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przed nami druga tura
Marcin Bazylak z najlepszym
wynikiem w pierwszej turze.
W finale 4 listopada zmierzy
się z Robertem Warwasem.
W drugiej turze wyborów na prezydenta Dąbrowy
Górniczej zmierzą się Marcin Bazylak oraz Robert
Warwas. W pierwszym wyborczym starciu górą był
Marcin Bazylak kandydat KKW SLD Lewica Razem,
który uzyskał 34,23% głosów. Robert Warwas z KW
Prawo i Sprawiedliwość, jego najmocniejszy konkurent, osiągnął wynik o 9 procent gorszy. Wszystko wyjaśni się 4 listopada, kiedy mieszkańcy ponownie ruszą do urn, aby definitywnie rozstrzygnąć rywalizację
o urząd prezydenta w Dąbrowie Górniczej.
Wyniki uzyskane w pierwszej turze okazały się
zgodne z przewidywaniami i przedwyborczymi sondażami. Spora liczba kandydatów do fotela prezydenta
w Dąbrowie Górniczej wróżyła rozbicie głosów i brak
rozstrzygnięcia w pierwszym wyborczym starciu.
Sprawdziły się również przewidywania, że o drugie
miejsce, premiujące do dalszej walki o prezydenturę,
będą ze sobą rywalizować Robert Warwas i Edward
Bober. Ten ostatni, reprezentujący Dąbrowską Wspólnotę Samorządową, po wyrównanej walce, ostatecznie
zajął trzecie miejsce z wynikiem 22,78%. Katarzyna
Zagajska, jedyna kobieta walcząca w dąbrowskich wyborach prezydenckich, zajęła czwarte miejsce (10,11%).
Stawkę zamknął Artur Borowicz (KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska) z poparciem na
poziomie 7,63%.
Teraz wszystko w rękach mieszkańców Dąbrowy
Górniczej. To oni zdecydują, kto przez najbliższe pięć
lat będzie sprawował rządy w mieście i który pomysł na
Dąbrowę Górniczą będzie realizowany.
GC

JAK I KIEDY WYBIERAMY PREZYDENTA
4 listopada odbędzie się w naszym mieście druga tura wyborów prezydenckich. Lokale
wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. W lokalu wyborczym otrzymamy tylko
jedną kartę do głosowania z osobami walczącymi o stanowisko prezydenta Dąbrowy
Górniczej. Spośród dwóch kandydatów należy wybrać jednego. Osoba, która uzyska
największą ilość głosów, obejmie urząd prezydenta miasta i przez pięć najbliższych lat
będzie pełnić tę funkcję.
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Liczby
• Najwyższa frekwencja ............ 61,84%
(obwód nr 1, V LO)
• Najniższa frekwencja ................ 38,6%
(obwód 54. Ząbkowice Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 7)
• Najmniejsza liczba głosów
na kandydata ......................................... 6
• Największa liczba głosów na
kandydata ......................................... 1369

SLD Lewica Razem...................................
Prawo i Sprawiedliwość.......................
KKW Platforma.Nowoczesna..............
KW Dąbrowska Wspólnota
Samorządowa.........................................
• KW Razem dla Dąbrowy Górniczej.....
• Towarzystwo Przyjaciół
Dąbrowy Górniczej................................

• Najwięcej: Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD Lewica Razem...... 13 756
• Najmniej: Komitet Wyborczy
Wyborców Kukiz’15......................... 1 868

Największa
sensacja

• Kiepski wynik Towarzystwa Przyjaciół
Dąbrowy Górniczej. Zamiast pięciu
radnych TPD ma tylko jednego.

25 mandatów
w Radzie
Miejskiej
•
•
•
•

głosy ważne
oddane na listę
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53,75%
frekwencja
wyborcza w mieście

Humanitas
organizuje
debatę
prezydencką
w Dąbrowie
Górniczej
Wyższa Szkoła Humanitas, która zorganizowała debatę prezydencką o fotel prezydenta Sosnowca, tym razem postanowiła zaangażować się w podobne spotkanie
w Pałacu Kultury Zagłębia z kandydatami Marcinem
Bazylakiem (SLD Lewica Razem) i Robertem Warwasem (PiS). Wydarzenie poprowadzi dr Krystian Dudek,
pełnomocnik Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas ds.
Public Relations, ekspert z zakresu marketingu politycznego.
Wybory samorządowe to czas wyrażania opinii
mieszkańców na temat ich miasta. Sprzyja temu wspólna dyskusja o wizji miasta i potrzebach mieszkańców.
Uczelnia Humanitas, obserwując brak przestrzeni do
dyskusji publicznej nt. przyszłości Dąbrowy Górniczej,
przychyliła się do głosów zachęcających do przeprowadzenia debaty mierzących się w drugiej turze Marcina
Bazylaka i Roberta Warwasa.
Debatę zaplanowano na wtorek (30.10.18) lub środę
(31.10.18) w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły ustalą sztaby wyborcze obu kandydatów.
Marcin Bazylak potwierdził udział w debacie.
W chwili zamykania numeru nie było jeszcze odpowiedzi od drugiego kandydata.
red

Wdzięki i uroki demokracji
Starszy mężczyzna z trudem utrzymywał równowagę, stojąc na ostatnim szczeblu rozkładanej drabinki.
W jednej ręce trzymał szarpane przez wiatr plakaty,
drugą opierał się o słup ogłoszeniowy. W ustach ściskał niewielki kawałek taśmy przygotowany do przyklejania wyborczych haseł i programów. Stojący na
przystanku ludzie przyglądali się tej w gruncie rzeczy
banalnej scenie i bynajmniej nie ściszając głosu, dzielili się swoimi refleksjami.
– Jak mu się chce tak poniewierać – mruczał facet
w średnim wieku.
– Dla kasy i władzy – chichotała wypudrowana
małolata.
– Niech na działkę idzie, w warzywach pogrzebie, to
mu przejdzie – cedził przez ściskające papierosa zęby,
wytatuowany „sportowiec” w szerokich dresach.
Tylko jedna pani w wysiłku chwiejącego się na
drabinie kandydata do Rady Miejskiej widziała jakiś
głębszy sens.
– Jak ma czas, to może coś dla wszystkich zrobi.
Może się czymś zajmie, choćby tym, żeby ludzie petów na przystankach nie rzucali – perorowała kobieta, wyraźnie robiąc aluzję do zachowania osiedlowego „karka” w sportowym stroju.
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Tak czy siak, oczekujący na przystanku ludzie, może
w niewybredny sposób, zadali fundamentalne pytanie
– po co ludzie idą do samorządowej władzy? Co sprawia, że doświadczeni lekarze, przedsiębiorcy, specjaliści od produkcji stali, emeryci i świeżo upieczeni magistrowie chcą zasiadać w Radzie Miejskiej? Dlaczego
swój czas i swoje życie postanawiają trawić na posiedzeniach, sesjach, dyskusjach i mocno niewdzięcznej,
tak zwanej pracy w terenie? Czy rzeczywiście, jak sugerują przystankowi komentatorzy – nie mają nic innego do roboty?
Pomijając jakieś skrajne przypadki ludzkiego zagubienia, które, rzecz jasna, nie omija również kandydatów do Rady Miejskiej, jasno trzeba powiedzieć, że
dzięki takim osobom funkcjonuje demokracja. Mamy
wybór i poprzez głosowanie sami decydujemy, komu
powierzamy nasze wyborcze nadzieje. Bez armii kandydatów ujętych na rozmaitych listach wyborczych
bylibyśmy skazani na wąskie decyzje, zamykające się
w ciasnym gronie ludzi, do których być może nie mamy
nawet zaufania. A tak, możemy przebierać w wyborczych ofertach, wysłuchiwać obietnic, zastanawiać się
nad realnością proponowanych rozwiązań i kierunków rozwoju miasta. W końcu, czysto po ludzku, jeden

kandydat może się nam spodobać, a inny od samego
początku grać nam na nerwach. W tym wszystkim
najważniejszy jest jednak wolny wybór.
Dlatego dzisiaj warto podziękować wszystkim
osobom, które walczyły o mandaty w dąbrowskiej
Radzie Miejskiej. To jasne, że nie każdy osiągnął
zamierzony cel. Rekordzista dostał 1369 głosów,
a ostatni w tej wyborczej stawce zaledwie sześć. Ale
to nie zmienia postaci rzeczy, że dzięki nim wszystkim mieliśmy możliwość wyboru. Osobna sprawa,
że z tej możliwości nie każdy skorzystał. Najwyższą
frekwencję w naszym mieście (61,84 procent) odnotowano w obwodzie nr 1, w V Liceum Ogólnokształcącym. Tutaj przysłowiowa walka przy urnie
była udziałem licznych zastępów wyborców. Znacznie mniej osób było zainteresowanych wyborami
w obwodzie nr 54 w Ząbkowicach (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7). Tutaj frekwencja wyniosła zaledwie 38,60 procent. Mieszkańcy tej części Dąbrowy
Górniczej, zamiast głosować, najwyraźniej woleli
zostać w domu. Oczywiście mieli do tego prawo, bo
taka jest demokracja, a jak wiadomo z nią i jej wynikami się nie dyskutuje.
Dąbrowianin
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DĄBROWSCY WYBORCY ROZDALI 25 MANDATÓW

Radni nowej kadencji
w Dąbrowie Górniczej

Nowa
Rada Miejska

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD
LEWICA RAZEM:
• Marcin Bazylak
• Krystyna Chrobot
• Kamil Dybich
• Robert Kazimirski
• Agnieszka Pasternak
• Grzegorz Przewiezlik
• Krystyna Stępień
• Zbigniew Podraza
• Sławomir Żmudka

W wyborach do dąbrowskiej Rady Miejskiej największe poparcie
uzyskał komitet SLD Lewica Razem. Zdobył on dziewięć mandatów
i tym samym zachował tytuł lidera w 25-osobowej Radzie Miejskiej.
Na drugim miejscu, z sześcioma mandatami, sklasyfikowano Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska z czterema radnymi.

KOMITET WYBORCZY PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
• Piotr Bobrowski
• Grzegorz Jaszczura
• Zbigniew Piątek
• Jerzy Reszke
• Mateusz Stępień
• Piotr Ślusarczyk
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA:
• Artur Borowicz
• Magdalena Miczko
• Marek Węgrzynowicz
• Robert Witecki
KOMITET WYBORCZY DĄBROWSKA
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA:
• Edward Bober
• Adam Klimczyk
• Szymon Widera
KOMITET WYBORCZY RAZEM DLA
DĄBROWY GÓRNICZEJ:
• Katarzyna Zagajska
• Piotr Zieliński

W Radzie Miejskiej zasiądzie także trzech przedstawicieli KW Dąbrowska Wspólnota Samorządowa.
Dwóch radnych będzie reprezentować Komitet Wyborców Razem dla Dąbrowy Górniczej. Natomiast tylko
jeden mandat przypadł w udziale Towarzystwu Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
Żadne ugrupowanie nie ma zatem samodzielnej
większości w nowej Radzie Miejskiej. Do sprawnych
rządów potrzebna będzie współpraca koalicyjna, która
zdaniem wielu doświadczonych samorządowców tylko
sprzyja dobremu sprawowaniu władzy.
W nowej Radzie Miejskiej życiowe doświadczenie
będzie uzupełniane przez młodzieńczą siłę. Mandaty
przypadły bowiem osobom w różnym wieku. Najstarszy radny (kobieta) ma 68 lat, a najmłodszy (mężczyzna) czterdzieści lat mniej. Aż w trzech komitetach
mandaty uzyskali jedynie sami mężczyźni (Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy
Dąbrowska Wspólnota Samorządowa, Komitet Wyborczy Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej).
Trzy panie zdobyły mandaty w Koalicyjnym Komitecie Wyborczym SLD Lewica Razem i po dwie w KKW
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Na koniec wyborczej statystyki warto podkreślić, że
w nowej Radzie Miejskiej, obok doświadczonych sa-

morządowców, którzy już od kilku kadencji wypełniają
mandaty wyborcze, znalazły się osoby, które dopiero
zaczynają swoją społeczną misję. I to połączenie zawsze
ubogaca każdą Radę Miejską.
GC

Przegląd

KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DĄBROWY GÓRNICZEJ:
• Piotr Chałuda
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rozmowa miesiąca

Wierzę
w Dąbrowian
Tegoroczne wybory samorządowe
w Dąbrowie Górniczej oczami
Zbigniewa Podrazy, prezydenta
Dąbrowy Górniczej.

Samorządowa kampania wyborcza 2018 w Dąbrowie Górniczej.

