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Na plażę, do parku i...
Lato w mieście na pewno nie jest
nudne. Wystarczy wyjść z domu.
Dąbrowa oferuje szereg atrakcji
dla mieszkańców w każdym wieku.

TANIEC
I MUZYKA
NAD WODĄ
2 sierpnia, godz. 20
Pogoria III
KUBAŃSKE RYTMY
w wykonaniu
Mili Morena & Fortet
więcej n

DOWIEDZ SIĘ
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WIĘCEJ

www.dabrowa-gornicza.pl

Na rolki,
hulajnogi i deski
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PIOTR
„Wiśnia”
WIŚNIEWSKI
– założyciel
dąbrowskiego
Skateroomu
– radzi, kiedy
i gdzie najlepiej
zacząć jazdę na
deskorolce!

Dąbrowscy
detektywi
na tropie
Pierwsza
interaktywna
gra miejska
oparta na
technologii
kodów QR.
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Szlaki turystyczne,
których nie znacie
Jaskinie,
kratery,
zapomniane
huty i ukryte
w lasach
zbiorniki
wodne.
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2 wydarzenia

O Dąbrowie przy kawie

Komentarz
redaktora
Grzegorz Cius

W kawiarni Local Kava prezydent Marcin Bazylak
spotkał się z przedstawicielami dąbrowskiego trzeciego
sektora, aby przedyskutować
DOWIEDZ SIĘ
kształt współpracy w 2020 r.
WIĘCEJ

Pochwała
wolnego
czasu

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl

fot. Dariusz Nowak

Jeszcze nie tak dawno
w towarzystwie brylowały osoby zapracowane, niemające czasu
na chwilę wytchnienia.
Ustawicznie zdobywały
nowe kwalifikacje, goniły za dodatkową forsą
albo w pocie czoła pracowały na awans i uznanie szefa.

Wiele tematów koncentrowało się wokół aktywnych,
rozwijających sposobów spędzania czasu wolnego dzieci,
młodzieży i seniorów.

W komfortowej przestrzeni
kawiarni Local Kava zostały
poruszone zarówno tematy
ważne, jak i luźniejsze. Każdy mógł się wypowiedzieć,
wyrazić swoje opinie, przedstawić sugestie i pomysły na
działalność dąbrowskiego
trzeciego sektora w przyszłym roku.
Ważnym tematem okazała się
polityka senioralna. Chociaż
dąbrowscy seniorzy cały czas
pokazują, że są bardzo zaangażowaną i aktywną grupą,

potrzebują jeszcze większego wsparcia ze strony miasta.
Wiele tematów koncentrowało się wokół aktywnych,
rozwijających sposobów spędzania czasu wolnego dzieci,
młodzieży i seniorów. Zwrócono uwagę, że warto rozszerzyć działania zwiększające
zaangażowanie młodych ludzi w ideę wolontariatu.
Przedstawiciele organizacji
pozarządowych, którzy brali
udział w spotkaniu, rozmawiali również o działaniach

Do 20 sierpnia NGO mogą
zgłaszać uwagi dotyczące
obecnie funkcjonującego
programu współpracy
oraz przesyłać propozycje
planowanych zadań do
realizacji w roku 2020.
marketingowych promujących wydarzenia przez nich
organizowane. Istotnym tematem okazało się powoła-

nie całodobowej infolinii dla
dzieci i młodzieży z problemami natury psychologicznej.

Dzisiaj tacy ludzie budzą nie
tylko politowanie, ale także
głębokie zaniepokojenie wśród
lekarzy i pracodawców. Naukowcy udowodnili bowiem,
że pracoholicy są dobrzy tylko
na krótką metę. Spalają się jak
wątłe knoty i zamiast spodziewanych korzyści, przynoszą
same straty. Z czasem pracują
coraz wolniej, częściej chorują
i przestają czerpać radość, nie
tylko z pracy, ale także z życia.
Dzisiaj do łask wróciła pochwała wolnego czasu. Kto go
ma i potrafi dobrze wykorzystać, ten jest królem przyjacielskich spotkań, pożądanym
pracownikiem i spełnionym
człowiekiem. Dlatego o wolny czas trzeba dzisiaj walczyć,
bywa że z pracodawcą, ale
najczęściej, jak potwierdzają
naukowcy – z samym sobą.
A kiedy już go zdobędziemy,
nie możemy go marnotrawić,
bo jak twierdzi na stronie
obok naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Organizacji
Wolnego Czasu, to największa zbrodnia współczesnego
człowieka.

Muzyka nad
wodą
To prawdziwy wakacyjny
hit! Znakomita muzyka
i porywające tańce
przyciągają na Pogorię III
tłumy mieszkańców.
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Tańcom na dąbrowskim molo nie było
końca – przy tej
muzyce trudno się
powstrzymać od
swobodnego pląsania;). Cykl koncertów „Muzyka
nad wodą” to strzał
w dziesiątkę!

fot. Dariusz Nowak
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Nowy wymiar wolnego czasu
Rozmowa z Wojciechem Juroffem,
naczelnikiem nowego Wydziału Kultury,
Sportu i Organizacji Czasu Wolnego.
– Wie Pan, czym jest „czas”?
– Nie jestem filozofem ani fizykiem. Nie czytam książek
o czwartym wymiarze czy czasoprzestrzeni. Ale wiem, jak
cenny jest dla nas wszystkich
i jak ważne jest jego właściwe
przeżywanie, a to ze względu
na to, że to wartość bezcenna,
którą niestety zazwyczaj marnujemy.
– To czym wobec tego jest
„czas wolny”?
– To już jest wartość najwyższa, której marnotrawienie jest
zbrodnią.
– Wydział Kultury, Sportu
i Organizacji Czasu Wolnego będzie nas chronił przed
marnotrawieniem wolnych
chwil?
– Nie, raczej podpowiadał,
jak można je spędzić z pożytkiem dla siebie czy rodziny.
No i oczywiście, nie chodzi
jedynie o samo proponowanie takich czy innych form rekreacji. Wydział będzie wraz
z miejskimi jednostkami inicjatorem i organizatorem szeroko rozumianych wydarzeń
kulturalnych i sportowych.
Będzie oferował bogaty wachlarz możliwości spędzania
wolnego czasu w mieście.
– To zacznijmy od tego, czy
Dąbrowa Górnicza jest miastem, które nadaje się do spędzania wolnego czasu?
– Tutaj mamy mocne atuty,
które doceniają nie tylko
mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, ale także osoby z sąsiednich, a nawet odległych
miejscowości. Żadne zagłębiowskie ani śląskie miasto
nie ma czterech wspaniałych
jezior i dostępu do pustyni.
Mamy piękne lasy i malownicze rzeki. Na Białej Przemszy powstaje kajakowy
szlak krajobrazowy, rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych, którą planujemy
połączyć z jurajskimi traktami rowerowymi. W ten
sposób mieszkańcy Dąbrowy
zyskają łatwy dostęp do największych atrakcji pobliskiej
Jury. Nasze urozmaicone krajobrazowo tereny przypadły
również do gustu kolarzom
MTB. Góra Ujejska czy Las
Bienia to okolice stworzone
dla tego rodzaju aktywności
rowerowej. Mamy również
zrewitalizowany park Hallera

i Zieloną.
– Są jeszcze obiekty sportowe
i instytucje kultury.
– Oczywiście. Hala Centrum
to znakomity obiekt, który
gościł wiele wspaniałych imprez, obiekty w Parku Zielona, nad Pogorią III to tylko
część infrastruktury zarządzanej przez Centrum Sportu i Rekreacji. Pałac Kultury
Zagłębia z bardzo bogatą
ofertą kulturalną i rozkręcająca się Fabryka Pełna Życia.
Miejska Biblioteka Publiczna,
która bardzo mocno i często
w niekonwencjonalny sposób
promuje czytelnictwo. Nasze plaże i parki to nie tylko
miejsca aktywnej rozrywki,
ale również centra życia kulturalnego. Letnie koncerty
plenerowe realizowane przez
Pałac Kultury Zagłębia, czyli „Muzyka nad wodą” oraz
„w Zieloną gramy” cieszą się
dużą popularnością. Trudno
przejść obojętnie obok stałych
i czasowych wystaw Muzeum
Miejskiego. Młodzieżowy
Ośrodek Pracy Twórczej od lat
wspiera i kształci utalentowanych młodych artystów.
– To wszystko ciekawe, ale
kto w ogóle ma dzisiaj wolny
czas?
– Uważam, że każdy, nawet
najbardziej zapracowany człowiek, musi wygospodarować
w swoim życiu jakiś czas wolny. Kto nie ma ani jednej chwi-

Zdaję sobie sprawę
z tego, jak dużą wagę
mieszkańcy Dąbrowy
Górniczej przywiązują
do jakości i różnorodności oferty, jaką im
proponujemy. Dlatego
z najwyższą powagą
traktuję czas wolny
dąbrowian.
li wolnej od codziennych zajęć,
będzie za moment klientem
służby zdrowia. Jego psychika
i organizm kiedyś upomną się
o ten zaległy czas. Ale wówczas
może być za późno. Przypadki psychicznego wypalenia są
dzisiaj bardzo częste, a lista
chorób wywołanych pracą ponad miarę ciągle się wydłuża.

