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rozmowa miesiąca

MIASTO DLA WSZYSTKICH
Jedno z największych wyzwań 

cywilizacyjnych, przed którym 
stoimy, to wielka zmiana struk-
tury demograficznej. Będzie nas 
coraz mniej i będziemy jako spo-
łeczeństwo coraz starsi. Wzrost 
liczby osób w wieku senioralnym 
wymagać będzie wielu zmian: 
na rynku pracy, w  przestrzeni 
publicznej, w ofercie kulturalnej 
i  sportowej, w ochronie zdrowia 
czy organizacji transportu zbio-
rowego. To ważne zadania dla rządu i  samorządów, 
których polityki publiczne muszą odpowiadać na nowe 
potrzeby i jednocześnie brać pod uwagę prognozy for-
mułowane przez ekspertów. Tworzenie warunków do 
godnego życia seniorów oraz ich aktywizacji społecznej 
stanowić powinno priorytet w codziennej działalności 
decydentów. O przykładach dobrych praktyk w tych ob-
szarach, które są realizowane w naszym mieście, piszemy 
w tym numerze „Przeglądu”. Jednak same rozwiązania 
prawne i instytucjonalne nie wystarczą. Potrzebna jest 
też świadomość społeczna i gotowość nas wszystkich – 
mieszkańców – na tę demograficzną zmianę. Kluczem 
do osiągnięcia tego celu jest międzypokoleniowy dialog, 
który umożliwi wzajemne zrozumienie własnych proble-
mów i aspiracji. Młodsi powinni być wrażliwi na potrze-
by seniorów. Z kolei starsze pokolenie, które liczebnie 
będzie dominować w naszych lokalnych wspólnotach, 
musi wsłuchiwać się w głos młodzieży.

W Dąbrowie Górniczej mamy wypracowane narzę-
dzia służące do konsultacji społecznych opartych na 
rozmowie i konsensusie. Niech służą także do tworzenia 
otwartego miasta, w którym wszystkie pokolenia czują 
się jak u siebie. W tym wydaniu „Przeglądu” pokazuje-
my, że to już działa. Miłej lektury! 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Będziemy robić wszystko, aby 
o naszym festiwalu było coraz 
głośniej, nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie – mówi prof. Roman 
Widaszek, dyrektor artystyczny 
Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Michała Spisaka.
– Panie Profesorze, jak wyglą-
dała Pana droga muzyczna?
– Moja droga-przygoda z mu-
zyką zaczęła się dosyć proza-
icznie i przypadkowo. W mo-
jej rodzinie nie było talentów 
muzycznych. Kiedy byłem 
w przedszkolu, przyszedł czło-
wiek, który robił casting do 
szkoły muzycznej. Zostałem 
wytypowany i tak się wszyst-
ko zaczęło. Podstawówka, 
liceum muzyczne im. Karola 
Szymanowskiego, potem Aka-
demia Muzyczna im. Karola 
Szymanowskiego… I  jestem 
w tym miejscu, gdzie jestem. 
Bardzo się cieszę, że właśnie 
tak wygląda moje życie zawo-
dowe, bo pracując, spełniam 
zarazem swoją pasję. Jedno-
cześnie staram się zaszczepiać 
tę pasję w młodych adeptach 

sztuki muzycznej. Dodać na-
leży, że tych talentów, dia-
mentów mamy wiele – trzeba 
je tylko umiejętnie szlifować, 
dbając nie tylko o ich warsztat 
instrumentalny, ale również 
o rozwój osobowościowy.
– Kiedy po raz pierwszy spo-
tkał się Pan z Międzynaro-
dowym Konkursem Muzycz-
nym im. Michała Spisaka?
– Znałem to wydarzenie. Co 
roku śledziłem zmagania 
młodych adeptów sztuki in-
strumentalnej, a w 2014 roku 
miałem również przyjemność 
bycia jurorem w  konkursie. 
Wiem, wiedziałem i  jestem 
przekonany o tym, że jest to 
impreza o  wysokiej randze, 
dająca uczestnikom tego kon-
kursu wiele możliwości. Jest to 
taka „trampolina do kariery” 

i  niewątpliwie jeden z  waż-
niejszych konkursów w Pol-
sce. Będziemy robić wszystko, 
żeby ta impreza cały czas się 
rozwijała i  żeby o  festiwalu 
Michała Spisaka było coraz 
głośniej, nie tylko w Polsce, 
ale i na świecie.
– Michał Spisak był orędow-
nikiem wychodzenia z muzy-
ką klasyczną do tych najniż-
szych warstw społeczeństwa, 
które – jak twierdził – potra-
fią ją docenić najbardziej. 
Czy uważa Pan, że muzyka 
klasyczna pełni obecnie waż-
ną rolę w życiu społecznym 
i kulturalnym?
– Oczywiście, że jest znaczą-
ca. Myślę, że nawet osoby, któ-
re nigdy nie miały sposobno-
ści uczestniczenia w koncercie 
klasycznym, nawet nie zdają czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Koncert „Fabryka 
Dźwięku” to 
pierwsza impreza 
plenerowa 
z udziałem 
publiczności 
w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu 
im. Michała Spisaka.
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sobie sprawy, że ta muzyka 
otacza nas wszędzie – chociaż-
by wtedy, gdy oglądamy film 
lub serial. Myślę, że uświa-
damianie takich kwestii jest 
bardzo istotne. W dzisiejszych 
czasach media nie promują 
tzw. sztuki wyższej. Niestety, 
jesteśmy faszerowani muzycz-
ną „sieczką”, dlatego też coraz 
bardziej powinniśmy z tą mu-
zyką wychodzić do społeczeń-
stwa. Takie działania wpisują 
się również w nasz program 
festiwalu im. Michała Spisaka 
– prolog stanowić będą kon-
certy w Fabryce Pełnej Życia 
oraz w Parku Zielona. Będzie 
to dawka solidnego grania 
kameralnego na wysokim 
poziomie, ale dostępnego dla 
każdego słuchacza.
– Jaka jest Pana wizja festi-
walu i jakie założenia niesie 
ze sobą 13. Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny im. Mi-
chała Spisaka?
– Objęcie stanowiska Dy-
rektora Artystycznego 
Konkursu Spisaka 
jest dla mnie nie-
bywałym wyróż-
nieniem. Od razu 
przedstawiłem 
swój pomysł, żeby 
impreza stała się jeszcze bar-
dziej nośna i zauważalna – nie 
tylko w regionie, ale i w całej 
Polsce oraz poza granicami 
naszego kraju. Musimy do-
konać pewnych reorganiza-
cji, zacząłem więc od zmiany 
konkursu w  festiwal. Oczy-
wiście, największą składową 
festiwalu będzie Międzynaro-
dowy Konkurs Muzyczny im. 
Michała Spisaka. Zależy mi na 
tym, aby promować nie tylko 
samą postać zasłużonego, nie 
do końca jeszcze odkrytego, 
znanego i hołubionego kom-
pozytora, ale także promować 
oraz krzewić kulturę i sztukę 
wyższą. W  związku z  tym 
planujemy szereg koncertów 
kameralnych, koncert peda-
gogów dąbrowskiej szkoły 
muzycznej, ale również kon-
cert inauguracyjny konkursu. 
Wystąpi na nim Polska Or-
kiestra Sinfonia Iuventus im. 
Jerzego Semkowa pod batutą 
Marka Wroniszewskiego, a to-
warzyszyć jej będą wspaniali 
soliści: laureat poprzedniej 
edycji konkursu Paweł Cal 

oraz juror tegorocznej edycji 
Philippe Cuper – znakomity 
klarnecista Opery Paryskiej. 
Planowany jest szereg imprez 
dodatkowych – wystawy te-
matyczne, spektakl teatralny 
inspirowany postacią dąbrow-
skiego kompozytora czy ogło-
szony już konkurs „Spisak na 
muralu” na wielkoformato-
we malowidło ścienne, które 
mam nadzieję będzie przy-
czynkiem do zaintereso-
wania się postacią Micha-
ła Spisaka przez większą 
część lokalnego społe-
czeństwa. Jestem wdzięcz-
ny, że w Pałacu Kultury 
Zagłębia zastałem 
znakomity zespół, 
który tworzą 
ludzie 

z pasją. Bez nich nie wyobra-
żam sobie pracy.
– Jakie jest Pana zdanie na 
temat twórczości patrona 
konkursu?
– Jak wcześniej wspomniałem, 
twórczość Michała Spisaka jest 
jeszcze nie do końca odkryta. Ja 
również, jako członek Krakow-
skiego Tria Stroikowego, mam 
przyjemność odkrywać jego 
twórczość. Jest to kompozytor, 
który za życia odnosił wielkie 
sukcesy – wygrał Konkurs na 
Hymn Olimpijski, w  którym 
brało udział kilkuset kompo-
zytorów, a także zdobył nagro-
dę Grand Prix w  Konkursie 
Królowej Elżbiety w Brukseli, 
co było niebywałym sukcesem. 
Jego twórczość była bardziej 
doceniana i  prezentowana za 
jego życia. Ostatnie 50 lat było 
okresem, gdzie utwory Spisaka 
zniknęły z  wielkich estrad. 
Naszą rolą i planem na kolejne 
edycje festiwalu jest przybliżanie 
i upowszechnianie jego twór-
czości polskiemu słuchaczowi.

Rozmawiał  
Olaf Otwinowski

rozmowa miesiąca

MUZYKA OTACZA NAS WSZĘDZIE

palac.art.pl        spisakkonkurs.pl
Prezydent Miasta 

Dąbrowa Górnicza 
Marcin Bazylak

JM Rektor Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

prof. dr hab. Władysław Szymański

ORGANIZATORZY:PATRONAT HONOROWY:

Donansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Dąbrowa Górnicza 2021

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

im. Michała Spisaka 

7-28.08.2021  -  G. 17.00  -  PARK ZIELONA
„GRAMY W ZIELONE” 

CYKL 4 KONCERTÓW PROMENADOWYCH 
bezpłatne wejściówki*

14-23.09.2021
13. MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
MUZYCZNY IM. MICHAŁA SPISAKA

14-23.09.2021  -  G. 18.00  -  SALA TEATRALNA PKZ
GALA OTWARCIA I KONCERT INAUGURACYJNY

15-16.09.2021  -  SALE PKZ 
I ETAP KONKURSU 

bezpłatne wejściówki*

17-19.09.2021  -  SALE PKZ 
II ETAP KONKURSU
bezpłatne wejściówki*

20-22.09.2021  -  SALA TEATRALNA PKZ 
KONCERTY FINAŁOWE 

bezpłatne wejściówki*

23.09.2021  -  G. 17.00  -  SALA TEATRALNA PKZ
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW

bilety: 20 zł*

15.09.2021  -  G. 19.00  -  SALA TEATRALNA PKZ
KONCERT MISTRZOWSKI CARION QUINTET (DANIA)

bilety: 15 zł*

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

14.09-29.10.2021  -  GALERIA „ZA SZYBĄ”
WYSTAWA PT.: „SMAK ZWYCIĘSTWA. SYLWETKI LAUREATÓW 

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
MUZYCZNEGO IM. MICHAŁA SPISAKA W LATACH 2006-2018"

 
14.09-15.10.2021  -  GALERIA SZTUKI PKZ

WYSTAWA POKONKURSOWA MIĘDZYUCZELNIANEGO 
KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU 

14. MKM IM. MICHAŁA SPISAKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MAJ-WRZESIEŃ 2021
„SPISAK NA MURALU”

5-9.07.2021
CZŁOWIEK W ŚWIECIE MUZYKI

MECENAS FESTIWALU:
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nasze sprawy
Akcja ReGeneracja

Akcja ReGeneracja, czyli 
tygodniowe święto seniorów 
za nami! Przez ten czas 
świetnie się bawiliśmy – bez 
względu na wiek. Wydarzenia 
odbywały się w różnych 
częściach miasta, aby każdy 
znalazł coś dla siebie. Tydzień 
Seniora przybrał nazwę Akcja 
ReGeneracja, nawiązującą 
do integracji i regeneracji 
po długiej zimie i roku 
z ograniczonymi spotkaniami 
towarzyskimi. Akcja była 
rozwinięciem Dąbrowskiego 
Dnia Seniora, święta 
zainicjowanego przez Radę 
Seniorów Miasta Dąbrowa 
Górnicza, a ustanowionego 
przez Radę Miejską.

