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DĄBROWA GÓRNICZA. NOWE CENTRUM, SPRAWNY TRANSPORT,
BEZPIECZNE ULICE, WIĘCEJ ZIELENI

NOWE CENTRUM NA TERENACH DAWNYCH ZAKŁADÓW
DEFUM – ZIELONE, PRZYJAZNE DLA KLIMATU I ATRAKCYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW. Z MIESZKANIAMI, BIURAMI, PUNKTAMI
GASTRONOMICZNYMI, Z LOKALNYM BROWAREM, PRZEDSTAWICIELAMI „ZANIKAJĄCYCH ZAWODÓW”, Z MIEJSCAMI SPOTKAŃ,
KONFERENCJI. MODNE MIEJSCE W SERCU ZAGŁĘBIA.

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

MIASTODABROWAGORNICZA
DO POLUBIENIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, WEJDŹ NA STRONĘ DĄBROWIAN

WWW.DABROWA-GORNICZA.PL
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dg_dlaaktywnych

ZLOKALIZOWANE OBOK NOWOCZESNEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO
PRZY DWORCU KOLEJOWYM. MIEJSCE, Z KTÓREGO ŁATWO DOSTAĆ
SIĘ (PIESZO, ROWEREM) NA TERENY REKREACYJNE DĄBROWY
GÓRNICZEJ, DO WSZYSTKICH DZIELNIC NASZEGO MIASTA (ROWEREM,
AUTOBUSEM I TRAMWAJEM) CZY NP. DO CENTRUM KATOWIC
(POCIĄGIEM). DO TEGO WYGODNA SIATKA POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH,

DZIESIĄTKI KILOMETRÓW NOWYCH DRÓG ROWEROWYCH,
NOWOCZESNE TRAMWAJE I NOWE PODEJŚCIE DO RUCHU
PIESZYCH – STAWIAJĄCE NA UŁATWIENIA DLA OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH. A WSZYSTKO TO PODPORZĄDKOWANE
POSTULATOWI BEZPIECZEŃSTWA – TAKIE SĄ ZAMIERZENIA
DĄBROWSKIEGO SAMORZĄDU NA KOLEJNE LATA.
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Specjaln centrum
o nowym

Majowy zawrót głowy

Pasaż handlowy pomiędzy budynkami Fabryki Pełnej Życia. Propozycja pracowni M.O.C. Architekci w konkursie SARP na projekt nowego centrum Dąbrowy Górniczej.

Od marzeń do realizacji

Koncepcja pracowni Analog. Schemat rozwiązań
dla pieszych: Centrum Handlowe Pogoria –
węzły komunikacyjne – Akademia WSB – kościół.

Kiedy w 2017 r. rozpoczęliśmy pionierski w skali kraju proces
szerokiej partycypacji społecznej związanej z projektem Fabryka
Pełna Życia, wyobrażenia i oczekiwania dąbrowian były
rozkręcone do granic możliwości. Pojawiały się w nich najlepsze
wspomnienia, jakie utkwiły im w pamięci z najdalszych podróży,
wszelkie atrakcje, jakie udało im się zobaczyć nie tylko na żywo,
lecz także w telewizji i internecie. Wszystko, o czym kiedykolwiek
słyszeli: kurioza i ciekawostki ze świata realnego i wyobrażonego.
A nawet wytwory wyobraźni pisarzy science fiction... To wszystko
„koniecznie musiało” znaleźć się w przestrzeni nowego centrum.

a
Rok w naszym mieście jest
więcej n
przepełniony wydarzeniami,
1
Znamy zwycięzcę konkursu Stowarzyszenia Architektów str. 10-1
jak na miejsce dla aktywnych
Polskich na nowe centrum Dąbrowy Górniczej.
przystało. Jednak maj to już
prawdziwa eksplozja!

Jednak wyniki wszystkich przeprowadzonych form konsultacji
(warsztatów, badań ankietowych, spotkań z mieszkańcami,
spacerów badawczych, terenowych punktów konsultacyjnych,
konsultacji społecznych, zleconych przez władze miasta pogłębionych analiz obszarów szczegółowych objętych rewitalizacją
modelową, tzw. prototypowania rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych) pokazywały, że oczekiwania dąbrowian
są precyzyjne. W skrócie – chcemy miasta przyjaznego,
bezpiecznego, zielonego i dobrze zorganizowanego. Takiego,
w którym będziemy się dobrze czuć i z którego będziemy dumni.
Miasta dla ludzi.

Powiązania komunikacyjne: węzły przesiadkowe –
komunikacja publiczna, rowerowa, samochodowa.

Patronat medialny:

Partnerzy:

Mowa tu przede wszystkim o wspólnej inwestycji Dąbrowy
Górniczej i PKP budowy centrów przesiadkowych (samochód –
pociąg – autobus – rower) w centrum i w Gołonogu oraz nowego
układu komunikacyjnego w sąsiedztwie dworców, w tym
budowy tuneli kolejowych. Jednocześnie wyniki konsultacji
w znaczący sposób zorganizowały prace projektowe związane
ze wspólną inwestycją gminy i Tramwajów Śląskich, w których
zakłada się m.in. likwidację kładek i przejść podziemnych
w śródmieściu, stworzenie zintegrowanych przystanków
autobusowo-tramwajowych, remont torowisk i przejść oraz
stworzenie sieci śródmiejskich tras rowerowych. W samym
centrum tego nowego układu torów, dróg, traktów pieszych
i rowerowych znajduje się Fabryka Pełna Życia.
Dysponując koncepcją FPŻ oraz zaawansowanymi projektami
inwestycji drogowych, kolejowych i tramwajowych, wspólnie
z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich
przeprowadziliśmy międzynarodowy konkursu architektoniczny na projekt nowego centrum Dąbrowy Górniczej.
O tym, co z niego wynika i w jaki sposób zwycięski projekt
wpisuje się w realizowane obecnie i planowane przedsięwzięcia
infrastrukturalne, przeczytacie w specjalnym magazynie
wydanym z okazji wydarzenia „Dąbrowa Górnicza – miasto
dla ludzi. Dzień z architekturą”, które odbędzie się 21 maja 2019 r.

DNI
DĄBROWY
GÓRNICZEJ

W badaniach najistotniejsze były szczegółowe wskazania
dąbrowian dotyczące tego, co można zrobić, by do tego
doprowadzić. Wsparły one planowanie najważniejszych przemian, jakie w najbliższych latach czekają Dąbrowę Górniczą.

Wojciech Czyżewski
przewodniczący Zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia

24-26 MAJA 2019
ZAPRASZA

MARCIN
BAZYLAK

więcej

PREZYDENT
DĄBROWY
GÓRNICZEJ

fabrykapelnazycia.pl
więcej n
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Hip-hop, rap, rock, pop, folk w wydaniu ludowym – różnorodne brzmienia,
które łączy jedno – maj w Dąbrowie Górniczej. Za nami Dębowy Maj Festiwal,
festyn „Chlebem i solą – raz na ludowo”, przed nami najbardziej wyczekiwana
impreza plenerowa w mieście – Dni Dąbrowy Górniczej.

W Ujejscu okazało
się, że folklor nie jest
passe i naprawdę
łączy pokolenia.
Folklor jest
zawsze
na
modny! więcej
str. 4-5

fot. Dariusz Nowak

fot. Dariusz Nowak

informacji

2 wydarzenia

Nowy oddział dla
chorych na cukrzycę

Komentarz
redaktora
Grzegorz Cius

Różnorodność
w jedności

DIABETOLOGICZNE LECZENIE W DĄBROWSKIM SZPITALU

Chorzy otrzymują niezbędną
pomoc lekarską oraz dodatkowe wsparcie od edukatorów oraz dietetyków.
– Teraz oddział liczy 10 łóżek,
ale w miarę potrzeb ich liczba

będzie się zwiększać. Według
szacunków, obecnie w Polsce na cukrzycę cierpią dwa
miliony osób, z czego około
500 tys. jeszcze o tym nie wie.
W nowym oddziale będzie-

my leczyć nie tylko cukrzycę typu 1 czy 2. Zajmiemy
się także cukrzycą ciążową.
Takie pacjentki będą traktowane priorytetowo. Rozpoczniemy także leczenie stopy cu-

Główne rodzaje cukrzycy
•
•
•

Według
szacunków,
obecnie w Polsce
na cukrzycę cierpią
dwa miliony osób,
z czego około 500
tys. jeszcze o tym
nie wie.

Cukrzyca typu 1 – jej przyczyną jest rzeczywisty brak insuliny. Kuracja polega na
stałym jej podawaniu.
Cukrzyca typu 2 – najczęstsza. W początkowej fazie organizm wydziela za mało insuliny w stosunku do potrzeb. Następnie jej wydzielanie jeszcze spada. Leczenie polega
na redukcji masy ciała, stosowaniu diety, zalecaniu wysiłku fizycznego oraz podawaniu doustnych leków.
Cukrzyca ciężarnych – przejściowa. Pojawia się u zdrowych dotąd kobiet, całkowicie
ustępuje po zakończeniu ciąży. Jednak u 30-50% takich kobiet, w ciągu 15 lat, rozwija
się cukrzyca typu 2.

krzycowej. Zapewnimy
również pomoc pacjentom
z osobistymi pompami insulinowymi – mówi dr n.
med. Tomasz Szczepanik,
dyrektor do spraw lecznictwa
w Zagłębiowskim Centrum
Onkologii oraz wojewódzki
konsultant w dziedzinie diabetologii.