– I dla każdego macie jakąś
ofertę?
– Staramy się, aby każdy
mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, bez względu na wiek,
miał możliwość ciekawego
spędzania wolnego czasu.
Dlatego przygotowujemy rozrywkę zarówno dla przedszkolaków, jak i seniorów. Każda
grupa wiekowa ma swoje wymagania i my musimy sprostać tym wyzwaniom. Nie
oznacza to, że wszyscy
muszą wypoczywać
osobno. Wiele imprez przygotowujemy bowiem
z myślą o całych
rodzinach –
od dzieci,

poprzez
rodziców,
aż do dziadków. Z drugiej
strony wiadomo, że oczekiwania osób starszych są inne niż nastolatków.
Bardzo ważną sprawą jest to,
aby tworzona infrastruktura
była dostępna dla osób w każdym wieku, aby jak największa
liczba mieszkańców miała ułatwiony dostęp do przygotowanej oferty.
– Co konkretnie ma Pan na
myśli?
– To dość szerokie zagadnienie. Aktywizujemy ośrodki
kultury i sportu w całym
mieście. Do dyspozycji
mieszkańców jest nie tylko
Pałac Kultury Zagłębia, ale
także dzielnicowe i osiedlowe
domy kultury, takie jak Dom
Kultury w Ząbkowicach, czy
filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach. Ich ofertę uzupełniają
świetlice środowiskowe czy
rozmaite koła działające
np. w remizach OSP. Już dzisiaj tak rozbudowujemy drogi
rowerowe, aby umożliwiały
dotarcie do miejsc spędzania
wolnego czasu wszystkim
mieszkańcom. W podobny
sposób patrzymy na siatkę
połączeń komunikacji miejskiej. Przed laty była budowana z myślą o sprawnym
dotarciu do zakładów pra-

Każdy, nawet najbardziej zapracowany, człowiek
musi wygospodarować w swoim życiu jakiś czas
wolny. Kto nie ma ani jednej chwili wolnej od
codziennych zajęć, będzie za moment „klientem”
służby zdrowia. Jego psychika i organizm kiedyś
upomną się o ten zaległy czas.
cy. Uzupełniono ją później
o możliwość dotarcia do galerii handlowych. Dzisiaj musi
również zapewniać dojazd do
obiektów sportowych, parków i naszych dąbrowskich
jezior.
– Mieszkańcy naprawdę tego
oczekują?
– Nie znam nikogo, kto byłby przeciwny takim działaniom. Powiem więcej, coraz
liczniejsze grono osób chce
osobiście uczestniczyć w budowaniu atrakcyjnej oferty
spędzania wolnego czasu.
Tutaj pojawia się całkowicie
nowa koncepcja funkcjonowania np. ośrodków kultury.
Powstające stowarzyszenia nie
są hermetycznie zamknięte.
Wręcz przeciwnie, aktywnie
poszukują osób zainteresowanych taką czy inną formą spędzania czasu wolnego. Tym
wszystkim oczekiwaniom
wychodzimy naprzeciw. Nie

zapominajmy o Dąbrowskim
Budżecie Partycypacyjnym,
w którym mieszkańcy decydują o tym, jak będzie wyglądało ich najbliższe otoczenie.
Chcemy, aby oferty spędzania
wolnego czasu były przygotowywane przy bardzo szerokim udziale dąbrowian. Już
dzisiaj wiemy, że sprostanie
tym oczekiwaniom będzie
wymagało szerokiego spojrzenia i współpracy wielu wydziałów Urzędu Miejskiego.
– Mówi Pan o tym z dużym
przejęciem.
– Tak, bo zdaję sobie sprawę
z tego jak dużą wagę mieszkańcy Dąbrowy Górniczej
przywiązują do jakości i różnorodności oferty, jaką im
proponujemy. Dlatego z najwyższą powagą traktuję czas
wolny dąbrowian.
– Tym bardziej dziękuję za
poświęcony czas.
Grzegorz Cius
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4 puls miasta

Alternatywne dąbrow
Wakacje! Część mieszkańców miasta już wypoczywa na leżakach nad
basenami zagranicznych kurortów, a inni powoli przygotowują się
do upragnionego urlopu. Ci, którzy zostali w Dąbrowie w weekendy
korzystają z atrakcji naszego miasta. Pogorie, Park Zielona czy Pustynię
Błędowską co tydzień oblegają tysiące ludzi. Dla tych, którym już trochę
znudziły się wytarte szlaki, przygotowaliśmy kilka alternatywnych
propozycji.

Terminal kolejowy
Zakawie

Sznury wagonów, pordzewiałe
tory i porzucone tunele. Na zapleczu naszego miasta, za Koksownią „Przyjaźń” znajdziecie
idealne miejsce dla fanów industrialu. Terminal powstał
w latach PRL-u na potrzeby
Kombinatu Metalurgicznego
„Huta Katowice”. Oczywiście,
pociągi do huty odjeżdżają
z terminalu do dziś, ale ruch
jest już o wiele mniejszy i wykorzystywany jest jedynie niewielki fragment obiektu. Część
służy za bocznicę PKP, a część

Zbiornik Łosień

Zbiorniki Dąbrowy Górniczej to Pogoria I, II, III, IV i...
Zbiornik Łosień! To często
pomijany akwen służący niegdyś jako zbiornik technologiczny Huty Katowice. Posiada
w całości wybetonowane dno,
ale niestety nie jest zdatny do
kąpieli. Zbiornik jest zasilany
z Dziećkowic, a dalej z rzeki
Soły. Ciekawy jest również
– nigdy nieukończony – Zbiornik Łosień numer dwa, który
znajduje się tuż obok. Możemy
zjechać rowerem z jego krawędzi, przejść się jego dnem lub
nawet zajrzeć do nieukończonej śluzy wodnej. Dojechać
tam można zarówno autem,
jak i rowerem. Jadąc od Huty
Katowice należy skręcić za
przystankiem autobusowym
„Łosień Las” w lewo, w drogę
między domami. Można tam
również dojść leśną ścieżką od
strony drogi do terenów inwestycyjnych w Tucznawie.
Krzysztof Kulik

Kamieniołom
dolomitu

W leśny krajobraz wschodnich Ząbkowic ostrym klinem
wbija się księżycowy krajobraz
kamieniołomu dolomitu. Zakład jest jednym z najstarszych

Kopalnia dolomitu
w Ząbkowicach. Księżycowy
krajobraz, na szczęście na
horyzoncie widać ścianę lasu
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działających zakładów w mieście – jego początki sięgają aż
1898 r. i są związane z osobą
pierwszego prezydenta miasta
– Adama Piwowara, który odkrył leżące tuż pod powierzchnią złoża surowca, niewyczerpane do dziś. Przez lata
zakład zwiększał produkcję,
modernizował technologię, aż
doszedł do obecnego poziomu.
Co ciekawe, podczas eksploatacji w kamieniołomie odkryto
kilka jaskiń – dziś już niestety
bezpowrotnie zniszczonych.
Kamieniołom najlepiej podziwiać z jego wschodniej strony.
Najlepiej dostać się tam rowerem jadąc z Ząbkowic od ulicy
Szosowej Gościńcem Pasieka.
Można też dojechać tam od
strony drogi do terenów inwestycyjnych w Tucznawie.
Obecnie powstaje tam asfaltowa ścieżka rowerowa, która
znacznie ułatwi podróż. Pamiętajcie, że jest to nadal czynny zakład górniczy i oglądać
go można jedynie zza barierek.

powoli zarasta, tworząc niesamowity klimat miejsca oddanego we władanie przyrody.
Obie części można podziwiać
z jednego ze wzgórz znajdujących się po obu stronach terminalu. Poza koleją znajdziecie
tam również kilka mniejszych
lub większych tuneli – zarówno samochodowych, kolejowych, jak i pieszych. Odwiedzając, terminal, pamiętajcie,
że jest to nadal czynny obiekt!
Uważajcie na pociągi i poruszajcie się jedynie wyznaczonymi drogami.
Aby dostać się na terminal najłatwiej jechać DK 94
w kierunku Olkusza i skręcić
na ostatnim skrzyżowaniu na
tej trasie w granicach naszego
miasta – drugie światła za taśmociągiem, a następnie jechać
cały czas prosto. Można tam
również dojechać od strony
Okradzionowa. Osoby na rowerach, zamiast ruchliwej DK
94 mogą wybrać dojazd przez
Strzemieszyce Małe ulicą Składową.

Wapiennik Bordowicza
– stare piece pośród
strzemieszyckich lasów

fot. Dariusz Nowak

Pośród lasów Strzemieszyc,
na szczycie wzgórza, w pasie
przedzielonym z jednej strony
DK 94, a z drugiej ulicą Myśliwską stoi dawny wapiennik
Bordowicza. Niegdyś, wraz
z otaczającymi go kamieniołomami i swoimi trzema kominami górował nad okolicą,
dziś jest ledwo widoczny ponad koronami drzew. Powstał
w dwudziestoleciu międzywojennym na liczącej 327 m
npm górze o tej samej nazwie.
Wapiennik to nic innego jak
dość prosty piec do wypalania wapna. Ładowanie pieca
odbywało się od góry – w latach świetności na jego szczyt
prowadziła specjalna rampa.
Do pieca w odpowiednich proporcjach wsypywano surowiec
produkcyjny oraz paliwo. Jeden cykl wypalania trwał bardzo długo, przez kilka dni.
Ciekawostką jest rozładunek
pieca – aby wydobyć gotowe
produkty trzeba było rozebrać
jedną ze ścian pieca. Możemy
to zaobserwować dziś, gdyż
jedna z komór wapiennika nie
została zamurowana po ostatnim wypalaniu.
Jak się do niego dostać? Najłatwiej dotrzeć samochodem

– jadąc DK 94 w kierunku
centrum Dąbrowy Górniczej
z węzła z DW 790 w Strzemieszycach musimy skręcić w drugą leśną ścieżkę po
prawej stronie. Potem do
wapiennika zaprowadzi nas
prosta droga za szlabanem
wspinająca się po zboczu.
Można też spróbować dostać
się do wapiennika rowerem
lub na piechotę od strony Jamek, przez las prowadzi tam
wytyczony czarny szlak. Dobrze jednak mieć ze sobą telefon z internetem i GPS-em, bo
ścieżka jest mocno zarośnięta
i idąc pierwszy raz łatwo się
zgubić.

fot. Dariusz Nowak

Wapiennik
Bordowicza
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wskie ścieżki

Przez kilka letnich tygodni w centrum Dąbrowy Górniczej odbywały się spacery tropem historii
miasta. Wycieczkowicze przemierzali ulice, poznając dawnych sklepikarzy, pamiątki przeszłości
i miejskie legendy. Usłyszeli historie o zakopanym niemieckim motorze, żydowskim skarbie, czy
fabryce alkoholu na 3 Maja. Na ostatnim spacerze ze Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej
„Dąbrowiacy” i MBP pojawiło się aż 40 osób. Jeśli nie zdążyliście się załapać na spacer – nic
straconego! Na stronie Fabryki Pełnej Życia pojawi się już wkrótce mapa wędrówek wraz z nagranym
lektorem. Będziecie mogli sami przejść się po centrum i poznać jego historię! Śledźcie również
fanpage FPŻ – w przyszłości pojawią się na nim informacje o kolejnych wyprawach w inne części
miasta!

Tak jest, tak będzie!

Zdaniem dąbrowian

Moje miasto
Kto lepiej poleci
ciekawe miejsca
w mieście niż jego
mieszkańcy.

