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Żyj ekologicznie,  
nie zanieczyszczaj 
środowiska,  
w którym  
mieszkasz!

Wakacyjne atrakcje 

dla każdego

Na 28 hektarach 
Koreańczycy wybudują 
nowoczesny zakład, 
w którym znajdzie 
zatrudnienie ponad 300 
osób

Rok w naszym mieście jest 
przepełniony wydarzeniami, 
jak na miejsce dla aktywnych 
przystało. Jednak maj to już 
prawdziwa eksplozja! 

dg_dlaaktywnych
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– Inwestycja SK Innovation 
w Tucznawie potwierdza, że nasze 
tereny inwestycyjne gotowe są 
przyjąć największych inwestorów 
stawiających na nowoczesny 
i innowacyjny przemysł. Nie 
byłoby to jednak możliwe, gdyby 
nie ogromne zaangażowanie 
urzędników oraz osób z wielu branż, 
które przyczyniły się do stworzenia 
niezbędnej infrastruktury oraz 
oferty atrakcyjnej dla  
inwestorów – mówi prezydent 
Marcin Bazylak. 

– Dąbrowa Górnicza została wybrana 
nieprzypadkowo. Przede 

wszystkim miasto jest świetnie 
usytuowane pod względem 

przyszłych odbiorców 
naszych produktów. 

Dodatkowo, władze miasta 
były bardzo pomocne i wręcz 

wychodziły naprzeciw 
naszym oczekiwaniom. Nasza 
ekspansja na Europę zaczyna 
się właśnie tu, w Dąbrowie – 
mówi prezes SK Innovation, 

Jae Sok Rho.
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Akcja  
segregacja
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wydarzenia

Zabawa i artystyczna 
integracja W ogonie 

cywilizacji
Znajomy, który pojechał 
na wypoczynek do Au-
strii, oniemiał ze zdziwie-
nia, kiedy do drzwi jego 
wakacyjnego apartamentu 
zapukała policja. Funkcjo-
nariusze w trybie alarmo-
wym zostali wezwani na 
interwencję przez admini-
stratora budynku. 
Okazało się, że monitoring 
apartamentowca nagrał sy-
tuację, jak beztroski Polak 
wrzuca do niewłaściwego 
pojemnika na śmieci po-
gniecioną puszkę. Na nic 
zdały się tłumaczenia, że 
napis na kuble był niewy-
raźny i że to była niewiel-
ka puszka. Zdenerwowany 
administrator domagał się 
surowej kary, bo konse-
kwencje niewłaściwego se-
gregowania śmieci spadają 
na niego w postaci astro-
nomicznych, dodatkowych 
opłat. 
Podobna sytuacja zdarzy-
ła się we Włoszech, gdzie 
w górskim kurorcie, w kwe-
stii niewłaściwego segrego-
wania śmieci przez Polaków, 
interweniowali w magistra-
cie sami mieszkańcy. Cheł-
pimy się tym, że szybko 
doganiamy, a w niektórych 
dziedzinach już nawet prze-
ścignęliśmy Zachód. 
Ta pycha odbiera nam 
zdrowe spojrzenie na rze-
czywistość. A prawda jest 
tutaj bardzo brutalna. Nie 
dbamy, nie szanujemy i de-
gradujemy własne środowi-
sko. Nie potrafimy nawet 
posegregować własnych 
śmieci. Sami stawiamy się 
w ogonie cywilizowanych 
państw i budzimy przera-
żenie niczym legendarni 
barbarzyńcy.

Komentarz 
redaktora
Grzegorz Cius

Obchody w Parku Zielona 
rozpoczęła uroczysta pa-
rada seniorów w  asyście 
Miejskiej Orkiestry Dę-
tej i  Zespołu Mażoretek 
„Iskierki”. Symboliczne 
klucze do miasta przeka-
zali seniorom: zastępca 
prezydenta Bożena Boro-
wiec oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej Agnieszka 
Pasternak.

