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W międzynarodowym konkursie na opracowanie 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla no-
wego centrum Dąbrowy Górniczej wygrał kosza-
lińsko-szczeciński zespół Piotra Śmierzewskiego. 
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 22 000 zł 
i zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia. 

Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej: – W ten sposób nasz projekt stworzenia 
tętniącego życiem serca miasta przechodzi do fazy 
realizacyjnej. Jeszcze w tym roku chcemy powołać 
operatora Fabryki Pełnej Życia i rozpocząć rozmowy 
z potencjalnymi inwestorami. 
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nabiera realnych kształtów
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pracownia 
ANALOG została 
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architektonicznego 
na nowe centrum 
Dąbrowy 
Górniczej.

Centrum Informacji Nauko-
wej i Biblioteka Akademicka 
(CINiBA) w Katowicach, uzna-
na w roku 2012 w konkursie 
Building of the Year za najpięk-
niejszą bibliotekę na świecie, 
jest jedną z wizytówek Piotra 
Śmierzewskiego, szefa zespołu, 
który zaprojektuje Fabrykę 
Pełną Życia.

Agnieszka Pasternak

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

Marcin Bazylak

Prezydent  
Dąbrowy Górniczej

Niech wielkanocny czas da nam radość.
Niech zbliżające się Święta przyniosą odpoczynek.

Byśmy te chwile spędzili z Bliskimi,
Dzieląc się uśmiechem i dobrym słowem.
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wydarzenia

Powrót Szkoły  
Podstawowej nr 33 W 1994 r. Dąbrowa Górnicza 

przeżywała trudny czas. Gi-
gantyczne bezrobocie i  upa-
dające zakłady dusiły miasto. 
Rok wcześniej Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu postawi-
ło w stan likwidacji kopalnię 
„Paryż”, a „Huta Katowice” – 
żywicielka Dąbrowy Górniczej 
przeżywała ekonomiczną za-
paść. Nie było pieniędzy na nic. 
Wydawało się, że dla miasta nie 
ma już ratunku. Aż tu niespo-
dziewanie przyszli Francuzi, 
którzy na strzemieszyckich 
polach postanowili realizować 
polski sen o szklanych domach. 
Symboliczne wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod budowę 
nowego zakładu firmy Saint-
-Gobein dało nadzieję całemu 
miastu, że nie wszystko straco-
ne, że może jeszcze Dąbrowa 
Górnicza odzyska kiedyś swój 
inwestycyjny wigor. Dzisiaj na 
naszych łamach, w  rubryce 
„Made in Dąbrowa” z  dumą 
prezentujemy to, co powstaje 
w naszym mieście. Produkty 
najwyższej światowej renomy, 
bez których europejski prze-
mysł nie dałby sobie rady. To 
najlepsza miara sukcesu miasta 
i jego mieszkańców.

Komentarz 
redaktora
Grzegorz Cius

Nowością w  sieci jest po-
wrót Szkoły Podstawowej nr 
33, która będzie obwodową 
szkołą podstawową z oddzia-
łami sportowymi. Powstanie 
w  wyniku przekształcenia 
dotychczasowego gimna-
zjum w Zespole Szkół Spor-
towych przy ul. Chopina, 
które – zgodnie z przepisami 
– przestanie istnieć z końcem 
wakacji. Przekształcenie do-
tychczasowego gimnazjum 

w szkołę podstawową ozna-
cza też, że obok siebie będą 
funkcjonować dwie pod-
stawówki. Sąsiednia Szkoła 
Podstawowa nr 3 pozostanie 
bowiem w swojej dotychcza-
sowej siedzibie w budynku 
przy ul. Mireckiego.
Budynek ten jest jednak zbyt 
mały, aby pomieścić wszyst-
kich uczniów, co w  przy-
padku niepodjęcia żadnych 
działań, skutkowałoby pro-

wadzeniem zajęć na dwie 
zmiany. Stworzenie nowej 
szkoły podstawowej w Ze-
spole Szkół Sportowych 
i przeniesienie do niej z SP 
3 wszystkich klas sporto-
wych pozwoli wyelimino-
wać nauczanie na zmiany, 
da też dzieciom i młodzie-
ży z oddziałów sportowych 
możliwość korzystania z no-
woczesnej infrastruktury 
wyremontowanego budyn-
ku ZSS.
– Konieczność podjęcia tego 
typu działań to konsekwen-
cja reformy oświaty wpro-
wadzonej w  2016 roku. Po 
likwidacji gimnazjów i wpro-
wadzeniu ośmioletnich szkół 

pod-
stawo-
wych, budynek SP 3 stał się 
zbyt mały, żeby pomieścić 
wszystkich uczniów, dlatego 
też zaproponowaliśmy roz-
wiązanie, które wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców – podsumowuje 
Bożena Borowiec, zastęp-
czyni prezydenta miasta od-
powiedzialna za oświatę. red

W Zespole Szkół Sportowych 
powstanie nowa podstawówka.

Stworzenie nowej szkoły podstawowej w Zespole Szkół 
Sportowych i przeniesienie do niej z SP 3 wszystkich klas 
sportowych pozwoli wyeliminować nauczanie na zmiany, 
da też dzieciom i młodzieży z oddziałów sportowych 
możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury 
wyremontowanego budynku ZSS.„ Doskonale rozumiem wagę spraw związanych z ochroną zdrowia 

i ich znaczenie dla mieszkańców, dlatego moją pierwszą decyzją 
po objęciu urzędu prezydenta było powołanie zespołu do 
przeprowadzenia audytu w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. 

Z prac zespołu powstał raport, będący swoistym punktem wyjścia, zawierający 
istotne rekomendacje. Jednym z najważniejszych wyzwań w Dąbrowie jest 
sprawnie działający, wielospecjalistyczny szpital, który będzie odpowiadał 
oczekiwaniom pacjentów. Ma być jednocześnie ważnym elementem systemu 
ochrony zdrowia w mieście, współpracującym z pozostałymi placówkami. Teraz 
rozpoczynamy trudną pracę, żeby te cele osiągnąć i chcę podkreślić, że szpital 
może w tym zakresie liczyć na wsparcie samorządu.

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej

Jednogłośnie przyjęty kompromis

Bożena Borowiec, zastępczyni prezydenta 
miasta odpowiedzialna za oświatę.

Radni podjęli 
uchwałę dotyczącą 
projektu sieci 
dąbrowskich szkół.

SP nr 33 będzie  
obwodową szkołą 

podstawową z oddziałami 
sportowymi. Powstanie 

w wyniku przekształcenia 
dotychczasowego gimnazjum 
w Zespole Szkół Sportowych 

przy ul. Chopina, które 
– zgodnie z przepisami – 

przestanie istnieć  
z końcem wakacji.
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rozmowa miesiąca

– Objęła Pani ster szpitala, 
który znajduje się w trudnej 
sytuacji.
– Szpital traktuję jak pacjenta, 
dlatego pierwszym krokiem 
do skutecznego wyleczenia jest 
postawienie odpowiedniej dia-
gnozy, która musi objąć przede 
wszystkim finanse i  struktu-
rę organizacyjną. Do połowy 
czerwca zamierzam przygoto-

wać program restrukturyzacji 
oparty o  plan inwestycyjny, 
a  także uporządkować struk-
turę szpitala. Już teraz widzę, 
że w ciągu 3 do 5 lat szpital ma 
szansę odzyskać płynność fi-
nansową.
– Szpitale w całej Polsce bo-
rykają się z  problemami na 
Szpitalnych Oddziałach Ra-
tunkowych. Nie inaczej jest 
w Dąbrowie. Co można z tym 
zrobić?
– Kluczem do poprawy sytuacji 
na SOR jest zapewnienie tam 
odpowiedniej liczby pracowni-
ków. Niedawno mówiłam o ko-
nieczności budowy nowego, po-
szerzonego zespołu złożonego 
z co najmniej dwóch lekarzy, 
pielęgniarek i ratowników me-
dycznych. Dzisiaj, już oficjal-
nie, mogę zapewnić, że od 1 
lipca na Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym rozpocznie pra-
cę nowy zespół złożony z do-
świadczonych pracowników. 
To pierwszy, bardzo ważny krok 
na drodze do poprawy jakości 
usług medycznych świadczo-
nych w dąbrowskim szpitalu. 
Tutaj bardzo ważną kwestią jest 
także zatrudnienie sekretarek 
medycznych w systemie 24-go-

dzinnym. Poprawi to obsługę 
pacjentów poprzez odciążenie 
od „papierkowej roboty” leka-
rzy, którzy swój czas mają prze-
cież poświęcać pacjentom.
– A co z konieczną moderni-
zacją Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego?
– Zaczynamy od podstawowych 
kwestii związanych z bieżącymi 
naprawami sprzętu, który bez-
względnie musi być sprawny. 
Dlatego też w pierwszej kolej-
ności zleciłam pilną naprawę 
lampy rentgenowskiej do tomo-
grafu komputerowego, dzięki 
czemu badania będzie można 
wykonywać bezpośrednio na 
SOR, a nie na innych oddzia-
łach. Usprawni to i przyspieszy 
obsługę pacjentów. Ale kluczo-
wą sprawą jest tutaj poprawa 
warunków przyjmowania cho-
rych, a  do tego konieczne są 
remonty i przebudowy. I tutaj 
mam już gotową koncepcję mo-
dernizacji Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego oraz zmiany 
organizacji przyjmowania pa-
cjentów.
– Szpital to nie tylko proble-
my. Dąbrowska placówka ma 
też możliwości, które powinna 
wykorzystać.
– Bardzo ważne jest urucho-
mienie części łóżkowej Zagłę-
biowskiego Centrum Onko-
logii. Tego od dawna oczekują 
pacjenci. W nowo wybudowa-
nej części jest 15 tys. m kw. do 
zagospodarowania, a to wielkie 
pole do popisu. Nie bez znacze-
nie jest też kwestia finansowa, 
bo procedury związane z lecze-
niem nowotworów są korzyst-
nie kontraktowane przez NFZ.
Jeśli chodzi o starsze budynki, 
to wymagają one modernizacji 
i doposażenia. Szpital ma świad-
czyć kompleksowe usługi, za-
równo w zakresie onkologii, jak 
i na innych oddziałach i w po-
radniach, w których pobyt nie 
może być dyskomfortem. Oczy-

wiście, wiąże się to z niemały-
mi kosztami, które mogą zostać 
pokryte nie tylko ze środków 
własnych, ale przede wszystkim 
dzięki wsparciu z Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego czy 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Takim wyzwaniom nie da się 
stawić czoła w pojedynkę.
– Oczywiście, dlatego do 
współpracy w  zarządzie za-
prosiłam osoby dobrze znające 
dąbrowski szpital. Odbudową 
lecznictwa zajmie się dr Tomasz 
Szczepanik. To diabetolog, kon-
sultant wojewódzki w dziedzi-
nie diabetologii, a do czerwca 
zeszłego roku był tu ordynato-
rem oddziału cukrzycowego. 
Skorzystam też z doświadcze-
nia Agnieszki Kocot, naczelnej 
pielęgniarki. Ważnym wspar-
ciem dla nas będzie również lek. 