4 listopada dąbrowianie wybiorą prezydenta, który na kolejne 5 lat weźmie na swoje barki
odpowiedzialność za sprawy naszego miasta. Będą wybierać pomiędzy dąbrową obywatelską, w której
najpierw rozmawia się z mieszkańcami i dopiero później podejmuje decyzje, a Dąbrową opartą na
negacji tego, co dotychczas wspólnie osiągnęliśmy – mówi Zbigniew Podraza w rozmowie Bartoszem
Matylewiczem.
– Panie Prezydencie, za nami pierwsza tura wyborów samorządowych. Jak ją Pan ocenia?
– Przede wszystkim jestem pod wrażeniem frekwencji wyborczej. Wynik blisko 54% to poziom, do jakiego
nawet nie udało się zbliżyć w żadnych wyborach samorządowych od 2002 roku. Cieszę się, że ponad połowa
dąbrowian ruszyła do urn, dając wyraz tego, że Dąbrowa nie jest im obojętna. Dla mnie jako prezydenta
jest to powód do dumy i świadczy o dużej świadomości
obywatelskiej oraz odpowiedzialności mieszkańców.
Dziękuję za to i liczę, że podobna sytuacja będzie miała
miejsce 4 listopada podczas II tury wyborów.
– A same wyniki głosowania?
– Tutaj wielkie gratulacje należą się Marcinowi Bazylakowi oraz wszystkim kandydatom z naszych list,
którzy zdobyli największe poparcie mieszkańców
Dąbrowy Górniczej i uzyskali najwięcej mandatów
w nowej radzie miejskiej. Gratuluję wyników również pozostałym kandydatom, zwłaszcza tym, którzy
zdobyli mandaty, prowadząc uczciwą i merytoryczną
kampanię.
– Do drugiej tury został tydzień. Czy to dobry
czas na zawieranie ewentualnych sojuszy?
– Osobiście uważam, że nie jest to najlepszy czas na
tego typu rozmowy. Niemal zawsze sprowadzają się one
do bezproduktywnych dyskusji dotyczących podziału
stanowisk i apanaży. Wiem, że Marcin Bazylak jest podobnego zdania. Wiem też, że chce on budować samorząd otwarty i transparentny, a do współpracy na rzecz
miasta zaprosi wszystkich, którym zależeć będzie na
rozwoju Dąbrowy Górniczej.
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– Czego więc możemy się jeszcze spodziewać
w drugiej turze?
– Zapewne będziemy mieć do czynienia z kontynuacją tego, co działo się do tej pory. Od samego początku
kampanii, PiS zachowuje się bardzo przewidywalnie,
nieustannie oczerniając miasto. Uruchomili lokalną
telewizję, serwisy internetowe, wydają własne gazety.
Wszystkie te media łączą w zasadzie dwie rzeczy: czarno-biały obraz Dąbrowy Górniczej i kolorowe, zapewne
płatne, reklamy spółek skarbu państwa przejętych przez
członków PiS. Być może jedyną nowością, jakiej można się spodziewać, będzie próba tymczasowego ukrycia
przez Roberta Warwasa otaczających go ludzi i jego najbliższych współpracowników. Wierzę jednak w mieszkańców Dąbrowy i jestem przekonany, że nie dadzą się
na te sztuczki nabrać. My wspólnie z Marcinem dalej
będziemy iść z pozytywnym przekazem, pokazywać
to, jak miasto zmieniło się przez ostatnie 12 lat i mówić
o tym, jak może wyglądać w przyszłości. Wierzę też,
że dąbrowianie, którzy w pierwszej turze głosowali na
Edwarda Bobera, Katarzynę Zagajską i Artura Borowicza, zagłosują na Marcina Bazylaka, dla którego dialog
z mieszkańcami i poszukiwanie kompromisów są najważniejsze.
– Co po 12 latach bycia Prezydentem Dąbrowy
Górniczej chciałby Pan przekazać mieszkańcom?
– To było dobre 12 lat. Dobre, ale i trudne. Byliśmy
razem i wspólnie z Państwem zmienialiśmy to miasto.
Zbudowaliśmy markę Dąbrowy Górniczej jako miasta ludzi aktywnych i pełnych chęci do działania. Nie
było to zadanie łatwe, ale dzięki Państwa wsparciu to

wszystko było możliwe i wspólnie wytyczyliśmy drogę
rozwoju, którą, mam nadzieję, Dąbrowa będzie nadal
podążać.
Bycie prezydentem Dąbrowy Górniczej to największe
wyzwanie mojego życia, dlatego do wszystkich Państwa
kieruję serdeczne słowa podziękowania za to, że daliście mi szansę pełnienia tej funkcji. Mam nadzieję, że
spełniłem Wasze oczekiwania. Szczególne jednak słowa
podziękowania i wyrazy wdzięczności kieruję też do
moich bliskich – żony, córek, wnucząt i ojca, którzy ponosili najwyższą cenę mojej prezydentury. Którzy cierpliwie znosili moją nieobecność w życiu rodzinnym,
a mimo to wspierali mnie w każdej trudnej chwili.
– I na koniec pytanie, którego nie mogło zabraknąć – co wydarzy się 4 listopada 2018 roku?
– Na pewno po raz kolejny będziemy w Dąbrowie
Górniczej przeżywać święto lokalnej demokracji. 4 listopada dąbrowianie wybiorą prezydenta, który na
kolejne 5 lat weźmie na swoje barki odpowiedzialność
za sprawy naszego miasta. Będą wybierać pomiędzy
dąbrową obywatelską, w której najpierw rozmawia się
z mieszkańcami i dopiero później podejmuje decyzje,
a Dąbrową opartą na negacji tego, co dotychczas wspólnie osiągnęliśmy.
Dla mnie wybór jest jeden, ale mam świadomość,
że nie dla wszystkich jest on tak oczywisty. Mimo to
wierzę w dąbrowian i jestem przekonany, że w II turze
zagłosują odpowiedzialnie, wybierając dalszy rozwój
Dąbrowy Górniczej. I za taki wynik, wspólnie z włodarzami Sosnowca, Będzina i Czeladzi trzymamy kciuki!
– Dziękuję za rozmowę.
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rekreacja

Na terenie parku, liczącym 67 ha, stanęły strzałki kierunkowe, tablice z mapami i regulaminem
oraz tablice tworzące ścieżkę dydaktyczną, jak również ławki multimedialne z kodami QR,
za pomocą których można posłuchać śpiewu występujących tu ptaków.

WIĘCEJ INFORMACJI NA FACEBOOKU ORAZ NA WWW.DABROWA-GORNICZA.PL.

Uroczo
Uroczo
na
Zielonej
na Zielonej

Od 29 września mieszkańcy naszego miasta
Od
29podziwiać
września mieszkańcy
naszego
mogą
nową odsłonę
parkumiasta
Zielona.
mogą
podziwiać
nową
odsłonę
parku
Zielona.
Event inaugurujący jego ponowne otwarcie
Event
inaugurujący
przyciągnął
tłumy. jego ponowne otwarcie
przyciągnął tłumy.

Warsztaty „Park w szkle” oraz z układania jesiennych wianków spotkały się z wielkim entuzjazmem
spacerowiczów – chętnie tworzyli własne kompozycje, które następnie mogli zabrać ze sobą
Warsztaty „Park w szkle” oraz z układania jesiennych wianków spotkały się z wielkim entuzjazmem
na pamiątkę.
spacerowiczów – chętnie tworzyli własne kompozycje, które następnie mogli zabrać ze sobą
na pamiątkę.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się śniadanie na trawie rozpoczynające event, a prawdziwym
rarytasem były lokalne przysmaki – pieczonki i miody z miejscowych pasiek.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się śniadanie na trawie rozpoczynające event, a prawdziwym
rarytasem były lokalne przysmaki – pieczonki i miody z miejscowych pasiek.
Jako pierwsza zagrała Miejska Orkiestra Dęta. Następnie na scenę wszedł Janusz Szrom,
który wraz ze swoim kwartetem wykonał recital „Andrzej Zaucha – Song Book”. Gwiazdą
Jako pierwsza zagrała Miejska Orkiestra Dęta. Następnie na scenę wszedł Janusz Szrom,
wieczoru było AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, a dodatkową niespodzianką –
który wraz ze swoim kwartetem wykonał recital „Andrzej Zaucha – Song Book”. Gwiazdą
spektakularny pokaz „Światło i dźwięk”.
wieczoru było AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, a dodatkową niespodzianką –
spektakularny pokaz „Światło i dźwięk”.

Na terenie parku, liczącym 67 ha, stanęły strzałki kierunkowe, tablice z mapami i regulaminem
oraz tablice tworzące ścieżkę dydaktyczną, jak również ławki multimedialne z kodami QR,
Na terenie parku, liczącym 67 ha, stanęły strzałki kierunkowe, tablice z mapami i regulaminem
za pomocą których można posłuchać śpiewu występujących tu ptaków.
oraz tablice tworzące ścieżkę dydaktyczną, jak również ławki multimedialne z kodami QR,
za pomocą których można posłuchać śpiewu występujących tu ptaków.
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Tunel na ukończeniu
„Dostosowanie stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania
się” to wspólne zadanie realizowane od 2017 roku przez
gminę i PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Częstochowie, kosztuje ponad 10,5 mln zł. Udział miasta w tym
przedsięwzięciu wynosi 3,2 mln zł.
Inwestycja objęła budowę przejścia podziemnego pod
torami kolejowymi wraz z montażem wind obsługujących perony stacji, pochylniami – podjazdami dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się, utworzenie
nowego ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego
z wydzielonym pasem dla rowerzystów, remont peronu
nr 1 oraz rozbiórkę kładki nad torami kolejowymi. Będzie nowe oświetlenie i monitoring. Nowy tunel zastąpi
wykorzystywaną do tej pory, starą kładkę, która została
już wyburzona. Niezbędne było także przełożenie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego
z inwestycją.
Budowa tunelu to niejedyna inwestycja w tej dzielnicy. Przy ulicy Dworcowej, w bezpośrednim sąsiedztwie ząbkowickiego dworca, powstanie centrum
przesiadkowe wraz z przebudowanym tam układem
komunikacyjnym. Dokumentacja całego przedsięwzięcia sprawdzana jest w tej chwili przez biuro zamówień publicznych, po czym ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Przed budynkiem dworca
powstaną: podjazd i przystanki dla autobusów komunikacji miejskiej, miejsca postojowe dla podwożonych
przez taksówki lub samochody prywatne pasażerów,
zadaszone parkingi (stojaki) dla rowerów oraz 22 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Zgodnie z planem, inwestycja ma zakończyć się do końca
czerwca 2019 roku. W budżecie na ten cel zarezerwowano ok. 3,5 mln zł.

(ste)

DĄB BARTEK
W DĄBROWIE

fot. Dariusz Nowak

W Ząbkowicach kończą się już prace związane z budową tunelu, który zapewni komunikację między
peronami oraz dwiema częściami dzielnicy oddzielonymi torami kolejowymi.

Przejście podziemne pod dworcem połączy dwie części Ząbkowic. Jest to ważna część powstającego przy stacji centrum przesiadkowego.

Podróżni mogą już korzystać z peronu drugiego, który podczas remontu był zamknięty.

Rekordowa pierwsza pomoc

Dąb Bartek to jeden z najstarszych dębów w Polsce i znają go chyba wszyscy. Jego pra, pra, prawnuk
rośnie od niedawna w Dąbrowie Górniczej.
Sadzonka z Nadleśnictwa Zagnańsk, gdzie znajduje
się Bartek, trafiła do naszego miasta. 10 października,
podczas Międzynarodowego Dnia Drzewa, została zasadzona w parku Hallera. Trzymajmy kciuki, żeby wyrosła na silne i wielkie drzewo. Tak jak sławny przodek.
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Uczestnicy przez 30 minut prowadzili na fantomach
symulowaną akcję przywracania krążenia i oddychania.
Wydarzenie miało na celu promowanie nauki udzielania
pierwszej pomocy i skutecznego skorzystania ze swoich
umiejętności, gdy zajdzie potrzeba ratowania czyjegoś życia.
16 października obchodzony jest Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji od kilku lat,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w połowie października organizuje ogólnopolską akcję bicia rekordu
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

fot. Dariusz Nowak

16 października w hali
Centrum, w samo południe,
486 dąbrowskich uczniów
i przedszkolaków uczestniczyło
w ogólnopolskim biciu rekordu
w jednoczesnym udzielaniu
pierwszej pomocy.
Przed halą nie zabrakło pokazów ratowniczych w wykonaniu straży pożarnej i służb medycznych, a także zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drogach, prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Można było również skorzystać z porad diabetologicznych i zbadać poziom cukru we krwi.
Głównym organizatorem akcji w Dąbrowie Górniczej
był Urząd Miejski.
PK
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modernizowany i zielony Manhattan

Umowa zakładała zakończenie prac w maju 2019, jednak
wysokie zaawansowanie robót daje nadzieję na skrócenie
terminu o blisko pół roku. Prace budowlane prowadzone
są w oparciu o projekt, który w 2015 roku poddany został
konsultacjom z mieszkańcami. Także w trakcie prowadzonej już przebudowy na bieżąco uwzględniano propozycje,
które wnosili mieszkańcy. I tak, aby uniknąć wycinki
drzew, tak ważnych dla dąbrowian, zmodyfikowany został
układ komunikacyjny, a liczbę miejsc dla niepełnosprawnych zwiększono dwukrotnie do 28. Ponieważ mieszkańcom szczególnie zależało na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, ale z zachowaniem parkowego i rekreacyjnego
charakteru niektórych przestrzeni, udało się także zaplanować dodatkowe, poza 100 projektowanymi, nasadzenia.
To dzięki wspólnym rozmowom, uczestnictwu i zaangażowaniu mieszkańców, w przyszłym roku poza setką już
nasadzonych młodych drzew, pojawi się dodatkowo 50
wysokich, dających cień.

fot. Dariusz Nowak

Wszystko wskazuje na to, że
jeszcze w tym roku zakończy się
przebudowa osiedla Sikorskiego.
Duże blokowisko zyskało
nową jakość. Stało się bardziej
zielone, przytulne i przyjazne
mieszkańcom.

