki unijne.
Jacht Klub Pogoria III to kontynuator działającego wcześniej klubu żeglarskiego Huty Katowice. Pod nową nazwą i z nowymi zadaniami funkcjonuje od 2000 roku. W tym czasie wyszkolił
olbrzymie grono nowych żeglarzy, którzy pływają nie tylko po dąbrowskich akwenach. Jest także
organizatorem licznych regat i zawodów, które na
stałe wpisały się w kalendarz żeglarski.

Park Hallera

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Pasternak
zapraszają na:

dożynki miejskie
godz. 13.30 – rozpoczęcie dożynek
godz. 14.00 – msza dożynkowa w Bazylice NMP Anielskiej
godz. 20.00 – koncert zespołu Wilki
GOSPODARZ:

ORGANIZATOR:
lat

PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (219) sierpień 2018

dzielnica Strzemieszyce Małe
SZCZEGÓŁY:
dabrowa-gornicza.pl

15

ekologia

Dąbrowskie ulice coraz jaśniejsze
Wartość całego przedsięwzięcia to 8,5 mln zł i obejmuje ono wymianę połowy spośród 5180 opraw świetlnych należących do Dąbrowy Górniczej. Na realizację
tego zadania miasto pozyskało 5,85 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wszystkie
prace powinny zakończyć się do połowy października.
– Projekt wymiany oświetlenia ulicznego jest dla nas
ważny, nie tylko ze względu na oszczędności i ekologię,
ale przede wszystkim ze względu na wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców w tych miejscach, gdzie
poprawia się skuteczność działania istniejących już latarni lub pojawiają się zupełnie nowe – mówi Marcin
Bazylak, zastępca prezydenta miasta i dodaje, że dzięki
nowoczesnemu oświetleniu również miejsca, które do
tej pory spowijał mrok, mają szansę rozbłysnąć jasnym
światłem.
Poza wymianą dotychczasowych sodowych opraw,
zostanie wymieniona znaczna część słupów i kabli oraz
zostanie zainstalowany system inteligentnego i zdalnego sterowania. System umożliwi centralny monitoring
oraz analizę instalacji oświetlenia, co pozwoli na dodatkowe oszczędności, zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla i uprości planowanie konserwacji. Dodatkowo,
pozwoli też uniknąć nadmiernego oświetlenia poprzez
redukcję strumienia świetlnego w wybranych obszarach miasta oraz odcinkach dróg lub zdalną redukcję
mocy pojedynczych lamp.
Mówiąc o wymianie oświetlania w Dąbrowie Górniczej, warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza tego
typu inicjatywa w mieście.
– Nie tylko modernizujemy oświetlenie uliczne, ale
także budujemy nowe punkty świetlne, które oświetlają
ulice, place zabaw, siłownie pod chmurką, mosty i miejsca szczególnie zacienione. W sumie w ciągu ostatnich
3 lat na terenie miasta zamontowaliśmy już ponad 800
punktów świetlnych LED i wciąż montowane są kolejne
– podsumowuje prezydent Bazylak.
Bartosz Matylewicz

fot. Dariusz Nowak

Z dnia na dzień, na kolejnych dąbrowskich ulicach, nowoczesne ledowe latarnie zastępują
dotychczasowe, wysłużone betonowe słupy i sodowe oprawy. To efekt projektu, dzięki któremu
w mieście zostanie wymienionych ponad 2600 punktów świetlnych.

Nowe oświetlenie dąbrowskich ulic jest estetyczne i ekologiczne, a co najważniejsze – poprawia bezpieczeństwo

Ulice objęte projektem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Maja,
11 Listopada,
3 Maja,
Aleja Róż,
Aleja Zagłębia Dąbrowskiego,
Augustynika,
Chopina,
Cieplaka,
Dąbrowskiego,
Górnicza,
Kilińskiego,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosmonautów,
Kościuszki,
Kozubka,
Legionów Polskich,
Leśna,
Ludowa,
Łazowska,
Łącząca,
Łęknice,
Mickiewicza,
Mireckiego,
Młodych Hutników,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morcinka,
Nowocmentarna,
Orzeszkowej,
Piecucha,
Piłsudskiego,
Plac Bema,
Plac Wolności,
Przybylaka,
Rodzinna,
Sadowa,
Sienkiewicza,
Spacerowa,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spisaka,
Sportowa
Starocmentarna,
Storczyków,
Struga,
Swobodna,
Topolowa,
Tysiąclecia,
Wierzbowa,
Wróblewskiego,
Zaplecze,
Żeromskiego.