med. Janusz Sznajder – bardzo 
ceniony przez pacjentów chi-
rurg onkolog, który niedawno 
zajął 3.  miejsce w  plebiscycie 
„Hipokrates”.
– Wsparcie zadeklarował tak-
że dąbrowski samorząd. Są już 
tutaj jakieś konkretne efekty?
– Nie ukrywam, że właściwa 
współpraca z  samorządem 
jest ważnym elementem planu 
naprawczego w  dąbrowskim 
szpitalu. Cieszę się z zaanga-
żowania w  nasze problemy 
prezydenta miasta Marcina 
Bazylaka. Efektem współpracy 
z samorządem jest już pożycz-
ka od miasta w wysokości 10 
mln zł. Te środki są nam po-
trzebne na pokrycie pilnych 
zobowiązań i  sfinansowanie 
koniecznych napraw sprzętu 
medycznego. Występujemy 
także o dotację do Minister-
stwa Zdrowia na zakup nowe-
go i naprawę starego sprzętu 
medycznego wraz z  budową 
nowoczesnego szpitalnego 
systemu informatycznego ob-
sługującego profil medyczny 
i administracyjny. Chodzi tu-
taj między innymi o właściwe 
zarządzanie kosztami leków 
czy usług medycznych.

– Powoli rozszerzają się także 
możliwości leczenia onkolo-
gicznego.
– Mam tutaj dobrą informację. 
Otrzymaliśmy bowiem oficjal-
ne zezwolenie z  Państwowej 
Agencji Atomistyki na urucho-
mienie w naszym szpitalu trze-
ciego akceleratora służącego 
do naświetleń onkologicznych. 
Mamy już zatem trzy wyso-
kiej klasy urządzenia do walki 
z nowotworami. Zakup i uru-
chomienie kolejnego akcelera-
tora był możliwy dzięki wspar-
ciu z  Ministerstwa Zdrowia 
poprzez Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych. Blisko 7 mln zł prze-
kazało na ten cel Ministerstwo 
Zdrowia, a dąbrowski samorząd 
dołożył 1,3 mln zł. Poza tym, od 
lipca rozszerzymy świadczenia 
medyczne w  oparciu o  nowe 
kontrakty. Te wszystkie drobne 
i duże kroki bardzo nas cieszą, 
bo tylko konsekwentne działa-
nia oparte na realnych planach 
i  szerokiej współpracy mogą 
zapewnić trwałą poprawę dzia-
łalności dąbrowskiego szpitala.
– Dziękujemy za rozmowę

Przemysław Kędzior,  
Grzegorz Cius

Rozmowa z Iwoną Łobejko, 
pełniącą obowiązki 
dyrektora Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii 
w Dąbrowie Górniczej

Iwona Łobejko – absolwent-
ka Wydziału Zarządzania 
i  Marketingu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz podyplomowych stu-
diów w zakresie ubezpieczeń 
zdrowotnych i zarządzania 
projektami europejskimi 
w  katowickiej Akademii 
Ekonomicznej. Od prawie 
30 lat zawodowo związa-
na z  ochroną zdrowia. Do-
świadczenie zdobywała na 
różnych stanowiskach – od 
asystenta stomatologicz-
nego, przez technika elek-
troradiologii, po funkcje 
kierownicze. Była między 
innymi dyrektorem Branżo-
wej Kasy Chorych w Katowi-
cach, dyrektorem szpitala 
powiatowego w  Tarnow-
skich Górach, pracowała 
również w  Biurze Tere-
nowego Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w Kato-
wicach. Przez prawie 

11 lat była dyrekto-
rem Wojewódzkie-
go Szpitala Specja-
listycznego numer 
5 im. św. Barba-

ry w  So-
snowcu 
(to jeden 

z  kilkunastu 
polskich szpi-
tali, który po-

siada status Centrum 
Urazowego).

Bardzo ważne jest uru-
chomienie części łóż-
kowej Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii. 
Tego od dawna oczeku-
ją pacjenci.

Otrzymaliśmy oficjalne 
zezwolenie z Państwo-
wej Agencji Atomistyki 
na uruchomienie trze-
ciego akceleratora słu-
żącego do naświetleń 
onkologicznych. 

Szpital jak 
pacjent

Od lipca 2019 r. 
dąbrowski szpital rozszerzy  
świadczenia medyczne w oparciu  
o nowe kontrakty.
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puls miasta

Konkurs architektoniczny na 
nowe centrum rozstrzygnięty
Już wiemy: gdzie w Dąbrowie Górniczej znajdzie się nowy rynek, w jaki sposób historyczne hale 
dawnej fabryki Defum powiązano z nową zabudową, jak powinien przebiegać proces inwestycji 
w śródmieściu. Znamy też odpowiedź na pytanie, jak połączyć oczekiwania mieszkańców, wielokrot-
nie wyrażane w konsultacjach, z postulatem ekonomicznej stabilizacji projektu Fabryka Pełna Życia.
Jak wyjaśnia prof. Henryk 
Zubel, przewodniczący 
sądu konkursowego, za-
danie projektowe, które 
postawiono uczestnikom 
konkursu, było niezwykle 
trudne. Bezprecedensowe 
w  swojej skali przedsię-
wzięcie rewitalizacyjne 
wymagało od architektów 
wykazania się umiejętno-
ściami nie tylko w zakresie 
kompetencji projektowych, 
ale również znajomości za-
sad polityki inwestowania, 
wrażliwości na postulaty 
mieszkańców zdefinio-
wane w  konsultacjach, 
uwzględnienie realiów 
kontekstu historycznego 
i  współczesności. Praca 
zespołu ANALOG, uhono-
rowana pierwszą nagrodą, 
w  największym stopniu 

spełnia oczekiwania zwią-
zane z zadaniem konkur-
sowym. Jej główną ideą jest 
propozycja wykreowania 
wyrazistej struktury prze-
strzeni publicznych (place, 
uliczki, zieleńce, piesze pa-
saże, miejsca spotkań), wo-
kół których zlokalizowano 
nowoczesne obiekty archi-
tektoniczne w sąsiedztwie 
historycznej zabudowy hal 
fabrycznych przywróco-
nych do nowego życia.
Oprócz 22 000 zł nagro-
dy, zdobywca pierwszego 
miejsca otrzyma zlecenia 
o wartości 800 tys. zło-
tych na zaprojektowanie 
nowego centrum Dąbro-
wy Górniczej. Biuro pro-
jektowe ANALOG ma na 
to czas do grudnia bieżą-
cego roku. 

II miejsce – pracownia M.O.C Architekci.
Drugą nagrodę w kwocie 18 000 zł przyznano pra-
cowni M.O.C Architekci. Ciekawym rozwiązaniem 
tej pracy było zaproponowanie sekwencji trzech pla-
ców: Głównego, Przy Suwnicy i Północnego.

III miejsce – Heinle, Wischner Und 
Partner Architekci.
14 000 zł za zajęcie trzeciego miejsca przyznano wro-
cławskiej pracowni Heinle, Wischner Und Partner Ar-
chitekci Sp. z o.o. Szczególne uznanie jurorów zyskała 
propozycja zaprojektowania rejonu Placu Wolności, 
w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary 
zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową.

Dodatkowo, jury przyznało wyróżnienie honorowe 
dla pracowni D+P Architektura Paweł Skórka i dwa 
równorzędne wyróżnienia o wartości 3000 zł każde. 
Otrzymały je pracownia Inicjatywa Projektowa Sp. z 
o.o. oraz Studio projektowe i wzorcownia „Narada” 
Wisław Michałek. Jako ciekawostkę podajemy, że zdo-
bywcy trzech pierwszych nagród zaproponowali lokalny 
browar dokładnie w tym samym miejscu. Identyczną 
zbieżność prace te wykazują w przypadku ulokowania 
pomiędzy halami przeszklonego pasażu handlowego.
Projekt Fabryka Pełna Życia realizowany jest w ramach 
programu tzw. modelowych rewitalizacji we współpracy 
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Na jego 
przeprowadzenie Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała 
w konkursie ministerstwa 4 miliony złotych.

Wojciech Czyżewski, Przewodniczący Zespołu 
ds. Fabryki Pełnej Życia

Wyróżnione projekty

Drugie miejsce i 18 tys. zł nagrody dla katowickiej 
pracowni M.O.C Architekci

Zasadniczą decyzją projektową pracowni ANALOG było 
„wycięcie” z zespołu dąbrowskich hal przestrzeni nowego 
rynku o czytelnym układzie i dobrych proporcjach.