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

W wyniku przebudowy na osiedlu Manhattan powstało ponad 500 miejsc parkingowych, nowy układ
komunikacyjny, chodniki i miejsca parkingowe. Zupełnie od nowa zaaranżowany został zielony pasaż
z miejscami wypoczynku dla seniorów i maluchów.
W ramach kompleksowej przebudowy zmodernizowano starą i częściowo niewydolną kanalizację. Jeszcze jesienią, w nowym miejscu, powstanie duży plac zabaw
dla najmłodszych i nieco starszych dzieci. Na osiedlu

pojawi się boisko do streetballa, dwa miejsca do gry
w bule oraz placyki ze stołami do gier. Trwają nasadzenia kilku tysięcy krzewów. Dodatkowo, dla zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa po zmroku, powstanie nowe
oświetlenie, a stare zostanie wymienione. Na całym
osiedlu Sikorskiego pojawią się nowe aranżacje zieleni
i kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych trawnika.
Realizacja przebudowy, która właśnie dobiega końca,
kosztowała prawie 13 mln zł. 
az

Lekcje nieodrobione
Najpierw odrabiałem lekcje sam. Wracałem do
domu, robiłem coś tam na szybko i „na odpieprz się”
(nigdy nie zależało mi na świadectwie z czerwonym
paskiem, zawsze tylko na kilku przedmiotach…
z tym, że pisanie wypracowań z polskiego czy czytanie książek traktowałem raczej w kategoriach przyjemności niż obowiązku; pamiętam, że tylko z „Kordiana” dostałem pałę). Kilkanaście lat później sam
je zadawałem. Nie wiem, czy dużo. Na pewno więcej
niż teraz. Gdyż teraz, to generalnie unikam. Dwa lata
temu odrabiałem lekcje z córką, a obietnice odrobienia matematyki „na spokojnie” niemal za każdym
razem kończyły się moimi okrzykami i jej płaczem.
Skończyło się na tym, że woli to robić bez mojej pomocy i nawet nie wiem, kiedy to robi, a nasze relacje – myślę, że właśnie przez te awantury – w wielu
punktach są drażliwe. Aktualnie lekcje z synem odrabia moja ulubiona Ola. Ja patrzę z boku i dochodzę
do wniosków…
…których pewnie by nie było, gdyby nie Ania Dęboń, która zwróciła mi niedawno uwagę, że przecież
prace domowe są po prostu bez sensu. Że nic nie
wnoszą, niczego nie uczą. Są stresogenne, męczące
i NIKT ich nie lubi. Przypomniałem sobie wtedy, że
– rzeczywiście – nie lubią ich nasze dzieci, nie lubimy ich my, rodzice, nie lubię ich jako nauczyciel. Bo
przecież głównie z tego powodu od lat zazwyczaj ich
nie zadaję (wyjątkiem jest, oczywiście, lektura czy
wypracowanie „na za tydzień” … czy za dwa), że potem muszę to sprawdzać i tracić czas, który można
przeznaczyć na lekcję. Na naukę. Na poznawanie…
I ja rozumiem, że szkoła nie jest od lubienia, tylko od
uczenia, ale…

Zaraz, zaraz… Czy naprawdę to napisałem? Skąd
wziąłem powyższe zdanie… Czy nie zaszczepił mi go
właśnie słynny „system edukacji”? Czy tego naprawdę
nie można pogodzić? Nie możemy równocześnie lubić
szkoły i czerpać zeń korzyści? Czyli zdobywać wiedzę…
Się uczyć…
Czemuż od zawsze mamy zakodowane w głowie,
że jest to narzędzie represji, a gros nauczycieli nie zachęca nas/dzieci naszych do nauki? Skąd ten wzorzec,
który pokutuje od (co najmniej!) gombrowiczowskiego
przedstawienie w „Ferdydurke”? Czy naprawdę nic się
nie zmieniło?
Pewnie rzeczywiście niewiele. No, może poza całym
światem…
Nauczyciele tłumaczą rodzicom, że muszą zasuwać
z materiałem, żeby zdążyć, bo wszystko kończy się jednym czy drugim egzaminem, a to jest naprawdę bardzo
ważne. No więc nie ma nic ważniejszego od naszych
dzieci. Od drugiego człowieka nie ma nic ważniejszego. A mózg, i tego większego, i mniejszego ma przecież
jakąś swoją pojemność i wytrzymałość. I tak samo, jak
my, wracając z pracy, potrzebujemy zwyczajnie odpocząć
– musimy pamiętać, że podobne, a właściwie to większe,
potrzeby mają dziewięcio-, dziesięcio- …latkowie…
Skutek (de) formy (no nie przejdzie mi tradycyjny zapis tego słowa przez palce, nie ma opcji) jest też taki, że
dzieci chodzą do szkoły na zmiany i – pod warunkiem,
że nie chodzą rano na świetlicę – przebywają poza domem na przykład między 11 a 17. I wracają do domów
wieczorem (bo to dla nich już jest wieczór, a przypominam jeszcze, że zaraz przyjdzie zima), a tu spadają
na nie prace domowe i inne fascynujące rzeczy. I ja to
naprawdę rozumiem, że bez pracy nie ma kołaczy, i cze-

go Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, ale
– naprawdę i na litość – praca domowa nauczyła mnie
między innymi tego, że taką na przykład matmę to
wystarczy odpisać od tego, który siedział nad nią do
wieczora i dlatego nie wyszedł po szkole na trzepak…
Moją awersję oraz przypuszczenia dotyczące pracy
domowej podkręciła jeszcze książka A. Kohna „Mit
pracy domowej” (od Ani pożyczona). Okazało się,
że nie jestem w swoim myśleniu odosobniony, a najważniejsze tezy dotyczą wszystkich chyba pokoleń
pod każdą szerokością geograficzną i sprowadzają
się do poniższych tez (zaczerpnięte z rzeczonej książki), których ze względu na ograniczoną ilość miejsca
nie jestem w stanie tutaj rozwinąć, ale zapraszam do
dyskusji na stronie (ranyboskie. edu. pl), a przede
wszystkim do czytania. Po pierwsze – „praca domowa stanowi brzemię dla rodziców”, po drugie – „praca
domowa jest stresująca dla dzieci”, po trzecie – „praca
domowa wywołuje konflikty rodzinne”, po czwarte –
„przez pracę domową dzieci mają mniej czasu na inne
zajęcia”, no i po piąte – „praca domowa prowadzi do
mniejszego zainteresowania nauką”. No, nie jest tak?
I – żeby była jasność – Kohn nie pisze o tym, żeby
prace domowe zlikwidować w sposób całkowity,
ale zadawać je dopiero starszym uczniom. Przede
wszystkim zaś, że powinna być zadawana grupom
i w grupach odrabiana. Problem jednak w tym, że
zarówno dzieci, jak i dorośli w grupach pracować
nie chcą. Może wynika to właśnie z faktu, że rzadko
się nas wszystkich uczy, iż w życiu nie chodzi o wyścig i wynik, a współpracę i Drugiego Człowieka…
A przecież od tego należałoby zacząć…
Bo od tego zależy cała reszta…
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Zmiany w organizacji ruchu
w okresie Wszystkich Świętych

Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu obejmą rejony w pobliżu nekropolii. I tak w ciągu ulicy Nowocmentarnej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
Wjazd będzie możliwy jedynie od strony ulicy 11 Listopada, zakaz wjazdu wprowadzony zostanie od strony
ulicy Florowskiej (d. Buczka). Po jednej stronie jezdni
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.
Z kolei ulica 11 Listopada zostanie wyłączona z ruchu
kołowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Majakowskiego do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Objazd poprowadzony będzie ulicą 6 Sierpnia. Zmiany nie
będą dotyczyły komunikacji miejskiej (tylko 1 listopada
2018 r.)
Od 30 października do 1 listopada parking przed
sklepem „Biedronka” przy ulicy 11 Listopada zostanie
przeznaczony na stanowiska handlowe. W tym okresie będzie obowiązywał na nim zakaz ruchu pojazdów
z wyjątkiem posiadających zezwolenie na handel. Odwiedzający cmentarz będą mogli korzystać z parkingu
przed CH Real, na który będzie się można dostać z ulicy
Krasińskiego i ulicy Katowickiej (DK94).
Natomiast w ciągu ulicy Górzystej w dzielnicy Ząbkowice wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
Wjazd będzie możliwy od strony Gospodarczej. Wyjazd odbywał się będzie w ulicę Związku Orła Białego.
Po prawej stronie jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju.
W ciągu ulicy Kościelnej wprowadzony zostanie ruch
jednokierunkowy. Wjazd będzie możliwy od ulicy św.
Antoniego (Gołonóg – zajezdnia autobusowa) oraz od
strony ulicy Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul. Siedmiu

fot. Dariusz Nowak

Tradycyjnie, okres Wszystkich Świętych, to czas wzmożonego ruchu w okolicach cmentarzy. Planując
podróż samochodem na groby bliskich, musimy się liczyć z utrudnieniami. Zmiany organizacji ruchu
w tym czasie mają na celu utrzymanie drożności ulic oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
ruchu drogowego. Ulice przy cmentarzach, od 31 października do 2 listopada, całkowicie lub częściowo
będą wyłączone z ruchu. Aby sprawniej dojechać do nekropolii, radzimy skorzystać z komunikacji
miejskiej, która 1 listopada będzie darmowa. Autobusy i tramwaje, poza pewnymi wyjątkami, będą
kursować według sobotniego rozkładu jazdy.

W okresie Wszystkich Świętych w rejonie cmentarzy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Szewców). Wyjazd z ulicy Kościelnej odbywał się będzie
w ulicę Piłsudskiego, na skrzyżowaniu w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 18. Po jednej stronie jezdni ulicy Kościelnej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się
i postoju. 1 listopada fragment ślepej drogi prowadzącej
do sanktuarium zostanie wyłączony z ruchu kołowego.
W ciągu ulicy Myśliwskiej, na wysokości cmentarza,
wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju po jednej stronie jezdni. Ponadto, na parkingu
przy cmentarzu obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.

Tuż przed okresem Wszystkich Świętych w Strzemieszycach, w pobliżu cmentarza przy ulicy Myśliwskiej
powstał nowy parking. Wykonany z ażurowej kostki
może pomieścić 100 samochodów, dodatkowo wyznaczono 5 miejsc dla niepełnosprawnych.
Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak w latach poprzednich, przejście przez jezdnię drogi krajowej nr 94 w rejonie ulicy Cmentarnej będzie bezwzględnie zakazane. Piesi
chcący dostać się z ulicy Majewskiego w rejon cmentarza
przy ulicy Myśliwskiej powinni skorzystać z ulicy Białostockiego (ulica pod wiaduktem drogi krajowej).
red

W połowie grudnia 2018 roku zakończony ma
zostać remont 600-metrowego odcinka ul. Letniej,
usytuowanego od skrzyżowania z ulicą Robotniczą do mostu nad Czarną Przemszą. Inwestycja
rozpocznie się po zakończeniu prac modernizacyjnych w parku Zielona, ponieważ ciężkie samochody przywożące kruszywo czy inne elementy
mogłyby jeszcze zniszczyć nową wyremontowaną
nawierzchnię.
Obok przebudowy jezdni, skrzyżowań i zjazdów,
wyznaczone zostaną cztery przejścia dla pieszych,
które będą doświetlone. Chodniki zostaną wyremontowane i zbudowane miejsca postojowe.
Zmodernizowane i uporządkowane będą także
miejsca parkingowe przy Centrum Sportów Letnich
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i Wodnych na Zielonej wraz z miejscami dla niepełnosprawnych.
– Przy okazji tych prac nie zostanie wycięte żadne
drzewo, co najwyżej miejsca postojowe będą przerywane – zapewnia Marcin Bazylak, wiceprezydent
miasta. – Dzięki remontowi znikną kałuże tworzące
się po opadach na ul. Letniej, a do odprowadzania
wody wykorzystane zostaną cztery parkowe studnie.
Przebudowane zostaną także przystanki autobusowe, chodniki i alejki parkowe w miejscu łączenia się
z ulicą, uzupełniona trawa na poboczach.
25 października nastąpiło otwarcie ofert. Teraz wyłoniony zostanie wykonawca wszystkich zaplanowanych prac. Termin ich zakończenia przewiduje się na 15 grudnia br.
red

fot. Dariusz Nowak

Remont ulicy Letniej
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inwestycje

Strzemieszyckie
konsultacje na półmetku
Od października trwają konsultacje społeczne w Strzemieszycach, dotyczące zagospodarowania okolic
stacji PKP.
– Dotychczas odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami. Podczas pierwszego
z nich postawiona została diagnoza i zebrano pierwsze pomysły, a 22 października zaprezentowano wstępne warianty
projektu – informuje Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.
– Priorytetem dla mieszkańców Strzemieszyc jest stworzenie ogólnodostępnej,
pełnej zieleni przestrzeni o charakterze
rekreacyjnym i wygodnego połączenia
zarówno ze stacją, jak i pomiędzy obiema
częściami dzielnicy. Taki łączący tunel
zaplanowano na przedłużeniu ul. Astrów
– podkreśla Marcin Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy.
Na podstawie propozycji zgłoszonych
przez mieszkańców, opracowano dwa
warianty zagospodarowania terenu.

