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Piłkarze i kibice
świętują w Strzemieszycach.
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Nowy ład bez samorządów?
Jesienią tego roku rządowe plany przedstawiane opinii publicznej
pod nazwą „Polski Ład” przybiorą
prawdopodobnie kształt obowiązujących regulacji prawnych. Nie
wiemy jeszcze, jak ostatecznie
będą wyglądać ustawy składające
się na ten pakiet. Wiele projektów
już dziś budzi kontrowersje oraz
sprzeciw różnych grup społecznych. Szczególne emocje wywołują
propozycje zmian podatkowych:
drastyczny wzrost kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie progu dochodowego drugiej stawki. Samorządowcy
alarmują, że rządowe plany mogą sparaliżować działalność lokalnych wspólnot. Szczególnie zagrożone czują się
miasta na prawach powiatu, w których udział wpływów
z PIT w dochodach własnych jest najbardziej znaczący.
Związek Miast Polskich szacuje, że w ciągu 10 lat miasta
stracą aż 145 miliardów złotych. Warszawa obliczyła, że
straci 1,7 mld, Kraków 0,5 mld zł, Wrocław ponad 400
mln zł, Poznań ponad 300 mln zł, Gdańsk ok. 250 mln zł.
Na uruchomionej przez ZMP witrynie natwojkoszt.pl
można znaleźć wyliczenia dla innych miejscowości. Według tego kalkulatora prognozowana roczna strata Dąbrowy Górniczej to aż 50 748 949 zł. Według ekspertów
i samych samorządowców proponowane zmiany oznaczają mniej pieniędzy nie tylko na inwestycje, ale także na
bieżącą działalność miast, a więc ograniczenie wydatków
na edukację, transport miejski, usługi komunalne czy
kulturę.
Pozostaje mieć nadzieję, że w trakcie prac legislacyjnych
uda się uzyskać konsensus i zrewidować kontestowane
propozycje tak, by nie pogrzebać idei samorządu lokalnego. I – przede wszystkim – by zapewnić dobrą jakość
życia mieszkańcom.

czekamy na maile:

ORGANIZUJĄ SIĘ
Funkcja koordynatora onkologicznego
jest ważna w leczeniu pacjentów
z nowotworami – mówi Eliza
Działach, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Koordynatorów
Onkologicznych ON-KO, doktor
nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz mgr Jagoda Dziurkowska –
Wolny, wiceprezes ON-KO, magister
pielęgniarstwa i socjologii,
specjalistka pielęgniarstwa
onkologicznego.
– Czym zajmuje się koordynator onkologiczny?
– Koordynator pełni funkcję
przewodnika pacjenta onkologicznego podczas Szybkiej Ścieżki Onkologicznej.
Przydzielany jest pacjentowi
podczas posiedzenia wielodyscyplinarnego konsylium ustalającego plan leczenia dla pacjenta. Jego zadania to dbanie
o kompletność dokumentacji
związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta, udzielanie informacji związanych

z leczeniem onkologicznym,
obecność na posiedzeniach
konsylium, koordynowanie
planu leczenia ustalonego
przez konsylium oraz współpraca z personelem medycznym i innymi placówkami
celem ustalenia terminów leczenia. Koordynator pomaga
pacjentowi poruszać się w tej
administracyjnej dżungli
– Czy, żeby zostać koordynatorem onkologicznym, trzeba
mieć wykształcenie onkologiczne?

– Nie, nie trzeba być onkologiem, ale warto mieć lub
pogłębić swoją wiedzę w tym
zakresie. Szkolenia skierowane do koordynatorów zdarzają się rzadko i nie odzwierciedlają naszych potrzeb. Jest to
ogromny obszar wymagający
uzupełnienia. Obecnie nie ma
żadnych regulacji prawnych
określających wykształcenie
koordynatora.
– Od jak dawna pracują Panie w zawodzie koordynatora onkologicznego? Dlaczego

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Katarzyna i Mariusz
wzięli ślub w balonie,
unosząc się nad Pustynią
Błędowską. Ślubu udzielił
kierownik USC Damian
Czechowski. Życzymy
parze wszystkiego,
co najlepsze oraz
więcej upragnionych,
ekstremalnych przygód.
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ta, a nie inna dziedzina medycyny?
– Zajmujemy sie tym od
2015 r., gdy został wprowadzony pakiet onkologiczny. Była
to nowość w polskim systemie ochrony zdrowia, szpitale
przygotowywały się do wdrożenia nielimitowanych świadczeń opieki medycznej mającej
na celu szybszą diagnostykę
i rozpoczęcie leczenia u pacjentów z podejrzeniem lub
rozpoznaniem choroby nowotworowej. Pyta Pani, dlaczego ta profesja, dlaczego
onkologia? Trudno się pogodzić z tym, że pacjenci onkologiczni tak długo czekają na
badania i wdrożenie leczenia,
a przecież liczy się czas. Pakiet
onkologiczny stworzył możliwości szybkiego dostania się
do specjalisty, zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia. Od
momentu założenia karty do
leczenia nie dłużej niż 7 tygodni. Jest to pomoc dla pacjenta

na każdym etapie choroby i to
właśnie czynię. Po prostu chcemy pomagać ludziom.
– Czy w takiej pracy empatia
jest nieodłączna? Jakie inne
cechy powinien posiadać koordynator?
– Jak już wspomniałyśmy,
nie ma regulacji prawnych
mówiących o tym, jakie wykształcenie powinien mieć
koordynator. Wymaga to na
pewno prawnych regulacji
i stworzenia zawodu koordynatora. Jest to praca bardzo trudna, wyczerpująca
psychicznie i emocjonalnie.
Empatia i miła aparycja musi
nam towarzyszyć na co dzień.
Do pacjenta trzeba umieć dotrzeć, więc należy być osobą
konkretną, odporną psychicznie, zdecydowaną, zaangażowaną, odpowiedzialną.
– Z jakimi stereotypami, wobec osób chorych na raka,
spotykają się Panie na co
dzień?

Jagoda Dziurkowska-Wolny

– O stereotypach w onkologii
można byłoby napisać zupełnie nowy artykuł, tyle ich jest
w świadomości pacjentów.
Musimy pamiętać, że im szybciej choroba zostanie wykryta, tym są większe szanse na
wyleczenie, dlatego powinniśmy zmienić podejście. Lepiej
zapobiegać i poddawać się rutynowym badaniom screeningowym jakim są np. mammografia, kolonoskopia, badanie
markeru PSA u mężczyzn czy
cytologia. Jak każdą chorobę,
tak i raka trzeba leczyć, nie
wolno się poddawać, bo dobre
nastawienie pacjenta do walki
z chorobą przynosi pozytywne
skutki. Istnieją potwierdzone
badania, że jeśli pacjent miał
wolę walki, to terapia przynosiła lepsze efekty niż u pacjen-

fot. arch. prywatne

Nasz szpital posiada wysoki potencjał leczenia
onkologicznego, a zadaniem i intencją z jaką
działamy, jest maksymalne wykorzystanie go
z myślą o zdrowiu pacjentów. Dysponujemy
oddziałami Onkologii Klinicznej, Chirurgii
Onkologicznej i Radioterapii, Zakładami Fizyki
Medycznej, Medycyny Nuklearnej, Diagnostyki
Obrazowej i Radioterapii, a także Pracownią
Endoskopii i nowoczesnym skanerem PET-TK.
Osoby walczące z nowotworami często potrzebują
wsparcia w zakresie organizacji procesu
leczenia – kogoś kto podpowiada i czuwa nad
kolejnymi krokami w ich staraniu o powrót do
zdrowia. Dlatego funkcja koordynatorów opieki
onkologicznej jest tak ważna dla powodzenia
ich terapii – mówi dr n. med. Tomasz Szczepanik,
dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Eliza Działach

tów, którzy mieli myśli pesymistyczne.
– Skąd wziął się pomysł założenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów
Opieki Medycznej?
– Znamy wielu koordynatorów z różnych ośrodków terapeutycznych w Polsce, często
w naszych rozmowach przewijał się temat, że byłoby dobrze, aby nasza praca została
usprawniona, aby funkcja
koordynatora została doceniona, że potrzebujemy szkoleń wsparcia informacyjnego,
ujednoliconego systemu we
wszystkich placówkach, bazy
ośrodków, które wdrażają leczenie onkologiczne, aby móc
jak najlepiej pomagać pacjentom. Bodźcem do założenia
stowarzyszenia były badania

przeprowadzone przez Fundację Onkologia 2025, które
wykazały, że koordynatorzy
w tym całym systemie opieki
onkologicznej zostali pozostawieni sami sobie. Potrzebne są
szkolenia, warsztaty i wszelkie
narzędzia usprawniające pracę
koordynatorów.
– Jakie zadania będzie pełnić
stowarzyszenie?
– Chcemy zrzeszać koordynatorów onkologicznych i wypracować ich pozycję w systemie
ochrony zdrowia, usankcjonować regulacje dotyczące pracy,
aby w każdej jednostce ochrony zdrowia proces przebiegał
w podobny sposób. Chcemy
też wszystkim koordynatorom
dać możliwość dokształcania.
– Dziękuję za rozmowę
Adrianna Musiałek

– Mamy nadzieję, że najgorsze miesiące walki z pandemią są
już za nami. Wiązało się to z wieloma trudnymi decyzjami,
np. wstrzymaniem przyjęć na oddziały, które było konieczne
z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. Udało nam
się jednak przeprowadzić wiele ważnych inwestycji, które przy standardowym obłożeniu praktycznie nie byłyby
możliwe. Dzięki temu, dziś nasi pacjenci mogą korzystać
z wyremontowanych, nowoczesnych i komfortowych oddziałów – mówi dr n. med. Tomasz Szczepanik, p. o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Odnowiono m.in.
oddziały: udarowy, pediatryczno-alergologiczny, ginekologiczno-położniczy i SOR.

fot. ZCO

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
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4 nasze sprawy
Wielka gra – Festiwal Ludzi Aktywnych

Włączamy zielone
światło dla dąbrowian
Zbliża się 15. edycja Festiwalu Ludzi Aktywnych, czyli święto
dąbrowskich organizacji pozarządowych, społeczników
i mieszkańców. W sobotę 18 września zabierz rodzinę oraz
przyjaciół do parku Hallera i weźcie udział w wielkiej grze
miejskiej dla wszystkich aktywnych dąbrowian.
Tego dnia parkowymi alejkami przejdzie kolorowa parada społeczników
i mieszkańców, na czele
z Miejską Orkiestrą Dętą i wielkimi, futurystycznymi rowerami. Do pochodu będzie mógł
przyłączyć się każdy, warto więc
zabrać rower lub hulajnogę.
Chwilę później park Hallera
zamieni się w przestrzenną
planszę, na której organizacje pozarządowe przygotują
zadania i atrakcje dla uczestników festiwalowej zabawy. Gracze staną na starcie
w kilkuosobowych drużynach,
które mogą utworzyć z rodziną, przyjaciółmi albo innymi
osobami, mającymi ochotę na
rywalizację.
– Formuła wielkiej, miejskiej
gry doskonale sprawdziła się
podczas zeszłorocznego Festiwalu Ludzi Aktywnych.
Były emocje, sporo śmiechu
i oczywiście nagrody. W tym
roku szykujemy nowe atrakcje
i niespodzianki. Nie zabraknie
zadań sprawnościowych, manualnych wyzwań, zadbamy
też o szare komórki wszystkich
graczy – zapowiada Magdalena Mike, pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej ds.
współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Wiadomo, że tematem przewodnim zadań, przed którymi staną uczestnicy wielkiej
miejskiej gry, będzie ekologia,
zdrowy tryb życia, piesze i rowerowe podróże po mieście
oraz sport. Wszystkie te obszary nieprzypadkowo połączy
kolor zielony.
– Podczas Festiwalu Ludzi
Aktywnych zainaugurujemy
kampanię społeczno-edukacyjną pod hasłem „Zielone światło dla dąbrowian”.
Chcemy w ten sposób zwrócić
uwagę na toczące się w mieście

Chcesz wziąć
udział w grze?
zarejestruj swoją drużynę:

zmiany, które poprawiają
komfort podróżowania. To
nowy układ drogowy w centrum, infrastruktura rowerowa, budowa centrów przesiadkowych, a wkrótce także
inwestycje tramwajowe czy
remont dworca. Symbolicznie
więc włączymy zielone światło
dla nowej jakości poruszania
się po Dąbrowie Górniczej
zarówno piechotą, rowerem,
transportem publicznym czy
samochodem – mówi Marcin
Bazylak, prezydent Dąbrowy
Górniczej.