Trzecie miejsce i 14 tys. zł przypadło architektom z pra-
cowani Heinle, Wischner Und Partner Architekci.
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Ogłoszenie 
wyników konkursu 
architektonicznego na 
Fabrykę Pełną Życia to 
sygnał, że przechodzimy 
do realizacji oczekiwań 
dąbrowian związanych 
z nowoczesnym 
i przyjaznym centrum 
naszego miasta. Mamy 
koncepcję, którą – moim 
zdaniem – łatwo przekuć 
w dobry projekt. Przed 
nami wiele pracy. Z jednej 
strony musimy uzbroić 
Fabrykę Pełną Życia 
w narzędzia niezbędne 
do przeprowadzenia 
inwestycji. Mam tu na myśli 
powołanie operatora, który 
będzie partnerem miasta 
w procesie rewitalizacji. 
Z drugiej strony – musimy 
połączyć rewitalizację 
centrum ze wspólnymi 
inwestycjami gminy, spółek 
PKP i Tramwajów Śląskich. 
Kończymy projektowanie 
i jeszcze w tym roku 
zamierzamy rozpocząć 
inwestycje. Przypominam, 
że chodzi m.in. o budowę 
centrów przesiadkowych 
przy dworcach kolejowych 
w centrum i Gołonogu, 

połączenie tunelami 
obszarów znajdujących się 
z obu stron torów, budowę 
nowych przejść dla pieszych, 
sieci dróg rowerowych 
czy zintegrowanych 
przystanków tramwajowo-
autobusowych. Dzięki 
temu zmieni się kontekst 
dla hal dawnych zakładów 
Defum. Znajdą się one, 
wraz z nowymi budynkami, 
które zamierzamy postawić 
w ich sąsiedztwie, w jednym 
z najlepszych miejsc regionu. 
Będzie to przestrzeń 
dobrze skomunikowana 
– z innymi miastami 
metropolii i terenami 
rekreacyjnymi Dąbrowy 
Górniczej – atrakcyjna pod 
względem inwestycyjnym, 
lubiana przez dąbrowian 
i zarażająca dobrymi 
praktykami współpracy 
przedsiębiorców, 
samorządowców 
i mieszkańców.

puls miasta

Konkurs architektoniczny na 
nowe centrum rozstrzygnięty

Jesienią kulturalnie

Już wiemy: gdzie w Dąbrowie Górniczej znajdzie się nowy rynek, w jaki sposób historyczne hale 
dawnej fabryki Defum powiązano z nową zabudową, jak powinien przebiegać proces inwestycji 
w śródmieściu. Znamy też odpowiedź na pytanie, jak połączyć oczekiwania mieszkańców, wielokrot-
nie wyrażane w konsultacjach, z postulatem ekonomicznej stabilizacji projektu Fabryka Pełna Życia.

Foto

Zgodnie z planami dąbrowskiego samorządu, już w roku 2023 dąbrowianie 
będą się cieszyć nowoczesnym układem komunikacyjnym z tunelami łączący-
mi centrum i tereny rekreacyjne, centrami przesiadkowymi przy dąbrowskich 
dworcach PKP, siecią dróg rowerowych, wypożyczalniami rowerów miejskich, 
zintegrowaną komunikacją tramwajowo-autobusową. Jeśli za zmianami ko-
munikacyjnymi nadążą inwestorzy, w tym samym czasie w Fabryce Pełnej 
Życia pojawią się pierwsze obiekty nowego centrum miasta. Wcześniej, już we 
wrześniu 2019, nastąpi zakończenie pierwszego etapu budowy Fabryki Pełnej 
Życia – otwarcie multimedialnego centrum wystawowo-konferencyjnego 
w budynku dawnego warsztatu mechaniczno-elektrycznego. WAC

W Fabryce  
Pełnej Życia  
powstaje  
multimedialne 
centrum wy-
stawowo-kon-
ferencyjne. 
Otwarcie już we 
wrześniu 2019.

Bardzo 
lubimy takie miejsca 

jak dawne zakłady Defum, 
gdzie jest tyle warstw, gdzie 

tak wspaniale widać przeszłość, 
tożsamość miasta i regionu. Po wizji 

lokalnej w Dąbrowie Górniczej wiedzieliśmy, 
że to miejsce trzeba „wyleczyć”. Za 

najważniejsze uznaliśmy stworzenie nowej 
przestrzeni, w której ludzie dobrze się poczują. 
Cieszę się, że ta koncepcja zyskała uznanie 

jurorów. Teraz czas na projekt. Nowe 
śródmieście Dąbrowy Górniczej 

na pewno będzie naszym 
najważniejszym zadaniem 

w tym roku.

2019
kwiecień 2019

wrzesień

Tak jest, tak będzie!

Projekt mieszkańców

Marcin Bazylak  
prezydent  
Dąbrowy Górniczej:

Koncepcja nowego centrum Dąbrowy Gór-
niczej pracowni ANALOG - zwycięzcy kon-
kursu architektonicznego na nowe centrum 
Dąbrowy Górniczej.

W Fabryce Pełnej Życia 
realizowana jest pierwsza 
inwestycja.

Widok na pierwszy nowy 
obiekt Fabryki Pełnej Życia.

Piotr Śmierzewski, szef koszalińsko-szczecińskiej 
pracowni ANALOG
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gospodarka

Okazuje się, że nie wystarczy 
stracić pracę, żeby zostać… 
bezrobotnym. O tym decydu-
ją przepisy, które, na wszelki 
wypadek, warto znać. Dzisiaj 
publikujemy ich pierwszą 
część.

Bez umów i zarobku
Bezrobotnym może być osoba, 
która jest niezatrudniona i nie 
wykonuje innej pracy zarobko-
wej (nie prowadzi działalności 
gospodarczej, nie ma zawar-
tych umów cywilnoprawnych 
– zlecenie, o dzieło, akwizycja, 
agencja).

Rejestracja we właściwym 
powiatowym urzędzie pracy
Teraz słów kilka o zamiesz-
kaniu i  zameldowaniu bez-
robotnego, a  rejestracji we 
właściwym urzędzie pracy. 
Najlepiej zobrazują to przy-
kłady: Pan K. posiada stałe 
lub czasowe zameldowa-
nie w  Dąbrowie Górniczej, 
ale mieszka w Będzinie bez 
zameldowania. Rejestracji 

powinien dokonać mimo 
wszystko w  Dąbrowie Gór-
niczej, ponieważ w tym mie-
ście jest zameldowany. Drugi 
przykład: Pan N. mieszka bez 
zameldowania w Sosnowcu, 
nie posiada żadnego meldun-
ku stałego czy czasowego. 
Właściwym miejscem doko-
nania rejestracji jest Powia-
towy Urząd Pracy w Sosnow-
cu, ponieważ na terenie tego 
miasta aktualnie przebywa. 
I  wreszcie trzeci przykład: 
Pani Y. posiada stałe zamel-
dowanie w Katowicach oraz 
czasowy meldunek w  Za-
wierciu. W tej sytuacji Pani 
Y. ma prawo wyboru urzędu, 
w którym dokona rejestracji: 
będzie to PUP w Katowicach 
albo PUP w Zawierciu.
 UP

Początkujący dąbrowscy 
przedsiębiorcy mogą starać się 
o lokal na atrakcyjnych warun-
kach. Wspólne przedsięwzięcie 
miasta i Dąbrowskiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości skiero-
wane jest do rozpoczynających 
działalność lub prowadzących 
ją nie dłużej niż 3 lata.

Odpowiedź jest zaskakująca – 
światowy koncern Saint-Go-
bain, który w 1994 roku wybu-
dował w Dąbrowie Górniczej 
nowoczesny zakład produk-
cji szkła. A wcześniej w 1665 

roku z  inicjatywy Jean Bap-
tiste Colberta ówczesna firma 
rzemieślnicza Saint-Gobain 
wykonała lustra na królew-
skie zamówienie do Wersalu. 
Wieki później pomogła w ba-

daniach kosmicznych Marsa. 
Teraz w naszym mieście pro-
dukuje szkło dla budownictwa 
i większości koncernów moto-
ryzacyjnych w Europie.

GC

78 procent szkół 
w kraju czynnie 
poparło postulaty 
płacowe nauczycieli.

Trwa nabór do 
pierwszej edycji 
konkursu „Lokal 
na start”.

Co łączy słynną Galerię 
Zwierciadlaną pałacu 
królewskiego w Wersalu 
z Dąbrową Górniczą? Jaki 
związek ma nasze miasto 
z supernowoczesnymi 
elementami do łazika NASA 
Curiosity, który w 2012 roku 
wylądował na Marsie?

Dostępne lokale do wynajęcia za niewysokie stawki 
i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.
inkubator-dabrowa.pl/lokal-na-start/. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 24 kwietnia.

Protesty nauczycieli i spór o wynagrodzenie pedagogów 
obnażył wieloletnie zaległości w finansowaniu oświaty. 
Pod tym względem jesteśmy na szarym końcu unijnych 
państw. Wydatki na szkolnictwo, badania i rozwój nadal 
są niewystarczające.

Notowania Made in Dąbrowa

Praca czeka 
na człowieka

Wsparcie dla 
przedsiębiorczych

W GÓRĘ 

LUB 

W DÓŁ

Nie tak łatwo zostać bezrobotnym?

Na Marsa i do Wersalu

Szkło budowlane ze Strzemie-
szyc na drapaczach chmur.
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ekologia

drzew – sosen, 
dębów, olch 
i buków.

54
tys.

Wyzwanie-sprzątanie

Zielony  
jubileusz
XV edycja akcji „Las europejski”.

30 marca odbyła się XV edy-
cja akcji „Las europejski”. Jej 
uczestnicy zasadzili drzewa 
na terenie enklawy leśnej 
Wypaleniska.

Tym razem posadzono 3,8 tys. 
dębów szypułkowych. Podczas 
wcześniejszych edycji, w lasach 
na obrzeżach naszego miasta 
przybyło prawie 54 tys. drzew – 
sosen, dębów, olch i buków.
– Drzewa sadzimy w różnych 
miejscach leśnictwa Łosień. 
W tym roku, po raz kolejny, 
wybraliśmy Wypaleniska. 
W  akcji uczestniczyło 148 
osób, zarówno dorosłych, jak 
i dzieci, m.in. uczniowie SP 28 
z  Okradzionowa. Wspierają 

Eko–barometr

nas organizacje i  osoby in-
dywidualne. To nie tylko dą-
browianie, ale też mieszkańcy 
innych miast regionu – mówi 
Marek Piotrowski, jeden z or-
ganizatorów wydarzenia.
Akcja „Las europejski” zo-
stała zainicjowana w 2005 r. 

i  symbolicznie przypomina 
o  polskiej obecności w  Unii 
Europejskiej. W tym roku jej 
organizatorami byli: stowa-
rzyszenie „Dąbrowskie Forum 
Inicjatyw”, SLD w Dąbrowie 
Górniczej oraz leśnictwo Ło-
sień. PK

W akcji sadzenia drzew na Wypaleniskach brało udział 148 osób

Wiosna odkryła przed 
nami brzydkie oblicze mia-
sta. Sterty zalegających 
śmieci w miejscach, w któ-
rych dąbrowianie lubią spę-
dzać czas wolny, pobudziły 
do działania mieszkańców. 
Akcje zainicjowane na por-
talu społecznościowym, 
przerodziły się w  wielkie 
sprzątanie.

