Zielone Zagłębie
(2001-2016)
Rok 2001 to czas, kiedy większość z nas miała po 20 kilka lat. Połączyły Nas wtedy wspólne pasje oraz
chęć działania na rzecz naszego miasta − Dąbrowy Górniczej oraz Zagłębia Dąbrowskiego. W czasie
wspólnych wypraw rowerowych, żeglarskich wypadów czy górskich wycieczek snuliśmy wizję, jak
może rozwijać się Dąbrowa, która przestała być górnicza i jak lepiej wykorzystać jej „zielony”
potencjał. Tak w naszych głowach zrodził się pomysł na stowarzyszenie, które założyliśmy w grudniu
2001 r. Nadaliśmy mu nazwę Towarzystwo Ekologiczno-Krajoznawcze „Zielone Zagłębie”. Zaczęła się
nasza pozarządowa przygoda, która trwa do dziś.
Od tego czasu wiele zmieniło się w naszym życiu, a w mieście − w zasadzie wszystko. Dziś z dumą
oglądamy się za siebie, widząc, że nie zmarnowaliśmy czasu, a część naszych pasji i marzeń przelała się
na rzeczywistość i nasze miasto.
Europejska przygoda
Był to też czas integracji europejskiej, a działania na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej
uznaliśmy jako priorytet. Szybko zrozumieliśmy, że to co możemy robić, to zgodnie z jej idę budować
integrację przez rozwój naszej wspólnoty lokalnej, uczenie się współpracy i dialogu. Rozpoczynaliśmy
od organizacji za środki pozyskane z UE obozów żeglarskich dla młodzieży. Prowadziliśmy dla
młodszych kolegów wyprawy w Beskidy, których celem było uczenie się pierwszej pomocy i
bezpiecznego zachowania w górach. Zgłębialiśmy też sztukę rozmowy poprzez organizację debat na
nurtujące nas wtedy tematy. Staliśmy się aktywną organizacją, która zaczęła dostrzegać trudy
budowania polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Stąd od dnia powstania Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych mocno włączaliśmy się w jej działalność. Nasz przedstawiciel
przez 4 lata był członkiem jej Zarządu.
Aktywność obywatelska
Konsekwencją naszego pozarządowego funkcjonowania była decyzja jaką podjęliśmy w 2006 r. − o
stworzeniu w Dąbrowie Górniczej przyjaznych warunków dla rozwoju aktywności obywatelskich. W
tym celu zmieniamy nazwę na Stowarzyszenie Zielone Zagłębie, przyjmujemy nowy statut. Stajemy
się inicjatorem powołania w mieście Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, koordynujemy
pracę nad Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2013. To te
działania stały się fundamentem dla rozwoju, wtedy zupełnie nowego i innowacyjnego, a dziś
będącego dobrym przykładem dla innych wspólnot w kraju i zagranicą, obszaru wspierania i
rozwijania aktywności obywatelskiej w mieście.
Inicjatywa Dąbrowska
Dziś kiedy dorośliśmy i większość naszego życia związaliśmy z Dąbrową Górniczą, bogatsi
o doświadczenia w różnych sferach życia oraz przyjaźnie z osobami, które swoje pasję realizują w
innych organizacjach, działamy wspólnie nadal. W 2016 r. w przyjmujemy nowy statut
i przekształcamy Zielone Zagłębie w Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska.