Mr

fot. arch.

Od 20 maja
w Zagłębiowskim
Centrum Onkologii,
na nowym oddziale
diabetologicznym,
leczeni są pacjenci
z każdym rodzajem
cukrzycy.

Różnorodność jest dzisiaj
mocno na fali. To co jednolite, wybite od jednej sztancy,
nikogo nie zachwyca. Każdy
chce się wyróżniać i zaskakiwać. Podobne trendy wchodzą do urbanistyki. Nie są
już modne miasta ułożone
od linijki, przewidywalne
i w konsekwencji nudne, jak
flaki w oleju. I tutaj Dąbrowa
Górnicza, wbrew pozorom,
ma sporo atutów. Oto bowiem
obok wielkomiejskiej zabudowy są typowo wiejskie dzielnice z kurami na podwórku i gęsiami na trawie. Ale
różnorodni są także dąbrowianie. Jedni spędzają czas
w kołach gospodyń wiejskich
i remizach. Inni w klubach
muzycznych i restauracjach
sushi. Są tacy, co czekają na
dożynki, a inni odliczają dni
do maratonu. Łączy ich jedno
– wszyscy są z Dąbrowy. I tę
różnorodność w jedności próbujemy pokazać na naszych
łamach.

dr n. med. Tomasz Szczepanik, dyrektor
do spraw lecznictwa w Zagłębiowskim
Centrum Onkologii

Foto-przegląd

Szkoła z dużą
dawką dopaminy
O zmianach w szkole mówi się
od wielu lat. Grupa rodziców
i nauczycieli postanowiła wziąć
sprawy we własne ręce i założyła
Stowarzyszenie Dopamina Lab.
Przegląd Dąbrowski | nr 3 (226) maj 2019

Plenerowe spotkanie Stowarzyszen

ie Dopanima Lab

Bez schematów, z indywidualnym podejściem, ucząca praktycznych umiejętności
– takiej szkoły chcą uczniowie, o czym
mówili podczas „Narady o Edukacji” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dopamina Lab. Prezeska stowarzyszenia, Anna
Dęboń, potrzebę zmian w edukacji dostrzegła, gdy jej dzieci zetknęły się ze schematyczną nauką – dokładnie taką samą, jaką
ona pamiętała ze szkoły. Wraz z innymi
rodzicami i nauczycielami, którzy również
chcą zmienić dąbrowską edukację, założyła
stowarzyszenie.

rozmowa miesiąca 3

Egzamin dojrzałości
– zdali wszyscy

Bożena Borowiec
zastępca prezydenta miasta,
odpowiedzialna za obszary związane z jakością
życia. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zarządzaniu jednostkami pomocy społecznej, była m.in. zastępcą
dyrektora dąbrowskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a ostatnio
pełniła funkcję dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

O maturze, strajku nauczycieli
i stanie szkolnictwa rozmawiamy
z Bożeną Borowiec,
zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej.
– Pani prezydent, tegoroczny
maturalny maraton niemal na
finiszu. Jak Pani zapamiętała
swój egzamin dojrzałości?
– Z matury pamiętam pierwszy
egzamin z matematyki i moją
refleksję, że zadania wcale nie
są trudne... Ale to nie zadania
stresowały mnie najbardziej,
a myśl, że spóźniłam się na
egzamin! Choć po drodze do
szkoły pytałam jeszcze o godzinę i od rana robiłam wszystko,
aby być na czas, to kiedy weszłam za szkolną bramę i nie
zobaczyłam nikogo, byłam
pewna, że się spóźniłam, a moja
matura już trwa. Na szczęście
okazało się jednak, że do szkoły dotarłam o godzinę za wcześnie, a po całej tej sytuacji nic
nie było już straszne! Nawet ta
matma! (śmiech).
– Stres – nieodłączny towarzysz egzaminu maturalnego?
– Na pewno, a tegoroczni maturzyści ze względu na okoliczności, w jakich kończyli szkołę,
mieli go aż nadto. Ze względu
na protest nauczycieli, ten rocznik przeszedł wyjątkowo trudny egzamin dojrzałości.
– I zdawali go nie tylko maturzyści
– To prawda. W Dąbrowie
Górniczej do akcji protestacyjnej przystąpiło 50, spośród
58, placówek oświatowych.
Protest dotyczył zatem niemal
wszystkich uczniów, rodziców
i nauczycieli w mieście. Dni
strajku były egzaminem dla nas
wszystkich i jestem przekonana, że samorząd – jako organizator edukacji w mieście – zdał
ten test. Zdali go dąbrowscy
nauczyciele, dyrektorzy szkół,
rodzice oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek sportowych
i kulturalnych, którzy na czas
strajku przygotowali specjalną
ofertę dla dzieci i młodzieży
oraz przejęli nad nimi opiekę.
Cały czas mieliśmy świadomość, że protest w najtrudniejszej sytuacji stawia dyrek-

torów szkół i przedszkoli oraz
rodziców, których trzeba było
wesprzeć. Chcieliśmy uniknąć
sytuacji, w której dzieci mogły
zostać pozbawione opieki. Nie
chcieliśmy też, aby dyrektorzy
mieli poczucie, że muszą radzić
sobie sami w zapewnieniu opieki dużej liczbie uczniów.
Dyrektorzy placówek mieli też
obowiązek zorganizowania
prawdziwego egzaminacyjnego maratonu. Wspierali się
wzajemnie, pomagali księża
i wolontariusze, dzięki czemu
zdołaliśmy w spokoju przeprowadzić wszystkie egzaminy i pomóc w organizacji czasu dzieciom, bez konieczności
korzystania ze zmienionego
naprędce prawa oświatowego.
– Podczas protestu wiele mówiło się o oczekiwanych zmianach w polskiej szkole. Tego
dotyczyły także dwie debaty
obywatelskie, w których wzięła Pani udział. Jaka jest recepta na bolączki oświaty?
– Obie debaty zorganizowało
stowarzyszenie Dopamina Lab
i udział w nich wzięli najbardziej zainteresowani tematem,
czyli nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie. Na mnie i na prezydencie Bazylaku największe wrażenie zrobiła dyskusja
z uczniami, którzy podkreślali,
że w szkole powinno być więcej miejsca na zdobywanie
praktycznej wiedzy i umiejętności, bo to one są potrzebne
we współczesnym świecie.
Proponowali zajęcia dotyczące
rozwoju umiejętności psychospołecznych, zdrowego trybu
życia czy z zakresu ekologii.
Mówili o potrzebie fachowych
i profesjonalnie prowadzonych
lekcji na temat rozwoju seksualnego oraz urozmaiceniu
lekcji wychowania fizycznego.
Wskazywali też na potrzebę
odpoczynku, proponując organizowanie „stref relaksu”,
w których można odpocząć
od hałasu. Widać, że jest po-

Cieszę się, że powstają stowarzyszenia, takie jak Dopamina Lab, które starają się stopniowo zmieniać szkołę.

trzeba działania. Cieszę się, że
powstają stowarzyszenia, takie
jak Dopamina Lab, które starają się stopniowo zmieniać
szkołę.
– Ale zaczęło się od dyskusji o nauczycielskich wynagrodzeniach, a przyczyną
był – jak pani wspomniała
– strajk.
– Takiego strajku w oświacie
jeszcze w Polsce nie było. Po
raz pierwszy na taką skalę nauczyciele upomnieli się o to,
co powinno być oczywistym
standardem – o szacunek
i godną płacę. Ale odnoszę
wrażenie, że w całym tym
proteście dla osób strajkujących pieniądze zeszły jednak
na drugi plan. Rozumiem ich.
Po pierwsze, jako zastępca prezydenta miasta trzymającego
pieczę na całym miejskim budżetem, z którego olbrzymie
kwoty przeznaczane są na edukację. Po drugie – bo w gronie
znajomych i współpracowników mam wielu nauczycieli.

Mam nadzieję, że ten protest –
to wołanie o godność – sprawi,
że ludzie, którzy odpowiadają
za wychowanie przyszłych
pokoleń, będą należycie poważani. Bez wsparcia rodziców i uczniów to się jednak nie
uda. Dlatego staraliśmy się, by
ten konflikt się nie rozszerzał.
Stąd też apel prezydenta Marcina Bazylaka i dyrektorów
dąbrowskich szkół średnich
do nauczycieli o wystawienie
ocen końcowych uczniom klas

maturalnych, udział w zaplanowanych radach pedagogicznych i przeprowadzenie matur,
mimo trwającego strajku. Nie
była to namowa do przerywania strajku, ale prośba o ukłon
w stronę maturzystów w jednym z najbardziej stresujących
momentów w życiu i zachowanie zdrowego rozsądku, ponieważ tak, jak nie ma uczniów
bez nauczycieli, tak i nauczycieli bez uczniów.

Zdzisława Górska-Nieć

Gotowi? Do biegu... START!
Ruszył nabór do nowej Szkoły Podstawowej nr 33 z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych przy
ul. Chopina. Nabór do klas 1-8 ogólnych, usportowionych
i sportowych trwa do 10 czerwca i może wziąć w nim
udział każdy, również dzieci i młodzież z innych obwodów.
Wymaga to jedynie zgody dyrektora szkoły, do której ma
być przyjęte dziecko, czyli dyrektora SP 33. Placówka ta,
to jedna z najnowocześniejszych szkół w regionie i najnowocześniejsza w mieście. Więcej: www.zssdg.edu.pl
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Dąbrowskie kultywowan
Festyn Folklorystyczny „Chlebem i solą – raz na ludowo”, którego 12. edycja odbyła się 11 maja, to wydarzenie, podczas którego pokazywana jest
nasza historia i tradycja.