16 września (niedziela)
13.00 – 16.00 Symulator dachowania, symulator poślizgu,
symulator jazdy, prelekcje i filmy edukacyjne, warsztaty i występy artystyczne – WORD (ul. Tysiąclecia 56)
Warsztaty dla dzieci i młodzieży bezpiecznej jazdy rowerem –
Miasteczko Rowerowe (zbieg ulic 11 Listopada i Tysiąclecia)
20 września (czwartek)
9.00 – 14.00 Rowerem na Pogorię – wycieczka rowerowa
i nordic walking po okolicach Pogorii III, gry i zabawy, pieczonki – Ośrodek Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III
22 września (sobota) – DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
11.30 – 17.00 Mobilny Rajd Rodzinny – rajd po mieście środkami komunikacji miejskiej. Baza rajdu: Fabryka Pełna Życia
12.00 – 14.00 Rowerowa Parada Przebierańców. Konkurs
z nagrodami na najlepsze przebranie. Start: Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej, Meta: Fabryka Pełna Życia
12.00-14.00 – Przetestuj rower swoich marzeń – Mobilne
Centrum Testowe Meridy. Start: Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej, Meta: Fabryka Pełna Życia. Szczegóły i rezerwacje
rowerów: https://testy. rowerymerida. pl/
17:30 – 18:30 – Dialog, otwartość, zaangażowanie (debata
mieszkańców z władzami miasta). Fabryka Pełna Życia
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ:
•
Wystawa plenerowa prezentująca nowe rozwiązania
komunikacyjne w mieście, Plac Wolności
•
JEDŹ ROWEREM I ZBIERAJ PUNKTY – rywalizacja
rowerowa z nagrodami
•
Zniżki w punktach partnerskich za przyjazd do lokalu
jednym z środków transportu: rower, rolki, hulajnoga
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reklama/promocja

Porozmawiajmy
o dotacjach
Ponad 170 pomysłów na działania społeczne
zgłosili przedstawiciele dąbrowskich stowarzyszeń i fundacji. Wspólnie z Dąbrowskim Forum
Organizacji Pozarządowych wypracowano zasady i formy współpracy organizacji pozarządowych z urzędem miejskim. Tym samym zakończony został pierwszy etap przygotowania Rocznego
Programu Współpracy na rok 2019. Obecnie trwa
proces konsultacji branżowych.
Wrzesień to najlepszy czas, aby zdecydować, jakie
działania podejmą wspólnie społecznicy i samorządowcy, ustalić priorytety oraz porozmawiać o nich
z kierownikami biur i wydziałów dąbrowskiego urzędu
miejskiego. Jeśli Twoja organizacja zamierza ubiegać się
o dotację ze środków publicznych w naszym mieście, nie
może Cię zabraknąć na spotkaniach konsultacyjnych.
Magdalena Mike

Harmonogram konsultacji
•
•

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta
Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
12 września 2018 r. od godz. 16.00
•

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia,
ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
13 września 2018 r. od godz. 16.00
• Obszar: Oświata i wychowanie
14 września 2018 r. od godz. 16.00
•

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu,
turystyki i rekreacji
17 września 2018 r. od godz. 16.00
• Obszar: Kultura i sztuka
• Obszar: Promocja miasta
18 września 2018 r. od godz. 16.00
•

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
19 września 2018 r. od godz. 16.00
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca przetwarzania danych osobowych
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy,
że:
•
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DHL Exel
Supply Chain (Poland) Sp. z o. o., z siedzibą 02-146 Warszawa,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D;
•
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@dhl. com
•
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
•
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez sześć
miesięcy od dnia przesłania CV;
•
Za Pani/Pana zgodą w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
•
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
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•
•
•

•

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień
• Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• Obszar: Pomoc społeczna
• Obszar: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
20 września 2018 r. od godz. 16.00

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę oraz firmy rekrutacyjne;
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach
gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o. o., z siedzibą
02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D dla potrzeb
procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych
osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby
przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody
o następującej treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o. o., z siedzibą
02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D dla potrzeb
przyszłych procesów rekrutacji.

Ogłoszenia drobne
•

Tanio sprzedam piękny dom piętrowy
wraz z działką 1,5 ha, położony na terenie malowniczej Jury (Zawiercie-Skarżyce, ul. Kmicica 4), tel. 513 091 139.
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WROTA ZOSTAŁY OTWARTE...
W tej odsłonie Alternatywnika Piotr Ślusarczyk opisuje miejsce, gdzie piętrzą się skarby z minionych
epok – archiwum Muzeum Miejskiego Sztygarka.