WIELKIE ŚWIĘTO DĄBROWSKICH SENIORÓW ZA NAMI

GRILL DLA SENIORA

„Grill dla Seniora” to im-
preza zorganizowana przez 
stowarzyszenie „Razem 
w Przyszłość” wraz z Klu-
bem Seniora i Juniora „Man-
hattan”. Przy wspaniałej 
muzyce, jaką zapewnił DJ 
Ricardo Ryszard, bawiło 
się ponad 50 dąbrowskich 
seniorów. Każdy mógł po-

smakować pyszną kiełbaskę 
z grilla, żurek oraz sałatkę. 
Nasi seniorzy byli po prostu 
niezmordowani i bawili się 
fantastycznie. Trzeba przy-
znać, że ponad 5 godzin ra-
dości i tańców, którym to-
warzyszyła piękna pogoda, 
to dobry przepis na ReGe-
nerację.

Wielkim sukcesem okazała się 
potańcówka międzypokoleniowa, 
gdzie wszyscy bawili się do rytmów 
tanecznych.

Obchody Tygodnia Seniora rozpoczęły się uroczystym przekazaniem 
dąbrowskim seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Marcina 
Bazylaka i wiceprezydenta Bożenę Borowiec. Klucze odebrała 
Krystyna Szaniawska, przewodnicząca Rady Seniorów.
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nasze sprawy

WIELKIE ŚWIĘTO DĄBROWSKICH SENIORÓW ZA NAMI
Obchody Dnia Seniora 
w Dziennym Domu 
„Senior -WIGOR”

W  placówce przy ulicy 
Morcinka 15 nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku, 
owocowych szaszłyków i pie-
czonych kiełbasek. Prezydent 
Bożena Borowiec rozbiciem 
piniaty ze słodkościami dała 
sygnał do rozpoczęcia impre-
zy. Były wspólne tańce oraz 
wiele konkursów, gier i za-
baw. Przy organizacji spo-
tkania wspaniale pomagali 
harcerze z ZHP w Dąbrowie 
Górniczej. Również w Filii 
nr 1 przy ul. Korczaka 9a 
i Filii nr 2 przy ul. Jaworowej 
4a Seniorzy hucznie obcho-

dzili swoje święto. Dyrektor 
Dziennego Domu „Senior-
-WIGOR” w Dąbrowie Gór-
niczej Iwona Kiernożycka 
serdecznie zaprasza senio-
rów, osoby samotne, nie-
pełnosprawne, osoby z cho-
robą Alzheimera w stopniu 
umiarkowanym do skorzy-
stania z usług świadczonych 
przez placówkę.

Szczegółowe informacje 
można znaleźć na fb lub 
na stronie internetowej 
www.ddpsdg.pl i  pod 
tel. 32 264 70 33.

Potańcówka byla naprawdę 
międzypokoleniowa!

Happening muzyczny pt. „Klub seniora” 
w wykonaniu pracowników Pałacu Kultury 
Zagłębia był prawdziwą muzyczną ucztą! 

Oficjalne otwarcie klubu 
seniora „Młodzi mimo 
wieku” prowadzonego 
przez Fundację 
Wspieramy i Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej. 
Już wkrótce w klubie na 
najstarszych mieszkańców 
miasta czekać będzie 
mnóstwo atrakcji!
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Dąbrowska młodzież, po-
mimo czerwcowego upa-
łu, ochoczo przybyła na 
spotkanie promowane pod 
nazwą „Młodzi o  mieście”. 
Prezydent miasta otrzymał 
dużo różnych i  niewątpli-
wie ważnych pytań. Oczy-
wiście, nie zostały one bez 
odpowiedzi – każdy zain-
teresowany mógł uzyskać 
informację. Debata krążyła 
wokół takich tematów, jak 
rewitalizacja Fabryki Pełnej 
Życia, nowe centrum prze-
siadkowe czy służba zdro-
wia. Młodzież otrzymała 
potwierdzenie dotyczące 
wakacyjnych atrakcji na te-
renie Fabryki Pełnej Życia 
– czeka nas wiele koncer-
tów, nie zabraknie również 
aktywizacji seniorów oraz 

dzieci w formie zajęć takich 
jak np. joga.
– Spotkania z włodarzami czy 
radnymi mają nie tylko aspekt 
edukacyjny, ale i obywatelski, 
ponieważ bardzo mało osób 
zdaje sobie sprawę, jak do-
trzeć do różnych informacji, 
które nas interesują, a szcze-
gólnie, jeśli chodzi o informa-
cje z pierwszej ręki. Dlatego 
my wychodzimy naprzeciw, 
organizując takie wydarzenia. 
Spotkania cieszą się dużym 
zainteresowaniem i mają wiel-
ki potencjał – mówi Wiktoria 
Debabowa, przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miasta.
Nie każde miasto może po-
chwalić się tak dużym zaan-
gażowaniem młodzieży w ży-
cie społeczne. Zebrani wraz 
z prezydentem miasta deba-

towali nad tym, co zrobić, aby 
młodzi ludzie chcieli na stałe 
osiedlać się w naszym mieście. 
Wspólnie wypracowali kilka 
pomysłów na przyszłość, któ-
re być może uda się wprowa-
dzić w Dąbrowie Górniczej. 
Poprzez metodę burzy mó-
zgów udało się ustalić, że pro-
blem leży głównie w mieszka-
niach, które cenowo są trudne 
do osiągnięcia dla studentów 
rozpoczynających dorosłe ży-
cie oraz niemożność znalezie-
nia dodatkowej pracy, którą 
każdy byłby w stanie pogodzić 
z nauką.
– Na spotkaniu poruszyliśmy 
wiele bardzo istotnych kwestii 
związanych z przyszłością na-
szego miasta i  tak naprawdę 
naszą obecnością w nim. Roz-
mawialiśmy o możliwościach 

mieszkaniowych w przyszło-
ści oraz ofercie dla młodych 
przedsiębiorców. Spotkanie 
dostarczyło nam również 
informacji odnośnie planów 
powołania rad dzielnicowych. 
Bardzo cieszę się z możliwości 
porozmawiania o nurtujących 
mnie sprawach z prezydentem 
miasta. Udowadnia tym, że 
nie jest on obojętny na ocze-
kiwania żadnej grupy wieko-
wej – powiedział Dawid Bo-
chenek, jeden z uczestników 
spotkania „Młodzi o mieście”.
Prezydent Marcin Bazylak nie 
unikał odpowiedzi na żadne 
z  zadanych pytań. Opowie-
dział o podejmowaniu decy-
zji, z którymi musi się mierzyć 
na co dzień z racji obejmowa-
nia tak ważnego stanowiska. 
Z tej wypowiedzi popłynęła 

bardzo ważna nauka kierowa-
na nie tylko do młodzieży, bo-
wiem prezydent zapewnił, że 
pomimo tego, iż nieraz przy-
szło mu mierzyć się z trudny-
mi wyborami – każda decyzja, 
nawet ta, która w rezultacie 
okazuje się być nie najlepsza, 
wiele uczy.
„Młodzi o  mieście” to ini-
cjatywa Młodzieżowej Rady 
Miasta. Czy w  przyszłości 
możemy spodziewać się ko-
lejnych tego typu spotkań?
– Na pewno będziemy or-
ganizować podobne spotka-
nia z ciekawymi gośćmi, bo 
już wiemy, że formuła takiej 
rozmowy o  mieście zyska-
ła zainteresowanie ze strony 
dąbrowskiej młodzieży – pod-
sumowuje Wiktoria Debabo-
wa. Adrianna Musiałek

puls miasta

Gospodarka

Dąbrowa z przyszłością

KOLEJNA INWESTYCJA W TUCZNAWIE

MŁODZI PYTAJĄ O MIASTO

Dąbrowscy uczniowie i studenci rozmawiali z Marcinem Bazylakiem o przyszłości Dąbrowy Górniczej

– Wmurowaliśmy symboliczny kamień węgielny pod budowę nowej fabryki 
na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej. Firma Convert rozpoczęła inwestycję 
o wartości 150 mln zł – poinformował Janusz Michałek, prezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Convert zajmuje się produkcją i dystrybu-
cją tektury litej i falistej. Jego odbiorcy to ok. 300 polskich i zagranicznych 
klientów z branży poligraficznej. – Kiedyś wydobywaliśmy węgiel kamienny, 
a dziś kamienie węgielne wmurowujemy pod innowacyjne zakłady – stwier-
dził Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
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puls miasta

SIATKARSKIE POWITANIE LATA
#DGdlaAktywnych

19 czerwca po raz 15. odbyła się w Dąbrowie Górniczej Noc 
Siatkojańska, czyli turniej siatkówki plażowej w Centrum 
Sportów Letnich i Wodnych w parku Zielona. Rozgrywkom 
sportowym tradycyjnie towarzyszyło puszczanie wianków 
z kwiatów na wodę. 