Zbigniew
Łukasik

W Dąbrowie Górniczej jest
dużo miejsc, które lubię.
A szczególnie lubię Pustynię
Błędowską. Proponuję spacer drogą z Błędowa do Lasek, pomiędzy rozlewiskami
Białej i Białej Przemszy. Najpierw Biała. Na starych mapach jej źródła rozpoczynają
się w miejscu, gdzie obecnie
znajduje się Róża Wiatrów
z wejściem na pustynię. Lata
eksploatacji kopalń srebra
i ołowiu pozbawiły te tereny
wody, ale to, co pozostało, jest
naprawdę piękne. Siedem stawików, które powstały dzięki
zaangażowaniu stacjonującego na tych terenach wojska
(wykonali groble), to miejsce
przepiękne o każdej porze
roku. W Reczkowie pozostały resztki młyna – jest tylko
kapliczka, zarastające fundamenty i stary krzyż.
Spacer brzegiem Białej Przemszy może być miejscami
uciążliwy, ale na pewno ciekawy. Pomiędzy mostami na
Białej i Białej Przemszy po
prawej stronie drogi znajduje się stara kapliczka i przepięknie rozłożyste lipy, które są pomnikami przyrody.
Jeszcze przed rokiem 1798
przy trakcie Olkusz-Siewierz
znajdowała się kuźnica z za-

budowaniami. Na starych
mapach jest oznaczona jako
folwark Kuźniczka Nowa. Kto
był pierwszym właścicielem,
nie wiadomo, ale w zapisach
skarbowych w 1849 roku był
wystawiony na licytacji, a po
Powstaniu Styczniowym stał
się majoratem gen. Szumana. Następnymi właścicielem
został pan Dobiecki. Zmarł
w 1901 r. Zabudowania istniały jeszcze w latach 70. XX w.
Dalej proponuję spacer ścieżkami dydaktycznymi „Po
Rozlewiskach Białej Przemszy”. Od przystanku „Most na
rzece Białej” do przystanku
„Przełomu” i „Doliną Białej
Przemszy”, od przystanku
„Ptaki” do drogi Błędów-Laski. Przystanek nr 3 stanowi
zachodni skraj Pustyni Błędowskiej. Przemsza płynie
meandrami po lewej stronie.
Zarośnięta grobla oddzielała
dawny staw od rzeki, porosła trzcinami i zamieniła się
w bagna. Bobry w tych miejscach mają swoje żeremie
i widać ich pracę. Przełom
to miejsce zmiany kierunku
przepływu wód w poprzek
doliny. Dalej dochodzimy do
dwóch wież, z których możemy podziwiać i obserwować
ptaki pustyni.

Raj dla fanów rolek i desek
lipiec

2019

wrzesień

Niezagospodarowany skwer
Parku Hallera

550 m kw. skateparku,
rampy, schody,
grindboxy i quarter
pipe – wszystko co
potrzebne do dobrej
zabawy.

fot. Dariusz Nowak

2018

Ulubione miejsce wielbicieli deskorolek

Wszyscy miłośnicy deskorolek i rolek mogą korzystać z nowego
skateparku w naszym mieście. To ostatni element planu rewitalizacji
Parku Hallera. Nowa atrakcja położona jest na ponad 550 m kw.
powierzchni i została wyposażona w wiele niespodzianek dla fanów
deskorolek – są tam m.in. bank rampy, schody, grindboxy i quarter
pipe. Inauguracja będzie powiązana z deskorolkowymi zawodami
klubowymi, które odbędą się 3 sierpnia, od godziny 11. Wszystkich
zainteresowanych gorąco zapraszamy!
(ww)

Zbiornik Łosień z lotu ptaka
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6 gospodarka
Notowania
Odwodniona
Rudna

W GÓRĘ
LUB
W DÓŁ

Mieszkańcy Strzemieszyc
Wielkich wreszcie będą mogli
zapomnieć o problemach związanych z brakiem odwodnienia
ulicy Rudnej.

Dzięki wsparciu ArcelorMittal i funduszom z budżetu miasta, nadmiar wody zebrany z tego terenu będzie
odprowadzany do specjalnie zaprojektowanego wylotu,
a stamtąd do rzeki Bobrek.

Wszystkich cieszą nowe ścieżki rowerowe. Niestety, ich
wykonwcy niekiedy zapominają o bieżącym sprzątaniu
śmieci budowlanych. Grube folie i opakowania po kostce
brukowej od wielu tygodni zalegają w krzakach m.in. na
gościńcu Pasieka.

Budują
i śmiecą

Roczek DIP-u
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości 8 sierpnia będzie obchodził swoje pierwsze urodziny!

DIP od 366 dni wspiera przedsiębiorców w ich biznesowych
działaniach. Podczas urodzinowego spotkania podsumujemy
ten pracowity czas! Gościem

zostało
zgłoszonych
do Budżetu
Obywatelskiego.
Głosowanie już
we wrześniu!

specjalnym będzie prezydent
Marcin Bazylak. Zapraszamy
w dniu urodzin – 8 sierpnia
o godz. 13 do siedziby inkubatora przy ul. 3 Maja 22. red

6 tężni

solankowych
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bo.dabrowa-gornicza.pl
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Made in Dąbrowa

Sekretne smaki
Pogorii
Z notatnika szefa kuchni Domolo
Łapiąc letnie klimaty, w rubryce „Made in Dąbrowa
Górnicza” przewrotnie nie prezentujemy tym
razem produktu najlepszych technologicznych
linii produkcyjnych usytuowanych w DG, lecz
przepis na najsmaczniejszego w tej część
globu burgera z Dąbrowy. O uchylenie
rąbka kulinarnej tajemnicy poprosiliśmy jednego z wybitnych
szefów regionu – Pawła Ferenca,
zarządzającego kuchnią w nowo
otwartej restauracji Domolo,
usytuowanej w najgorętszej i najbardziej obleganej letniej
miejscówce regionu – plaży Pogorii III.
– Z bólem zdradzam wam swój
sekret, ale czegóż się nie robi
dla czytelników „Przeglądu
Dąbrowskiego” – żartuje Paweł
Ferenc, szef kuchni Domolo.
– ZATEM ZACZYNAMY!
Najważniejsze jest doskonałe,
świeże mięso wołowe – optymalnie z karku, od zaufanego
sprawdzonego dostawcy. Mięso doprawiamy solą, pieprzem
oraz sosem Worcestershire*. To
legenda, że wołowina stwardnieje, jeśli ją posolimy, w tym
miejscu łamiemy wszelkie stereotypy – również takie. A kilka kropel angielskiego sosu
Worcestershire o lekko kwaśnym smaku z nutką umami
jest sekretem każdego dobrego
burgera!
Z tak doprawionego mięsiwa
formujemy burgery i wrzucamy na rozgrzanego grilla.
Grillujemy po ok. 2 minuty
z każdej strony (najlepiej jeśli
będzie średnio wysmażony). Po
przerzuceniu burgera na drugą
stronę układamy na nim plaster
sera żółtego (miękkiego, dobrej
jakości), który pod wpływem
ciepła roztopi się. W tym samym czasie grillujemy plastry
boczku, aż się zrumienią. Świeżutką bułkę z lokalnej piekarni – pszenną – kroimy w pół
i podpiekamy na grillu, następnie zabieramy się za składanie burgera. Najpierw bułkę
smarujemy ulubionym sosem,
na spodnią część nakładamy
rucolę, następnie mięso i kolejno boczek, ogórek, pomidor

i duży
krążek
cebuli. Całość mocujemy za pomocą
patyczka do szaszłyków. Wszystkim życzę
smacznego – z uśmiechem
dodaje Paweł Ferenc.
red

Paweł Ferenc zdradza sekrety kuchni

SKŁADNIKI:
• Mielone mięso wołowe
(kark) 200 g
• Sos Worcestershire
• Sól
• Pieprz
• Bułka maślana
• Boczek (plastry)
• Pomidor
• Ogórek konserwowy
• Cebula czerwona
• Ser żółty miękki
(plaster)
• Rucola lub inna sałata
• Sos jaki lubimy

*Sos Worcestershire – jego oryginalna receptura została stworzona przez Johnego Wheeleya Lea i Williama Henry’ego Perrinsa w latach 30. XIX w. Do dziś jest utrzymywana w ścisłym
sekrecie, wiadomo tylko, że jej podstawą jest ocet słodowy, ocet
winny i sos powstały w wyniku fermentacji anchois. Odpowiednio doprawiony Worcestershire dojrzewa przed butelkowaniem
przez 18 miesięcy. Co ważne, sos nie zawiera cholesterolu, tłuszczów, konserwantów i glutenu, ale za to zawiera około 80 proc.
mniej sodu niż sos sojowy! Dziś już do kupienia w dobrych
sklepach spożywczych.

ekologia 7
Eko–barometr

Drzewa pod szczególną ochroną
Drzewa w Dąbrowie Górniczej już niebawem będą
pod lepszą ochroną.
– Wiele osób i firm zwraca
się do nas z prośbą o zgodę na
wycięcie drzew, podając jeden
powód – drzewo obumarło,
zagraża bezpieczeństwu. Zależy nam, by decyzję o wycince
podejmować z pełną wiedzą,
tym bardziej, że rocznie takich
zgłoszeń otrzymujemy nawet
8 tysięcy. Podjęliśmy decyzję
o zakupie specjalistycznego
sprzętu, który wyeliminuje ludzkie pomyłki –
wyjaśnia Marcin Janik,
naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego.
– Często korona
drzewa wygląda
bardzo dobrze, jednak pień może być
pusty albo zgniły.
Dzięki tomografowi
będziemy w stanie ocenić stan drzewa w sposób
kompleksowy – dodaje Marian
Urbaś, inspektor w Wydziale
Ochrony Środowiska UM.

podpisał zarządzenie nakładające obowiązek podejmowania
działań chroniących drzewa na
placach budowy podczas realizacji inwestycji. Załącznikiem

Dobre praktyki w ochronie
drzew
To niejedyny sposób na ochronę
drzew w Dąbrowie Górniczej.
Prezydent Marcin Bazylak

do zarządzenia jest zestaw dobrych praktyk, którymi należy
kierować się w trakcie prac budowlanych lub remontowych.
– System korzeniowy drzewa

jest priorytetem. Nie chcemy
dopuścić do sytuacji, kiedy
w trakcie przeprowadzanych
prac korzenie zostaną uszkodzone, a w efekcie drzewo może
się wywrócić – wyjaśnia Anna
Zadroga z Wydziału Ochrony
Środowiska UM. – Zastosowanie się do tych zasad
pozwoli na ograniczenie
przypadków wywrócenia się drzew bądź ich
obumarcia na skutek
zniszczenia systemu
korzeniowego. Powinno to również poprawić bezpieczeństwo w
otoczeniu drzew, zarówno
w trakcie inwestycji, jak i
po jej zakończeniu – dodaje Anna Zadroga.
Wśród najważniejszych wskazań dla
firm wykonujących
prace ziemne znalazły
się takie zalecenia jak: wyznaczenie strefy ochronnej
drzewa, budowa ochronnego
ogrodzenia wraz ze stosownym jego oznakowaniem, zabezpieczenie pni drzew, wyznaczenie tymczasowych dróg
i odpowiednie cięcie korzeni i
korony drzew.