FOT. DARIUSZ NOWAK

To czas występów artystycznych, zabawa taneczna,
prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich z dwunastu
dzielnic miasta. To też część przeszłości i współczesności Dąbrowy Górniczej.
– Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej i Orkiestry
OSP Ujejsce, występy mażoretek, dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Zespołu Swojaki z Pałacu Kultury Zagłębia przez cały dzień zapraszały
wszystkich mieszkańców i gości przed remizę OSP
w Ujejscu na festyn folklorystyczny – mówi Renata
Solipiwko, przewodnicząca Rady Osiedla Ujejsce.
– Oficjalnie otworzyli go: Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej, Marcin Bazylak – prezydent miasta oraz jego zastępca – Bożena Borowiec.
W historycznym kąciku KGW z Ujejsca można było

zobaczyć
dawneWiejskich
stroje gospodyń,
wełniaki
Koło Gospodyń
w Ujejscu piękne
jest wyjątkowe
pod jednym
względem.
Należy do niego
osób
łowickie
służące
do nakrywania
łóżka20
bądź
powiew wieku
od 5 do 82
lat.
szenia
na ścianie,
kołowrotki,
pszczelarską odymiar-

kę, praskę do sera, stary hebel, patefon, maselniczkę,
żelazko na duszę, skrzynię na stroje, do której można
było wkładać wyprane, wykrochmalone i uprasowane ubrania, i które tak składowane spokojnie czekały na włożenie. Można było podziwiać zrobione na
szydełku ubrania i haftowane firanki.
W roku bieżącym za organizację w Dąbrowie Górniczej miejskich imprez ludowych, obrzędowych,
folklorystycznych odpowiada dzielnica Ujejsce.
Pierwsze wydarzenie miało miejsce w lutym, był to
„Wyskubek”, czyli darcie pierza, połączone z zawodami w skubaniu. Drugim – festyn „Chlebem i solą
– raz na ludowo”, trzecim będą Miejskie Dożynki.
– Organizacja tych wszystkich wydarzeń to wielkie wyzwanie. Dwa mamy już za sobą, przed
nami dożynki parafialne, jedyne w Dąbrowie
Górniczej, odbywające się właśnie u nas, oraz
impreza najważniejsza – Dożynki Miejskie.
W ich przygotowanie angażują się nie tylko
gospodynie, strażacy ochotnicy, ale i wielu
mieszkańców Ujejsca. Wszystkim należą
się serdeczne podziękowania. Za pomoc
i wsparcie podziękować należy także
proboszczowi naszej parafii – księdzu
Januszowi Sroce – mówi Elżbieta Bąk,
przewodnicząca KGW w Ujejscu. – Udana impreza, na której wszyscy dobrze
się bawią, to także efekt naszej współpracy z gospodyniami innych dzielnic,
władzami miasta i Pałacem Kultury
Zagłębia.
Lucyna Stępniewska

Wyskubek

Skubią pierze, aby męża znaleźć…
Darcie pierza, wyskubki, wydzirki, pierzajki, szkubki - czyli ręczne oddzieranie z gęsich piór (innych też) chorągiewek od twardych
stosin i oddzielanie puchu. Kilkudniowa „impreza” kończyła się poczęstunkiem lub zabawą, co było zapłatą za pracę.

Współcześnie, chcąc kontynuować tę odchodzącą w zapomnienie tradycję,
Pałac Kultury Zagłębia od 2012 organizuje zimową porą takie „wyszkubkowe”
spotkania. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentujące różne dzielnice
miasta, pokazują, jak się drze pierze, potem wszyscy chętni, w tym panowie,
mogą spróbować tej niełatwej sztuki. Tradycyjnym obrzędom towarzyszy
muzyka, suto zastawione stoły z regionalnymi specjałami oraz prezentacja
twórczości dąbrowskich gospodyń.
ste
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FOT. MAREK WESOŁOWSKI

Cóż mogła robić dziewczyna na wydaniu, by nie zostać starą panną? Odpowiedź
brzmi - poszukać sobie męża, pozwolić go znaleźć innym i po prostu za niego
wyjść! Uff! Podstawą znalezienia chętnego kandydata był posag. W jego skład
mogły wchodzić różne ruchomości i nieruchomości, jednak na wsiach podstawą
były poduszki i pierzyny, a ich najlepszym wypełnieniem - gęsie pierze.
Przyszłej pannie młodej w przygotowaniu „gęsiego” posagu pomagały sąsiadki,
spotykając się w zimowe wieczory na wspólnym darciu pierza. Stąd tradycja zwana „wyszkubkiem”, „wyskubkiem” lub „szkubaczką”. Oczywiście panie nie robiły
tego w milczeniu - śpiewały, wymieniały się najnowszymi plotkami, żartowały.
A im później w noc, tym bardziej frywolnie, jako że gospodyni zawsze miała coś
do wypicia i przegryzienia. Nierzadko trafiał się mężczyzna, który chcąc sobie
podjeść, jakiegoś trunku skosztować, a przede wszystkim spędzić czas w miłym
damskim towarzystwie, przynosił akordeon i przygrywał paniom do śpiewu.

Wszystkich zainteresowanych obrzędem, chcących sprawdzić swoje siły w darciu
pierza, zapraszamy do Domu Kultury w Ząbkowicach zimą przyszłego roku.

puls miasta 5

nie tradycji

Chcę
kontynuować tradycje
rodzinne. Śpiewam, gram
na skrzypcach, chodzę do
szkoły muzycznej. Do koła
należę już drugi rok. Są
w nim moja mama i babcia.
Były obie prababcie
i praprababcia, dziadek
grał w orkiestrze.

Wspólne biesiadowanie
jest typowym elementem
festynów ludowych.

ZOBACZCIE

WIĘCEJ
Maja Jarosz, jedna z najmłodszych gospodyń
z Ujejsca, dziesięciolatka

Wszystkie gospodynie z 12 dzielnic zaśpiewały swój hymn. Zebrane
w ogromnym kręgu, ubrane w różnobarwne, oryginalne stroje ludowe
śpiewały o polskiej gospodyni. Potem już na scenie prezentowały ulubione
pieśni ze swojego repertuaru. Nie zabrakło także prezentacji pozostałego
dorobku artystycznego – rękodzieła, haftów, malowanych obrazów, wyrobów
dziewiarskich, no i oczywiście przepysznych kulinariów.

FOT. DARIUSZ NOWAK

Zdaniem dąbrowian

Tak jest, tak będzie!

Amfiteatr po nowemu
wiosna

2019

jesień

Zniszczona muszla koncertowa
nie była użytkowana

Amfiteatr
modernizowany
jest w ramach
Dąbrowskiego
Budżetu Partycypacyjnego.

FOT. DARIUSZ NOWAK

2018

Nowa mozaika w amfiteatrze

Ząbkowicki amfiteatr niegdyś tętnił życiem, był miejscem niezliczonych występów, koncertów czy pokazów. Z upływem czasu podupadał.
Zamiast gromadzić artystyczne dusze, przyciągał amatorów tanich
trunków. Teraz odzyskuje dawny blask. Po wyburzeniu rozsypującej
się muszli koncertowej, powstał wybrukowany plac, na którym będzie
można występować lub ustawiać przenośną scenę. W górnej części
skweru jest plac zabaw. Są też alejki, ławki i kosze na śmieci. Zieleń
oddziela miejsce od al. Zwycięstwa. Teren będzie oddany do użytku
do końca maja. Zadanie wykonano w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego.

Gościnnie, po
staropolsku
Wzorem staropolskiej gościnności,
członkinie dąbrowskich Kół Gospodyń
Wiejskich przygotowały pięknie zdobione, suto zastawione
stoły z regionalnymi
specjałami. Nie zabrakło wyśmienitych
wędlin, sałatek, ciast
i ciasteczek.
– Na naszych stołach królują
dzisiaj serniki, jabłeczniki, makowce, wszelakie babki i drożdżówki. Tradycyjnym ciastem,
którego nie może zabraknąć na
imprezach ludowych, a zwłaszcza dożynkach, jest jednak kołacz – drożdżowe ciasto, które
może być wzbogacone kruszonką lub rodzynkami. Kiedyś dla
wielu rodzin podanie ciasta
drożdżowego było świętem.
Aby było ono smaczne, trzeba
je długo wyrabiać. Od
tego zależy sukces.
Choćby nie wiem
jaka maszyna
mieszała wszystkie składniki, nigdy nie będzie tak
dobre jak wyrabiane

Lila
Kownacka

ręcznie – mówi pani Lila Kownacka z KGW z Ujejsca.
Na społeczności Ujejsca spoczywa jeszcze w tym roku organizacja Miejskich Dożynek. I tutaj
do pracy „wkroczy” pani Krystyna Łukasik, która tradycyjnie
od 30 lat przygotowuje wieńce
dożynkowe.
– W zależności od rangi imprezy robię wieńce większe,
mniejsze, bardziej lub mniej
skomplikowane. Dostaję stelaż
od gospodarza, zbieram zboża
i kwiaty, układam w wiązki.
Zboża przynoszą mi też sąsiedzi,
muszą być dorodne, czyste, ścięte kosą lub sierpem, nieuszkodzone. Jak przygotuję materiał,
wstążki, dekoracje, to buduję
wieniec, zajmuje mi to czasem
dwie godziny, czasem dwa dni.
Skąd biorę pomysły? Podglądam. Będąc na dożynkach, obserwuję wieńce wykonane
przez innych, zapamiętuję wzory i wykorzystuję
je w swojej pracy.
Krystyna Łukasik
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6 gospodarka
W GÓRĘ
LUB
W DÓŁ

Notowania

Samorząd
dla obywateli

Na początku maja odwiedzili nas partnerzy z Rumunii,
Włoch, Czech oraz z sąsiedniego Sosnowca. Wszystko w ramach unijnego projektu „Wide
Perspective-Specific Actions”.