Dąbrowski Dzień Se-
niora został zainicjo-

wany przez Radę Se-
niorów Miasta Dąbrowa 

Górnicza, a ustanowiony 
przez Radę Miejską w Dą-
browie Górniczej.
Na seniorów czekało mnó-
stwo atrakcji. Powstały 
specjalne strefy, gdzie 
mogli zasięgać darmo-
wych porad specjalistów 
z zakresu zdrowia, urody 
czy spraw formalnych. Do 
wspólnej zabawy zapro-
szono również najmłod-
szych – dla wnucząt na-
szych seniorów powstała 
specjalna strefa juniora.

Gościem specjalnym był 
Mariusz Kalaga, który 
umilał swoim śpiewem 
czas zgromadzonym se-
niorom. Wystąpili rów-
nież: Zespół Pieśni i Tań-
ca PKZ Gołowianie, Chór 
Zorza oraz Miejska Orkie-
stra Dęta.
Dla uczestników pragną-
cych chwili odpoczynku 
zorganizowano strefę bi-
blioteki pod chmurką. Po 
chwili relaksu można było 
wziąć udział w tanecznej 
zabawie „Senior Tańczy 
i Śpiewa”. 

AB/WW

DĄBROWSKI DZIEŃ SENIORA

Krystyna Szaniawska, przewodnicząca 
dąbrowskiej Rady Seniorów, odebrała 
symboliczne klucze do miasta

14 czerwca po raz trzeci dąbrowscy seniorzy bawili się na swoim 
święcie. Udowodnili, że aktywnie i twórczo można spędzać wolny 
czas w każdym wieku. Brali udział m.in. w występach artystycznych 
i koncertach. Korzystali także z darmowych porad lekarzy 
i dietetyków.

Cieszymy 
się, że mamy 

w naszym mieście 
takie święto. To wyraz 

uznania dla naszej 
działalności, w której 

staramy się, aby nasze 
miasto nieustannie się 

rozwijało i było cały 
czas otwarte dla 

seniorów.

Pan Kowacki urodził się w Dąbro-
wie Górniczej 2 czerwca 1919 roku. 
Całe życie zawodowe związał z Hutą 
Bankową, skąd w 1990 roku odszedł 
na emeryturę. Lubi prace w ogro-
dzie, interesuje się sportem, głównie 
boksem. Dużo czyta. Jego recepta na 
dobre samopoczucie, sprawność fi-
zyczną i umysłową to – nie narzekać, 
codziennie ćwiczyć i jeść dobre śnia-
dania, obowiązkowo przygotowane 
samemu, kłaść się spać nie później 
niż o godz. 23.00.  LS

Niecodzienne 
urodziny 
Pan Ryszard Kowacki jest pierwszym 
dąbrowskim stulatkiem, który w swoje 
urodziny odwiedził prezydenta 
miasta, zwiedził jego gabinet, a nawet 
posiedział w prezydenckim fotelu.

Foto-przegląd

Pan Ryszard Kowacki z prezydentem  

Marcinem Bazylakiem
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rozmowa miesiąca

– Jakie atuty Dąbrowy Gór-
niczej zdecydowały o tym, że 
Koreańczycy chcą w naszym 
mieście zainwestować ponad 
miliard złotych?
– Pozyskiwanie inwestora to 
zawsze trudny i  złożony pro-
ces. Tym bardziej, jeżeli chodzi 
o firmę tej klasy, co koreańska 
spółka SK Innovation. Nikt prze-
cież nie wydaje miliarda złotych 
w ciemno. Tutaj liczą się nie tylko 
strategiczne plany rozwojowe, ale 
także drobne niuanse, na które 
zwracają uwagę światowi gracze. 
Rywalizacja o tę inwestycję była 
niezwykle mocna. Nie muszę 
wyjaśniać, że nie tylko każdy 
kraj, ale również każde miasto 
chciałoby mieć u siebie tak no-
woczesny zakład, ale podczas 
takich negocjacji liczą się twar-
de fakty i konkretne propozy-
cje. Oferta Dąbrowy Górniczej 
była znakomicie przygotowana. 
Miasto posiada mnóstwo atutów, 
które zostały profesjonalnie wy-
korzystane w walce o inwestora. 
Dąbrowa Górnicza dysponuje 
znakomitymi terenami 
inwestycyjnym 
w Tucznawie. To 
duży obszar 
uzbrojony 
we wszyst-
kie media, 
z  dobrą 
lokaliza-
cją i  sko-
muniko-
waniem 
z głównymi 
regionalnymi 
oraz krajowy-
mi drogami. Blisko 
stąd do lotniska w Pyrzo-
wicach. Wystarczy dwadzieścia 
minut, żeby dojechać do portu 
pasażerskiego lub terminalu car-
go. Poza tym Dąbrowa Górnicza 
ma silne tradycje przemysłowe. 
Żaden inwestor nie ma tutaj 