URZĄD OTWARTY 
I PRZYJAZNY DLA WSZYSTKICH
Przed Urzędem Miejskim pojawiło się osiem  
nowych ławeczek. 
Ostatnie zmiany to efekt rozmów urzęd-
ników ze środowiskiem osób z niepeł-
nosprawnościami i seniorów. 17 czerwca 
przedstawiciele Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych, dąbrowskich stowarzyszeń, urzę-
du miejskiego, koordynator do spraw 
dostępności i dyrektor Centrum Ad-
ministracji uczestniczyli w  spacerze 
badawczym. Rozmawiano o  nowych 
rozwiązaniach, o tym, co może popra-
wić komfort obsługi mieszkańców i do-
stępność budynku dla wszystkich bez 
wyjątku. Dzięki tej formie spotkania, 
poza dyskusją, problemom osób z nie-
pełnosprawnościami przyglądano się 
z ich perspektywy. W ten sposób można 

było lepiej zrozumieć, z jakimi trudno-
ściami mierzą się na co dzień.
Osoby z niepełnosprawnościami, poru-
szające się na wózku inwalidzkim oraz 
mające problemy z  poruszaniem się, 
mogą, podobnie jak w  okresie przed 
pandemią, skorzystać z windy usytu-
owanej na poziomie parkingu budyn-
ku urzędu miejskiego. Przy wjeździe na 
parking z tyłu budynku, przy szlabanach 
znajduje się interkom, gdzie wystarczy 
zgłosić taką potrzebę ochronie. Na proś-
bę mieszkańca szlaban zostanie otwo-
rzony, a po skierowaniu się samochodem 
na miejsce z tzw. niebieską kopertą pra-
cownik ochrony otworzy drzwi boczne 
UM i umożliwi skorzystanie z windy. 
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puls miasta
Razem możemy więcej

Konkurs pod nazwą „Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!” cieszył się wyjątkową popularnością wśród organizacji poza-
rządowych. Do programu mikrograntów złożono 24 wnioski. Komisja Konkursowa, po dokonaniu oceny merytorycznej, 
przygotowała listę rankingową, na podstawie której 13 najwyżej notowanych projektów otrzymało granty o wartości 
od 4000 zł do 9000 zł. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Środki finansowe 
przeznaczone na cały program to kwota 90 000 zł.

Czas realizacji projektów 
upływa 1 grudnia 2021 roku. 
Fabryka Pełna Życia Sp. z o. 
o. została w  tym roku wy-
brana w  drodze konkursu 
na operatora programu na 
mikrodotacje. Cele progra-
mu to między innymi kre-

owanie przyjaznej przestrze-
ni publicznej planowanego 
centrum obejmującego te-
reny poprzemysłowe byłych 
zakładów Defum, a  także 
wdrażanie założeń progra-
mu rozwoju branż czasu 
wolnego – kultury, sportu, 

turystyki i rekreacji Dąbro-
wy Górniczej na lata 2020-
2023.
Zaskoczeniem jest różnorod-
ność pomysłów i  ich aktual-
ność. Propozycje organizacji 
pozarządowych czy grup nie-
formalnych dotyczące orga-

nizacji wydarzeń i realizacji 
projektów na rewitalizowa-
nym terenie śródmieścia 
obejmują tematy istotne dla 
mieszkańców.
Jednym z  nich jest funkcjo-
nowanie osób z  niepełno-
sprawnościami w przestrzeni 
publicznej. Propozycje zwią-
zane z  przeciwdziałaniem 
nietolerancji poprzez integra-
cję ze społecznością lokalną, 
możliwością zaprezentowania 
dorobku artystycznego czy 
zorganizowanie warsztatów 
z języka migowego, stanowią 
ważne elementy pomagające 
w zrozumieniu barier, z któ-
rymi na co dzień muszą się 
zmagać ludzie z  niepełno-
sprawnościami.
Jest też projekt skierowany do 
ludzi młodych mający na celu 
wyrównanie szans edukacyj-
nych i kulturalnych, ale nie tyl-
ko skierowany do nich, ale też 
organizowany przez nich sa-
mych. Nie brakuje propozycji 
dotyczących zwiększenia świa-
domości kwestii zdrowotnych, 
a także ukierunkowanych na 
płeć piękną – dziewczyny, ko-
biety, żony, babcie – z czym 
mogą się zmierzyć w  życiu, 

w jaki sposób mogą wzmocnić 
postrzeganie samych siebie.
Do realizacji skierowano też 
propozycję stworzenia pasieki 
dla pszczół na terenie Fabry-
ki Pełnej Życia. Ma ona mieć 
wymiar nie tylko edukacyjny, 
podnoszący świadomość eko-
logiczną w takich miejscach, 
jak centrum miasta, ale także 
naukowy, bo badania miodu 
pozwolą określić jakość środo-
wiska i bazę roślinności w za-
sięgu lotu pszczół.
Kontynuowana będzie też idea 
ogrodu społecznego na terenie 
Fabryki celem spopularyzowa-
nia tego miejsca i pokazania, 
że w centrum miasta można 
się poczuć jak na łonie natury 
i wspólnie realizować projekty 
dotyczące zieleni oraz integra-
cji międzypokoleniowej.
Poruszenie kwestii empatii, 
wykluczenia osób z niepełno-
sprawnościami, tolerowania 
cudzoziemców, ale też osób 
starszych czy o różnych orien-
tacjach seksualnych, będzie 
zadaniem Festiwalu Empatii.
Miło nam będzie współpra-
cować z wszystkimi podmio-
tami, zapraszamy do Fabryki 
Pełnej Życia.

Od pasieki dla pszczół  
po Festiwal Empatii

FABRYKA PEŁNA ROCKA
„Rat Race” to singiel promujący nową płytę 
dąbrowskiego zespołu Kruk i Wojtka Cu-
gowskiego pt. „Be There”. Utwór podbija listy 
przebojów, a longplay zbiera entuzjastyczne 
recenzje krytyków i fanów mocnego brzmie-
nia. W Fabryce Pełnej Życia powstał teledysk 
do tej dynamicznej kompozycji. Jego premie-
ra odbędzie się już na początku lipca. 
Nowe wydawnictwo Kruka to rezultat wspól-
nych fascynacji muzycznych lidera zespołu 
Piotra Brzychcego i Cugowskiego. Pierwszy 
skomponował utwory, drugi napisał do nich 
teksty (po angielsku) i stworzył partie wo-
kalne. Wydanie płyty i produkcję teledysku 
wsparło miasto Dąbrowa Górnicza.
Premiera teledysku i koncert-niespo-
dzianka już 1 lipca o godz. 19 w Fabryce 
Pełnej Życia. Zapraszamy!
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nasze sprawy
To ciekawe!

Z Michałem Hajdukiewiczem z Centrum Sportu i Rekreacji, którego 
pracę doceniają nie tylko dąbrowscy piłkarze, rozmawia Michał Syska.
– Dobra murawa piłkarska – 
co to znaczy? Jakie musi speł-
niać wymagania?
– 30 lat temu, kiedy byłem 
jeszcze dzieckiem, nikt nie 
zwracał uwagi na murawę. Do 
rozegrania meczu wystarczyło 
mieć dwie bramki, najczęściej 
wyznaczone przez pobliskie 
drzewa albo kamienie (i oczy-
wiście każdy wiedział na jakiej 
wysokości jest poprzeczka). 
Podłoże nie miało kompletnie 
żadnego znaczenia. W dzisiej-
szych czasach wszyscy ocze-
kują, aby boisko było równe, 
krótko skoszone, gęsta trawa 
koloru ciemnej zieleni, darń 
zwarta, bez żadnych ubytków. 
Oglądając mecze piki nożnej 
w telewizji, boiska tak właśnie 
wyglądają. Większość z nas nie 
zdaje sobie sprawy z tego, jak 
ciężką pracę trzeba wykonać, 
aby murawa piłkarska spełniała 
wymogi najwyższych klas roz-
grywkowych
– Jak wygląda po kolei proces 
tworzenia i pielęgnacji mura-
wy piłkarskiej? Na co trzeba 
zwracać uwagę?

– Podstawą jest dostępność 
wody, światła i powietrza. Z pro-
blemem światła i  cyrkulacją 
powietrza zmagają się stadiony 
piłkarskie, które są całkowicie 
zabudowane. Na otwartych 
boiskach, takich, jakie są w na-
szym mieście, podstawą jest 
dostęp do wody, która musi na-
wodnić równomiernie całe bo-
isko. Najbardziej pracochłonna 
jest odpowiednia pielęgnacja, do 
której zaliczamy m.in. używanie 
odpowiednich nawozów, werty-
kulacja, aeracja, szczotkowanie, 
usuwanie lokalnych uszkodzeń, 
zwalczanie roślinności konku-
rencyjnej (chwasty) i odgrzybia-
nie, piaskowanie, dosiew trawy. 
I jak już to wszystko będzie się 
nam układało, to tylko odpo-
wiednia eksploatacja nawierzch-
ni boiska pozwoli nam na dłu-
gotrwałe utrzymanie murawy 
w jak najlepszej kondycji. Każda 
murawa piłkarska jest inna. Do 
każdej powinien być dobrany 
indywidualny program nawo-
żenia oraz program zabiegów 
pielęgnacyjnych. Aby sprawdzić 
w jakiej kondycji jest nasza mu-

rawa i jakie powinniśmy podjąć 
kroki, aby o nią zadbać, pobiera-
my próbki gleby. Wyniki są bar-
dzo szczegółowe i dla laika cał-
kowicie niezrozumiałe. Ale dla 
osoby, która wie, jak je czytać, 
daje pełną informację, w jakie-
go rodzaju wartości odżywcze 
zasilić glebę i jakie ewentualne 
zabiegi wykonać. Nie możemy 
zapominać o systematycznym 
koszeniu murawy. W  trakcie 
wzrostu trawy nawet trzy razy 
w tygodniu. Zalecana wysokość 
trawy boiska piłkarskiego to 2,5 
do 4,5 cm. Niedopuszczalne jest 
doprowadzenie do zawiązania 
kłosów.
– Z jakimi problemami trzeba 
się mierzyć w pracy nad pielę-
gnacją murawy? W niższych 
ligach często spustoszenie po-
wodują zwierzęta.
– Jeżeli boisko piłkarskie jest 
odpowiednio wygrodzone, 
a  tego wymaga dopuszczenie 
do rozgrywek, to zwierzyna nie 
powinna dostać się na boisko 
a  tym samym zniszczyć mu-
rawy. Z mojego doświadczenia 
największym problemem przy 

utrzymaniu dobrej jakości 
murawy są zmienne warunki 
atmosferyczne: nagła zmiana 
temperatury, susza, obfite opa-
dy deszczu, długo zalegający 
śnieg. Stwarzają one warunki 
stresowe dla trawy i prowadzą 
do chorób powodowanych przez 
grzyby. Dostępne są preparaty 
do zwalczania każdej choro-
by, ale jej stwierdzenie nie jest 
prostym zadaniem. Łatwiej jest 
rozpoznać chorobę aktualnie 
się rozwijającą niż tę, która była, 
a obecnie są tylko widoczne jej 
skutki. Bardzo ważne jest, aby 
osoby odpowiedzialne za utrzy-
manie murawy każdego dnia 
weryfikowały jej stan i podej-
mowały odpowiednie działania, 
aby utrzymać ją w nienagan-
nym stanie.
– Czy dąbrowscy piłkarze (i nie 
tylko dąbrowscy) doceniają 
pracę osób odpowiedzialnych 
za murawę?
– Tak, wystarczy poczytać fora 
społecznościowe dąbrowskich 
klubów rozgrywających mecze 
na stadionach CSiR, ale również 
posłuchać głosów zawodników 

i trenerów, którzy przyjeżdżają 
rywalizować z naszymi druży-
nami.
Na naszych boiskach organi-
zowane były międzynarodowe 
warsztaty skautingowe, od-
wiedzili nas trenerzy z Anglii 
oraz Belgii. Dla mnie i moich 
współpracowników najwięk-
szym powodem do dumy 
było oficjalne podziękowanie 
pierwszoligowego Łódzkiego 
Klubu Sportowego za świetnie 
przygotowane boisko przy ul. 
Konopnickiej 29, gdzie został 
przeprowadzony trening przed 
meczem z Zagłębiem Sosnowiec. 
Wraz z moją wspaniałą drużyną 
współpracowników staramy się, 
aby nasze boiska były przygo-
towane na odpowiednim po-
ziomie, czego rezultaty widać 
podczas każdego sezonu pił-
karskiego. Na swoim przykła-
dzie mogę stwierdzić, że ciągle 
trzeba się zagłębiać w nowinki 
i nie można być opornym na 
innowacyjne rozwiązania. Ale 
wszystko trzeba dostosować do 
możliwości, którymi w  danej 
chwili dysponujemy.