Wariant pierwszy
– „pieszy”
– Wariant „pieszy” to wersja, za którą
zdecydowanie opowiedziała się większość mieszkańców – mówi Monika Arczyńska, architektka z gdańskiej pracowni A2P2.
W tej propozycji odcinek pomiędzy
„Parkiem Krasnala” a projektowanym
przejściem podziemnym jest zaprojektowany jako piesza alejka. Zakłada się
przeniesienie „punktu ciężkości” – węzła przesiadkowego i towarzyszącej mu

Podczas konsultacji
pewne różnice zdań
dotyczyły ul. Astrów,
która z uwagi na niewielką szerokość mogłaby zostać zdominowana przez auta.
infrastruktury w okolice byłej przychodni i nowo projektowanego przejścia podziemnego. W tej okolicy znaleźć ma się parking dla samochodów
osobowych, punkt krótkiego postoju
„kiss and ride”, przystanek autobusowy
i komfortowe, bezpieczne i dobrze doświetlone zejście do tunelu. Tunel jest
projektowany jako pieszo-rowerowe
połączenie z drugą stroną torów, z wyjściem na peron.

Dzięki odciążeniu okolic „Parku Krasnala” z ruchu kołowego (zapewniony
zostanie dojazd, plac do zawracania oraz
parking dla mieszkańców) obszar może
zyskać kameralny charakter z potencjałem dla realizowania projektów budżetu
obywatelskiego, na przykład proponowanej przez mieszkańców Strzemieszyc tężni czy urządzeń sportowych. Pozostała
część ulicy nie byłaby już potrzebna i mogłaby zostać docelowo zlikwidowana, aby
lepiej zintegrować całą przestrzeń przeznaczoną na zieleń. Przebieg dawnej drogi – granice skweru – można by jednak
zaznaczyć, np. w postaci pieszych ścieżek.
Wariant „pieszy” posiada dwie wersje,
które różnią się przede wszystkim lokalizacją pochylni i drobną różnicą umiejscowienia przystanków autobusowych.
W drugiej wersji pochylnia lokalizowana
jest bliżej budynku byłej przychodni.

Wariant drugi
– „przejezdny”
– Zasadniczą różnicą w tym wariancie jest odcinek pomiędzy „Parkiem
Krasnala” a projektowanym przejściem
podziemnym, który mógłby być zrealizowany jako przejezdny dla autobusu.
Wzdłuż torów zlokalizowana zostałaby
droga i przystanek autobusowy naprzeciwko zejścia do tunelu. W pozostałych
aspektach – traktowania przestrzeni
zielonych, rekreacyjnych, a także samego projektu przejścia podziemnego
– wariant ten nie różni się od rozwiązania „pieszego” – podkreśla Arczyńska.
Podczas konsultacji pewne różnice
zdań dotyczyły ul. Astrów, która z uwagi
na niewielką szerokość mogłaby zostać
zdominowana przez auta, jeśli zostaną
wzdłuż niej zaplanowane miejsca postojowe. Pojawiły się głosy odnośnie potencjalnego parkingu w miejscu wyburzonych budynków, jednak za najwłaściwszą
lokalizację miejsc postojowych aut i rowerów uznano północną stronę, niedaleko wejścia do tunelu.
Zdaniem uczestników konsultacji, obszar bunkrów mógłby zostać lepiej wyeksponowany i użytkowany. Niezależnie
od preferowanego wariantu, uczestnicy
spotkania podtrzymali wcześniejsze
zdanie dotyczące lokalizacji nastawni.
Preferowane jest przeniesienie jej w kierunku zachodnim, poza obszar zaplanowany na zieleń, a jeśli okaże się to niemożliwe, np. z przyczyn technicznych

Wariant „przejezdny”.

Wariant „pieszy” – propozycja 1.

Wariant „pieszy” – propozycja 2.

lub własnościowych, należy przemyśleć
jej formę. Nieakceptowane jest użycie
standardowego projektu z „przemysłowymi” materiałami wykończeniowymi – powinno być możliwe obsadzenie
nastawni zielenią, obudowanie bardziej
szlachetnymi materiałami lub, w najgorszym wypadku, jej dekoracyjne pomalowanie.

Od 24 października do 5 listopada
zgłaszać można uwagi do wypracowanych koncepcji, 21 listopada zaprezentowana zostanie koncepcja uwzględniająca
zebrane uwagi (spotkanie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, filia nr 8, godzina
17:00). Szczegółowe informacje dotyczące
konsultacji dostępne są na stronie konsultacje.idabrowa.pl.
UM
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historia

Sprawa pomnika
Ponieważ z tzw. środowisk prawicowych znowu dochodzą (często sprzeczne)
sygnały dotyczące pomysłu wyburzenia pomnika poświęconego „Bohaterom
Czerwonych Sztandarów”, postanowiliśmy poprosić o opinię w tej sprawie
historyka sztuki, Ewelinę Sobczyk-Podleszańską, na co dzień pracującą w Zespole
Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Oto, co napisała:
W związku z wprowadzeniem ustawy, potocznie
zwanej dekomunizacyjną, w Dąbrowie Górniczej, tak
jak w wielu innych polskich miastach, trwa dyskusja
na temat pomników o peerelowskim rodowodzie. Jej
przedmiotem stał się także, stojący w centrum, monument autorstwa Augusta Dyrdy. Różnie go nazywano:
pomnik Czerwonych Sztandarów, pomnik poświęcony Bohaterom Czerwonych Sztandarów, dziś częściej
usłyszeć można Pomnik Hendrixa – od akcji podjętej
w latach 90. przez młodzież, polegającej na jego przejęciu, przemalowaniu, przemianowaniu. Na cokole czytamy zaś dedykację „Zagłębiakom. Bohaterom walk
o narodowe i społeczne wyzwolenie”. Metamorfoza
nazwy jest znacząca. Ukazuje nie przemianę samego
obiektu, ale sposób jego postrzegania.

Patos i beton

Przyjrzyjmy się najpierw samemu pomnikowi.
Odsłonięty został w 1970 roku, więc chronologicznie trudno byłoby go zaliczyć do socrealizmu, raczej
do pogrobowców stylu, który u nas zaczął więdnąć
z końcem lat 50., ale stylistycznie z pewnością mieści
się w konwencji. Trzy postaci: pośrodku kobieta z pochodnią, flankujący ją mężczyźni, jeden z karabinem,
drugi z książką, swoją przysadzistością i syntetycznymi uproszczonymi kształtami oraz stypizowanymi, maskowatymi twarzami, bez pudła zdradzają pochodzenie. Kiedy do tej grupy dodamy jeszcze patos
rytmicznie łopoczących płaszczyzn sztandarów, nie
można mieć wątpliwości. Socrealizm. I jeszcze coś.
Beton. Materiał nieszlachetny, ale bliski człowiekowi pracy i kojarzony z industrializacją. Wiele takich
pomników, lepszych i gorszych od dąbrowskiego,
powstało w krajach demokracji ludowej. Po przemianach historii różnie się je traktuje. Niektóre państwa
zostawiają je własnemu losowi, pozwalając się rozpaść i nie interesując się nimi. Inne metodycznie je
likwidują, widząc w nich symbol zniewolenia, jeszcze
inne, dbają o nie jako o świadectwo historii, najczęściej dodając tablicę z genezą i oceną tegoż obiektu.
Znaczenie w podejściu ma i konkretny temat monumentu. Wizerunek prządki czy górnika jest przecież
znacznie mniej kontrowersyjny niż pomnik Dzierżyńskiego, którego nikt nie będzie chciał pozostawić
na poczesnym miejscu.

Na miejscu czy z dowozem

Najczęściej pojawiają się dwie propozycje: zostawić
na miejscu lub przewieźć do Kozłówki czy innego
muzeum. Jeśli ktoś podejmie decyzję o przewiezieniu, musi jednak wziąć pod uwagę, że obiekty artystyczne przeznaczone bywają do konkretnych przestrzeni. Możemy cieszyć się, oglądając zgromadzone
w jednym z pomieszczeń Luwru obrazy Rubensa sławiące rządy Marii Medycejskiej, ale nie zapominajmy, że przeznaczone zostały do wystawienia w Pałacu Luksemburskim i artysta, tworząc je, uwzględniał
warunki tamtejszej ekspozycji, jak światło, przestrzeń, pozycję, z której ogląda widz i inne. Przenosząc obrazy, odzieramy je z kontekstu historycz-
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W czerwcu 1991 roku w Dąbrowie Górniczej miała miejsce jedna z najbardziej znanych
i spektakularnych akcji związanych z burzeniem pomników w Polsce – obrona pomnika
Czerwonych Sztandarów.

no-artystycznego. W przypadku tworzenia rzeźby
monumentalnej, pomnikowej, ma to jeszcze większe
znaczenie. Plakat może zawisnąć gdziekolwiek, i jest
odpowiednio do tego projektowany. Pomnik wpisywany jest w konkretną przestrzeń wielu otaczających
brył. Prócz otaczającej architektury, pod uwagę bierze się i wymowę. Dzieło socrealistyczne miało być
reprezentacyjne, temu służył patos ujęcia, ale i być
częścią codzienności mieszkańców, stąd sytuowano
je na ważnych placach, jak i na osiedlach mieszkaniowych. W przypadku „Czerwonych Sztandarów”
mamy jedno i drugie – główny plac, reprezentacyjną
bryłę Pałacu Kultury Zagłębia (czy jest tak samo kontrowersyjny?, bo to też socrealizm) i budownictwo
mieszkaniowe.
Warto się jeszcze zastanowić nad jednym – czy zawsze po historię należy iść do muzeum? Są oczywiście
miłośnicy tych placówek, ale nie łudźmy się, że stanowią większość. Dziś wiele muzeów wychodzi z ofertą
na zewnątrz. Pamiętajmy o względności w odczuwaniu
czasu. To, co jeszcze dla nas było nieodległą przeszłością, przez nasze dzieci postrzegane jest nieomal jak
bitwa pod Grunwaldem. Pierwsze skojarzenie – kurz,
gablota i „proszę nie dotykać eksponatów”. Wiem, że
w wielu placówkach jest zupełnie inaczej, ale stereotyp
trzyma się mocno. No i trzeba podjąć wysiłek – wybrać się i pójść. Lub pojechać. A Kozłówka daleko.
Tymczasem tu, chytry (brzydkie słowo, więc może
lepiej – świadomy) nauczyciel czy rodzic najpierw powie, gdzie umawiał się na randki, a potem przemyci
kilka słów o obiekcie, zarzucając wędkę w przeszłość
i licząc na złapanie zainteresowania. Czy może być
lepsza okazja?

Historia magistra vitae est

Różna jest historia mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wielu z nich z miastem związana jest w pierwszym, drugim pokoleniu, inni – z dziada pradziada,

którzy przecież też przybyli tu za chlebem, tyle że
wcześniej, w wieku XIX czy w początkach XX. W ten
sposób dochodzimy do początków ruchu robotniczego, ważnej karty dąbrowskiej historii. Wszyscy mamy
skłonność do generalizowania i mitologizacji przeszłości, ale pamiętajmy, jak skomplikowane są nasze dzieje. Pamiętajmy, jak trudna była sytuacja ówczesnych
robotników. „Czerwony sztandar” mniej więcej sto lat
temu dawał nadzieję na poprawę losu. To po pierwsze,
a po drugie, równie ważne – często walkę o zmiany
społeczne łączono z walką o wyzwolenie narodowe.
Wiatr historii wieje z różnych stron. Dziś Piłsudski to
raczej Legiony niż PPS, bądźmy jednak sprawiedliwi –
nie istnieją dwie historie.
Czołg na osiedlu Górali w Nowej Hucie to trochę
inny przykład – jest zabytkiem kultury (militarnej, ale
zawsze), nie artystycznym. Również miał zostać usunięty. Wszak to na nim wraz z wolnością od faszystów
niemieckich przywieziono zależność od ZSRR. Nawiasem mówiąc, przeszedł podobną drogę jak pomnik
dąbrowski. W latach 90. dostał nową szatę – pysznił
się różową barwą. Później przez wzgląd na to, czym
stał się dla mieszkańców, dla ilu pokoleń dzieci był
„Rudym”, wyremontowany wrócił na swoje miejsce
i stał się symbolem osiedla i dzielnicy, chętnie odwiedzanym przez turystów. I z pewnością wielorazowym
pretekstem do dyskusji o historii.
Co do dąbrowskiego pomnika – wydaje się, że najlepsza jest droga środka, czyli pozostawienie go na
miejscu, ale nie bez interwencji, a w towarzystwie
KRYTYCZNEGO wyjaśnienia jego genezy i kontekstu
historycznego. Niechże pobudza do dyskusji, polemik,
podsyca zainteresowanie historią.
A tak poza wszystkim – jak pusty postument wytłumaczy obecność Jimiego w Dąbrowie? Wszak i on
miał nieco za pazurami, by nie rzec za kołnierzem.
A siedzi.
Ewelina Sobczyk-Podleszańska
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puls miasta