Wszyscy prezentowali i promowali swoją lokalność, tradycje czy kulturę. Była też wymiana doświadczeń m.in.
w zakresie bezpieczeństwa czy tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego.

Przedłuża się budowa ścieżki rowerowej na ulicy Kasprzaka. Powodem jest zbyt płytko zabudowana infrastruktura
telekomunikacyjna. Udało się jednak dogadać z firmą
i prace budowlane ponownie ruszyły. Wszystko ma być
skończone najpóźniej 6 czerwca.

Kłopoty
na Kasprzaka

Lokal
na start

Centrum Szkoleń
i Coachingu

Made in Dąbrowa

Szyna dużej
prędkości
Rozwój kolei dużych prędkości
w Europie w ogromnej mierze
uzależniony jest od dąbrowskiej huty
stali. To tutaj powstają unikatowe
szyny o długości 120 m,
odporne na olbrzymie
przeciążenia i różnorodne Dawna Huta Katowice dołączyła do ekskluzywnego grona trzech zakładów na świecie, które są w stanie wykonać tak doskonałe i długie szyny.
warunki klimatyczne.
Najnowocześniejsza na świecie
instalacja do produkcji specjalistycznych szyn została uruchomiona w Dąbrowie Górniczej w 2014 r. Tym samym
dawna Huta Katowice dołączyła do ekskluzywnego grona trzech zakładów na świecie, które są w stanie wykonać
tak doskonałe i długie szyny.
Dzięki produktom z Dąbrowy
Górniczej coraz szybciej jeżdżą polskie pociągi.
Bez szyn z naszego miasta
PKP nie mogłyby realizować
wielkich kontraktów inwestycyjnych finansowanych
z unijnych pieniędzy. Sama
produkcja jest niezwykle
skomplikowana i wymaga
precyzji. Robi wrażenie nie
tylko na laikach, ale także na
kontrahentach, którzy przyjeżdżają do Dąbrowy Górniczej
z całej Europy, aby ustawić się
w kolejce po znakomite szyny.

fot. ArcelorMittal Poland

Najnowocześniejsza na świecie instalacja do produkcji specjalistycznych
szyn została uruchomiona w Dąbrowie Górniczej w 2014 r.

Projekty z unijnym wsparciem

Za nami pierwsza edycja konkursu.
– ma to być swoisty lek na tak
zwaną „budżetówkową frustrację”. Firma będzie odpowiedzią na potrzeby pracowników i pracodawców w ogólnie
rozumianej budżetówce.

fot. Dariusz Nowak

Nowe punkty na biznesowej
mapie Dąbrowy Górniczej
pojawią się w budynkach przy
Piłsudskiego i Strzemieszyckiej. Na łamach naszego magazynu, będziemy przedstawiać zwycięzców i ich plany.
Jedną z osób, która otrzyma
„Lokal na start”, jest Monika
Polaczek. Prowadzi na Facebooku profil „Robię w Budżetówce”, który ma ponad 16 tysięcy obserwatorów. W ramach
programu otworzy w lokalu
Centrum Szkoleń i Coachingu. Na miejscu będzie można
między innymi spróbować
zmienić swoje nastawienie do
pracy czy zaradzić wypaleniu
zawodowemu. Do tego pojawią
się różnego rodzaju kursy. Jak
mówi sama pomysłodawczyni

Monika Polaczek
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– Niemal rok temu Centrum Sportów Letnich nad Pogorią III i w Parku Zielona zostało wyróżnione nagrodą
„Let the Stars Shine” dla najlepszych projektów zrealizowanych z unijnym wsparciem. Nagrodę tę wręczał
nam wtedy europoseł Jan Olbrycht, którego niedawno miałem przyjemność oprowadzić, zarówno po molo
nad Pogorią, jak i po zrewitalizowanym Parku Zielona - mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy.

ekologia 7
Eko–barometr

Uciszyć drogowy szum
Samorząd i mieszkańcy walczą o budowę ekranów akustycznych
przy dąbrowskim odcinku DK1.
Skarby dąbrowskiej natury
fot. Dariusz Nowak

Hałas dobiegający z ruchliwych dróg to duża uciążliwość. Mieszkańcy okolic dąbrowskiego odcinka DK1,
która będzie przebudowywana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do standardów
drogi ekspresowej, mieli nadzieję, że powstaną przy
nim ekrany dźwiękochłonne. GDDiKA, mimo wcześniejszych deklaracji, uznała jednak, że nie wszędzie
jest to konieczne. Jako argument przytoczono zmienione przepisy środowiskowe.
Władze Dąbrowy Górniczej nie dają za wygraną.
Zwróciły się z kolejnym apelem do parlamentarzystów
o interwencję w tej sprawie. Liczą, że w końcu uda
się przekonać GDDKiA do budowy ekranów, dzięki
czemu mieszkańcy m.in. Ujejsca i Antoniowa nie będą
skazani na życie w sąsiedztwie drogowego hałasu. PK

Trofeum
z bezkrwawych
łowów

Dąbrowski odcinek DK1 należy do
najbardziej ruchliwych dróg w kraju.

Walczymy z hałasem
– Na zlecenie miasta przeprowadzono badania, które wykazały
wysoki poziom hałasu. GDDKiA przeprowadziła również badania natężenia ruchu, które potwierdziły dobrze znany fakt, że jest
on bardzo duży. Z przedstawionych prognoz jasno wynika też,
że ruch w najbliższych latach będzie wyraźnie wzrastał. Jednocześnie GDDiKA uznała, że nie ma konieczności budowy ekranów akustycznych, m.in. w rejonie Ujejsca i Antoniowa. Takie
stanowisko to ignorowanie oczekiwań mieszkańców, które były
wielokrotnie zgłaszane – podkreśla Damian Rutkowski, zastępca
prezydenta miasta.

fot. Dariusz Nowak

Nam nie jest wszystko jedno
ekologiczna rubryka interwencyjna

Takie rzeczy tylko na Pustyni Błędowskiej. Jest
wrześniowe, późne popołudnie 2017 r. Fotograf,
Andrzej Kryza, od kilku godzin siedzi przyczajony
w wybudowanej przez siebie kryjówce na Pustyni
Błędowskiej. Nagle pojawia się duże zwierzę. Jeleń
z bogatym porożem? Nie, to dostojny, rzadko spotykany w zagłębiowskich lasach łoś.
Więcej zdjęć Andrzeja Kryzy zobaczycie w kolejnych numerach.
W dąbrowskich Podbuczynach roi się od pomników przyrody. Okazałe,
wiekowe buki zachwycają
miłośników przyrody. Na
zdjęciu pień 300-letniego
drzewa. W tle nieco młodsze, ale ciągle zielone buki.

Przepisy zabraniają jazdy
pojazdami mechanicznymi
po drogach leśnych.

Jak co roku
na leśnych
drogach
można spotkać wielbicieli
motocykli crossowych i quadów. „Sportowcy” za nic
mają zakazy obowiązujące
w lasach. Jeżeli zauważysz
quady w lesie – poinformuj
Straż Miejską lub leśników.

Zauważyłeś coś niepokojącego. Interwenuj!
• Straż Miejska, telefon 986 – czynny całą dobę
• Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefon
32 262 44 10 – czynny całą dobę
• Wydział Ekologii i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego, telefon 32 295 67 18 – czynny
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Zapraszamy na
fotograficzne,
bezkrwawe
łowy.

Czekamy na
Wasze zdjęcia.
Czekamy na Wasze zdjęcia.
Przesyłajcie je na
przegladdabrowski@
biblioteka-dg.pl
– koniecznie z danymi autora. Najciekawsze opublikujemy na naszych łamach.
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Poznajmy się

Zobacz
więcej, jak
funkcjonuje
placówka

Jaką pomoc
otrzymują
podopieczni?
www.dabrowagornicza.
naszsds.pl

otwarteserca.com

Terapia w teatrze i ogrodzie
Twórcza rehabilitacja
Środowiskowy
Dom
Samopomocy

Jedną z form terapii realizowanych w placówce
jest arteterapia. Niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia teatralne uczą
się umiejętności, dzięki którym lepiej funkcjonują w społeczeństwie.

W pracowniach terapeutycznych m.in. aktywizacji zawodowej, gospodarstwa domowego,
informatycznej, ogrodniczo-technicznej czy
konserwatorskiej osoby z niepełnosprawnością
korzystają z rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Życie na maksa

To był
ich dzień!

Występy artystyczne osób niepełnosprawnych, wystawa prac
autorskich, aukcja oraz słowa
wsparcia i zrozumienia ze strony
zaproszonych gości – tak 6 maja
świętowano Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną oraz Europejski
Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych.
Wydarzenie, pod honorowym patronatem prezydenta miasta Marcina Bazylaka,
zorganizowało dąbrowskie
stowarzyszenie Krokus.
/AZ/

Warsztat Terapii
Zajęciowej
Otwarte Serca

A jednak się udało!
– Gra w szachy
i sukcesy, jakie
odnosiłem, sprawiły,
że zmieniłem
myślenie o sobie,
bardzo mnie to
dowartościowało.
Cieszę się, że moją
największą pasję
udało mi się połączyć
z pracą zawodową
– mówi Dawid
Falkowski, nauczyciel
Ośrodka.