Dąbrowskie 
boiska 

z murawami 
na najwyższym 

poziomie
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#DziejesięwDG
Komunikacja

Główna oś miasta 
przejdzie modernizację
Zmodernizowane drogi, chodniki i torowiska tramwajowe. 
Udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, łatwiejszy dostęp do 
autobusów i tramwajów. Taki ma być efekt wspólnego przedsięwzięcia 
miasta i Tramwajów Śląskich.
– Efekt tej inwestycji przynie-
sie ważną zmianę, którą plano-
waliśmy i zapowiadaliśmy od 
kilku lat. Modernizacja linii 
tramwajowej to uzupełnienie 
działań związanych z  budo-
wą centrów przesiadkowych 
przy dworcach i przebudową 
układu drogowego. Te roz-
wiązania sprawią, że będzie 
można łatwiej i  wygodniej 
przemieszczać się po mieście, 
a samo miasto stanie się dla 
wszystkich bardziej przyjazne 
i dostępne – podkreśla Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
Wspólne przedsięwzięcie 
miasta i Tramwajów Śląskich 
obejmuje m.in. modernizację 
torów i  trakcji elektrycznej, 
przebudowę jezdni, chodni-
ków i  budowę dróg rowero-
wych. W  efekcie inwestycji, 
część skrzyżowań będzie 
przebudowana na ronda, sko-
rygowana zostanie lokalizacja 
przystanków, a niektóre z nich 
będą wspólne dla tramwajów 
i  autobusów. Zlikwidowane 
zostaną kładki nad ul. So-
bieskiego i wyznaczone będą 
przejścia przez jezdnię. Prace 
powinny ruszyć w najbliższych 

miesiącach, a ich efekt ma być 
widoczny do końca czerwca 
2023  r. W  części dotyczącej 
infrastruktury tramwajowej, 
inwestycja będzie współfinan-
sowana ze środków unijnych.
– Dlaczego zdecydowaliśmy 
się na tę inwestycję? Bo chce-
my zachęcać mieszkańców do 
korzystania z  transportu pu-
blicznego. Zachęcić możemy 
ich poprzez podnoszenie ja-
kości komunikacji tramwajo-
wej. Przebudowane torowiska 
umożliwią wprowadzenie do 
miasta nowoczesnego, nisko-
podłogowego taboru, który 
będzie poruszał się z większą 
prędkością. Jeżeli tramwaje będą 
jeździć szybciej, częściej, będą 
wygodniejsze i klimatyzowane, 
to pasażerowie chętniej z nich 
skorzystają. Zmodernizowane 
torowiska dadzą też korzyści 
otoczeniu, bo zmniejszą hałas 
i  wibracje podczas przejazdu 
tramwajów – wyjaśnia Bolesław 
Knapik, prezes zarządu Tram-
wajów Śląskich S.A.
Kompleksowa przebudowa 
obejmie odcinek od ul. Ka-
sprzaka do granicy Dąbrowy 
Górniczej z Będzinem. Firmy, 
które podejmą się tego przed-

sięwzięcia, zostały wyłonione 
podczas aukcji elektronicz-
nej. Do przetargu wpłynęły 
zgłoszenia od sześciu wyko-
nawców, zainteresowanych 
przeprowadzeniem prac na 
obu odcinkach. Ich oferty wa-
hały się od ponad 84 mln zł 
do przeszło 160 mln zł (odci-
nek od Kasprzaka do al. Róż) 
i od 85 mln zł do prawie 172 
mln zł (odcinek od al. Róż do 
pętli przy Urzędzie Pracy). 
Podczas licytacji elektronicz-
nej, stopniowo obniżając swoje 
propozycje wyjściowe, zaofe-
rowali ostateczne ceny, za jakie 
mogą podjąć się tego zadania.
Zadanie podzielone jest na 
dwie części – od ul. Kasprzaka 
do al. Róź i od al. Róż do pętli 
przy Urzędzie Pracy. Pierwszą, 
za 76,2 mln zł, zrealizuje Si-
lesia Invest sp. z o.o. z Gliwic; 
drugą, o wartości 75,9 mln zł 
ZUE S.A. z Krakowa. Inwe-
stycje sfinansuje miasto, któ-
re wyłoży 96,3 mln zł, i Tram-
waje Śląskie, które przeznaczą 
55,8 mln zł. Podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej radni pod-
jęli uchwałę, która zabezpiecza 
środki na realizację tego zada-
nia po stronie gminy. PK

POLSKI ŁAD KOSZTEM MIAST
Działania zapowiedziane przez rząd, ujęte w tzw. Polskim Ładzie, mają sprawić, że w kieszeniach Polaków zostanie 
więcej pieniędzy. Najpierw jednak te środki trzeba skądś wyjąć, a tym miejscem będą m.in. budżety samorządów.

Zapowiedziane zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku do 30 
tys. zł oraz podniesienie drugie-
go progu podatkowego z 85,5 
tys. zł. do 120 tys. zł mają przy-
nieść korzyści dla naszych port-
feli. Z drugiej strony przełoży się 
to na mniejsze wpływy budżeto-
we, z których m.in. finansowane 
są budowy dróg, placów zabaw 
i  boisk, remonty chodników, 
montaż latarni, funkcjonowa-
nie szkół czy przedszkoli. Jak to 

działa? Mówiąc w skrócie, po-
datki od osób fizycznych zasilają 
budżet państwa, a 38,16% z tego, 
co oddajemy fiskusowi, trafia do 
gmin. Ministerstwo Finansów 
szacuje, że po planowanych 
zmianach dochody z PIT spadną 
o 20-22 mld zł, a połowa z tego 
uszczupli kasy samorządów. Ma 
to konkretne przełożenie na Dą-
browę Górniczą. Szacunkowa 
utrata dochodu miasta wyniesie 
ok. 37 mln zł.

Jak wyglądałoby okrojenie bu-
dżetu, przyjmując tegoroczne 
kwoty?
Na ten rok, dochody miasta za-
planowano na poziomie 935,4 
mln zł, a wydatki w wysokości 
905,3 mln zł, z czego 142 mln zł 
na inwestycje.
Przykładowe wydatki:
•  159 mln  zł – Gospodarka 

komunalna –  m.in. bieżące 
utrzymanie mieszkań komu-
nalnych, oczyszczanie miasta, 

dopłaty do wody czy dotacje na 
wymiany pieców. 37 mln zł to 
prawie 23,3%. Zmniejszenie 
o tę kwotę daje 122 mln zł,

•  118,6 mln zł – Transport i łącz-
ność – m.in. transport publicz-
ny, a także remonty i bieżące 
utrzymanie dróg oraz inwesty-
cje drogowe. 37 mln zł to pra-
wie 31,2%. Zmniejszenie o tę 
kwotę daje 81,6 mln zł,

•  261,1 – Oświata i wychowa-
nie – m.in. bieżące funkcjo-

nowanie szkół i  przedszkoli 
oraz wynagrodzenia nauczy-
cieli i pracowników placówek 
oświatowych. 37 mln zł to pra-
wie 14,2%. Zmniejszenie o tę 
kwotę daje 224,1 mln zł.

Realizacja rządowych planów 
to ryzyko, że miasto szukając 
środków na pokrycie bieżących 
wydatków, będzie musiało „prze-
rzucić” je np. z nowych inwesty-
cji. To oznacza, że po prostu nie 
zostaną wykonane.  PK
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#DziejesięwDG

Dąbrowską Akcję Lato sfinansowano  
z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza

›  PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 
 tel. 32 733 88 00  
www.palac.art.pl  
: PalacKulturyZaglebia

›  MIEJSKA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
 tel. 32 639 03 01  
 www.biblioteka-dg.pl  
: mbpdg

›  CENTRUM SPORTU  
I REKREACJI   
 tel. 32 261 21 05  
www.csir.pl   
: CSiRDabrowaGornicza

›  FABRYKA PEŁNA ŻYCIA   
 tel. 518 270 465  
www.fabrykapelnazycia.eu    
: fabrykapelnazycia

›  MŁODZIEŻOWY OŚRODEK  
PRACY TWÓRCZEJ 
 tel. 32 262 54 61  
www.mopt.pl   
: moptdg

›  PARK WODNY  
„NEMO – ŚWIAT ROZRYWKI”   
 tel. 32 639 05 79   
www.nemo-wodnyswiat.pl   
: NemoSwiatRozrywki

›  MUZEUM MIEJSKIE  
„SZTYGARKA”  
 tel. 32 726 41 85  
www.muzeum-dabrowa.pl   
: Muzeum-Miejskie-Sztygarka-Mms