Na półkach archiwum Muzeum Miejskiego Sztygarka można odnaleźć zdjęcia z ważnych uroczystości, dumne twarze absolwentów Sztygarki, uśmiechnięte, mimo trudnych czasów, twarze dąbrowian
podczas miejskich imprez, ważne osobistości przemawiające w Pałacu Kultury Zagłębia

Nagranie 001. 24 sierpnia. Rok 2018. Godzina 8:43.
Pierwszy zimny i deszczowy dzień tego miesiąca,
a może nawet lata. Szara sobota. Stoimy obładowani
sprzętem. Czekamy. Krzysiek jest wyraźnie zaskoczony obrotem spraw. Nie spodziewał się, że to miejsce
znajduje się tak niedaleko jego domu. Darek, chowając
się pod parasolem, nerwowo dopala papierosa – niby
weteran, a w jego oczach dostrzegam błysk dziecięcej ciekawości. No i ja, patrzący na nich, wyczekujący
otwarcia i gadający do dyktafonu...
Wreszcie wrota zostają otwarte. Patrzę na przekręcany w zamku klucz i czuję pewnego rodzaju euforię.
Dopięliśmy swego. Długo czekaliśmy na ten moment.
Pierwsze, co czuję, to charakterystyczny zapach starych ksiąg, zapomnianych ubrań i eksponatów. Woń
historii, którą raczy mnie moje miasto, jakby mówiło:
– Nareszcie jesteś, chodź...
Krzysiek i Darek od progu szukają miejsca, aby rozstawić sprzęt i dokumentować znalezione historie,
zdjęcia i życiorysy. Ja zastanawiam się, od czego zacząć. Szukam punktu zaczepienia. Ok, jest. Podchodzę
do wieszaków z ubraniami, które są zakryte ochronnym materiałem. Pod nim kryją się mundury z różnych okresów historii. Mundury m.in. wojskowe i milicyjne. Poza nimi widzę elementy kobiecego ubioru
– pięknie i tradycyjnie zdobione suknie. Wyobrażam
sobie, z jakim szykiem i elegancją musieli poruszać
się po Dąbrowie jej dawni mieszkańcy. Podchodzę do
następnych regałów. Ogrom eksponatów jest porażający. Chwytam wiekowy zeszyt z półki „Pamiętniki”. Otwieram go i doznaję szoku. Notatki są zapisane
w wielu językach – zaczynając od angielskiego i francuskiego, na jidysz i chińskim kończąc. Naprawdę, autor potrafił pisać od prawej do lewej w jidysz i z góry na
dół, używając charakterystycznych dalekowschodnich
znaków. Niewątpliwie był poliglotą. Do tego każda
notatka opatrzona jest wycinkiem z gazety, odręcznie
rysowaną mapą lub szkicem oraz polskim tłumaczeniem. Mając ograniczoną ilość czasu, przeczytałem
kilka stron i zerknąłem do następnych zakurzonych
notatników. Okazało się, że każdy z nich jest tego sa-

mego autora... i wygląda bardzo podobnie... Brak słów.
Zerkam, co robią chłopaki. A oni? Buszują po regałach.
Darkowe „Ja chcę międzywojnie!” miesza się z gromkim Krzyśkowym „Daj mi lata sześćdziesiąte i starą 3
Maja!”. Działają, nie mniej zafascynowani ode mnie.
Ja idę dalej, do kolejnego regału i podziwiam eksponaty. Widzę narzędzia górnicze, stare kilofy (jak to
jest perfekcyjnie wyważone), młoty, elementy ubioru
ochronnego, kaski, stroje robocze i piękne, złocone,
najprawdopodobniej strażackie, hełmy. Poza nimi
znajduję wiele szkolnych pucharów, PRL-owskie dyplomy, nagrody, fantastyczne, ale i toporne telewizory
z lat 50. i 60., niesamowite drewniane radioodbiorniki
i setki innych przedmiotów, przez które mówi do mnie
Dąbrowa sprzed lat.
Wiedząc, że nie ogarnę tego ogromu, chwytam za to,
co mnie najbardziej interesuje – stare kroniki. Pogrążam się w zakurzonych fotografiach mojego miasta.
Widzę zdjęcia z ważnych uroczystości, dumne twarze
absolwentów Sztygarki, uśmiechnięte, mimo trudnych
czasów, twarze dąbrowian podczas miejskich imprez,
ważne osobistości przemawiające w Pałacu Kultury
Zagłębia. Widzę dawnych radnych, budowniczych,
którzy na pustych polach wskazują na coś i zdają się
mówić: Tu będzie osiedle Mydlice! Tutaj Manhattan!
Spoglądam na zdjęcia Fabryki Fittznera, potem Dą-