Z troską o miejską przyrodę
– Chcemy, by inwestycje miejskie były prowadzone z troską
o rosnące na terenie miasta drzewa. Ustawa o ochronie przyrody
nie definiuje pojęcia zniszczenia drzewa w wyniku nadmiernego
usunięcia systemu korzeniowego, jednak umożliwia nałożenie kary
administracyjnej za zniszczenie, co naraża inwestora na dodatkowe
koszty. Ponadto, brak uregulowań prawnych w tym zakresie powodował, że po zakończonej inwestycji drzewa często obumierały lub
przewracały się w wyniku nadmiernego usunięcia i uszkodzenia
systemu korzeniowego. Takich sytuacji chcemy uniknąć – wyjaśnia
Damian Rutkowski, zastępca prezydenta miasta.

Złap mnie,
jeśli potrafisz

Zdjęcie zrobiłem jesienią po godzinie 14:00, na
Pogorii IV, podczas leniwej wycieczki rowerowej.
Tego dnia mimo błękitnego nieba przez cały dzień
w powietrzu unosiła się mgła, przez którą delikatnie przebijało się światło słoneczne. Mgła była
skutkiem szalejącego wtedy w Europie huraganu
Ophelia, który przywiał ciepłe powietrze znad
Atlantyku i Afryki.
Fotografując, nie zawsze trzeba mieć sprzęt za
miliony i wstawać o świcie w pogoni za dobrym
światłem. Czasami wystarczy trochę szczęścia i
sprzyjające żywioły.
Polecam obrócić gazetę o 90 stopni w lewo i jeszcze raz przyjrzeć się fotografii.
Autorem zdjęcia jest Mariusz „Chawran” Pietranek. Jak sam mówi o swoich pasjach: „fotografuję,
filmuję, montuję i dobrze się z tym czuję”. Więcej
prac „Chawrana” możecie znaleźć na jego stronie
www.chawran.pl oraz na portalach społecznościowych, wpisując jego pseudonim.

Jerzyki w akcji

Ptaszki
zjedzą
komary

Naturalni sprzymierzeńcy w walce z komarami i kleszczami? Oczywiście mowa o jerzykach! Miasto rozpoczęło akcję
montowania budek lęgowych dla tych niezwykle pożytecznych ptaków. Wiedzieliście, że jerzyki potrafią zjeść nawet 20
tysięcy komarów w ciągu doby? Na uwagę zasługuje również
fakt, że jerzyk przebywa w Polsce tylko przez cztery miesiące
w roku, ale zjada w tym czasie około 2,5 miliona komarów.
W zeszłym roku zamontowano w Dąbrowie Górniczej 60
budek lęgowych. Miasto planuje kolejne inwestycje w tym
zakresie, a urzędnicy są w stałym kontakcie z ornitologiem.

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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Marcin
Pałys

Mateusz
Kapusta

Promotor fantastyki
pod każdą postacią

Mistrz Świata
wirtualnych
wyścigów

Fantazja w realu i matrixie
Gracz
Esport MotoGP

Wyścigi motocyklowe w przestrzeni wirtualnej też dostarczają emocji i adrenaliny!
Najlepiej wie o tym Mateusz Kapusta —

gracz Esport MotoGP, który okazał się najszybszym graczem z Polski biorącym udział
w mistrzostwach świata. Chociaż zawody
odbywają się w świecie wirtualnym, radość
z rywalizacji jest prawdziwa!

Marcin Pałys zajmuje się organizacją fabularnych
gier akcji – rozgrywek, w których gracze wcielają się
w postaci ze świata fantastyki i wspólnie pokonując przeciwności losu, dobrze się bawią. Marcin jest
związany ze Stowarzyszeniem Fantastyki Militarnej
– organizacją, która promuje fantastykę pod każdą
postacią – książek, filmów, gier komputerowych, planszowych oraz fabularnych.

Fan fantastyki
militarnej

Życie na maksa

Dąbrowscy detektywi
na tropie
Rusza pierwsza
interaktywna gra
miejska oparta
o technologię
kodów QR. Wszyscy
żądni wrażeń mogą
zanurzyć się w świat
dawnej Dąbrowy,
dzięki wykorzystaniu
swoich telefonów.
Gwarantujemy – nie będzie to
bezmyślne gapienie się w ekran
smartfona, a świetna intelektualna rozrywka. Każdy uczestnik gry
musi bowiem odnaleźć określone
punkty, znajdujące się w okolicach
Fabryki Pełnej Życia oraz Muzeum
Miejskiego Sztygarka. W tych

miejscach poukrywane są tablice
zawierające odpowiedni kod, który
należy zeskanować, aby wejść do
rozgrywki. Następnie gracze oglądają krótki filmik, na którym znajduje się zadanie detektywistyczne.
Dla najbardziej wytrwałych, którym uda się ukończyć grę, prze-
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www.dabrowscydetektywi.pl

widziana jest wieczna chwała oraz
dyplomy uczestnictwa, a przede
wszystkim mnóstwo świetnej zabawy. POLECAMY!
Inicjatywa jest dofinansowana
z grantu „Fabryka Pełna Życia –
włącz się! ”.

Każdy uczestnik gry musi
odnaleźć określone punkty,
znajdujące się w okolicach
Fabryki Pełnej Życia oraz
Muzeum Miejskiego
Sztygarka.
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Senior z pasją
Klub Seniora prowadzony przez mężczyznę – to może zdarzyć się tylko w Dąbrowie Górniczej!
Poznajcie Benedykta Korczyńskiego, który uwielbia jazdę na rowerze i gimnastykę, a do tego jest
dumnym dziadkiem 16-letniej wnuczki. W każdy poniedziałek w CAO organizuje spotkania dla
Klubu Seniora „Feniks”.
– Czym dla Pana jest działalność
w organizacjach pozarządowych?
– Skupiam się przede wszystkim na
współpracy ze Stowarzyszeniem CIVITAS oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Z CIVITAS-em zaczęło się od projektów wyjazdowych, spotkań i zajęć dodatkowych. Teraz, kilka razy
w roku, pomagam przy organizacji
przejażdżek rowerowych dla seniorów.
Przygotowujemy trasę, która zwykle
rozpoczyna się przy molo Pogorii III.
W przejażdżkach bierze udział około
90 seniorów z całej Dąbrowy. Organizujemy też marsz nordic walking,
konkursy, zabawy i grilla. Doskonale
się bawimy!
– A jak zaczęła się przygoda z Kołem
nr 5 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów?

– Przewodniczący Związku zauważył, że wśród zrzeszonych w PZERiI
jest wiele osób z terenu śródmieścia,
którym trudno dostać się do naszej
głównej siedziby. Dlatego przy pomocy
Centrum Aktywności Obywatelskiej
oraz Jana Sabatury i Marii Asman
udało się stworzyć koło dla mieszkańców centrum, które mieści się przy ul.
Sienkiewicza. Organizujemy wycieczki, wczasy, zabawy i spotkania z okazji świąt. Dbamy o seniorów, by byli
aktywni i nie czuli się samotni. W tej
chwili koło liczy 200 członków.
– Jest jeszcze jedna bardzo ważna
działalność koła…
– Jesteśmy bardzo dumni z Klubu „Feniks”, który tworzy grupa seniorów,
a właściwie niemal samych seniorek.
Spotykamy się w każdy poniedziałek
w Centrum Aktywności Obywatel-

skiej. To inicjatywa moja
oraz Marii Asman (przewodniczącej koła). I tu
także stawiamy na dobrą
zabawę i integrację osób
starszych – przez taniec,
śpiew i wykłady. Zapraszamy na spotkania przedstawicieli aptek, Urzędu
Miejskiego czy Rzecznika
Praw Obywatelskich. Aktualnie na spotkania klubu przychodzi 50
osób i to jest maksimum, ile możemy
przyjąć. Mamy nawet listę rezerwową
osób, które oczekują na wolne miejsce
w klubie.
– Dlaczego Pan w to wszystko się angażuje?
– Kiedy udało mi się zorganizować
pierwszą akcję, zobaczyłem, że ludzie
byli zadowoleni, poczułem, że chcę

organizować coś więcej. Wiąże się to
oczywiście z dużym zaangażowaniem
i masą pracy, ale daje olbrzymią satysfakcję. Teraz, kiedy jestem na emeryturze, mogę poświęcić temu więcej pracy
i przy okazji nie muszę walczyć z nudą.
Dzięki działalności społecznej poznałem wiele interesujących ludzi. Polecam
to wszystkim osobom w moim wieku!

/KJ/

Miasto i okolice
Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

O trawie
Telewizja kłamie. Na ekranie
zwykle wygląda to tak: rodzina wychodzi z domu, ma dużo
miejsca w bagażniku, więc pakuje do środka namiot, krzesła, kuchenkę turystyczną oraz
psa, albo ona wsiada, on wsiada,
razem wsiadają, albo już jadą,
przez opustoszałe miasto albo
puste zachwycające krajobrazy,
góry, jeziora, kilometry płaskiego jak stół, połyskującego
asfaltu, albo bezdroża gdzieś
pomiędzy wzgórzami i oceanem. Wolność ma zapach
benzyny, wygląda jak SUV albo
hatchback, zachwyca metalicznym lakierem, kusi promocyjną
ceną. Tylko odpal, a staniesz się
częścią tej wspaniałej przygody
w świecie, gdzie zawsze świeci
słońce tak pięknie wydobywające blask chromowanych logo.
W rzeczywistości, o czym najłatwiej przekonać się w trakcie
wakacyjnych wyjazdów, na posiadaczy czterech kółek czekają
wiecznie remontowane drogi,
stanie w korkach, w kolejkach
po winiety, odliczanie pod dystrybutorami, i jazda… od stacji
paliw do stacji paliw, od jednej
bramki na autostradzie do
drugiej. Nie ma opustoszałych

miast, są miasta zatłoczone,
wiecznie zapchane parkingi,
żarłoczne parkometry i fotoradary, zawsze chętne, by zabłysnąć.
Rozwiązaniem jest przypięcie do samochodu rowerów.
W tym roku, po raz kolejny,
nasze rowery okazały się bezkonkurencyjne. Pozwoliły na
parkowanie poza strefami, do
których samochodom nie wolno wjeżdżać bez specjalnych
zezwoleń, były zwinne, gotowe do swobodnej jazdy w gęstej
miejskiej zabudowie i idealne
na pokonywanie bezdroży. Ale
to tylko część prawdy. Całości
dopełniały miasta, ewidentnie
na nasze rowery przygotowane i tereny pozamiejskie, gdzie
na każdym rozstaju wisiała
tabliczka z oznaczeniem drogi
rowerowej i odległości do najbliższego punktu orientacyjnego. Mikael Colville-Andersem
w książce „Być jak Kopenhaga. Duński przepis na miasto
szczęśliwe” pisze: „rower jest
najważniejszym i najpotężniejszym narzędziem do zmieniania świata na lepsze, jakim
dysponujemy. Najwyższy czas,
żebyśmy długo i solidnie przyjrzeli się istniejącym wzorcom.