problemu ze skompletowaniem 
załogi dysponującej wiedzą 
techniczną i  doświadczeniem 
w obsłudze nowoczesnych linii 
technologicznych.
– Rozumiem, że to są te twarde 
fakty. Ale oprócz nich, jak to 
Pan powiedział, liczą się rów-
nież „niuanse”.
– To może nie najlepsze słowo, 
ale chodzi o pewien klimat i po-
dejście do inwestorów. Nie ma 
to nic wspólnego z biznesową 
uległością, bo w  rozmowach 
każda ze stron musi pamiętać 
o własnym interesie. Natomiast 
liczy się profesjonalne trakto-
wanie partnerów, dotrzymywa-
nie terminów, sprawna obsługa 
i wsparcie administracyjne. In-
westorzy sprawdzają także ogól-
ną kondycję miasta i jego kierun-
ki rozwoju. Nikt nie chce przecież 
lokować pieniędzy w źle zarzą-
dzanej czy skrajnie zadłużonej 
gminie. Liczy się także ogólny 
klimat rozmów. Niekiedy przy-
datna jest zwykła cierpliwość. 
Trzeba mieć czas na negocjacje 
i  być do nich profesjonalnie 

przygotowanym. O tym 
wszystkim wiedzą 

władze Dąbrowy 
Górniczej i dla-
tego odniosły 
ten spektaku-
larny sukces.
– Na czym 
konkretnie 
on polega?

– Miastu 
i  naszej strefie 

udało się pozy-
skać jako inwestora 

światowy koncern. SK 
Innovation, firma z kapitałem 

koreańskim, zainwestuje pierw-
szy raz w  Polsce i  przeznaczy 
ponad 1 miliard zł na budowę 
zakładu do produkcji separa-
torów baterii litowo-jonowych. 
To absolutnie innowacyjna pro-

Nikt nie wydaje 
miliarda złotych 
w ciemno
Rozmowa z Januszem Michałkiem, 
prezesem Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

Rywalizacja o tę 
inwestycję była 

niezwykle mocna. Nie 
muszę wyjaśniać, że 

nie tylko każdy kraj, ale 
również każde miasto 

chciałoby mieć u siebie 
tak nowoczesny 

zakład. Ale podczas 
takich negocjacji 

liczą się twarde 
fakty i konkretne 

propozycje. Oferta 
Dąbrowy Górniczej 

była znakomicie 
przygotowana. 
Miasto posiada 

mnóstwo atutów, 
które zostały 

profesjonalnie 
wykorzystane 

w walce 
o inwestora.

dukcja. Na wskroś nowoczesny 
zakład będzie ważnym ogniwem 
między innymi w rozwoju euro-
pejskiej elektromobilności.
– Jaką powierzchnię zajmie 
koreański zakład?
– Nowoczesne hale produkcyjne 
wraz z zapleczem administracyj-
nym, logistycznym i badawczym 
zajmą około 27 hektarów. Tyle 
gruntu, w  drodze przetargu, 
zakupili Koreańczycy. Zakład 
będzie spełniał najwyższe stan-
dardy związane między innymi 
z  poszanowaniem środowiska 
naturalnego. Dla SK Innovation 
inwestycja w Dąbrowie Górni-
czej jest ważnym elementem 
w globalnej grze o olbrzymi ry-
nek baterii litowo-jonowych.
– Pracę w  nowym zakładzie 
ma znaleźć trzysta osób.
– To minimalna liczba dekla-
rowanego zatrudnienia. Może 
ona wzrosnąć po osiągnięciu 
przez zakład pełnej mocy pro-
dukcyjnej. Będą to dobre miejsca 
pracy, w nowoczesnej, niezwy-
kle rozwojowej branży. Jesteśmy 
pewni, że kolejne etaty zostaną 
wygenerowane w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach, które 