Aż 22 worki śmieci zebrało 
siedem osób podczas sprzą-
tania Górki Gołonoskiej. 
Akcja była częścią global-
nego przedsięwzięcia, za-
inicjonowanego w USA na 
Facebooku. Dąbrowianie, 

podejmując wyzwanie, przy-
łączyli się da akcji, polegają-
cej na porządkowaniu prze-
strzeni, w której mieszkamy. 
Inicjatorzy tego wydarzenia 
– Kajetan Lenartowicz, Ka-
mil Olszewski i  Krzysztof 
Kulik, planują podobne akcje 
w innych częściach Dąbrowy 
Górniczej. Chcą dokończyć 
porządki na Górce Gołono-
skiej oraz posprzątać lasek 
przy ulicy Łącznej i Cupiały.
Z inicjatywy Klaudii Łysz-
czek, przez całą sobotę, 
6 kwietnia, około 200 osób 
sprzątało Pogorię IV. W su-
mie zebrano blisko 400 wor-
ków śmieci!  MŁ

#trashchallenge
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400 worków śmieci  

zebrali wolontariusze podczas ekologicznej akcji
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wszyscy jesteśmy z Dąbrowy

Nad Pogorią III punktualnie 
o godz. 18 wystartował wyjątko-
wy bieg, zorganizowany przez 
rodzinę i przyjaciół Tomka Ko-
walskiego, który po pierwszym 
w historii zimowym zdobyciu 
w  2013  r. ośmiotysięcznika 
Broad Peak, na zawsze pozostał 
w górach. 7 kwietnia to właśnie 
dzień jego urodzin. Wieczorem 
uczestnicy spotkania puścili do 
nieba Serducho dla Tomka.

(ste)

Bogusław Schaeffer 
był kilkukrotnie 

w Dąbrowie 
Górniczej na 

premierach swoich 
dramatów.

A jednak się udało!

Schaefferiada 
2019

Bieg dla 
Tomka

Zapraszamy na 
spotkania z twórczością 
kompozytora,  
dramaturga, 
grafika – 
Bogusława 
Schaeffera

To dobry moment, by 
zastanowić się, czy 
czegoś nie zmienić 
w swoim życiu.

- Projekt pod na-
zwą Schaefferiada jest 
przybliżeniem dramatów 
Bogusława Schaeffera reali-
zowanych przez Teatr Elsy-
nor w latach 2002-2019, głów-
nie w  Dąbrowie Górniczej 
– Pałacu Kultury Zagłębia 
i  Młodzieżowym Ośrodku 
Pracy Twórczej. Jego ideą jest 
też uczczenie 90-tej rocznicy 
urodzin dramaturga – mówi 
Marek Wilk, pomysłodaw-
ca wydarzenia, aktor, reży-
ser, twórca Teatru Elsynor. 

– Od marca do 
grudnia zapre-

zentujemy dziesięć 
dramatów: siedem zarejestro-
wanych wcześniej, dwa zosta-
ną zagrane na żywo i  jeden 
– premierowy, przedstawiony 
w dniu urodzin autora. Do-
datkowo, przewidujemy or-
ganizację wernisażu 36 gra-
fik muzycznych jubilata oraz 
prezentacje krótkich filmów 
dokumentalnych ze spo-
tkań Bogusława Schaeffera 
z publicznością w Dąbrowie 

Górniczej, jak również filmu 
– prezentacji jego wielora-
kiej twórczości. Wszystkie 
te imprezy odbywać się będą 
w  Młodzieżowym Ośrodku 
Pracy Twórczej. Wstęp jest 
bezpłatny.
Warto przypomnieć, że Bo-
gusław Schaeffer był kilku-
krotnie w Dąbrowie Górni-
czej na premierach swoich 
dramatów. Pierwszy raz od-
wiedził miasto w 2002 roku, 
oglądając „Odwet”. Nagra-
niem z  tamtejszej premiery 

rozpoczęła się właśnie dą-
browska Szaefferiada. Potem 
można było obejrzeć „Anons” 
oraz „Demona teatru – czyli 
mniejsza o to”. Terminy naj-
bliższych spektakli znajdują 
się na stronie i facebooku Te-
atru Elsynor. 
Partnerami projektu są: Sto-
warzyszenie Dobrych Inicja-
tyw „Komitywa”, Młodzieżo-
wy Ośrodek Pracy Twórczej 
i Urząd Miejski.

Lucyna Stępniewska

Pani Honorata i Scholka
Dobry humor ich nie opuszcza.

Poznajmy się 

Pani Honorata Dziechciarz – najstarsza mieszkanka Dą-
browy Górniczej – niedawno świętowała 108. urodziny. 
Chociaż zdrowie nie pozwala jej już wychodzić z domu, 
nie traci dobrego humoru. Uwielbia odwiedziny gości 
i z zaciekawieniem śledzi bieżące wydarzenia w kraju. 

108 
niezwykłych 
lat

Scholka 
Antolka

Chór dziecięcy Scholka Antolka działający przy parafii 
Św. Antoniego z Padwy powstał w 2012 roku. Zespół liczy 
ponad 30 osób, odnosi sukcesy w konkursach piosenki 
religijnej oraz prowadzi działalność charytatywną. Obec-
nie trwają prace nad wydaniem pierwszej płyty Scholki. 
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#DziejesięwDG

W Dąbrowie Górniczej 
działa 5 punktów, w których 
mieszkańcy mogą skorzy-
stać z  bezpłatnego wspar-
cia. Pomoc udzielana jest 
np. w kwestiach: odszkodo-
wania za bezpodstawne roz-
wiązanie umowy, trudności 
ze spłatą długów, egzekucją 
komorniczą, sprawach ali-
mentacyjnych i innych. Po-
moc otrzymasz, dzwoniąc 

wcześniej pod nr 32 262 61 
43. W przypadku punktów 
zlokalizowanych w  Strze-
mieszycach i  Ząbkowicach 
na poradę można umówić się 
w dniu rejestracji – dokładna 
informacja udzielana jest pod 
nr telefonu 32 262 61 43.
Informacje szczegółowe na 
stronie www.dabrowa-gor-
nicza.pl.
 Anna Zubko

Bezpłatna  
pomoc prawna 

Masz problem? Nie stać Cię na poradę prawną? Sko-
rzystaj z profesjonalnej pomocy, całkowicie za darmo!

Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

Pół świata przemierzyłem, by 
znaleźć się w  tym miejscu. 
Ostatni etap podróży kosz-
tował 8 dolarów. Wjechałem 
windą, teraz stoję kilkadzie-
siąt metrów nad ziemią w ko-
ronie drzewa, a  właściwie 
super-drzewa, jednego z  18. 
To niezwykły twór, pokryty 
pnączami i  tysiącami roślin, 
przedstawicielami ponad 200 
gatunków. Jego głównym za-
daniem jest dostarczanie na-
turalnej energii. Wkompono-
wane w  konstrukcję ogniwa 
kumulują energię słoneczną. 
„Drzewo” gromadzi również 
wodę deszczową wykorzysty-
waną do nawadniania roślin 
i napełniania okolicznych fon-
tann. Po zapadnięciu zmroku 
„ożyje”, zmieniając kolory 
i razem z pozostałymi stwo-
rzy imponujący pokaz światła. 
Teraz, dzięki zamontowanym 
tu specjalnym dyszom, daje 
przyjemny chłód. Pod nami 
Gardens by the Bay, tropi-
kalne ogrody zlokalizowane 
na sztucznej wyspie. Wzrok 

przyciągają szklane grzebienie 
drapaczy chmur, spektakular-
ny basen na szczycie hotelu 
Marina Bay Sands i  stalowe 
ramiona portowych żurawi. 
Singapur. Miasto przyszłości.
Ostatnio podjęto tu decyzję, 
jaka u  nas chyba nikomu 
nie mieściłaby się w głowie: 
wprowadzono zakaz rejestra-
cji nowych samochodów. Sin-
gapurczycy wyliczyli, że dro-
gi przekroczyły już 12 proc. 
powierzchni miasta i… prze-
stali inwestować w nową in-
frastrukturę drogową. Zresz-
tą samochody od dawna były 
na cenzurowanym. Dlatego 
na prawie 6 mln mieszkań-
ców miasta-państwa przy-
pada zaledwie 600 tys. aut 
prywatnych. Za to transport 
publiczny, zwłaszcza metro, 
biją na głowę wszystko, co 
widziałem do tej pory – są 
bezobsługowe, czyste, punk-
tualne co do sekundy. Do 
tego elektryczne autobusy 
i  rowery. Stoją wszędzie – 
wystarczy ściągnąć odpo-

wiednią aplikację i, często za 
darmo, można jechać.
Jeśli zatem Singapur jest mia-
stem przyszłości – w co, będąc 
tutaj, wyjątkowo łatwo uwie-
rzyć – szykujmy się na świat, 
w  którym proporcje między 
transportem publicznym 
i prywatnym trzeba odwrócić. 
Zamieszkujący Miasto Lwa, 
głównie potomkowie chiń-
skich emigrantów, już wiedzą: 
że zasoby naturalne naszej pla-
nety właśnie się wyczerpują, 
dlatego wodę pitną odzyskują 
wprost ze ścieków komunal-
nych, że przestrzeń miejska nie 
jest z gumy i  jej przeznacza-
nie na parkingi i poszerzanie 
jezdni to droga donikąd, lepiej 
zainwestować w zieleń. I szy-
kują się na starość, co oznacza 
mniej schodów, więcej wind, 
bliżej rozmieszczonych skle-
pów i usług dostarczanych na 
miejsce coraz mniej samo-
dzielnym odbiorcom. *

* Zob. Paulina Wilk, Pojutrze. O miastach 
przyszłości, Kraków 2017, str. 212.