Naszym najważniejszym atutem jest fakt, że istnieją modele,
z których możemy korzystać.
Nie ma potrzeby wynajdywania koła na nowo, zwłaszcza jeśli to koło jest okrągłe i jeździ
już od ponad stu lat” *.
Przy okazji – moim tegorocznym odkryciem samochodowo-rowerowych wojaży po
Czechach, Niemczech i Francji
była trawa. Trawa na poboczach,
na skrzyżowaniach, długa, niekoszona, jakaś taka bałaganiarska. Jakże inna od tej, którą
jeszcze niedawno gotów byłem
uznawać za niepodważalny
wzorzec – czyli coś pomiędzy
murawą Stadionu Narodowego
a polem golfowym. Widać stąd,
że można inaczej – oddać drogi pieszym i rowerom, a ronda
i zieleńce bujnej przyrodzie.
Widać też, że spór koncernów
samochodowych z rowerzystami i producentów kosiarek
z owadami przechyla się na korzyść tych drugich. I dobrze, to
lubię, a telewizji podczas urlopu
nie oglądam. Co i Wam, Drodzy Czytelnicy, z dobrego serca
polecam.
* Mikael Colville-Andersem, Być jak
Kopenhaga. Duński przepis na miasto
szczęśliwe, Kraków 2019, str. 169

Moim tegorocznym odkryciem samochodowo-rowerowych wojaży po Czechach, Niemczech
i Francji była trawa.
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ZASADY GRY:
Zaczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce.
W trakcie wspólnej wyprawy czekają na was przeszkody i ułatwienia.
Jakie? Sprawdźcie, co kryje się pod symbolami!

Bunkier: chowasz się w bunkrze na Podlesiu –
stoisz w miejscu jedną kolejkę

Park Zielona: przechodzisz przez park – przesuwasz się
o trzy pola do przodu

Autobus: jedziesz autobusem linii 716 na Pogorię –
przesuwasz się o dwa pola do przodu

Fabryka Pełna Życia: zostajesz na koncercie – stoisz
w miejscu jedną kolejkę

PKZ: zwiedzasz pałac – stoisz w miejscu
jedną kolejkę

Rower: jedziesz na wycieczkę rowerową w stylu MTB
przez Bukową Górę, Recki Las i Górę Bocianek w Ujejscu –
przesuwasz się o dwa pola do przodu

Lilia wodna: zagapiłeś się na młaki nad Pogorią I –
cofasz się o dwa pola

Znak zapytania: musisz rozwiązać zagadkę – odpowiedz
na jedno z poniższych pytań

Odpowiesz dobrze – przesuwasz się o trzy pola do przodu
Nie wiesz – stoisz w miejscu jedną kolejkę
Odpowiesz źle – cofasz się o dwa pola

ZAGADKI
1. Jak głosi legenda, królowa Jadwiga wybrała się na pielgrzymkę
do kapliczki na Wzgórzu Gołonoskim. Jakie kwiaty występują
w tej legendzie?
A/ Słoneczniki
C/ Fiołki

B/ Róże
D/ Tulipany

2. Pomiędzy którymi dzielnicami są położone Lasy
Trzebiesławickie?
A/ Trzebiesławice, Tucznawa, Ujejsce
B/ Graniczą tylko z Trzebiesławicami
C/ Ząbkowice, Łosień, Łęka
D/ Trzebiesławice, Ujejsce, Antoniów

A/ Tucznawa
C/ Ujejsce

B/ Strzemieszyce Wielkie
D/ Ząbkowice

4. Dawny młyn Freya w Okradzionowie – obiekt znajdujący się
na Szlaku Zabytków Techniki – inaczej jest nazywany…
A/ Domem na skale
C/ Domem na wodzie

B/ Domem młyńskim
D/ Domem nad brzegiem rzeki

5. W razie niepogody możesz pojeździć na deskorolce
w krytym skate parku, który znajduje się…
A/ W śródmieściu
C/ Na Manhattanie

3. W której dzielnicy znajduje się malowniczy opuszczony
wapiennik? Podpowiedź: obiekt leży przy czarnym szlaku
turystycznym.

B/ W Łęce
D/ W Gołonogu

6. Co znajduje się na Sroczej Górze w Strzemieszycach Wielkich?
A/ Pomnik sroki
C/ Ruiny zamku

B/ Pozostałości kamieniołomu
D/ Bunkier

Nie znasz odpowiedzi na pytania?
Bądź czujny! Odpowiedzi znajdziesz w artykułach w „Przeglądzie Dąbrowskim”.
Czytaj uważnie 
Więcej dąbrowskich ciekawostek znajdziesz na:
Fabryka Pełna Życia i
Dąbrowa Górnicza – profil oficjalny
oraz na: www.dabrowa-gornicza.pl
Autorzy zdjęć: Andrzej Kryza, Dariusz Nowak, forum zaklinaczeczasu.pl, Milena Sobieraj (grupa DG w Obiektywie).
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#dzieje się w DG 11
Grupa poszukiwaczy niecodziennych przygód
wyrusza w niezwykłą podróż po Dąbrowie Górniczej.
Na końcu wyprawy może znaleźć skarb,
którego strzeże smok na Górce Gołonoskiej.

Przygotuj:
• kostkę do gry
• pionki

2-5 graczy
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12 kultura / biblioteka
Ale to już było...

Z teatrem za pan brat
Piątkowe lipcowe późne popołudnia zarezerwowane zostały
w Dąbrowie Górniczej dla sztuki – i to nie byle jakiej! Biblioteczny
projekt „Tuż za rogiem” gwarantował moc energii i artystycznych
wrażeń, które pozostaną w pamięci publiczności na długi czas.

Strzemieszyce Wielkie, Park Hallera, Park Zielona, Osiedle Mydlice. To właśnie w tych lokalizacjach zgromadzona publiczność, a także przypadkowi
przechodnie, mogli spotkać się twarzą w twarz z ulicznymi grupami
teatralnymi. Każdy tydzień projektu zaskakiwał prezentowaną historią: na
początku, za sprawą Teatru Falkoshow, okazało się, że dobrze wszystkim znany
kapturek jest… zaczarowany. Później Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi uświadomił
wszystkim, że Ali Babie wcale nie towarzyszyło czterdziestu rozbójników, a… czterech.
Fabryka Kultury ukazała „Pana Tadeusza” w zupełnie innym, muzycznym świetle,
natomiast Teatr Kultureska zabrał zgromadzoną publiczność w podróż po „Mapie marzeń”. Wszystkie
spektakle obejrzało niemalże 1000 osób.
/MB/
Projekt „Tuż za rogiem” jest
dofinansowany ze środków Urzędu Miasta.

Studio biblioteka

Historia chłopaka
z gitarą

Kolejnym projektem realizowanym pod szyldem
Studia Biblioteka jest reportaż o pochodzącym ze
Strzemieszyc Wielkich Piotrze Brzychcym – muzyku,
kompozytorze, współzałożycielu i gitarzyście grupy
Kruk. Realizacja filmu trwała niemal rok, a same
nagrania odbyły się m.in. w studiu muzycznym MamaStudio, salach prób zespołów Kruk, KAT i Poczytalni, podczas Dni Dąbrowy Górniczej, czy w Szkole
Podstawowej nr 3 w Strzemieszycach. W produkcji
wystąpili: Piotr Kupicha, Katarzyna Moś czy Wojciech Cugowski. W filmie znajdą się niepublikowane
wcześniej zdjęcia ze spotkania muzyka z Carlosem
Santaną, a także z meczu piłki nożnej z udziałem Ritchie Blackmora (członka takich grup jak Deep Purple
czy Rainbow). Premiera już tej jesieni!
/MB/

do zobaczenia

Jasnowidze

Z życia filii bibliotecznych

Akcja
wakacje!

Każdy kolejny miesiąc tylko potwierdza,
że w Filii nr 3 (ul. Wybickiego 3a) pojęcie
„nudy” nie jest znane. Niezwykle kreatywne
propozycje wakacyjnych zajęć każdorazowo
gromadzą pokaźną liczbę uczestników. Nie
ma się co dziwić, bo któż nie chciałby usłyszeć historii o smoku w bibliotece lub wpaść
na zajęcia plastyczne pod nazwą „Hodowca
potworów”? Szczegółowy harmonogram zajęć we wszystkich filiach i w Bibliotece Głównej dostępny na www.biblioteka-dg.pl/MB/
Przegląd Dąbrowski | nr 5 (228) lipiec 2019

W Filii nr 8 (ul. Ofiar Katynia 93) do końca wakacji można oglądać wystawę „Jasnowidze 2016”,
będącą podsumowaniem drugiej edycji konkursu. Na ekspozycję składają się reprodukcje 55
ilustracji wybranych przez Wydawnictwo Dwie
Siostry i międzynarodowe jury. Prace grafików
pochodzą m.in. z Chin, Czech, Japonii, Słowacji,
Polski, Stanów Zjednoczonych czy Turcji, a łączy
je nie tylko wysoka jakość artystyczna i poważne
podejście do młodego odbiorcy, ale także poczucie
humoru i świeże, dziecięce spojrzenie na świat.
Wstęp wolny.
/MB/

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

Ogniska
Czwartkowe
Już teraz
zarezerwujcie
w kalendarzu
czwartkowe
wieczory!
W sierpniu
dąbrowska
MBP zaprasza
na spotkania
przy ognisku
za budynkiem
Biblioteki Głównej
(ul. T. Kościuszki 25).