w Dąbrowie Górniczej i regionie 
będą pracowały dla SK Innova-
tion. To dla nich olbrzymia szan-
sa nie tylko na nowe zlecenia, ale 
również technologiczny skok. 
Z doświadczenia wiemy także, 
że tacy inwestorzy przyciągają 
do strefy kolejne firmy z pokrew-
nych branż.
– Jak Pan ocenia potencjał dą-
browskiej części KSSE?
– Dąbrowa Górnicza, ze swoimi 
terenami w Tucznawie, to dzisiaj 
jedno z najlepszych miejsc do 
inwestowania nie tylko w kra-
ju, ale również w Europie. Są 

tutaj działki przeznaczone dla 
dużych i średnich zakładów. Je-
stem pewien, że bardzo szybko 
znajdą się kolejne firmy gotowe 
do budowy w tym miejscu linii 
technologicznych. Warto za-
uważyć, że w Dąbrowie Górni-
czej lokują swoje zakłady spółki 
związane z nowoczesnymi, bar-
dzo rozwojowymi branżami. To 
dobrze wróży nie tylko strefie, 
ale także całemu miastu.
- Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz Cius
28 hektarów 
– taką powierzchnię zaj-
mie nowoczesny zakład 
koreańskiego koncernu 
SK Innovation w Dąbro-

wie Górniczej.

SK Innovation, firma z kapitałem koreańskim, zainwestuje pierwszy raz w Polsce i przeznaczy ponad 
1 miliard zł na budowę zakładu

w trakcie przygotowania  
do  sprzedaży 

zarezerwowane
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puls miasta

Segregacja musi wyglądać lepiej

F
O

T
. D

A
R

IU
SZ

 N
O

W
A

K

Zawartość kontenera 1,1 m3 została wysypana i poddana segregacji   
na poszczególne grupy odpadów. Wyniki akcji pozostawiają wiele do życzenia!

Pojemnik  
zawierał  104 kg 

odpadów, z których  
po przesegregowaniu 

udało się odzyskać: 9,5 kg 
szkła, 6 kg  papieru, 13 kg 

tworzywa i metali, co stanowi 
niemal 30 proc. ogólnej masy 

zawartości pojemnika.  
Resztę, czyli 75,5 kg,  

stanowiły śmieci   
zmieszane.

Segregacja śmieci wśród dąbrowian nie wygląda 
najlepiej. Pracownicy MZGO przeprowadzili kontrolną 
akcję selekcji śmieci z losowo wybranego kontenera  
na śmieci zmieszane, przywiezionego  
z bloków mieszkalnych. 

Od września obowiązywać będą nowe stawki 
za odbiór odpadów – 20 zł za odpady segre-
gowane i 40 zł za odpady niesegregowane. 
Decyzja ta zapadła podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. Z czego wynikają nowe stawki 
i dlaczego ważna jest segregacja śmieci, wy-
jaśnia Janusz Nowiński, dyrektor Miejskiego 
Zakładu Gospodarowania Odpadami.