Ambitne plany Dąbrowy Górniczej
wpisują się w priorytety Metropolii
Wspólne bilety miesięczne z Kolejami Śląskimi, finiszujące prace nad koncepcją Kolei Metropolitalnej
oraz przygotowania do przejęcia KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy przez Zarząd
Transportu Metropolitalnego. To działania, podejmowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię,
w celu usprawnienia transportu publicznego na jej obszarze. Czym jest METROBILET i co dla pasażerów
oznacza integracja trzech związków komunikacyjnych w strukturach ZTM, a także o ambitnych
planach dąbrowskiego samorządu, wpisujących się w priorytety Metropolii mówi Kazimierz Karolczak,
przewodniczący zarządu GZM.
– Komunikacyjna rewolucja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trwa.
– Dokładnie tak. Od samego początku naszej działalności, a przypomnę, że Metropolia rozpoczęła realizację swoich ustawowych zadań od 1 stycznia 2018
roku, sprawy związane z transportem publicznym były
i są dla nas priorytetowe. Bo wszyscy dostrzegamy, ile
w tym zakresie jest do zrobienia. Ale – co mnie bardzo
cieszy – już naprawdę dużo udało się zrobić. Zmiany
zaczęliśmy od tego, co mogliśmy wprowadzić „na już”,
ale bez czego cały proces pod tytułem „integracja transportu publicznego w Metropolii”, nie byłby możliwy
do zrealizowania. Mam na myśli tutaj wprowadzenie
wspólnych biletów jednorazowych oraz okresowych.
Może wydawać się, że nie było to nic spektakularnego,
jednak trzeba pamiętać, że to problem, który czekał na
rozwiązania od prawie 20 lat. Niedawno, bo 18 października, zrobiliśmy kolejny krok. Podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, Kolejami Śląskimi oraz KZK GOP ws. METROBILETU. To wspólna
i nowa oferta, która już od pierwszego kwartału 2019
roku umożliwi pasażerom podróżowanie zarówno komunikacją miejską – autobusami, tramwajami, trolejbusami – jak i pociągami Kolei Śląskich.
– Jak działania realizowane przez Dąbrowę Górniczą m.in. w zakresie budowy centrów przesiadkowych wpisują się w plany Metropolii?
– To, co mnie bardzo cieszy – są spójne z priorytetami Metropolii i zmierzają do tego, by transport szynowy, transport publiczny w ogóle, był realną alternatywą dla samochodów, by mieszkańcy mogli szybko
i wygodnie podróżować do domu, pracy, szkoły. Znam
plany dąbrowskiego samorządu dotyczące budowy centrów przesiadkowych w sąsiedztwie dworców w Ząbkowicach, Gołonogu i w centrum miasta. Wiem także
o projekcie nowego układu transportowego w Dąbrowie
Górniczej, który zmierza do skomunikowania śródmieścia z dzielnicami za pośrednictwem wygodnych połączeń autobusowych; uczynienia tramwaju głównym
środkiem komunikacji śródmiejskiej, a linii kolejowej
– rdzeniem transportu metropolitalnego na trasie Częstochowa – Gliwice. Jeśli do tego dodamy tworzenie
w Dąbrowie Górniczej nowych dróg, w tym rowerowych, które – jak zapewnia Marcin Bazylak – połączą
całe miasto, otrzymamy układ wręcz modelowy. Trzymam kciuki, by te plany zostały jak najszybciej zrealizowane, a dąbrowianie mogli korzystać z nowoczesnego
transportu publicznego.
– METROBILET zastąpi dotychczasowe kolejowe bilety miesięczne?
– Nie, tak jak wspomniałem – METROBILET to
dodatkowa oferta. Dedykowana jest w szczególności
osobom, które regularnie i często korzystają zarówno
z pociągów, jak i komunikacji miejskiej. Dotychczaso-

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kibicuje ambitnym planom Dąbrowy Górniczej.

we bilety okresowe – np. Taryfa Pomarańczowa, Bilet
Śląski czy bilety miesięczne tylko kolejowe – oczywiście
pozostają w sprzedaży. Chcieliśmy natomiast dać pasażerom wybór i stworzyć nowe możliwości korzystania
z transportu publicznego.
– Ile METROBILET będzie kosztował dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej?
– Metropolia została podzielona na sześć stref: pięć
„kolorowych” (czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska – przyp. red.), dojazdowych do Katowic
oraz strefę, obejmującą same Katowice. Będą one kosztować odpowiednio 179 zł i 119 zł. Bilety „kolorowe”
będą uprawniać do podróżowania pociągami Kolei Śląskich na wybranej trasie, dodatkowo umożliwią przemieszczanie się pomiędzy stacjami w Katowicach oraz
komunikacją miejską (autobusami, tramwajami, trolejbusami) – po całej Metropolii. Ale myślę, że najlepiej
przedstawić to na konkretnym przykładzie. Aktualnie
bilet miesięczny na trasie Katowice Załęże – Dąbrowa
Górnicza Sikorka kosztuje w KŚ 170 zł, natomiast na
trasie Katowice Załęże – Dąbrowa Górnicza Gołonóg –
120 zł. Uprawnia on tylko do korzystania z pociągów KŚ
na wybranej linii. Natomiast METROBILET to 179 zł.
Oznacza to, że pasażer, dopłacając 9 lub 59 zł, zyskuje
w METROBILECIE możliwość nielimitowanego korzystania z autobusów, tramwajów i trolejbusów na terenie
całej Metropolii. A przypomnijmy, że bilet uprawniają-

cy do tego, kosztuje dzisiaj 138 zł. Jak widać – różnica ta
jest spora i myślę, że to atrakcyjna oferta.
– Dlaczego METROBILET zostanie wprowadzony dopiero w I kwartale przyszłego roku?
– Wynika to z potrzeby dostosowania systemu ŚKUP.
Po pierwsze, trzeba wprowadzić do niego nowe bilety,
ale również sprawić, aby współdziałał z systemem kontroli stosowanym w Kolejach Śląskich. Trzeba bowiem
pamiętać, że METROBILET nie będzie biletem papierowym, ponieważ będzie zapisywany na karcie ŚKUP.
A to oznacza, że pasażer nie będzie musiał iść specjalnie
na dworzec kolejowy, aby go kupić. METROBILET będzie można kupić w każdym z punktów, gdzie dzisiaj
dostępne są bilety okresowe na komunikację miejską.
– METROBILET to jedno, ale wielokrotnie podkreślał pan, że kolej ma odgrywać kluczową rolę w systemie transportowym GZM. Kiedy to się stanie?
– Oczywiście chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, ale
aby tak się stało, potrzebne jest rozbudowanie infrastruktury kolejowej. W skali, o której rozmawiamy,
nie jest to wyzwanie możliwe do zrealizowania w ciągu
roku czy dwóch lat, ale może trwać nawet i całą dekadę. Niemniej jednak już uczyniliśmy pierwszy ku temu
krok. Eksperci z Politechniki Śląskiej pracują bowiem
nad koncepcją Kolei Metropolitalnej, która odpowie
nam na najważniejsze pytania, w jakich kierunkach
transport szynowy powinien się rozwijać na naszym
obszarze. To bardzo ważny dokument, na podstawie
którego w przyszłości będą opracowywane projekty
szczegółowe. Dowiemy się z niego np. czy powinniśmy
inwestować w kolej tradycyjną, a może monorail, gdzie
pociąg jeździ po specjalnej estakadzie. Dokument ten
będzie gotowy jeszcze w tym roku.
– Przełom roku będzie dla Metropolii bardzo
intensywny, ponieważ od 1 stycznia ma przejąć
prawa i obowiązki KZK GOP, MZKP Tarnowskie
Góry i MZK Tychy. Co to będzie oznaczać dla pasażerów?
– Tak naprawdę proces ten rozpoczął się już w chwili ujednolicenia taryf i wprowadzenia wspólnych biletów. O ile w tej pierwszej kwestii pasażerowie odczuli tę
zmianę bezpośrednio, o tyle ta druga, związana z przejęciem zadań, praw i obowiązków dotychczasowych
organizatorów transportu publicznego, jest bardzo
ważna z punktu widzenia organizacyjnego. Kiedy już
KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry
zostaną przejęte przez ZTM, to Metropolia właśnie
będzie odpowiadać m.in. za projektowanie rozkładów
jazdy czy ustalanie przebiegu tras poszczególnych linii.
Z punktu widzenia organizatora komunikacji miejskiej
na tak dużym obszarze, istotnym jest również ujednolicenie zasad finansowania i rozliczeń. Oznacza to, że
wszystkie działania będą mogły przebiegać znacznie
sprawniej, szybciej i skuteczniej.
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (221) październik 2018
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Tak zmieniła się Dąbrowa
Modernizacje dróg, chodników i szkół, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa boisk,
placów zabaw czy siłowni pod chmurką. Duże inwestycje infrastrukturalne i te mniejsze, zmieniające
najbliższe otoczenie i ułatwiające codzienne życie. Finansowane z miejskiego budżetu i wspierane
środkami europejskimi. Tak w ostatnich latach zmieniło się miasto.

GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
•

AKTYWNOŚĆ
DĄBROWIAN
•

•
•
•

•
•

Cykliczne wydarzenia kulturalnosportowe
– Dni Dąbrowy
– Dębowy Maj Festiwal
– Półmaraton Dąbrowski
– Dąbrowski Festiwal Kultury
ZagłębieWood
Festiwal Ludzi Aktywnych
Rozwój III Sektora
Dąbrowska Rada Seniorów

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:
– 120 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej
– 62 km nowych wodociągów
– 63 km nowych kanalizacji deszczowej
– ponad 315 tys. m kw. nawierzchni
– 214 wyremontowanych ulic
– 25 nowych przepompowni/tłoczni
Wydatki na infrastrukturę wodnokanalizacyjną w latach 2007-2017
ponad 490 mln zł
dofinansowanie 246,6 mln zł

ROZWÓJ
GOSPODARCZY
•

•
•
•
•

Strefa ekonomiczna:
– ponad 260 ha terenów inwestycyjnych
– 4950 miejsc pracy w KSSE,
– 3 pozyskanych inwestorów w Tucznawie
Japońska Fabryka Filtrów Cząstek Stałych
Schade Polska Międzynarodowy
Transport i Spedycja Sp. z o. o.
Dąbrowa Industrial Park Sp. z o. o. –
budowa drogi do terenów inwestycyjnych
3,7 km
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości
– wsparcie dla mikro i małych
przedsiębiorców

OCHRONA ZABYTKÓW
•
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W ostatnich latach gmina Dąbrowa Górnicza
przekazała na ratowanie dąbrowskich zabytków
ponad 2,8 mln zł
– 200 tys. zł Parafia św. Antoniego
– ponad 2,5 mln zł Bazylika NMP Anielskiej
– 87 tys. zł Parafia NMP Wspomożenia wiernych
w Trzebiesławicach opiekująca się tamtejszą
kaplicą
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OŚWIATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydatki na oświatę i wychowanie ponad 218 mln zł (2017)
Wydatki na modernizację szkół i przedszkoli w latach 2010-2018 ponad 100 mln zł
Remont Zespołu Szkół Sportowych 32,2 mln zł
Remont Szkoły Podstawowej nr 20 15,3 mln zł
Remont Szkoły Podstawowej nr 29 10, 3 mln zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Muzycznych 10,5 mln zł
Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 63 mln zł
Remont filii Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 4 mln zł
26 przedszkoli
38 szkół
16 219 uczniów i przedszkolaków
2006 etatów nauczycieli
1050 etatów administracji i obsługi

UKŁAD DROGOWY
•

•
•
•
•
•
•

Sieć komunikacyjna:
- ponad 400 km dróg
- 14 nowych rond
- 28 sygnalizacji świetlnych
wydatki na transport i łączność ponad 75,6 mln zł (2017)
budowa ronda i remont ul. Poniatowskiego 3,4 mln zł (2017)
remont wiaduktu przy ul. Piłsudskiego 6,4 mln zł (2017)
remont ul. Majakowskiego 55 mln zł (2015)
remont DK94 244 mln zł (2014)
dofinansowanie 206 mln zł

OCHRONA
ŚRODOWISKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program ograniczenia niskiej emisji
25 stacji badania jakości powietrza
11 oczyszczaczy powietrza w żłobku
4 punkty zbiórki odpadów
niebezpiecznych
420 trójfrakcyjnych punktów
segregacji odpadów na osiedlach
2625 nowych opraw
oświetleniowych led
1564 nowych słupów oświetlenia
ulicznego
Zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej w 5 budynkach
szkolnych 1,4 mln zł (2018)
dofinansowanie prawie 1 mln zł