KONKURSY WYSTAWYGRY I ZABAWY

SPEKTAKLE OGNISKASPACERY TEMATYCZNE

HAPPENINGI CZYTELNICZE KONCERTY

OBOZY PÓŁKOLONIE LETNIE KINO PLENEROWE

CZYTANIE PERFORMATYWNEWARSZTATY

DĄBROWSKA  
AKCJA LATO

Szczegółowy harmonogram z datami  
wydarzeń jest dostępny na stronie:

www.dg.pl
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nasze sprawy

Eleonora Dębska – właścicielka zakładu krawieckiego „Ludmiła” 
mieszczącego się w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 listopada 1. 
Moja babcia była krawco-
wą, dlatego myślę, że tutaj 
można szukać powodu, dla 
którego poszłam do szkoły 
na krawiectwo. Ukończyłam 
szkołę rzemieślniczą o takim 
właśnie kierunku. Po skoń-
czonej edukacji wyszłam za 
mąż i  to właśnie małżonek 
sprowadził mnie do Dąbro-
wy Górniczej.
Własną działalność prowa-
dzę od 2005 roku. Natomiast 
pierwszą pracę w swoim zawo-
dzie podjęłam w nieistniejącej 
już „Wandzie” w  Sosnowcu. 
Z powodu przyjścia na świat 
najpierw pierwszego, a  póź-
niej drugiego dziecka, nie 
pracowałam tam zbyt długo. 
W chwili gdy zostałam mat-
ką dwójki dzieci, uznałam, że 
dojazd do „Wandy” trwa zbyt 
długo i już tam nie wróciłam. 
Jednak na swojej drodze 
spotkałam panią, która rów-
nież pracowała w „Wandzie”. 
Otworzyła taki mały zakład, 
podobny do tego, w  którym 
aktualnie rozmawiamy. Szy-
łyśmy głównie spódnice albo 
proste żakiety. Następnie pra-
cowałam około półtora roku 
w nieistniejącym już zakładzie 
krawieckim, a jeszcze później 
w zakładzie, którego właści-

cielem był Niemiec. Kiedy 
otworzyłam swój zakład, moja 
księgowa dowiedziała się, że 
poszukiwana jest krawcowa 
do szycia firanek. Skończyło 

się więc tak, że miałam swój 
biznes i drugą pracę w Casto-
ramie.
W  moim zakładzie robię 
wszystko, co jest związane ze 

sztuką krawiectwa. Nie tak 
dawno jedna z moich klientek 
przyniosła nawet buty, żeby 
je zaszyć. Ubrania w najbar-
dziej opłakanym stanie po-

trafią u  mnie dostać drugie 
życie. Ten zawód nie jest dla 
każdego. Dlaczego? Bo tutaj 
najważniejsza jest cierpliwość 
i dokładność.

Wspieraj lokalnie

Daję ubraniom drugie życie

Na pomoc Piotrkowi!
Piotrek Zajdek. Szczęśliwy mąż i  ojciec, lokalny artysta, a  przede 
wszystkim bardzo oddany i skromny człowiek, zawsze chętnie nio-
sący dookoła wsparcie i pomoc. Postać, którą kojarzy każdy, kto choć 
trochę otarł się o muzyczną scenę Zagłębia. 

Zajdziu jest niebywałym gita-
rzystą, grał i współtworzył m.
in.: 100 TVarzy Grzybiarzy, 
Pieniądze, czy Teatr Jednego 
Wina. Od kilku lat zafascy-
nowany fingerstyle, wymyślił 
i organizuje w Dąbrowie Gór-
niczej Festiwal „Fingerstyle 
i  okolice”. Dziś to on i  jego 
rodzina potrzebują naszego 
wsparcia i  pomocy. Natych-
miastowej i finansowej!
W  marcu 2021  r. u  Piotrka 
zdiagnozowano guza mózgu. 

Operacja przebiegła pomyślnie, 
niestety chwilę potem pojawiła 
się diagnoza: glejak wieloposta-
ciowy o najwyższym stopniu 
złośliwości. Dotychczasowe 
leczenie nie przyniosło efektu, 
rodzina więc poszukuje innych 
rozwiązań, które niestety są 
bardzo kosztowne.

Każdy może wesprzeć 
Piotrka na portalu: 
zrzutka. pl/j3yc6t. 

Zapraszamy również do śledze-
nia wydarzeń związanych ze 
zbiórką. Pierwszy koncert chary-
tatywny odbędzie się już 9 lipca 
na terenie Fabryki Pełnej Życia.
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Rozmowy o innowacyjnej szkole

NASZA OLIMPIJKA  
GOTOWA NA IGRZYSKA!
Polski Związek Zapaśniczy po-
twierdził, że Jowita Wrzesień 
weźmie udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio. Zawod-
niczka dąbrowskiego CSiR 
w  najbliższych tygodniach 
będzie przygotowywać się do 
startu m.in. podczas zgrupo-
wań w Estonii i Zakopanem. 
Do stolicy Japonii wyleci 21 
lipca. Trzymamy kciuki! 

Dąbrowa z bliska

Szczepimy 
się
35,6% dąbrowian jest w pełni 
zaszczepionych przeciw CO-
VID-19.
Dąbrowa Górnicza ma 118285 
mieszkańców. Według danych 
na 24 czerwca, 42078 dąbro-
wian, czyli 35,6%, przyjęło peł-
ną dawkę preparatu przeciwko 
koronawirusowi. 16  597 oso-
bom podano pierwszą dawkę. 
Najwięcej zaszczepionych co 
najmniej jedną dawką – 18822 
osoby – jest w grupie wiekowej 
40-59 lat.
W mieście działa 11 punktów 
szczepień – 9 populacyjnych 
i 2 powszechne. Przy szczepie-
niach nie ma rejonizacji, więc 
szczepionkę można przyjąć 
w dowolnym punkcie, a także 
w innym mieście. Zarejestro-
wać można się na cztery spo-
soby: dzwoniąc na całodobo-
wą i bezpłatną infolinię – 989; 
elektronicznie poprzez e-Re-
jestrację na stronie pacjent.
gov.pl; kontaktując się bezpo-
średnio z wybranym punktem 
szczepień; wysyłając SMS na 
nr 664  908  556 lub 880 333 
333 o treści: SzczepimySie (na-
stępnie zwrotnie system będzie 
prosił o nasze dane i podawał 
proponowane miejsca i  daty 
szczepienia). PK

Z życia miasta

Żyj realnie, a nie wirtualnie!
Pod takim hasłem od 2017 roku działa w na-
szym mieście Stowarzyszenie Aktywności Spo-
łecznej „Dąbrowiacy”.

Organizacja liczy ok.  230 
członkiń i  członków, ale 
w chwili publikacji tego ar-
tykułu liczba ta może być już 
nieaktualna. – Osób zaanga-
żowanych w działalność „Dą-
browiaków” ciągle przybywa 
– tłumaczy Piotr Gondarczyk, 
prezes stowarzyszenia. A pól 
do aktywności jest co nie-
miara. „Zagłębiowski Kącik 
Historyczny”, „Zagłębiaka 
Podróże Małe i  Duże” czy 
„Historyczny Nordic Wal-
king” to tylko niektóre z ini-
cjatyw organizacji. Jej człon-
kinie i członkowie regularnie 
spotykają się z  ciekawymi 
osobami: artystami, naukow-
cami i politykami (w czasie 
pandemii w formacie online). 
Regularnie uczestniczą w wy-
cieczkach krajoznawczych 
oraz inicjują ważne akcje spo-

łeczne, m.in. zbiórki krwi czy 
słodyczy dla dzieci z ośrodka 
opiekuńczo-wychowaczego, 
sprzątanie terenów zielonych, 
pomoc dla placówek ochro-
ny zdrowia. „Dabrowiacy” 
współpracują z miejskimi in-
stytucjami. – Chcemy szcze-
gólnie podziękować Pawłowi 
Durajowi i Małgorzacie Wą-
sowicz z biblioteki, Magdzie 
Mike z Centrum Aktywności 
Obywatelskiej i Dominikowi 
Penarowi z  Akademii WSB 
za wspólne przedsięwzięcia 
– mówi Piotr Gondarczyk. 
– Nie byłoby tych wszystkich 
inicjatyw, gdyby nie zaanga-
żowanie naszych członków: 
rodziny Marka i  Zofii To-
bołów, Joanny i  Krzysztofa 
Kwietniów, Anny i  Janusza 
Kwiecień, Krystyny i Bogusła-
wa Mellów, Alicji Romanczyk, 

Jarosława Sawicza, Elżbiety 
Lempart, Henryka Masłow-
skiego, Krystyny i Edwarda 
Sadkowskich, Krystyny Sad-
kowskiej – Koziołek, Teresy 
Matyjasik, Grażyny Snopek, 
Eugeniusza Orłowskiego, 
Wandy Makuły, Lidii Olech, 
Krystyny Górnickiej, Iwo-
ny Bednarskiej, Jarosława 
Lenartowicza, Jolanty Wró-
bel, Danuty Goleniowskiej, 
Janusza Pietrzykowskiego, 
Krzysztofa Szewczyka i wie-
lu innych – podkreśla prezes 
„Dąbrowiaków”. MS
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Dąbrowska Kawiarenka 
Edukacyjna to drugie 
spotkanie dotyczące 
statutów szkolnych, 
w tym zapisów 
odnoszących się do 
praw i obowiązków 
uczniów. 
Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy oraz nauczy-
ciele komisji regulaminowo- statutowych. – W trakcie 
dyskusji poruszaliśmy wiele tematów, dotyczących mię-
dzy innymi: możliwości usprawiedliwiania nieobecności 
przez pełnoletnich uczniów, zmian w systemie ocenia-
nia. Rozmawialiśmy także o innowacyjnym spojrzeniu 
na statuty szkolne. Odbyła się także dyskusja dotycząca 
możliwości uczestnictwa uczniów w procesie tworzenia 
statutów – mówi Marta Juroff, zastępca naczelnika Wy-
działu Oświaty UM. Prelegentami byli przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty oraz innowacyjni 
dyrektorzy stosujący ciekawe rozwiązania w szkolnych 
konstytucjach. – Frekwencja we wtorkowe popołudnie 
przy ponad 30-stopniowej temperaturze przerosła naj-
śmielsze oczekiwania. Około 80 pedagogów uznało, że 
warto wziąć udział w tym spotkaniu. To zaszczyt mieć 
takich dyrektorów szkół i nauczycieli – podsumowuje 
Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta.
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„Wariat i zakonnica” na 
30-lecie Teatru Elsynor
Trzydzieści lat temu spektakl „Wariat i zakonnica” Stanisława Ignacego 
Witkiewicza wystawiony w Klubie Odeon w Czeladzi, zainaugurował powstanie 
Teatru Elsynor. Dzisiaj, kiedy teatr świętuje swoje 30. urodziny, ponownie wraca 
do tego dramatu, po raz siódmy w swojej historii. Przedstawienie odbędzie się 
6 lipca o godz. 19.00 w Fabryce Pełnej Życia. Wstęp wolny.
– W  swoim dorobku mamy 
kilkadziesiąt premier dra-
matów wybitnych twórców,   
m.in. Witkacego, Mrożka, 
Schaeffera, F. G. Lorci. Bogu-
sław Schaeffer bywał na pre-
mierach i prapremierach swo-
ich sztuk realizowanych przez 
Teatr Elsynor w PKZ w Dąbro-
wie Górniczej. W  2019 roku 
w  MOPT zorganizowaliśmy 
Festiwal Schaefferowski, na 
którym przedstawione zostały 
nie tylko jego utwory sceniczne, 
ale również muzyczne i grafiki. 
Zrealizowaliśmy także wie-
le programów kabaretowych, 
spektakle muzyczne i  bajki 
dla dzieci. Obecna działalność 
rozpoczyna się w ramach nowo 
utworzonego Stowarzyszenia 
„Teatr Elsynor’’ im. Bogusława 
Schaeffera – mówi Marek Wilk, 
twórca Teatru Elsynor.
Teatr Elsynor rozpoczął swą 
aktywność w 1991 roku z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Teatru. Nieprzypadkowa jest 
nazwa tego artystycznego 
przedsięwzięcia, która nawią-
zuje do założonego przez S. 
I. Witkiewicza, na początku 

20-lecia międzywojennego, 
konstruktywistycznego Te-
atru Elsynor. Przywołuje także 
miejsce akcji jednego z najwy-
bitniejszych dramatów w hi-
storii kultury – „Hamleta” W. 
Schaekspeare’a.
Szczegółowe informacje znaj-
dują się na Facebook’u.