– Nowe stawki to konieczność?
– Tak naprawdę stawka przyję-
ta podczas ostatniej sesji przez 
radnych to urealnienie ceny go-
spodarowania odpadami na tere-
nie Dąbrowy Górniczej. Stawka 
obowiązująca do tej pory, czyli 
12 zł od osoby, już od chwili przy-
jęcie generowała braki finanso-
we w systemie, które wynosiły 
ponad 600 tys. zł miesięcznie. 
Brakujące środki dopłacało 
miasto, co w skali roku dawa-
ło kwotę na poziomie ponad 7 
mln zł. Co warte podkreślenia, 
mówimy tu tylko o perspektywie 
roku, a stawka ta obowiązywała 
w mieście od roku 2017. Równie 
istotne jest to, że wzrost cen od-
bioru śmieci nie dotyczy tylko 
Dąbrowy Górniczej, ale także 
innych miast. Część z nich, jak 
np. Będzin czy Ruda Śląska, już 
zdecydowała o podwyżce cen, 
a pozostałe miasta będą musiały 
się z tym zagadnieniem zmierzyć 
w przyszłości.
– Co w takim razie wpływa na 
wysokość opłaty za śmieci?
– Wynika ona z ilości wytwa-
rzanych w  gminie odpadów 
komunalnych, a  tym samym 
kosztów funkcjonowania całego 
sytemu – odbioru, transportu, 
odzysku i  unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. To 
także utrzymanie punków se-
lektywnej zbiórki odpadów, ad-

ministrowanie systemem i pro-
wadzenie edukacji ekologicznej. 
Odzwierciedleniem tych kosz-
tów jest stawka za tonę ode-
branych i zagospodarowanych 
odpadów zawarta w umowie, 
jaką miasto zawiera z przedsię-
biorstwem wyłanianym w prze-
targu. Wpływ na tę stawkę 
mają głównie czynniki rynko-
we – cena energii elektrycznej, 
paliwa, wysokość płacy mini-
malnej i opłata za składowanie 
odpadów na składowiskach, 
czyli tzw. opłata marszałkow-
ska. Wpływ ma również poziom 
odzysku surowców i ich dalsza 
sprzedaż na rynku recyklingu, 
a od kilku lat ceny skupu tych 
surowców regularnie spadają. 
Trzeba też pamiętać, że zgodnie 
z regulacjami przyjętymi przez 
parlament, system musi być sa-
mobilansujący się, czyli pobrane 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi muszą po-
krywać koszty funkcjonowania 
całego systemu.
– W  Sejmie trwają właśnie 
prace nad zmianą przepisów 
śmieciowych. Czego możemy 
się spodziewać?
– Przede wszystkim jeszcze 
większego nacisku na segregację 
odpadów i sztywnych zapisów 
dotyczących wysokości opłat za 
odpady niesegregowane, które 
mają być dwukrotnie wyższe niż 
opłata za odpady segregowane. 
Według ustawodawcy, ma to 
zachęcić i zmotywować do se-
lektywnego zbierania śmieci. 
Dziś często deklarowane jest 
segregowanie, aby płacić niż-
szą stawkę, a w rzeczywistości 
śmieci trafiają zmieszane do 
jednego kontenera. To świadczy 
o konieczności ciągłego eduko-
wania mieszkańców, pokazy-
wania, jak ważne jest segrego-
wanie odpadów. Szczególnie, że 
w naszym mieście od stycznia 
będą wdrażane przepisy rozpo-
rządzenia ministra środowiska 
w sprawie selektywnego zbie-
rania odpadów, które nałoży na 

mieszkańców obowiązek od-
dzielnego gromadzenia odpa-
dów kuchennych. Niezależnie 
od prac nad nowelizacją, trzeba 
przypomnieć, że każde miasto, 
w tym i Dąbrowa Górnicza, ma 
nałożone konkretne obowiązki 
związane z poziomem recyklin-
gu. W tym roku musimy zebrać 
i przygotować do recyklingu wa-
gowo 40 proc. odpadów w for-
mie selektywnej, a w przyszłym 
już 50 proc. W przeciwnym ra-
zie na gminę może zostać nało-
żona kara.
– A jaki poziom segregacji uzy-
skujemy obecnie?
– Mamy w tym zakresie jesz-
cze sporo do zrobienia. Karto-
ny, puszki, butelki PET często 
są wrzucane do pojemników 