browskiej Fabryki Obrabiarek, miejsca, które niebawem stworzą prawdziwe centrum naszego miasta.
Miejsca, które przez lata pracowały na to miano. Widzę to wszystko, wiele, wiele więcej i... nie jestem
w stanie oddać całości. Mógłbym chyba napisać
o tym całą książkę. Zza pleców słyszę podekscytowaną dyskusję Darka i Krzyśka, którzy licytują się, który
z nich napisze więcej artykułów z dzisiejszego wypadu.
Mnie przypadł w udziale ten pierwszy, najtrudniejszy,
bo pisząc to, czuję ogromny niedosyt. Chciałbym oddać wszystko, co zobaczyłem i przeczytałem, ale nie
jestem w stanie tego zrobić, nie teraz. Piszę więc tylko
reportaż z miejsca, w którym czułem się jak Alladyn
w Sezamie. Oj, będzie z tego artykuł. Niejeden. I to
szybciej niż myślicie.
Piotr Ślusarczyk
Dziękujemy Arkadiuszowi Rybakowi, dyrektorowi Muzeum
Miejskiego Sztygarka, za udostępnienie archiwalnych zbiorów,
oraz Magdalenie Cyankiewicz, za poświęcony czas i pomoc
w odnalezieniu się pośród nich.

Więcej na:
fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
/fabrykapelnazycia
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Kolejne inwestycje
środowiskowe w dąbrowskiej hucie
Oddział ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, czyli dawna Huta Katowice
realizuje kolejne projekty, które zmniejszą oddziaływanie zakładu na środowisko.
Chodzi o budowę trzech elektrofiltrów, m.in. dla punktu przeładunkowego koksu
i rudy żelaza, który jest usytuowany w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
przy skrzyżowaniu ulicy Koksowniczej z ulicą Kazdębie. Inwestycje warte blisko
30 mln złotych zakończą się jeszcze w tym roku.
Montowane obecnie ogromne filtry
hybrydowe pozwolą spiekalni ponad
sześciokrotnie zmniejszyć emisję z wysokiego na 250 metrów komina. Dąbrowska huta na tym jednak nie poprzestaje i modernizuje system odpylania
również dla niższych kominów spiekalni. Dwa z trzech nowych elektrofiltrów
przeznaczone będą do odpylania części
rozładunkowych oraz chłodni taśm
spiekalniczych nr 1 i 3. Trzeci elektrofiltr będzie odpylać punkt przeładunkowy m.in. koksu i rudy żelaza.
Elektrofiltry to olbrzymie instalacje, które wielkością przypominają
bloki mieszkalne. Dwie takie instalacje przeznaczone dla chłodni są
długie na 24 metry, szerokie na 10
metrów i wysokie na prawie 24 metry.
Elektrofiltr dla punktu przeładunkowego m.in. koksu i rudy żelaza jest niewiele mniejszy – różni się tylko długością, która wynosi prawie 18 metrów.
Takie elektrofiltry odpylają gaz poprzez przyciąganie naelektryzowanych cząstek pyłu do elektrod zbiorczych. W instalacji znajdują się dwa
rodzaje elektrod. Jedne mają za zadanie naładować elektrycznie przechodzący przez nie pył, by mógł zostać
przyciągnięty przez elektrody o przeciwnym ładunku. Skuteczność odpylania w montowanych elektrofiltrach
sięga nawet 99,95 proc.
Nowe elektrofiltry zajmą miejsce
dotychczasowych instalacji opylających. – Realizowane projekty pozwolą
na zastąpienie obecnych urządzeń odpylających najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Budowane elektrofiltry
będą w stanie osiągnąć bardzo dużą
wydajność. Większa będzie ich niezawodność, a niższe – zużycie energii
elektrycznej – informuje Sebastian Tynior, kierownik projektów z Biura Inwestycji ArcelorMittal Poland.