O  inscenizacji „Wariata 
i Zakonnicy” wypowiada się  
m.in. Robert Strzała, poloni-
sta, nauczyciel dąbrowskiego 
Plastyka, muzyk: 
„Marek wystawił ten dramat 
30 lat temu i  teraz robi coś 
w rodzaju jubileuszu, a ja przy-
pominam sobie, że widziałem 
to pierwsze przedstawienie. 
Chodziłem do liceum, a rzecz 
miała miejsce w  „Teatrze 

Dzieci Zagłębia” w Będzinie. 
I pamiętam, że byłem na tym 
trzy razy. Raz ze szkołą i chyba 
niewiele zrozumiałem, bo na 
następny spektakl poszliśmy 
z grupką kolegów tylko po to, 
żeby usiąść w pierwszym rzę-
dzie i sprawdzić, czy płomien-
nie ruda zakonnica siedząca na 
skraju sceny ma drugą parę 
majtek, czy nie. Za trzecim 

razem byłem, żeby zrozumieć, 
o co w tym wszystkim tak na-
prawdę chodzi. A tekst jest wy-
jątkowy, niesamowity i mimo 
upływu lat pewnie wciąż skan-
dalizujący (kto zna ten wie, kto 
nie zna – nie jestem w stanie 
opowiedzieć mu Witkacego).
Najistotniejsze jest jednak to, 
że tekst, w żaden sposób się 
nie zestarzał. A Marka zmusza 

do kolejnej realizacji „Wariata 
i zakonnicy” fakt, że młodzi 
ludzie, z którymi pracuje, czują 
ten tekst, rozumieją i mówiąc 
kolokwialnie, bardzo ich on 
nakręca. Teatr Elsynor nie boi 
się wyzwań czy kontrowersji 
i dlatego nigdy nie pozostawia 
nikogo obojętnym. To właśnie 
w sztuce ceni się najbardziej”.

Lucyna Stępniewska

kultura

Nowa książka 
dąbrowskiego poety
W najbliższych dniach ukaże się, wydana nakładem Instytutu 
Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka, najnowsza książka dąbrow-
skiego poety pt. „Wszystko, czego dziś dotkniesz”. 

Paweł Lekszycki, dwukrotny laureat Na-
grody Prezydenta Miasta Dąbrowa Gór-
nicza w dziedzinie kultury, opublikował 
dotychczas cztery książki poetyckie, a jego 
utwory ogłaszane były w ogólnopolskiej 
prasie literackiej oraz w ważnych antolo-
giach poetyckich polsko i obcojęzycznych.

Kpina, drwina i  autoironia wpisane 
w kod poetycki dotychczasowych wier-
szy Lekszyckiego, w nowej książce tego 
dąbrowskiego pisarza ustępują miejsca 
lirycznej refleksji, co wcale nie zna-
czy, że znikają zupełnie. Siłą sprawczą 
wierszy pomieszczonych we „Wszystko, 

czego dziś dotkniesz” jest wrzenie. We-
wnętrzne pragnienie bliskości drugiego 
człowieka i wszystkie jego dramatyczne 
konsekwencje. Świadomi ich kochan-
kowie, na przekór głosom rozsądku, 
poddają się mu wbrew społecznemu 
przyzwoleniu, by ciągle płonąć.

Jubileusz

Robert Strzała

Paweł Lekszycki
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Warunki życia mieszkańców 
kształtowały dwa czynniki 
związane z położeniem geogra-
ficznym: dostęp do surowców 
cennych dla hutnictwa ołowiu 
w okolicach Sławkowa i Olku-
sza oraz rozwój szlaków han-
dlowych na śląsko-małopolskim 
pograniczu. 

W wiekach średnich
Średniowieczny gościniec sie-
wierski przebiegał przez Tucz-
nawę, Trzebiesławice, Łosień 
i Strzemieszyce. Dzieje hutnic-
twa w Dąbrowie Górniczej są 
dużo starsze niż Huta Katowice 
a nawet sama Huta Bankowa. 
Ołów i  srebro przetapiano na 
terenie Strzemieszyc Wielkich 
i Łośnia już w okresie wczesnego 
średniowiecza, gdzie istniały osa-
dy hutnicze z XI-XII wieku. Na 
działalność hutniczą wskazują 
nazwy miejscowe z XVI w. takie 
jak Kuźnica Błędowska i Kuźni-
ca Okradzionowska. Rozwijało 
się tutaj również hutnictwo rud 
żelaza. W 1763 r. w Ząbkowicach 
nad rzeką Trzebyczką z rozkazu 
biskupa krakowskiego wybu-
dowano hutę żelaza, która była 
czynna aż do wybuchu powsta-
nia kościuszkowskiego. Część 
obecnych dzielnic jak Tucznawa, 
Łosień, Ząbkowice, Strzemieszy-
ce Wielkie, Strzemieszyce Małe 
i  Gołonóg rozwijały się pod 
wpływem miasta Sławkowa, od 
XIII w. należały do majątku ka-
pituły krakowskiej nazywanego 
kluczem sławkowskim. Sikorka, 
Trzebiesławice i Ujejsce położo-
ne były w granicach Księstwa 
Siewierskiego (1443-1790) bisku-
pów krakowskich. Początki wsi 
Dąbrowa wiążą się z założeniem 

ok. 1652 r. osady Koniecpolska 
Wola przez starostę będzińskie-
go Zygmunta Stefana Koniec-
polskiego. Na skutek inicjatywy 
samego biskupa krakowskiego 
Andrzeja Trzebickiego w 1675 r. 
założona została w Gołonogu 
parafia pod wezwaniem św. An-
toniego z Padwy.
Pierwsza dąbrowska (odkryw-
kowa) kopalnia węgla kamien-
nego została otwarta w 1796 r., 
nazwano ją Reden na cześć ów-
czesnego pruskiego dyrektora 
Wyższego Urzędu Górniczego 
hrabiego Fryderyka von Rede-
na. Na krótko w okresie wojen 

napoleońskich w  granicach 
Księstwa Warszawskiego w la-
tach 1807-1810 Strzemieszyce, 
Gołonóg i Ząbkowice włączono 
do majątku marszałka Jeana 
Lannes (tzw. Księstwo Siewier-
skie). Od 1816 r. rządowa wieś 
Dąbrowa stała się częścią Gminy 
Olkusko-Siewierskiej. W 1874 r. 
z Gminy Olkusko-Siewierskiej 
wyodrębniono Gminę Osad 
Górniczych, której podlegały ko-
lonie robotnicze Mydlic, Rede-
nu, Huty Bankowa i Koszelewa. 
W sąsiedztwie kopalni Reden 
założono hutę cynku Konstanty, 
która wykorzystywała redeński 
węgiel. Dalsze poszukiwania 
węgla kamiennego prowadzo-

ne były w związku z rozwojem 
hutnictwa cynkowego. W 1825 r. 
otwarto kopalnię Ksawery pod 
Będzinem. W latach 1820-1830 

z  inicjatywy Stanisława 
Staszica wybudowano ko-
lonię górniczą Reden, do 
której zaczęto sprowadzać 
górników m.in. z Sakso-

nii. Kolejny przełom w dziejach 
Dąbrowy przyniosła największa 
inwestycja przemysłowa w Kró-
lestwie Polskim – budowa Huty 
„Bankowa” (1834-1838) z inicja-
tywy prezesa Banku Polskiego 
Henryka hr. Łubieńskiego, któ-
remu podlegały wówczas sprawy 
górnictwa i hutnictwa. 

Mieszkania wokół 
huty
W  okolicy zakładu zaczęło 
powstawać osiedle Huta Ban-
kowa. Od lat 30. XIX w. Dą-
browa pełniła funkcję siedziby 
Zachodniego Okręgu Górni-
czego. Ukończona w  1848  r. 
budowa Drogi Żelaznej War-

szawsko-Wiedeńskiej stanowi-
ła ważny impuls dla rozwoju 
Ząbkowic i Strzemieszyc. Dwa 
ważne ośrodki przemysłowe 

Kongresówki – Zagłębie Staro-
polskie i Zagłębie Dąbrowskie 
skomunikowała wybudowana 
w 1885 r. kolej iwanogrodzko-
-dąbrowska prowadząca z Dę-
blina do wsi Dąbrowa. W 1889 r. 
władze carskie zatwierdziły 
prawo o szkole górniczej w Dą-
browie. W  latach 70. XIX  w. 
Towarzystwo Francusko-Wło-
skie Dąbrowskich Kopalń Wę-
gla wydzierżawiło kopalnie od 
rosyjskich oficerów A. Riesen-
kampfa i  A. Plemiannikowa. 
Pod egidą tego przedsiębiorstwa 
w 1884 r. wybito nowy szyb „Pa-
ryż” dający początek najwięk-
szej dąbrowskiej kopalni. Para-
fia pw. Matki Boskiej Anielskiej 
rozwinęła się z podlegającego 
parafii będzińskiej kościoła św. 
Aleksandra z 1875 r. Biskup kie-
lecki Tadeusz Kuliński w 1891 r. 
powołał parafię dąbrowską. 

Dawna Dąbrowska Fabryka 
Obrabiarek Defum (w miejscu 
obecnej Fabryki Pełnej Życia) 
powstała na bazie starszych za-
kładów. Zakład tutejszy, który 
w  latach 80. XIX  w. odkupił 
Emil Škoda, w 1897 r. nabyło 
Towarzystwo Akcyjne Wilhelm 
Fitzner i Konrad Gamper, two-
rząc Fabrykę Kotłów Parowych.