Po studiach
wrócił, aby uczyć

Najmłodsi z różnymi
niepełnosprawnościami uczą się,
rehabilitują, a nawet mieszkają
w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej. W nowoczesnej
placówce mają stworzone warunki do
wszechstronnego rozwoju.

Utalentowany
Emanuel Dzierżanowski,
uczeń IV klasy, to
jeden z najmłodszych
szachistów biorących
udział w turniejach.
Z szansy, jaką daje Ośrodek sko- diach pedagogicznych wrócił do podopiecznych w umiejętności, imi zdrorzystał Dawid Falkowski, kiedyś
jego uczeń, a dziś nauczyciel.
Swoją edukację rozpoczął tu
w V klasie szkoły podstawowej.
Wstąpił do klubu Jutrzenka, do
sekcji szachowej, zrzeszającej
osoby niewidome i słabowidzące. Potem pracował w nim
jako wolontariusz i instruktor
szachowy. Po ukończonych stu-
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Ośrodka i dziś, jako nauczyciel
swoją największą pasją dzieli
się z innymi. Prowadzi zajęcia z szachów w V i VII klasie
oraz kółko szachowe. Może być
dumny, przygotowani przez niego zawodnicy odnoszą sukcesy
na turniejach miejskich i krajowych. Ale to nie wszystko.
Pan Dawid wyposaża swoich

które przydadzą się im w życiu
dorosłym. Szachy bowiem uczą
logicznego myślenia, wyobraźni
i odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie z porażkami.
Gra w szachy buduje w młodych
poczucie własnej wartości. Szachiści z dysfunkcją wzroku
uczestniczą w rozgrywkach na
normalnych zasadach ze swo-

wymi rówieśnikami.
Wszystkich obowiązują te same reguły, liczy się wynik. Nie ma taryfy
ulgowej. – Nikt nie traktuje nas
wyjątkowo – opowiada Dawid
Falkowski. – Każdy może wygrać. Liczą się dobre przygotowanie i zdobyte punkty.

reklama 9
NASZ CZŁOWIEK W BRUKSELI
Zawsze blisko ludzi

Pomysłodawca i ambasadorka kampanii
„Bądź bezpieczna” adresowanej do
kobiet z woj. śląskiego. Od lat walczy
w Brukseli o skuteczną ochronę dzieci przed
internetową przemocą i pornografią.
Wspiera działania na rzecz osób
niedowidzących i niedosłyszących.
W Parlamencie Europejskim
organizuje staże i szkolenia
dla polskiej młodzieży.

Dla Zagłębia i Dąbrowy
Górniczej

Zgłosiła i przeforsowała w Parlamencie
Europejskim poprawki gwarantujące
miliony euro na rewitalizację obszarów
poprzemysłowych i nowe tereny inwestycyjne
w Zagłębiu.

W trosce o środowisko

Jako członek Komisji Ochrony Środowiska
Naturalnego Parlamentu Europejskiego walczy
o środki na skuteczną walkę ze smogiem.
Uczestniczyła w zakończonych sukcesem
staraniach o pozyskanie z unijnej kasy pieniędzy

na rozbudowę sieci ciepłowniczych w Zagłębiu.
Promuje między innymi korzystanie z toreb
materiałowych zamiast reklamówek.

Z myślą o Twoim zdrowiu

Walczy z boreliozą – cichym zabójcą
Europejczyków. Wezwała Komisję Europejską
do opracowania planu zwalczania boreliozy
i zabezpieczenia funduszy na badania nad
szczepionką przeciwko tej chorobie. Inicjuje
działania na rzecz skutecznej pomocy
dla cierpiących na choroby rzadkie oraz
osteoporozę. Aktywnie wspiera walkę
z rakiem.

Jadwiga

WIŚNIEWSKA
nr 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości

• Od 2014 r. Poseł do Parlamentu
Europejskiego z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości: członek
Komisji Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności
oraz Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia; zastępca
w Komisji Kultury i Edukacji.
• Jedyny polski przedstawiciel
w składzie oficjalnej delegacji
Parlamentu Europejskiego
na szczyt COP24 w Katowicach.
• Wiceprzewodnicząca Ruchu
Kobiet Sojuszu Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów
ACRE
• Najbardziej wpływowy polski
Poseł do PE w dziedzinie polityki
środowiskowej
• Złożyła w Parlamencie Europejskim
ponad 1000 poprawek
• Z jej zaproszenia do Parlamentu
Europejskiego skorzystało 550 osób
a 40 studentów głównie śląskich
uczelni odbyło staż w Brukseli.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

PRACOWITA
I UDANA KADENCJA

Miasto i okolice

PREZYDENT
Z ABSOLUTORIUM
I WOTUM ZAUFANIA
Prezydent miasta otrzymał wotum zaufania od radnych.
Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła
prezydentowi absolutorium.

– Dobiegła właśnie końca sesja
Rady Miejskiej, podczas której
po raz pierwszy miałem przyjemność zaprezentować „Raport o stanie Gminy Dąbrowa
Górnicza za rok 2018”. Dla
mnie raport ten to nie tylko
podsumowanie poprzedniej
kadencji, ale przede wszystkim punkt wyjścia do tego, co
czeka nas w Dąbrowie w najbliższych latach. Tym bardziej
cieszę się, że zdecydowana
większość radnych obdarzyła mnie zaufaniem, za które
serdecznie dziękuję. Jestem
przekonany, że mając wspar-

cie w Radzie, razem możemy
osiągnąć zdecydowanie więcej
– podkreślił Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Dąbrowscy radni w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili pracę prezydenta
oraz wykonanie miejskiego
budżetu w 2018 roku. Za
udzieleniem wotum zaufania
głosowało 18 radnych, 6 było
przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wykonanie budżetu
i udzielenie absolutorium
poparło 17 radnych, przy
6 głosach przeciw i jednym
wstrzymującym się.
red

Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

Dokąd się spieszysz?
Spieszę się, żeby zawieźć córkę
do przedszkola, żeby odwieźć
syna ze szkoły. Spieszę się,
żeby na następnych światłach,
na czerwonym, zająć pole position, żeby przed innymi być
w domu, być w sklepie, być przy
kasie. Spieszę się nadać szybką
paczkę, do fast fooda, do Orlen
Expressu…
Szymon Malinowski, profesor
nauk o ziemi na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wyjaśnia: „Mamy rok 2019.
Ilość zasobów, którą ludzkość
zużyła od początku istnienia do
połowy lat 90., jest taka sama jak
od połowy lat 90. do teraz”. Świat
przyspieszył. Jeśli temperatura
planety wzrośnie o więcej niż
2 stopnie w stosunku do epoki
przedprzemysłowej, dojdzie do
niekontrolowanej emisji gazów

cieplarnianych do atmosfery.
Wiąże się to np. z uwolnieniem
materii organicznej, która w tej
chwili jest zamarznięta na Syberii. Możemy więc w stosunkowo
krótkim czasie wywołać procesy, które dla ludzkości skończą
się bardzo źle. W tej chwili
wszystko jeszcze przed nami.
Jednak uniknięcie katastrofy
wymaga bardzo dużej liczby
zmian, na każdym szczeblu.*
Dotyczy to przede wszystkim
sposobu, w jaki żyjemy. W tym
miejscu klimatologom spieszą
z pomocą urbaniści. Jan Gehl
w książce „Miasta dla ludzi” zauważa: „powszechnie wierzy się,
że życie w przestrzeni miejskiej
jest w głównej mierze kwestią
liczby użytkowników. Ale to tylko jeden z czynników, drugim,
równie istotnym warunkiem życia miasta, jest czas, jaki ludzie

spędzają w przestrzeni publicznej. Wiele osób poruszających
się szybko przez miejską przestrzeń może wzniecić znacznie
mniej życia w mieście, niż kilku
spacerowiczów”.** By się o tym
przekonać, wystarczy trafić do
śródmieścia Dąbrowy Górniczej
i np. na Zieloną.
Jak pisze Gehl, wbrew ugruntowanemu przekonaniu, szybki ruch to miasto pozbawione
życia. Powolny ruch to miasto
pełne życia. I postuluje tworzenie miast zachęcających do
jeżdżenia rowerem i chodzenia
pieszo. Miast, których mieszkańcy nie spieszą się, żeby ze
sobą skończyć.
*Zob. Areta Szpura, Jak uratować
świat?, Warszawa 2019, str. 33
** Jan Gehl, Miasta dla ludzi, Kraków
2014, str. 71.
*** Ibidem
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10 dąbrowska majówka
Takiej majówki jeszcze nie było! Za nami mnóstwo emocji
koncertowych, sportowych i innych rodzinnych aktywności na
świeżym powietrzu. Nawet pogoda nie zepsuła zabawy na Dębowym
Maj Festiwalu. Przeżyjmy to jeszcze raz.
DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

Majówka
pełna atrakcji!
WWW.DABROWA-GORNICZA.PL

zdjęcia: Radosław WOJNAR

Nie zabrakło sportowych atrakcji.
Między innymi wodnych - Sup
Liga Bass – I Otwarte Mistrzostwa
Dąbrowy Górniczej na Deskach Sup...
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... oraz tanecznych, jak
na przykład Express
yourself

Fireshow – taniec,
ogień i muzyka

dąbrowska majówka 11
Zdaniem dąbrowian

SARA
Dawno się tak z rodziną nie wybawiłam. Holi Festival w odnowionym Parku Hallera to był strzał
w dziesiątkę!