Budowa elektrofiltrów

Efektem pracy nowych urządzeń będzie ponaddwukrotna redukcja emisji
pyłu z kominów przeznaczonych dla
punktów rozładowczych oraz chłodni
spieku taśm spiekalniczych nr 1 i 3 –
z obecnych 60 mg/Nm3 do wartości
poniżej 30 mg/Nm3. Ponadto nowy
elektrofiltr punktu przeładunkowego
znajdującego się niedaleko skrzyżowania ulicy Koksowniczej z ulicą Kazdębie zostanie wyposażony w wyciszone
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wentylatory, co pozwoli obniżyć emisję
hałasu w otoczeniu instalacji. Wszystkie elektrofiltry zaczną działać jeszcze
w tym roku.
– Te prace to część wartego 700 mln
złotych pakietu inwestycji w dąbrowskiej hucie, który obecnie realizujemy.
Obejmuje on modernizację systemu
odpylania stalowni, dzięki czemu trzykrotnie zwiększymy wydajność odpylania, budowę nowego systemu odpylania

dla taśm spiekalniczych, które pozwolą
nam na ponadsześciokrotne ograniczenie emisji oraz budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin elektrociepłowni TAMEH POLSKA, która
emisje pyłowe ograniczy o 90 proc. Już
niebawem mieszkańcy odczują efekty realizowanych przez nas inwestycji
– podkreśla Tomasz Ślęzak, członek
zarządu i dyrektor Energii i Ochrony
Środowiska.
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SŁOWO O MICHALE SPISAKU I DĄBROWSKIM KONKURSIE

Miasto pełne dźwięków
Trudno sobie wyobrazić Dąbrowę Górniczą we wrześniu bez wizyty młodych muzyków z różnych stron
świata. 14 września po raz dwunasty rozpocznie się Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała
Spisaka. Swój udział zgłosiło 70 artystów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Tym razem rywalizować
będą fagociści, waltorniści i kontrabasiści.
To wyjątkowa, jedna z nielicznych na świecie rywalizacja, gdzie w kolejnych edycjach konkurują ze
sobą muzycy w trzech różnych, zmieniających się
specjalnościach. Laureaci minionych edycji to już
uznani artyści, koncertujący w kraju i za granicą,
zarówno jako soliści, jak i członkowie najlepszych
orkiestr.

Kim jest patron?

Obdarzana powszechnym szacunkiem mistrzyni pedagogiki muzycznej Nadia Boulanger, u której
uczyły się całe pokolenia kompozytorów (m.in. Astor
Piazzola, Philip Glass, Henryk Mikołaj Górecki,
Wojciech Kilar), powiedziała o swoim wychowanku Michale Spisaku (ur. 1914 r. – zm. 1965 r.), że to
artysta doskonały i kompletny. Specjaliści i słuchacze są zgodni, podkreślając, że muzyka Spisaka jest
wyjątkowa. Przez lata jednak pozostawała w cieniu
jak niedostrzeżona perła leżąca u stóp. Wpływ na to
„zapomnienie” miał życiorys kompozytora. Niedowład nóg doznany po paraliżu dziecięcym przezwyciężyła bezgraniczna pasja do muzyki. Kształcił się
w klasach skrzypiec i kompozycji Śląskiego Konserwatorium w Katowicach, uzyskując w 1937 r. dyplom
z odznaczeniem. W ślad za tym Śląskie Towarzystwo
Muzyczne ufundowało mu, jako najzdolniejszemu
absolwentowi konserwatorium, stypendium na dalsze studia kompozytorskie w Paryżu. Wybuch wojny
w 1939 r. zatrzymał artystę we Francji, a Paryż stał
się miejscem działań twórczych do końca jego życia.
Tam powstały niemal wszystkie jego dzieła – symfoniczne, kameralne, solowe.

Rok 2017 – koncert inauguracyjny NOSPR i Bon Hua Lien

Nie tylko hymn olimpijski

Już w pierwszych latach po wojnie, utwory Spisaka zaczęły pojawiać się na estradach europejskich,
a wykonywane w Polsce wzbudzały sensację – tym
większą, że ich autor był tu dotąd nieznany. Był laureatem wielu prestiżowych nagród. W 1955 r. w konkursie na nowy Oficjalny Hymn Olimpijski Grand
Prix zdobył właśnie Michał Spisak. Jego utwór wybrano z 392 kompozycji nadesłanych na konkurs.