Ruch obywatelski
Mieszkańcy Dąbrowy byli czyn-
nymi uczestnikami Rewolucji 
1905 r. Do strajkujących 3 lutego 
1905 r. dołączyli górnicy kopalni 
Paryż i Koszelew. W lipcu 1906 r. 
dyrekcja Huty Bankowa ogłosiła 
lokaut czyli czasowe zamknię-
cie zakładu w celu pacyfikacji 
nastrojów i ograniczenia żądań 
o charakterze socjalnym. Na po-
czątku listopada 1905 r. Dąbro-
wa Górnicza wraz z okolicznymi 
miastami po wycofaniu wojsk 
rosyjskich tworzyły namiast-
kę polskiego państwa zwanego 
Republiką Zagłębiowską (2-10 
XI 1905). Wystąpienia rewolu-
cyjne poparli również uczniowie 
„Sztygarki” domagający się m.in. 
nauczania w j. polskim. W od-
powiedzi władze carskie zde-
cydowały o zamknięciu szkoły, 
którą otwarto ponownie dopiero 
w 1910 r. Rosyjska administracja 
wyjechała z Dąbrowy późnym 
wieczorem 31 lipca 1914 r. Nie-
mieckie oddziały zajęły Zagłę-
bie Dąbrowskie bez walki już na 
początku sierpnia. Wraz z zaję-
ciem całego Królestwa Polskiego 
przez wojska państw centralnych 
w 1915 r. Dąbrowa znalazła się 
pod okupacją austriacką aż do 
końca I wojny światowej.

Mateusz Siembab

nasza historia
Narodziny miasta

DĄBROWA GÓRNICZA: 
dzieje najdawniejsze do 1916 r.

Miasto Dąbrowa Górnicza składa 
się obecnie nie tylko z terenów 
dawnej wsi Stara Dąbrowa, ale 
także ze starszych od niej dzielnic, 
które stanowiły niegdyś odrębne 
miejscowości, wsie, osady i miasta 
(Ząbkowice i Strzemieszyce).
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Fotografie 
z dalekiej Afryki

Siła kobiecego 
głosu
Połączone moce bibliotekarek z Filii nr 1, 3, 5 oraz 7 za-
owocowały powstaniem pierwszego w historii dąbrow-
skiej MBP podcastu! Startowy odcinek „Filiowania” 
zadebiutował podczas minionego Tygodnia Bibliotek, 
a posłuchać można go już teraz, klikając w kod QR! 
Miłego odbioru!/MB/

DĄBROWO, NAJLEPSZEGO!

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

Z tej okazji Miejska Biblioteka 
Publiczna postawiła na szereg 
atrakcji, zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. W piątek (28 maja) 
w Parku Hallera odbył się spek-
takl teatralny Fabryki Kultury 
pt. „Księżniczka na ziarnku 
grochu”, a  zaraz po nim na 
scenie wystąpił Antoni Gorgoń 
Grucha – stand-uper. Na deser, 
ku uciesze wszystkich osób 
wyczulonych na dobre dźwię-
ki, zaśpiewali młodzi wokaliści 
z Młodzieżowego Ośrodka Pra-
cy Twórczej. W sobotę atrakcje 
przeniosły się do Strzemieszyc 
Wielkich, gdzie znajduje się bi-
blioteczna Filia nr 8. O godz. 
16:00 przed jej gmachem Teatr 
MER wraz z  Fundacją – ależ 
Gustawie! zaprezentowali zgro-
madzonej publiczności spektakl 
teatralny pt. „Pinokio”, a  go-
dzinę później wspomniany już 
„Grucha” ponownie rozbawił 
tych, którym dobry humor nie 
jest obcy! Wieczór zakończył 
się podobnie jak w  piątek – 
muzyczną ucztą, a w oba te dni 
głównym wydarzeniom towa-
rzyszyły happeningi literackie 
i animacje, które przeprowadzi-
li pracownicy MBP./MB/

Tegoroczne urodziny miasta, odbywające się pod hasłem 
„Dąbrowa na 105”, miały miejsce w ostatni weekend maja. 
Mieszkańcy mogli skorzystać z różnorodnych atrakcji na 
terenie Dąbrowy Górniczej. 

Przez cały lipiec i sierpień w Galerii Klubowej 
oraz holu Biblioteki Głównej prezentowana bę-
dzie wystawa „Wszystkie kolory Czarnego Lądu”, 
udostępniona z Muzeum Historii Kielc. Wystawa 
jest efektem pasji podróżniczej młodego małżeń-
stwa Anny i Szymona Myślińskich, pochodzących 
z Kielc ludzi, od lat penetrujących kontynent afry-
kański z dala od turystycznych szlaków. Fotogra-
ficzny i literacki zapis podróży unika komercyj-
nej egzotyki, pokazuje mieszkańców środkowo 
– wschodniej Afryki jako pogodnych, otwartych 
ludzi pozbawionych gorsetu konwenansu, do któ-
rego przyzwyczaiła nas kultura Zachodu./MB/

Trwają ostatnie pra-
ce nad filmem do-
kumentalnym doty-
czącym dąbrowskiej 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Jakie ce-
chy powinien mieć 
dobry strażak? Od 
jakiego wieku moż-
na zostać członkiem 
OSP? I  ile kobiet 
na co dzień walczy 
z  żywiołem? Prze-
rwa w  nagraniach 
spowodowana wy-
buchem pandemii 
tylko zmotywowała 
biblioteczną ekipę do większej dociekliwości, dzięki 
czemu już tej jesieni poznamy historię lokalnych 
jednostek ratowniczych od środka!/MB/

Ochotnicza walka z żywiołem
Studio biblioteka
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MALOWANIE  
NA WODZIE

facebook

@mbpdg

instagram

www.instagram.com/bibliotekadg

strona internetowa

www.biblioteka-dg.pl

tel. 32 639 03 00

fax. 32 639 03 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. T. Kościuszki 25

KONTAKT

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Festiwal  

„Żywe legendy”

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Niech stanie się światłość to 
prequel bestsellerowych Fi-
larów Ziemi Kena Folleta. To 
epicka opowieść osnuta wo-
kół rządzy władzy, roman-
tycznej miłości, nienawiści, 
sprawiedliwości i bezwzględ-
ności. W powieści znajdzie-
my całe spektrum ludzkiej 
natury. Dla fanów epoki śre-
dniowiecza obowiązkowa 
pozycja. 

Poleca

Agnieszka 
Urbańczyk

Kierownik  
Filii nr 18

Wydarzeniem wieńczącym 
tegoroczną Akcję Lato będzie 
impreza dla dzieci i dorosłych 
pn. „Żywe legendy”, podczas 
której odbędzie się koncert pio-
senek bazujących na legendach 
dąbrowskich w wykonaniu ze-
społu Poczytalni, premiera pły-
ty ze słuchowiskami, spektakl 
teatralny dla dzieci, warsztaty 
plastyczno-literackie, a  także 
czytanie performatywne 
i  animacje. Spotkajmy 
się 20 sierpnia w godzi-
nach popołudniowych 
na deptaku przy Jeziorze 
Pogoria III!/MB/

Czasoumilacz

Wakacje zbliżają się wielkimi 
krokami, a wraz z nimi 
coroczna Dąbrowska Akcja Lato. 
Już teraz można sprawdzić, 
jakie aktywności na ten czas 
przygotowała Biblioteka 
Główna wraz ze swoimi filiami.
Motywem przewodnim bibliotecznej Akcji Lato 
są dąbrowskie legendy, z którymi to będzie moż-
na zapoznać się na nowo podczas różnorodnych 
propozycji MBP. Wraz z początkiem lipca ruszy 
konkurs „Legendarne rysunki”, w którym to za-
daniem będzie zinterpretowanie wybranej legendy 
dowolną techniką plastyczną. Po raz kolejny będzie 
się można spotkać na „Ogniskach czwartkowych” 
(15.07, 22.07, 5.08, 12.08), które odbędą się na terenie 
zielonym za Biblioteką Główną. Do promocji lite-
ratury dziecięcej ponownie zostanie wykorzystany 
teatr uliczny, który będzie można spotkać w najpo-
pularniejszych, zielonych miejscach miasta, pod-
czas happeningów czytelniczych. Nie lada atrakcją 
będzie również „Plenerowe studio nagrań”, które 
umożliwi najmłodszym nagranie wybranych tek-
stów literackich, a także otrzymanie owoców swojej 
pracy na płytach CD. Wszystkie wydarzenia i więcej 
informacji na stronie: www. biblioteka-dg. pl oraz 
Facebooku: www.facebook.com/mbpdg./MB/

Powrót warsztatów to miód na serce każdej artystycznej duszy pracującej 
w bibliotece! A jeszcze jak mogą się one odbyć w plenerze… Taka też okazja 
nadarzyła się przy okazji Dni Seniora, które trwały w czerwcu na terenie 
Dąbrowy Górniczej. Biblioteczne zajęcia z ebru – tradycyjnej tureckiej 
sztuki zdobienia papieru (bądź materiałów) poprzez przenoszenie wzorów 
tworzonych przy pomocy farb rozprowadzanych pędzelkami i patyczkami 
na wodzie były strzałem w dziesiątkę! Uczestnicy kreatywnych warsztatów 
opuścili je wraz z ręcznie ozdobionymi, płóciennymi torbami, mając gwa-
rancję, iż nikt nie będzie miał takiego egzemplarza jak ich!/MB/

Lato z legendą!
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ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU 
POWER I ROZPOCZNIJ 

Z POMOCĄ POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY W DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ NOWĄ PRACĘ!!!
Jeśli masz od 18 do 29 lat, straciłeś zatrudnienie po 1 marca 
2020 r. albo znajdujesz się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w  Dąbrowie Górniczej i  chcesz znaleźć 
nowe zatrudnienie, nie czekaj dłużej i zgłoś się do projektu 
„Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie 
na rynek pracy”.

W  jego ramach oferujemy indywidualne poradnictwo 
zawodowe (w tym w formie spotkań online), profesjonalne 
pośrednictwo pracy i  gwarancję zatrudnienia przez 
9 miesięcy w ramach prac interwencyjnych.

Regulamin rekrutacji do projektu oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Dąbrowie Górniczej: https://dabrowagornicza.praca.
gov.pl/zakładka Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

Aby zgłosić swój udział wystarczy, że złożysz Formularz 
zgłoszeniowy w  Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy 
w  Dąbrowie Górniczej ul. Jana III Sobieskiego 12 lub 
elektronicznie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. 

Potrzebujesz wsparcia, ale 
nie spełniasz warunków do 
udziału w projekcie?
Nie martw się, skontaktuj 
się z  nami i  wybierz ofertę 
odpowiednią dla siebie.
Możesz skorzystać z pośred-
nictwa pracy, 6-miesięcznych 

staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie, dotacji na rozpo-
częcie działalności gospodarczej lub podjąć zatrudnie-
nie w ramach prac interwencyjnych lub na stanowisku 
wyposażonym lub doposażonym ze środków publicz-
nych.
O szczegóły pytaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie 
Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, tel. 32 262-37-39.

nasze sprawy
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

BOGATA OFERTA NEMO NA WAKACJE
Półkolonie w  Nemo – Świat 
Rozrywki to atrakcyjna propo-
zycja dla dzieci. Młodzi poszu-
kiwacze przygód będą mogli 
odkryć tajemnice groty solnej 
czy też sprawdzić, co kryje się 
na dnie basenów, niczym pro-
fesjonalni nurkowie. Będą też 
mogli wykazać się kreatywno-

ścią podczas warsztatów pla-
stycznych i  poznać nowych 
przyjaciół na dyskotece u sa-
mego Kapitana Nemo. Do tego 
całodzienne wyżywienie.
Już 24 lipca w  godzinach 
od 23:00 do 3:00 odbędzie 
się pierwsza w  tym sezonie 
wakacyjnym noc basenowo 

– saunowa. W  programie   
m.in. powitalny drink, poka-
zy barmańskie, pokaz tańca 
z ogniem, pyszne przekąski 
czy konkursy z nagrodami. 
Dyskotekę na basenach po-
prowadzi profesjonalny DJ.
Więcej na nemo-swiatrozryw-
ki.pl lub pod nr tel. 660 416 118.