 SSssafasgsjts2 kwietnia 2019  r. w  Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnospraw-
nej w Dąbrowie Górniczej po 
raz kolejny odbył się IV Wo-
jewódzki Konkurs Ortogra-
ficzny SZKOLNY MISTRZ 
ORTOGRAFII pod honoro-
wym patronatem Biblioteki 
Miejskiej i Przeglądu Dąbrow-
skiego.

Laureaci:
I miejsce indywidualnie: Emi-
lia Tryjańska SOSW w Dąbro-
wie Górniczej;
I miejsce zespołowe: Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Dąbrowie 
Górniczej.
Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy!

ZK

Miasto i okolice

Miasto  
przyszłości

Prezydent Dąbrowy Górniczej
Marcin Bazylak 
zaprasza na:

1-3.05 
2019

Eksplozjaaktywności

WYDARZENIA:

  EXPRESS YOURSELF BY HIP-HOP
  EUROPEJSKI RAJD RODZINNY

  ZUMBA MASTER CLASS
  DĘBOWY WŁÓCZYKIJ

  HOLI FESTIVAL
  MAGIA OGNIA BY AZIS LIGHT

  TOMEK LIPIŃSKI
  RÓŻE EUROPY

  KOBRANOCKA
  CHŁOPCY Z PLACU BRONI

  SZTYWNY PAL AZJI
  TRANSGRESJA

KONCERTY:

Szkolny  
mistrz ortografii
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alternatywnik dąbrowski

Nie ma automatycznego pilota, elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa, satelitarnej nawigacji i kontaktu z wieżą kontroli 
lotów. W walce z wysokością, powietrznymi prądami i kaprysami 
pogody trzeba liczyć tylko na własne siły.  
Każdy błąd może kosztować życie…

Lotnik, 
co chmurom 
się nie kłania

Ale to wszystko się nie liczy. 
Poczucie wolności, panowanie 
nad własnymi lękami i emo-
cje dostępne wcześniej jedynie 
dziewiętnastowiecznym pio-
nierom lotnictwa sprawiają, 
że zapominasz o swoich słabo-
ściach i jak w jakimś cudow-
nym śnie cieszysz się z pano-
wania w przestworzach.
To ukryte pragnienie Michał 
Radka nosił w sobie od dziec-
ka. Pierwszy raz uniósł się nad 
ziemią na Nosalu. Leciał, jak 
to dzisiaj wspomina, na kwa-
dratowym spadochronie. Szy-
bował w cieniu Wysokich Tatr, 
ostrych szczytów i ścielących 
się w dole hal. Po tej przygodzie 
zostało wspomnienie, które na-
trętnie wracało i gdzieś głęboko 
w sercu domagało się powrotu 
w przestworza. Ale musiało mi-

nąć kilka lat, zanim dziecięce 
marzenia zamieniły się w real-
ną pasję.
– To bardzo dziwne doświad-
czenie, bo latać nauczył mnie 
grotołaz Alek Suchanowski. 
Poznaliśmy się w dąbrowskim 
klubie speleologicznym. Nie 
było jeszcze wówczas rygory-
stycznych przepisów dotyczą-
cych szkolenia i nadzoru Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego. Tak 
po przyjacielsku, krok po kro-
ku, wprowadzał mnie w świat 
lotów na paralotni – wspomina 
Michał Radka.
Uczeń grotołaza był pojętny. 
Pierwsze loty nad Górką Sie-
wierska tylko utwierdziły Mi-
chała w przekonaniu, że para-
lotniarstwo to jego prawdziwe 
powołanie. Szybko przyszedł 
czas na poważniejsze góry 

i większe wysokości. Z juraj-
skich i zagłębiowskich wznie-
sień przeniósł się w Beskid Ślą-
ski. Tego wszystkiego było mu 
ciągle mało.
– Trzy miesiące od mojego 
pierwszego lotu wybraliśmy 
się w Alpy. Sam do końca nie 
wierzyłem, że mogę już latać 
w pobliżu Mont Blanc. Ale to 
nie było żadne szaleństwo. Tak 
właśnie przebiega szkolenie. 
Dość szybko robi się postępy 
– śmieje się dąbrowski para-
lotniarz.
Ale to nie podziwiane z góry al-
pejskie doliny czy zapierające 
dech w piersiach śródziemno-
morskie zatoki zdobyły serce 
Michała. Zakochał się w oglą-
danym z lotu ptaka Zagłębiu, 
Pustyni Błędowskiej i  swojej 
rodzinnej Dąbrowie Górniczej.

– Loty nad Pustynią Błędow-
ską są czymś wspaniałym. 
Otwarte przestrzenie, piachy 
oraz wdzierające się na pu-
stynię krzaki i drzewa tworzą 
niezwykłe kompozycje – opo-
wiada Michał.
Pasjonują go także loty nad 
miastami Zagłębia.
– Z  lotu ptaka, czy bardziej 
precyzyjnie, z lotu paralotnia-
rza znakomicie prezentuje się 
Dąbrowa Górnicza ze swoją 
urzekającą przyrodą – mówi 
Michał. – Mam tutaj na 
myśli głównie nasze 
wspaniałe jeziora. 
To absolutny hit 
do podziwiania 
z góry. Ale rów-
nie fascynujące 
są dla mnie 
krajobrazy prze-
mysłowe, których 
nie brakuje przecież 
w Zagłębiu.
Wielkim wyzwaniem jest naj-
większa w Europie huta, pełna 
wielkich konstrukcji, górują-
cych kominów z plątaniną ta-
śmociągów. To co z dołu przy-
tłacza, z góry zachwyca. Tak 

jak warstwy pyłów tworzące 
duszący smog.
– To niezwykły widok, jak 
dymy ścielą się nad miastami. 
Tworzą parasol, szeroką barierę 
i oddzielają górne, przejrzyste, 
czyste warstwy powietrza od 
produkowanych przez czło-
wieka ciemnych i nieco prze-
rażających chmur – opowiada 
Michał.
Nie tylko Michał, ale także jego 
przyjaciele paralotniarze po-
twierdzają, że Zagłębie za każ-

dym razem wygląda z góry 
inaczej. Nigdy nie po-

wtarza się taki sam 
układ chmur ani 
gra świateł. To, 
co wczoraj było 
szare i  brzyd-
kie, dzisiaj może 

być piękne np. za 
sprawą wiosennych 

promieni słońca. To 
dlatego loty nigdy nie są 

takie same, a prawdziwi pasjo-
naci paralotni codziennie kła-
dą się spać ze świadomością, że 
przed nimi jeszcze wiele pod-
niebnych odkryć.

Grzegorz Cius

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
https://pl-pl.facebook.com/foto.lotnicze

Zakochał się 
w oglądanym 
z lotu ptaka 

Zagłębiu
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I TY MOŻESZ LATAĆ 
W PRZESTWORZACH
Wbrew pozorom, praktycznie każdy może się nauczyć latać 
na paralotni. Oferowane kursy podstawowe obejmują zajęcia 
teoretyczne i praktyczne. Już po kilku lub kilkunastu dniach, 
w zależności od intensywności kursu, będziemy umieli samo-
dzielnie startować i lądować. Jeżeli pogoda nie jest kapryśna, 
dwutygodniowy kurs w zupełności wystarczy na opanowanie 
podstaw paralotniarstwa. Również zakup sprzętu nie jest jakimś 
niedościgłym marzeniem. Używany kosztuje około 10 tys. zł, 
a fabrycznie nowy od 30 tys. zł w górę.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:
•  przygotowanie do latania
•  indywidualne dopasowanie sprzętu dla każdego pilota
•  budowa paralotni
•  zasady bezpieczeństwa
•  meteorologia/ocena warunków meteorologicznych
•  aerodynamika
•  sytuacje niebezpieczne
•  prawo lotnicze
•  zasady korzystania z przestrzeni powietrznej
•  łączność
•  nawigacja

Natomiast zajęcia praktyczne dotyczą już bezpośrednio 
umiejętności niezbędnych do bezpiecznego latania na 
paralotniach.

alternatywnik dąbrowski

Zagłębie  
z powietrza
Michał Radke – z na-
turalnej potrze-
by dzielenia się 
z innymi swoimi 
emocjami i niesa-
mowitymi widoka-
mi – stworzył inter-
netową stronę „Zagłębie 
z powietrza”. Zamieszcza 
na niej niezwykłe zdjęcia wy-
konane podczas lotów paralotnią. 
Można tam obejrzeć fotografie juraj-
skich zamków, spowite mgłą kominy 
zagłębiowskich fabryk, zachody słońca 

nad Dąbrową Górniczą i piaski Pustyni 
Błędowskiej. Niezwykle ciekawe są także 

fotograficzne ujęcia dąbrowskich jezior.
Paralotniarz prezentuje również do-
kumentację fotograficzną ze swoich 
lotów nad innymi częściami Polski 
oraz Europy. Warto obejrzeć 
między innymi zdjęcia wykona-
ne na Stadionie Śląskim. Tutaj 
szczególnie interesujący jest 
utrwalony na kliszy wyścig 
paralotniarza ze sprinterem. 
Bardzo ciekawy jest także 
fotograficzny zapis lotów nad 
Beskidem Śląskim, również w po-
rze zimowej.