Dąbrowa pamięta

Spisak zawsze pamiętał o miejscu swojego urodzenia. W liście do swojego przyjaciela pisał: „... myślę
stale o Zagłębiu i Dąbrowie Górniczej, bo przecież
nie zapomina się nigdy swego rodzinnego miasta”.
I tak Dąbrowa Górnicza postanowiła przywrócić
pamięć o tym niezwykłym człowieku. Wszystko zaczęło się od zamysłu prof. Leona Markiewicza, który
z okazji 40. rocznicy śmierci kompozytora, napisał
o nim monografię, a dąbrowskie władze sfinansowały jej wydanie. Zorganizowany został wówczas
festiwal muzyki Spisaka i powstał pomysł zorganizowania konkursu. Z roku na rok sława wydarzenia
rośnie, a goście z całego świata podkreślają, że nie
tylko nagrody są tu ważne, ale też zgłębienie muzyki
ciekawego patrona.

Rok 2017 – minikoncert w CH Pogoria

Michał Spisak z Nadią Boulanger w salonie Ambasady Polskiej
w Paryżu

Zaczynamy muzyczne święto

Koncert poprowadzi redaktor Violetta Rotter-Kozera,
która jest autorką filmu „Michał Spisak. Listy rozproszone”. Projekcja tego dokumentu odbędzie się godzinę
przed koncertem w Kinie KADR.
Konkursowe zmagania rozpoczną się 15 września.
Uczestników oceniać będzie międzynarodowe jury pod
przewodnictwem waltornisty, prof. zw. dr hab. Wiesława Grochowskiego z katowickiej AM. Trzeci etap odbędzie się w formie koncertów finałowych poszczególnych
specjalności – 20, 21 i 22 września o godz. 17. Zwycięzcy wystąpią podczas Koncertu Laureatów 23 września
o godz. 17. W tych koncertach towarzyszyć im będzie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod
batutą Sławomira Chrzanowskiego.
Wstęp na koncerty i przesłuchania jest bezpłatny, na
podstawie wejściówek, które od 4 września będą dostępne w kasie Pałacu Kultury Zagłębia.
www.spisakkonkurs.pl
Regina Gowarzewska

Tradycją stało się, że Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka rozpoczyna się w dniu urodzin patrona – 14 września. Tego dnia o godzinie 18.00
w Pałacu Kultury Zagłębia wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod batutą znakomitego
włoskiego dyrygenta, zwycięzcy Międzynarodowego
Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach,
Massimiliano Caldiego. W programie znajdą się dwie
kompozycje Spisaka – „Toccata na orkiestrę” i „Concertino na klarnet i orkiestrę”, a ponadto „I Koncert
skrzypcowy op. 35” Karola Szymanowskiego, „Pawana
dla zmarłej Infantki” Maurycego Ravela, „Introdukcja,
temat i wariacje na obój i orkiestrę” Johanna Nepomuka
Hummla i „Kaprys włoski” Piotra Czajkowskiego. Solistami będą: wybitny węgierski klarnecista Zoltán Kovács oraz laureaci poprzedniej edycji „Spisaka” – Roksana Kwaśnikowska (skrzypce) i Gabriel Pidoux (obój).
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puls miasta