Na dożynkowej Biesiadzie
Zagłębiowskiej w Świetlicy
Środowiskowej PKZ w Antoniowie spotkały się przedstawicielki 12 dąbrowskich
kół gospodyń wiejskich i ich
goście, w tym prezydent miasta Marcin Bazylak oraz wiceprezydenci Bożena Borowiec
i Wojciech Kędzia. Były śpie-

wy i tradycyjne zagłębiowskie
specjały. Koła przygotowały
swoją wersję żurku, a który
był najlepszy, miało orzec
jury. Wszystkie były świetne,
dlatego przyznano aż 12 nagród specjalnych. Wydarzenie zorganizowały gospodynie z KGW z Antoniowa we
współpracy z PKZ.
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fot. Dariusz Nowak

Folklorystyczne święto na zakończenie wakacji

Festiwal Ludzi Aktywnych
odbywa się od 2008 roku,
choć pierwotnie wydarzenie
nosiło nazwę Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas swojego święta organizacje działające aktywnie
w Dąbrowie Górniczej dzielą
się z mieszkańcami swoimi
osiągnięciami, doświadczeniem i zachęcają do społecznego zaangażowania.
Program Festiwalu Ludzi Aktywnych i wielkiej gry miejskiej wkrótce: www.dg.pl
ZGN
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Kręta droga do Euroterminalu
Problem nadmiernego obciążenia lokalnych dróg znany jest od
wielu lat. Dotyczy to m.in. okolic
ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, które traktowane
są jako drogi tranzytowe. Dzieje
się tak, bo sławkowski Euroterminal nie jest odpowiednio
skomunikowany z trasą S1 ani
z DK 94. Cierpią przez to okoliczni mieszkańcy, dla których
wzmożony ruch ciężarówek
na wąskich ulicach, generujący
duży hałas i emisję spalin, jest
sporym utrapieniem. 5 sierpnia
odbył się kolejny protest, w czasie którego mieszkańcy chcieli
pokazać, jak doskwiera im brak
odpowiedniej drogi dla ciężarówek, a powstanie łącznika jest
po prostu koniecznością.
– Dziękuję wszystkim mieszkańcom Strzemieszyc i Sławkowa za udział w proteście. Co
bardzo ważne, proteście nie
przeciw czemuś lub komuś,
a we wspólnej sprawie, jaką jest

budowa brakującego łącznika
do Eurotermianala. Łącznika,
którego powstanie spowoduje,
że setki tirów znikną spomiędzy
domów mieszkańców naszych
miast – mówi Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej.
– Po ponad roku wspólnych
działań z burmistrzem Sławkowa Rafałem Adamczykiem
osiągnęliśmy zasadniczy cel
– dziś chyba nikt nie ma już
wątpliwości, że inwestycja ta
ma charakter ponadlokalny
i nie powinna być finansowana
z budżetu Sławkowa czy Dąbrowy Górniczej. Dlatego też w dalszym ciągu zabiegamy o jej realizację w Kancelarii Premiera,
w Ministerstwie Infrastruktury
i w Urzędzie Marszałkowskim
– dodaje.
– Po wielu miesiącach rozmów
już nikt nie podważa konieczności budowy łącznika drogowego między stacją PKP LHS
i Euroterminalem w Sławkowie
a Drogą Krajową 94. Minister-

stwo Infrastruktury zadeklarowało również gotowość finansowania inwestycji z budżetu
państwa, ale nie ma jeszcze decyzji, kto ma drogę zbudować:
województwo śląskie jako inwestycję regionalną czy Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestycję krajową
– podkreśla Rafał Adamczyk,
burmistrz Sławkowa.
Sprawa nie ma wyłącznie lokalnego charakteru, bo działalność
terminali przeładunkowych
ma wymiar międzynarodowy,
który rzutuje na rozwój gospodarczy całego kraju. Funkcjonują tam m.in. spółki sektora
publicznego, określane jako
strategiczne dla państwa. Dlatego w tej sprawie konieczne jest
wsparcie na szczeblu rządowym.
O rozwiązanie tego problemu,
do władz centralnych wielokrotnie apelowali samorządowcy
z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa. Jak dotąd niestety nic się nie
zmieniło, budowa łącznika nie

fot. Dariusz Nowak

Mieszkańcy i samorządowcy Dąbrowy Górniczej i Sławkowa mówią jednym głosem w sprawie wyprowadzenia ruchu
ciężarowego z dróg lokalnych. Setki TIR-ów pod oknami to wielki problem, więc 5 sierpnia zdesperowani znów wyszli
na ulice. To kolejna odsłona batalii o budowę łącznika między sławkowskim Euroterminalem a DK 94.

ruszyła, a ruch ciężarowy wciąż
odbywa się między domami.
W lipcu 2020 r. samorządowcy
z Dąbrowy Górniczej, Sławkowa i powiatu ustalili, że od 3
sierpnia, co dwa miesiące, będą
wprowadzane naprzemiennie
ograniczenia dla ruchy ciężarówek – raz w rejonie ul. Strzemieszyckiej, następnie na ul.
Hrubieszowskiej w Sławkowie.

Takie tymczasowe rozwiązanie
jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sławkowa i Strzemieszyc, zapewnia
jednocześnie równomierne rozłożenie uciążliwości związanych
z ruchem tirów, dojeżdżających
do terminali przeładunkowych.
Niestety kierowcy często ignorują zakaz, na co powinna reagować policja.
PK

R E K L A M A
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6 puls miasta

Dąbrowa na
HUCZNE URODZINY MIASTA
18-22 SIERPNIA – KONCERTY, POKAZY, KONKURSY, BIEGI, TORT, GRA MIEJSKA.

Uroczystości 18 sierpnia otworzyła Bożena
Borowiec, zastępca prezydenta miasta,
mówiąc: – To my, mieszkańcy tworzymy miasto.
Dąbrowa to cudowni ludzie, którzy kochają swą
małą, zieloną ojczyznę. To nasze święto!

W Błędowie odbyła się V edycja półmaratonu
Suhara. Ponad 80 zawodników wzięło udział
w wyczerpującym biegu, mierząc się z trudnym
terenem i upałem na dystansie blisko 20 km.
Pierwszy na mecie został powitany Łukasz
Hrabia, ustanawiając nowy, najlepszy czas
półmaratonu – 01.32:27.
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W sobotę na parkingu
przed CH Pogoria odbyła
się tegoroczna odsłona
akcji Motoserce. To
ogólnopolska akcja
krwiodawstwa,
zainicjowana przez kluby
zrzeszone w Kongresie
Polskich Klubów
Motocyklowych. Dopisali
zarówno motocykliści, jak
i publiczność – udało się
zebrać 38,6 l krwi.

Gra miejska „Detektyw
Dąbrowiak na tropie”.

Izabela Kloza,
laureatka 1. nagrody
w konkursie na
dąbrowski tort
urodzinowy.

puls miasta 7

Od czwartku do niedzieli czekało na wszystkich dąbrowian
i gości mnóstwo atrakcji. W Parku Zielona przy fontannie
urodzinowo zagrała Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band pod
batutą Jerzego Sojki. Na muzycznej scenie Fabryki Pełnej
Życia mieliśmy okazję zobaczyć i posłuchać: Lab, Funkylogic, Last Robots, Rosalie, Audiosoulz, Mattheo Da Funk. Nad
Pogorią III publiczność bawiła Krzikopa.

Zdjęcia: Dariusz Nowak, Radosław Kaźmierczak

Po torcie przyszedł czas na koncert przed Pałacem Kultury Zagłębia
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Vocal Trio, czyli Agaty
Widery, Weroniki Kępki oraz Grzegorza Roguta. Wysłuchaliśmy także
hejnału miasta, którego nową aranżację przygotował w tym roku jego
autor Dariusz Ziółek. Wyśpiewano „200 lat! ”.

W urodzinowy weekend odbyły się również Dożynki Parafialne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tucznawie, w których
uczestniczyły przedstawicielki KGW z Tucznawy, Antoniowa, Łośnia
i Łęki, Bożena Borowiec, wiceprezydent miasta, a także członkowie OSP
w Tucznawie oraz Zespół Folklorystyczny „Swojaki”.
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Wspomnienie

Dalej nam gra, dla otuchy
Grał i współtworzył zespoły
– 100 TVarzy Grzybiarzy, Pieniądze, Paździerze i Kosmetyka Mózgu, Teatr Jednego Wina
i mnóstwo innych projektów.
Wymyślił i organizował w Dąbrowie Górniczej Festiwal
„Fingerstyle i okolice”.
W 2015 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
W tym samym roku został
zwycięzcą edycji Warsaw Fingerstyle Festiwal. Na co dzień
pracował w Młodzieżowym
Ośrodku Pracy Twórczej, jako
realizator nagrań i operator
sprzętu audiowizualnego.

Muzyka wspominają:
Iwona Wilk,
dyrektor MOPT
Od najmłodszych lat muzyka była jego największą pasją
i miłością, szukał w niej własnej drogi. Jako gitarzysta elektryczny zasilił niejeden skład
muzyczny, jako akustyczny,
poruszający się w stylistyce
fingerstyle, brał udział w festiwalach gitarowych, w których zawsze zdobywał główne
nagrody. Występował jako
suport, dawał autorskie koncerty. Był pomysłodawcą cyklu
warsztatów i koncertów „Fingerstyle i okolice”. Jako akompaniator przyczynił się do
sukcesów wielu wychowanków
MOPT-u. Był realizatorem na-

grań w naszym studiu, a także
akompaniatorem i aranżerem
niektórych utworów. Angażował się w tysiące projektów,
pomagał innym. Był niezwykle wrażliwym gitarzystą, przy
tym bardzo skromnym człowiekiem. Serdeczny, życzliwy,
zawsze optymistycznie nastawiony do życia.

nich przede wszystkim tworzył
swoje piękne utwory.
Muzyk, który odchodzi, pozostawia na tym świecie w partyturach i nagraniach cząstkę
swojej duszy. Słucham teraz
płyty Piotra i wierzę, że jest
gdzieś blisko i stroi gitarę,
żeby nam zagrać swoją pieśń
„Ku otusze”.