:
/

– To prawda, że przygoto-
wuje się Pan do Mistrzostw 
Świata?
– Zostałem członkiem kadry 
narodowej Aeroklubu Polski. 
Obecnie wszyscy szykujemy 
formę do zbliżających się Mi-
strzostw Polski w Motopara-
lotniarstwie. Sukces w zawo-
dach krajowych otwiera drogę 
do reprezentowania naszego 
kraju w mistrzostwach świata, 
które w przyszłym roku odbę-
dą się w Brazylii. Oczywiście, 
ewentualny start w tak presti-
żowych zawodach będzie dla 
mnie ogromnym sukcesem.
– Gdzie Pan trenuje?
– Latanie klasyczne, czyli głów-
nie nawigację, precyzję, celność 
lądowania itp. mogę trenować 
gdziekolwiek. Zawody slalomo-
we tej klasy to już wyższa szkoła 
jazdy. Tutaj poziom jest bardzo 
wysoki, a rywalizacja wymaga 
szybkości i precyzji. Żeby ogra-
niczyć ryzyko, zarówno trenin-
gi, jak i zawody od-
bywają się 
nad 
 

jeziorami. Teraz ćwiczymy nad 
zbiornikiem wodnym w Jutro-
sinie. Tam jest przygotowany 
specjalny tor z  nadmuchiwa-
nymi pylonami wystającymi 
z wody. Centrum treningowe 
jest odpowiednio zabezpieczone 
i nadzorowane przez ratowni-
ków w motorówkach.
– Na czym polegają takie za-
wody?
– W  zawodach klasycznych 
jest wiele konkurencji. Naj-
ważniejsze są nawigacje, gdzie 
latamy bez użycia GPS, jedynie 
z  wykorzystaniem tradycyj-
nych map. Nasza precyzja jest 
oceniana na podstawie zapi-
sów z rejestratorów lotu. Ki-
bice mogą podziwiać między 
innymi przeloty wytyczonego 
przez sędziów odcinka z mi-
nimalną, a następnie z mak-
symalną prędkością. Jest także 
rywalizacja w precyzyjnym lą-
dowaniu z wyłączonym silni-
kiem. Trzeba także umieć latać 
ekonomicznie i z wykorzysta-

niem prądów po-
wietrznych. 

Ta kon-
ku-

rencja polega na jak naj-
dłuższym przebywaniu 
w powietrzu przy ograniczonej 
ilości paliwa.
Osobną konkurencją są zawo-
dy slalomowe, które są bardzo 
widowiskowe. To wyścigi or-
ganizowane nad wodą, gdzie 
liczy się przede wszystkim 
prędkość i precyzja w zakrę-
tach. To taka paralotniowa 
formuła 1.
– To wszystko jest niebez-
pieczne?
-W przypadku slalomów za-
wody i treningi odbywają się 
nad wodą. Wszelkie wypadki 
są zatem mniej niebezpieczne 
niż na lądzie. Znacznie bar-
dziej ryzykowne są np. loty na 
niskiej wysokości nad ziemią. 
Tutaj nawet niewielki błąd 
może dużo kosztować.
– Życzymy zatem sukcesów!
– Dziękuję i liczę również na 
doping mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej.

GC

Z Siewierskiej Górki  
do narodowej kadry
Rozmowa z Michałem Radką, członkiem  
kadry narodowej Aeroklubu Polski.

Niezwykły lot nad bieżnią 
Stadionu Śląskiego.

Nemo Wodny Świat widziany 
spod skrzydła paralotni.

Jurajskie warownie to ulubiony motyw do 
fotografowania dla paralotniarzy.
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kultura / biblioteka

Ikonografia 
wielkanocna 

Do internetu 
jeden krok!

Ogień  
w bibliotece!

Prace malarskie uczniów Kato-
lickiej Szkoły Podstawowej SPSK 
w Dąbrowie Górniczej oraz wyko-
nane ze szkła i ceramiki formy de-
koracyjne złożyły się na wystawę, 
którą można obejrzeć w  Galerii 
Klubowej Biblioteki Głównej (ul. T. 
Kościuszki 25) do końca kwietnia.

Kolejny projekt realizowany pod szyldem Studia 
Biblioteka przybliży mieszkańcom naszego miasta 
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak 
wyglądały początki tej formacji w Dąbrowie Gór-
niczej? Kim są bohaterowie, którzy po godzinach 
walczą z żywiołem? Co sprawiło, że dobrowol-
nie zdecydowali się na stanięcie twarzą w twarz 
z ogniem?
Film dokumentalny realizowany przez bibliotecz-
ną ekipę odpowie na te i inne frapujące pytania 
dotyczące osób, które poświęcają swój prywatny 
czas, aby nieść pomoc innym.  /MB/

Bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób 
45+ z zakresu obsługi komputera oraz bez-
piecznego korzystania z internetu odbywają 
się w Filii nr 18 (ul. Legionów Polskich 181a) 
już od dobrych kilku lat. Niesłabnąca po-
pularność świadczyć może tylko o jednym 
– warto wziąć w nich udział! Szczegóły pod 
nr tel. 32 261 56 06.

/MB/

Tegoroczne wydarzenie wyróż-
niał fakt, iż celebrowanie urodzin 
duńskiego pisarza odbyło się nie 
tylko w  Bibliotece Głównej, ale 
także w strzemieszyckiej Filii nr 
8. W obu tych placówkach, w iście 
królewskich nastrojach, mali 
szlachcianie i szlachcianki uczest-
niczyli w warsztatach artystycz-
nych (m.in. w poszukiwaniu zagi-
nionych kawałków lustra między 
bibliotecznymi regałami, robieniu 
groty dla smoka z dużych klocków 
LEGO, ozdabianiu królewskiej 
karocy), spektaklu teatralnym pt. 
„Król Maciuś” w wykonaniu O! 
Teatru czy w  średniowiecznych 
animacjach prosto z pszczyńskiej 
warowni! Jak to na urodzinach – 
nie mogło zabraknąć spektaku-
larnych tortów urodzinowych, 
upieczonych przez samą Panią 
Andersenową! Za jedną z  naj-
większych atrakcji od lat uchodzi 
sama możliwość nocowania po-
między bibliotecznymi regałami, 
które przed faktycznym pójściem 
spać przeradza się w istne pidża-
ma party! Kto nie był, niech żałuje 
i pamięta, że już w październiku 
czeka nas kolejna długa (dobra) 
noc. /MB/

Ta niecodzienna ekspozycja w głównej mierze 
obrazuje tematykę Świąt Wielkanocnych, a także 
związaną z nimi tradycję kultury i sztuki./MB/

Królewski Bal Pana Andersena!
Już po raz 17. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej odbyła się Noc z Andersenem – 
międzynarodowe przedsięwzięcie, w którym biorą udział 
biblioteki z Polski, Czech  
i Słowacji, organizując  
w tym samym  
czasie całonocne  
imprezy  
dla dzieci. 

Studio biblioteka

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było... WIĘCEJ

podpis

do zobaczenia
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kultura / biblioteka

W dniach 8-15 
maja 2019 r. 
odbędzie się 
kolejna edycja 
„Tygodnia 
Bibliotek” - 
programu 
promocji 
czytelnictwa. 
Tegorocznym 
hasłem TB jest 
„#biblioteka”.

Podczas strajku 
dzieci się… nie 
nudzą!

Weź udział  
w odjazdo-
wym rajdzie!

Współczesny świat gna w zastrasza-
jącym tempie do przodu, jesteśmy 
bombardowani na każdym kroku 
różnymi informacjami. A gdyby tak 
zwolnić, ograniczyć ilość przedmio-
tów i zamiast połączenia z elektroniką 
zacieśnić relacje z najbliższymi oraz 
żyć tu i teraz – myślę, że każdy z nas 
by na tym skorzystał. Brook McAla-
ry w swojej książce „Powoli. Jak żyć 
we własnym rytmie” przekonuje, że 
mniej znaczy więcej, a proste przyjem-
ności są dla nas bezcenną wartością.

Już 11 maja o godz. 10:30 zapra-
szamy wszystkich bibliotekarzy, 
czytelników, a także miłośni-
ków książek, bibliotek i rowe-
rów do wzięcia udziału w co-
rocznym rajdzie rowerowym 
– Odjazdowy Bibliotekarz! 
Na uczestników czekać będzie  
m.in. wspólne grillowanie, 
gry plenerowe, a  także 
występ bibliotecznego 
zespołu „Poczytalni” 
i konkursy z nagro-
dami. Wstęp wolny. 
Szczegóły: tel. 32 639 
03 01.

Z tej okazji biblioteczną Filię nr 7 odwiedzi 
Kazimierz Szymeczko - pisarz, autor m.in. „Te-
trusa” czy „Pościgu za czarną Hondą”. Przez 
cały tydzień w holu Biblioteki Głównej (ul. 
T. Kościuszki 25) w godzinach jej otwarcia 
działać będzie Giełda Książek Przeczytanych 
– okazja, aby tchnąć w używane książki nowe 

życie. Nie zabraknie corocznej atrakcji dla dą-
browskich miłośników książek i rowerów, czyli 
Odjazdowego Bibliotekarza! Swoje pięć minut 
będzie miał także finał konkursu recytator-
skiego „Zakurzone Wiersze”, podczas którego 
wyłoniony zostanie najlepiej deklamujący daw-
ne teksty przedszkolak. W ramach projektu 

zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne 
inspirowane literaturą. Uczestnicy będą mogli 
m.in. stworzyć książkę sensoryczną, wykonać 
rysunkowe animacje czy poeksperymentować 
z piaskoliną i piankoliną.

/MB/

A już na pewno nie w naszej pracowni! Z uwagi na protest oświa-
ty, nasze plastyczne progi tłumnie odwiedzali uczniowie dąbrow-
skich placówek. Nie zabrakło kreatywnych zajęć plastycznych, 
podczas których tworzono m.in. wielkanocne kartki i ozdoby 
czy słodkie dekoracje./MB/

facebook

@mbpdg

instagram

www.instagram.com/bibliotekadg

strona internetowa

www.biblioteka-dg.pl

tel. 32 639 03 00

fax. 32 639 03 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. T. Kościuszki 25

KONTAKT

Tydzień 
Bibliotek 

2019

Agnieszka 
Lewandowska, 
bibliotekarka, 
autorka bloga  

www.happybooks.pl

czasoumilacz literacka pracownia

popularni czytają czy wiesz że...

już za parę dni, za dni parę...

Najstarsza książka 
w Bibliotece 

Głównej ma 489 lat!

Pochodząca z 1530 roku publika-
cja nosi tytuł „Teologia starodaw-
na w Ewangelii Mateusza” i bywa 
okolicznościowo udostępniany 
czytelnikom na miejscu.
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z życia dzielnicy, osiedla i ulicy

22 28
997stycznia marca

O wsi Błędów wzmiankowano 
 już w kronikach biskupa  

krakowskiego Iwo Odrowąża w 1220 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Błędowie w rozbudowie. 