Spotkania dla dzieci i dorosłych odbędą się 1, 8, 22 i 29
sierpnia w godz. 18:00-21:00.
Na uczestników wydarzenia
czekać będą m.in.: gry i animacje, folkowe warsztaty plastyczne czy czytanie performatywne legend dąbrowskich

(które zostały opracowane w
studiu nagrań MBP), a wszystko to przy akompaniamencie
muzyki na żywo! Jak przystało
na tradycyjne spotkanie przy
ognisku – organizatorzy gwarantują chętnym możliwość
upieczenia kiełbasek, tj. za-

czasoumilacz

literacka pracownia

Bajki
samograjki

Wrota artystycznej
krainy

pewniają niezbędne akcesoria
takie jak kijki. Wstęp na wydarzenia jest wolny. Ogniska
Czwartkowe są częścią „Legendarnej Akcji Lato”, dofinansowanej ze środków Urzędu
Miasta w Dąbrowie Górniczej.
/MB/

W Literackiej Pracowni Artystycznej zawsze coś
się dzieje! Pomiędzy prowadzeniem wakacyjnych warsztatów folkowo-plastycznych (każdy
poniedziałek w godz. 10:00-12:00, wstęp wolny),
a opracowywaniem nowej oferty warsztatowej,
nasze artystki odnowiły wejście do swojej artystycznej krainy! Dajcie znać na naszym Facebooku: www.facebook.com/mbpdg/, jak Wam się
podoba efekt ich pracy!
/MB/
Biblioteka Główna zaprasza na
eksperymenty muzyczne, które
pozwolą udźwiękowić legendy
i baśnie z różnych zakątków
świata. Korzystając z profesjonalnych instrumentów, a także
przedmiotów codziennego
użytku, będzie można
wybrać się w muzyczną podróż odwiedzając Książkę poleca
Paulina
afrykańskie plemiona,
Wróbel
- pisarka
indiańskie wioski czy
japońskie ogrody. Zajęcia dla dzieci w wieku
7-10 lat. Wstęp wolny./MB/
KONTAKT

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

fot. Paulina Wróbel_fot. Wydawnictwo Lira
konieczny podpis

popularni czytają

czy wiesz że...
„Sztokholm. Miasto,
które tętni ciszą” to
niezwykle wnikliwe
obserwacje Katarzyny
Tubylewicz przeplatane pięknymi zdjęciami
autorstwa jej syna, Daniela. Lektura obowiązkowa zarówno dla tych,
którzy już stracili głowę dla Sztokholmu, jak
i tych, którzy dopiero
planują tam pojechać.

tel. 32 639 03 00
fax. 32 639 03 10

Nasz najstarszy aktywny czytelnik ma 94 lata, zaś najmłodszy niespełna…
siedem miesięcy!

strona internetowa
www.biblioteka-dg.pl

instagram
www.instagram.com/bibliotekadg

facebook
@mbpdg
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14 z życia dzielnicy, osiedla i ulicy
Trzebiesławice – znane już od średniowiecza

Profesjonalne czyszczenie REFRESH
•
•
•
•

tapicerki meblowej
tapicerki samochodowej
tapicerki skórzanej
dywanów i wykładzin

tel. 799 236 978

Społecznicy i strażacy
Pierwsza wzmianka o dzisiejszej dzielnicy Dąbrowy Górniczej pochodzi z 1367 r., w której Stachno
de Trebislawicz był wymieniony jako świadek
w dokumencie księcia świdnickiego Bolka II Małego, panującego niegdyś w Siewierzu.
W XVII w. działała w okolicach Trzebiesławickiej Górki
kopalnia srebra. W dokumentach można znaleźć informację
także o dwóch karczmach oraz
o murze dworskim. Jednak
mur ten albo już nie istnieje,
albo został wchłonięty przez
inną budowlę. Historia Trzebiesławic to także organizacje
społeczne – takie jak Ochotnicza Straż Pożarna założona
w 1928 r. Po II wojnie światowej ówczesna wieś była związana administracyjnie z Ząbkowicami oraz Wojkowicami
Kościelnymi. W roku 1991
odbyło się wśród mieszkańców referendum i od 1993 r.
Trzebiesławice są dzielnicą
Dąbrowy Górniczej.  MKW
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fot. Dariusz Nowak

OGŁOSZENIA
DROBNE

W maju radni miejscy zdecydowali o udzieleniu 356 tys. zł
dotacji na renowację zabytkowej kapliczki w Trzebiesławicach.
Kaplica przechodzi kompleksowy remont.

z życia dzielnicy, osiedla i ulicy 15
Dąbrowa z bliska

Góra

Unikatowe i urokliwe
Wzgórze Trzebiesławickie

Trzebiesławicka
Najwyższy punkt

374 m n.p.m.
Nieco niżej leży Bukowa
Góra

To wyjątkowe miejsce do
spędzenia wolnego czasu
znajduje się między
Trzebiesławicami,
Tucznawą
i Ujejscem. Lasy
Państwowe już
kilka lat temu
wyznaczyły na
tym terenie
ścieżkę
przyrodniczą.

fot. Dariusz Nowak

366 m n.p.m.
Wzgórza z wapienia
muszlowego i obniżenia
polodowcowe
porośnięte pięknym
bukowym lasem.

Razem możemy więcej

Życie po sąsiedzku
– Lubię mieszkać w Trzebiesławicach, bo to piękne i urokliwe miejsce otoczone przez
lasy i łąki – idealne na długie
spacery. Ludzie się znają i są
dla siebie życzliwi. Mimo, że
jesteśmy daleko od centrum, to
jednak wszędzie mamy blisko.
Właśnie tu chcę spędzić resztę
swojego życia. Mamy tu szkołę, która liczy 93 lata. Została
zbudowana przez mieszkańców
w czynie społecznym i choć jest
mała, to nauczyciele wkładają
całe serce w kształtowanie na-

szej zdolnej młodzieży. Mamy
Ochotniczą Straż Pożarną,
która w zeszłym roku świętował 90 lat istnienia, a której
jednym ze współzałożycieli
był mój pradziadek. Mamy
piękną zabytkową kapliczkę, która właśnie otrzymała
drugie życie i dzięki wparciu
Urzędu Miejskiego przechodzi
długo wyczekiwany remont.
W Trzebiesławicach każdy
znajdzie coś dla siebie. Dzieci i młodzież mogą przystąpić
do Młodzieżowej Drużyny Po-

żarniczej, osoby starsze będą
zachwycone spotkaniami Koła
Emerytów i Rencistów, panie
mogą dołączyć do Koła Gospodyń Wiejskich, a jeśli ktoś
lubi działalność społeczną,
może podjąć wyzwanie i zasilić szeregi Rady Osiedla. Ale
jak w każdej dzielnicy, także
i w Trzebiesławicach mieszkańcy borykają się z wieloma problemami, a największym jest
brak chodnika. Mamy jednak
nadzieję, że z pomocą władz
miasta uporamy się i z tym.

Karolina Tkaczyk –
przewodnicząca Rady
Osiedla Trzebiesławice

Mamy Ochotniczą Straż Pożarną,
która w zeszłym roku świętowała
90 lat istnienia, a której jednym ze
współzałożycieli był mój pradziadek.

Na gorącym uczynku…

19
LIPCA

W Dąbrowie Górniczej
Ząbkowicach pijany kierowca
uderzył samochodem w drzewo.
Niestety, wskutek odniesionych
obrażeń 29-letni pasażer
osobówki zmarł. Kierowca miał
w organizmie 2 promile alkoholu.

17
LIPCA

Policjanci z wydziału do walki
z przestępczością przeciwko
mieniu najpierw odzyskali rower
z lombardu, gdzie namierzył go sam
pokrzywdzony, a następnie dotarli,
zatrzymali i przedstawili zarzut
kradzieży młodemu mężczyźnie.

Zauważyłeś zagrożenie
- zadzwoń!

997
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16 nasza historia
Kartka z kalendarza
24 lipca błoto i woda
uwięziły górników pod
ziemią w kopalni węgla
„Generał Zawadzki”.
Trzy dni później, wszyscy, poza jedną osobą,
zostali uratowani, ratowników wspomagała gigantyczna tarcza
wiertnicza. Po 77 godzinach ratownicy przebili
się do górników i udało
się wyprowadzić ich na
powierzchnię. Zdjęcie
pokazuje radość jednego z 79-ciu górników,

Łowcy okazji

24 lipca

1969 Obraz dla generała
którzy dzięki znakomitej akcji ratowniczej
wyrwali się ze szponów
śmierci. Autor fotografii,
Stanisław Jakubowski,
w 1969 roku za reportaż
z akcji ratowniczej został
nagrodzony w kategorii
Photo Stories w konkursie World Press Photo.

W Muzeum Miejskim
„Sztygarka” w ramach
„Akcji Lato” dzieci
z Dąbrowy Górniczej
mają okazję
bezpłatnie zwiedzić
wszystkie ekspozycje
muzeum, Parku
Reduta oraz Kopalnię
Ćwiczebną.

Do zwiedzania zachęcamy również dorosłych. Na w ystawie
poświęconej historii przemysłu
znajdują się m.in.: obraz Jerzego
Karola Widery pt. „Węgiel”, który został podarowany generałowi Aleksandrowi Zawadzkiemu
w 1946 roku oraz opisany poniżej
aparat oddechowy.

Skarb w zasięgu ręki Było, nie minęło...

Tlen z aparatu
Ze zbiorów „Sztygarki”

Kopalnia, która powstała w 1865 r. w wyniku połączenia kopalni Łabęcki oraz kopalni
„Nowa”, otrzymała nazwę „Paryż” od oddanego do użytku w 1884 r. szybu wydobywczego
PARYŻ. W 1945 r. otrzymała nazwę KWK „Generał Zawadzki”. Po 1989 r. powrócono do nazwy „Paryż”. Zlikwidowana 31 grudnia 1996 r.
Dzisiaj możemy zobaczyć pozostałe elementy
infrastruktury byłej kopalni na obrzeżach zachodniej części miasta, graniczących z Będzinem.
ej

On i ona. Dąbrowianie w parze z historią

Uwieczniona na kliszy

Z kopalni do Sejmu

Mirosława Iwańska, z domu Kopczyńska
rocznik 1934

Roman Wilk 1919-1993

Aparaty ratunkowe są wykorzystywane w kopalniach
przez ratowników górniczych
podczas pracy w trudnych warunkach. Aparat oddechowy
ratowników może ważyć do
20 kg, a praca z nim, ze względu na ciężar do łatwych nie należy. Na zdjęciu tlenowy aparat
regeneracyjny starszej generacji – typu BG 160A firmy Dräger, przekazany przez drużynę
ratowniczą Kop. Nowy Wirek.
Przegląd Dąbrowski | nr 5 (228) lipiec 2019

Mieszkanka Gołonoga. Pracowała jako stenotypistka
w Hucie im. F. Dzierżyńskiego,
a następnie była zatrudniona
w dąbrowskiej filii Bytomskich
Zakładów Odzieżowych. Jej
mąż Tadeusz znalazł się wśród
uratowanych górników podczas pamiętnej katastrofy
kopalni „Gen. Zawadzki”. Panią Mirosławę
uwiecznił w 1969 r.
Stanisław Jakubowski na jednym ze
znanych zdjęć cyklu
„Wyrwani śmierci”.