ROKSANA
Express Yourself to było coś!
Mega energia, mega pozytywni
ludzie i taneczna atmosfera!
O to chodziło!

W pierwszym dniu, w ramach
Rock’a Wolności, pojawiły się
między innymi Róże Europy

SŁAWEK I ARTUR
Specjalnie na majówkę przyjechaliśmy do Dąbrowy z Wrocławia. Nie żałujemy! Mimo tylu
atrakcji i koncertów, można było
się zrelaksować i odpocząć od
codzienności!

Dąbrowska grupa rockowa
„Trasnsgresja”

Złowione w sieci

Dębowy Maj
dobrze oceniany!

SKOMENTUJ
NA
facebook.com/
fabrykapelnazycia
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12 kultura / biblioteka
WIĘCEJ

Ale to już było...

Nowi liderzy biznesu!
25 kwietnia w Bibliotece Głównej odbył się finał III edycji
projektu „Fabryka Kreatywnego Biznesu”.

Studio biblioteka

Zakurzone
nagrania
Finał konkursu „Zakurzone wiersze”, odbywający
się w ramach Tygodnia Bibliotek, pozwolił wyłonić
najlepiej recytujących przedszkolaków w mieście. Na
tę okazję dzieci przygotowały teksty, które odeszły
już nieco w zapomnienie i nie należą do tych najbardziej popularnych. Oprócz nagród książkowych,
wyróżnieni uczestnicy dostali niepowtarzalną szansę
na nagranie w profesjonalnym studiu nagrań, mieszczącym się w dąbrowskiej książnicy, deklamowanych
przez siebie tekstów. Już niebawem będziemy mogli
usłyszeć, jak zdolni mali dąbrowianie recytują m.in.
„Tygryski” Joanny Papuzińskiej, „Słońce” Tadeusza
Kubiaka, „Sól i cukier” Hanny Niewiadomskiej czy
„Zakochaną żabę” Tadeusza Śliwiaka. /MB/

Uczniowie dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych przez pół roku
walczyli o tytuł „Młodego Lidera Biznesu”. Kreatywną młodzież
wspierali ich mentorzy: Maria Gaertner, Anna Urbańska, Sylwia Widzisz-Pronobis, Paweł Badura, Konrad Kawelczyk, Michał Kucharski,
Przemysław Lichołap oraz Marcin
Pałys. W tegorocznej odsłonie projektu królowały pomysły związane
z produkcją spersonalizowanych
toreb i dziecięcych ubranek, a także
stworzeniem herbaciarni, klubokawiarni, stylowego atelier czy szkoły
tańca. Werdyktem jury na I miejscu
znalazła się grupa 8 z V LO im. J. Zamoyskiego (reprezentowana przez:
Zuzannę Musiał, Wiktorię Bierońską i Oktawiana Gajewicza); miejsce
drugie przypadło grupie 3 z I LO im.
W. Łukasińskiego (w składzie: Iga
Kujawa, Konrad Widurski oraz Filip Bartusiak); natomiast na miejscu
trzecim uplasowała się grupa 2 z II
LO im. S. Żeromskiego (w składzie:
Sara Malowaniec, Paulina Widawska, Natalia Kaczmarek). Projekt
zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej./MB/

do zobaczenia

Józef Piłsudski
w Karykaturze

Z życia filii bibliotecznych

Pisarz na
włościach

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek do Filii nr 7 (ul. Kasprzaka 46) zawitał
Kazimierz Szymeczko – pisarz utworów
dla dzieci i młodzieży, autor książek, m.in.
„Historia Polski w opowieściach”, „Pościg
za czarną hondą” czy „Tetrus”. Spotkanie
było wysoce interaktywne – przedszkolaki
układały z autorem historyjki, zgadywały,
kto może być pisarzem i zadawały ogrom
niełatwych pytań, z którymi autor poradził
sobie doskonale! /MB/
Przegląd Dąbrowski | nr 3 (226) maj 2019

Przez cały czerwiec w Galerii Klubowej Biblioteki
Głównej można oglądać wystawę „Józef Piłsudski
w karykaturze”, udostępnioną z Muzeum Historii
Kielc. Marszałek Piłsudski był w dwudziestoleciu
międzywojennym jedną z najczęściej i najchętniej karykaturowanych postaci. Przedstawione na
wystawie grafiki pochodzą w większości z pism
satyrycznych, m.in. „Cyrulika Warszawskiego”,
„Wróbli na dachu” oraz „Muchy”. /MB/

kultura / biblioteka 13
już za parę dni, za dni parę...

Kartoteka
amatorów
Miejska Biblioteka
Publiczna we
współpracy
z Grzegorzem
Kwasem,
absolwentem
krakowskiej
PWST i aktorem
Teatru Zagłębia
w Sosnowcu, ma
zaszczyt ogłosić datę
premiery spektaklu
„Kartoteka”.

Poszukiwania odważnych aktorów-amatorów, którzy chcieli stać się częścią teatralnego
projektu, rozpoczęły się już
na początku roku. Zainteresowanie przerosło oczekiwania
organizatorów! Po wielu próbach i spotkaniach zostali oni

czasoumilacz

literacka pracownia

Kulturalny
Facebook

Odjazdowe
warsztaty!

– grupa dwudziestu osób, która tworzy obsadę „Kartoteki”.
Początkowo zupełni amatorzy
z biegiem czasu nabywali nowe
umiejętności, a także objawiali talenty, o istnieniu których
sami nie wiedzieli. Chcecie
na własne oczy zobaczyć, jaką

drogę przeszli nasi aktorzy?
Już wkrótce będzie to możliwe!
Premiera spektaklu odbędzie
się 22 czerwca (sobota) o godz.
18:00 w Bibliotece Głównej.
Informacje o wejściówkach pojawią się na stronie biblioteki:
www.biblioteka-dg.pl. /MB/

Podczas corocznego rajdu rowerowego organizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek swoje miejsce zaznaczyła również Literacka Pracownia Artystyczna. W plenerowych okolicznościach
można było zaprojektować własną torbę i uszyć ją od podstaw.
Nie lada atrakcją była możliwość własnoręcznego ozdabiania gotowych sakiew, m.in. poprzez wprasowywanie przygotowanych
napisów, takich jak: „Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota
w worku”, „Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam
ubranie”. /MB/

Jest wiele powodów, dla których warto śledzić nasz facebook’owy profil: mbpdg.
Oprócz garści informacji dotyczących zapowiadanych wydarzeń i poleceń prosto z bibliotecznych regałów, znajdziecie
tam też konkursy, w których
można wygrać bilety do Kina
Helios w Dąbrowie Górniczej, Teatru Zagłębia
w Sosnowcu czy Teatru
Śląskiego w Katowi- Książkę poleca
cach. Co zrobić, aby
Jola Pluta
wygrać? Tego już dowiecie się z naszego – bibliotekarka
fanpage’a!/MB/

popularni czytają

KONTAKT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. T. Kościuszki 25

czy wiesz że...

Wszystkim miłośnikom przyrody polecam komiks „Umarły las” autorstwa
T. Samojlika i A. Wajraka. Efektem
obcowania z dziką przyrodą w kniejach Puszczy Białowieskiej jest ten
zabawny komiks utrzymany w konwencji ptasiego westernu. Czytelnik
poznaje miasto na Dzikim Wschodzie, gdzie w saloonie serwuje się larwy, błyskawiczne pogrzeby załatwia
sóweczka: Mogiłczyk, a szeryf Triko
próbuje powstrzymać inwazję szpaków i gang puszczyków.
tel. 32 639 03 00
fax. 32 639 03 10

strona internetowa
www.biblioteka-dg.pl

Najstarszy uczestnik „Odjazdowego
Bibliotekarza” miał
75 lat, a najmłodszy
zaledwie… 2!

instagram
www.instagram.com/bibliotekadg

facebook
@mbpdg
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14 z życia dzielnicy, osiedla i ulicy
Razem możemy więcej

Z myślą o seniorach
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Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny.
Zainteresowani mogą
skorzystać z transportu
i spod Pałacu Kultury
Zagłębia pojechać na
otwarcie do Parku Zielona.
Więcej informacji: 504
983 124.

OGŁOSZENIA
DROBNE

fot. redakcja

Prezydent
Dąbrowy Górniczej,
Stowarzyszenie „Razem
w Przyszłość” oraz Rada
Seniorów zapraszają 14
czerwca od 12.00 do
20.00 do Parku Zielona na
obchody Dąbrowskiego
Dnia Seniora. W ramach
atrakcji organizatorzy
przewidzieli Paradę
Seniorów, Piknik
Integracyjny, występ
Mariusza Kalagi,
potańcówkę dla Seniorów
– „Senior tańczy i śpiewa”,
warsztaty, pokazy
i występy artystyczne
oraz poczęstunek.
Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny.
Zainteresowani mogą
skorzystać z transportu
i spod Pałacu Kultury
Zagłębia pojechać na
otwarcie do Parku
Zielona. Więcej
informacji: 504 983 124.
AZ

Profesjonalne czyszczenie REFRESH
• tapicerki meblowej
• tapicerki samochodowej
• tapicerki skórzanej
• dywanów i wykładzin
tel. 799 236 978

z życia dzielnicy, osiedla i ulicy 15
Dąbrowa z bliska

Gołonóg

Gołą nogą po
mokradłach

Najwyższy punkt

337 m n.p.m.
liczba ludności

50 tys.
fot. Dariusz Nowak

Na szczycie
Wzgórza
Gołonoskiego
znajduje się
Sanktuarium
św. Antoniego
Padewskiego.
Górujący nad
otoczeniem kościół
został zbudowany
przez biskupa
krakowskiego
Andrzeja
Trzebickiego
w stylu barokowym
pod koniec XVII w.

