
Przegląd Dąbrowski
MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

nr 7 (220) | wrzesień 2018
gazeta bezpłatna
ISSN 1731-3732WWW.DABROWA-GORNICZA.PL

21 PAŹDZIERNIKA 
IDZIEMY DO URN

Wybory  
samorządowe  
2018

str. 8

ZIELONA  
 GAZETA 

  PARKOWA

     Specjalny 
dodatek 

       o rewitalizacji 
parku Zielona

ZĄBKOWICE 
PRZYBLIŻĄ SIĘ DO 
CENTRUM

Centrum przesiadkowe 
i ścieżki rowerowe

str. 6

NOWA BIBLIOTEKA – NAJMODNIEJSZE MIEJSCE W DZIELNICY

Strzemieszyckie centrum kultury
Mieszkańcy Strzemieszyc są 
zachwyceni i nie ukrywają, 
że modernizacja dzielnicowej 
biblioteki przeszła ich najśmielsze 
oczekiwania. 

Spodziewano się pozytywnych zmian, ale nikt nie 
myślał, że szary budynek zamieni się w znakomicie za-
projektowane, funkcjonalne i  przyjazne dla wszystkich 
centrum kultury.

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej już po kilku 
tygodniach działalności w zmodernizowanym budynku 
stała się najmodniejszym miejscem w  Strzemieszycach. 
Zaglądają tutaj wszyscy – bez względu na wiek i zainte-
resowania. Nawet ci, którzy początkowo przychodzą ze 
zwykłej ciekawości, szybko zamieniają się w stałych by-
walców.

– Pierwsze wrażenie jest mocne. Czytelnicy wchodzą do 
budynku i niemal przecierają oczy ze zdumienia. Olbrzy-
mie okna, wręcz przeszklone ściany, podobają się wszyst-
kim – mówi Bożena Lewicka, kierownik Filii nr 8 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach. – Do tego 
dochodzi funkcjonalny układ korytarzy i  pomieszczeń 
bibliotecznych, odpowiednio dobrane oświetlenie, kolory 
ścian i wygodne meble. Ta nowoczesność nie przytłacza, 
wręcz przeciwnie, sprzyja dobremu samopoczuciu.

Wrażenie robi nie tylko zielony taras na dachu, ale tak-
że nowa sala audiowizualna. To swoiste połączenie kina, 
sali koncertowej i teatru w jednym. Dzięki ofercie dosto-
sowanej do możliwości, jakie daje teraz nowy budynek 
biblioteki, liczba odwiedzających strzemieszycką placów-
kę rośnie z tygodnia na tydzień. Prawdziwe dzieła sztu-
ki wychodzą z  rąk uczniów i  seniorów w  pracowniach 
warsztatowych. Powodzeniem cieszą się także zajęcia 
sceniczne i  muzyczne. Pomyślano również o  najmłod-

szych bywalcach, którzy jeszcze nie potrafią czytać, a do 
biblioteki przychodzą z rodzicami. Dla nich przygotowa-
no specjalną strefę wyposażoną w logistyczne zabawki.

– Książka to nie tylko rozrywka, ale także wiedza i edu-
kacja. Dlatego w naszej ofercie przygotowaliśmy np. spo-
ro zajęć nauki języków obcych. Obecnie korzystają z nich 
głównie uczniowie, ale już niebawem uruchomimy kursy 
lingwistyczne dla dorosłych – zapewnia Bożena Lewicka.

Nie zaniedbano również najważniejszej roli biblioteki, 
jaką jest możliwość wypożyczania książek czy też korzy-
stania z nich na miejscu. Obecny, całkiem bogaty księgo-
zbiór, będzie regularnie uzupełniany o rynkowe nowości 
i czytelnicze bestsellery.

Remont biblioteki w  Strzemieszycach kosztował 
7,4 mln zł. W tej kwocie jest aż 6,6 mln zł z konkursu re-
witalizacyjnego. GC

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej już po kilku tygodniach 
działalności w zmodernizowanym 
budynku stała się najmodniejszym 
miejscem w Strzemieszycach. Za-
glądają tutaj wszyscy – bez wzglę-
du na wiek i zainteresowania.

Otwarcie w stylu retro spodobało się mieszkańcom Strzemieszyc. Zmodernizowany budynek biblioteki ma bogatą historię.

Duże wrażenie robi nowoczesna sala multimedialna.
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Zielona
GAZETA PARKOWA

nr 02

Już w najbliższą sobotę, 29 września, park Zielona znów  

otworzy swoje podwoje. By uczcić to wydarzenie,  

przygotowaliśmy w nim wiele atrakcji.

Po 204 dniach remontu – bo tyle minęło od podpisania umowy  

z wykonawcą – park Zielona znowu jest dostępny dla wszystkich.  

Na odwiedzających czekają wyremontowane alejki z elegancką 

i nowoczesną nawierzchnią, zbudowana na nowo fontanna i odrestauro- 

wany krąg taneczny. Nowe ławki i oświetlenie dopełniają obrazu.  

W parku są również toalety, a także punkt gastronomiczny.

Śniadanie na trawie

Na Zieloną zapraszamy w sobotę już od godz. 10 rano. W głównej części 

parku, niedaleko fontanny, na pierwszych gości czekać będzie śniadanie  

na trawie. Odwiedzający, zarówno dzieci, jak i dorośli, będą mogli wziąć 

udział w warsztatach, grach i zabawach, poznać z bliska pracę pszczelarza, 

a także zobaczyć ciekawą prezentację rowerów – współczesnych i tych 

z czasów budowy parku Zielona.

Literacki dyżur

Dla wielu osób park jest miejscem, gdzie można spokojnie oddać się lekturze – 

i oni znajdą coś dla siebie. Parkowa biblioteczka będzie dostępna dla wszyst-

kich, a specjaliści z Ostrego Dyżuru Literackiego pomogą znaleźć odpowied-

nią książkę. Tego dnia gościem będzie też Izabella Klebańska, autorka popu-

larnych książek dla dzieci. Edukacyjne walory będzie mieć też spacer po parku, 

a wszystko za sprawą „parkowych melodii”, czyli ławek oznaczonych kodami 

QR, po zeskanowaniu których będzie można bliżej poznać głos leśnych ptaków – 

stałych mieszkańców tego zakątka Dąbrowy

W tanecznym kręgu

Odnowiony „okrąglak” również nie będzie stał pusty tego dnia. Już od godz. 11  

rozpocznie się wokół niego plener malarski Grupy Plastycznej „Dąbrowa”. Równo 

w południe uczniowie Technikum Ekonomicznego z Dąbrowy Górniczej rozpoczną 

pokaz mody inspirowanej stylem z lat 30. i 60. XX w. Po nim wszystkich chętnych 

zapraszamy na warsztaty taneczne prowadzone przez szkołę tańca Marengo.

Muzyczny finał

Otwarcie parku uświetnią także występy znakomitych wykonawców. Od godz. 15  

na Zielonej zabrzmią trąbki, puzony, tuby…. To Miejska Orkiestra Dęta z Dąbrowy  

Górniczej rozpocznie swój koncert na głównej scenie. O godz. 17 na scenę wejdzie dru-

ga gwiazda imprezy: kwartet jazzowy Janusza Szroma. Muzycy wezmą na warsztat 

piosenki Andrzeja Zauchy. O 18.45 rozpocznie się ostatni koncert – Aukso, Orkiestry 

Kameralnej Miasta Tychy, pod batutą Marka Mosia. Ostatnim punktem programu 

będzie pokaz „Światło i dźwięk”. Więcej informacji o poszczególnych atrakcjach –  

na następnych stronach. 

SOBOTA, 29 WRZEŚNIA. START O GODZ. 10.00!

Z OKAZJI OTWARCIA PARKU ZIELONA, NA SOBOTĘ I NIEDZIELĘ (29-30 WRZEŚNIA) 

ZOSTANIE URUCHOMIONA SPECJALNA, BEZPŁATNA LINIA AUTOBUSOWA  

DĄBROWA GÓRNICZA CENTRUM – PARK ZIELONA.

 
ODJAZDY Z CENTRUM – CO GODZINĘ, OD GODZ. 10.00.  

ODJAZDY Z PARKU ZIELONA – OD GODZ. 10.30, CO GODZINĘ.
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Przegląd DąbrowskiZ myślą o pasażerach

Na 15 dąbrowskich przystankach autobusowych stanęły nowe wiaty. 
Wiaty znajdują się na ul. Ludowej, Mireckiego, Parkowej, Wczasowej, 
Konopnickiej, Morcinka, Zagłębia Dąbrowskiego i Majewskiego. To 
dwu i trzymodułowe konstrukcje z profili stalowych, ze ściankami 
ze szkła hartowanego oraz poliwęglanowym dachem. Koszt zakupu 
i montażu wyniósł 64 tys. zł. red

podnosimy jakość życia

W Dąbrowie Górniczej konsekwentnie stawia się na aktywny wypoczynek, modernizowane 
są osiedla, pamięta się o  osobach starszych. O  naszym mieście współdecydują dąbrowianie – 
od pięciu lat  m.in. zgłaszają i  wybierają projekty w  Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym, 
jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce. Przekonacie się o tym, oglądając cykl filmów 
#DziejesięwDG zamieszczonych na stronie www.dabrowa-gornicza.pl.
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NOWOCZEŚNIE, ALE BARDZO RODZINNIE…

Domowe klimaty w bibliotece
Rozmowa z Bożeną Lewicką, kierownikiem Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach

Grzegorz Cius: – Zdążyliście się już zado-
mowić w nowej siedzibie?

Bożena Lewicka: – Oczywiście, zresztą tutaj wszyscy 
czują się jak w domu. Wiem, że używam górnolotnych 
określeń, ale w  przypadku naszego nowego budynku 
wszystko jest uzasadnione. I mówię to nie tylko w imie-
niu pracowników, ale przede wszystkim mieszkańców 
Strzemieszyc, którzy codziennie tłumnie nas odwiedzają.

– Co takiego sprawia, że waszą nową 
bibliotekę można porównywać z domem 
rodzinnym?

– Po pierwsze wszyscy czują się tutaj dobrze. Budynek 
został znakomicie zaprojektowany. Nie ma w nim żad-
nych barier ani ograniczeń. Przyjeżdżają do nas matki 
z małymi dziećmi i swobodnie poruszają się z wózkami 
po salach. Podobnie, bez przeszkód, korzystają z naszej 
oferty osoby starsze i niepełnosprawne. Mamy podjaz-
dy, wygodną windę i  nigdzie nie ma progów ani kło-
potliwych schodów. Poza tym ten bardzo nowoczesny 
budynek jest jednocześnie niezwykle przytulny. Sale nie 
odstraszają, są funkcjonalne i mają miły wygląd.

– Co Panią najbardziej cieszy po tych 
pierwszych tygodniach funkcjonowania 
biblioteki w nowej siedzibie?

– Dużą radością jest to, że odwiedzają nas wszyscy, 
bez względu na wiek. Zarówno osoby starsze, czytelnicy 

w średnim wieku, no i młodzież. Ale największą satys-
fakcję mamy z  tego, że codziennie przychodzi do na-
szej placówki mnóstwo dzieci. To one są największym 
skarbem i nadzieją na to, że czytanie książek wróci do 
łask. Przecieramy oczy ze zdziwienia, jak uczniowie po 
zakończonych lekcjach tylko na chwilę idą do domów 
i natychmiast przybiegają do nas.

– Tak bardzo chcą czytać książki?
– Nowoczesna biblioteka nie ogranicza się jedynie do 

wypożyczania książek. To centrum kultury, miejsce ob-
cowania nie tylko ze słowem czytanym. Jasne, że książ-
ka jest tutaj najważniejsza, ale odniesieniem do niej są 

liczne zajęcia plastyczne, teatralne, lingwistyczne, a na-
wet doświadczenia z robotyki. Zresztą nasza oferta jest 
ciągle uzupełniana o nowe propozycje, a zachętą do sta-
łego rozwoju są nasi Czytelnicy.

– Dziękuję za rozmowę. GC

Kreatywnie z biblioteką – Zajęcia plastyczno-literackie dla dzie-
ci. Nudzisz się? Odkryj swoją kreatywność podczas warsztatów 
literackich i plastycznych w bibliotece. Zajęcia mają na celu 
wypełnienie czasu wolnego dzieciom odwiedzającym bibliotekę.

Komputer dla młodych duchem – Zajęcia z podstawowej obsługi 
komputera i smartfona skierowane do osób dorosłych.

„Przed remontem strzemieszyckiej biblioteki 
zaprosiliśmy mieszkańców do rozmowy na temat tego, 
jakim miejscem w przyszłości powinna być. Uznali, 
że „Biblioteką PLUS”, czyli czymś więcej niż tylko 
wypożyczalnią książek. I tak też się stało” – Marcin 
Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Dawno temu, kiedy byłem jeszcze w podstawówce, 
na lekcji poświęconej odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości kolega z ławki zaczął opowiadać zdumio-
nej nauczycielce, że to wszystko co jest w podręczni-
ku to nic w porównaniu z opowieściami jego dziadka. 
Chłopak, ku naszemu zdziwieniu, bo był zawsze 
grzeczny i ułożony, zaczął pouczać panią od historii, 
że prawdziwe niepodległościowe wydarzenia miały 
miejsce nie w  Krakowie i  Warszawie, ale na Bielo-
wiźnie i to w stajni jego dziadka! Wszyscy zaczęliśmy 
ryczeć ze śmiechu, bo zestawienie stajni na Bielowiź-
nie (dzisiaj część Ząbkowic, przy drodze do Ujejsca) 
z krakowskimi Oleandrami zakrawało na niezły żart, 
ale chłopak nie dawał za wygraną. Krzyczał, że jego 
dziadek uratował niepodległość, bo w  swojej stajni 
nie tylko nakarmił, ale także opatrzył zranioną Kasz-
tankę Piłsudskiego. A bez zdrowej i najedzonej klaczy 
wielki marszałek nie zdołałby uciec rosyjskiej pogoni 
i na pewno nie wywalczyłby niepodległości. Tym bar-
dziej, że w niewielkiej, ale suchej i dobrze utrzymanej 
stajni Kasztance zadano znakomitego przecież owsa 
pochodzącego z rozległych ujejskich pól. Chłopak był 
oburzony, że o tym doniosłym wydarzeniu, o którym 
wiedzą wszyscy na Bielowiźnie, nie wspominał szkol-
ny podręcznik.