Najważniejsze projekty zrealizowane przez Zielone Zagłębie

Wakacje Pod Żaglami
Zrealizowany przez część członków stowarzyszenia w 2003 r. Jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym
chcieliśmy zmieniać oblicze miasta górniczo hutniczego. Na jednym z naszych jezior − Pogoria III
zorganizowaliśmy obóz żeglarski, w formie czterotygodniowych półkolonii. Obóz, na którym młodzież
pozostająca w czasie wakacji w mieście za zupełną darmochę zdobyła patenty żeglarskie, przyjaciół i
pasję na całe życie, która z pewnością ułatwiła start w dorosły świat. Projekt ten był dla nas tym
cenniejszy, iż wykorzystaliśmy możliwości jakie tworzył Program Młodzież − w ramach Inicjatyw
Młodzieżowych udało nam się zrealizować zadanie, na które sami zdobyliśmy środki z funduszy
unijnych.
Akademia Demokracji
Jest projektem powstałym w 2002 r., a głównym jego celem jest edukacja obywatelska. Do tej pory
zorganizowaliśmy cztery debaty miejskie z udziałem młodzieży ponadgimnazjalnej − każda z nich
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tematyka naszych spotkań jest wybierana przez samych
uczestników − my, jako stowarzyszenie, staramy się nie przeszkadzać w dyskusji, a o komentarze
prosimy zapraszanych przez nas ekspertów. W 2006 r. zorganizowaliśmy dyskusję pt. „Kara śmierci w
Polsce − tak czy nie?”. Organizatorami debaty, a zarazem uczestnikami była młodzież z trzech
dąbrowskich liceów I LO im. Waleriana Łukasińskiego, II LO im. Stefana Żeromskiego oraz III LO im.
Lucjana Szenwalda. Projekt został zrealizowany w ramach środków własnych.
Wybierasz Sam (2002 – 2006)
Działania, których celem było zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do
uczestnictwa w życiu publicznym − między innymi w wyborach lokalnych − a także wzmocnienie
zarówno u wyborców, jak i u wybieranych poczucia współodpowiedzialności za podejmowane
decyzje. Wniosek nie uzyskał finansowania z dotacji rządowego programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich”, dlatego prowadziliśmy akcje na mniejszą skalę w ramach środków własnych (a także
w ramach „Masz Głos − Masz Wybór” ogólnopolskiej akcji Fundacji im. Stefana Batorego i
Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”).
Aktywny Obywatel
Ogół zadań, których celem jest prowadzenie portalu internetowego o trzecim sektorze dla trzeciego
sektora. Portal promował działania na rzecz wspólnoty lokalnej, zachęcając do działalności w
organizacjach pozarządowych. Stronę udało się uruchomić w połowie 2005 r. pod domeną
www.zielonezaglebie.org.pl. Projekt realizowany w ramach środków własnych. Obecnie strona działa
pod adresem www.zielone.org.pl.
Wspólny Cel − JST z NGO
Celem była wstępna diagnoza współpracy NGO z JST oraz stworzenie modelu współpracy organizacji
pozarządowych z samorządem miasta Dąbrowa Górnicza. W ramach badań prowadzonych przez
studenta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego udało się zdiagnozować III sektor w
Dąbrowie Górniczej oraz sprawdzić, jak przebiega współpraca NGO z samorządem lokalnym Dąbrowy
Górniczej. Projekt realizowany w ramach środków własnych.
Bezpieczne Góry
Głównym celem było podnoszenie świadomości dąbrowskiej młodzieży w zakresie bezpiecznego
uprawiania turystyki górskiej. W 2005, 2006, 2007 i 2008 roku w programie udział wzięła młodzież z
dąbrowskich szkół. Dąbrowscy licealiści uczestniczyli w szkoleniu GOPR zorganizowanym na wysokości
1120 m n.p.m. w Beskidzie Żywieckim. Kilkudniowy pobyt w bacówce PTTK na Rycerzowej oraz

wędrówka po Beskidach były okazją do dyskusji na temat bezpieczeństwa w górach oraz odbycia
szkolenia z pierwszej pomocy.

Uniwersytet dla Wszystkich
W ramach projektu w 2008 r. zorganizowano spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i
mediów − specjalistami i autorytetami w swoich dziedzinach. Wykłady uniwersytetu poprowadzili:
Antoni Piechniczek (polski trener piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski) − wykład pt. „Kulisy
stadionów”; Dorota Sumińska (lekarz weterynarii, behawiorysta zwierzęcy) − wykład pt. „Co myśli o
tobie twój pies, czyli osobowość zwierząt”; Tomasz Zubilewicz (prezenter pogody w TVN i TVN24) −
wykład pt. „Pogodny Zubi”; prof. dr hab. Dionizjusz Czubala (znany folklorysta i antropolog kultury) −
wykład pt. „Plotka, legenda i mit w życiu współczesnym”; Olga Lipińska (reżyserka, scenarzystka
telewizyjna i satyryk, autorka tekstów kabaretowych) − wykład pt. „Potrzeba satyry w Polsce”; Artur
Andrus (dziennikarz, autor tekstów, artysta kabaretowy, konferansjer) − wykład pt. „Humor
codzienny”; dr n. med. Jarosław Wilk (specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz
medycyny ratunkowej, koordynator ds. donacji narządów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
nr 5 w Sosnowcu) − wykład pt. „Granice medycyny”.
Wspólnie dla Miasta
W 2007 r. stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich
Ministra Pracy doprowadziło do powołania do życia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
(DFOP), dziś skupiającego ponad 80 NGO. W ramach DFOP jego członkowie przygotowali dokument:
„Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013”, który
został przyjęty przez Radę Miejską. Na tej podstawie powstało partnerstwo publiczno-społeczne:
„Wspólnie dla Miasta”. To dzięki partnerstwu w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej powstało w
2008 r. Biuro Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta, Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości dla NGO, Portal Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych, Festiwal Ludzi
Aktywnych oraz projekty zachęcające młodzież do wolontariatu. W 2013 r. w ramach partnerstwa
powstaje drugi „Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2020” − w
mieście rozpoczynają się nowe inicjatywy związane z partycypacją obywatelską i konsultacjami.

Inkubator przekształca się w Centrum Aktywności Obywatelskiej, a biuro w Wydział Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Dąbrowa Górnicza za działania w ramach partnerstwa
zostaje doceniona przez Kancelarię Prezydenta RP I Nagrodą Obywatelską Prezydenta RP w 2015 r.