Należy do najstarszych dzielnic Dąbrowy Górniczej. Jej
punktem charakterystycznym jest Wzgórze Gołonoskie, jedno z największych
wzniesień Zagłąbia.

Rozwój Gołonoga
rozpoczął się wraz z budową Huty
Katowice. To wtedy powstały duże
osiedla mieszkaniowe i nowe arterie
komunikacyjne.

Kto czyta, nie błądzi

14,8 mln zł

Zaproszenie dla
niepełnosprawnych

miasto przeznaczy na
złagodzenie skutków
obciążenia domowych
budżetów z tytułu nowych
stawek za wodę i ścieki

Nowe stawki za
wodę i ścieki

fot. Dariusz Nowak

Od 25 maja zacznie obowiązywać nowy
cennik za wodę i odprowadzanie ścieków.
Będą dopłaty dla mieszkańców.
Stawki zatwierdzone przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wynoszą 7,58 zł za m3 wody, a za ścieki
10,82 zł. Rada Miejska, na wniosek
prezydenta, zdecydowała o dopłatach dla
mieszkańców. Wyniosą one 1,03 zł do m3
wody i 3,84 zł do m3 ścieków.
Dzięki temu dąbrowianie zapłacą 6,55 zł
za m3 wody i 6,98 zł za m3 ścieków.
Na złagodzenie skutków obciążenia
domowych budżetów, z miejskiej kasy
przeznaczonych zostanie prawie 14 mln
800 tys. zł.
PK

6 czerwca od 10.00 do
15.00 w Parku Zielona i na
ośrodku CSiR odbędzie się
Wojewódzki Piknik Osób
Niepełnosprawnych.
Dla uczestników wydarzenia
przygotowano szereg atrakcji
sportowych, rekreacyjnych,
muzycznych i artystycznych.
Organizatorami
wydarzenia są Śląski
Oddział Wojewódzki
Polskiego Stowarzyszenie
Diabetyków oraz Urząd
Marszałkowski. Honorowy
Patronat nad wydarzeniem
objął Marcin Bazylak,
Prezydent Miasta.
AZ

Na gorącym uczynku…

1
MAJA

Dąbrowscy policjanci zatrzymali
dwóch podejrzanych o rozbój
w salonie gier. Mężczyźni
obezwładnili pracownika oraz
skradli kasetkę z pieniędzmi i
dokumentami. Grozi im do 12 lat
więzienia.

8
MAJA

Policjanci wraz z prokuraturą
ustalają dokładny przebieg
zdarzenia, do którego doszło
na pasach przy ulicy Kościuszki.
W wyniku potrącenia przez
osobówkę zmarła 65-letnia
kobieta.

Zauważyłeś zagrożenie
- zadzwoń!

997
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16 nasza historia
Kartka z kalendarza

Zasłabł
z emocji

20 maja

1923

W maju 1923 r. odbywał się I Zjazd Wychowanków Szkoły Górniczej w Dąbrowie Górniczej.
W jej murach stawiło się ponad 200 przedwojennych absolwentów z lat 1893-1914. Honorowym przewodniczącym zjazdu był inż. Hieronim Kondratowicz, który przyjechał koleją.
Zasłużony pedagog, opuszczając miasto, zasłabł
na dworcu podczas wsiadania do pociągu. Mimo
natychmiasatowej pomocy, zmarł. Jego imieniem nazwano ulicę przylegającą do dąbrowskiej „Sztygarki”.

Łowcy okazji
Opowieści
o tańcu
Bharatanatyam

Wyprawy
na krańce
Ziemi...
W maju macie okazję odbyć podróż do dalekiego
Bhutanu oraz posłuchać
opowieści o tańcu Bharatanatyam. Jest to taniec
świątynny, pochodzi z południa Indii, gdzie niegdyś tańczony był w świątyniach przez poślubione
bogu tancerki świątynne
devadasi. Devadasi swym

tańcem wielbiły boga,
opowiadały wiernym historie zaczerpnięte z bogatej mitologii hinduskiej
o bóstwach i znanych bohaterach. Spotkanie z cyklu „Wyprawy na krańce
Ziemi... ” pt. „W królestwie Bhutanu” odbędzie
się w Muzeum „Sztygarka”
30 maja o godz. 17.00.

8 czerwca nie przegapcie największego
festiwalu dziedzictwa przemysłowego
w Polsce i drugiego w Europie. W tym
roku z okazji jubileuszu 10-lecia INDUSTRIADY – ponad 500 wydarzeń w 44
zabytkach techniki w 27 miejscowościach w całym województwie śląskim.
W Muzeum „Sztygarka” także będzie
się działo!

Skarb w zasięgu ręki Było, nie minęło...

Denary z Łośnia
Ze zbiorów „Sztygarki”

Pani Barbara Szarota z Zakopanego, poszukując śladów przeszłości swojej rodziny w naszym
regionie, natrafiła na ciekawe zdjęcie grupowe
urzędników i majstrów Huty Bankowej z 1919 r.,
na którym prawdopodobnie znalazł się jej dziadek Ludwik Rzepkiewicz. Na naszą prośbę sporządziła jego krótki biogram, który zamieściliśmy
w kwietniowym numerze. Kolejnym krokiem jej
genealogicznych poszukiwań będzie sentymentalna podróż, w tym wizyta w Dąbrowie Górniczej i w naszym muzeum. Zapraszamy!

On i ona. Dąbrowianie w parze z historią

Taterniczka z obiektywem
Bronisława Kondratowiczowa
z domu Łapczyńska
1854-1949

XII-wieczny,, Skarb hutnika”
z Dąbrowy Górniczej – Łośnia
można oglądać na ekspozycji
w Muzeum Miejskim,, Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
Denar Bolesława IV Kędzierzawego (1122-1173).
Awers: książe na tronie z mieczem na kolanach. Legenda:
BOLEZLAVS
Rewers: głowa św. Wojciecha
w prostokątnym obramowaniu. Legenda: ADALBERTVS

Pionierka fotografii tradycyjnego budownictwa ludowego
i miłośniczka Tatr. Swoje zdjęcia
zamieszczała w publikacjach naukowych. Z mężem Hieronimem
mieszkała w Zagłębiu Dąbrowskim, następnie Warszawie, a po
jego śmierci w Zakopanem, zajmując witkiewiczowską willę
„Pod Wykrotem”
na zboczu Gubałówki. Spoczęła
na zakopiańskim cmentarzu
na Pęksowym
Brzyzku.
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Górnik z urzędu
Hieronim Kondratowicz
1846-1923
Inżynier górniczy, autor pierwszego polskiego podręcznika z zakresu górnictwa i patron ulicy
w Dąbrowie Górniczej. Był współtwórcą i wykładowcą dąbrowskiej
Szkoły Górniczej oraz współinicjatorem wzniesienia tutejszej Resursy. W Zagłębiu pełnił funkcję
Okręgowego Inżyniera
I Okręgu Górniczego
oraz dyrektora czeladzkiej kopalni
Saturn. W 1923 r.
jako pierwszy
w dziejach krakowskiej AGH
otrzymał tytuł
doctora honoris
causa tej uczelni.

reklama 17
ABC pierwszej pomocy
Potrzebna pomoc,

I Ty możesz pomóc
omdlałemu
Co robić, gdy trzeba pomóc osobie omdlałej, która nie reaguje na
pytania? Po pierwsze: nie można
wpadać w panikę.
Połóżmy omdlałego na wznak, odchylmy
głowę do tyłu i posłuchajmy oddechu,
popatrzmy na klatkę piersiową. Powinna
się poruszać. Sprawdźmy także, w czasie
do 10 sekund, czy osoba, której pomagamy, oddycha. Jeśli nie, natychmiast wezwijmy pomoc (112 lub 999) i słuchajmy
dyspozytora, lub niech zadzwoni ktoś
inny, a Ty przystąp do resuscytacji.
Rytmicznie uciskaj klatkę piersiową w środku, pionowo, z góry, szybko
i mocno (w tempie ok 100-120/min, na
głębokość ok 5 cm). Jeżeli jesteś po kursie pierwszej pomocy, to co 30 takich
uciśnięć wykonaj dwa wdechy ratownicze. Jeśli nie, to uciskaj klatkę piersio-

zadzwoń!
Pogotowie Ratunkowe

112

wą poszkodowanego stale do przyjazdu
pogotowia ratunkowego. Gdy nie doszło
do zatrzymania oddechu i tym samym
krążenia, a pacjent nie reaguje, połóżmy
go na ziemi, na boku, najlepiej w pozycji
bocznej bezpiecznej, uważając, by drogi
oddechowe były drożne i… wezwijmy
pogotowie.
– Przede wszystkim należy nie bać się
udzielania pierwszej pomocy. Trzeba starać się zachować zimną krew, zaangażować do pomocy, jeśli będzie taka potrzeba, innych świadków zdarzenia. Może
być tak, że będziemy udzielać omdlałemu pomocy, może być tak, że samemu
można zemdleć. Jeśli czujesz, że coś jest
nie tak, połóż się tak, aby nogi były wyżej
niż głowa. Połóż złożone dłonie na klatce
piersiowej, nie wpadaj w panikę – radzi
Artur Borowicz.