Górnik kopalni „Generał Zawadzki” od 1945 roku.
W lipcu 1969 roku znalazł
się wśród 79 górników odciętych od świata. Wykazał
się wtedy dużym hartem
ducha. Awansowany
na sztygara zmianowego Oddziału
Wentylacji, przeszedł na emeryturę w 1978 roku.
W latach 70. XX
wieku został
posłem na Sejm
PRL.
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Uwięzieni pod ziemią
To była dobra i bezpieczna kopalnia – tak o KWK „Generał Zawadzki” mówią
do dziś górnicy, którzy pracowali w niej lata temu – zwłaszcza porównując
ją z innymi. Tym bardziej nic nie zapowiadało katastrofy, która zagroziła
życiu setek górników, uwięziła pod ziemią kilkudziesięciu i zabiła jednego
z nich. Właśnie mija pół wieku od tamtych dramatycznych wydarzeń.
– Zszedłem po drabinach w dół
szybu do chodnika wentylacyjnego, żeby zobaczyć, w jakim
stanie jest obudowa i jak duży
jest przeciek – wspomina tamte
wydarzenia Adrian Jasiak, ratownik górniczy z kopalni „Gen.
Zawadzki”, który kierował podziemną akcją. – Ledwo zdążyłem
wrócić z raportem, kiedy woda
przedarła się przez skały do
wyrobisk wentylacyjnych. Był
24 lipca 1969 r. – słoneczny
dzień, który przyćmiła informacja o tym, że wdzierające się
do chodników dziesiątki tysięcy metrów sześciennych wody
z mułem węglowym uwięziły na
dole górników, zatrzymały pracę kopalni, dopływ prądu i wentylację. Część pracujących udało
się uratować od razu, nie doliczono się jednak 82 górników,
którzy uciekli w głąb chodnika
przed falą niszczącą wszystko na
swojej drodze. – Ja zawsze byłem
optymistą, więc kiedy pojawiła
się woda w chodniku, pomyślałem tylko – szukać wyjścia.
Szukaliśmy całym zastępem, ale
okazało się, że tego wyjścia nie
ma – opowiada Czesław Skrzypiec, jeden z uwięzionych pod
ziemią górników.

Odnaleźć odciętych

Początek akcji był najgorszy
– równocześnie próbowano
zatamować wielki lej w dnie
zbiornika, przeliczano załogę,
obmyślano też sposoby, by odnaleźć odciętych. Przystosowano do zjazdu klatkę, ale trzeba
było ją opuszczać z ludźmi na
dachu w potokach wody. Sytuacja zaginionej grupy górników
była jeszcze bardziej dramatyczna – brakowało im wody pitnej,
jedzenia i powietrza. Udało

się jednak opanować panikę,
sztygar Roman Wilk zdążył
jeszcze skontaktować się telefonicznie z powierzchnią zanim
łączność ustała. Wyznaczył
też dyżurnych, którzy uderzali
stalowym prętem w rurę, dając
stały sygnał. – To była szokująca sprawa, bo przez wyobraźnię przebijały się pytania – co
z tymi ludźmi, ilu odciętych, jak
sobie radzą? W pierwszej chwili nie było przecież wiadomo,
czy w ogóle żyją – wspomina
Jerzy Grela, ówczesny sztygar
zmianowy w kopalni. – To było
ogromne przeżycie. Każdy liczył, że to wszystko się uda, że
wszystkich uda się wydostać.
Presja była tym większa, że na
bramach gromadziły się rodziny i to nie tylko odciętych
górników. Sceny dantejskie,
kobiety i dzieci, lament, płacz.
Starano się jakoś tę sprawę opanować, a my kopaliśmy.

– Wiedzieliśmy, gdzie
są, bo udało się nawiązać kontakt – najpierw
akustyczny, a potem
także głosowy – poprzez
rurę – relacjonuje Jasiak.
– Wyrobisko, którym szli
ratownicy, było zamulone
piaskiem, bo tam wcześniej
były ściany. Właśnie dlatego wydrążyliśmy nowe
wyrobisko, którym udawało się przesuwać do przodu.
Poza tym, odspoił się piaskowiec, a powstałą wskutek
tego pustką mogliśmy iść, od
czasu do czasu sprawdzając,
czy słychać poszukiwanych.

obwał, żeby tylko iść
do przodu – mówi
Grela. – Ci, którzy się
zmęczyli, wycofywali
się, szła wtedy kolejna
grupa, żeby maksymalnie popracować. Zmiany były non stop, a na
końcu akcji przez co
najmniej trzy zmiany
nie wychodziliśmy na
powierzchnię. To była
cała

też kolejne zawały, zagrażające
zarówno ratownikom, jak i ratowanym. Ale w końcu każdy
z odciętych usłyszał te słowa:
„Już jesteś z nami chłopie! ” –
tak im mówiliśmy – wspomina
Grela. Górników ewakuowano
szybem Koszelew, który tuż
przed katastrofą był pogłębiany. Problemem była jednak odległość – pod ziemią trzeba było
przejść niemal cztery kilometry,
a część poszkodowanych, głodnych i spragnionych górników
ratownicy nieśli na noszach.
Ostatni

Złapać kontakt

Akcja ratownicza rozwijała
się na kilku frontach. Zaraz
na początku udało się uratować dwóch górników, którzy
schronili się w kopalnianej pochylni. Potem – obok
Superjednostki w centrum
Dąbrowy Górniczej – wiercono otwór, który miał pomóc w wentylacji. Za Hutą
Bankową próbowano zejść
do kopalni poprzez upadową,
czyli wyrobisko wydrążone z powierzchni, które jednak okazało się zalane wodą
z mułem. Nie było wyjścia
– główną akcję prowadzono
w zniszczonym przez wodę
i zrujnowanym chodniku,
który był wypełniony mułem,
skałami i resztkami sprzętu.

Po czterech dobach akcji górnicy zostali uratowani.

Walka z czasem

W każdej chwili spodziewano
się załamania pogody, a to mogło zwiększyć ilość dwutlenku
węgla pod ziemią. – Kopaliśmy rękami w bardzo ciasnym
chodniku, przebieraliśmy ten
Tamte
wydarzenia
obserwował pracownik
Centralnej Agencji
Fotograficznej Stanisław
Jakubowski. Jego zdjęcia
z fotoreportażu „Wyrwani
śmierci”, za który w 1969 r.
otrzymał pierwszą nagrodę
w konkursie World Press Photo,
od 24 lipca do 2 sierpnia
do obejrzenia na placu
Wolności przed PKZ.
Polecamy!

doba pod ziemią – dodaje.
Najtrudniejsze były ostatnie
metry w czwartej dobie trwającej nieustannie akcji. Znacznie
zmniejszyła się ilość powietrza
i nie pomagało stałe jego tłoczenie pod ziemię, powstawały

z nich wyjechał na powierzchnię o godz. 20:35 – 27 lipca 1969
roku. Wśród uratowanych zabrakło jednak jednej osoby –
19-letniego Mariana Dereja,
który zginął, uciekając przed
wodą i mułem. Tomasz Nieć
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18 nasze sprawy
Badamy potrzeby
mieszkańców

Zapytają m.in. o to, co według dąbrowian jest społecznym problemem naszego
miasta – czy jest to bezrobocie, a może ubóstwo lub
duża liczba samotnych seniorów? Plenerowy, mobilny

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

punkt ankietowy pojawił się
we wszystkich dzielnicach.
Wyniki pozwolą ocenić potrzeby i oczekiwania wobec
procesu rewitalizacji. Pomogą wskazać te obszary miasta,
które w największym stopniu
potrzebują wsparcia. Wykorzystane będą także do opracowania diagnozy sytuacji
społeczno-gospodarczej, na
podstawie której wyznaczone
zostaną: obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Pozyskane
dane będą również pomocne
przy przygotowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Badania potrwają do 24
sierpnia.

Kąpiel w jeziorach Pogoria? Czemu nie! Jednak nie
zapomnijcie o bezpieczeństwie.
Na plażach czuwają ratownicy WOPR-u. Poza
nimi bezpieczeństwa pilnują strażnicy miejscy, którzy stale patrolują najbardziej popularne miejsca wypoczynku. Ponadto, w razie
nieszczęśliwego wypadku, w budynku Centrum
Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III znajduje się punkt medyczny. Dodatkowo, po okolicy
na quadzie i rowerze jeździ medyczny patrol
mobilny. Wszystko to nie zwalnia jednak od
myślenia – pamiętajcie o podstawowych zasadach i bawcie się na plażach Pogorii bezpiecznie!
(MKW, AB)

fot. Dariusz Nowak

Ankieterzy z Instytutu
Rozwoju Miast i Regionów wyszli na ulice Dąbrowy Górniczej, aby
lepiej poznać potrzeby
i opinie mieszkańców.

Do wody – z głową!

www.dabrowa-gornicza.pl

DĄBROWSKA
WYPRAWA
Nie wyrzucaj –

A,
SZA

POTRZEBUJESZ:
• kostkę do gry
• pionki

Grupa poszukiwaczy niecodziennych przygód
wyrusza w niezwykłą podróż po Dąbrowie Górniczej.
Na końcu wyprawy może zdobyć skarb,
którego strzeże smok na Górce Gołonoskiej.

2-5 graczy

START

ZASADY GRY:

możesz pomóc innym

Zaczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce.

W trakcie wspólnej wyprawy czekają na was przeszkody i ułatwienia.
Jakie? Sprawdźcie, co kryje się pod symbolami!

Niecodzienna akcja dobroczynna.

ę w bunkrze na Podlesiu –
ną kolejkę

Park Zielona: przechodzisz przez park – przesuwasz się
o trzy pola do przodu

utobusem linii 716 na Pogorię –
a pola do przodu

Fabryka Pełna Życia: zostajesz na koncercie – stoisz
w miejscu jedną kolejkę

ac – stoisz w miejscu

Rower: jedziesz na wycieczkę rowerową w stylu MTB
przez Bukową Górę, Recki Las i Górę Bocianek w Ujejscu –
przesuwasz się o dwa pola do przodu

Nie wiesz, co zrobić z niepotrzebnymi rzeczami? Nie
chcesz wyrzucać
używanych ubrań?
ZAGADKI
Kupujesz
nową lodówkę,

eś się na młaki nad Pogorią I –
a

2.
1.

Znak zapytania: musisz rozwiązać zagadkę – odpowiedz
na jedno z poniższych pytań

dobrze – przesuwasz się o trzy pola do przodu
Nie wiesz – stoisz w miejscu jedną kolejkę
Odpowiesz źle – cofasz się o dwa pola

4.