Wybudowane zostaną m.in. sala  
gimnastyczna, boisko, bieżnia i kolorowy  
plac zabaw. Prace potrwają do końca wakacji

Prezydent Miasta wyznaczył 
nagrodę pieniężną w wys. 3 tys. 
zł za informacje, które przyczynią 
się do ujęcia sprawcy napadu na 
kobietę na ul. Majakowskiego. 
Poszkodowana zmarła.

Na chodnikach wokół Pogorii 
i alejkach w Parku Zielona 
pojawiło się 11 obraźliwych 
napisów namalowanych czerwoną 
farbą. Ich autorzy powinni 
odczuć finansowe skutki swojego 
postępowania. 

Zauważyłeś zagrożenie 
- zadzwoń!

Błędów
Powierzchnia  

1891 ha
liczba ludności  

1,4 tys. 
Wschodnia dzielnica miasta 
oddalona ok. 21 km od cen-
trum.  W granicach Dąbrowy 
Górniczej od 1977 roku.

Dąbrowa z bliska

Na gorącym uczynku…

Kto czyta, nie błądzi

W rejonie jeziora trwa przebudowa 
układu komunikacyjnego 

– powstaną m.in. ronda 
usprawniające ruch, wyasfaltowany 
wjazd i wyjazd, a także kanalizacja 

w ul. Siewierskiej. Prace zakończą 
się przed sezonem letnim. 

W ich trakcie trzeba liczyć się 
z utrudnieniami w ruchu. 

Między Pogorią III i IV, pod 
torowiskiem rozdzielającym 

jeziora, powstaje tunel pieszo-
rowerowy. Ma być gotowy do końca 

czerwca. Dzięki temu wygodnemu 
rozwiązaniu nie trzeba będzie 

przechodzić przez nasyp i tory.

W Ząbkowicach zniknęła stara 
muszla koncertowa, a w jej 
miejscu powstanie wybrukowany 
plac, na którym będzie można 
występować lub ustawić 
przenośną scenę. W górnej części 
skweru znajdzie się plac zabaw, 
a nowe nasadzenia osłonią teren 
od alei Zwycięstwa. Nie zabraknie 
alejek, ławek czy koszy na śmieci. 
Koniec prac zaplanowano na 
maj. Zadanie realizowane jest 
w ramach Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego.

Stara konstrukcja amfiteatru została 
rozebrana. Teraz trwają prace przy 
realizacji nowego projektu.

Jeszcze przed 
wakacjami wszystkie 
prace remontowe 
zostaną zakończone.

W maju amfiteatr  
w nowej odsłonie

Zmiany nad 
Pogorią III

Dzielnica z kawałkiem 
„polskiej Sahary”
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nasza historia

Rodzinne  
smutki, radości  
i tajemnice ukryte  
na kliszach

Parabellum

Rozpoczęto budowę 
kopalni ćwiczebnej 
dla  uczniów dą-
browskiej Sztygarki

Sentymentalna 
Sztygarka

1927
kwiecień
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Budowa kopalni 
została rozpoczę-
ta w  kwietniu 1927 
roku, a  pierwszy 
etap prac zakoń-
czono w 1929 roku. 
Powstała przy Pań-
stwowej Szkole Gór-
niczej i  Hutniczej 
Kopalnia Ćwiczebna 
miała na celu zazna-
jamianie uczniów 
z  różnorodnymi 
urządzeniami górni-
czymi. Dzisiaj jest po-
pularnym obiektem 
turystycznym.

Dzięki uprzejmości Komendy 
Miejskiej Policji w  Dąbrowie 
Górniczej, Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” wzbogaciło się 
o nowy eksponat – pistolet Pa-

rabellum 08. Pistolet ten jest 
rzadkim i ciekawym zabytkiem, 
tym bardziej cieszy nas, że tra-
fił do muzeum. Przekazany eg-
zemplarz jest tzw. destruktem 

wojennym i wymagał renowacji. 
W czasie prac konserwatorskich 
udało się przywrócić zabytko-
wi dawny blask i  uruchomić 
wszystkie mechanizmy. 

Przy ulicy Legionów Polskich 
znajduje się siedziba Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka”. Jest naj-
starszym budynkiem użyteczno-
ści publicznej w Dąbrowie Gór-
niczej. 

Guwernantka z paryskim dyplo-
mem nauczycielki języka fran-
cuskiego. Była najstarszą córką 
Marii Konopnickiej. W 1890 r. 
w Częstochowie poślubiła inży-
niera Bolesława Królikowskiego, 
który dostał posadę w  Dąbro-
wie Górniczej. Po jego śmierci 

w 1902 r. wyjechała do Fran-
cji. W 1910 r. wraz z dru-
gim mężem zamieszkała 
w dworku w Żarnowcu, 
w kórym obecnie znaj-
duje się muzeum autorki 
„Roty” i noweli „Dym”. 

Pochodził z  patriotycznej 
rodziny. Jego dziadek brał 
udział w  wojnach napole-
ońskich, a kuzyni w powsta-
niach listopadowym i stycz-
niowym. Natomiast matka 
była siostrzenicą generała Jó-
zefa Bema. W młodo-
ści za przynależność 
do PPS został osa-
dzony w więzieniu. 
W Hucie Bankowej 
zdobył zawód i bez 
przerwy pracował 
aż do emerytury 
jako ślusarz ko-
tłowy, a  następnie 
mistrz.

Zofia Konopnicka-
Mickiewiczowa, primo 
voto Królikowska 
1866 – 1956

Ludwik Rzepkiewicz  
1868 - 1957

To tradycyjna, ozdobna osło-
na męskiego członka, noszo-
na wśród niektórych grup 
etnicznych w zachodniej No-
wej Gwinei. Kotekę wykonuje 
się z owocu tykwy, który jest 
utwardzany w żarze z ogniska. 
Niekiedy właściciele ozdabia-
ją swoje koteki malowidłami, 
piórkami czy futrami. 

Kartka z kalendarza
Łowcy okazji 

Było, nie minęło...Skarb w zasięgu ręki
Budynek obecnego muzeum  
na rycinie z XIX w.

Ze zbiorów „Sztygarki”

On i ona.  Dąbrowianie w parze z historią

Koteka

Guwernantka z dyplomem Patriotyczny ślusarz

Nowy  
eksponat  
z bogatą  
historią
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jubileusze małżeńskie

1. Gdesz Krystyna i Zdzisław
2. Gierałtowska Halina i Jerzy
3. Głowacka Halina i Józef
4. Gorgul Barbara i Henryk
5. Górecka Grażyna i Jan

1. Kuzior Teresa i Jan
2. Maciejewska Janina i Stefan
3. Marszałek Maria  

i Stanisław
4. Marusak Danuta i Tadeusz
5. Krzywkowska-Maszczyk 

Zofia i Maszczyk Ireneusz
6. Matras Maria i Franciszek

1. Krawczyk Helena i Henryk
2. Prychodko Ewa i Krzysztof
3. Słomka Władysława i Józef
4. Sobań Janina i Władysław
5. Sojka Cecylia i Janusz
6. Sokołowska Grażyna  

i Władysław

1. Armatys Czesława i Wit
2. Bałdys Barbara i Marian
3. Caba Cecylia i Jan
4. Chabior Lidia i Władysław
5. Chrzanowska Krystyna  

i Aleksander

1. Chrzanowska Renata  
i Wiesław

2. Gajdecka Krystyna i Stefan
3. Jędras Teresa i Stefan
4. Jurek Zofia i Tadeusz
5. Kaniowska Zdzisława   

i Ryszard
6. Klecha Maria i Jerzy

1. Chrząszcz Marianna  
i Edward

2. Ciemierz Janina i Marian
3. Honiek Wanda i Henryk
4. Nocoń Alicja i Edward

6. Hałaśkiewicz Alicja i Jerzy
7. Jaros Janina i Jerzy
8. Jędra Maria i Jerzy
9. Kozłowska Halina i Ignacy

7. Naleśnik Jadwiga i Zenon
8. Ostaszewska Stanisława  

i Leszek
9. Pilarz Dorota i Jan
10. Pisera Krystyna i Czesław
11. Piskorz Małgorzata  

i Sylwester

7. Strzelec Łucja i Zygmunt
8. Widłak Henryka i Tadeusz
9. Włodarczyk Regina  

i Wiesław
10. Woźniak Teresa i Ryszard
11. Zachwieja Leokadia  

i Andrzej

6. Chudzik Regina i Kazimierz
7. Czapla Maria i Mirosław
8. Dybizbańska Irena  

i Rajmund
9. Dydak Irena i Zbigniew
10. Ferens Irena i Mieczysław

7. Knora Zofia i Waldemar
8. Kopysta Grażyna i Zygmunt
9. Kozieł Krystyna i Marian
10. Krawczyk Wiesława i Zdzi-

sław
11. Kubik Romana i Józef
12. Kulińska Zofia i Józef

5. Pęgiel Regina i Longin
6. Pietrzak Danuta i Lucjan
7. Warmuz Teresa i Józef

50-lecie

50-lecie

60-lecie

50-lecie

50-lecie

50-lecie

Z
D

JĘ
C

IA
:  

D
A

R
IU

SZ
 N

O
W

A
K



18

Przegląd Dąbrowski  |  nr 2 (225) kwiecień 2019 

reklama i promocja



19

Przegląd Dąbrowski  |  nr 2 (225) kwiecień 2019 

sport i rekreacja

W XII Półmaratonie Dąbrowskim ArcelorMittal 
Poland wystartowało 1 215 osób w biegu i mar-
szu nordic walking, które pokonały, przygotowaną 
przez Centrum Sportu i Rekreacji malowniczą trasę 
nad jeziorami Pogoria III i Pogoria IV. Tylko ostat-
nie 4 km prowadziły ulicami miasta do mety przy 
Hali Widowiskowo Sportowej Centrum. Na listach 
startowych pojawiło się blisko 400 dąbrowianek 
i dąbrowian, co jest nowym rekordem, jeśli chodzi 
o frekwencję. 
Najlepszym z  naszych mieszkańców okazał się 
Łukasz Hrabia: „W  tym roku startowałem po 

raz 3 w Półmaratonie Dąbrowskim i z wynikiem 
01.18.38 zająłem 16 miejsce w  kategorii OPEN 
i 1 miejsce w kategorii Najlepszy Dąbrowianin. Jak 
co roku organizacja Półmaratonu była na bardzo 
wysokim poziomie. Trasa biegu jest jak zawsze bar-
dzo ciekawa, choć nie zawsze należy do łatwych. 
Jednak w tym roku pogoda była łaskawa (brak wia-
tru). Od startu do mety biegło mi się bardzo dobrze, 
trzymałem stałe tempo które sobie wyznaczyłem, 
co dało mi najlepszy wynik w półmaratonach. Bie-
ganie to moja pasja. Do zobaczenia za rok”.
  G.B.