DĄBROWSKI BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
•
•
•
•
•
•
•
•

6 edycji
1359 złożonych projektów
415 projektów wybranych do realizacji
23 modernizacji oraz budowy boisk
39 siłowni zewnętrznych
39 placów zabaw
65 modernizacji przestrzeni publicznej
114 inwestycji drogowych
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Pierwszy remont
w Fabryce Pełnej Życia
Na początku października na terenie dawnych
zakładów Defum w centrum Dąbrowy
Górniczej stanął płot. Na płocie dobre
wieści, a za płotem dawny oddział obróbki
cieplnej i warsztat elektryczny zamienia
się w multimedialne centrum wystawowe
i miejsce spotkań. To pierwsza realizacja na
terenie Fabryki Pełnej Życia.
– Gdy rozpoczynaliśmy projekt Fabryka Pełna Życia, pojawiały się głosy, że to
utopia. Jednak od samego początku wiedzieliśmy co robimy. Oczekiwania dąbrowian, wielokrotnie wyrażane w trakcie konsultacji, były takie, by w Fabryce
stworzyć ośrodek będący uosobieniem
zmiany – przestrzeń wystawową, a jednocześnie miejsce spotkań, prezentacji,
koncertów. Budynek byłego warsztatu
elektrycznego nadawał się do tego wręcz
idealnie – historyczny, stylowy, nie za
wielki, a jednocześnie wystarczająco
duży, by pomieścić ok. 300 osób. A przecież to dopiero początek. Do końca
roku planujemy zakończyć, realizowane
wspólnie z PKP, projektowanie nowego
układu komunikacyjnego w sąsiedztwie
dworca w centrum. W tym samym czasie powstaną plany wspólnej inwestycji
gminy Dąbrowa Górnicza i spółki Tramwaje Śląskie. Wkrótce, wspólnie z SARP
Katowice, ogłosimy międzynarodowy
konkurs architektoniczny na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – wyjaśnia
Marcin Bazylak.
Budynek, od którego rozpoczynamy
przemianę poprzemysłowych terenów
w śródmieściu Dąbrowy Górniczej,
powstał na początku XX w. i wykorzystywany był jeszcze w czasach, gdy
dąbrowski zakład wchodził w skład
Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych FITZNER
i GAMPER. Jako jeden z najstarszych
obiektów znajdujących się na terenie byłych zakładów DEFUM stanowi istotny
element dla historycznej tkanki zabudowy – jego usytuowanie w ciągu podobnych obiektów tworzy z niego istotne
dopełnienie, zarówno historycznej, jak
i przestrzennej struktury urbanistycznej
zakładu.
Prowadzone obecnie prace mają na
celu adaptację dawnego warsztatu dla
potrzeb nowej funkcji – budynku wystawowego, miejsca spotkań, konsultacji
społecznych. W trakcie prac odtworzony
będzie układ okien i drzwi, zachowane zostaną ceglane elewacje i wszystkie

detale architektoniczne określające historyczny charakter budynku. Dach pokryje płaska blacha cynkowo-tytanowa,
stare okna i drzwi zastąpią aluminiowe
z podziałem przemysłowym. Głównym
pomieszczeniem budynku będzie sala
wielofunkcyjna z bezpośrednim wyjściem na obszerny taras zlokalizowany
po stronie zachodniej (pod suwnicą).
Sala zostanie otwarta na całą wysokość
(do połaci dachowej), co pozwoli wyeksponować elementy konstrukcyjne oraz
wyposażenie instalacyjne (wentylacja
mechaniczna, oświetlenie). Obiekt w całości będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
To bardzo wymagający projekt, bo
tylko pozornie polegał na odtworzeniu
stanu poprzedniego. W rzeczywistości
musieliśmy np. od nowa zaprojektować
ścianę zachodnią i w miejsce bezstylowego muru zaproponowaliśmy niejako powtórzenie układu ze ściany wschodniej.
Poza tym wiele trudności nastręczał stan
budynku i brak infrastruktury technicznej – wszystkie sieci i przyłącza trzeba
było projektować od nowa, ale w przyszłości posłużą one także pozostałym
obiektom Fabryki. Myślę, że dąbrowianie będą zadowoleni z efektu – w Fabryce Pełnej Życia powstanie obiekt nowoczesny pod względem wyposażenia,
funkcjonalny i wyraźnie określający poprzemysłowy charakter założenia – podkreśla architekt, Tomasz Moskalewicz.
Wokół budynku zostanie odnowiona
konstrukcja suwnicy, pojawią się nowe
dojścia, trawniki oraz mała architektura z betonowymi ławkami i koszami na
śmieci. Wartość inwestycji – 5 947 018 zł.
Zakończenie prac otwarcie centrum
spotkań Fabryki Pełnej Życia zaplanowano na sierpień 2019.
Wojciech Czyżewski
Przewodniczący Zespołu ds. Fabryki
Pełnej Życia

/fabrykapelnazycia
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W październiku 2018 rozpoczęła się przemiana budynków Fabryki Pełnej Życia. Dawny warsztat
elektryczny zamieni się w multimedialne centrum wystawowe i miejsce spotkań.

Głównym pomieszczeniem budynku będzie sala, która pomieści ok. 300 osób. Spotkamy się tu przy
okazji prezentacji, wystaw, koncertów.

Wokół zostanie odnowiona konstrukcja suwnicy, pojawi się zieleń oraz mała architektura z betonowymi
ławkami i koszami na śmieci.
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Obchody 100. rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości

Dąbrowa dla Niepodległej 2018

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
11 listopada (niedziela)
godz. 9.00
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
uczestników zajęć muzycznych w Świetlicy
Środowiskowej w Tucznawie
Kościół parafialny w Tucznawie
godz. 11.00
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza
Zwycięzcy
Plac Bema
godz. 11.11
Dąbrowski Bieg dla Niepodległej
(organizator: Centrum Sportu i Rekreacji)
Park Hallera
godz. 12.00
Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów
sztandarowych organizacji, stowarzyszeń,
placówek oświatowych, instytucji oraz
dąbrowskich harcerzy i klas mundurowych
III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Andersa
(Msza rozpocznie się wspólnym odśpiewaniem
hymnu w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”)
Wystawienie urny z ziemią spod pomnika
upamiętniającego bitwę pod Mokrą
Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej,
ul. Królowej Jadwigi 17
godz. 13.30
Przemarsz uczestników uroczystości
spod bazyliki NMP Anielskiej na plac Wolności
(z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej)
godz. 13.45
Oficjalne uroczystości przed Pałacem Kultury
Zagłębia

godz. 17.30
Koncert patriotyczny „Biały Orzeł” w wykonaniu
dąbrowskiej młodzieży, realizowany w ramach
projektu „Dąbrowa dla Niepodległej”,
w tym Uroczystość nadania pośmiertnie
Piotrowi Kosiniowi, lotnikowi Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, tytułu „Honorowego
Obywatela Miasta Dąbrowa Górnicza”
Pałac Kultury Zagłębia (Sala Teatralna)
Bezpłatne wejściówki dostępne w punkcie
informacyjnym
UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCE
8 listopada (czwartek)
Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy polskich
walczących podczas I wojny światowej
(z udziałem warty harcerzy z Hufca ZHP
w Dąbrowie Górniczej)
godz. 12.00
Cmentarz parafialny przy ul. 11 listopada
godz. 12.45
Cmentarz parafialny przy ul. Starocmentarnej
godz. 13.15
Cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej
godz. 14.00
Złożenie kwiatów na grobie phm. Kazimierza
Kalagi, Honorowego Obywatela Miasta Dąbrowa
Górnicza
Cmentarz parafialny w Ząbkowicach
9 listopada (piątek)
godz. 10.00
Złożenie kwiatów pod Dębem Wolności
(z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół
Zawodowych „Sztygarka”)
Skwer przy ul. Legionów Polskich

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
poświęconą 11. Pułkowi Piechoty Zagłębiaków
przez przedstawicieli miejskich organizacji,
stowarzyszeń, placówek oświatowych i instytucji

godz. 10.00
Koncert patriotyczny „Wyśpiewajmy radość
z Niepodległej” zorganizowany we współpracy
z placówkami oświatowymi

Musztra Paradna w wykonaniu klas
mundurowych III Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. W. Andersa

Wystawa prac plastycznych związanych
z tematyką niepodległościową
Dom Kultury w Ząbkowicach

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
Miejskiej Orkiestry Dętej
Plac Wolności
godz. 16.30
Ognisko patriotyzmu (wydarzenie przygotowane
przez uczniów Zespołu Szkół Katolickich SPSK
w Dąbrowie Górniczej polegające na wspólnym
śpiewaniu pieśni patriotycznych przy płonącym
ognisku)
Defum – Fabryka Pełna Życia

godz. 10.00
XXIII Konkurs Recytatorski „Młodzi Wobec
Niepodległości”
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
godz. 10.40
„My, dzieci wolności” (występ młodzieży z Zespołu
Szkół Zawodowych „Sztygarka”, SP nr 29
z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego)
Gmach Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

godz. 11.00
Emisja filmu historycznego „Przystanek
Niepodległość” Zofii Kunert (dla młodzieży
z Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku)
Gmach Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
godz. 11.00
Wykład dr. hab. Zygmunta Woźniczki pt. „Dlaczego
Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku?
Refleksje historyka” przeznaczony dla
dąbrowskiej młodzieży
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja
godz. 11.11
„Rekord dla Niepodległej” (wydarzenie
polegające na formowaniu biało-czerwonej
flagi oraz odśpiewaniu przez przedszkolaków
i uczniów dąbrowskich placówek oświatowych
czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”)
Organizatorzy: placówki oświatowe
godz. 11.20
Zwiedzanie wystawy „Zygmunt Bąbczyński –
fotoreporter I Brygady Legionów Polskich”
Gmach Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
godz. 16.30
Święto Niepodległości (Msza Święta w kościele
parafialnym oraz spotkanie środowiskowe)
Świetlica Środowiskowa w Łęce
godz. 17.00
Koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości w wykonaniu Happy Choir
Skłodowska
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja
godz. 17.00
Koncert patriotyczny (Akademia wokalu i zespół
instrumentalny MOPT)
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
Wstęp wolny
godz. 17.00
Koncert z okazji Dnia Niepodległości
Klub Osiedlowy „Helikon”
godz. 17.00
Wieczornica z okazji odzyskania niepodległości
Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej
14 listopada (środa)
godz. 11.00
Koncert patriotyczny „Biały Orzeł” w wykonaniu
dąbrowskiej młodzieży, realizowany w ramach
projektu „Dąbrowa dla Niepodległej”,
adresowany do uczniów dąbrowskich szkół
Pałac Kultury Zagłębia (Sala Teatralna)

Więcej na: www.dabrowa-gornicza.pl
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Wsparcie dla ochotników
Dzięki współpracy miasta i Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego, członkowie dąbrowskich Ochotniczych Straży Pożarnych bezpłatnie uczestniczyli
w szkoleniu z kierowania ruchem drogowym.
Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, działających w zielonych dzielnicach Dąbrowy, walczą z ogniem
i ratują uczestników wypadków. W trakcie akcji najważniejsze jest niesienie pomocy. To jednak nie wszystko.
Ratownicy muszą także dobrze zabezpieczyć miejsce
zdarzenia i w razie potrzeby pokierować ruchem. Robienie tego w sposób profesjonalny pozwala unikać chaosu i sprowadzania kolejnych zagrożeń. I właśnie tak,
profesjonalnie, działać teraz będą przeszkoleni strażacy.
– Nowe umiejętności będą bardzo przydatne. Pozwolą
sprawniej i bezpieczniej prowadzić nasze akcje. Będzie
to miało wpływ na bezpieczeństwo osób postronnych
czy kierowców przejeżdżających w rejonie prowadzonych przez nas działań – mówili strażacy uczestniczący
w kursie.
Szkolenie odbyło się w dąbrowskim ośrodku WORD.
Najpierw, w części teoretycznej, kursanci poznawali przepisy i zasady związane z kierowaniem ruchem.
Później z instruktorem ćwiczyli je w warunkach symulowanych na placu manewrowym. Kurs zakończył się
testem wiedzy oraz sprawdzianem praktycznym, prowadzonym pod okiem policjantów.
– W Dąbrowie Górniczej stawiamy na bezpieczeństwo w różnych aspektach. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale również podnoszenie
kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
W przypadku tego szkolenia połączyliśmy te dwa ele-

fot. Dariusz Nowak

Szkolenie podnoszące kwalifikacje strażaków i dofinansowanie zakupu nowego wozu gaśniczego – to
niektóre formy wsparcia miasta dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miasto wspiera dąbrowskie Ochotnicze Straże Pożarne.

menty. To kolejna odsłona naszej współpracy z WORD,
w ramach której do tej pory m.in. prowadziliśmy akcje
edukacyjne wśród przedszkolaków i uczniów – podkreśla Marcin Bazylak, zastępca prezydenta miasta.
Wsparcie miasta dla strażaków-ochotników ma również wymiar „większego kalibru”. Od końca września
OSP Łosień dysponuje nowym wozem gaśniczym, którego zakup stał się możliwy dzięki dofinansowaniu z dą-

browskiego budżetu. Z miejskiej kasy przeznaczono na
ten cel 560 tys. zł, 300 tys. zł wyłożyła Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej, a 20 tys. zł wyniósł wkład
własny jednostki w Łośniu. Na działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych w budżecie miasta na 2018 r. zapisano
prawie 1 mln 300 tys. zł. Środki te jednostki przeznaczają m.in. na kupno mundurów, sprzętu i utrzymywanie
gotowości do działań ratowniczych.
PK

Noga z gazu przy przejściu
Ul. Piłsudskiego, jedna z głównych arterii miasta, jest
bardzo ruchliwa. Niestety, wielu kierowców lubi na niej
mocno docisnąć pedał gazu. Jazda z nadmierną prędkością jest szczególnie niebezpieczna w rejonie skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Właśnie z taką sytuacją
mamy do czynienia w okolicy SP 18. Temperament kierowców próbuje studzić tam m.in. policja, ustawiając
patrole z radarami. Teraz jednak miasto zdecydowało
się na trwałe rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo.
– Mieszkańcy wiele razy sugerowali wprowadzenie
rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo na tej drodze. Z przejścia bardzo często korzystają uczniowie czy
wierni, udający się do kościoła na górce. Przy dużym ruchu i przekraczaniu prędkości przez kierowców nie trudno o tragedię. Proponowano m.in. montaż sygnalizacji
świetlnej. Zdecydowaliśmy się na inne skuteczne rozwiązanie, które podniesie bezpieczeństwo w tym rejonie –
tłumaczy Marcin Bazylak, I zastępca prezydenta miasta.
Ul. Piłsudskiego w okolicy SP 18 ma po dwa pasy na
jezdni w kierunku centrum i w stronę huty Katowice. Dla
poprawy bezpieczeństwa, fragmenty prawych pasów przy

przejściach zostały wyłączone z ruchu. Dzięki zmianom,
piesi będą mieć do pokonania tylko dwa, a nie cztery pasy
ruchu. Konieczność poruszania się jednym pasem w tym
rejonie zmniejszy również prędkość pojazdów.
Zwężenia pojawią się także na ul. Kasprzaka, która na
odcinku między rondem Budowniczych Huty Katowice
a ul. Młodych przechodzi remont.
– Zwężenia mają poprawić widoczność na drodze
i zmusić kierowców do wolniejszego przejazdu. Zaplanowano je przed istniejącym przejściem na wysokości
przystanków tramwajowych i autobusowych znajdujących się przy skrzyżowaniu z ulicą Storczyków oraz
przed projektowanym przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów, które powstaną w rejonie Biedronki przy skręcie w prawo z ulicy Kasprzaka w drogę
osiedlową – mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent
Dąbrowy Górniczej.
Bez względu na stosowane rozwiązania, kierowcy
i piesi powinni zawsze pamiętać o rozwadze i zdrowym
rozsądku. To najskuteczniejszy sposób, żeby cało i bezpiecznie dotrzeć do celu.
PK

fot. Dariusz Nowak

Na ul. Piłsudskiego, przy Szkole Podstawowej nr 18, na polecenie Urzędu Miejskiego wykonano zwężenia
jezdni. Wymusi to na kierowcach wolniejszą jazdę w tym miejscu.
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Dąbrowski Budżet Partycypacyjny już po raz szósty
pozwolił mieszkańcom Dąbrowy Górniczej zdecydować,
jakie projekty będą realizowane w ich dzielnicach. Tym
razem zrealizowane zostaną 94 projekty i, podobnie jak
w poprzednich edycjach, ich wartość będzie wynosić
8 milionów złotych.