Dariusz Ziółek,
z-ca dyrektora MOPT,
kompozytor, muzyk
Poznałem Piotra, gdy był nastolatkiem i grał ze swoimi kolegami w zespole rockowym.
Po kilku latach spotkaliśmy się
w MOPT, gdzie Piotr pracował
jako realizator dźwięku. Mieliśmy wiele wspólnych pasji,
ale chyba najbardziej łączyła
nas bezwarunkowa miłość
do muzyki. Graliśmy często
w duecie albo w trio z bratem
Piotra, Pawłem. Nasze światy
muzyczne były początkowo
bardzo odległe, ale po latach
wspólnych spotkań, bez trudu porozumiewaliśmy się na
scenie. Piotr był niezwykle
wrażliwym artystą, otwartym
na różne gatunki muzyczne,
z równym zaangażowaniem
grał ostrego punk rocka i nastrojowe ballady. Ponad muzyką była dla niego na pewno
rodzina. Razem z Gosią cieszyli się z muzycznych sukcesów swoich synów – Cypriana i Tymona. Myślę, że to dla

Robert Strzała, polonista,
nauczyciel dąbrowskiego
Plastyka, muzyk
Nie spotkałem kogoś, kto
miałby tak dobre serce i był tak
wrażliwym człowiekiem. Kiedy tylko zauważył, że ktoś potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, Zajdziu już był w blokach
startowych. Nigdy nie chciał
nic w zamian, nigdy nie pchał
się na afisz…
Mądry i myślący – przede
wszystkim o drugim człowieku. O swojej żonie, swoich
synach, rodzicach. O sobie zawsze na końcu. Widziałem, jak
patrzą na siebie z Gosią i widziałem tam wielką miłość.
Miłość od samego początku
do samego końca. Niebywałą
i niemal namacalną. I widziałem, że Gosia jest szczęśliwa.
Z Zajdziem się chyba nie dało
inaczej…
Kiedy grał, kiedy był, wszystko
robił całym sobą. Był mistrzem
gitary i „zajdziolotów”, a kiedy o tym mówiono, zazwyczaj
milczał, niewiele mówił, słu-

TURNIEJ JEDNEGO
WIERSZA
Dąbrowskie Stowarzyszenie
Dobrych Inicjatyw Komitywa zaprasza wszystkich
twórców do wzięcia udziału
w Turnieju Jednego Wiersza,
który odbędzie się 11 września 2021 r. podczas II Festiwalu Poetyckiego „Bastion
Poetów”.
Konkurs adresowany jest do
wszystkich twórców, którzy
ukończyli 18 lat, ma formułę
otwartą, tematyka tekstów
poetyckich nie jest określona. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest dostarczenie organizatorowi do

8 września 2021 roku oraz
osobiste zaprezentowanie
podczas II Będzińskiego Festiwalu Poetyckiego
„Bastion Poetów” jednego
utworu poetyckiego własnego autorstwa, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas niepublikowanego
i niezgłaszanego do innych
konkursów.
Zgłoszenia do konkursu, tj.
podpisany imieniem i nazwiskiem utwór poetycki
własnego autorstwa, należy
przesłać na adres mailowy:
szycki@wp.pl.
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fot. MOPT

W lipcu br. pożegnaliśmy świetnego dąbrowskiego gitarzystę – Piotra
Zajdka. Przez kilka miesięcy toczył walkę z glejakiem. Wszyscy mieli
nadzieję, że będzie to walka zwycięska, ostatecznie stało się inaczej.

chał i się uśmiechał… Wydawał się być skrępowany…
W ostatnich tygodniach, kiedy Zajdziu powoli znikał, zewsząd pojawiło się tak wielu
dobrych ludzi, że płakaliśmy
nie tylko z rozpaczy, ale także ze wzruszenia. Bo ci ludzie,
bo my wszyscy, nie wzięliśmy
się znikąd… Byliśmy zawsze

w okolicy Piotrka, który przez
całe życie dawał tak dużo dobra
i ciepła, że teraz ono zwyczajnie
do niego wróciło. Kiedy Zajdziu
odchodził, nie odchodził w samotności… Czuł i wiedział, że
jest wokół niego tak wiele miłości i ludzi, a ludzi i muzykę
kochał najbardziej…
Lucyna Stępniewska

#DziejesięwDG 9
Przedsiębiorczość

Business Meet Up

Jak skutecznie rozwijać biznes i zdobywać nowe kontakty? Jak projektować doświadczenia i usługi, aby zwiększyć zaangażowanie klientów? Skąd czerpać energię do działania i dlaczego warto dbać o jakość nie tylko w firmie, ale i w życiu? Odpowiedzi na pytania, które codziennie stawia sobie tysiące właścicieli firm, będzie można uzyskać 16 września.
Wydarzenie odbędzie się na terenie Fabryki Pełnej Życia.
– Będziemy gościć m.in. Rafała Sonika, rajdowca, filantropa
i przedsiębiorcę, Marka Ślibodę, który od lat rozwija swój
biznes w oparciu o kulturę
wartości, Iwonę Guzowską,
mistrzynię świata w boksie
i kickboxingu, która podzieli
się z nami swoimi doświadczeniami i niewyczerpaną energią. O znaczeniu doświadczeń
naszych klientów będzie mówił także Wojtek Ławniczak,
specjalista od projektowania
usług. Poznamy również różne metody rozwoju biznesu
i życia opartych na wartościach oraz podyskutujemy
z przedstawicielami samorządów, o tym, jak wspierać rozwój przedsiębiorstw
w regionie – wylicza Piotr Gil,
prezes zarządu Zagłębiowskiej
Izby Gospodarczej.
Podczas Business Meet Up
będzie okazja, aby poznać firmy rozwijające się w ramach
Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej, podyskutować
o wpływie elektromobilności
na rozwój biznesu, ale też wziąć
udział w warsztatach z budowania dobrych partnerstw na
linii startup-korporacja, czy
zagrać w Otwarte Karty, czyli
narzędzie do budowania komunikacji w zespole.
Finałowym punktem programu będzie Gala VI edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą
im. Karola Adamieckiego,
podczas której poznamy tegorocznych laureatów. Kapituła
Konkursu jak co roku uhonoruje przedsiębiorców, którzy
w nowoczesny i innowacyjny
sposób rozwijają swój biznes,
a tym samym mają pozytywny
wpływ na potencjał gospodarczy miasta.
Uczestnictwo w Business Meet
Up jest bezpłatne. Wystarczy
się zarejestrować na stronie
wydarzenia (www. zigbmu. pl)
i przyjść w czwartek, 16 września, do Fabryki Pełnej Życia.

Kultura

Twórcy i aktorzy filmu „Gierek”
w Dąbrowie Górniczej
Zresztą dziennikarze pytali
od razu, czy w ogóle coś na
ten temat wiem, czy miałem
wpływ na scenariusz. Nie, nie
konsultowałem scenariusza,
nic nie wiedziałem. Film trwa
dwie i pół godziny. Przez ten
czas siedzieliśmy jak wryci –
opowiadał prof. Gierek, który
wysoko ocenił grę aktorską
Michała Koterskiego. – W sposób idealny, w stuprocentowy
oddaje emocje mojego ojca –
zaznaczył. Warto wspomnieć,
że część zdjęć do „Gierka” zrealizowano we wnętrzach Pałacu Kultury Zagłębia.
Arkadiusz Rybak, dyrektor muzeum, zaprezentował
unikatowe materiały filmowe dokumentujące życie

w Dąbrowie Górniczej przed
pięcioma dekadami. Z kolei
prezydent Marcin Bazylak
zwrócił uwagę, że na lata 70.
ubiegłego wieku przypadł
okres dynamicznego rozwoju
miasta. – W 1972 roku, kiedy
rozpoczynała się budowa huty,
Dąbrowa liczyła 63 tys. mieszkańców. W 1978 roku mieszkańców było już 133 tysięcy.
Z przymrużeniem oka Edward
Gierek był też „największym
deweloperem” w historii miasta. To za jego czasów powstała
Superjednostka i rozpoczęły
się budowy największych dąbrowskich osiedli – Broadway,
Manhattan czy Mydlice – zauważył.
MS

fot. Dariusz Nowak

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli twórcy (Janusz
Iwanowski, Rafał Woś) i aktorzy (Michał Koterski, Rafał
Zawierucha) filmu „Gierek”,
który już jesienią trafi do kin.
Licznie zebrana publiczność
mogła zobaczyć fragmenty
dzieła. Obecny na spotkaniu
syn byłego I sekretarza PZPR,
prof. Adam Gierek, miał
okazję obejrzeć cały obraz
wcześniej i podzielił się swoimi wrażeniami. – Ojciec był
człowiekiem emocjonalnym,
i myślę, że te emocje zostały
w 100 procentach idealnie oddane – mówił. – Film oglądaliśmy z synem w Warszawie,
nie znaliśmy tego wszystkiego, byliśmy bardzo ciekawi.

fot. Dariusz Nowak

Z okazji 20. rocznicy śmierci Edwarda Gierka Muzeum Miejskie „Sztygarka” oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Zagłębie Dąbrowskie zorganizowały spotkanie poświęcone latom 70. w naszym mieście.

Michał Koterski – filmowy Edward Gierek

Prof. Adam Gierek
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Związek Harcerstwa Polskiego
swoją przygodę rozpoczął już
w 1918 roku. Łącząc ze sobą
wszystkie działające wcześniej
środowiska harcerskie i skautowe powstała największa polska
organizacja harcerska. W Zagłębiu i Lwowie powstały pierwsze
środowiska skautowe, czym dzisiaj ochoczo chwali się dąbrowski
hufiec. – Jesteśmy bardzo dumni
z naszej historii i w trakcie śródrocznej pracy poznawaliśmy
historię naszych początków.
Między innymi 1. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im.
Dionizego Czachowskiego,
której drużynowym był patron
dąbrowskiego hufca hm. Stefan
Piotrowski – podkreśla Ariana
Bejma-Woźniczka, która w naszym mieście pełni funkcję komendanta hufca.

Miasto – symbol
– W początkowym okresie,
drużyna liczyła ok. 200 osób
i była podzielona na plutony,
wśród których znalazła się drużyna wodna, gromada wilcząt
(pierwsze zuchy w Dąbrowie
i jedne z pierwszych w Polsce),
zespoły działające ad-hoc, jak
na przykład zespół obsługujący
drukarnię polową – uzupełnia
hm. Grzegorz Przybylak.
Są miasta, które urastają do
rangi symboli. Do nich nale-

ży Dąbrowa Górnicza. Takie
słowa możemy znaleźć w archiwum hufca. Nasze miasto
było symbolem „wysiłków
industrialnych”, to robotnicy
i chłopi nieśli na swych ustach
niepodległościowe hasła.
W końcu wykształciła się także inteligencja, a w Dąbrowie
rozpoczęły się poszukiwania
nowych wzorców wychowawczych. W takim klimacie powstała pierwsza drużyna skautowa w Zagłębiu Dąbrowskim.
Od tych wydarzeń minęło już
110 lat, a hufiec skupia obecnie
około 400 członków gromad,
drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.
Jak zmieniło się dąbrowskie harcerstwo? Wszystko się zmienia
wraz z otaczającym nas światem, jednak harcerstwo tworzą
ludzie, a oni pomimo biegu lat
wciąż pozostają tacy sami. Dzieje się tak dzięki wartościom,
jakimi się kierują i prawu harcerskiemu, które jest niczym
innym jak instrukcją tego,
jak być dobrym człowiekiem.
Dzięki temu, że żyjemy teraz
w znacznie spokojniejszych
i bezpieczniejszych czasach, na
pewno zmieniły się powinności
harcerzy – niegdyś musieli oni
na przykład walczyć z okupantami, niektórzy pełnili służbę
sanitarną czy prowadzili akcje
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propagandowe, ale nie zabrakło
także tych, którzy w obronie ojczyzny zmuszeni byli chwycić
za broń. – Harcerze brali udział
w wielu krajowych i zagranicznych zlotach: Jamboree w Anglii (1929), na Węgrzech (1933),
w Holandii (1937), Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale (1935).
Byli członkami Legionów Polskich w walkach w wojnie 1920,
w wojnie obronnej 1939 (Harcerskie Pogotowie Wojenne),
w czasie okupacji 1939 – 1945
(organizacja tajnego nauczania,
opieki nad mieszkańcami oraz
zbrojnie w oddziałach Związku
Orła Białego, w oddziale AK Ordon oraz w oddziałach GL, AL
i ZWZ). Harcerze zagłębiowscy
w okresie międzywojennym
działali w Chorągwi Zagłębiowskiej, w latach 1947-1957
w Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej ZHP – przypomina hm.
Grzegorz Przybylak.