W  tej dziecięcej opowieści jest ziarno prawdy, bo 
jak wyczytałem później w jakimś opracowaniu o Pił-

sudskim, przyszły marszałek rzeczywiście przekradał się 
z Galicji do Kongresówki i w pobliżu Ząbkowic uciekał 
przed pogonią pograniczników. Tutaj korzystał z pomo-
cy miejscowych konspiratorów, którzy nie tylko udzieli-
li mu wsparcia, ale także zapewnili podwozy. Być może 
nawet koń zaprzęgnięty do konspiracyjnej fury rzeczy-
wiście pochodził ze stajni w Bielowiźnie. Podobnych nie-
podległościowych opowieści w  dąbrowskich rodzinach 
jest jeszcze całkiem sporo. Mój teść przy każdej patrio-
tycznej okazji wspominał, jak jego ojciec, ząbkowicki 
kolejarz, z dumą pełnił służbę podczas przejazdu z War-
szawy do Krakowa specjalnego pociągu z  trumną Pił-
sudskiego. Na dworcu w Ząbkowicach pociąg przystanął, 
aby okoliczni weterani wojny polsko-bolszewickiej mogli 
oddać ostatni hołd swojemu wielkiemu dowódcy. Zresztą 
ojciec teścia przejęty tymi niezwykłymi wydarzeniami, 
wraz ze swoim najstarszym synem Antonim, wybrał się 
nawet do Krakowa na uroczystości pogrzebowe mar-
szałka. W  okolicach krakowskiego rynku, wśród setek 
tysięcy rodaków żegnających Piłsudskiego, mały Antoni 
gdzieś się zawieruszył. Poszukiwania chłopca nie były ła-
twe. Tłum gęstniał i falował, a policjanci byli pochłonięci 
innymi zajęciami i  żaden z  funkcjonariuszy nie kwapił 
się do szukania dziecka. Dopiero po długich godzinach 
Antoś się odnalazł, o  czym mój zacny teść wspominał 
przy każdej transmitowanej uroczystości związanej z od-
zyskaniem niepodległości.

Zresztą dawne, niespokojne, ale przepełnione chwałą 
lata splatają się w naszym mieście ze współczesnymi re-
aliami. W latach trzydziestych ubiegłego wieku na ścianie 
kościoła Zesłania Ducha Świętego, w przypływie patrio-
tycznych uczuć, parafianie zawiesili tablicę z wygrawe-
rowanymi nazwiskami swoich sąsiadów, którzy zginęli 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Nawet za komuny szano-
wano tę niewygodną dla władzy, ale przecież zabytkową 
pamiątkę minionych dziejów. Niestety, kilka lat temu 
tablicę skradziono. Zapewne, jako źródło niewielkiego 
zarobku, za pośrednictwem złodziei trafiła do skupu zło-
mu. Dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, 
ksiądz proboszcz podjął słuszną inicjatywę ponownego 
wykonania i zawieszenia patriotycznej tablicy na murach 
świątyni. Wszyscy żywią nadzieję, że tym razem, z okazji 
tak pięknego jubileuszu, złodzieje wykażą więcej uczuć 
patriotycznych i  uszanują zarówno poległych dąbrow-
skich patriotów, jak i współczesnych fundatorów pamię-
tających o ofierze krwi swoich przodków.

Dąbrowianin

Redakcja Przeglądu Dąbrowskiego zaprasza Czy-
telników do nadsyłania rodzinnych wspomnień 
i kopii zdjęć dokumentujących wydarzenia z odzy-
skania i  obrony niepodległości Polski. W  naszym 
listopadowym numerze napiszemy o  nich i  zapre-
zentujemy najciekawsze fotografie.

Kasztanka Piłsudskiego jadła owies z ujejskich pól
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Osiedle aktywnych  
mieszkańców
Powstawał etapami, 
teraz widzimy go w pełnej 
krasie. Plac Aktywności 
Mieszkańców na Mydlicach 
jest wyjątkowym miejscem, 
które współprojektowali sami 
zainteresowani. Dzięki temu 
trafia w ich oczekiwania i tętni 
życiem.

Plac znajduje się w  rejonie klubu „Krąg”, ul. Ludo-
wej i Grynia (dawna Dąbskiego), a powstawał etapami, 
w  ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
To przestrzeń dla młodszych i starszych. Składa się na 
nią plac zabaw, boiska, kwietne klomby, ławki, kosze na 
śmieci, stoliki do gry w  szachy, lampy oświetleniowe 
i wybrukowane alejki. PK

Remont ulicy Kasprzaka
Do połowy listopada ma zostać 
zakończony remont ponad 
kilometrowego odcinka ul. 
Kasprzaka. Zadanie obejmuje 
wymianę mocno zniszczonej 
i połatanej nawierzchni oraz 
odwodnienie ulicy. Prace 
prowadzone są jednocześnie na 
obu jezdniach, a ruch odbywa się 
po jednym pasie na każdej z nich.

Ulica Kasprzaka jest drogą gminną, przebiegającą 
od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżo-
wania z ul. Piłsudskiego – Zaplecze. Stanowi naturalny 
skrót łączący centrum miasta z terenami przemysłowy-
mi w rejonie ArcelorMittal Poland S.A. Jest więc dość 
mocno obciążona ruchem, nie tylko samochodów oso-
bowych, ale i ciężarowych. Remont objął prawie półto-
rakilometrowy odcinek między rondem Budowniczych 
Huty Katowice (al. Piłsudskiego) a ul. Młodych. Kosz-
tuje ok. 5,4 mln zł, z czego 1,7 mln zł to dofinansowania 
z tzw. Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii.

W  oparciu o  założenia projektowe zaplanowane zo-
stały następujące zmiany: korekta geometrii drogi po-
legająca na odtworzeniu istniejących krawędzi jezdni 
z  ujednoliceniem szerokości poszczególnych pasów 
ruchu oraz pasa zieleni; korekta geometrii wysp ka-
nalizujących oraz dostosowanie lokalizacji przejść dla 

pieszych i przejazdów rowerowych do projektów prze-
budowy chodnika i torowiska tramwajowego będących 
odrębnymi zadaniami.

Przy okazji remontu planowane są zwężenia jezdni 
w dwóch miejscach. To efekt spotkań z mieszkańcami, 
którzy od lat zwracają uwagę, że wielu kierowców lubi 
się tu rozpędzić, mimo iż droga nie jest w najlepszym 
stanie. Efektem są m.in. potrącenia pieszych, nawet na 
przejściach – mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent 
Dąbrowy Górniczej.

– Zwężenia mają poprawić widoczność na drodze 
i zmusić kierowców do wolniejszego przejazdu. Zapla-
nowano je przed istniejącym przejściem na wysokości 
przystanków tramwajowych i  autobusowych znajdu-
jących się przy skrzyżowaniu z  ulicą Storczyków oraz 
przed projektowanym przejściem dla pieszych i  prze-
jazdem dla rowerzystów, które powstaną w rejonie Bie-
dronki przy skręcie w prawo z ulicy Kasprzaka w drogę 

osiedlową – mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent 
Dąbrowy Górniczej.

To drugie zwężenie powstanie już z myślą o kolejnej 
inwestycji. Wzdłuż ulicy Kasprzaka po stronie połu-
dniowej (prawej w  kierunku jazdy na hutę) na odcin-
ku od skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Kasprzaka do 
skrzyżowania ulic Piłsudskiego – Kasprzaka – Zaplecze 
zostanie wykonana droga rowerowa oraz chodnik wraz 
z oświetleniem. Wartość kosztorysowa robót budowla-
nych wyceniona została na 5,75 mln zł. Obecnie wnio-
sek o wszczęcie postępowania znajduje się w Biurze Za-
mówień Publicznych. Zakończenie prac zaplanowane 
jest na 30 czerwca 2019 roku.

To nie koniec inwestycji przy tej gołonoskiej ulicy. 
Tramwaje Śląskie prowadzą postępowanie na przebu-
dowę torowiska wzdłuż ulicy Kasprzaka. Prace roz-
poczną się w przyszłym roku i potrwają 15 miesięcy.

lus

Kamil Dybich
pomysłodawca utworzenia Placu Aktywności 
Mieszkańców:

– Cztery lata temu wpadłem na pomysł, żeby 
ogromną przestrzeń między blokami na Mydlicach 
zagospodarować, najlepiej tak, by znaleźli w niej swo-
je miejsce wszyscy mieszkańcy osiedla. Trudno sobie 
wyobrazić do tego celu lepsze narzędzie niż nasz Dą-
browski Budżet Partycypacyjny. Właśnie zakończono 
ostatni etap budowy Placu Aktywności Mieszkań-
ców Mydlic, placu zaprojektowanego przez miesz-
kańców dla mieszkańców, placu uszytego na miarę 
naszych potrzeb. Oczywiście przez te cztery lata nie 
obyło się bez zgrzytów i mniejszych bądź większych 
problemów, ale zawsze wyciągaliśmy z nich wnioski 
na rok następny i… mamy go! Świetną, nowoczesną, 
przyjazną i bezpieczną przestrzeń publiczną, z której 
w ciepłe dni naraz korzysta blisko 200 osób. To ludzie, 
którzy kiedyś mieli niewiele okazji, by się spotkać, 
porozmawiać, poznać, polubić, pobawić, poćwiczyć, 
pośmiać, pograć. Plac dał nam coś, czego się trochę 
nie spodziewaliśmy, ale skrycie tego oczekiwaliśmy. 
Dał możliwość, stał się katalizatorem narodzin osie-
dlowej wspólnoty opartej o przyjazną przestrzeń, któ-
ra zachęca do nawiązywania relacji międzyludzkich. 
Dał to, czego w dzisiejszych czasach chyba najbardziej 
brakuje – poczucie więzi. Ja, wykorzystując narzę-
dzia, jakie daje nam nasze miasto, tylko pociągnąłem 
mieszkańców do tego, by zrobili coś dla siebie samych.

Plac Aktywności zaprojektowany został przez mieszkańców.

Zakończenie modernizacji ulicy Kasprzaka zaplanowano na połowę listopada.
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Łącznik dla pieszych i rowerzystów
Koniec z przeprawą przez kolejowy nasyp i tory. Pogorię III i IV połączy wygodny i bezpieczny tunel 
pieszo-rowerowy.

Ścieżki okalające Pogorię III i IV to bardzo popular-
ne trasy rowerowych przejażdżek, biegów i  spacerów. 
Jeziora rozdziela jednak towarowa linia kolejowa. Żeby 
szybko i najkrótszą drogą przemieścić się między nimi, 
trzeba pokonać nasyp i  tory. Wkrótce to się zmieni. 
Jeszcze pod koniec tego roku powinny ruszyć prace, 
w  efekcie których pod torowiskiem powstanie tunel 

pieszo-rowerowy. Jesienią Urząd Miejski planuje wy-
łonić wykonawcę, a  finał robót przewidziano na dru-
gą połowę 2019. Łącznik będzie miał 14  m długości 
i  5  m szerokości. Szacunkowy koszt prac to 4 mln  zł. 
W  szczególnych przypadkach, tunel będzie mógł być 
wykorzystywany przez samochody służb ratowniczych. 

PK

Przyroda widziana z bliska
Jest najmniejszym z dąbrowskich 
jezior, ale wyjątkowo bogatym 
w roślinność i zwierzęta. Mowa 
o Pogorii II, której naturalne 
piękno od niedawna można 
podziwiać z nowego pomostu.

Pogoria II to domostwo rozmaitych ryb, płazów i pta-
ków. Wśród jego barwnych, skrzydlatych mieszkańców 
można spotkać np. bączka, brodźca piskliwego, zimo-
rodka, remiza, trzciniaka czy łozówkę. Nad jeziorem 
występują również chronione rośliny: grążel żółty, 
grzybienie białe i  kruszczyki. Ten niesamowity świat 
fauny i flory można teraz oglądać z bliska, dzięki udo-
godnieniom, jakie się tam pojawiły.

Od ulicy Zakładowej, wzdłuż potoku Pogoria popro-
wadzona została alejka prowadząca do pomostu. Ponie-
waż jezioro jest obszarem chronionym, jest on 25-me-
trową konstrukcją pływającą, a  nie posadowioną na 
dnie. Stamtąd rozciąga się widok na taflę wody i otacza-
jącą ją roślinność. Przy pomoście i alejce ustawiono ław-
ki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Wszystko z po-
szanowaniem przyrody i szacunkiem dla krajobrazu.
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Ząbkowice przybliżą się do centrum
Zielona mobilność, zmiana 
układu komunikacyjnego, 
wprowadzenie równowagi 
między ruchem 
samochodowym, rowerowym, 
pieszym i transportem 
zbiorowym – to nie puste słowa. 
W Dąbrowie Górniczej ruszają 
właśnie prace nad kolejnym 
elementem tej układanki.

Kluczowymi częściami nowego systemu będą 
przebudowane rejony dworców w  centrum oraz 
w  Gołonogu, a  także ulokowane przy nich centra 
przesiadkowe. Zmieni się układ drogowy, powsta-
ną  m.in. tunele pod torami oraz łączniki i  prze-
dłużenia istniejących ulic. Przykładem jest odda-
ne do użytku pod koniec ubiegłego roku rondo na 
skrzyżowaniu ul. Kolejowej i  Konopnickiej oraz 
dobudowane połączenie z  nim ul. Poniatowskiego. 
Istotnym punktem nowej transportowej układanki 
jest również dworzec w  Ząbkowicach. W  drugiej 
połowie 2019 r. stanie się centrum przesiadkowym, 
połączonym ścieżkami rowerowymi z Gołonogiem 
i terenami inwestycyjnymi w Tucznawie. Nowa dro-
ga rowerowa w  kierunku Gołonoga pobiegnie ul. 
Armii Krajowej, przy parku Brzozowym, ul. Gwar-
dii Ludowej do ul. Żeglarskiej, a  stamtąd wzdłuż 
torów aż do gołonoskiego dworca. Droga rowerowa 
do Tucznawy będzie wiodła ul. Sikorskiego, Gospo-
darczą, Szosową, gościńcem Pasieka, do ul. Inwesty-
cyjnej.

Prace nad przedsięwzięciem powinny ruszyć pod 
koniec bieżącego roku. Koszt szacowany jest na 24 
mln zł. Aktualnie trwa postępowanie na wyłonienie 
wykonawcy. PK

Dworzec w Ząbkowicach stanie się centrum przesiadkowym, połączonym ścieżkami rowerowymi z Gołonogiem i terenami 
inwestycyjnymi w Tucznawie.