Inkubator Trzeciego Sektora
Pierwszy ośrodek wsparcia dla NGO, który dał początek dzisiejszemu Centrum Aktywności
Obywatelskiej. Prowadzony przez Stowarzyszenie „Zielone Zagłębie” od 2009 do 2011 r. w ramach
projektu „Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”. Początkowo
jego siedziba mieściła się w Muzeum Miejskim „Sztygarka”, następnie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Projekt pozwolił na przetestowanie i przygotowanie pakietów szkoleń i doradztwa dla
organizacji pozarządowych i organizację przyszłego ośrodka wsparcia. Zarówno sprzęt komputerowy
jak i biurowy został przekazany na podstawie osobnego porozumienia (dalszy rozwój ośrodka aż do
momentu powstania Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego).
100 lat społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej.
Rok 2014 to jubileusz 100-lecia Dąbrowskich Komitetów Obywatelskich − pierwszych w ówczesnym
Królestwie Polskim. 6 września 2014 r. podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych odbyła się pierwsza zbiórka
publiczna, której celem było uczczenie obywatelskich korzeni Dąbrowy Górniczej. Ich inicjatorem byli
Piotr Drygała i Marcin Bazylak ze Stowarzyszenia Zielone Zagłębie, Arkadiusz Rybak z Towarzystwa
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej i Sylwestr Dominik z portalu www.dawnadabrowa.pl, Piotr Frączak z
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Akcja
zakończyła się odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej Komitetom Obywatelskim w 2016 r. w
100-lecie nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich. Tablicę odsłonięto przy okazji otwarcia
terenów Fabryki Pełnej Życia. Dzięki inicjatywie udało się przywrócić pamięć o obywatelach, którzy
tworzyli Dąbrowę Górniczą i jej samorząd. Powstały kilka tekstów historycznych poświęconych tym
wydarzeniom.

Władze Stowarzyszenia od 2001 r.
Zarząd TEK Zielone Zagłębie (2001-2004)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Drygała – przewodniczący
Radosław Garbaciak – wiceprzewodniczący
Michał Rabka – skarbnik
Jacek Przybyłka – sekretarz
Grzegorz Perz – członek zarządu
Ireneusz Zugaj – członek zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej (2001-2004)
1. Mariusz Gierczak
2. Anna Burek
3. Daniel Ujdak
Zarząd TEK Zielone Zagłębie (2004-2006)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Drygała – przewodniczący
Łukasz Kędzior – wiceprzewodniczący
Michał Rabka – skarbnik
Przemysław Solich – sekretarz
Agata Klimczak – członek zarządu
Radosław Garbaciak – członek zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej (2004-2006)
1. Grzegorz Perz
2. Piotr Staliński
3. Michał Werner
Zarząd Stowarzyszenie Zielone Zagłębie (2006-2008) – przyjęto nowy statut

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Drygała – przewodniczący
Łukasz Kędzior – wiceprzewodniczący
Małgorzata Cebo – skarbnik
Przemysław Solich – sekretarz
Agata Klimczak– członek zarządu
Radosław Garbaciak – członek zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej (2006-2008)
1. Grzegorz Perz
2. Marek Adamczyk
3. Damian Rutkowski
Zarząd Stowarzyszenie Zielone Zagłębie (2008-2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bartosz Matylewicz – przewodniczący
Łukasz Kędzior – wiceprzewodniczący
Małgorzata Cebo – skarbnik
Przemysław Solich – sekretarz
Agata Klimczak– członek zarządu
Radosław Garbaciak – członek zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej (2008-2012)
1. Grzegorz Perz
2. Marek Adamczyk
3. Damian Rutkowski
Zarząd Stowarzyszenie Zielone Zagłębie (2012-2015)
1. Anastazja Korzec – przewodniczący
2. Łukasz Kędzior – skarbnik
3. Piotr Drygała − sekretarz
Członkowie Komisji Rewizyjnej (2012-2015)
1. Michał Rabka
2. Piotr Staliński
3. Damian Rutkowski
Zarząd Stowarzyszenie Zielone Zagłębie (2015-2016)
1. Anastazja Korzec – przewodniczący
2. Łukasz Kędzior – skarbnik
3. Piotr Drygała − sekretarz
Członkowie Komisji Rewizyjnej (2015-2016)
1. Michał Rabka
2. Piotr Staliński
3. Damian Rutkowski
Zarząd Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska (od 2016) – przyjęto nowy statut
1. Marcin Bazylak – przewodniczący
2. Zdzisława Górska-Nieć – sekretarz
3. Igor Kwiecień – skarbnik

Członkowie Komisji Rewizyjnej (od 2016)
1. Daniel Beszterda
2. Emilia Perczyńska Zygmunt
3. Damian Krępa
Delegaci Stowarzyszenia w Ogólnopolskiej Federacja Organizacji Pozarządowych.



2002 – 2016 − Piotr Drygała – członek Zarządu OFOP w latach 2009 – 2013
od 2016 – Piotr Seremet