REKLAMA

 

1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów
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Stulecie swego istnienia 
Unia Dąbrowa Górnicza 
uczciła historycznym suk-
cesem. Piłkarze ze Strze-
mieszyc zajęli trzecie miej-
sce w rozgrywkach IV ligi 
śląskiej w sezonie 2020/21. 

– Jeśli chodzi o zakończony 
sezon, to trzeba przyznać, 
że był on w  naszym wy-
konaniu naprawdę bardzo 
dobry. Trzecie miejsce na 
poziomie IV ligi to duże 
osiągnięcie, historyczne 
nie tylko dla k lubu, a le 
dla całego miasta Dąbrowa 
Górnicza. Do tego po raz 
kolejny wygrywamy Puchar 
Polski w podokręgu Sosno-
wiec i udowadniamy, że je-
steśmy drugim najmocniej-
szym zespołem w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Cieszy rów-
nież fakt, że osiągnęliśmy 
taki w ynik, prezentując 

swój styl gry niezależnie 
od tego, z  jakim przeciw-
nikiem graliśmy. Myślę, że 
w trakcie tego sezonu wiele 
osób usłyszało o Unii i każ-
dy wie, że jesteśmy jednym 
z  niewielu zespołów, któ-
re nie boją się grać w  pił-

kę. Osobiście uważam, że 
zajęcie trzeciego miejsca 
w  lidze oraz wygranie pu-
charu, prezentując taki styl 
powinno cieszyć podwójnie 
– mówi Radosław Syguła, 
najlepszy zawodnik Unii 
w minionych rozgrywkach.

UNIA NA PODIUM
Piłka nożna

SUKCESY PRZY 
TENISOWYCH STOŁACH
Tenisiści stołowi UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza w zakończonym 
właśnie sezonie zajęli szóste miejsce w rozgrywkach I ligi, co jest 
niewątpliwym sukcesem całego zespołu.
Końcowy rezultat drużyny, 
w  której występowali  m.in. 
Miłosz Przybylik, Marcin 
Jadczyk, Mateusz Czernik 
i Olek Lilien, został wywal-
czony dzięki determinacji 
zawodników i działaczy klu-
bu, która pozwoliła stawić 
czoła problemom: kontuzji 
czołowego gracza czy pande-
micznych ograniczeń. UKS 
„Dąbrowiak” pracuje teraz 
nad ustabilizowaniem skła-
du, który będzie występował 
w  kolejnym sezonie. Spor-
towcy nie mogą się doczekać 
na start rozgrywek i  mecze 
z udziałem upragnionej pu-
bliczności. Działacze z kolei 
liczą na wsparcie sponsorów, 
którzy wesprą ambitny zespół. 
W zamian zainteresowanym 
firmom oferują atrakcyjne 
pakiety promocyjne oraz tre-
ningi i  imprezy tenisowe dla 
pracowników.

Klub stawia na szkolenie mło-
dzieży i zaprasza dzieci (dziew-
czynki i chłopców) na treningi 
prowadzone przez uznanego 
fachowca i  doświadczonego 
trenera – Jerzego Przybyli-
ka. Tenis stołowy to sport dla 
wszystkich – niezależnie od 
zasobności portfela czy warun-
ków fizycznych. Również przy-
szłe sukcesy młodych adeptów 
nie są w tej dyscyplinie uzależ-
nione od np. wzrostu. „Zagłę-
biak” może pochwalić się wie-
loma talentami, wśród których 
aktualnie wyróżniają się: Olek 
Lilien (lat 18) i Jaś Mirek (lat 9), 
mistrzowie Śląska.
Wszystkich zainteresowanych 
wsparciem „Zagłębiaka”, rekre-
acyjnym graniem w tenisa sto-
łowego lub zapisaniem dzieci na 
treningi zachęcamy do kontaktu 
z trenerem (tel. nr 695-833-278) 
lub z przedstawicielem zarządu 
klubu (tel. nr 729-913-667).  MS

12 czerwca br. na rozgrywa-
nych w Łodzi lekkoatletycz-
nych mistrzostwach Polski 
zawodniczki MOS Centrum 
Sportu i Rekreacji w Dąbro-
wie Górniczej spisały się na 
medal. Wywalczyły brązo-
wy medal w sztafecie 4x200 

metrów kategorii wiekowej 
U-16. Skład drużyny: Zuzan-
na Sraga, Maja Bazylak, Pauli-
na Nawrot, Julia Przewieźlik. 
Gratulujemy dąbrowskim za-
wodniczkom oraz ich trenerce 
Dorocie Przewieźlik! Życzy-
my kolejnych sukcesów!

Brązowa sztafeta
Lekkoatletyka
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

Tak mawiał Michał Spisak, wybitny dąbrowski kompozytor. Promenadowe 
koncerty kameralne, koncerty symfoniczne, wystawy tematyczne, konkur-
sy dla młodych artystów, spektakl teatralny inspirowany postacią patrona, 
warsztaty wideo-art, a przede wszystkim międzynarodowy konkurs muzyczny  
– to wszystko w ramach pierwszego w historii Międzynarodowego Festiwalu 
im. Michała Spisaka!

Organizowany od lat w Dą-
browie Górniczej Między-
narodowy Konkurs Mu-
zyczny im. Michała Spisaka 
przybrał nową, festiwalową 
formułę. Za nami już m.in. 
Międzyuczelniany Konkurs 
na Projekt Plakatu 14. MKM 
im. M. Spisaka oraz koncert 
„Fabryka dźwięku” (22.06).
Z dumą informujemy, że na-
płynęły 124 zgłoszenia do 

uczestnictwa w  konkursie 
muzycznym!
Cieszymy się, że przedsię-
wzięcie dotarło do młodych 
artystów z 25 krajów świata, 
tak odległych od Polski jak 
Korea Płd., Japonia, Chiny, 
Nowa Zelandia, Meksyk, 
Kolumbia i Kostaryka. Nie 
zabrakło też silnej reprezen-
tacji z Europy, będziemy go-
ścić muzyków m.in. z Fran-

cji, Hiszpanii, Chorwacji, 
Belgii, Czech oraz Niemiec.
Wkrótce rozpoczną się rów-
nież warsztaty wideo-art 
„Człowiek w świecie muzy-
ki” (4–9.07) oraz poznamy 
wyniki konkursu na projekt 
muralu z wizerunkiem patro-
na konkursu.
Tegoroczny festiwal to praw-
dziwe święto muzyki pełne 
nie tylko muzycznych barw.

W  tym roku do ple-
nerowych koncertów 
organizowanych przez 
Pałac Kultury Zagłę-
bia dołączy nowy cykl, 
czyli „Muzyczna Podróż 
przez Świat”. Spotkania 
wypełnione  m.in. ryt-
mami swingu i  jazzu 
zagoszczą w  odnowio-
nym Parku Podlesie. 
Podczas pierwszego 
koncertu (8.07, g. 19:00) 
wystąpi Mili Morena – 
ważna i  utytułowana 
gwiazda muzyki kubań-
skiej. Razem z krakow-
skim zespołem FORTET 
wprowadzi do Dąbrowy 
Górniczej gorącą laty-
noską fiestę!

MUZYKA MUSI WEJŚĆ  
W SPOŁECZEŃSTWO

MUZYCZNA 
PODRÓŻ  
PRZEZ ŚWIAT

LATO CZEKA W PARKACH 
I NAD WODĄ!

Już wkrótce Pałac Kul-
tury Zagłębia wyruszy 
w  podróż z  plenerowymi 
wydarzeniami! Na waka-
cyjny afisz powróci Letnie 
Kino Plenerowe (od 26.06) 
w Parku Hallera i różnych 
dzielnicach miasta, kon-
certy „w  Zieloną gramy” 
(od 3.07) w Parku Zielona 
oraz cykl muzyczny „Mu-
zyka nad wodą” (od 9.07) 
na Miejskiej Plaży Pogoria 
III. Nową propozycją będą 
koncerty cyklu „Muzyczna 
podróż przez świat” reali-
zowane w  Parku Podle-
sie (od 8.07). Sierpniowe 
odsłony cyklu „w Zieloną 
gramy”, które odbędą się 
w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu im. Michała 

Spisaka, prezentować będą 
muzykę kameralną oraz 
aranże muzyki rozrywko-
wej. Ponadto, jak zawsze 
zapraszamy do placówek 
PKZ na wakacyjne warsz-
taty w  ramach pałacowej 
Akcji Lato! Wkrótce więcej 
informacji na palac.art.pl.

do 16.07

Mili Morena
MUZYCZNA PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT  

| PARK PODLESIE

Sojka Band
KONCERT PLENEROWY | PARK HALLERA

Gosia Sikora i Paulina Mrozek
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

Kamuflaż - Hanna Rozpara
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI

18:00
3.07

19:00
8.07
18:00
4.07

9-15.07

10.07

2-8.07
Zdrajca

LETNIE KINO PLENEROWE | PARK HALLERA

Pech to nie grzech
LETNIE KINO PLENEROWE | TUCZNAWA

Co w duszy gra
LETNIE KINO DZIECI 15:00

21:30

21:30

19:30
17:00

3.07

25.06-1.07

9.07

Sweat
Ojciec

Jurassic Gypsy Quartet
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

San Luis Tango
MUZYKA NAD WODĄ | POGORIA III20:00

9.07

18:00
10.07

Viva Flamenco
MUZYCZNA PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT| 

| PARK PODLESIE

Sojka Band
KONCERT PLENEROWY | PARK PODLESIE18:00

11.07

18:00
16.07

Sojka Band
KONCERT PLENEROWY | PARK HALLERA

Inter-Art Duo
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA18:00

17.07

18:00
18.07

Biuro detektywistyczne Lassego  
i Mai. Rabuś z pociągu 

LETNIE KINO DZIECI
15:00

Poznajmy się jeszcze raz
LETNIE KINO PLENEROWE | PARK HALLERA 21:30

16-22.07 15:00Luca
LETNIE KINO DZIECI

Arab Blues
LETNIE KINO PLENEROWE | PARK HALLERA 21:3017.07

23-29.07 15:00Raya i ostatni smok
LETNIE KINO DZIECI

(Nie)znajomi
LETNIE KINO PLENEROWE | BŁĘDÓW 21:3023.07