Fragment ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Żeglarskiej, w pobliżu przystanku kolejowego Dąbrowa Górnicza Pogoria.

dzień dobry tvn z dąbrowy górniczej

1 września nasze miasto gościło na telewizyjnej antenie. Widzowie ogólnopolskiego programu Dzień Dobry TVN zobaczyli, jak aktywni są mieszkańcy Dąbro-
wy Górniczej. Plenerowe studio zostało zorganizowane na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych na Zielonej.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 7 (220) wrzesień 2018

7puls miasta

„Mobilny dąbrowianin”
Od 16 do 22 września trwała akcja „Mobilny dąbrowianin”, zorganizowana 
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to 
ogólnopolska kampania, wspierana przez Ministerstwo 
Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury, która 
promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki 
transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz trans-
port multimodalny (przewóz osób lub towarów, przy 
użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu). Przed-
sięwzięcie ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści 
wynikających ze zrównoważonego transportu, takich 
jak: oszczędność pieniędzy i  czasu, poprawa zdrowia 
i bezpieczeństwa na drogach, pozytywny wpływ na śro-
dowisko i  poprawę jakości powietrza, przyjazna prze-
strzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz 
zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów.

„Mobilny dąbrowianin” obfitował w  wiele propozy-
cji, skierowany był do mieszkańców w każdym wieku. 
Przez cały tydzień na tych, którzy przemieszczali się na 
rowerze, rolkach czy hulajnodze czekały rabaty w pro-
ekologicznych i  przyjaznych rowerzystom lokalach 
i punktach usługowych.

W  ramach akcji zorganizowana została zabawa 
„Jedź i  zbieraj punkty”. Jej uczestnicy docierali na 
jednośladach w wybrane, punktowane, części miasta. 
Najaktywniejsi wzięli udział w  losowaniu atrakcyj-
nych nagród.

Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go oraz miasteczka rowerowego na Manhattanie odbył 
się piknik rodzinny, a wśród atrakcji czekały m.in.: jaz-
da autem na trolejach, samochód z „talerzem Stewarta”, 
alkogogle, symulator dachowania, nauka bezpiecznej 
jazdy na rowerze, rodzinne gry i zabawy.

Mobilny dąbrowianin to bezpieczny dąbrowianin. 
Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego przeprowadzili warsztaty o tym, jak prawidłowo 
poruszać się pieszo czy rowerem, a także co zrobić, gdy 
wydarzy się coś złego. W ciągu trzech dni wzięło w nich 
udział 400 dąbrowskich uczniów.

Przez miasto, sprzed Urzędu Miejskiego do Fabryki 
Pełnej Życia, przejechała Rowerowa Parada Przebierań-

ców. Tam, na osoby w najciekawszych strojach, czekały 
nagrody.

Stowarzyszenie Civitas zorganizowało przejażdżkę 
rowerem na Pogorię. Na miejscu czekały gry i zabawy, 
a na wzmocnienie pyszne pieczonki.

Podczas „Dnia bez samochodu” zorganizowano Mo-
bilny Rajd Rodzinny. Zawodnicy wyposażeni w  mapy 
– pieszo i środkami komunikacji – docierali do punk-
tów kontrolnych, gdzie czekały proste zadania. Wszyscy 
dostali upominki, a ci którzy poradzili sobie najlepiej, 
otrzymali nagrody.

Mobilne Centrum Testowe Meridy umożliwiło 
sprawdzenie rowerów z najwyższej półki. To była dobra 
okazja, żeby przekonać się, co potrafią te cudeńka z ko-
larskich marzeń.

Mobilni dołączali również do rywalizacji rowerowej 
„Kręci nas DG” i z aplikacją Endomondo wykręcali jak 
najwięcej kilometrów.

17 września zmobilizowali się pracownicy samorzą-
dowi i do pracy przyjechali na rowerach. Na dwóch kół-
kach zameldowali się pracownicy Urzędu Miejskiego, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pałacu Kultury Zagłę-
bia, Centrum Sportu i  Rekreacji oraz Muzeum Miej-
skiego „Sztygarka”. Przemysław Kędzior

250
osób zgromadził 
piknik na terenie 

Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu 

Drogowego oraz 
miasteczka 

rowerowego na 
Manhattanie

Blisko 90
seniorów 

uczestniczyło w 
wypadzie Rowerem 

na Pogorię 

67
osób przejechało 

ulicami  
w Rowerowej 

Paradzie 
Przebierańców

98
uczestników 

wzięło udział 
w zabawie JEDŹ 

ROWEREM I ZBIERAJ 
PUNKTY

Ponad 80
pracowników 
Urzędu Miejskiego, 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Pałacu 
Kultury Zagłębia, 
Centrum Sportu 
i Rekreacji oraz 
Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka”, 17 
września do pracy 
zameldowało się 
na dwóch kółkach

53
uczestników 
zgromadził 
Mobilny Rajd 
Rodzinny

Prawie 
400
uczniów 
uczestniczyło w 
zajęciach na temat 
bezpieczeństwa 
na drodze, 
prowadzonych 
przez word

Przejazd przez całe miasto Rowerowej Parady Przebierańców i najmłodszych rowerzystów był jedną z atrakcji Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu w Dąbrowie Górnicznej.

Nauka zasad bezpieczeństwa w miasteczku ruchu drogowego.

„Mobilny dąbrowianin” obfito-
wał w wiele propozycji, skie-
rowany był do mieszkańców 
w każdym wieku.  Przez cały ty-
dzień na tych, którzy przemiesz-
czali się na rowerze, rolkach 
czy hulajnodze czekały rabaty 
w proekologicznych lokalach 
i punktach usługowych.
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Na co idą moje pieniądze?
Od września każdy dąbrowianin może łatwo sprawdzić, w jakim stopniu przyczynia się do rozwoju 
swojego miasta, płacąc w nim podatki.

Dochody miasta w 2018 roku zostały zaplanowane na 
741 921 318,02 zł. Na kwotę tę składają się: podatek PIT 
(166 321 436 zł), CIT (12 640 000 zł), podatek od nieru-
chomości (170 289 032 zł), inne podatki i opłaty lokalne 
(57 185 148,57 zł), dotacje (146 223 514,30 zł), subwencje 
(131 466 593 zł), pozostałe dochody (57 795 594,15 zł).

Z całego podatku dochodowego, oddanego do Urzę-
du Skarbowego przez 73 580 podatników – mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej, do budżetu miasta trafia tylko 
166 mln zł, tj. 37,98%. Pozostała część pozostaje w bu-
dżecie państwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest twój udział finansowy 
w budżecie miasta, ile pieniędzy przeznaczasz na funkcjo-
nowanie komunikacji miejskiej, realizowane inwestycje, 
oświetlenie czy oświatę – możesz to sprawdzić, w ujęciu 
dziennym lub miesięcznym. Dąbrowa Górnicza przystą-
piła bowiem do projektu – Na co idą moje pieniądze?

Prezentacja dotyczy budżetu 2018 roku. W jasny, kla-
rowny sposób pokazane są składniki dochodu miasta 
oraz rodzaje wydatków. Te ostatnie zaplanowano na 
kwotę 812 461 839,97 zł. Źródłem danych dla programu 
są i będą aktualizowane uchwały budżetowe.

Wchodząc na stronę www.nacoidamojepieniadze.pl/bu-
dzet-miasta/dabrowagornicza, ustalając na specjalnej skali 
swoje dochody brutto, dowiesz się, ile pieniędzy z twojej 
pensji trafia do budżetu miasta w  przeliczeniu na jeden 
dzień lub jeden miesiąc. Podobnie jest w rozdziale na po-
szczególne kategorie budżetowe (np. oświata i wychowa-
nie, pomoc społeczna, transport i łączność), a potem w ich 
uszczegółowieniu. Z prezentacji można dowiedzieć się, nie 
tylko jakie kwoty budżetu przeznacza się na konkretne za-
dania, ale i jaki jest twój wkład w ich realizację.

Każdy z  dorosłych, pracujących mieszkańców mia-
sta, składający podatek PIT w  Dąbrowie Górniczej, 

w  mniejszym lub większym stopniu, w  zależności od 
swoich dochodów przyczynia się do rozwoju swojego 
miasta. Im więcej osób odprowadza podatek w Dąbro-
wie Górniczej, tym więcej pożytecznych projektów jest 
możliwych do zrealizowania. Odprowadzając podatek 
w gminie, zyskujemy realny wpływ na życie swojej ro-
dziny i swoich znajomych oraz na stan najbliższego oto-
czenia.

Aby rozliczyć się z  fiskusem w Dąbrowie Górniczej, 
nie trzeba być tu zameldowanym. Wypełniając roczne 
zeznanie PIT, wystarczy tylko podać swój dąbrowski 
adres w formularzu i wskazać w nim Urząd Skarbowy 
przy ul. Krasińskiego 33A. Jeżeli zaś PIT składa praco-
dawca, wystarczy poinformować go o  zmianie adresu 
do celów podatkowych.

Lucyna Stępniewska

WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH WYBORCÓW

21 października 2018 – wybory samorządowe
Do wyborów został jeszcze niespełna 

miesiąc. To dobry czas, aby osoby niepeł-
nosprawne i  starsze zdecydowały, w  jaki 
sposób i  w  którym lokalu wyborczym za-
mierzają oddać swój głos. Zgodnie z ordy-
nacją, dla takich wyborców przewidziano 
szereg udogodnień, które mają im ułatwić 
głosowanie.

Korespondencyjnie lub osobiście
Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarko-

wanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować 
w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie 
jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez 
pełnomocnika. Zamiar głosowania korespondencyj-
nego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepeł-
nosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej 
do 8 października br. Zgłoszenie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponowne-
go głosowania (tzw. II tura) w wyborach na prezydenta 
miasta. W  przypadku przeprowadzania ponownego 
głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego przed pierwszym głosowa-
niem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania 
– najpóźniej do 25 października br.

Prawo do kompleksowej informacji
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wy-

borców w danej gminie ma prawo do uzyskania infor-
macji o: terminie wyborów oraz godzinach głosowania, 
właściwym dla siebie okręgu wyborczym i  obwodzie 
głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wybor-
cy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach 
dopisania wyborcy do spisu wyborców w  wybranym 
przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy 
właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszka-

nia, komitetach wyborczych biorących udział w wybo-
rach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kan-
dydatów, warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełno-
sprawnemu, na jego wniosek, przez prezydenta miasta 
telefonicznie lub w  drukowanych materiałach infor-
macyjnych, w tym w formie elektronicznej.

Powyższe informacje są także dostępne w  Biulety-
nie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej gminie.

Głosowanie w lokalu wyborczym
Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście 

w  lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właści-
wym dla jego miejsca zamieszkania. Może także gło-
sować w  wybranym przez siebie lokalu wyborczym, 
w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

W  tym celu powinien złożyć wniosek o  dopisanie 
do spisu wyborców w  wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze 
względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wnio-
sek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu 
przed dniem wyborów. Wniosek dotyczy również 
ewentualnego ponownego głosowania w wyborach na 
prezydenta miasta.

Nakładka na kartę do głosowania, spo-
rządzona w alfabecie Braille’a

W  lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny 
może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu 
wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z  kartą 
do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na 
jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu 
wyborca zobowiązany jest zwrócić komisji obwodowej 
nakładkę na kartę.

Pomoc innej osoby, w tym niepełnoletniej
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może 

pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna oso-
ba, w  tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć 
tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na 
sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głoso-
waniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepeł-
nosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała 
osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być czło-
nek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego 
komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści 
obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komi-
tetach wyborczych biorących udział w  wyborach oraz 
o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, któ-
rzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają 
prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu spo-
rządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wnio-
sek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do 
rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października br.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym 
głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania 
w  wyborach na prezydenta miasta, jeżeli będzie ono 
przeprowadzone.

Z kolei wyborca, który przed pierwszym głosowaniem 
nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnic-
twa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego gło-
sowania – najpóźniej do 26 października br. GC

21 października wybieramy prezydenta Dąbrowy 
Górniczej, radnych miejskich oraz radnych Sej-
miku Województwa Śląskiego. Lokale wyborcze 
będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.
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Dąbrowa przyjazna seniorom
Dbałość o aktywizację środowisk seniorskich oraz ich zdrowie i bezpieczeństwo to bardzo istotny aspekt działań 
miejskich. Przypominamy o inicjatywach, dzięki którym w Dąbrowie Górniczej seniorom żyje się łatwiej i lepiej.

• Ogólnopolska Karta Seniora

Dąbrowianie po sześćdziesiątym roku życia mogą 
otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora, która upoważ-
nia do korzystania z  atrakcyjnych zniżek w  firmach 
i instytucjach partnerskich.

Ogólnopolską Kartę Seniora użytkuje już ponad 6 tys. 
dąbrowskich seniorów, a  ilość użytkowników wzrasta 
średnio o około 200 osób miesięcznie – by dołączyć do 
projektu, senior uzupełnia jedynie formularz zgłosze-
niowy, który dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest 
dostępny w  Centrum Aktywności Obywatelskiej przy 
ul. Sienkiewicza 6a, gdzie również od ręki wydawana 
jest karta. W Dąbrowie Górniczej z karty można sko-
rzystać w 24 miejscach.

Osoby zainteresowane uzyskaniem Kary Seniora oraz 
przystąpieniem do programu w roli Partnera zachęca-
my do kontaktu z pracownikami Centrum Aktywności 
Obywatelskiej telefonicznie pod nr telefonu 668 57 39 52 
lub mailowo cao@dabrowa-gornicza.pl.

• Dąbrowska koperta życia

„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje 
dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu 
do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczu-
lenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której 
umieszcza się naklejkę z  nadrukiem „Koperta życia”. 
Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym 
umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub za-
słabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej 
czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych 
informacji o  seniorze. Dlaczego w  lodówce? Bo jest to 
urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze wzglę-
du na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

„Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym 
dostęp do ważnych informacji medycznych mogących 
uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

„Dąbrowską kopertę życia” można uzyskać w Centrum 
Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a.

• Dąbrowski bus dla seniora

To specjalny bus, który służy mieszkańcom miasta 
w  wieku 60+. Dąbrowscy seniorzy mogą dojechać bu-
sem do lekarza albo do urzędu.

Aby skorzystać z  transportu, wystarczy taką potrzebę 
zgłosić z  wyprzedzeniem. Pojazd kursuje w  dni robocze 
w godzinach od 7.00 do 20.00. Zgłoszenia telefoniczne przyj-
mowane są od 7.30 do 11.00 pod tel. 32 264-20-33 w. 302.