Dąbrowianie wybrali projekty
Projekty wypracowane przez
mieszkańców można podzielić
na następujące kategorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zagospodarowanie terenu
Parkingi
Chodniki
Doposażenie świetlic środowiskowych,
remont pomieszczeń
Doposażenie bibliotek
Place zabaw
Projekty społeczne
Oświetlenie
Drogi
Siłownie zewnętrzne
Modernizacja, budowa boisk
Ścieżki pieszo-rowerowe
Skwery
Monitoring
Wybieg dla psów

19
16
11
11
9
9
3
3
2
2
2
2
2
2
1

•
•
•

Parking osiedlowy przy ul. Cieszkowskiego 22. Kwota
61 000,00
Parking na ulicy Cieszkowskiego 14-16. Kwota 101
500,00
Parking na ulicy Tiereszkowej. Kwota 123 000,00

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Biblioteka XXI w. Kwota 30 000,00
Chodnik, strona południowa pomiędzy ul. Tysiąclecia
27 a Kasprzaka 54,54a.. Kwota 110 000,00
Parking i chodnik. Skwer Kasprzaka 48, 50. Kwota 45
000,00
Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18 – kontynuacja z roku 2018. Kwota 45 000,00
Remont chodnika ul. Młodych. Kwota 174 295,64
Odprowadzenie wody deszczowej z placu przed cukiernią. Kwota 30 000,00
Chodnik w drodze na pocztę. Kwota 45 000,00

Kuźniczka Nowa
•

Raj dla dzieci – rewitalizacja placyku dla najmłodszych.
Kwota 42 211,44

Łazy Błędowskie

•

Łęka

Antoniów
•
•
•

Zabudowana szafa w świetlicy w Antoniowie. Kwota
15 000,00
Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna „Bagna w Antoniowie”. Kwota 34 000,00
Fit festyn. Kwota 22 000,00

•

Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Zagórcze –
etap 2. Kwota 53 884,14

Sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie działki
713 przy ulicy Zygmunta Różyckiego, etap 2.. Kwota
72 201,30

•
•

Miejsca parkingowe przy Morcinka 16. Kwota 210
834,24
Miejsce rekreacji dla małych i dużych. Kwota 32
550,00
Utworzenie parkingu oraz pielęgnacja zieleni. Kwota
67 000,00

Gołonóg
•

Biblioteka dla wszystkich – czytanie jest modne. Kwota
7922,74
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Remont drogi i chodnika przy Chopina. Kwota 390
000,00
Zamontowanie furtki. Kwota 8 000

Okradzionów
•
•

Dostawa i montaż 2 sztuk kabin dla zawodników rezerwowych. Kwota 20 000,00
Doposażenie Świetlicy Środowiskowej z wypoziomowaniem terenu. Kwota 53 937,24

Osiedle Młodych
Hutników
•
•
•
•

Siłownia pod chmurką. Kwota 108 400,00
Miejsca parkingowe 81-83. Kwota 55 000,00
Uporządkowanie terenów zewnętrznych osiedla.
Kwota 31 000,00
Doposażenie Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Kwota 29 127,38

•
•

Modernizacja placu zabaw. Kwota 122 900,00
Wymiana podłoża na placu zabaw. Kwota 58 200, 00
Przyjazna biblioteka Filia nr 20. Kwota 11 300,00

•

•

•

•
•
•

•

Brodway

Mydlice Północne

Piekło

Łosień

•

Rewitalizacja skweru Stare Mydlice. Kwota 86 550,00
Ścieżka pieszo-rowerowa. Kwota 160 000,00
Park kieszonkowy. Kwota 316 200,00

Łęknice

Błędów
Uporządkowanie terenu obok przystanku końcowego.
Kwota 60 200,00
Doposażenie Remizy OSP. Kwota 54 382,18

Zagospodarowanie placu centralnego w Mariankach.
Kwota 57 683,72

Mydlice Południowe

Aleje
•

•

Kasprzak

•

Aranżacja zieleni na osiedlu Mickiewicza i Krasińskiego. Kwota 308 595,70
Doposażenie placu zabaw na os. Mickiewicza między
blokami 34 i 36. Kwota 65 300,00

Marianki

•
•

Doposażenie Filii nr 13 MBP w nowości książkowe.
Kwota 6 633,54
Zakup namiotów biesiadnych. Kwota 6 400,00
Miejsce na imprezy plenerowe – wykostkowanie. Kwota 103 105,00

Manhattan
•
•
•
•
•

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Długiej 3. Kwota 180 000,00
Świetlica Środowiskowa Skate Room. Kwota 127
882,20
Wybieg dla psów. Kwota 31 500,00
Rozbudowa monitoringu wizyjnego na Manhattanie.
Kwota 48 000,00
Biblioteka dla każdego i małego i dużego. Kwota 22
500,00

Miejsca parkingowe. Kwota 49 528,84
Stoły parkowo – rekreacyjne. Kwota 28 000

Podlesie
•

Remont chodnika ul. Spółdzielcza. Kwota 84 000,00

Ratanice
•

Przystanki autobusowe przy ul. Ratanice. Kwota 26
380,00

Reden
•

•
•
•

Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic Królowej
Jadwigi, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka, Konopnickiej. Kwota 82 000,00
Aktywna Biblioteka. Kwota 40 000,00
Remont chodnika i poszerzenie ulicy na zatoki parkingowe ul. Orzeszkowa. Kwota 60 000,00
Remont ciągu komunikacji pieszej oraz montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni. Kwota
237 000,00
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Strzemieszyce Małe

Tucznawa-Bugaj-Sikorka

•

•

•
•

•

Nowe życie parkingu oraz nowe miejsca parkingowe.
Kwota 190 000,00
Osiedlowy parking przy ul. Adamieckiego 2 w Dąbrowie Górniczej. Kwota 257 300,00

Rudy
•

Remont oraz doposażenie Świetlicy Środowiskowej.
Kwota 46 760,80

Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS
Promień. Kwota 109 400,00

Strzemieszyce Wielkie
•
•

Budowa infrastruktury rowerowej w Strzemieszycach
Wielkich. Kwota 500 000,00
Zakup nowości wydawniczych Filii nr 8. Kwota 13
010,34

Stara Dąbrowa

Śródmieście

•

•

•

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych. Kwota 69
000,00
Bezpieczne chodzenie przy ul. Starzyńskiego. Kwota
32 113,00

•
•

Stary Gołonóg
•
•
•
•
•
•

Bezpiecznie i wygodnie na Starym Gołonogu. Kwota
70 000,00
Kocie towarzystwo na Starym Gołonogu. Kwota 7 687,16
Mała wspólna przestrzeń. Kwota 10 000,00
Zakątek rekreacyjny przy szkole. Kwota 90 200,00
Modernizacja parkingu przy Kasprzaka 14. Kwota 60
000,00
Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego – Bema.
Kwota 79 800,00

•
•

Trzebiesławice
•
•

Staszic

•

•
•

•
•

Wymiana latarni. Kwota 71 180,48
Wymiana nawierzchni na placu zabaw. Kwota 22
750,00

Modernizacja placu pomiędzy budynkami Kościuszki
20-24. Kwota 70 000,00
Parking przy ul. Kościuszki 58 oraz 60. Kwota 22
520,00
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej wraz
z oświetleniem typu parkowego z rozbudową parkingu i nasadzeniem zieleni. Kwota 233 000,00
Nowe książki dla biblioteki. Kwota 70 000,00
Wymiana nawierzchni chodnikowej i zazielenienie
skweru. Kwota 46 000,00

Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem. Kwota 30
000,00
Modernizacja powierzchni użytkowej przy SP nr 35
i strefie rekreacyjnej. Kwota 39 400,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego z szafą do przechowywania. Kwota 3 600,00
Składane zestawy ogrodowe. Kwota 10 500,00
Zakup rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym. Kwota
7 500,00

Bezpieczna dzielnica. Kwota 22 766,10
Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka.
Kwota 150 000,00

Tworzeń
•

Poszerzenie ul. Pogoria oraz budowa chodnika. Kwota
210 000,00

Ujejsce
•

Nowa powierzchnia do tańczenia na placu remizy OSP
Ujejsce. Kwota 91 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP. Kwota
65 450,00

•

Ząbkowice
•

Zakup tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniach powietrza. Kwota 12 000,00
Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Ząbkowicach. Kwota 153 000,00
Zakątek dla aktywnych. Kwota 91 300,00
Kampania o zanieczyszczeniach antysmogowa. Kwota
2 200,00

•
•
•

Ogłoszenia drobne
•

Profesjonalne pranie tapicerki meblowej, samochodowej, dywanów i wykładzin. Czyszczenie tapicerki skórzanej.
Szybkie terminy! Tel. 799 236 978
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Jarmark Bajek i Baśni

„Jarmark Bajek i Baśni” to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, który trwał od 8 do 13 października w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
Wydarzenie było skierowane do najmłodszych
mieszkańców miasta i stwarzało okazję do wspólnego
czytania oraz kontaktu całych rodzin z najciekawszymi zjawiskami literatury dziecięcej. Na uczestników
wydarzenia czekały spotkania autorskie z Izabellą Klebańską i Tomaszem Kukołowiczem, warsztaty beatboxu
z Patrykiem Matelą, spektakl „Nie taka Strzyga straszna” w wykonaniu Lufciku na korbkę, otwarcie Budki
Literackiej z wierszami nagranymi przez rodzinne zespoły czytelników, warsztaty plastyczne, happeningi,
wystawa „Królewny snów i podwórek” czy Silent Disco
Słuchowisko – seanse z wykorzystaniem bezprzewodowych słuchawek.
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Fabryka Kreatywnego Biznesu
czeka właśnie na Ciebie!
13 listopada o godz. 16:30 w Bibliotece Głównej (ul. T. Kościuszki 25) nastąpi uroczysta inauguracja III
edycji „Fabryki Kreatywnego Biznesu”. Z tej okazji wykład zatytułowany „Skuteczne zarządzanie drogą
do sukcesu przedsiębiorstwa” wygłosi prof. nadzw. dr hab. Jolanta Staszewska – Dyrektor Instytutu
Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas.
„Fabryka Kreatywnego Biznesu” to projekt, który
ma zachęcić młodych ludzi do rozwijania twórczego potencjału, kreowania postaw przedsiębiorczych,
współdziałania w grupie, a także zdobywania nowych
doświadczeń. Organizowane w ramach przedsięwzięcia
warsztaty, wykłady i konsultacje przygotują uczestników do stworzenia firmy, której działalność zlokalizowana będzie na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.
Projekt skierowany jest do uczniów dąbrowskich
szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) i będzie przebiegał pod merytoryczną opieką Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy
będą zdobywali punkty, które zostaną przeliczone na
nagrody finansowe, a także wskażą najbardziej przedsiębiorczy zespół. Działania młodych ludzi wspierać
będą mentorzy.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które należy
złożyć w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MBP
(ul. Kościuszki 25) lub przesłać drogą mailową na adres:
marketing@biblioteka-dg. pl do 5 listopada br.

Organizatorami projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Patronat nad akcją objęli: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Dąbrowska Rada Biznesu, Dąbrowski Inkubator
Przedsiębiorczości, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Patronatu medialnego udzieliło
Radio Eska. Tegoroczną edycję „Fabryki Kreatywnego
Biznesu” wsparli: Agencja Reklamowa Komart, Biuro
rachunkowe Wn-Ma, Centrum Aktywności Obywatelskiej, FURIA Centrum Gier Fabularnych, Horror
Escape Room, JACO. PRO, Ogólnopolska Szkoła Językowa British School, PRONOBIS STUDIO, Studio
Kreatywne ANNANAS, Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z Wyboru”.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Więcej informacji na www.biblioteka-dg.pl
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jubileusze 50. i 60-lecia pożycia małżeńskiego
13.10.2018 r., godz. 10:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bijak Teresa i Stanisław
Chojowscy Lucyna i Jan
Cipior Kazimiera i Feliks
Góra Leokadia i Stanisław
Imiołek Irena i Marian
Kasprzyk Aleksandra i Jan
Kostrzewa Krystyna i Zbigniew
Koszkowscy Jadwiga i Antoni
Mendera Zofia i Eugeniusz
Mol Irena i Zdzisław
Pajkert Krystyna i Edward

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pietrzyk Lucyna i Franciszek
Sadowscy Krystyna i Kazimierz
Staciwa Lidia i Stanisław
Szych Lucyna i Stanisław
Warchala Halina i Henryk
Werner Elżbieta i Brunon
Wrona Krystyna i Tadeusz
Zalesińscy Zofia i Kazimierz
Zalewscy Teresa i Jerzy
Ziółkowscy Ewa i Stanisław

13.10.2018 r., godz. 10:00

13.10.2018 r., godz. 10:00
1.