na odpady zmieszane. To po-
woduje, że muszą być podda-
ne ponownej segregacji, a  to 
generuje dodatkowe koszty. 
Bardzo często do pojemników 
na odpady wrzucane są rzeczy, 
które powinny być oddane do 
Eko-Punktów, np. baterie, aku-
mulatory, telewizory lub farby.
– Jaką infrastrukturę miasto 
udostępnia mieszkańcom, by 
ułatwić segregację?
– W mieście działają 4 punk-
ty selektywnej zbiórki odpa-
dów tzw. Eko-Punkty. W nich 
mieszkańcy mogą oddawać 
sprzęt elektroniczny i  AGD, 
pozostałości farb, lakierów czy 
klejów, zużytych opon i  tek-
styliów. Dodatkowo na terenie 
miasta istnieje rozbudowana 

sieć ogólnodostępnych pojem-
ników do segregacji surowców 
wtórnych. Każde gospodarstwo 
domowe ma prawo do bezpłat-
nego oddania w Eko-Punkcie na  
ul. Głównej 144 B do jednej tony 
odpadów remontowo-rozbiór-
kowych rocznie. Ponadto, uła-
twiamy mieszkańcom składanie 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
– co można zrobić w 6 punktach 
na terenie miasta, zarówno we 
wspomnianych Eko-Punktach, 
w siedzibie MZGO oraz w Urzę-
dzie Miejskim, a także za pomo-
cą platformy e-usług. Prowadzi-
my także system Info-SMS, za 
pomocą którego informujemy 
mieszkańców o terminach od-
bioru odpadów. ZG

Wzrost opłaty marszałkowskiej

Wzrost poziomu recyklingu

Wzrost płacy minimalnej

Wzrost cen 
energii 

elektrycznej74,26 zł 
120,76 zł 

140,00 zł 
170,00 zł 

270,00 zł 

2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Szacunkowy wzrost 
Cen energii 

elektrycznej w roku 
2020r. 

Dane według Jerzy 
Kurella, ekspert 

ds. energetycznych 
Instytutu Staszica

18% 20%
30%

40%
50%

2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

1 850,00 zł 2 000,00 zł 2 100,00 zł 2 250,00 zł
2 450,00 zł

2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Dlaczego rosną opłaty za śmieci?
Główne czynniki:
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puls miasta

Segregacja musi wyglądać lepiej

Tunelem nad jeziora

Dzięki temu nie trzeba już przechodzić przez nasyp i  tory. Łącznik ma 14 m długości 
i  5  m szerokości. Powstał z  myślą o  rowerzystach, biegaczach czy spacerowiczach. 
W szczególnych przypadkach, tunel może być wykorzystywany przez samochody służb 
ratowniczych. Całość prac kosztowała 3,6 mln zł.

Już jest! Tunel pieszo-rowerowy połączył dwa 
popularne zbiorniki w mieście! Poprowadzony został 
pod torowiskiem biegnącym między jeziorami. 

2018
jesień 2019

lato

Tak było, tak jest!

Zdaniem dąbrowian
ZOBACZCIE 

WIĘCEJ
dabrowa-gornicza.pl
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- Cieszę się  
z modernizacji dróg przy 

Pogorii III. Nie dość, że 
będzie więcej miejsc 

postojowych, to także będzie 
bliżej do autobusu. To duże 

udogodnienie dla tych, co tak 
jak ja, nie chcą jeździć swoimi 

samochodami  
– mówi pani Martyna,  

dąbrowianka.

Autobusem  
nad Pogorię

Już niebawem na plażę nad Pogorią III będzie 
można dojechać specjalnym, wakacyjnym autobu-
sem. Kończą się prace związane z remontem dróg 
dojazdowych do akwenu. To dobra wiadomość dla 
mieszkańców miasta i gości z całego regionu.

Trasa autobusu 716 (linia będzie kursowała od poniedziałku  
do piątku co godzinę, w weekendy co 30 minut).