Posiadacze karty seniora za transport w  jedną stronę 
zapłacą 5 zł. Bez karty będzie to wydatek 7 zł. To w przy-
padku przejazdów po Dąbrowie Górniczej. W  sytuacji, 
gdy mieszkańcy potrzebują dojechać do lekarza w ościen-
nych miastach, koszty będą uzależnione od odległości 
i dopłata będzie wzrastała o 1 złotówkę od kilometra.

Prawo do korzystania z  Dąbrowskiego Busa mają 
wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia. Se-
niorów wozi dziewięcioosobowy pojazd, dostosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych, więc także osób 
na wózkach inwalidzkich.  Kaja Jagodzińska

dożynki
Wilki były gwiazdą 
tegorocznych Dożynek, 
które 2 września zagościły 
w parku Hallera. Honory 
gospodarza pełniła dzielnica 
Strzemieszyce Małe. W bazylice 
odbyła się tradycyjna msza 
dożynkowa, po której 
korowód przemaszerował 
do parku. Ludową twórczość 
zaprezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich i Gołowianie. 
Wieczorem przyszedł czas na 
koncerty. fo
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W Strzemieszycach 
ruszają konsultacje
Teren przed dworcem PKP będzie miejscem spotkań mieszkańców i wizytówką dzielnicy.

Rozpoczynamy wspólną pracę nad koncepcją dla 
zagospodarowania przestrzeni przed dawnym budyn-
kiem dworca kolejowego w Strzemieszycach. Będziemy 
pracowali nad tym, jak ją zagospodarować, by stała się 
atrakcyjnym miejscem spotkań – „sąsiedzką agorą”. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w  środę, 3 paździer-
nika, o godzinie 17:00 w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Prace zakończymy w  grudniu prezentacją 
propozycji zmiany przestrzeni.

– Realizowany obecnie projekt jest kontynuacją roz-
mów o pomysłach i inwestycjach dla dzielnicy, organi-
zowanych w ramach procedury Dąbrowskiego Budże-
tu Partycypacyjnego i  konsultacji społecznych. W  ich 
trakcie mieszkańcy Strzemieszyc wielokrotnie wskazy-
wali na konieczność poprawy stanu placu przed wybu-
rzonym dworcem. Przyczyną rozpoczęcia konsultacji 
są także plany dotyczące stacji kolejowej Strzemieszyce. 
W  ramach wspólnych prac gminy Dąbrowa Górnicza 
oraz PKP PLK powstanie m.in. przejście pieszo-rowero-
we pod torami i parking. Zostaną też wyremontowane 
perony – wyjaśnia Marcin Bazylak, pierwszy zastępca 
prezydenta Dąbrowy Górniczej.

W  rozmowach dawny plac dworcowy był wskazy-
wany jako potencjalny skwer, miejsce do wypoczynku, 
spaceru z  dziećmi lub spotkań sąsiedzkich. Obecnie 
przestrzeń ta jest zaniedbana i nie zachęca do spędza-
nia tam czasu.

– Decyzja o przebudowie terenu dworca to dobry mo-
ment, aby zająć się skwerem. Strzemieszyce powstawały 
wokół terenów kolejowych i jest to ważna przestrzeń dla 
historii, tożsamości i przyszłości dzielnicy. Ważne też, 
aby wspólnie zadecydować, jak wykorzystać plany gmi-
ny i PKP dla poprawy tego miejsca. Z naszego punktu 
widzenia rozwiązania muszą wyjść od mieszkańców, 
a  rolą architektów jest przełożenie tych pomysłów na 
koncepcję – mówi dr  Łukasz Pancewicz, urbanista 

z  gdańskiej pracowni A2P2, która będzie prowadzić 
projekt.

Prace nad koncepcją potrwają dwa miesiące. 
W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone warsz-
taty informacyjne i diagnostyczne wraz z prezentacją 
propozycji dotyczących terenów dworca. Na ich pod-
stawie powstanie wstępna koncepcja, która zostanie 
przekazana mieszkańcom do opiniowania. W  opar-
ciu o  zgłoszone uwagi architekci z  firmy A2P2 wy-
pracują ostateczne rekomendacje. Zostaną one za-
prezentowane na ostatnim spotkaniu w  listopadzie. 
Spotkania będą odbywały się w świeżo ukończonym 

budynku Filii nr 8 Biblioteki im. H. Kołłątaja przy ul. 
Ofiar Katynia.

Wyniki warsztatu posłużą do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz opraco-
wania koncepcji dla placu. Ustalenie propozycji pozwoli 
na oszacowanie kosztów inwestycji i rozpoczęcia dzia-
łań związanych z jego poprawą – np. lokalizacją ławek, 
pielęgnacją i dosadzeniem zieleni. O tym, co będzie zre-
alizowane, zadecydują mieszkańcy.

Szczegółowe informacje o harmonogramie konsulta-
cji dostępne są na stronie konsultacje.idabrowa.pl.

Magdalena Mike

Obchody 38. rocznicy podpisania „Porozumień Katowickich”. Uroczystości pod pomnikiem przed 
bramą Huty Katowice.

Kompania reprezentacyjna na uroczystościach upamiętniających pomordowanych policjantów 
Zagłębia Dąbrowskiego – ofiar NKWD.

PAMIĘTAMY O HISTORII

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

W rozmowach z mieszkancami dawny plac dworcowy był wskazywany jako potencjalny skwer, miejsce do wypoczynku.
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Za nami kolejne święto dąbrowskich organiza-
cji pozarządowych – Festiwal Ludzi Aktywnych 
w Fabryce Pełnej Życia. Kogóż tam nie było! Ku-
charze i pszczelarze, muzycy i społecznicy, senio-
rzy i instruktorzy, panie z kół gospodyń wiejskich 
i  panowie z  klubów miejskich, turyści, cykliści, 
artyści… Przyznam, że obserwowałem to wielo-
barwne zgromadzenie z  mieszanymi uczuciami. 
Z  jednej strony – jestem pełen uznania, ba – po-
dziwu, dla społecznego zaangażowania części dą-
browian, dla ich umiejętności, profesjonalizmu, 
z drugiej – mam pełną świadomość, że stanowią 
ledwie garstkę lokalnej społeczności. Jeszcze bar-
dziej blado rzecz wygląda, jeśli porównać dzisiej-
szą aktywność mieszkańców z tą, jaką przejawiali 
obywatele Dąbrowy Górniczej w pierwszych dzie-
sięcioleciach XX wieku, gdy przynależność do 
organizacji politycznych, społecznych, kół samo-
kształceniowych, gimnastycznych czy turystycz-
nych była naturalna jak złoża z  takim mozołem 
dobywane w dąbrowskich kopalniach. Karty mo-
nografii, wydanej z  okazji setnej rocznicy nada-
nia praw miejskich Dąbrowie Górniczej, pełne są 
ich nazw i opisów działalności. Temat rzeka i ko-
niecznie trzeba do niego wrócić. Mam nadzieję, 

że okazji nie braknie. A teraz, jak niektórzy mawiają 
– do brzegu!

Zawsze grupa ludzi, którym się nie chce lub nie 
mogą się aktywnie angażować w życie miasta, w pro-
ces jego ulepszania, stanowić będzie zdecydowaną 
większość. Oni oczywiście liczą na zmiany i  cieszą 
się (poza specyficznymi wyjątkami), jak przestrzeń 
ich życia się poprawia. Oczekują jednak, że stanie się 
to bez ich udziału, wysiłku, pomysłów. Dlatego rolą 
urzędników jest wychodzenie z  inicjatywą, stawianie 
pierwszych kroków czy też zaskakiwanie rozwiąza-
niami, o których nikt wcześniej nie myślał poważnie. 
Mnie ostatnio zachwycił Park Krakowian. Otóż, każ-
dy krakowianin, któremu urodzi się dziecko, może 
upamiętnić tę chwilę posadzeniem drzewa. Wystarczy 
tylko w odpowiednim momencie kliknąć rezerwację, 
wyrażając chęć wzięcia udziału w  projekcie. Od tego 
momentu do akcji wkraczają urzędnicy. Wybierają od-
powiednie lokalizacje, przygotowują miejsce sadzenia, 
kupują drzewa, projektują i przygotowują tabliczki pa-
miątkowe, a na koniec – pomagają w sadzeniu drzew. 
W efekcie powstają zalążki wyjątkowych parków, któ-
re cieszą nie tylko szczęśliwych rodziców, dziadków 
czy całe rodziny biorące udział w sadzeniu drzew, ale 
wszystkich mieszkańców. Warto dodać, że krakow-

ski projekt realizowany jest na działkach wcześniej 
zaniedbanych, które przekształcane są w  miejsca 
szczególne. Takie, z  którymi sentymentalna wieź 
pozostaje na całe lata.*

W ten sposób urzędnik odrywa się od biurka, sta-
jąc się współuczestnikiem bodaj najważniejszego 
wydarzenia w historii lokalnej społeczności – naro-
dzin jej nowego uczestnika. Przede wszystkim jed-
nak tworzy się społeczny kapitał – dziś przez więk-
szość badaczy zgodnie określany jako najważniejszy 
czynnik determinujący rozwój miast.

Bo tylko miasta, których mieszkańcy są aktyw-
ni, kreatywni i  zaangażowani, mogą się rozwijać 
i przyciągać utalentowanych ludzi. Wniosek z tego 
taki, że mamy solidną lekcję do odrobienia. Wszy-
scy, bez wyjątku: wszechwiedzący urzędnicy, mul-
tieksperci z  profili społecznościowych gotowi na 
krytykę wszystkich i  każdego w  dowolnej porze 
dnia i  nocy. I  Ty, którego to wszystko po prostu 
„nie obchodzi”…

Wojciech Czyżewski

* Zob. Piotr Kempf. Zielony wymiar miejskiego szczę-
ścia. W: Miasto na plus. Eseje o  polskich przestrze-
niach miejskich, Kraków 2017, s. 97.

Drzewo aktywności

WSPANIALE, ŻE DĄBROWA MA TAKI KONKURS
Za nami 12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, wybitnego kompozytora pochodzącego 
z naszego miasta. Po 8 dniach muzycznej rywalizacji jury wyłoniło najlepszych z 70 uczestników z całego 
świata. Wszystko zaczęło się 14 września od Koncertu Inauguracyjnego, a zakończyło 23 września Koncertem 
Laureatów i galą wręczenia nagród. Tak jak co roku, konkurs był wielką, muzyczną ucztą dla melomanów. Dla 
młodych muzyków stanowił ważny etap ich artystycznej kariery. O konkursie czytaj także na str. 24.

Laureaci XII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
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obudzona społeczna energia
Gry terenowe i historyczne, pikniki dla osób starszych i niepełnosprawnych, Jarmark Rzemiosła 
i Rękodzieła, Street Festiwal 3Maj się ulicy – to wydarzenia, które pokazały, że rewitalizacja jednej 
z najstarszych ulic w Dąbrowie Górniczej ma sens. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz 
lokalnymi aktywistami w przestrzeni ul. 3 Maja zorganizowaliśmy kilkanaście wydarzeń, które mają 
zachęcić do aktywności. 

W  poprzednich wydaniach Przeglądu Dąbrowskiego 
opisywaliśmy zmiany komunikacyjne oraz przemiany 
w przestrzeni miejskiej, tym razem czas przyjrzeć się, jak 
o zmianach w tkance społecznej mówią realizatorzy działań 
animujących czas wolny mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Od konfliktu do współpracy
– Z natury jesteśmy aktywistkami, które wciągnęła re-

witalizacja – przyznaje Aleksandra Małycha z  Fundacji 
Fabryka Kulturalna. – W  ciągu roku zorganizowałyśmy 
cztery aktywności na ulicy 3 Maja. To miejsce przyciąga 
nas jak magnes, choć na początku była to trudna prze-
strzeń, która potrzebowała nowego życia – dodaje Ewa 
Dzieciaszek, z  Fundacji Fabryka Kulturalna. – Poznały-
śmy ludzi, którzy też chcą zmian, a  przed nami, wspól-
nie z  miastem, główny cel – zawiązać grupę mieszkań-
ców i przedsiębiorców z 3 Maja, którym się chce i wierzą 
w zmiany – stwierdzają jednym głosem.

3 Maja – ulica z potencjałem
Potencjał w rewitalizowanej przestrzeni dostrzega tak-

że Anna Dęboń z Otwartej Pracowni Artystycznej O! pa. 
Organizowane przez nią wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Dobrych Inicjatyw „Komitywa” wydarzenie pn. NaMa-
jowej.pl polegało na wykreowaniu i udostępnieniu miesz-
kańcom miasta ulicznej przestrzeni, w  której odbywały 
się rodzinne wydarzenia warsztatowo-happeningowe te-
matycznie nawiązujące do różnych dziedzin w konwencji 
nauka-sztuka-zabawa. Inicjatywa NaMajowej.pl była swo-
istym zaproszeniem do wspólnych, rodzinnych, edukacyj-
nych i artystycznych działań – podkreśla Dęboń. Zapyta-
na o to, co się działo, jednym tchem wylicza: – Miejskie 
warsztaty zielone, tworzenie zielników, badawcza miniwy-
prawa przyrodnicza, zajęcia przyrodnicze i  poznawanie 
zwyczajów po sąsiedzku mieszkających z nami w mieście 
zwierząt, warsztaty projektowania, warsztaty ceramicz-
ne, spektakle obrazkowego teatru kamishibai. Potrzebę 
prowadzenia takich działań potwierdza nominowanie do 
nagrody Słoneczniki 2018 w ramach plebiscytu na najbar-
dziej rozwojową inicjatywę dla dzieci organizowanego 
przez grupę CzasDzieci.pl.

Ulica – przestrzeń włączająca w działania
Ulica powinna być miejscem dla wszystkich, dostępnym 

zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych oraz 
niepełnosprawnych. Może stać się przestrzenią spotkań 
i  promocji twórczości artystycznej, miejscem przełamy-
wania stereotypów. Rewitalizacja ulicy 3 Maja pokazała 
też, jak ważnym jest uwrażliwienie na potrzeby osób z nie-
pełnosprawnością poprzez działania społeczno-aktywiza-
cyjne – twierdzi Barbara Tometczak ze Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

3 Maja – miejsce do nauki i edukacji
Przestrzeń ulicy 3 Maja w ostatnich miesiącach stała się 

areną gier edukacyjnych i gier miejskich. Na mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej czekały atrakcje związane z grą histo-
ryczną, która przenosiła nas do czasów Fitznera i Gampe-
ra, warsztaty i doświadczenia chemiczno-fizyczne podczas 
akcji pn. Mali eksperymentatorzy czy Dopolony Kurier 
z  ulicy Klubowej – Quest odbywający się w  przestrzeni 
miejskiej. Udział w tej niecodziennej, pełnej zabawy lekcji 
dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń – pod-
kreśla Łukasz Kolber, z  Fundacji Godne Życie. Podobną 
opinię zdaje się mieć Karol Grzesica, prezes Stowarzysze-
nia Fantastyki Militarnej: – Gry terenowe przygotowuje-
my z pasją, są dla nas zawsze okazją do dobrej zabawy. Te 

organizowane w przestrzeni miejskiej są dodatkowo oka-
zją do poznania lokalnej historii oraz spotkania nowych 
osób, które współdzielą te same zainteresowania.