Marcin Bazylak, prezydent miasta oraz Agnieszka Pasternak, 
przewodnicząca Rady Miejskiej wręczyli 34 nagrodzonym za-
wodnikom i zawodniczkom oraz ich trenerom listy gratulacyjne 
za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim półroczu 
2018 roku. 
Wyróżnieni sportowcy to medaliści Mistrzostw oraz Pucharów 
Świata, Europy i Polski. Kończy się sezon zasadniczy 

koszykarskiej ekstraklasy. 
Dąbrowianie walczą o udział 
w play off.
Przed MKS dwa bardzo ważne 
starcia, po których będzie wia-
domo, czy zespół z Dąbrowy 
Górniczej znajdzie się w czo-
łowej ósemce ligi. 17 kwietnia 
dąbrowianie podejmą Miasto 
Szkła Krosno, a 20 kwietnia 

zmierzą się u siebie z AZS-em 
Koszalin. Oba spotkania roz-
poczną się o godz. 19. Po nich 
będzie wiadomo, czy MKS 
znajdzie się w  grupie, która 
powalczy o mistrzostwo.

***
Zawodniczki Miejskiego 
Klubu Siatkarskiego za-
kończyły zmagania w  sezo-
nie 2018/2019. Wygrywając 
w ostatniej fazie play off ry-
walizację z Azotami Tarnów, 
uplasowały się na trzeciej po-
zycji w tabeli I ligi. PK

Łukasz Hrabia, 

maratończyk, 
mieszkaniec 

Dąbrowy Górniczej

32 zawodników z całej Polski 
rywalizowało w absolutnej ciszy.

Nagrodzeni w sporcie Na ligowych boiskach
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Sukces miesiąca

Dąbrowski gwiazdozbiór

Zerknij w tabelę, kto jest na czele

Koszykarze na fini-
szu sezonu, siatkarki 
już zakończyły roz-
grywki.

Kolejny sukces w półmaratonie
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Tenis dźwiękowy wymaga 
dobrego słuchu i refleksu.

Nie tylko dla orłów

Puchar Polski  
w stołowym tenisie 
dźwiękowym
Po raz kolejny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niepełnosprawnych, 32 zawodników z całej Polski rywalizowało 
w absolutnej ciszy, polegając tylko na własnym słuchu i refleksie. Tenis 
dźwiękowy jest młodą dyscypliną sportu, która rozwija koordynację 
wzrokowo-ruchową i szybkość reakcji, działa znakomicie jako forma 
rehabilitacji i mogą w nią grać wszyscy, bo jej zasady umożliwiają ry-
walizację osobom niewidomym, słabowidzącym i widzącym. 
Najlepszą grą zachwycili zawodnicy z Łodzi, Krakowa i Wrocławia. Na 
zwycięzców czekały puchary, dyplomy, na pozostałych uczestników 
medale, pamiątki oraz upominki rzeczowe.

LS

Bieganie  
to jego pasja

Koszykarze walczą o play off
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

PKZ Dom Kultury Ząbkowice 
– jedna z najstarszych instytucji 
kulturalnych w Dąbrowie Gór-
niczej, placówka o bogatej historii, 
na jej scenie występowali najwięk-
si artyści polskiej estrady. 
18 maja DKZ skończy 65 lat! 
To doskonała okazja na wy-
jątkowe wydarzenie, które 
będzie łączyć ze sobą muzy-
kę, sztukę oraz elementy hi-

storii. Imprezę otworzy po-
kaz kroniki filmowej DKZ, 
następnie wystąpią uczest-
nicy zajęć emisji głosu pod 
kierownictwem Aleksandry 
Gawęckiej-Imiołczyk, a tuż 
po nich usłyszymy gwiazdę 
wieczoru – Roberta Janow-
skiego w koncercie akustycz-
nym Robert Janowski Projekt. 
Na deser teatr ognia. OO

Słońce świeci coraz moc-
niej, temperatura wzrasta, 
wszystko powoli budzi się do 
życia. To niezawodny znak, 
że nadeszła także pora na 25. 
Wiosnę Filmów. W progra-
mie najlepsze filmy z  naj-
ważniejszych festiwali świa-
ta. Nie zabraknie premier 
i najgłośniejszych produkcji 
sezonu. Podczas jubileuszo-
wej edycji widzowie będę 
mogli zobaczyć blisko 60 
filmów z całego świata, a do 
kina KADR trafi 7 tytułów, 
które zostaną wyświetlone 9, 
16, 23 i 30 maja. Bilety w ce-
nie 12 zł. ID

WIOSNA 
FILMÓW

STO 
LAT!

#KulturalnaDąbrowa

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.palac.art.pl

Wiosna zwiastuje wiele 
nowych emocji i  doznań. 
W Pałacu Kultury Zagłębia 
wiosna rozgości się na do-
bre 27 i 28 kwietnia, kiedy 
zawita w  nasze progi 11. 
edycja Międzykulturowego 
Festiwalu Folklo-
rystycznego Za-
głębie i Sąsiedzi.
Dąbrowa Górnicza 
ponownie stanie 
się stolicą kultury 
ludowej. Przez 
dwa dni na scenie 
zaprezentuje się 
ok.  1000 artystów 
z całej Polski, którzy 
wystąpią w  gru-
pach tanecznych, 
śpiewaczych i ka-
pelach ludowych. 
W konkursie startują 
dzieci, młodzież, dorośli i se-
niorzy. Podczas imprezy w pa-
łacu panuje ciepła, rodzinna 
i pełna radości atmosfera, któ-
ra niejednokrotnie wychodzi 

w  plener, 
gdy do-
pisuje po-
goda. Wtedy 
tańce, hulance i folkową mu-
zykę można spotkać również 
na Placu Wolności, w samym 
centrum miasta. Dodatkowy-
mi atrakcjami będą warsztaty 
artystyczne nawiązujące do 
kultury ludowej oraz wystawa 
„Wycinanki łowickie”. Głów-
ną ideą festiwalu jest propa-
gowanie kultury i tradycji lu-
dowej, a najpiękniejszą cechą 
festiwalu jest to, że widzowie 
mogą przyglądać się folko-
wym potyczkom całkowicie 
za darmo!
Organizatorami wydarzenia 
są Pałac Kultury Zagłębia 
oraz Urząd Miasta Dąbrowy 
Górniczej. Festiwal odbywa się 
pod patronatem honorowym 
Prezydenta Miasta Dąbrowa 
Górnicza Marcina Bazylaka.

XI MIĘDZYKULTUROWY  
FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

MUZYKA ZBLIŻA
Pałac Kultury Zagłębia po-
nownie zniósł bariery mię-
dzy publicznością a artystami. 
Wszystko za sprawą kolejnego 
koncertu z cyklu Scena/anecS! 
29 marca publiczność zasiadła 
na scenicznych deskach PKZ, 
by obcować z muzyką nowo 
powstałego Kwartetu Darka 
Ziółka. Koncert „Muzyczne 
dialogi” był premierowym 
występem dąbrowskiego jazz-
-mana oraz jego muzycznych 
przyjaciół. Kolejny koncert 
z cyklu już 24 kwietnia. OO

Więcej informacji na
www.palac.art.pl.

21.03-24.05

18:00
24.04
18.04-19.05

Anna Kopijer - malarstwo
WYSTAWA

Wycinanki łowickie
WYSTAWA

19:00
26.04

Scena/anecS - Mili Morena & Fortet
KONCERT Z PUBLICZOŚCIĄ NA SCENIE

PIWNICA - blunt razor
KONCERT

27-28.04 XI Międzykulturowy Festiwal 
Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi

16:00
12.05 Tajniki Muzyki - Urodziny 

u Stanisława Moniuszki
KONCERT DLA DZIECI

18:30
18.05 65 lat Domu Kultury Ząbkowice

KONCERT ROBERT JANOWSKI PROJEKT
DKZ

18:00
25.04 Kawiarniane PianoLove 

Przemysław Ostaszewski
MINIWYSTĘP PIANISTYCZNY

20-22.04
kino 

nieczynnne
Przedszkolanka

Schyłek dnia 19:30
17:0019-25.04

26-30.04 Yomeddine. Podróż życia
Jutro albo pojutrze 19:30

17:00

Tranzyt 19:30
17:006-8.05

Pamiątki Claire Darling
Tajemnica Henriego Picka 19:30

17:009.05

19:30
17:0010-15.05 Ogród rodzinny: ukochany

Słodki  koniec dnia

U wiedeńskiego trafikanta
Synonimy 19:30

17:0016.05

19:30
17:0017-22.05 Słodki koniec dnia

Podły, okrutny, zły

Zimna wojna 11:309.05
Kino

Szkoła 
Seniora

Dni Dąbrowy Górniczej
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA26-27.05

18:00
1.05

Dębowy Maj Festiwal
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA

Tomek Lipiński / Róże Europy / Kobranocka 
/ Chłopcy z Placu Broni / Sztywny Pal Azji 

Będzie 

się działo!

17:00
2.05 Cartel / Przemysław Smolarski  

/ Niadara / Transgresja

Dni Dąbrowy Górniczej
PARK HALLERA27-28.05

19:30
17:00Petra

Yuli23.05

19:00Nie obchodzi mnie, czy przejdzie-
my do historii jako barbarzyńcy30.05
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