Sposób na życie
Dzisiaj harcerze pomagają
w inny sposób, a ich działania
są wciąż nieocenione. Dąbrowski hufiec na swoich social mediach chętnie udostępnia akcje
organizowane przez inne jednostki, jak na przykład zbiórka darów dla poszkodowanych
w wyniku pożaru, która organizowana była przez OSP. Na

fot. Hufiec ZHP DG

Związek Harcerstwa Polskiego niewątpliwie jest jedną z ważniejszych organizacji wpływających na wychowanie
i edukację młodych pokoleń. W naszym mieście praktykowanie metody harcerskiej trwa już od 110 lat! Dzisiaj
niejeden dąbrowski senior z łezką w oku wspomina obozy w Janowie...

fot. Hufiec ZHP DG

110 lat dąbrowskiego hufca
harcerskiego!

facebooku dąbrowskiego hufca
zobaczyć możemy także zdjęcia
zrobione podczas zbiórki krwi.
Jednak najważniejsze z działań
harcerzy to edukacja młodych
pokoleń dąbrowian. W pełni
zaangażowani, realizując piękne idee, poświęcają swój czas
na prace z dziećmi i młodzieżą. To dzięki nim nasze miasto
jest bogate w tylu „po prostu”
dobrych ludzi.
– Warto wstępować do harcerstwa, ponieważ to bardzo dobry
sposób na życie. Nasze stowarzyszenie jest największą w Polsce organizacją wychowawczą
dla dzieci i młodzieży, liczącą
kilkadziesiąt tysięcy członków.
W harcerstwie zachęcamy naszych członków do ciągłego
doskonalenia się, zdobywania

wiedzy i umiejętności. Inspirujemy do pokonywania trudności
oraz do innowacyjnego myślenia – tłumaczy komendantka
dąbrowskiego hufca.

Zabawa i edukacja
Harcerstwo to niewątpliwie
doskonały wybór, którego
nie sposób żałować. To świetna zabawa dla najmłodszych,
edukacja dla młodzieży i niezapomniane wspomnienia dla
starszych. Od września trwać
będzie akcja naborowa dąbrowskiego hufca, 110-lecie to idealna okazja do przestudiowania
specyfiki harcerstwa i podjęcia
decyzji o rozpoczęciu wspaniałej przygody z harcerzami Chorągwi Śląskiej.
Adrianna Musiałek

Festiwal im. Michała Spisaka

11

Dąbrowa stolicą muzyki
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – 14-23 września

Marcin Bazylak
Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza

Od 2007 r. Dąbrowa
Górnicza jest areną
zmagań młodych instrumentalistów z całego
świata. Tegoroczny 13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka będzie częścią większego
projektu – Międzynarodowego Festiwalu.
Chcemy w ten sposób nie tylko uhonorować postać
słynnego dąbrowianina i wybitnego kompozytora,
ale również popularyzować muzykę poważną.
Konkurs – charakteryzujący się zmiennością
specjalności instrumentalnych – obejmie specjalności: obój, klarnet, fagot. Rywalizacja 124
młodych muzyków, 65 z Polski oraz 59 z zagranicy, rozpocznie się w dzień urodzin patrona
konkursu – 14 września. Koncert inauguracyjny
wykona Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im.
Jerzego Semkowa pod batutą Marka Wroniszewskiego z udziałem portugalskiego klarnecisty
Vitora Fernandesa oraz polskiego waltornisty,
laureata konkursu, Pawła Cala. Uczestnikom
konkursu towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego, a gościem festiwalu
będzie duńska formacja Carion Quintet.
Michał Spisak twierdził, że „muzyka musi wejść
w społeczeństwo”. Dlatego, życząc niezapomnianych wrażeń, zapraszam do uczestnictwa w tym
wyjątkowym wydarzeniu.

Małgorzata Majewska,
Dyrektor Pałacu
Kultury Zagłębia

Wierzę, że Michał
Spisak odwiedzając
Dąbrowę Górniczą,
chociaż z daleka widział
Pałac Kultury Zagłębia.
Kompozytora, który marzył
o tym, żeby muzyka dotarła do społeczeństwa, na pewno ucieszyłaby wiadomość o nowoczesnym domu kultury w jego rodzinnym
mieście.
Już mieszkając i tworząc w Paryżu, pomagał
polskim muzykom odnaleźć się w światowej
stolicy kultury, więc prawdopodobnie byłby usatysfakcjonowany rozwojem kariery
muzycznej laureatów konkursu im. Michała
Spisaka. A my, dąbrowianie, cieszymy się,
że za sprawą twórczości Michała Spisaka
odwiedzają nas zdolni, utalentowani młodzi
instrumentaliści z całego świata, że muzykę
słychać nie tylko w Pałacu. Od 14 września
2021 roku przechodnie będą mogli spojrzeć w oczy twórcy, patrząc na mural na ul.
3 Maja 22.
Marzę, żeby każdy mieszkaniec i każda
mieszkanka Dąbrowy Górniczej myśleli
o Michale Spisaku – „to nasz artysta, który
swoją muzyką zawojował świat”. Z radością
spotkam się z Państwem w tych niezwykłych
dniach pełnych dźwięków i obrazów. Gorąco
zapraszam!

Prof. Władysław Szymański
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

Najważniejsza wiadomość to ta, że konkurs się odbędzie. Nie
czas i miejsce pisać tutaj
o trudnościach minionych
wielu miesięcy, wszyscy to znamy
z własnego doświadczenia. Dzisiaj cieszymy
się, że znowu nad muzyką w Dąbrowie Górniczej świeci słońce i znowu możemy spotkać
się na konkursie im. Michała Spisaka. Witamy
młodzież, która przyjeżdża do miasta Patrona konkursu, aby wziąć udział w szlachetnej
rywalizacji. Witamy słuchaczy przesłuchań
i koncertów towarzyszących.
Michał Spisak, tu urodzony, stąd z Dąbrowy
Górniczej wyszedł w szeroki świat i zajaśniał
na europejskiej scenie muzycznej jak klejnot.
Swoim oryginalnym i indywidualnym językiem muzycznym tworzył kompozycje klasyfikowane na najwyższym poziomie sztuki
kompozytorskiej XX wieku. Nigdy dość przypominania, że to syn tej ziemi, tego miasta,
regionu. Konkurs wpisuje się w działania na
rzecz popularyzacji dzieł mistrza, a jednocześnie dzięki swojej oryginalnej formule stanowi
wyraźnie rozpoznawalną, indywidualną cechę
miasta.
Życzę wszystkim uczestnikom konkursowych
zmagań osiągnięcia jak najlepszych rezultatów,
a słuchaczom wielu muzycznych wrażeń.
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Michał Spisak. Portret
na tle rodzinnego miasta
„Celem mojego życia jest
tylko muzyka”
Dąbrowa Górnicza uderza w mocny,
muzyczny ton – przywdziewa odświętne szaty Międzynarodowego
Festiwalu im. Michała Spisaka. Dąbrowska codzienność zostanie nasycona niezwykłością – muzyka klasyczna staje się dostępna szerokiemu
odbiorcy.

Olimpijska forma
Pozornie nic nie zwiastowało późniejszego sukcesu Spisaka. Urodził się
w 1914 roku w dąbrowskiej rodzinie
robotniczej. W dzieciństwie zapadł na
chorobę Heinego – Medina, która poskutkowała niedowładem nóg. Mimo

przeciwności, przyszłemu kompozytorowi udało się ujawnić niepospolity talent. W Warszawie i Katowicach
kształcił się w grze na skrzypcach
i kompozycji. Dzięki uzyskanemu za
wyniki stypendium pogłębiał studia
z kompozycji pod mistrzowskim okiem
i uchem Nadii Boulanger, słynnej paryskiej pedagog. Połączyła ich wieloletnia
artystyczna przyjaźń. We Voiron zastała go II wojna światowa. Po wojnie poślubił paryżankę Andreé Thibau. I tak
Francja stała się jego domem. Spisak
zaczął odnosić spektakularne sukcesy. Zdobycie Grand Prix w Konkursie
im. Królowej Elżbiety w Brukseli (1953
rok) i wygranie konkursu na Oficjalny
Hymn Olimpijski (1955 rok) zaowocowało prezentacją jego dzieł na światowych scenach muzycznych.

Paryżanin w Dąbrowie
Kompozytor nigdy nie zapomniał
o swoich korzeniach: pomagał polskim
artystom za granicą, utrzymywał relacje z polską rodziną, przyjaźnił się
z muzykami różnych pokoleń, regularnie bywał gościem „Warszawskiej
Jesieni”. Był i pozostał skromnym człowiekiem. Wieloletnie zmagania z chorobami i przedwczesna śmierć w wieku
51 lat przerwały wartki strumień artystycznych sukcesów.
Dąbrowa nie zapomniała o swoim
wybitnym mieszkańcu, czyniąc go patronem najważniejszego muzycznego
święta w mieście. W tegorocznej, festiwalowej odsłonie zorganizowano szereg imprez muzycznych, plastycznych
i edukacyjnych. Dąbrowskie instytucje

i szkoły organizują dedykowane wydarzeniu akcje kulturalne.
14 września o godz. 16.00 przy ul. Maja
22 nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu
prezentującego Michała Spisaka, wg projektu autorstwa Łukasza Chwałka, zwycięzcy festiwalowego konkursu na mural.
Michał Spisak wraca do miasta, by pozostać z nami na dłużej.

Czy sądzisz,
że komponować
to tyle samo,
co zjeść porcję
zielonego
groszku?

Idzie młodość
Wybuchowa mieszanka radości, pięknej muzyki, talentu i młodości rozpocznie tegoroczny 13.
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Soliści Koncertu Inauguracyjnego, który odbędzie się 14 września o godz. 18.00 w Pałacu Kultury Zagłębia,
oraz członkowie orkiestry nie ukończyli jeszcze 30 lat, a już są mistrzami w swojej dziedzinie.
Klarnecista Vitor Fernandes uznawany
jest za jednego z najlepszych w swoim
pokoleniu. To zdobywca pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu
w Gent i drugiej na 73. Międzynarodowym Konkursie w Genewie. Zasiądzie
też w gronie jurorów. Waltornista Paweł Cal, członek Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, również jest laureatem wielu
prestiżowych konkursów, w tym I na-

grody podczas ostatniego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im.
Michała Spisaka w 2019 roku.
Na estradzie pojawi się też Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego
Semkowa. „Ideą zespołu jest kształcenie
młodych osób, studentów ostatnich lat
i absolwentów akademii muzycznych
w zakresie gry w orkiestrze” – opowiada
Marek Wroniszewski, zastępca dyrektora Orkiestry i dyrygent inauguracyj-

foto: Marek Wesołowski, z archiwum PKZ 14 września 2020 r.
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nego koncertu. – Jest to swego rodzaju
rozszerzenie studiów z profilem muzyk
orkiestrowy. Mogą u nas pracować młodzi ludzie do 30-go roku życia. Praca
z nimi jest z jednej strony bardzo ciekawa, ponieważ jest duża rotacja osób,
z drugiej strony są to muzycy, którzy
dopiero rozpoczynają karierę artystyczną. Członkowie zespołu współpracują
z najbardziej uznanymi dyrygentami
i solistami, koncertując w Polsce i za

granicą. Nagrywają też płyty, za które
otrzymali już m.in. nagrody International Classical Music Award.
Podczas Inauguracji, która odbędzie
się w 107. rocznicę urodzin patrona
Konkursu, nie może zabraknąć jego
muzyki: zabrzmi najbardziej energetyczne i radosne dzieło Spisaka, Concerto giocoso na orkiestrę kameralną.
„Uważam, że niezmiernie ważnym jest
umieszczenie w programie utworów
Spisaka, Lutosławskiego i Kurpińskiego — w ten sposób promujemy rodzimą
twórczość na arenie międzynarodowej.
Zwieńczeniem koncertu jest zawsze
entuzjastycznie przyjmowana Szeherezada Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Bardzo cieszę się, że Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego
Semkowa może być częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia”.
Dyrygent podkreśla również, iż od lat
śledzi rozwój odbywającego się w Dąbrowie Górniczej konkursu i mocno
trzyma kciuki za jego uczestników.
Regina Gowarzewska
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Carion Quintet:

Pusta scena
pełna muzyki
„Żadnych krzeseł. Żadnych
pulpitów, niczego. Sposób,
w jaki Carion wypełnia
scenę muzyką i emocjami
jest wprost nadzwyczajny” –
napisała Allgemeine Zeitung.
Carion Quintet zachwycił
nie tylko niemiecką krytykę: od czasu swego powstania (1997) zdążył już podbić
serca melomanów i recenzentów w Europie i poza jej
granicami. Występ duńsko-łotewskiej formacji to nie
lada gratka dla sympatyków
instrumentów dętych. Ci

natomiast, którzy z „dęciakami” dotąd byli nieco na
bakier, mają okazję przekonać się o ich niezwykłym
potencjale, pięknie przeznaczonego dlań repertuaru
oraz atrakcyjności jego prezentacji. Carion Quintet swój
program wykonuje w całości
z pamięci, a nieograniczony

Carion Quintet w składzie: Dóra Seres – flet, Egils Upatnieks – obój, David M.A.P Palmquist
– róg, Niels Anders Vedsten Larsen - fagot, Egils Šefers - klarnet, foto: Jãnis Porietis

wspomnianymi już krzesłami czy pulpitami swobodnie
przemieszcza się po scenie,
jak i proponuje przestrzenne
interpretacje wykonywanych
utworów. Na uwagę zasługuje również niezwykle szeroki
repertuar, od dzieł dawnych
mistrzów po muzykę najnowszą, a Carion z powodzeniem

wykonuje zarówno utwory
napisane z myślą o kwintecie dętym, jak i transkrypcje/aranżacje przeznaczone
na swój skład. Zespół nagrał
sześć albumów płytowych,
znakomicie przyjętych m.in.
przez Gramophone oraz BBC
Magazine. Youtubowy kanał
Carion Productions liczy so-

bie łącznie już ponad milion
wyświetleń, a zamieszczone
na nim propozycje potwierdzają wszechstronność zespołu oraz… jego poczucie
humoru i zdrowy dystans do
uprawianej przezeń sztuki,
nie ujmujący przy tym niczego z jej wielkości.
Agnieszka Nowok-Zych

Odkrywanie, gdzie kryje się talent
Rozmowa ze Sławomirem Chrzanowskim, dyrygentem, dyrektorem Filharmonii Zabrzańskiej, której Orkiestra Symfoniczna tradycyjnie towarzyszy finalistom i laureatom Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.
– Od wielu lat Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii
Zabrzańskiej towarzyszy
młodym muzykom podczas
finałowych zmagań konkursu. Jak współpracuje się
na estradzie z wykonawcami, którzy dopiero wchodzą
w życie zawodowe?
– Przyznaję, że są to bardzo młodzi ludzie, ale niejednokrotnie
mają już spore doświadczenie
i potrafią zaskoczyć dojrzałością. Zdarza się, że do finału trafiają uczestnicy, którzy jeszcze
nigdy nie stali przed orkiestrą.
Wówczas staramy się im pomóc,
wesprzeć w kontakcie z zespołem. Zdecydowana większość
świetnie przygotowana jest
do zawodu, praca z nimi idzie
sprawnie i jest przyjemnością.
Zawsze jest to dla nas ciekawe
wyzwanie.
– Od kilku lat III etap konkursu przyjął formę wieczornych koncertów z udziałem
publiczności.
– Zdecydowanie jest to świetne
rozwiązanie. Myślę, że granie
dla widowni, a nie tylko dla
jurorów jest bardziej mobili-

zujące tak dla uczestników,
jak i całej orkiestry. Chodzi
bowiem o żywe reakcje słuchaczy, ich spontaniczność.
Będziemy w tym roku grać
wspaniałe dzieła W. A. Mozarta i C. M. von Webera,
przeznaczone na obój, klarnet
i fagot. Warto przyjść i posłuchać. Oczywiście zdarzy się,
że w ramach jednego wieczoru
ten sam utwór będzie powtórzony. To jednak też ma swój
smak. Proszę na to spojrzeć
nieco jak na zawody sportowe.
W tym samym utworze wysłyszymy różnice w interpretacji, kolorycie utworu. Warto
samemu zastanowić się, która wizja solisty bardziej nam
odpowiada i przedyskutować
to z innymi słuchaczami. To
tak samo, jak podczas Konkursu Chopinowskiego, gdzie
osoby postronne zastanawiają
się, jak można słuchać tego
samego mazurka kilka razy.
Można i budzi to ogromne
emocje, także u osób niezwiązanych zawodowo z muzyką.
Takie przesłuchania pozwalają
odkryć, gdzie kryje się talent.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego na scenie
PKZ podczas 12. MKM im. Michała Spisaka w 2018r. foto: Marek Wesołowski, z archiwum PKZ

– Dąbrowski Konkurs nosi
imię Michała Spisaka, którego melomani wciąż za mało
znają. Jaka jest jego muzyka?
– Wielokrotnie wykonywałem z Orkiestrą Filharmonii
Zabrzańskiej jego utwory.
Bardzo lubię np. Allegro i Andante na skrzypce i orkiestrę
smyczkową czy Concerto
giocoso na orkiestrę kame-

ralną. To muzyka inna, ale
warta poznania, wciąga. Nabiera atrakcyjności w miarę
jej zgłębiania. To też utwory
niezwykle trudne dla wykonawców, wymagające intensywnego przygotowania.
Odkrywa się jej walory, gdy
brzmi w całości. Często było
tak, że gdy przygotowywaliśmy któryś z koncertów, sam

akompaniament orkiestry
wydawał się kompletnie nieciekawy. Podchodziliśmy do
niego wręcz sceptycznie. Dopiero, gdy pojawiał się solista,
okazywało się, że utwór oczarowuje. Warto więc poznawać
muzykę Michała Spisaka, bo
potrafi zaskoczyć!
Rozmawiała
Regina Gowarzewska
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Dąbrowa w roku 1916:
nadanie praw miejskich

Ekonomicznym
skutkom wojny

starał się zapobiegać Komitet
Żywnościowy w Dąbrowie,
który rozpoczął działalność na
przełomie września i października 1914 r. Po przejęciu Dąbrowy przez Austriaków samorząd
obywatelski został ograniczony.
Kompetencje komitetów przejął
mianowany przez Austriaków
naczelnik gminy (wójt) Józef Kasprzyk. Mając na celu poprawę
wizerunku wśród miejscowej
ludności, okupant austriacki
zezwalał na manifestację nastrojów patriotycznych poprzez
umożliwienie obchodów święta
3 Maja oraz uroczystości odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki.
Odmiennie niż w państwie
carów, monarchia habsburska
nierzadko decydowała się na decentralizację i tworzenie samorządów m.in. poprzez nadawanie praw miejskich. Za awansem
administracyjnym Dąbrowy
przemawiał jej potencjał demograficzny i gospodarczy.
W 1916 r. liczyła już ok. 30 tys.
mieszkańców, którzy w znacz-

nej mierze wykonywali zawody
miejskie. Na mocy rozporządzenia Naczelnego Wodza z 9 maja
w Dąbrowie utworzono 3 sądy
pokoju rozstrzygające sprawy
w zależności od kompetencji
rzeczowych i terytorialnych.
Aktem prawnym nadającym
prawa miejskie Dąbrowie było
rozporządzenie Naczelnego
Wodza arcyksięcia Ferdynanda
Habsburga z 18 sierpnia 1916 r.
Na mocy tego aktu prawa miejskie uzyskały siedziby komend
obwodowych dotychczas ich
nieposiadające. Prestiżu utworzeniu 34 miast „o mniejszym
znaczeniu” dodawał fakt jego
ogłoszenia w dniu urodzin cesarza Franciszka Józefa. Obszar
ówczesnego miasta rozciągał się
na Starą Dąbrowę, Hutę Bankową, Mydlice, Ksawerę, Koszelew,
Łabęcką, Gliniaki, Staszic, Reden i Warpie. Pod koniec września pułkownik Balzar nominował skład dąbrowskiej rady
miejskiej. Radnymi zostały na
roczną kadencję 32 osoby cieszące się zaufaniem władz wojskowych. Samorząd podlegał
stałemu nadzorowi okupanta.
W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów rada
miejska mogła być rozwiązana
przez komendę obwodową. Zatwierdzeniu tychże władz podlegały uchwały budżetowe rady
miejskiej.

Chociaż 18 sierpnia

jest datą, którą umownie można przyjąć za moment nadania Dąbrowie Górniczej praw
miejskich, niemniej jednak 30
września 1916 r. stanowi bardzo
konkretną, nie tylko symboliczną cezurę w dziejach miasta,
ponieważ w tym dniu odbyło
się inauguracyjne posiedzenie
rady miejskiej. Tego samego
dnia rozwiązano radę gminy
a ze swego urzędu ustąpił wójt
Józef Kasprzyk. Najważniejszym tematem pierwszego,

Ostatni wójt Dąbrowy Józef Kasprzyk, fotografia rodzinna.

organizacyjnego posiedzenia
rady miasta rozpoczynającego
się o godz. 15:00 był wybór zarządu miejskiego.

Spośród grona
zasiadających
w radzie miejskiej

radni w głosowaniu tajnym
wybrali członków magistratu
na czele z burmistrzem Edwardem Kosińskim. Dotychczas
Edward Kosiński znany był
mieszkańcom jako przedsiębiorca budowlany i prezes
Powiatowy Komitet Ratunkowego. W skład zarządu weszli
także zastępca burmistrza Leonard Martynkowski, również
przedsiębiorca oraz czterech
ławników: geolog, przyszły prezydent miasta Adam Piwowar,
zwolniony z aresztu Kazimierz
Srokowski, Józef Kozłowski
i Marian Starkiewicz. Podczas
posiedzenia temat herbu miejskiego wszczął radny Wacław
Moszczeński. Rada miejska
ogłosiła otwarty konkurs na
jego wykonanie. W niemal niezmienionej formie uchwalony

fot. Muzeum

Na terenach zajętych przez wojska niemieckie i austrowęgierskie w latach 1914-1915 miejscowa ludność podjęła wiele
inicjatyw obywatelskich wcześniej zakazanych przez władze
carskie. Namiastką lokalnych,
polskich samorządów stały się
komitety obywatelskie poszczególnych miejscowości, których
przedstawiciele delegowani byli
do komitetów okręgowych Zagłębia Dąbrowskiego. W miejsce dawnej policji państwowej
funkcje porządkowe zaczęły
pełnić straże obywatelskie. Komendantem okręgowej Straży
Obywatelskiej został dąbrowianin, działacz Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokoła” Kazimierz Srokowski aresztowany
na początku 1915 r.