Ulica pełna życia
– Prawdziwy test aktywności 3 Maja przeszła jednak 

we wrześniowe weekendy, podczas których odbywały się 
II Jarmark Rzemiosła i  Rękodzieła oraz Street Festiwal 
„3Maj się ulicy”. Zainteresowanie Jarmarkiem przerosło 
wszelkie oczekiwania organizatorów – podkreśla Maciej 
Kołodziej, ze Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Komity-
wa”. W tej edycji Dąbrowę Górniczą odwiedziło ponad 40 
wystawców oraz setki osób odwiedzających. Oprócz same-
go Jarmarku, na uczestników czekały bezpłatne atrakcje 
festynowe oraz 6 różnych, odbywających się równolegle, 
warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy 
wydarzenia podkreślali wyjątkowość atmosfery panującej 
podczas wydarzenia, zachwycali się poziomem prezento-
wanych dzieł, profesjonalnym przygotowaniem warszta-
tów oraz wysokim poziomem organizacyjnym imprezy, 
deklarując jednocześnie udział w kolejnej edycji Jarmar-
ku – dodaje Kołodziej. Z kolei Darek Ryczkowski z Fajnej 
Spółdzielni Socjalnej, która współorganizowała festiwal 
uliczny, z uśmiechem mówi, że w ciągu trzech dni festi-
walu „3Maj się ulicy” udało się, dla okolicznych mieszkań-
ców, zorganizować m.in. wystawę i spacer historyczny po 
ulicy 3 Maja z  przewodnikiem, pierwszy sąsiedzki kon-
kurs wypieków domowych, podwórkowy seans kinowy, 
uliczny teatr dla dzieci i wieczorny koncert pod Resursą. 
Było bardzo fajnie i energetycznie – wspomina.

Opisane wyżej działania zrealizowane zostały przez 
ludzi z pasją, którzy, bazując na lokalnym potencjale i za-
sobach przestrzeni ulicy 3 Maja, udowodnili, iż ulica ta 
potrafi tętnić społeczną energią mieszkańców. Działania 
społeczne to jedna z gałęzi rewitalizacji, która wraz z prze-
mianami gospodarczymi i  przestrzennymi, potwierdza 
komplementarne podejście do rewitalizacji w śródmieściu 
Dąbrowy Górniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące przemian na ul. 
3 Maja na stronie fabrykapelnazycia.pl.

Magdalena Mike

Ilustrowany Kurier Uliczny
Do rąk dąbrowskich czytelników trafiło nieco-

dzienne wydawnictwo.
Odkąd, wraz z  grupą przyjaciół i  kolegów (nie-

formalna grupa „Ulicznicy”), zaangażowaliśmy się 
w tzw. proces rewitalizacji ul. 3 Maja, chcieliśmy stwo-
rzyć coś na kształt bulwarówki lub popołudniówki, 
z takim przedwojennym trochę sznytem. Udało się to 
zrobić przy okazji sąsiedzkiego Street Festiwalu „3Maj 
się ulicy”. Tak powstał Ilustrowany Kurier Uliczny.

Liczymy, że będzie kontynuowany, bo jest chęć 
i zapał.

A  w  numerze pilotażowym  m.in. relacja z  festi-
walu, Spacer Historyczny po 3 Maja Krzysztofa Ku-

lika, subiektywny rzut okiem na ulicę Piotra Ślusar-
czyka, ciekawy tekst Pawła Jaworskiego „Woonerf, 
a  co to jest?”. I  niespodzianka dla czytelników – 
pierwsza część najnowszej powieści w  odcinkach 
Roberta Strzały i Oli Ambroziak pt. „Rząd dusz”. 
Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć zapomnia-
ną już formę powieści w  odcinkach. Robertowi 
Strzale spodobało się, zaangażował do współpracy 
młodą krew i  pióro, swoją uczennicę z  Plastyka, 
pannę Aleksandrę Ambroziak. Ola, żona Roberta, 
podrzuciła pomysł i lecimy. Będzie ciąg dalszy...

Darek Ryczkowski

Las w słoiku – takie cuda powstawały w czasie warsztatów.
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Park Hallera  
w trakcie przemiany
Park Hallera, zielona oaza w sercu miasta, przechodzi obecnie wielką metamorfozę. Stanie się bardzo 
atrakcyjnym miejscem dla wszystkich – od juniora do seniora.

Ten śródmiejski park, bardzo popularny wśród miesz-
kańców, chętnie odwiedzany każdą porą roku, po kom-
pleksowej modernizacji bez wątpienia jeszcze bardziej 
zyska na atrakcyjności. W tzw. części A, przy placu za-
baw, powstanie fontanna. Dla najmłodszych zaadapto-
wana zostanie górka, gdzie znajdą się długie zjeżdżalnie. 
W  rejonie bloków powstaną strefy dla mieszkańców – 
pełne zieleni, z ławkami i stolikami. Nowością będą też 
kręgi rekreacyjne, ze stołami do gry w szachy i ozdobione 
klombami. Powstaną kwietne łąki, miejsca z hamakami, 
stolikami do gry w szachy oraz boisko do gry w bule. Przy 
Zespole Szkół Technicznych zbudowano boisko wie-
lofunkcyjne, wydzielono również miejsce na scenę.

Część B, w  rejonie os. Adamieckiego, także zyska 
nowy blask. Do dyspozycji najmłodszych będzie plac 
zabaw z  trampolinami. Nowym elementem będzie 
park sensoryczny, czyli miejsce do rozwijania kreatyw-
ności i  odkrywania piękna otoczenia, wyposażone   
m.in. w bliźniacze lustra czy kołyskę Newtona. Podob-
nie jak w części A, w drugiej części parku powstaną krę-
gi rekreacyjne. Remont czeka również krąg modelarski. 
Część B otoczona zostanie ścieżką rowerową i  trasą 
rolkową. Na skraju parku miał powstać skate park, ale 
ostatecznie znajdzie się gdzie indziej.

– Na początku września seniorzy mieszkający przy 
parku wyrazili swoje obawy dotyczące lokalizacji nowe-
go skateparku. Obiecaliśmy znaleźć rozwiązanie i  tak 
też się stało. Skatepark powstanie, ale w zupełnie innej 
części parku – w  miejscu betonowego placu między 
aquaparkiem i Centrum Formy. To kolejny dowód na to, 
że na dialog nigdy nie jest za późno i ma on prawdziwą 
moc – tłumaczy Marcin Bazylak, wiceprezydent miasta.

Parkowa inwestycja obejmuje również wymianę na-
wierzchni alejek oraz montaż ekologicznych i  energo-
oszczędnych latarni typu LED. Wartość całego przed-
sięwzięcia opiewa na 15,5 mln zł, z czego aż 10 milionów 
to wartość dofinansowania ze środków unijnych pozy-
skanych przez naszą gminę. Prace powinny zakończyć 
się na początku grudnia. PK fo
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Wielka nauka dla małych dąbrowian
Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Rektor Akademii WSB 
zapraszają najmłodszych mieszkańców miasta do udziału w zajęciach 
Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Tegoroczne zajęcia 
poprowadzą m.in. prof. Antoni Tajduś, dr Paulina Polko i gen. 
dr Roman Polko, dr Tomasz Rożek oraz Karol Wójcicki współpracujący 
z Centrum Nauki Kopernik. Rekrutacja trwa.

Co wspólnego mają klocki lego z budową wszechświa-
ta? Dlaczego niektórzy mają oczy niebieskie, a inni zie-
lone? Czy można zobaczyć dźwięki? Jak działa sztuczna 
inteligencja? To tylko kilka wybranych zagadnień, które 
zostaną poruszone podczas wykładów Dąbrowskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego.

Ideą projektu jest umożliwienie dzieciom  spotkań 
z  nauką i  kulturą akademicką, rozwijanie zaintereso-
wań i pogłębianie wiedzy w sposób odbiegający od za-
jęć typowo szkolnych. Na spotkaniach Dąbrowskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego, które prowadzą najlepsi wy-
kładowcy akademiccy i  eksperci z  całej Polski,  wyko-
rzystuje się nietypowe pomoce dydaktyczne, multime-
dia, doświadczenia, eksperymenty, gośćmi nierzadko są 
także żywe zwierzęta. Wszystko po to, aby skutecznie 
dotrzeć do dziecięcej wyobraźni i w sposób dostosowa-
ny do wieku słuchaczy przekazać informacje na tematy, 
które zwykle zarezerwowane są dla dorosłych studen-
tów. Program zajęć Uniwersytetów Dziecięcych Akade-

mii WSB obejmuje sobotnie interaktywne wykłady oraz 
organizowane w tygodniu praktyczne warsztaty (m.in. 
szybkie czytanie i  techniki pamięciowe, przyroda, ro-
botyka, matematyka, programowanie), wycieczki, zaję-
cia kulturalno-sportowe i muzyczne oraz wykłady dla 
rodziców.

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy to projekt realizo-
wany przez Akademię WSB we współpracy z Urzędem 
Miasta Dąbrowa Górnicza oraz pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza – Zbi-
gniewa Podrazy. Zajęcia DUD przygotowane są z myślą 
o dzieciach w wieku 6-12 lat. W październiku mali żacy 
z  Dąbrowy Górniczej już po raz 11 powitają nowy rok 
akademicki. W ciągu ostatnich lat z zajęć DUD skorzy-
stało ponad 3000 dzieci z Dąbrowy Górniczej, a ogrom-
ne zainteresowanie projektem przyczyniło się do rozwoju 
programu. Obecnie Akademia WSB prowadzi najwięk-
szą sieć uniwersytetów dziecięcych w  Polsce, a  zajęcia 
realizowane są w  16 gminach województwa śląskiego 

i  małopolskiego. W  2017 roku Uniwersytety Dziecięce 
Akademii WSB zostały  laureatem prestiżowej nagrody 
Słoneczniki przyznanej przez rodziców i  ekspertów za 
organizację wartościowych projektów dla dzieci. Do te-
gorocznej edycji Słoneczników zgłoszono aż 7 inicjatyw 
podejmowanych przez Uniwersytety Dziecięce Akade-
mii WSB (plebiscyt nie został jeszcze rozstrzygnięty).

Więcej informacji o  Uniwersytetach Dziecięcych 
Akademii WSB można znaleźć na stronie internetowej 
projektu:  www.ud.wsb.edu.pl  oraz uzyskać w  Dziale 
Kształcenia Ustawicznego (pok. 016A, tel. 32 295 93 15). 
Rejestracji można dokonać w formie elektronicznej. red

puls miasta

W polityce jestem od lat i zdaję sobie sprawę, że kampania wyborcza to specyficzny czas, 
w którym osoby niemające nic do zaoferowania chwytają się przysłowiowej brzytwy – napisał 
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej po emisji kolejnego odcinka Magazynu Śledczego 
Anity Gargas.

List otwarty prezydenta miasta
Szanowni Dąbrowianie.

Kolejny już raz TVP udowodniła, że nie jest tele-
wizją publiczną. Tym razem w Magazynie Śledczym 
Anity Gargas próbowano wmówić widzom w całej 
Polsce, że odpadami komunalnymi w  Dąbrowie 
Górniczej zajmują się Niemcy do spółki z komuni-
stami i jest to jakiś UKŁAD.

Chciałoby się rzec, klasyka gatunku. Jak z  pod-
ręcznika dla młodych adeptów sztuki manipulacji: 
jest z góry założona teza, są działające na wyobraź-
nię obrazki, mamy zatroskanych społeczników 
i crème de la crème całego materiału, czyli anoni-
mową osobę związaną z branżą śmieciową w mie-
ście. Czy potrzeba czegoś więcej? Wystarczy już 
tylko kamera i akcja!

W  całej tej pogoni za sensacją redaktorzy „zapo-
mnieli” wspomnieć, że pokazane w materiale beczki 
znajdują się na terenie należącym do PKP i  zostały 
zabezpieczone przez policję jako materiał dowodo-
wy w  prowadzonym postępowaniu. Umknęła im 

przy tym informacja, że góra śmieci na pograniczu 
Dąbrowy Górniczej i Sławkowa również znajduje się 
na terenie kolejowym, a  jej likwidacja to wyzwanie, 
z którym próbują się uporać m.in. takie instytucje jak 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowi-
cach, Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska w War-
szawie oraz Najwyższa Izba Kontroli. Nikt w  mate-
riale słowem się nie zająknął, że brylujący na antenie 
społecznicy to lokalni aktywiści związani z Prawem 
i Sprawiedliwością. Warto wspomnieć, że część z nich 
pozwałem wcześniej za naruszanie moich dóbr osobi-
stych na łamach wydawanego przez nich paszkwilu.

Szanowni Państwo, w polityce jestem od lat i zda-
ję sobie sprawę, że kampania wyborcza to specyficz-
ny czas, w którym osoby niemające nic do zaofero-
wania chwytają się przysłowiowej brzytwy. Jednak 
są pewne granice, których nie można przekraczać, 
a tak właśnie się stało podczas realizacji materiału 
do programu Anity Gargas.

W  dniu, kiedy ekipa telewizyjna była w  Dąbro-
wie Górniczej, ktoś podający się za reportera TVP 

poinformował telefonicznie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego o  znalezieniu radioaktywnych od-
padów. Postawiło to na nogi służby w całym woje-
wództwie, które po przyjeździe na miejsce stwier-
dziły, że alarm był fałszywy.

Odpowiedzcie sobie Państwo sami: czy to są me-
tody, którymi powinno się prowadzić kampanię 
wyborczą? Czy tak powinno się zdobywać głosy 
wyborców? Dla mnie jest to pytanie retoryczne. 
Dlatego jeszcze raz ponawiam swój apel do lokal-
nych aparatczyków PiS – miejcie świadomość, że 
tego typu manipulacjami i  działaniami nie szko-
dzicie mnie, ale mieszkańcom Dąbrowy Górniczej.