Zwycięstwa
dąbrowskiego
wyczynowca
Nazywa się Tomasz Waszkiewicz.
Pochodzi z Dąbrowy
Górniczej. Z wykształcenia jest
elektrykiem, niespełnionym
pedagogiem wczesnoszkolnym
i nauczycielem wychowania
fizycznego, a z miłości i pasji –
biegaczem.
To miłość odwzajemniona. Tomasz Waszkiewicz nie
tylko sobie biega. On po prostu biega i wygrywa. Ostatnio w czeskim Kladnie. W lipcu tryumfował po raz
drugi w 48-godzinnym biegu Self-Transcendence Race
Kladno 2018. Był tam najlepszy. W biegu tym pokonał
347,151 km. W tym roku poprawił swój ubiegłoroczny,
również zwycięski, wynik.
Swój pierwszy bieg „zaliczył” w 2008 roku. Motorem
były jego psy.
– Rozpocząłem zabawę w dogtrekking i biegi na
orientację – opowiada biegacz z Dąbrowy Górniczej.
– Mając czworonożnych przyjaciół, człowiek doskonale wie, iż pogoda nie ma żadnego znaczenia. Po
jakimś czasie postanowiłem spróbować biegania po
asfalcie – 5 km, potem 10, i tak dystans się wydłużał. Maraton był pewnym ukoronowaniem okresu
biegania po asfalcie. Do tej pory przebiegłem już ponad 20 maratonów – opowiada Tomasz Waszkiewicz.
– Coraz bardziej pochłaniała mnie moja pasja, coraz
bardziej angażowałem się w bieganie, kierując się na
zupełnie nieznane ścieżki biegowe. Mój wewnętrzny
głos podpowiadał, iż muszę iść dalej i tak przyszło mi
się zmierzyć z bieganiem Ultra, czyli z czymś więcej
niż maraton. Zawody na dystansach od 50 do nawet
240 km nie są mi obce – wręcz odwrotnie – ja ich potrzebuję, bo dobrze się tam czuję, a po tygodniu zawodowej pracy odpoczywam, przemierzając biegowo
„nieznane” – dodaje.
I tak, biegając tradycyjnie, odkrył swój nowy cel.
Przełomem okazał się start w Rudzie Śląskiej i debiut
w biegu 12-godzinnym po kilometrowej pętli. Znakomity wynik – 3. w kategorii wiekowej M40 i 117,581 km
dały mu dużo wiary w siebie. Poczuł wówczas, że chce
się zaangażować w bieganie ultra długie. Kolejnymi
zawodami był więc bieg Szczecin – Kołobrzeg na dystansie 100 mil. Zawody ukończył z 6. lokatą w czasie
19 godzin. Już wówczas cel się wykrystalizował. Nowym wyzwaniem stały się zawody w 24 i 48-godzinnych biegach.
W realizacji swych marzeń Tomasz Waszkiewicz nie
ustaje. Jego lista sukcesów rośnie. We wrześniu wybiera się do Grecji, gdzie będzie uczestniczył w Spartathlonie.
Tomasz Waszkiewicz na swym koncie sportowych
wyczynów ma zarejestrowanych ponad 140 startów: 24
x maraton, 16 x półmaraton, 64 x inne krótsze lub dłuższe dystanse, 4 x triathlon, a także ponad dwadzieścia
innych sportowych osiągnięć.
Anna Zubko
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (219) sierpień 2018
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Maja wraca
z medalami
Dąbrowska tenisistka,
Maja Chwalińska, została
wicemistrzynią Europy do lat
18 w singlu. Do kompletu jest
też brązowy medal w deblu.
Indywidualne mistrzostwa
Europy juniorów (European
Junior Championships)
rozgrywane były od 22 do 29
lipca w Szwajcarii.

W drodze po srebrny medal Maja pokonała
kolejno: Zanete Malinovic z Bośni i Hercegowiny 6:1, 6:0, Manom Leonard z Francji 6:2, 6:1,
turniejową 2 Elisabette Cocciaretto z Włoch
7:6, 6:0, Rosjankę Vlade Kowal 6:4, 6:3, wicemistrzynię juniorskiego Wimbledonu Szwajcarkę
Leonie Kung 7:6, 7:6 i dopiero w finale przegrała 3:6, 3:6 z najwyżej rozstawioną Dunką Clarą
Tauson.
W deblu Polki (Maja w parze z Weroniką Falkowską) okazały się lepsze od dziewczyn z Izraela, Danii, Szwajcarii, a w półfinale nie sprostały
późniejszym triumfatorkom mistrzostw – Włoszkom.
– Z Klosters Maja wróciła zadowolona, reprezentując Polskę przeżyła wspaniałe chwile oraz
zrobiła kolejny krok w drodze do realizacji swoich marzeń – mówi Paweł Kałuża, trener dąbrowianki, z którym stawiała pierwsze kroki w tenisie.
Przypomnijmy – nasza tenisistka, pomimo 16
lat, jest już 407. rakietą na świecie wśród seniorek.
AZ
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POLECAMY
12.10
-30.11

WSTĘP
WOLNY

REPERTUAR

wrzesień - październik 2018
- SALA TEATRALNA
- SALA KAMERALNA
- INNE
- PIWNICA TEATRALNA

g. 16:00

WSTĘP
WOLNY

Jerzy Duda-Gracz
„Jestem chory na Polskę”

WYSTAWA - GALERIA SZTUKI -

Maluję świat, który odchodzi, umiera, gdzie [...]
nie ma drutów telefonicznych, kabli, anten
satelitarnych, samochodów, samolotów... - tak
opisywał swoje obrazy Jerzy Duda-Gracz.
Profesor, malarz, rysownik, scenograf, jeden
z największych polskich artystów XX w.
Umierając w wieku 63 lat, pozostawił
po sobie ponad 3000 prac. Jego dzieła
znajdują się w muzeach na całym świecie
m.in. w Watykanie, Francji, Izraelu, Japonii,
Kanadzie, Wenezueli. Teraz prace artysty
będzie można zobaczyć także w Dąbrowie
Górniczej.
Wernisaż, 12 października o 17:30, uświetni
spotkanie z Agatą Dudą-Gracz, córką malarza.

palac.art.pl

3-4.09

Dni Otwarte Edukacji Artystycznej
WARSZTATY, POKAZY, ZAPISY NA ZAJĘCIA -

Początek września to idealny czas,
by zapisać siebie lub swoje dziecko
na zajęcia artystyczne w PKZ. Podczas
Dni Otwartych wszyscy chętni będą mogli
m.in. wziąć udział w zajęciach pokazowych
oraz skonsultować się z instruktorami.