fot. Muzeum

Trudno przecenić rolę, jaką w dziejach Dąbrowy odegrała I wojna światowa. Rosnący wciąż ośrodek
przemysłowy o charakterze miejskim był ważnym miejscem aktywności politycznej zagłębiowskich patriotów. Budynek szkoły górniczej służył w tym okresie za siedzibę biura werbunkowego
Legionów Polskich. Wojska rosyjskie opuściły Dąbrowę już 31 lipca 1914 r. W pierwszych dniach
sierpnia Zagłębie Dąbrowskie znalazło się pod okupacją niemiecką. Pod koniec stycznia 1915 r.
państwa centralne podzieliły zabór rosyjski – Królestwo Polskie między dwie strefy okupacyjHerb miasta Dąbrowa w 1917 r.
ne. Na skutek tego podziału Dąbrowa podlegała odtąd administracji austro-węgierskiej. W tym
samym roku do Dąbrowy włączono Ksawerę, Warpie i Koszelew. Powiat będziński znalazł się pod okupacją niemiecką.
Władze austriackie powołały do życia nowy powiat – obwód dąbrowski, którego komendantem został pułkownik Johann
Nepomuk Anton Theodor Ferdinand Edler Balzar podległy służbowo Generalnemu Gubernatorstwu z siedzibą w Lublinie.

w 1916 r. herb przetrwał do
czasów dzisiejszych, nawiązując
do nazwy miasta (dębu), tradycji
górnictwa i polskiej państwowości. Na podstawie nowych przepisów burmistrz mógł nakładać
karę grzywny oraz aresztu, posiadał zatem również pewne
dość ograniczone uprawnienia

z dziedziny sądownictwa. Władze okupacyjne zapewniały, że
po upływie kadencji w 1917 r.
w drodze powszechnego (nierównego, nieproporcjonalnego)
głosowania wyłoniona zostanie
nowa rada miasta Dąbrowa
Górnicza.
Mateusz Siembab
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BUDŻET OBYWATELSKI
MIASTA DĄBROWA
GÓRNICZA 2022
Wspólnie zmieniajmy Nasze Miasto: Głosuj w budżecie obywatelskim.
Wybieramy projekty, które
zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Głosowanie potrwa 7 dni
począwszy od poniedziałku
13 września, a w puli jest 13
projektów zgłoszonych przez
mieszkanki i mieszkańców
naszego miasta.
Głosowanie rozpoczyna się 13
września w poniedziałek i potrwa do niedzieli 20 września.
Głosować można wyłącznie
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej
bo.dg.pl.
Na liście propozycji znajdują
się projekty, które odpowiadają na potrzeby różnych
grup mieszkanek i mieszkańców. Spośród tych propozycji

wybierzemy te, których realizacji chcemy najbardziej.
Pula środków tegorocznego
budżetu obywatelskiego to
4,7 mln zł.

Jak głosować?
Każdy mieszkaniec naszego
miasta, niezależnie od wieku,
może oddać głos na 3 wybrane
przez siebie projekty przyznając im od 1 do 3 punktów, przy
czym:
• 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego,
• 2 punkty dla projektu ocenianego wysoko w drugiej
kolejności,
• 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności
najwyżej ocenianych.

Mieszkańcy, którzy nie mają
dostępu do internetu, będą
mogli zagłosować w Centrum
Aktywności Obywatelskiej
przy ul. Sienkiewicza 6 A.
Poniżej publikujemy listę
projektów wraz z opisami,
szacunkową kwotą realizacji
oraz lokalizacją. Wszystkie te
informacje, wraz z oznaczeniem lokalizacji projektu na
mapie, znajdują się na stronie
bo.dg.pl
Wszelkich informacji na temat głosowania, jak również
poszczególnych projektów,
udzielają pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej –
tel. 518 270 597; email: bo@
dg.pl.

Lista projektów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza na rok 2022

Lp.

Nazwisko
i imię autora/
autorów

Tytuł
projektu

Krótki opis projektu

Lokalizacja
projektu

Szacunkowy
koszt realizacji

Rondo

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Staszica
i ulicą Starocmentarną na skrzyżowanie typu rondo. W ramach zadania planuje się
przebudowę geometrii skrzyżowania wraz z budową chodników i dróg rowerowych
oraz wykonanie infrastruktury rowerowej łączącej skrzyżowanie z drogą rowerową
w Parku Hallera.

3 500 000,00 zł

skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, Staszica
i Starocmentarnej

Duraj-Fert Tatiana

Amfiteatr Pełen
Życia

Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki
na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do
tego terenu. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

890 000,00 zł

Teren przy alei Zwycięstwa 5, naprzeciwko
sklepu Biedronka

3

Kleszcz Dariusz

Bezpieczny
strażak Bezpieczna
Dąbrowa Górnicza

Projekt polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych
i innych imprez miejskich oraz zakup materiałów szkoleniowych i promujących
bezpieczeństwo wśród mieszkańców Miasta. Poglądowy wykaz sprzętu
(z podziałem na poszczególne OSP) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej listy.

2 600 000,00 zł

12 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie
miasta

4

Kowalik Kamil

Street Workout
Park Pogoria III

Projekt dotyczy montażu urządzeń i przyrządów do wykonywania ćwiczeń
z masą własnego ciała (Street Workout, kalistenika), który uzupełni istniejącą
infrastrukturę sportową znajdującą się w obszarze zbiornika Pogoria III.

160 000,00 zł

Centrum Sportów
Letnich i Wodnych,
Pogoria III

Masina Zbigniew

Ulica Młodych
przyjazna i bezpieczna

Projekt zakłada modernizację ul. Młodych. W ramach środków przeznaczonych
na budżet obywatelski 2021 proponuje się wykonanie (na odcinku od ul.
Kasprzaka do ul. Podlesie) modernizacji ul. Młodych, polegającej na wymianie nawierzchni asfaltobetonowej, zawężeniu szerokości jezdni do 6
metrów, wyniesieniu tarczy skrzyżowania przy wyjazdach z osiedla i ogródków
działkowych.

4 700 000,00 zł

ul. Młodych, pomiędzy
ulicami Kasprzaka i
Podlesie

Masina Zbigniew,
Wąsik Magdalena*

Dąbrowskie
chodniki –
równe
i bezpieczne*

4 700 000,00 zł

Osiedla: Aleje, Gołonóg,
Kasprzak, Podlesie,
Reden-Adamiecki, Manhattan, Górka Gołonoska (szczegółowa
lokalizacja na mapie)

1

2

5

6

Czarnecki Piotr

Projekt zakłada przeprowadzenie remontów (wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej) nawierzchni chodników w dąbrowskich osiedlach: Aleje, Gołonóg,
Kasprzak, Podlesie, Reden-Adamiecki, Manhattan, Górka Gołonoska.
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nasze sprawy 17
Lp.

Nazwisko
i imię autora/
autorów

Tytuł
projektu

7

Możdżeń Ewelina

Rowerem po
Staszicu

Projekt zakład budowę wydzielonej drogi dla rowerów na odcinku od ulicy Hotelowej do ulicy Wojska Polskiego. Ze względu na warunki terenowe (m.in. dużą
różnicę wysokości pomiędzy jezdnią, a istniejącym chodnikiem) oraz ograniczoną
szerokość pasa drogowego, zadanie wymaga przebudowy chodnika oraz skarp
na całym odcinku. Niezbędna jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Jana
Ziemby (likwidacja pasa do lewoskrętu) oraz przebudowa elementów oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

8

Najgebauer
Wioleta

Pogoria I
Metamorfoza
dla wszystkich

Projekt zakłada modernizację terenu wypoczynkowo- rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Pogoria I (od strony plaży miejskiej). Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany
zostanie projekt zagospodarowania tego terenu.

Pięta Rafał,
Trzęsiec Tomasz**

Budowa ciągu
pieszo-rowerowego łączącego
osiedle Mydlice
Południowe Mydlice Północne
– Śródmieście**

Projekt zakłada budowę infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej łączącej
osiedla Mydlice Południowe - Mydlice Północne i Śródmieście. Projekt został
podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem realizacji zadania będzie opracowanie szczegółowego przebiegu trasy uwzględniającego istniejącą infrastrukturę
(ciągi piesze, rowerowe) oraz planowane inwestycyjne Gminy. Drugim etapem
będzie wykonanie ciągu pieszo – rowerowego.

Na Zdrowie Orlik

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych typu Orlik
przy Szkole Podstawowej Nr 12 (boiska trawiastego), Szkole Podstawowej nr
13 (boiska poliuretanowego), Szkole Podstawowej nr 20 (boiska trawiastego),
Szkole Podstawowej nr 29 (boiska trawiastego).

9

10

11

12

13

Przewieźlik
Grzegorz

Stęplewska Aneta

Szałwińska Sylwia

Wąsik Magdalena

Lokalizacja
projektu

Szacunkowy
koszt realizacji

4 700 000,00 zł

od ulicy Hotelowej
do ulicy Wojska Polskiego

4 700 000,00 zł

Teren przy zbiorniku
Pogoria I
(od strony plaży miejskiej)

4 700 000,00 zł

Początek ciągu osiedle
Mydlice Południowe –
koniec osiedle Śródmieście

2 510 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr
12, Szkoła Podstawowa
nr 13, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła
Podstawowa 29

Krótki opis projektu

Zielone
Przystanki

Projekt zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i
przyczynia się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze.

550 000,00 zł

1) wzdłuż ul. Legionów
Polskich - 2 szt.
2) wzdłuż ul. 11 - go
Listopada - 4 szt.
3) wzdłuż ul. Tysiąclecia
- 2 szt.
4) ul. Konopnickiej - 2 szt.

Podlesie Pełne
Życia - etap 2

Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 2019 roku, który zakłada
rewitalizację terenu Podlesia. W ramach projektu wykonany zostanie (na
wskazanym we wniosku odcinku): chodnik oraz droga rowerowa. Na wysokości
wiaduktów wystąpią lokalne zawężenia polegające na wykonaniu chodnika z
dopuszczeniem ruchu rowerowego.

4 700 000,00 zł

Ulica Podlesie, odcinek
od ulicy Tysiąclecia do
ulicy Laski/Myśliwskiej.

Zielona Dąbrowa

Projekt zakłada nasadzenia roślinności w trzech lokalizacjach:
jednej przy ulicy Krasińskiego oraz dwóch przy ulicy Wojska Polskiego.

170 000,00 zł

Ulice Krasińskiego
oraz Wojska Polskiego
(szczegółowa lokalizacja na mapie)

*Projekt powstał w wyniku połączenia projektów „Dąbrowskie Chodniki” oraz „Równe chodniki to bezpieczeństwo!”.
** Projekt powstał w wyniku połączenia projektów „Budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych” oraz „Droga rowerowa Mydlice – Centrum”.

Dbajmy o środowisko,
nie marnujmy!

O historii
„Solidarności”

chała Batkiewicza przedstawiająca
sylwetki kobiety i mężczyzny. Wystawa i rzeźba (ekspozycja i montaż) zostały w całości sfinansowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, przy wsparciu Ars Cameralis i Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności.