A  dla uzupełnienia – sprawa fałszywego alarmu 
została zgłoszona do prokuratury. Mam nadzieję, 
że sprawca zostanie szybko ustalony i  obciążony 
kosztami całej akcji służb, które przecież w  czasie 
weryfikacji fałszywego alarmu mogły być napraw-
dę potrzebne w zupełnie innej części województwa.

Zbigniewa Podraza

Niecodzienna lekcja biologii na zajęciach Dąbrowskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego.
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Centrum Dąbrowy Górniczej  
parkiem kulturowym
W centrum Dąbrowy Górniczej, na osi od ulicy Kolejowej przez dawne zakłady Defum, Pałac Kultury 
Zagłębia, ulicę 3 Maja, aż do dąbrowskiej Sztygarki, planuje się powołanie parku kulturowego. List 
intencyjny w tej sprawie, 21 września 2018, podpisali: Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej 
i Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

Jak czytamy w dokumencie rozpoczynającym stara-
nia Dąbrowy Górniczej o utworzenie parku kulturowe-
go: „Centrum Dąbrowy Górniczej, a  zwłaszcza Pałac 
Kultury Zagłębia oraz teren dawnej fabryki obrabiarek 
Defum jest zespołem krajobrazowym, który stanowić 
może uniwersalną opowieść o rozwoju zagłębiowskich 
miejscowości”.

Henryk Mercik, wicemarszałek województwa 
śląskiego, wyjaśnia: „Gdy uważnie przyjrzymy się 
śródmieściu Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza przez 
pryzmat dawnych zakładów Defum, dostrzeżemy 
uniwersalną historię powstawania i  rozwoju miast 
przemysłowych na ziemiach polskich oraz – co szcze-
gólnie istotne – cechy charakterystyczne tylko dla 
Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki temu, centrum Dą-
browy Górniczej można określić jako serce całego 
regionu zagłębiowskiego. Mamy tu fragmenty osiedli 
fabrycznych, zespół historycznych hal, zabytek socre-
alizmu, architekturę modernistyczną z okresu przed-
wojennego, wysokościowce i pawilony handlowe z lat 
60. i 70. XX wieku, a dalej – ulicę 3 Maja z zabytko-
wymi kamienicami i słynną Sztygarkę z niesamowitą 
sztolnią ćwiczebną.”

– Niestety, przez lata ten obszar nie był w  żaden 
sposób chroniony. W  efekcie, wiele cennych archi-
tektonicznie budynków zostało pokrytych fatalnej 
jakości elewacjami czy pomalowanych w  pstrokate 
kolory. Wrażenie bałaganu spotęgowały poustawiane 
przypadkowo budy i  przybudówki oraz wszędobyl-
skie reklamy. Na szczęście projekt Fabryka Pełna Ży-
cia uruchomił w mieszkańcach refleksję, że tak dalej 
być nie może, a przede wszystkim uświadomił, że cen-
trum Dąbrowy Górniczej powinno być dla dąbrowian 
powodem do dumy. Choć to proces bardzo trudny 
i  czasochłonny, powołanie Parku Kulturowego Serce 
Zagłębia Dąbrowskiego pomoże nam zapanować nad 

dotychczasowym bałaganem – dodają zgodnie prezy-
dent Zbigniew Podraza i Marcin Bazylak, wiceprezy-
dent Dąbrowy Górniczej.

Park kulturowy to szczególna forma ochrony stwo-
rzona z  myślą o  zachowaniu krajobrazu kulturowego, 
czyli „przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyni-
ku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywi-
lizacji oraz elementy przyrodnicze”. Powoływany jest 
przez radę gminy po zasięgnięciu opinii konserwatora 
zabytków.

 WAC

Na obszarze parku kulturowego mogą być 
ustanowione zakazy i ograniczenia, dotyczące 
w szczególności zmiany sposobu użytkowania 
zabytków oraz umieszczania tablic, napisów 
i ogłoszeń reklamowych, a także form małej 
architektury. Obowiązkowo dla obszarów, na 
których utworzono park, sporządza się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Powstanie 
parku kulturowego poprzedzają konsultacje 
społeczne. W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt tego 
typu rozwiązań.

Tomasz Hliniak
ekspert kluczowy ds. urbanistyczno-architektonicznych projektu Fabryka 
Pełna Życia

Krajobraz kulturowy Dąbrowy Górniczej ukształtował się na gruncie 
dynamiki ruchów demograficznych towarzyszących powstawaniu miasta 
przemysłowego. Rozwój górnictwa oraz innych gałęzi przemysłu spowo-

dował przyspieszenie spontanicznej urbanizacji. Początkowo mieliśmy do czynienia z obrazem 
Dąbrowy, jako dużego zakładu przemysłowego, gdzie mieszkalnictwo, często w spontanicznej 
i przed-urbanistycznej formie mieszało się z infrastrukturą zakładów przemysłowych – kopalni 
i hut. W śródmieściu Dąbrowy do dziś zachowało się dużo budynków mieszkaniowych oraz 
użyteczności publicznej z  tego okresu. Należy przy tym zaakcentować niezwykłe sąsiedztwo 
socrealistycznego PKZ i dawnych zakładów przemysłowych oraz zwrócić uwagę na obecność 
modernistycznej zabudowy wysokościowej z lat 60. i 70. Powoduje to, że obszar centrum sam 
w sobie stanowi swoiste „muzeum urbanistyki i architektury” nowoczesnej.

Sylwia  
Widzisz-Pronobis
współautorka tzw. społecznej koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej projektu 
Fabryka Pełna Życia 
 

Wśród chaotycznej zabudowy śródmieścia można wyłuskać 
perełki architektury robotniczej. Ich charakterystyczną cechą 
jest użycie cegły, układ otworów okiennych i skala zabudowy. 
Obiekty ceglane są rozsypane po całym obszarze śródmieścia. 
Do najciekawszych można zaliczyć trzy kompleksy zabudowy 
mieszkaniowej przy torach kolejowych: ul. T. Kościuszki, 
Kolejowa, M. Konopnickiej.

Centrum Dąbrowy Górniczej z fragmentami osiedli fabrycznych, dawnymi zakładami Defum, zabytkowym budynkiem PKZ i moderni-
styczną zabudową mieszkalną można określić jako serce całego regionu zagłębiowskiego.
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talent i aktywność
25 i 26 września, w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej, odbył się Przegląd 
Umiejętności Artystycznych Amatorskich 
Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 
PUMA 2018. Na scenie zaprezentowało się ponad 
dwadzieścia zespołów artystycznych.

Wydarzenie jest doskonałą okazją 
do prezentacji i  promocji umiejętności 
artystycznych osób starszych i  niepeł-
nosprawnych. Sprzyja zwiększeniu ak-
tywności społecznej tych osób, pomaga 
przezwyciężyć ich lęk i podnieść samo-
ocenę poprzez tworzenie możliwości 
odnoszenia sukcesu dzięki własnej ak-
tywności, co w  efekcie poprawia funk-

cjonowanie w środowisku i przeciwdzia-
ła wykluczeniu społecznemu.

Oprócz części artystycznej PUMA 
obfituje w  liczne dyskusje, a  jej swo-
istym podsumowaniem jest orga-
nizowana konferencja pt.: „Senior 
pełnoprawnym obywatelem Unii Eu-
ropejskiej”. Konferencja odbyła się 
w drugim dniu PUMY.

puls miasta

Bezpieczna Dąbrowa
Za nami kolejne spotkania z mieszkańcami, które odbyły się w ramach programu „Bezpieczna Dąbrowa”. 
19 i 24 września z dąbrowskimi seniorami spotkał się Damian Rutkowski, zastępca prezydenta 
miasta oraz Małgorzata Jakubczyk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Spotkania poświęcone były 
nieuczciwym zakupom oraz manipulacjom telesprzedawców i domokrążców. Mieszkańcy dowiedzieli się, 
że od niekorzystnej umowy można odstąpić i skutecznie dochodzić swych praw po trefnym zakupie.

Program „Bezpieczna Dąbrowa”, realizowany w  na-
szym mieście w  wielu obszarach, adresowany jest do 
wszystkich dąbrowian, zarówno tych najmniejszych 
(przedszkolaków i uczniów), jak i seniorów, dużych ro-
dzin i osób samotnych.

– Jego celem jest poprawa stanu i  poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców Dąbrowy Górniczej – mówił 
podczas jego inauguracji Zbigniew Podraza, prezydent 
miasta.

Spotkania, jakie odbywały się do tej pory, prowadzone 
były w formie wykładów, prelekcji oraz warsztatów. Do-
tyczyły akcji edukacyjnej na temat czadu. W czasie spo-
tkań rozdawano detektory tlenku węgla. Były też wy-
kłady zdrowotne poświęcone boreliozie, szczepieniom, 
suplementacji witaminy D3. We współpracy ze strażą 
miejską odbywały się zajęcia z samoobrony, w szkołach 
mówiono o przeciwdziałaniu uzależnieniom, zaintere-
sowani mieszkańcy dowiedzieli się, jak nie paść ofiarą 
wyłudzenia „na wnuczka” czy „policjanta”, a także jak 
w  momencie krytycznym udzielić pierwszej pomocy. 
O  lokalnych zagrożeniach w  dzielnicach i  osiedlach 
rozmawiano podczas spotkań zorganizowanych z wła-
dzami miasta, samorządowcami i  funkcjonariuszami 
policji. O tym, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, 
można było dowiedzieć się zarówno podczas organizo-
wanego w mieście ogólnopolskiego projektu Rowerowy 
Maj, jak również podczas wrześniowej akcji Mobilny 
Dąbrowianin.

„Bezpieczna Dąbrowa” realizowana jest przez Urząd 
Miejski, we współpracy ze służbami i instytucjami od-

powiedzialnymi za bezpieczeństwo, a  także organiza-
cjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami, spół-
dzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, parafiami, 
klubami osiedlowymi i Radą Seniorów.

* * *
Program związany z bezpieczeństwem mieszkańców 

będzie realizowany nadal i wspierany przez Urząd Miej-

ski. Już w  najbliższym czasie w  dąbrowskich szkołach 
rozpoczną się dedykowane rodzicom wykłady poświę-
cone bezpieczeństwu dzieci korzystających z internetu. 
Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Dzieci w  cyber-
sieci” realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
i  Komenda Miejska Policji w  partnerstwie z  Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną i Młodzieżowym Ośrod-
kiem Pracy Twórczej. Anna Zubko

Na scenie wystąpiły grupy teatralne i kabaretowe.
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Program „Bezpieczna Dąbrowa” realizowany jest przez Urząd Miejski, we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo.
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Neony, mozaiki czy murale nierzadko były jedynymi elementami krajobrazu miejskiego nadającymi 
barw szarej rzeczywistości PRL-u. O dawnych „ozdobach miasta” i poszukiwaniu zachowanych reliktów 
opowiada Krzysztof Kulik.

W ubiegłym miesiącu, podczas przeglądania archi-
wów Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, w  moje ręce 
wpadła interesująca koperta ze zdjęciami. Widniał na 
niej napis: „Dąbrowa nocą”. Na kilku fotografiach zo-
baczyłem nasze miasto z czasów PRL-u, jakiego dotąd 
nie znałem – z  centrum rozświetlonym kolorowymi 
neonami, witrynami centrum handlowego i światłami 
przejeżdżających pojazdów. Przeglądając inne koper-
ty natrafiłem na wiele fotografii różnego rodzaju mo-
zaik, plansz z hasłami czy muralami. Większość z nich 
zniknęło już z  dąbrowskiej przestrzeni publicznej na 
skutek zmian ustrojowych, remontów budynków czy 
też z powodu zwykłego „zużycia materiału”. Ale kilka 
reliktów przetrwało próbę czasu. Tylko nie zawsze za-
uważamy je podczas codziennej gonitwy.

Przy wjeździe do centrum Dąbrowy, u  zbiegu Alei 
Róż i Królowej Jadwigi, rzuca się w oczy mural głoszą-
cy „Czystość miasta zależy także od Ciebie”. Kojarzy-
my go zapewne dlatego, że pojawia się jak przysłowio-
wa kometa Halleya, raz na kilka miesięcy, gdy akurat 
trwa wymiana powierzchni reklamowej.

Do dziś zachowało się malowidło na bocznej ścianie 
hal dawnego DEFUM, obecnie Fabryki Pełnej Życia, 
od strony parkingu. Przedstawia ono szkice obrabiarek 
produkowanych przed laty w dąbrowskim zakładzie.

Innym ciekawym elementem centrum naszego mia-
sta jest mozaika na ścianie domu handlowego przy 
ulicy Kościuszki, przedstawiająca postać ze skrzy-
dłami na głowie. Jako dziecko zastanawiałem się, co 
przedstawia i  jaki ma związek z domem handlowym. 
Dopiero kilka miesięcy temu olśniła mnie jedna ze 
znajomych – „toż to grecki bóg handlu, Hermes!”. 
Natychmiast zrozumiałem umiejscowienie mozaiki 
w tym miejscu. Niestety, nie udało mi się zidentyfiko-
wać jej autora.

Jeszcze kilkanaście lat temu na elewacji budynku 
obecnej biblioteki (dawny komitet miejski PZPR) moż-
na było zobaczyć mozaikę ze słońcem i  czerwonymi 
f lagami. Po drugiej stronie ulicy Kościuszki, o  czym 
wiem ze wspomnień Olka Wolskiego, na jednym z blo-

ków widniał mural z  robotnikiem trzymającym koło 
sterowe wraz z hasłem PZPR-u.

Jednak najciekawsze w  miejskim krajobrazie Dą-
browy były neony. Najbardziej charakterystyczne to: 
„PKO” na bloku przy ulicy Kościuszki, po lewej stro-
nie Pałacu Kultury Zagłębia, „Totalizator Sportowy” 
na bloku przy Górników Redenu, po drugiej stronie 
pałacu, „Kawiarnia”, „Spożywczy” oraz „Kwiaty” na 
pawilonie przy Kościuszki, trybik z wkomponowanym 
napisem „Defum”, wielki napis „Największy Wybór 
Towarów w DH Centrum” przy ulicy Kościuszki, „Ar-
tykuły Spożywcze” Społem na 3 Maja, „Kaskada” przy 
knajpce na Gołonogu. I tak dalej, i tak dalej...