Zasypią nas śmieci
Jedna butelka PET po wodzie mineralnej to niedużo? Kiedy 
tak samo każdego dnia pomyśli 50 tys. osób i butelkę 
wyrzuci do odpadów zmieszanych, zamiast  
do odpowiedniego kontenera, to oznacza nawet  
1,5 mln nieposegregowanych butelek w skali 
miesiąca. A to przykład tylko jednego  
rodzaju odpadu!
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gospodarka

Już niedługo, Joanna Kozieł, 
w  ramach programu „Lokal na 
start”, otworzy punkt rehabili-
tacji małych zwierząt. 
To kolejna przedsiębiorcza osoba 
z  Dąbrowy Górniczej, która otrzy-
mała wsparcie przy realizacji swoich 
biznesowych planów. W nowej leczni-
cy będą wykonywane między innymi 
zabiegi neurologiczne oraz rehabilita-
cyjne. Pozwoli to zwierzakom na szyb-
szy powrót do zdrowia po urazach.

MKW
Dzisiaj swoje produkty wysyła 
do 21 krajów. ERG znany jest 
nie tylko w  Niemczech czy 
Francji, ale także w Mołdawii 
i Tadżykistanie. Swój sukces 
firma zawdzięcza między in-
nymi doświadczonym pracow-
nikom, którzy bardzo często 
od pokoleń związani są z ząb-
kowickim zakładem. 

Spółka nieustannie rozwija 
swój potencjał i  błyskawicz-
nie reaguje na potrzeby ryn-
ku. Niemal każdy Europejczyk 
codziennie korzysta z jej pro-
duktów. Chodzi tutaj między 
innymi o worki śniadaniowe 
i  folie do przechowywania 
produktów spożywczych. Poza 
tym z worków wyprodukowa-

nych w  Dąbrowie Górniczej 
korzystają także największe 
europejskie firmy odzieżowe.
Ząbkowicki ERG od lat słynie 
także z  produkcji skrzynek 
transportowych oraz pojem-
ników na jajka i  pieczywo. 
Tutaj również produkowane są 
wiadra budowlane i kosze na 
odpadki. Zakład związany jest 
także z europejskim rynkiem 
samochodowym. Produkuje 
bowiem, spełniające wysokie 
normy bezpieczeństwa, obu-
dowy akumulatorowe.
Przez ostatnie kilka lat spółka 
zainwestowała około 20 mi-
lionów złotych w  rozbudowę 
innowacyjnych linii produk-
cyjnych, a także w rozwój no-
wych produktów. Dzięki temu 

jej moce produkcyjne wzrosły 
o ponad 50%.
– Mamy obecnie bardzo no-
woczesne linie produkcyjne. 
Dzięki pracy naszych inżynie-
rów systematycznie zwiększamy 
ich efektywność, a także jakość 
produktów. To stanowi o na-
szej przewadze przy oferowa-
niu produktów foliowych poza 
granicami kraju – mówi Robert 
Groborz, prezes ERG SA. GC

Porzucone  
stare mięso

Z wizytą  
w Czechach  
– 60 lat Studenki

Notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych ząbkowicki ERG należy do 
najstarszych i jednocześnie najnowocześniejszych 
dąbrowskich zakładów. Firma działa na 
europejskim rynku od ponad 120 lat. Powstała 
podczas zaborów, przetrwała dwie wojny światowe 
i czasy socjalistycznego zarządzania gospodarką. 

Na początku czerwca, delegacja z Dąbrowy Górniczej po-
jechała do zaprzyjaźnionej Studenki w Czechach. Podczas 
wyjazdu miejscowi samorządowcy zaprezentowali walory 
swojej gminy – między innymi atrakcje turystyczne.

Po akcji sprzątania śmieci przy Pogorii IV długo czysto 
nie było. Okazało się, że ktoś wyrzucił w trzech miej-
scach w lesie stare, przeterminowane mięso. Po interwencji 
mieszkańców, śmieci usunięto. Jednak po kilku dniach 
problem powrócił.