Ciesielscy Stanisława i Leszek
– 60-lecie
2. Góral Teresa i Marian –
60-lecie
3. Łaszczyca Stanisława
i Eugeniusz – 60-lecie
4. Baliccy Maria i Marian
5. Cebo Krystyna i Witold
6. Cierniak Lidia i Marian
7. Czyż Anna i Zenon
8. Czyżewscy Halina i Marian
9. Domagała Alicja i Mieczysław
10. Flasza Halina i Wiesław

13.10.2018 r., godz. 11:30
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Frankiewicz Alina i Henryk
Furgalińscy Janina i Stanisław
Hyla Daniela i Antoni
Milka Wanda i Kazimierz
Nowakowscy Wiesława
i Zbigniew
Psuj Helena i Lesław
Siulińscy Anna i Janusz
Stepień Zofia i Henryk
Trachalscy Irena i Andrzej
Wszelacy Elżbieta i Henryk

13.10.2018 r., godz. 13:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cieślik Bolesława i Czesław
Dudek Mirosława i Zbigniew
Duraj Barbara i Tadeusz
Dziurscy Krystyna i Eugeniusz
Flak Maria i Jan
Golińscy Stanisława i Wiesław
Kmiotek Maria i Jan
Krawczyk Róża i Ryszard
Kucharscy Irena i Edmund
Kuchcińscy Marianna
i Mirosław
11. Kulawik Otylia i Stanisława
12. Lasak Helena i Ryszard
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kulbak Anna i Jerzy
Laprus Zofia i Henryk
Leśniak Weronika i Piotr
Malinowscy Wanda i Gustaw
Michalec Janina i Jan
Orczyk Anna i Marianna
Pałasz Antonina i Jerzy
Pęczkowscy Otolia i Marianna
Pietrzyk Władysława i Józef
Rossowscy Jadwiga i Edward
Ślęzak Czesława i Franciszek
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sport

Wielkie emocje na dwóch kółkach

– Wydobyliśmy z tego terenu wszystko, co najlepsze,
trasa była bardzo urozmaicona – podkreślali organizatorzy Bike Atelier MTB Maratonu.
Ich słowa potwierdziła liczba uczestników wyścigu.
W różnych kategoriach i na różnych dystansach wystartowało ponad 1200 osób! Nie brakowało wśród nich
najmocniejszych zawodników w kraju. Dość powiedzieć, że najdłuższy dystans PRO wygrał wśród mężczyzn Dariusz Batek, mistrz Polski w maratonie MTB.
Organizatorzy Maratonu start i metę ustalili w pobliżu
zbiornika Pogoria III, a trasa wyścigu wiodła najpiękniejszymi zakątkami Dąbrowy Górniczej, takimi jak
zrewitalizowany park Zielona, okolice czarnej Przemszy czy leśne ścieżki Antoniowa. Resztę dopełniła pogoda, która, podobnie jak trasa, była godna finałowej
edycji tegorocznego cyklu największych maratonów
rowerowych w woj. śląskim. W promieniach jesiennego
słońca walka na trasie w wielu kategoriach była zacięta
do samej mety – to właśnie wtedy zapadały decydujące

fot. Magdalena Wójcik

Ponad 1200 osób wystartowało
14 października w Bike Atelier
MTB Maratonie w Dąbrowie
Górniczej. Wielki finał
największego cyklu maratonów
rowerowych w woj. śląskim
przyciągnął nie tylko czołówkę
MTB, ale też ambitnych
amatorów i całe rodziny.

Wydobyliśmy z tego terenu wszystko, co najlepsze, trasa była bardzo urozmaicona.

rozstrzygnięcia w klasyfikacji generalnej cyklu. Wielkie emocje towarzyszyły w Dąbrowie Górniczej nie
tylko wyścigom zawodowców i ambitnych amatorów,
ale także zmaganiom początkujących miłośników

dwóch kółek. Najmłodsi z nich startowali w osobnych wyścigach na rowerkach biegowych, starsi nawet na 31-kilometrowej trasie wspólnie ze swoimi
opiekunami.
red

Memoriał znów zagościł w Dąbrowie
Zespoły z Polski i Ukrainy
walczyły w VII Memoriale
Agaty Mróz-Olszewskiej, który
po raz czwarty odbył się w hali
„Centrum”. Siatkarskie zmagania
trwały od 19 do 21 października.
Wydarzenie to nie tylko rywalizacja sportowa. Przypominając utytułowaną siatkarkę Agatę Mróz-Olszewską, która po heroicznej walce z chorobą zmarła na białaczkę, ma na celu podniesienie świadomości społecznej
dotyczącej krwiodawstwa oraz transplantacji szpiku
kostnego. Dlatego też 20 października przed halą można było honorowo oddać krew.
Podczas VI Memoriału wystąpiły drużyny z Polski –
MKS Dąbrowa Górnicza, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Volley Wrocław, a także Khimik Jużne z Ukrainy.
Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”.
Na boisku najlepsza okazała się ekipa z Wrocławia, drugie miejsce przypadło KSZO, dąbrowianki uplasowały
się na trzeciej lokacie, a stawkę zamknęły zawodniczki
z Jużnego.
PK

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Górniczej odbył się po raz czwarty.
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październik - listopad 2018
- SALA TEATRALNA
- SALA KAMERALNA
- INNE
- PIWNICA TEATRALNA

14.09
-14.11

WSTĘP
WOLNY

24.09
-19.11

WSTĘP
WOLNY

12.10
-30.11

WSTĘP
WOLNY

2 6 . 10
g. 19:00

2 8 . 10

g. 10:30

Nowy poczet władców Polski

Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko

WYSTAWA - HOL, II PIĘTRO -

Moja Mała Ojczyzna
WYSTAWA - PKZ DOM
KULTURY ZĄBKOWICE -

Jerzy Duda-Gracz
Jestem chory na Polskę

WYSTAWA - GALERIA SZTUKI -

OLY.
KONCERT - ZAGŁĘBIEWOOD -

31.10

g. 18:00

Frankenstein - NT Live
RETRANSMISJA SPEKTAKLU -

Danny Boyle, laureat Oscara, twórca filmów Trainspotting i Slumdog.
Milioner z ulicy, powraca do korzeni - reżyserowania w teatrze. Przywraca
tym samym powieści Mary Shelley jej pierwotny, filozoficzny wyraz,
który przez lata spłyciły liczne adaptacje filmowe. W romansie grozy
angielskiej pisarki, uznawanym za jedną z pierwszych powieści science
fiction, główne postaci męskie grają Benedict Cumberbatch i Jonny Lee
Miller. Obaj zasłynęli w ostatnich latach jako odtwórcy kultowej postaci
detektywa Sherlocka Holmesa, obaj w uwspółcześnionych wersjach
serialowych: Cumberbatch w Sherlocku, a Miller w Elementary. Tym razem
zmierzą się z tragiczną historią Wiktora Frankensteina, naukowca
pragnącego rozwikłać zagadkę życia i śmierci, oraz Stworzenia, czyli
niezwykłego monstrum z fragmentów ludzkich ciał.

11.11

Dzień Kina Polskiego
PROJEKCJE FILMOWE W KINIE KADR -

W tym roku obchodzimy nie tylko 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości,
ale też 110. urodziny polskiego kina.
Z tej okazji, w pałacowym kinie KADR,
11 listopada wyświetlimy trzy, piękne, polskie
produkcje: Janka (g. 15:00), Republika.
Narodziny legendy (g. 16:00) oraz Jeszcze
dzień życia (g. 17:00). Bilety na każdy z tych
seansów kosztują - symbolicznie - 11 zł.
Organizatorem wydarzenia jest Sieć Kin
Studyjnych i Lokalnych oraz Stowarzyszenie
Kin Studyjnych.

Niedzielny Poranek Teatralny
SPEKTAKL DLA DZIECI - PKZ DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

O tym jak Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę to interaktywne
przedstawienie o dwóch skrzatach, pełne magii, pozytywnych wartości
i niezastąpionej pomocy publiczności.

2 8 . 10

g. 19:00

Dziennik przebudzenia
SPEKTAKL - ZAGŁĘBIEWOOD -

0 3 . 1 1 Wygrajmy Razem

g. 18:00

KONCERT -

Szafa Dzieciaka - jesień 2018
Korytarze Pałacu Kultury Zagłębia ponownie
zapełniły się różnorodnym dziecięcym
asortymentem, by w miłej i przyjaznej
atmosferze trafić do rąk nowych właścicieli.
Na małych uczestników tradycyjnie czekały
też liczne atrakcje - bawialnia, seanse
filmowe, koncerty muzyki flamenco
z publicznością na scenie i warsztaty
artystyczne z wykorzystaniem kolorowych
szkiełek, koralików, a nawet warzyw
i owoców. Amatorzy rękodzieła mogli też
spróbować swoich sił w szyciu kolorowych,
pluszowych i mięciutkich lisków.

0 8 . 1 1 NIVEL - Kameralne Czwartki

g. 18:00

KONCERT -

- KINOSZKOŁA SENIORA
- DZIEŃ KINA POLSKIEGO
- RETRANSMISJA NT LIVE

Kameralne Czwartki powracają! Nowy sezon otworzy zespół
NIVEL - kwartet instrumentalny, który sięga do tradycyjnych pieśni
i kompozycji opartych o folklor bałkański, francuski, argentyński,
amerykański, w stylach takich jak tango, gypsy, swing i jazz. Usłyszymy
Arka Deca (gitara), Grzegorza Zagórskiego (akordeon), Mateusza
Gremlowskiego (bas i kontrabas) oraz - gościnnie - Pawła Pieca
(saksofon). Muzycy, inspirowani Astorem Piazzollą i Richardem
Galliano, zaprezentują unikalne interpretacje instrumentalne,
które znalazły się na ich najnowszej płycie.

11.11

g. 17:30

Biały Orzeł - Dąbrowa dla Niepodległej
KONCERT -

Widowisko złożone z wierszy i pieśni zrodzonych z miłości do ojczyzny,
przypomni widzom burzliwe dzieje naszego kraju. W tym dniu spotkamy
się, by wspólnie świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości.

18.11

g. 10:30

Niedzielny Poranek Teatralny
SPEKTAKL DLA DZIECI - PKZ DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

Smok Wawelski został pokonany, ale Kraków nawiedził kolejny potwór SmoG Wawelski. Prapraprawnuk króla Kraka zmierzy się z zagrożeniem
i nauczy dzieci, jak dbać o czystość powietrza.

22.11

g. 17:00

VII Wieczór Cecyliański
KONCERT - PKZ DOM KULTURY ZĄBKOWICE -

2 3 . 1 1 Transgresja - premiera płyty

g. 20:00

KONCERT -

Alternatywny, mocny, psychodeliczny
rock, stylizacja z wykorzystaniem farb
fluorescencyjnych, niezwykła gra
świateł i laserów, niebanalne teksty
oraz ogromna da wka ener gii.
Koncerty dąbrowskiego zespołu
Transgresja to niezapomniane show!
Zespół kończy prace nad swoim
debiutanckim albumem, a w Pałacu
Kultury Zagłębia odbędzie się koncert
promujący premierow y krążek.
Z Transgresją przekraczanie granic
to sama przyjemność.
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26-31.10

Źle się dzieje w El Royale

g. 17:00

26-31.10

53 wojny

g. 19:30

31.10

Frankenstein

g. 18:00

2-7.11

7 uczuć

g. 17:00

2-7.11

Jeszcze dzień życia

g. 19:30

8.11

Twój Vincent

g. 11:30

8.11

North of Nightfall

g. 19:00

9-14.11

Jeszcze dzień życia

g. 17:00

9-14.11

Winni

g. 19:30

11.11

Janka

g. 15:00

11.11

Republika. Narodziny legendy g. 16:00

11.11

Jeszcze dzień życia

g. 17:00

16-21.11

Utoya, 22 lipca

g. 17:00

16-21.11

Bohemian Rhapsody

g. 19:30

Makbet

g. 18:00

22.11

„Jestem chory na Polskę”
W Galerii Sztuki od 12 października można
podziwiać wyjątkową wystawę pod nazwą
„Jestem chory na Polskę” prezentującą
prace Jerzego Dudy-Gracza. Malarstwo
wybitnego, polskiego artysty XX wieku,
rysownika i scenografa, to dokumentacja
czasów, w których żył. W swej twórczości
często stosował groteskę, pokazywał
społeczną nietolerancję i dominację
pieniądza. Sam mówił o swych pracach:
„Maluję świat, który odchodzi, umiera [...],
nie ma drutów telefonicznych, kabli, anten
satelitarnych, samochodów, samolotów tego wszystkiego, co zaprowadzi człowieka
z powrotem na drzewo”. Wystawa dostępna
jest do 30 listopada, w godzinach otwarcia
Galerii Sztuki. Część ekspozycji znajduje się
w przeszkleniach przy sali teatralnej (hol,
parter), którą można oglądać w godzinach
otwarcia PKZ. Wstęp wolny.

Wystawa Jerzego Dudy-Gracza