Nasze miasto świeciło dziesiątkami znaków, ale 
do dziś zachowało się ich jedynie kilka. Najbardziej 
znany jest prawdopodobnie „Społem” wiszący nad 
wejściem do domu handlowego „Centrum”. Inny czę-
sto kojarzony obiekt to oczywiście neon Huty Kato-
wice na głównej bramie zakładu. Poza nim tego typu 
konstrukcje znajdziemy, między innymi, na biurow-
cu Mikrohuty przy DK94. Jednym z najciekawszych 
neonów było ogromne, ponad 2-metrowe, logo PKP 
na jednym z biurowców na terenie terminalu Cargo 
na Zakawiu. Niestety zaginął on w niewyjaśnionych 
okolicznościach kilka lat temu i zachował się jedynie 
na zdjęciach.

Stare zdjęcia są pełne bilbordów i plansz z hasłami 
partii, chwalebnymi osiągnięciami gospodarki so-
cjalistycznej lub wzniosłymi cytatami prosto z  dzieł 
„wielkich” twórców minionej epoki. Niemal wszystkie 
z biegiem czasu znikały z krajobrazu miasta. Ale i tu 
nadal znajdziemy pojedyncze relikty. Mam nadzieję, 
że jako świadkowie minionych lat nie zostaną potrak-
towane jako symbol ustroju totalitarnego, tylko zabyt-
ki przeszłości – tej dobrej, jak i złej. Jednym z takich 
właśnie zabytków jest mural na zakładach „Strem” 
w  Strzemieszycach głoszący „Polsce Ludowej Myśli 
i  Czyny”. Podobną pamiątkę znajdziemy na jednym 
z  podwórek na ulicy Sienkiewicza, gdzie zachowało 
się malowane 1,5-metrowe logo PZPR-u. Żeby była ja-

sność – nie wychwalam i nie gloryfikuję tych czasów. 
Nie chciałbym też wpisywać się w jakąkolwiek polity-
kę czy retorykę – rozliczeniową albo oddającą cześć. 
Chciałbym tylko, żeby pamiętano. I  żebyśmy mogli 
samodzielnie odnieść się do warsztatu, wartości arty-
stycznej, dekoracyjnej czy użytkowej tych dzieł. Żeby-
śmy historię naszego miasta mogli poznawać na żywej 

(?) tkance, a nie tylko z fotografii czy opracowania.
Dziś powoli ludzie zaczynają doceniać urok i  war-

tość niematerialną dawnych mozaik, neonów, murali 
i przy okazji remontów budynków często przywracają 
je do pierwotnej formy. Miejmy nadzieję, że również 
nasze dąbrowskie ozdoby nie znikną z krajobrazu mia-
sta. A  te najciekawsze może nawet zostaną na nowo 
przywrócone. Kilka neonów ze starych pocztówek aż 
się prosi, by znów zabłysnąć.

Oczywiście w  Dąbrowie znajdziemy też sporo pa-
miątek z innych okresów, na przykład międzywojnia, 
ale to temat na osobny artykuł.

A może wiecie, o jakichś innych reliktach minionych 
lat PRL-u: neonach, mozaikach, muralach – zarówno 
tych istniejących, jak i zlikwidowanych, i zechcieliby-
ście się podzielić własnymi wspomnieniami lub foto-
grafiami? Jeśli tak – piszcie koniecznie.

Krzysztof Kulik

Drobne ślady przeszłości

/fabrykapelnazycia

fabrykapelnazycia.pl/alternatywnik
Więcej na:

Nasze miasto świeciło 
dziesiątkami kolorowych 
neonów, ale do dziś zachowało 
się ich jedynie kilka.

Rozświetlona neonami Dąbrowa sprzed lat. Charakterystyczna mozaika na domu halndlowym przy ul. Kościuszki.
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MOON po raz drugi
Miej Obraz Osoby Niewidomej, czyli różne strony życia w ciemności. To tytuł akcji edukacyjno-
kulturalnej, której pomysłodawcą jest niewidzący od 2006 roku Łukasz Baruch – dąbrowski działacz 
społeczny, szef Fundacji „Wygrajmy Razem”, animator życia kulturalnego i wokalista.

7 września ruszyła druga edycja akcji, 
która szerokim echem odbiła się w  lo-
kalnych i  ogólnopolskich mediach, ale 
najważniejsze, że pozytywnie przyjęły 
ją dąbrowskie dzieciaki, do których była 
adresowana.

Jak zapowiada Łukasz Baruch, druga 
edycja będzie jeszcze ciekawsza i bardziej 
urozmaicona. Dzięki wsparciu finanso-
wemu od firmy ArcelorMittal Poland, 
Fundacja „Wygrajmy Razem” mogła za-
kupić niezbędny sprzęt i dodatkowe po-
moce. Oprócz cieszącego się ogromnym 
zainteresowaniem wśród dzieci czytni-
ka kolorów dla niewidomych, czujnika 
poziomu cieczy czy mówiącego kalku-
latora, przedszkolaki i  uczniowie będą 
teraz mogli pograć dźwiękową piłką, ry-
sować na tablicy do tworzenia obrazów 
wypukłych czy za pomocą specjalnych 
okularów symulujących wady wzroku 
zobaczyć, jak odbierają świat osoby sła-
bowidzące.

Realizowana przez dąbrowską fun-
dację akcja jest wyjątkowa, ma ogrom-

ną wartość edukacyjną. Nie tylko uczy 
wrażliwości, otwiera serca i  umysły na 
ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku, 
ale pozwala też lepiej zrozumieć świat, 
w  jakim żyją na co dzień osoby niewi-
dome.

Dodatkową atrakcją spotkań edu-
kacyjnych jest wspólne muzykowanie. 
Oprócz niewidomego muzyka – Grze-
gorza Dowgiałło, weźmie w nich udział 
wokalistka i gitarzystka z Wrocławia – 
niewidząca Katarzyna Nowak. Będzie 
ona prezentować w szkołach podstawo-
wych (klasy 1-3) słuchowiska muzycz-
ne. Każdy z  przedszkolaków biorących 
udział w akcji otrzyma bezpłatnie pięk-
ną kolorowankę wykonaną przez słabo-
widzącą Justynę Margielewską, wydru-
kowaną dzięki środkom z  1% podatku 
przekazanym na Fundację „Wygrajmy 
Razem”.

Łukasz Baruch jest człowiekiem ak-
tywnym zawodowo, szczęśliwym mę-
żem i ojcem. Wiele osób zastanawia się 
jednak, jak radzi on sobie ze zwykły-

mi czynnościami życia codziennego. 
O  swojej pracy, marzeniach i  kolejnych 
pomysłach opowiadał m.in. 23 września 
podczas wizyty w programie Dzień Do-

bry TVN. A  jak prasuje ubrania, gotuje 
czy piecze ciasto, można zobaczyć na ofi-
cjalnym kanale You Tube Fundacji „Wy-
grajmy Razem”. AZ

DIP szansą dla młodych przedsiębiorców
Najtrudniejszy nie tylko w życiu, ale również w biznesie, jest pierwszy krok. Jednak warto go zrobić, zwłaszcza jeśli 
jest się młodym, marzącym o własnej firmie człowiekiem. Od końca lipca w świat interesów pomaga wejść Dąbrowski 
Inkubator Przedsiębiorczości (DIP), mieszczący się przy ulicy 3 Maja 22 (p. II).

Coraz więcej młodych ludzi myśli o założeniu własnego 
biznesu, jednak powstrzymuje ich lęk przed nadmiarem 
biurokratycznych formalności oraz nieznajomość prawa 
obowiązującego przedsiębiorców. W  przełamaniu obaw 
i postawieniu pierwszych kroków w świecie biznesu pomo-
gą eksperci z Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 
Dzięki nim przyszli biznesmeni mają okazję skonsultować 
swoje pomysły i dowiedzieć się, w jaki sposób zminimalizo-
wać koszty i ryzyko. Oprócz inwidualnych porad, dla mło-
dych przedsiębiorców są organizowane szkolenia, spotkania 
oraz programy ze wsparciem mentorów.

Jeśli młody człowiek podejmie decyzję o  ruszeniu 
z  własnym projektem biznesowym, DIP udziela oso-
bowości prawnej, co pozwala na prowadzenie interesu 
zgodnie z  obowiązującym prawem, bez potrzeby reje-
strowania działalności gospodarczej. Oprócz tego, oso-
by zaczynające działalność na własny rachunek mogą 
liczyć na miejsce do pracy, czyli mogą zacząć działać 
w tzw. przestrzeni coworkingowej.

W Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości do dys-
pozycji jest sala szkoleniowa i sala spotkań oraz wspólna 
przestrzeń do pracy. Z porad ekspertów i doradców można 
korzystać w poniedziałki, środy i piątki od 8.00. do 12.00. 
natomiast we wtorki i czwartki od 12.00. do 18.00.

DIP powstał z  inicjatywy miasta oraz organizacji 
naszego regionu,  m.in. Stowarzyszenia Przedsiębiorcy 
z  Wyboru oraz Akademickich Inkubatorów Przedsię-
biorczości. ml

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, oprócz inwidualnych porad dla młodych przedsiębiorców, organizuje szkolenia, spotkania 
oraz programy ze wsparciem mentorów.

Łukasz Baruch z powodzeniem realizuje drugą edycję programu MOON.
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Mała książka – wielki człowiek!
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej 

znalazła się w gronie placówek, które biorą udział w pro-
jekcie „Mała książka – wielki człowiek”, zainicjowanym 
przez Instytut Książki. Każdy trzylatek (rocznik 2015), 
który jest czytelnikiem biblioteki (a więc ma aktywną 
kartę) lub się do niej zapisze i wypożyczy co najmniej 
jedną książkę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytel-
niczą, a  w  niej książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma na-
klejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania 
w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypomi-
nająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje 

czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i  zosta-
nie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 
Projekt, który rusza 26 września, ma na celu zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czy-
tania z dzieckiem.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 7 (220) wrzesień 2018

22 puls miasta

To miał być zupełnie inny tekst. Odwrócony nie-
mal o  180 stopni. Wczoraj jednak usłyszałem z  ust 
człowieka, którego zdanie bardzo szanuję i  powa-
żam, że przecież ciągle piszę o  tym samym. I dodał 
jeszcze, że chyba zdaję sobie z tego sprawę. Nie było 
w  tym żadnej złośliwości ani przytyku, a po prostu 
zwykłe stwierdzenie faktu. I zgodziłem się, ale zanim 
zdążyłem się zastanowić, o co mu tak naprawdę cho-
dzi, rozwinął, że jego zdaniem zawsze w centrum są 
bariery, jakie ludzie sami między sobą budują i pro-
blemy, które sami sobie wymyślają. I nie mogłem się 
z nim nie zgodzić jeszcze bardziej… I to był impuls 
pierwszy.

Drugim jest temat, który też się nigdy nie skończy. 
Czyli internet.

Bo nagle się okazało, że co nie wejdę do sieci, ataku-
ją mnie spoty, cyfrowe banery, filmy i zdjęcia. Wybor-
cze. I – choćbym nie wiem, jak bardzo chciał przed 
tym uciec (o czym zresztą była pierwsza wersja tego 
tekstu), tym bardziej nie mogę i nie umiem. Bo na-
gle się okazało, że kandyduje i różnymi radnymi chce 
zostać bardzo wielu moich znajomych, Przyjaciół. 
I co odpalam komputer, to widzę ich twarze, czytam 
oświadczenia, deklaracje, zapowiedzi i  komingałty. 
I widzę, że startują z różnych miejsc i w różnych mia-
stach. Z różnych pozycji i okręgów. Przede wszystkim 
zaś z  różnych list i  ugrupowań. I  muszę to powie-
dzieć: To niemal niemożliwe, że Wam się uda. Wiem, 
że część z Was jest tylko mięsem armatnim, które ma 
po prostu nabić głosów tym, których stać na ogromne 
banery i bilboardy na co drugim skrzyżowaniu i blo-
ku (swoją drogą od lat się zastanawiam, co takiego 
znajduje się na końcu rzeczonego wyścigu, że ludzie 
ładują w ten interes taką ogromną kapuchę… bo – no 
sorry – nikt mi nie wmówi, że chodzi o  „działanie 

na rzecz społeczności lokalnej”). I wiem, że nie macie 
szans, że Wam naobiecywano, a  potem nic z  tego nie 
wyniknie… Przepraszam…

Przede wszystkim jednak i  naprawdę, to nie chciał-
bym tego wiedzieć… Bo po prostu i zwyczajnie chciał-
bym, żeby było inaczej… Żeby każdy z Was okazał się 
czarnym koniem, rozbił pulę i wbił do tych Rad Miej-
skich. Żebyście stworzyli nową, świeżą jakość. Bo wi-
dzę wielki entuzjazm, znam Wasze zacięcie i możliwo-
ści. I naiwnie myślę, że – chociaż startujecie z różnych 
ugrupowań – może chociaż Was polityka nie zdołałaby 
podzielić. Bo widzę swojego Przyjaciela na jednej z list, 
koleżankę na liście drugiej, dobrego znajomego na trze-
ciej. Od lewej do prawej (tego podziału też nie lubię). 
I wiem, że każdy z nich jest osobą dobrą, wartościową, 
działającą, ma piękne idee i  motywacje. Mało tego – 
wiem, że często oni także znają się między sobą. I że też 
się lubią i szanują…

No ale wkraczam do wspomnianego internetu i okazu-
je się, że zwolennicy jednych walą w drugich bez skrupu-
łów, a ja – chociaż rzygam już tymi walkami – ciągle nie 
potrafię się opanować. Albo mam wbudowaną w głowie 
jakąś aplikację, która nakazuje na głupotę reagować na-
tychmiast, albo zwyczajnie sam jestem głupi. I aktywnie 
uczestniczę, wkręcam się, wchodzę w bezsensowne i nie-
kończące się dyskusje. Na pierwszym miejscu brudy, po-
działy i zaczepki, a gdzieś w tle ci wszyscy ludzie, o któ-
rych przed chwilą wspominałem. Naiwni społecznicy, 
którzy wierzą, że uda im się pracować dla nas wszystkich. 
Ulepszać nasze miasta. Pracować dobrze i działać. I wra-
ca powiedzenie o „twardej dupie”.

Jak wspomniałem na początku – pierwsza wersja tego 
felietonu była inna. I  była bardzo krótka. Składała się 
niemal w całości z  tekstu Kultu „Prosto”. Pomyślałem 
sobie jednak, że to niesprawiedliwe. To tak, jak narze-

kanie na PKZ. Narzekanie w  ogóle, które przecież 
stosuję notorycznie. I  robię to, wiedząc, że pracują 
tam naprawdę fantastyczni ludzie, którzy robią fajne 
rzeczy, a moje gadanie uderza w  ich pracę, podczas 
gdy nie to należałoby tam zmienić. I  pomyślałem, 
że te wszystkie kłótnie i podziały tworzy, pielęgnuje 
i nakręca właśnie sieć. Tak łatwo kogoś pocisnąć, tak 
łatwo komuś dowalić, znać się na wszystkim, popi-
sywać przed samym sobą. I dzielić, dzielić, dzielić…

Na mądrych, głupich, lewych, prawych, takich, sia-
kich.