Podczas Bazaru Fabrycznego odbyła się
strefa szafingu, w której można było kupić lub wymienić rzeczy z drugiej ręki,
dając im kolejne życie. Atrakcją wydarzenia było stoisko Katarzyny Szatkowskiej z Sosnowca ze swoim genialnym
projektem „Meblove Kreacje”, w ramach którego prowadzi warsztaty z renowacji, uczy tapicerowania. W gronie
wystawców znaleźli się również: Antykwariat Latarnik z Czeladzi, Naturalart
specjalizująca się w biżuterii z upcyklingu, Kanu Nature i zakupyEKO – czyli
naturalne, wegańskie kosmetyki, piękne kwiaty doniczkowe od Pani Bukiet
i kwiaciarni Bukiecik, wyroby typu
czapki, szale z naszej dąbrowskiej hodowli alpak Monalpi, przepiękne torby

fot. Fabryka Kulturalna

fot. FPŻ

„Atlas pamięci” to multimedialna
opowieść o historii dedykowana
ubiegłorocznej 40. rocznicy porozumień sierpniowych, a także tych
podpisanych we wrześniu 1980 roku
w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. Każde z miast, gdzie podpisano porozumienia – Szczecin,
Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój i Dąbrowę
Górniczą – symbolizuje jeden z mobilnych kontenerów, a wszystkie
zostały połączone punktem widokowym, z którego można zobaczyć
całą Fabrykę Pełną Życia. Wystawę
można oglądać bezpłatnie do 30
września br.: od wtorku do piątku
w godz. 15:00 – 20:00 i od soboty
do niedzieli w godz. 10:00 – 18:00.
Integralną częścią wystawy jest
rzeźba „Nadzieja” autorstwa Mi-

Idea Zero Marnowania to nasze małe kroki, które pozwalają dbać o Matkę Naturę.

z naturalnego lnu od Gaga, makramy
od Teoria stanu Splątanego i nie tylko.
„Bazar Fabryczny – włącz się w obieg”,
zorganizowany przez Fundację Fabrykę Kulturalną oraz Fabrykę Pełną Życia, jest współfinansowany ze środków
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
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18 #DGsięSzczepi

Materiał przygotowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

– Szczepienie przeciw Covid 19 jak do tej
pory jest jedynym skutecznym sposobem
zapobiegania zachorowaniu, a także zapobiega późnym powikłaniom Covid-19.
Dotychczasowe leczenie farmakologiczne
w oparciu o leki przeciwwirusowe, osocze
ozdrowieńców czy inhibitory interleukiny
6 nie daje 100% gwarancji wyzdrowienia
– mówi lek. Iwona Iwaniszyn-Popowicz
– kierownik Oddziału Pediatryczno-Alergologicznego, Zagłębiowskiego Centrum
Onkologii
Jako społeczeństwo powinniśmy zachować się odpowiedzialnie w stosunku do
swoich bliskich, sąsiadów, znajomych. Nie
można liczyć, że osiągniemy odporność
populacyjną (85% wyszczepionych), nie
szczepiąc się.
– W swojej pracy często spotykam się
z twierdzeniami, że np.: mnie to nie spotka, nie muszę się szczepić, bo nie mam
kontaktu z ludźmi, nikt z mojego otoczenia nie zachorował, nikt z moich bliskich
nie umarł, itp., itd. To myślenie ma bardzo
krótkie nóżki, a zweryfikuje je najbliższa
przyszłość. Już w trakcie 3. fali pandemii
w szpitalu obserwowaliśmy zwiększony
odsetek populacji nieobjętej szczepieniami, wśród pacjentów hospitalizowanych
seniorzy (szczepieni wcześniej) chorowali
incydentalnie, często z łagodnym przebie-

fot. Dariusz Nowak

COVID-19 jest niebezpieczny!
Najbardziej narażone są osoby
starsze i te z innymi poważnymi
chorobami. Ale nie zapominajmy,
że zakażenie niesie za sobą wiele ciężkich skutków dla naszego
organizmu niezależnie od wieku
i stanu zdrowia.

giem, umierali pacjenci w wieku 40-65 lat
– przyznaje Iwona Iwaniszyn-Popowicz.
– Od stycznia 2021 r. w naszym punkcie szczepień nie odnotowaliśmy żadnego ciężkiego odczynu poszczepiennego,
nie było również reakcji anafilaktycznej.
W tym czasie wykorzystaliśmy 16 000
dawek szczepionek, w tym 11 030 dawek
szczepionki firmy Pfizer/BioNTech, 4770
szczepionki firmy AstraZeneca i 200 dawek szczepionki Moderna – mówi lek.
Iwona Iwaniszyn-Popowicz – kierownik
Oddziału Pediatryczno-Alergologicznego,
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
Szczepimy się zatem dla własnego zdrowia, bezpieczeństwa i spokoju.
Szczepimy się
W Dąbrowie
także dla innych.
Górniczej można

zaszczepić się
m.in. w jednym z dwóch
powszechnych punktów
szczepień – w przychodni
Merkury lub w Zagłębiowskim
Centrum Onkologii. Ponadto do
końca sierpnia można zaszczepić
Przez
całe
lato w mieście
się w Mobilnej Jednostce
działało 8 MoSzczepiącej w Centrum
bilnych Punktów
Handlowym
Informacyjnych
Pogoria.
na temat szczepień
przeciwko wirusowi
SARS-Cov-2. We wrześniu
pojawią się ponownie:
– 18 września w trakcie Festiwalu
Ludzi Aktywnych w Parku Hallera
– 26 września w Fabryce Pełnej Życia
podczas Festiwalu Empatii
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fot. Dariusz Nowak

Szczepmy się dla siebie i innych

Materiał przygotowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

#DGsięSzczepi 19
BEZPŁATNY TRANSPORT
NA SZCZEPIENIE

W ogólnopolskim konkursie „Najbardziej
Odporna Gmina – kategoria: duże gminy (powyżej 100 tys. mieszkańców)”
Dąbrowa Górnicza jest na 14. miejscu. Wśród gmin powyżej 100 tys.
mieszkańców na terenie naszego
– procent pacjentów
województwa jesteśmy na 3. miejscu
zaszczepionych
pełną dawką
– wyprzedzają nas Katowice (57,4%)
i Sosnowiec (55,3%). *
– pacjenci zaszczepieni

Dąbrowa
Górnicza

54%

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy chcą
się zaszczepić przeciw COVID-19, a mają problem z dotarciem do punktu szczepień, mogą
skorzystać z usługi oferowanej przez NSZOZ
Przychodnia Merkury i Ochotniczą Straż Pożarną w Błędowie. Wystarczy, że zainteresowana
osoba zadzwoni do dąbrowskiego punktu szczepień powszechnych pod numer telefonu 32 262
36 71 (w. 8) i zgłosi, że potrzebuje transportu na
szczepienie. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. Po umówieniu terminu szczepienia, pracownik punktu
skontaktuje się z przedstawicielem OSP w Błędowie i zorganizuje transport pacjenta do punktu
szczepień (w obie strony). Transport jest bezpłatny, wystarczy być mieszkańcem Dąbrowy Górniczej i wyznaczyć termin szczepienia w punkcie
szczepień zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Adamieckiego 13.
Organizacja i przeprowadzenie transportu pacjenta do punktu szczepień możliwe jest dzięki umowie
łączącej NSZOZ Przychodnia Merkury Sp. z o. o.
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbrowie Górniczej Błędowie, realizowanej w ramach Programu
#SzczepimySię z OSP.

66 268

przynajmniej jedną dawką

63 891 – pacjenci

w pełni zaszczepieni

W ramach akcji #SzczepimySię w niedzielę, 15 sierpnia przy dwóch
dąbrowskich parafiach – bazylice NMP Anielskiej i kościele przy ul. Gustawa
Morcinka – zorganizowane były mobilne punkty szczepień.

fot. Dariusz Nowak

fot. Dariusz Nowak

*Fake newsy i plotki o szczepionkach robią
złą robotę. Uważaj, skąd czerpiesz informacje. Wiarygodne dane na temat szczepień
znajdziesz na: www.gov.pl/web/koronawirus
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20 kultura / biblioteka
Ale to już było...

PRZEMINĘŁO Z LATEM!
organizowane przez MBP
Wakacyjny czas w dąbrowskiej książnicy upłynął pod hasłem Wydarzenia
bazowały na dąbrowskich legendach,
starano się przybliżyć w sposób
„Lato z legendą”. Na czytelników czekały głównie aktywności które
ciekawy dla potencjalnych odbiorców.
Happeningi, animacje i czytania perplenerowe, choć nie zabrakło stacjonarnych propozycji ze
formatywne angażowały najmłodszych mieszkańców miasta, a literacka
strony bibliotecznych filii.

Studio biblioteka
W hołdzie powstańcom
Damski głos bibliotecznego zespołu Poczytalni rozbrzmiał
donośnie 1 sierpnia,
w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mający
w ten dzień swoją premierę teledysk do piosenki „Warszawo ma”
(tekst: L. Starski, muzyka: N. Lith, oryg. A.
Olshanetsky) był symbolicznym hołdem dla poległych
powstańców. Utwór wybrzmiał również o godz. 17:15
w kościele św. Antoniego z Padwy, a w każdej chwili
można go posłuchać odwiedzając biblioteczny Facebook MBP: www.facebook.com/mbpdg lub kanał na
YouTubie: www.youtube.com/mbpdg. Piosenka, jak
i klip zostały w całości zrealizowane przez pracowników biblioteki./MB/

Z życia filii bibliotecznych

Książki online dla każdego!
Każdy czytelnik posiadający aktywną kartę biblioteczną może
od sierpnia skorzystać z darmowego dostępu do trzech serwisów
z ebookami: Legimi, IBUK Libra oraz Ebookpoint BIBLIO. Wystarczy, że przy okazji wizyty w swojej bibliotece poprosi bibliotekarza o kod dostępu do danej strony! Dostęp uzyskano w ramach
zadania „Książki online dla każdego”, dofinansowanego w ramach
II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021./MB/
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riksza starała się dotrzeć w jak najwięcej zakątków Dąbrowy Górniczej. Nie
lada gratką było plenerowe studio nagrań, gdzie podczas profesjonalnych
warsztatów literacko-muzycznych
mali czytelnicy mogli zarejestrować
wybrany tekst literacki, a owoc swojej pracy otrzymali na pamiątkowej
płycie. Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszyły się ogniska czwartkowe, organizowane za budynkiem
Biblioteki Głównej. Wieczory pełne
animacji, warsztatów plastycznych
i performatywnego czytania legend
były doskonałą okazją do wspólnego
spędzania czasu za pan brat z kulturą.
Przez dwa wakacyjne miesiące można
było również podziwiać autorską wystawę biblioteki – „Hugon w podróży”,
która traktowała o przygodach Hugona – współczesnej wersji patrona MBP.
Kto jeszcze nie zdążył jej zobaczyć,
niech czym prędzej uda się w okolice
mola przy jeziorze Pogoria III!
Akcja Lato była dofinansowana ze
środków Urzędu Miasta./MB/

Do zobaczenia

Wojenne
wspomnienia

Przez cały wrzesień w Galerii Klubowej oraz holu
Biblioteki Głównej prezentowana będzie wystawa
„Wrzesień 39 w niemieckiej propagandzie”, udostępniona z Muzeum Wsi Kieleckiej.
Do jej opracowania posłużyła obszerna kolekcja
zdjęć i niemieckich wydawnictw propagandowych
dotyczących wojny z Polską w 1939 roku, będąca
w zasobach placówki. Wśród nich licznie reprezentowane wydawnictwa albumowe i wspomnieniowe dotyczące walk Wermachtu, Luftwaffe oraz
ukazujące Adolfa Hitlera jako Wodza III Rzeszy,
który wspiera swe walczące wojska./MB/
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Już za kilka dni, za dni parę...

Narodowe Czytanie 2021

Jubileuszowa edycja czytelniczego święta w tym roku odbędzie się czwartego września.