999
Artur Borowicz, Dyrektor Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
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18 #dziejesięwDG
SCENA W PARKU HALLERA
25 MAJA
21.00 AGNIESZKA CHYLIŃSKA
19.15 ANIA RUSOWICZ
18.00 MARCIN ŁAZARSKI

26 MAJA
20.00 ROCK SYMFONIA
MAŁGORZATA OSTROWSKA,
MICHAŁ GASZ, KASIA MOŚ,
WOJTEK CUGOWSKI

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

25 MAJA
KRĄG TANECZNY W PARKU ZIELONA
18.00 SOJKA BAND

MOC ATRAKCJI

18.00 DOTYK DŹWIĘKU
16.30 MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA

16.30 KONCERT W WYKONANIU UCZNIÓW
Z ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

DNI
DĄBROWY GÓRNICZEJ
2019
3 DNI

ZAPRASZA

marcin bazylak
Prezydent Dąbrowy
Górniczej

19.30 XXANAXX
18.30 POKAHONTAZ

17.30 FOLIBA – KONCERT
16.00 FOLIBA – WARSZTATY BĘBNIARSKIE

25 MAJA
21.00 O.S.T.R.

2 SCENY

24 MAJA
20.45 WOJTEK MAZOLEWSKI
FEAT. JOHN PORTER

19.10 GRUBSON
18.00 SARIUS

SCENA FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA
sponsorzy:
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ORGANIZATORZY:

Bieg przełajowy

Zerknij w tabelę, kto jest na czele

Cross Błędowa

Dąbrowscy koszykarze
zakończyli udany sezon

Centrum Sportu
i Rekreacji zaprasza
na VI edycję
Crossu Błędowa,
który odbędzie się
25 maja 2019 r.
w Błędowie.
To 10-kilometrowa trasa biegowa z przeszkodami prowadząca ścieżkami Lasów Błędowskich, z przeprawą przez
rzekę Biała Przemsza. Duża
część trasy jest piaszczysta,
prowadzi przez bagna i rozle-

wiska oraz niezwykle urokliwe tereny miasta. Zawodnicy
startują o godz. 11.00 przy Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej (ul. Żołnierska
130).
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów w dniu
imprezy 25 maja 2019 r. na terenie Eurocampingu w godz.
9.00-10.30. Liczba miejsc ograniczona. 
MH
Więcej informacji na csir.pl/
ruszyly-zapisy-vi-cross-bledowa/

lej. Pomimo porażki, MKS w starciu
MKS Dąbrowa
z faworytem poGórnicza – od
kazał się z dobrej
sezonu 2014/2015
strony. Stelmet
występuje
to czterokrotny
w koszykarskiej
mistrz Polski,
dwukrotny zdoekstraklasie.
bywca krajowego
pucharu oraz uczestnik europejskich rozgrywek. Wiadomo było, że przeprawa z nim nie będzie łatwa.
Przegrana, po walce i zaangaKoszykarze walczą o play off
żowaniu, ujmy nie przynosi.

Zawodnicy pokazali się z dobrej strony
i dostarczyli fanom
sporo pozytywnych
emocji.
MKS Dąbrowa Górnicza
rundę zasadniczą ekstraklasy zakończył na szóstej pozycji. W play off zmierzył się ze
Stelmetem Zielona Góra. Dąbrowianie wygrali tylko jedno
z czterech starć z zielonogórzanami i nie awansowali da-

FOT. DARIUSZ NOWAK

sport i rekreacja 19

Dąbrowski gwiazdozbiór

Spontaniczne
wejście na
zawodowy ring

Igor Michaliszyn,

młody, dąbrowski
zapaśnik i zawodnik
MMA

Zapaśnik kontra mistrzowie MMA
zaawansowany – 91 kg. Ten ogromny sukces
opłacił ciężką pracą, chociaż, jak przyznaje, na
start w Mistrzostwach Polski zdecydował się
spontanicznie.
– O tych zawodach dowiedziałem się tydzień
wcześniej. Jechałem tam z myślą o sprawdzeniu
swoich sił. Teraz rozpoczynam przygotowania
do zawodowej walki MMA, którą stoczę na początku lipca – mówi Igor Michaliszyn.
AB

fot. arc.

Igor Michaliszyn, młody zapaśnik z Dąbrowy
Górniczej, rzucił wyzwanie najlepszym zawodnikom MMA. Już niebawem stanie do swojej
pierwszej walki na zawodowym ringu. Jego kariera nabrała tępa po XV Mistrzostwach Polski
ADCC.
Ten prestiżowy konkurs to jedna z najważniejszych imprez dla fanów sztuk walki. Igor
Michaliszyn okazał się najlepszy w kategorii
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa
FANI
ORKIESTR
ŁĄCZCIE SIĘ!

Dni Dąbrowy Górniczej

PARK HALLERA
uczniowie ZSM im. Michała Spisaka /
Marcin Łazarski z zespołem /
Ania Rusowicz / Agnieszka Chylińska

25.05
16:30

18:00

impreza towarzysząca

26.05
Nadchodzi dziesiąta, jubileuszowa edycja Festiwalu organizowanego przez
Pałac Kultury Zagłębia
oraz Miejską Orkiestrę
Dętą w Dąbrowie Górniczej. Orkiestry z Czech,
Słowacji, Ukrainy i Polski
zawitają do naszego miasta 15 czerwca!
Całość rozpocznie się
o godz. 16:00, gdy muzycy
w reprezentacyjnych strojach tradycyjnie przemaszerują ulicami miasta, by
spotkać się pod Pałacem
Kultury Zagłębia i wykonają wspólnie kilka utworów.
Będą im towarzyszyć mażoretki, które zaprezentują
układy taneczno-marszowe
oraz sztukę żonglerki specjalnymi pałeczkami tzw.
batonami. Następnie festiwal
przeniesie się do urokliwego
Parku Zielona, gdzie orkiestry wystąpią w koncertach
indywidualnych i zagrają
specjalnie przygotowany na
tę okazję repertuar. W przypadku niepogody koncerty
odbędą się w Sali Teatralnej
PKZ.

2.06

Dobre rady Lisa Witalisa

10:30

3.06
19:00

5.06

Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band
PARK ZIELONA - KRĄG TANECZNY
Miejska Orkiestra Dęta /
Dotyk Dźwięku / Rock Symfonia
PARK HALLERA

16:30

SPEKTAKL - DOM KULTURY ZĄBKOWICE

Dom murem podzielony
można
Tego nie
!
SPEKTAKL MUZYCZNY
ić
p
a
g
prze
W WYKONANIU PRACOWNIKÓW PKZ

10:00

6.06
12:00

7.06
18:00

8.06
17:00

11-12.06
17:00

15.06
16:00

28.06
21:00

IV Festiwal Mody i Sztuki
Modra - wystawa ceramiki
WERNISAŻ
Na starych śmieciach - wystawa szkła
Kaliny Bańki
WERNISAŻ

Z latem w tle
KONCERT CHÓRU ZORZA

Popis artystyczny
WYSTĘPY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

WIĘCEJ

www.palac.art.pl
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In Touch 18:00

24.05

Marek Edelman... i była miłość w Getcie

25.05

My Generation
Świadkowie Putina

26.05

PJ Harvey. A Dog Called Money

Ustrzelić mafię

27-29.05
30.05

Oddech

Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy
do historii jako barbarzyńcy

1-2.06

19:30
17:30
19:30
17:30
19:30
17:00
19:30
19:00

Bajkowy Dzień Dziecka 15:30

7-12.06
14-19.06

Wymarzony 17:00
Gloria Bell 19:30
Królowa Kier 17:00
Krew Boga 19:30

X Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych
Muzyka nad wodą - Lazy Swingers Band
KONCERT NA PLAŻY POGORIA III

FESTIWAL ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI ZA NAMI

DOWIEDZ SIĘ

Petra 17:00
Yuli 19:30

23.05

DOM MUREM
PODZIELONY
„Dom murem podzielony” to
tytuł spektaklu muzycznego
w reżyserii Jarosława Cyby
z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów, który
zaprezentują pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia na głównej scenie 3 czerwca o 19:00.
4 czerwca będziemy obchodzić
30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów. W wyniku
obrad Okrągłego Stołu Polki
i Polacy mogli pójść do urn,
by zagłosować w wyborach
do Sejmu i Senatu. Dzisiaj wolność traci na znaczeniu. Wiele
osób jej nie docenia, uważając
ją za coś oczywistego. Mimo
że Polska jest wolnym krajem,
to ponownie wydaje się być
podzielona murem, dlatego
pracownicy Pałacu Kultury
Zagłębia postanowili z własnej
inicjatywy przypomnieć czasy,
kiedy społeczeństwo pragnęło
wolności i walczyło o nią.
Spektakl muzyczny „Dom
murem podzielony” to połą-

czenie teatru i muzyki, które
ukazać ma dwa oblicza Polski – szare i ciemne z czasów
PRL oraz to po transformacji,
gdy upadł mur komunizmu.
W przeddzień wspomnianej
rocznicy, 3 czerwca o 19:00,
publiczność usłyszy piosenki o wolności, zasiadając na
scenie wraz z artystami-amatorami. W programie spektaklu znajdą się utwory m.in.
zespołów: Lombard, Tilt, Oddział Zamknięty, Turbo, Dżem
oraz Kult.