DG
Górniczej. eMożna
siew je składać
zi je
d
#
jeszcze
działa B/i chciałpod adresem: ul. Łączna 35
DKĘ
A/ Tucznawa
Strzemieszyce Wielkie
owa Jadwiga wybrała sięanastara
pielgrzymkę
Ż ZAGA
IĄ
W
Odpowiedzi
do gry planszowej:
Z
C/
Ujejsce
D/
Ząbkowice
Gołonoskim. Jakie kwiaty
występują
O
R
5.
byś oddać komuś potrzebu- (obok domu meblowego KaALNĄ
KRYMIN LAT!
4. Dawny młyn Freya w Okradzionowie – obiekt znajdujący się
D
jącemu? Stowarzyszenie
Ro- czor). W przypadku pytań SPRZE
na Szlaku Zabytków Techniki – inaczej jest nazywany…
óże
dzin w Kryzysie
prowadzi
ulipany
A/ Domem na skale
B/ Domemmożna
młyńskim kontaktować się z DaC/ Domem na wodzie
D/ Domemnutą
nad brzegiem
rzeki– prezeską Stowalnicami są położone Lasy
zbiórkę wszelkiego
rodzaju
Lech
5. W razie niepogody możesz pojeździć na deskorolce
rzeczy,
które
mogą
pomóc
rzyszenia,
nr tel. 507 844 748.
w krytym skate parku, który znajduje się…
znawa, Ujejsce
potrzebującym
z
Dąbrowy

AK
ebiesławicami
A/ W śródmieściu
B/ w Łęce

Łęka
sce, Antoniów

C/ na Manhattanie

ajduje się malowniczy opuszczony
ź: obiekt leży przy czarnym szlaku

D/ w Gołonogu

6.

6. Co znajduje się na Sroczej Górze w Strzemieszycach Wielkich?
A/ Pomnik sroki
C/ Ruiny zamku

B/ Pozostałości kamieniołomu
D/ Bunkier

Chcesz być na bieżąco
i wiedzieć, co się dzieje
w mieście?

Nie znasz odpowiedzi na pytania?

Bądź czujny! Odpowiedzi znajdziesz w artykułach w „Przeglądzie Dąbrowskim”.
Czytaj uważnie 
Więcej dąbrowskich ciekawostek znajdziesz na:

Fabryka Pełna Życia i
Dąbrowa Górnicza – profil oficjalny
oraz na: www.dabrowa-gornicza.pl

#D
Gd
laA
kt
yw
ny
ch

LUBISZ GRY?

CIE!
ZAGRAJ W MIEŚ

jska!
raktywna gra mie
19 lipca ruszyła inte
ywi.pl
abrowscydetekt
w.d
ww
e:
oni
str
i na
Więcej informacj

Autorzy zdjęć: Andrzej Kryza, Dariusz Nowak, forum zaklinaczeczasu.pl, Milena Sobieraj (grupa DG w Obiektywie).

Zarejestruj się na stronie:
www.powiadomienia.dabrowa-gornicza. pl

i korzystaj z systemu InfoSMS, aby
otrzymywać aktualne komunikaty.
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1. C) fiołki
2. A) Trzebiesławice, Tucznawa, Ujejsce
3. B) Strzemieszyce Wielkie
4. C) Domem na wodzie
5. C) na Manhattanie
6. B) Pozostałości kamieniołomu
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Zerknij w tabelę, kto jest na czele

Nauka jazdy

Dukowicz na czele MKS-u

PIOTR „Wiśnia” WIŚNIEWSKI – założyciel dą- Michał Dukowicz został
browskiego Skateroomu – radzi, kiedy i gdzie trenerem koszykarskiego MKS-u Dąbrowa
najlepiej zacząć jazdę na deskorolce!
Górnicza. Zbudował
sztab szkoleniowy
i formuje drużynę na
nadchodzący sezon
ekstraklasy.
Asystentem szkoleniowca jest
Rafał Soja, a trenerem przygotowania fizycznego Michał
Kafarski. W barwach dąbrowskiej drużyny zobaczymy Jakuba Kobla, który grał

w MKS-ie w zeszłym sezonie,
a także Marka Piechowicza,
Filipa Puta i Darrella Harrisa.
W klubie pracują nad kolejnymi transferami.
Dla Michała Dukowicza podstaSezon 2019/2020
wowym celem
Energa Basket
jest stworzenie
stabilnej drużyLigi wystartuje
ny, która utrzyw październiku.
ma się na najwyższym szczeblu
rozgrywkowym.
Sezon 2019/2020 Energa
Basket Ligi wystartuje w październiku.PK

Piękny 94-latek

RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza
ma już 94 lata
– Nie ma lepszego miejsca do
nauki jazdy na deskorolce niż
Dąbrowa Górnicza! Tutaj nawet pogoda nam niestraszna,
bo oprócz skateparków w Parku Hallera i Parku Zielona jest
też Skateroom, czyli miejsce,
gdzie można jeździć przez cały
rok! Najlepiej jest zacząć w wakacje. Ekipa Extreme City prowadzi darmowe zajęcia w Parku Zielona w każdy wtorek od
11.00 do 14.00 i w Parku Hallera w każdą sobotę od 16.00
do 19.00 z jazdy na deskorolce,
hulajnodze i rolkach. Idealny

wiek, aby zacząć przygodę
z jazdą, to 6 lat – dzieciaki
sobie świetnie radzą. Jazda
na deskorolce na olimpiadzie
w Tokio 2020 po raz pierwszy
będzie dyscypliną olimpijską,
więc może dzieciaki, które
teraz przychodzą na zajęcia,
w przyszłości będą olimpijczykami. Od października
otwieramy w Skateroomie
serwis, gdzie będziecie mogli wymienić i naprawić swój
sprzęt. Chętnie też doradzimy,
co i gdzie kupić! – mówi Piotr
Wiśniewski.

Dąbrowski gwiazdozbiór

Deskorolkowe
sukcesy
Z PODWÓRKA DO NAJLEPSZYCH SKATEPARKÓW W EUROPIE
Damian Chrobot, młody chłopak z Dąbrowy Górniczej,
został pierwszym Polakiem w deskorolkowym
międzynarodowym teamie SkatePro!
Ta prestiżowa firma produkująca
akcesoria do jazdy na deskorolce
i rolkach dostrzegła go po tym, gdy
odniósł wiele sukcesów zarówno
w Polsce, jak i w Europie. – Deskorolka to moja największa zajawka!
Jeżdżę od 7 lat i mam to szczęście,
że moja pasja stała się moją pracą.

Najbardziej lubię adrenalinę i nieograniczoną wolność, jaką daje mi
jazda na deskorolce! – mówi Damian,
który obecnie skupia się głównie na
trenowaniu dzieciaków w dąbrowskim Skateroomie.

Znajdź go na
Instagramie:
sk8damian
i na Youtube:
Damian Chrobot
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
TAJNIKI
MUZYKI
LATEM

#KulturalnaDąbrowa
27.07

Classic Accordion Duo

18:00

28.07
18:00

PARK ZIELONA - KRĄG TANECZNY

Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band
PARK ZIELONA - FONTANNA

2.08

Mili Morena & Fortet

20:00

MIEJSKA PLAŻA POGORIA III

3.08

Nivel

18:00

PARK ZIELONA - KRĄG TANECZNY

4.08

Miejska Orkiestra Dęta

18:00

PARK ZIELONA - FONTANNA

10.08

New People

18:00

PARK ZIELONA - KRĄG TANECZNY

11.08

Miejska Orkiestra Dęta

18:00
Z PKZ dzieciaki nie będą
się nudzić – wakacyjny
projekt „Tajniki Muzyki
Latem” odkryje przed
uczestnikami w wieku
8–12 lat wspaniały świat
muzyki.
Projekt nawiązuje do programu edukacyjnego „Tajniki Muzyki”, który od kilku lat odbywa się w pałacu.
Uczestnicy edycji wakacyjnej będą mogli spróbować
swoich sił w grze na gitarze,
fortepianie i instrumentach
perkusyjnych. Poznają też
podstawy tańca flamenco,
elementy rytmiki i nauki
śpiewu. Zajęcia odbędą się
w terminie 19–23 sierpnia
w godzinach 9:00–13:00,
a poprowadzą je instruktorzy oraz profesjonalni muzycy. Więcej informacji pod
nr tel. 32 733 88 15.

PARK ZIELONA - FONTANNA

16.08
17.08

27.07

The World Is Yours
komedia, kryminalny, Francja

21:30

Boso po ściernisku
3.08 komedia, dramat, Czechy/Słowacja/Dania

21:00

Party

21:00

10.08
17.08
24.08

czarna komedia, Wlk. Bryt.

Anioł

dramat, biograficzny,
Argentyna/Hiszpania

21:00

Whitney

21:00

dokumentalny, USA/Wlk. Bryt.

TangoStan Quintet

18:00

PARK ZIELONA - KRĄG TANECZNY

18.08

Miejska Orkiestra Dęta

18:00

PARK ZIELONA - FONTANNA

24.08

Linia Nocna

18:00

PARK ZIELONA - KRĄG TANECZNY

25.08

Miejska Orkiestra Dęta

18:00
17:00

KINO
PLENEROWE

Warszawskie Combo Taneczne
MIEJSKA PLAŻA POGORIA III

20:00

30.08

L E T N I E

PARK ZIELONA - FONTANNA
można
Tego nie
ić!
a
przeg p

30.08
20:00

Ogarnij teatr latem!

spektakl finałowy
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

Dikanda
MIEJSKA PLAŻA POGORIA III

NA WAKACYJNYM PÓŁMETKU

KULTOWE
SCENY
5 dni – tyle czasu miały dzieci
biorące udział w warsztatach
filmowych „Kultowe Sceny”,
by wejść w skórę aktora, nauczyć się operowania kamerą, dźwiękiem, stworzyć rekwizyty i wprawić je w ruch.
Wszystko w celu odtworzenia
najpopularniejszych scen ze
srebrnego ekranu. Finałem
warsztatów był innowacyjny
spektakl w formie obrazu filmowego realizowanego w czasie rzeczywistym.

Dzieciaki zademonstrowały publiczności jak powstaje film,
a efekt ich pracy wyświetlany był na wielkim ekranie.

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

www.palac.art.pl

Wakacje trwają w najlepsze, a wraz z nimi pałacowe cykle plenerowe. W nadchodzący weekend ponownie na terenie Fabryki
Pełnej Życia stanie Letnie Kino Plenerowe (27.07, 21:30), a w Parku Zielona rozgości się Classic Accordion Duo (Krąg Taneczny,
27.07, 18:00) oraz Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band (Fontanna, 28.07, 18:00). Plenerowe wydarzenia będą odbywać się aż
do końca sierpnia! Zwieńczeniem wakacyjnych atrakcji będzie
występ zespołu Dikanda w ramach „Muzyki nad wodą”, 30 sierpnia. Wszyscy, którzy odwiedzą nas podczas seansów filmowych
i koncertów, mają także szansę na spotkanie młodych aktorów
Teatru Młodzieżowego PKZ!
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