Akcję zapoczątkowano w 2012 roku z okazji
200-lecia Drugiej Wojny Polskiej
i najazdu Napoleona na Rosję, podczas
którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu”
ostatni zajazd na Litwie. Tym samym dzieło Adama Mickiewicza stało się pierwszą lekturą Narodowego Czytania, akcji zorganizowanej przez prezydenta Polski – Bronisława Komorowskiego. Pomysłodawcą projektu była Agnieszka Celeda (dyrektor Biura Kultury Kancelarii
Prezydenta RP), której pragnieniem było traktowanie literatury narodowej
nie tylko jako przedmiotu nauczanego w szkole, a jako części życia społecznego. Z pewnością można powiedzieć jedno – udało się! Lekturą dziesiątej
odsłony akcji została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Jak co roku dąbrowska biblioteka postara się przybliżyć jej
treść mieszkańcom miasta na swój własny, oryginalny sposób.
Wypatrujcie więc literackiej rikszy, która czwartego września
wyruszy w kierunku popularnych dąbrowskich miejsc i dajcie
się porwać książkowemu wydarzeniu!/MB/

Czasoumilacz

Literacka pracownia

Biblioteczny
podcast

ŁĄKOWE
WRÓŻKI
Warsztaty plastyczne z literaturą w tle to specjalność Literackiej Pracowni Artystycznej! Tym razem kreatywne
spotkania odbyły się wewnątrz strzemieszyckiej Filii nr 8,
a także dzięki sprzyjającej pogodzie w Parku Hallera, a towarzyszyła im książka Monique Peterson pt. „Królestwo
elfów. Przystań Elfów i jej mieszkańcy”. Uczestnicy zajęć
pracowali z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak polne kwiaty, liście czy źdźbła trawy, w kolejnych
krokach wspomagali się muliną, farbami i kredkami./MB/

Kolejną okazją do
usłyszenia „głosu
biblioteki” jest
podcast literacki,
który zadebiutował w ubiegłym
miesiącu na Facebooku MBP. Swobodne refleksje wokół książek.
Co warto przeczytać i o czym
pomyśleć. Literatura, niebanalna treść i lekka forma
Poleca
– to wszystko znajdziecie
Kazimiera
w „Radiu Biblioteka”.
Leszczyk
Pierwszy odcinek odkognitywistka,
słuchacie klikając w kod
klubowiczka DKK
QR!/MB/

Czy wiesz że...

Popularni czytają

KONTAKT

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

Książka „Czuła przewodniczka. Kobieca
droga do siebie” Natalii
de Barbaro, jest intrygującą, mentalną podróżą. Warto wybrać
się w nią na spotkanie
z tytułową czułą przewodniczką, która jest
w każdej z nas.

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

strona internetowa
www.biblioteka-dg.pl

instagram
www.instagram.com/bibliotekadg

facebook
@mbpdg
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22 sport

Jubileusz klubu ze Strzemieszyc
Unia Dąbrowa Górnicza zaprasza na swoje 100. urodziny,
które odbędą się 4 i 5 września na stadionie w Strzemieszycach. W sobotę odbędzie
się pokazowy trening młodych zawodników (g. 10), oficjalne uroczystości rozpoczną się o g. 12:30, potem na
murawę wybiegną piłkarze
Unii, by rozegrać mecz ligowy, następnie przewidziano
towarzyski pojedynek oldbojów z przyjaciółmi klubu oraz
występy artystyczne. W niedzielny poranek rozpocznie
się ogólnopolski turniej dla
piłkarzy z rocznika 2011. Zapraszamy! 
MS

Piątek wieczór, 10 września 2021 r. – ponad setka samochodów rajdowych pojawi się w okolicach Spodka, aby następnie wyruszyć do „Kotła
Czarownic” w Chorzowie.

Będą tam rywalizować
w trzech cyklach – Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw
Polski, Historycznych Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski oraz Raj-

R E K L A M A

dowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.
W piątej edycji Rajdu Śląska
nie zabraknie reprezentantów
Dąbrowy Górniczej – Kamila Sumy, Mistrza Śląska z lat
2010, 2011, znanego również
z występów w Rajdowym
Pucharze Polski oraz jego
pilota, Tomasza Maciuszka,
który doświadczenie zdobywał na wszystkich szczeblach
rajdowej ścieżki, od imprez
amatorskich po mistrzostwa
świata.
– Dla nas to powrót do przeszłości z powiewem przyszłości, nowy rajd, nowe wyzwania – mówi kierowca Kamil

fot. arch. prywatne

Kibicujmy dąbrowskim rajdowcom

Suma. Samochód wynajmujemy ze stajni rajdowej GG –
Car Sport, która od samego
początku jest obecna podczas
rajdów na terenie Zagłębia
Dąbrowskiego. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy!
– dodaje.
LS

R E K L A M A
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MKS GOTOWY
DO WALKI

4 września w Gliwicach pojedynkiem z GTK
dąbrowscy koszykarze zainaugurują sezon 2021/22
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wcześniej sztab szkoleniowy
i zawodnicy MKS-u zaprezentowali się swoim kibicom przy plaży nad
Pogorią III.

fot. Dariusz Nowak

fot. Dariusz Nowak

Każdy z członków zespołu
wychodził na scenę w rytmie
swojej ulubionej muzyki i odpowiadał na żartobliwe, czasem podchwytliwe, a także poważne pytania prowadzącego
imprezę, popularnego Kacpy.
Po części oficjalnej, podczas
której powodzenia MKS-owi
życzył pełnomocnik prezydenta miasta Michał Syska,
impreza przeniosła się na koszykarskie boisko, gdzie kibice
mogli wziąć udział w konkursach prowadzonych przez zawodników. Świetna atmosfera
i słoneczna pogoda sprzyjały
dobrej zabawie i integracji
dąbrowskiej, koszykarskiej
rodziny.
W sezonie 2021/22 drużyna prowadzona przez Jacka
Winnickiego będzie występować w składzie: Michał Nowakowski, Milivoje Mijović,
Jakub Motylewski, Filip Małgorzaciak, Marcin Piechowicz,
Adam Brenk, Josip Sobin, Alan
Czujkowski, Nic Moore D. J.
Fenner, Mike Lewis II, Wiktor
Rajewicz. 
MS

Motocross

Ekstremalne emocje
Zawody będą mieć międzynarodową obsadę. Na starcie
staną profesjonaliści i amatorzy. Uczestnicy podzieleni zostaną na kilka kategorii, różniących się m.in. poziomem

trudności i nawierzchnią tras.
Na trasach znajdą się m.in.
strome, krótkie i techniczne
zjazdy oraz podjazdy; przejazdy przez przeszkody – ogromne głazy, drewniane bele czy

stosy opon; utwardzone fragmenty do szybszej jazdy; odcinki z pokonywaniem głębokiego piachu.
Szczegółowe informacje: herochallenge.pl

fot. Dariusz Nowak

HERO Challenge to zawody w randze mistrzostw świata. Odbędą się
11 i 12 września na torze motocrossowym w Zakawiu i w jego okolicy,
a także w poprzemysłowej scenerii Fabryki Pełnej Życia. Wstęp kibiców na imprezę jest bezpłatny.
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ZAPISY
DO UTW
1 września ruszają zapisy do Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, który od lat prężnie działa
w PKZ.
W ramach UTW odbywają się wykłady oraz
zajęcia np. gimnastyka,
zumba, joga, warsztaty
rękodzieła, a także wycieczki.
Zapisy prowadzone są
przez system Visual Activity, szczegóły pod nr
tel. 32 733 88 07.

Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu

14.0914. MKM im. Michała Spisaka
15.10 WYSTAWA POKONKURSOWA | GALERIA SZTUKI

27.08-2.09

14.0929.10

28.08

27.08
17:00

27.08
19:00

28.08
17:00

29.08
18:00

1.09
12.09

Smak Zwycięstwa
WYSTAWA | GALERIA ZA SZYBĄ
Cooltowe sceny po polsku
POKAZ FINAŁOWY WARSZTATÓW FILMOWYCH
| SALA TEATRALNA PKZ

Sharena
MUZYCZNE PODRÓŻE | PARK PODLESIE
Kwintet Dęty Blaszany
Akademii Muzycznej w Katowicach
W ZIELONĄ GRAMY | PARK ZIELONA

Miejska Orkiestra Dęta
PRZEZ TE PARKI ZIELONE | PARK PODLESIE

Edukacja Artystyczna na dzień dobry!

10:30

START ZAPISÓW NA ZAJĘCIA

Kraj 17:00
Annette 19:30
Włoskie wakacje 21:30

LETNIE KINO PLENEROWE | PARK HALLERA

3-9.09
6.09

Moja kochana Vivan 17:00
Zielony Rycerz 19:30
Rigoletto
RETRANSMISJA OPERY

Zupa nic 17:00
Bóg fortepianu 19:30

10,13-16.09
12.09

18:00

Najpiękniejszy
chłopiec na świecie

14:00

Tańcząca z rekinami

16:00

Pchła Szachrajka

Śledztwo w domu
spokojnej starości 18:00

SPEKTAKL DLA DZIECI
| DOM KULTURY ZĄBKOWICE

Stambuł bez smyczy 20:00

ZWIERZAKI SCENICZNE Do zapisów,
Wszyscy kochamy zwierzęta. A nieraz sami stajemy się do nich podobni! Ta myśl od samego początku towarzyszyła uczestnikom wakacyjnych warsztatów artystycznych „Zwierzaki sceniczne” w Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, które zostały zrealizowane
w ramach projektu „Lato w teatrze”.

gotowi, start!
Od 1 września ruszają zapisy na zajęcia Edukacji Artystycznej Pałacu Kultury Zagłębia
przez nasz elektroniczny system Visual
Activity. Przygotowaliśmy moc atrakcji na
cały rok zarówno dla małych, jak i dużych
uczestników.
W klasycznym repertuarze
nie zabraknie licznych zajęć
plastycznych i manualnych,
ceramiki, tańca (m.in. taniec współczesny, ludowy,
hip-hop, balet), rytmiki,
nauki gry na różnych instrumentach i emisji głosu.
Wśród propozycji znajdą
się także szachy, kaligrafia,
witraż, zajęcia teatralne, filmowe oraz zapisy do grupy
mażoretek. To jednak nie
wszystko, bo do pałacowej
oferty wkrótce trafią zu-

pełnie nowe propozycje!
Niebawem uchylimy rąbka
tajemnicy, co jeszcze dla
was przygotowaliśmy w tym
sezonie artystycznym.
Nie możemy się doczekać,
aż nasze sale i korytarze
wypełnią się uczestnikami!
Czekamy na was w Pałacu
Kultury Zagłębia, klubach
osiedlowych, świetlicach
środow iskow ych oraz
w Domu Kultury Ząbkowice. Więcej informacji pod
nr tel. 32 733 88 07.

ŻEGNAMY WAKACJE
Przez dwa tygodnie wspólnie
odkrywaliśmy tajniki opowieści i aktorstwa, zajrzeliśmy
za kulisy, tworzyliśmy ceramikę i linoryt, odwiedziliśmy
też wiele ciekawych miejsc na
mapie regionu. Na finałowej
paradzie ulicami miasta pokazaliśmy całemu światu, że
rozpiera nas duma i energia!

Ostatni dzień projektu był
otwarty dla wszystkich chętnych – śmiałkowie mogli
wziąć udział w teatralnej grze
miejskiej i stawić czoła zadaniom oraz niezwykłym zwierzakom scenicznym. Dziękujemy, że byliście z nami!
Warsztaty zostały zrealizowane przez Pałac Kultury
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Zagłębia, kolektyw teatralny „Lufcik na Korbkę” oraz
Fundację „W TO MI GRAJ”.
„Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu.

Wakacje to czas licznych przygód, szukania nowych
zainteresowań, zabawy i odpoczynku. Właśnie w taki
sposób dzieciaki spędziły letnie miesiące z Pałacem
Kultury Zagłębia. „Dziki Zachód”, „Bajkowe lato”
i „Przyrodnicze wakacje” to tylko część motywów przewodnich naszych placówek. Zagościł u nas Wakacyjny
Klub Mangowy, rękodzieło w stylu boho i warsztaty
filmowe „Cooltowe sceny po polsku”. Bawiliśmy się
wyśmienicie!