A  śmiem podejrzewać, że gdybyśmy się wszyscy 
spotkali w  prawdziwym (czyli realnym) świecie, po 
prostu nie byłoby nam tak łatwo się atakować i – czę-
sto chcąc nie chcąc – zaczęlibyśmy ze sobą rozma-
wiać, poznawać się. I  mogłoby się wtedy okazać, że 
więcej nas łączy, niż dzieli…

Trzymam za Was kciuki! Bądźcie czarnymi końmi. 
I rozwalcie ten system. Od środka.

Tak, wiem, że się nie uda…
A zamiast Kazika, wrzucam jednak Spiętego:
„Naszych dusz,/nie uratuje nawet Chrystus Plus./

Jest źle.../W końcu padło z mych ust./Nie oszukuj się,/
bo żaden z ciebie oszust./Tu już nikt nie chce rozma-
wiać./Wolimy się obawiać./Siebie./I to nas pogrzebie./
Pycha wstrzymała Ziemię,/Ruszyła mściwe Słońce./
Ono wali na nas,/jest wściekłe,/diabelsko gorące. 
Gaście światła,/gospodarze,/jest godzina sądna na ze-
garze.../Naszych dusz,/nie uratuje nawet Chrystus Plus. 
Był sobie Polak,/Rusek i Niemiec./Miło było nim na-
zwali siebie – cudzoziemiec./A że widać mało było im 
cwału banału,/dorzucili etykietek do szału podzia-
łu./Naszych dusz,/nie uratuje nawet Chrystus Plus”  
(„Polak, Rusek i  Niemiec” z  płyty „Wiedza o  społe-
czeństwie” Lao Che.)

Zupełnie inny tekst o tym samym

Za nami Festiwal Ludzi Aktywnych
22 września odbyło się coroczne 
święto trzeciego sektora, 
społeczników i aktywistów – 
Festiwal Ludzi Aktywnych. Targi 
podmiotów non profit, strefa 
sportu, kultury i sztuki, ekologii 
oraz zrównoważonego rozwoju, 
zdrowia czy debaty, to tylko 
niektóre atrakcje, które czekały na 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej. 
W tegorocznej edycji Festiwalu 
udział wzięło ponad 70 organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych. 
To ich energia, pasja, talent 
i zaangażowanie przyciągnęły na 
teren Fabryki Pełnej Życia prawdziwe 
tłumy. Było pozytywnie i energicznie. 
Dąbrowa żyła pełnią życia. W tegorocznej edycji Festiwalu udział wzięło ponad 70 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 
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Nagrody dla najlepszych 
sportowców
Dąbrowa Górnicza to sportowa potęga, biorąc pod uwagę 
różnorodność dyscyplin i zróżnicowanie wiekowe zawodników 
wygrywających w prestiżowych – krajowych i zagranicznych 
turniejach.

Można się było o tym przekonać podczas wrześniowej 
sesji Rady Miejskiej, kiedy to uhonorowano najlepszych 
dąbrowskich zawodników i trenerów za sukcesy odnie-
sione w I półroczu 2018 r. Specjalne listy gratulacyjne 
oraz kwiaty wręczyli wyróżnionym Agnieszka Paster-
nak, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Zbigniew 
Podraza, prezydent miasta. Zawodniczki i  zawodnicy 
odnosili sukcesy między innymi w Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Polski U-20, pływackim Grand Prix 
Pucharu Polski i Mistrzostwach Europy Karate. Z Dą-
browy Górniczej pochodzą znakomite sprinterki, za-
paśniczki i pływaczki. Panie i panowie wspinają się po 
szczeblach sportowych sukcesów, rywalizując w: bob-
slejach, żeglarstwie, wyciskaniu sztangi, triathlonie, 
wrotkarstwie szybkim, karate, boksie, piłce siatkowej 
i jiu-jitsu.

Osiągane przez nich wyniki budzą powszechny zachwyt 
i są powodem do dumy, a nagrody pieniężne od miasta są 
podziękowaniem za ich codzienną ciężką pracę.

Pełną listę nagrodzonych publikujemy na
www.dabrowa-gornicza.pl/wp-content/uploads/2018/09/lista-
-nagrodzonych-sportowcow. pdf

zwycięstwo 
i puchar

Dąbrowa Górni-
cza ponownie zajęła 
I  miejsce w  XXIV 
edycji Europejskie-
go Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich, naj-
większej imprezie 
sportu masowego 
w Polsce. Zwycięży-
liśmy w  wojewódz-
twie śląskim. Jako 
aktywni mieszkań-
cy byliśmy także 
najlepsi w rywaliza-
cji krajowej wśród 
największych miast 
powyżej 90 tys. mieszkańców. Od 26 maja do 1 
czerwca, przez siedem dni w  321 wydarzeniach 
sportowych uczestniczyło łącznie 15 391 dąbro-
wian. To zaangażowanie przyniosło nam zwycię-
stwo. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 
do rywalizacji!

Na progu sezonu
Koszykarski MKS na początku października rozpocznie zmagania na ekstraklasowych boiskach.

W kolejnym sezonie występów na najwyższym szcze-
blu rozgrywkowym, tak jak w  zeszłym, dąbrowianie 
występować będą pod wodzą trenera Jacka Winnickie-
go. Na boiskach Energa Basket Liga, w barwach MKS-
-u  Dąbrowa Górnicza zagrają Cleveland Melvin, Ben 
Richardson, Sam Dower, Trey Davis, a z polskich koszy-
karzy Bartłomiej Wołoszyn, Michał Gabiński, Mathieu 
Wojciechowski, Jakub Kobel, Szymon Łukasiak i Mate-
usz Zębski.

Szykując się do walki o punkty, dąbrowscy koszyka-
rze trenowali i rozgrywali spotkania towarzyskie. Na li-
ście rywali znaleźli się m.in. Sokół Łańcut, Miasto Szkła 
Krosno, GTK Gliwice, Polpharmę Starogard Gdański, 
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski i Anwil Włocławek. 
Oprócz drużyn krajowych, dąbrowscy koszykarze ry-
walizowali również z czeskimi zespołami BC Pardubice 
oraz BC Kolin.

Sezon 2018/2019 wystartuje w pierwszy weekend paź-
dziernika. MKS zagra jednak już 2 października. Bę-
dzie to rozgrywane awansem wyjazdowe starcie ze Stel-
metem Eneą BC Zielona Góra, zaplanowane jako mecz 
30. 0kolejki. 7 października dąbrowianie zmierzą się na 
wyjeździe z GTK Gliwice. Pierwszy mecz MKS-u u sie-
bie odbędzie się 13 października. Wtedy dąbrowska 
drużyna podejmie Polpharmę Starogard Gdański. PK

Najlepsi dąbrowscy zawodnicy i trenerzy.

W kolejnym sezonie występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, tak jak w zeszłym, dąbrowianie występować będą pod wodzą 
trenera Jacka Winnickiego.
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Ogłoszenia drobne
• Tanio sprzedam piękny dom piętrowy 

wraz z działką 1,5 ha, położony na tere-
nie malowniczej Jury (Zawiercie-Skar-
życe, ul. Kmicica 4), tel. 513 091 139.
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DZIAŁO SIĘ
czyli co w kulturze piszczy

Dąbrowa Łączy Pokolenia

październik - listopad 2018 
REPERTUAR

palac.art.pl

-  PIWNICA TEATRALNA -  INNE
-  SALA TEATRALNA -  SALA KAMERALNA

g. 19:30

g. 17:00

Czarne bractwo.
BlacKkKlansman

Kamerdyner28.09
-03.10

28.09
-03.10

g. 19:00Inlakesh. Ja jestem innym Ty

-  KINO DZIECI PREZENTUJE-  KINOSZKOŁA SENIORA

14.10

g. 17:00
g. 19:30Kler5-10.10

g. 11:30La La Land11.10

g. 19:0011.10
Mistrzynie życia duchowego.
Buddyzm, Sri Lanka, rewolucja

g. 19:30

g. 17:00Kler12-17.10

12-17.10 Boso po ściernisku

g. 15:0014.10

g. 19:00Dagadana. Świat bez granic18.10

Kapitan Morten
i Królowa Pająków

g. 19:30

g. 17:00Donbass19-24.10

19-24.10 Jak pies z kotem

g. 19:00W międzyczasie25.10

g. 19:30

g. 17:00Źle się dzieje w El Royale26-31.10

26-31.10 53 wojny
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12.10 - 30.11

Jerzy Duda-Gracz
„Jestem chory na Polskę”

Galeria Sztuki

Pałacu Kultury Zagłębia

wernisaż wystawy oraz spotkanie z Agatą Dudą-Gracz
12.10 godz. 17:30

POLECAMY
14.09
-14.11

Nowy poczet władców Polski
Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko
WYSTAWA - HOL, I PIĘTRO -

WSTĘP
WOLNY

Nowy poczet stworzony przez Waldemara 
Świerzego pokazuje postaci zgodnie z tym, 
jak je kiedyś postrzegano, z ich zaletami, 
ale też wadami. Nie jest tajemnicą, że Matejko 
kilku władców pominął. W nowym poczcie 
prezentowani są wszyscy. Także ci, którzy 
w  naszej historii nie zapisali się złotymi 
zgłoskami. Powstało łącznie 49 portretów 
ludzi z krwi i kości, osobowości. To ostatnie 
dzieło artysty urodzonego w Katowicach, 
plakacisty, grafika, ilustratora.

Na wystawę składa się 50 tablic w formacie 
70 cm x 100 cm. Reprodukcje są wykonane 
na wzmocnionym papierze, a  każda z 49 
plansz przedstawia portret władcy Polski 
namalowany przez Waldemara Świerzego, 
pod nim zamieszczony jest portret tego 
samego władcy wykonany wg rysunku 
Jana Matejki wraz z opisami. Pięćdziesiąta 
plansza zawiera informacje o wystawie 
w postaci plakatu. Mecenasem kolekcji jest 
PKO Bank Polski.

Szafa dzieciaka - jesień 2018
SZAFING, WARSZTATY, KONCERTY, FILMY -

06.10
g. 10:00
-1 6 : 0 0

ZAGŁĘBIEWOOD
DĄBROWSKI FESTIWAL KULTURY -4-28.10

Coroczna, zagłębiowska, kulturalna uczta to pokazy filmowe, spotkania 
z  twórcami, koncerty i spektakle. W tym roku festiwal przybrał 
skoncentrowaną formę i niemal każdego dnia października 
na  miłośników kultury będą czekać różnorodne atrakcje. W Pałacu 
Kultury Zagłębia zagości m.in. Dagadana, Peter J. Birch, Miuosh & FDG 
Orkiestra, OLY., Paweł Brzenczek i Agnieszka Błaszczyk - autorzy filmu 
W międzyczasie. Na teatralnych deskach pojawią się także dwa 
spektakle: Scenariusz dla trzech aktorów oraz Dziennik przebudzenia. 
Bilety w cenach od 5 do 25 zł. Szczegóły na palac.art.pl.

Ubranka, buty, zabawki, książki, rowerki, maty edukacyjne i inne 
akcesoria dla najmłodszych - oto czego można spodziewać się 
na szafingowych stoiskach. W czasie, gdy dorośli będą wybierać swoim 
pociechom nową garderobę, dzieci nie będą się nudzić - bawialnia, 
warsztaty, koncerty czy filmy sprawią, że każdy mały człowiek znajdzie 
coś dla siebie. Regulamin i szczegółowy harmonogram na palac.art.pl.

Viva Flamenco
KAMERALNY KONCERT DLA DZIECI -

06.10
g. 10:30
g. 12:00

Bella i Sebastian 3
FILM DLA DZIECI -

06.10
g. 10:00
g. 12:00

Krzysiu, gdzie jesteś?
FILM DLA DZIECI -

06.10
g. 13:30

15-lecie Chóru Zorza
KONCERT -

20.10
g. 17:00

PATRONAT MEDIALNY
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Moja Mała Ojczyzna
WYSTAWA -  -DOM KULTURY ZĄBKOWICE

24.09
-19.11

Zespół od początku istnienia włączał się w życie kulturalne miasta oraz 
sięgał po ambitny i różnorodny repertuar. Na swoim koncie ma ponad 
300 koncertów na terenie Dąbrowy Górniczej i miast ościennych. Popis 
swoich umiejętności dał też m.in. na zamku w Mosznej, w Szklanych 
Domach koło Kielc i na Słowacji. Z okazji 15-lecia, Chór Zorza wystąpi 
tam, gdzie debiutował, czyli w Pałacu Kultury Zagłębia.

g. 18:0031.10 Frankenstein

-  ZAGŁĘBIEWOOD -  RETRANSMISJA NT LIVE

40-lecie Zespołu Szkół Plastycznych
WYSTAWA - GALERIA SZTUKI -

26.09
-05.10

Artur Andrus i Dużo Kobiet, bo aż trzy
SPEKTAKL MUZYCZNO-KABARETOWY -

29. 1 0
g. 20:00

Koncert oraz wystawa prac laureatów 
nagrody prezydenta miasta Dąbrowa 
Górnicza w dziedzinie kultury otworzyły 
pierwsze wydarzenie z cyklu „Dąbrowa 
Łączy Pokolenia”. Na scenie i w Galerii Sztuki 
zaprezentowały się osoby, które swoim 
zaangażowaniem, pracą i talentem 
sławią nasze miasto.

Marcin Bobak

Paweł Cal

Szymon Michalik

Młodzi mistrzowie instrumentu

Dobiegł końca 12. Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka 
organizowany przez Pałac Kultury Zagłębia, 
Gminę Dąbrowa Górnicza oraz Akademię 
Muzyczną w Katowicach.

Od 14 do 23 września usłyszeliśmy 
doskonałe wykonania kontrabasistów, 
fagocistów i waltornistów. Statuetkę, 
nagrodę i tytuł laureata I miejsca otrzymali: 
Szymon Michalik (fagot) oraz Paweł Cal 
(róg). Jury nie przyznało I miejsca w kategorii 
kontrabas, II miejsce w tej kategorii zajął 
Marcin Bobak. Wszystkim wykonawcom 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