31.08
-05.09

Whitney

g. 17:00

31.08
-05.09

Lato

g. 19:30

7-12.09

303. Bitwa o Anglię

g. 17:00

7-12.09

Pod ciemnymi gwiazdami

g. 19:30

14.09

Michał Spisak.
Listy rozproszone

g. 17:00

14.09

Dogman

g. 19:30

15-19.09

Węgierska robota

g. 17:00

15-19.09

Dogman

g. 19:30

2 0.0 9 12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
-22.09 im. Michała Spisaka
g. 17:00

21-26.09

Dogman

g. 17:00

KONCERTY FINAŁOWE - III ETAP KONKURSU -

23.09

12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. Michała Spisaka

21-26.09

Kamerdyner

g. 19:30

28.09
-03.10

Kamerdyner

g. 17:00

28.09
-03.10

Czarne bractwo.
BlacKkKlansman

g. 19:30

0 9.0 9 Spisak - w to mi graj

g. 16:00

GRA MIEJSKA DLA WSZYSTKICH -

Grupy śmiałków zmierzą się w szeregu zadań nawiązujących do świata
muzyki. Przydatna okaże się nie tylko znajomość instrumentów, ale też
spostrzegawczość, szybkość i dobry słuch. Do gry można zgłosić się
indywidualnie lub w 2-osobowej grupie. To świetna okazja do spojrzenia
na muzykę z innej, trochę mniej poważnej strony, zwiedzenia Pałacu
Kultury Zagłębia i odnalezienia w budynku różnorodnych ciekawostek
związanych ze sztuką dźwięku, międzynarodowym konkursem i jego
patronem. Na zwycięzców czekają nagrody - zaproszenia na koncerty
MKM im. Michała Spisaka oraz pałacowe gadżety.

11.09

g. 18:00

Dąbrowa Łączy Pokolenia

KONCERT I WYSTAWA LAUREATÓW NAGRODY
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
W DZIEDZINIE KULTURY -

1 4 . 0 9 12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny

g. 18:00

g. 17:00

25.09

im. Michała Spisaka

KONCERT INAUGURACYJNY -

WSTĘP
WOLNY

KONCERT LAUREATÓW WSTĘP
WOLNY

PUMA
MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD
UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNYCH -

Dąbrowski Festiwal Kultury ZAGŁĘBIEWOOD
4-28.10 SPEKTAKLE,
KONCERTY, SPOTKANIA -

DZIAŁO
SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

Artystyczne Wakacje
Artystyczne Wakacje z PKZ dobiegły końca.
Za nami dwa miesiące zajęć, wycieczek,
spotkań i wesołej atmosfery. Jeżeli chcesz
zostać z nami dłużej, koniecznie odwiedź
pałac podczas Dni Otwartych Edukacji
Artystycznej, 3 i 4 września, od 16:00.

Mały Ksiażę na żywo
Cztery dni, grupa filmowych pasjonatów
i spektakularna premiera - tak wyglądały
warsztaty filmowe „Mały Książę - kręcimy
film na żywo”. Na scenie zasiedli aktorzy
montażyści, operatorzy kamer i dźwięku,
osoby odpowiedzialne za dubbing
i animatorzy. Unikatowy spektakl w formie
obrazu filmowego można zobaczyć
na pałacowym kanale www.youtube/pkzdg.
Warsztaty zrealizowano przy wsparciu
finansowym FINA i SKSiL.

ZBIGNIEW PODRAZA

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
ZAPRASZA

ORGANIZATORZY

12.

Wszystkie koncerty z towarzyszeniem
Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Zabrzańskiej
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego

PALAC.ART.PL
SPISAKKONKURS.PL

Na wszystkie koncerty wstęp wolny za okazaniem bezpłatnych wejściówek dostępnych od 4.09 w kasie biletowej PKZ oraz na stronie www.palac.art.pl
PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY

Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PATRONAT MEDIALNY
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