Notowania Made in Dąbrowa

Lokal  
na start

W GÓRĘ 

LUB 

W DÓŁ

Gabinet rehabilitacji 
małych zwierząt

Przedsiębiorczość się opłaca

Od chlorowanego 
wapna do worków 
śniadaniowych

Ząbkowicki ERG od lat słynie z produkcji skrzynek transportowych oraz pojemników na jajka i pieczywo

Rok 2005 
- akcje ząbkowickiego ERG-u 

zostały dopuszczone do 
publicznego obrotu oraz 

zadebiutowały na Warszawskiej  
Giełdzie Papierów 

Wartościowych.

Dla tych, którzy też  
chcieliby mieć swój „lokal  

na start”, dobra wiadomość.  
Ruszyła kolejna edycja akcji. Będzie można wybierać 

spośród dziewięciu lokali, a termin składania wniosków 
mija 19 sierpnia – mówi Paweł Lelas z Biura Rozwoju UM.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym 
roku miasto podjęło decyzję o wykonaniu opry-
sków w tych częściach miasta, gdzie owady są 
najbardziej dokuczliwe. Środki, które zostaną 
użyte, działają nie tylko przeciw komarom, ale 
i kleszczom. Będą jednak bezpieczne dla dzieci, 
dorosłych, roślin i zwierząt.

MŁ

ekologia

Sposób na komary
Lato to nie tylko czas urlopów, słonecznej pogody i weekendowych wypadów za 
miasto. Wraz z nadejściem ciepłych dni pojawiły się komary, meszki i kleszcze, 
a właściwie ich plaga. 

Opryski w parkach 
i nad wodą

Pierwsza tura oprysków ruszy jeszcze 
w czerwcu, druga w lipcu, trzecia w sierp-
niu. Obejmą w sumie 200 hektarów mia-
sta. Będą to głównie parki, laski, bulwary, 
akweny wodne, duże osiedla mieszka-
niowe, place zabaw, tereny wzdłuż pasów 
drogowych, zarówno w centrum, jak i na 
terenach zielonych. 

Przypomi-
namy, że po 
dąbrowskich 

akwenach nie 
można pływać  

jednostkami z napędem 
spalinowym. Dotyczy to 
zarówno skuterów wodnych 
jak i motorówek. Przestrze-
gania tych przepisów pilnu-
ją patrole policji wodnej.

Czekamy na Wasze zdjęcia.
Przesyłajcie je na 
przegladdabrowski@
biblioteka-dg.pl
– koniecznie z danymi au-
tora. Najciekawsze opubli-
kujemy na naszych łamach.

Zauważyłeś coś niepokojącego. Interwenuj!

•  Straż Miejska, telefon 986 – czynny całą dobę

•  Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefon 
32 262 44 10 – czynny całą dobę

•  Wydział Ekologii i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego, telefon 32 295 67 18 – czynny 
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Eko–barometr

Skarby dąbrowskiej natury

Czekamy na 
Wasze zdjęcia.

Tęcza na pustyni
Nam nie jest wszystko jedno

ekologiczna rubryka interwencyjna

Zapraszamy na 
fotograficzne, 
bezkrwawe 
łowy. 

Zajrzyj również na 
FB na  
DG w Obiektywie

Zdjęcie zostało wykonane w maju 2017 r. Dzień 
był szary i deszczowy, ale po południu, na zacho-
dzie, pomiędzy chmurami zaczęło przebijać czyste 
niebo. Z doświadczenia wiedziałem, że pod wie-
czór można spodziewać się tęczy. Spakowałem 
sprzęt do samochodu i pojechałem do Chechła, 
aby dostać się na północną część Pustyni Błędow-
skiej. Efekt planowania pokazuje publikowane 
zdjęcie. W podobny sposób udało mi się jeszcze 
kilka razy „złapać” tęczę na pustyni.

Andrzej KryzaŁamanie zakazu 
pływania sprzętem 
z silnikiem 
spalinowym grozi 
surowymi karami

Takie widoki
tylko po deszczu

na Pustyni 
Błędowskiej

200 ha
miasta zostanie 

poddanych 
opryskom

W walce z kleszczami skutecznym 
wsparciem są stosowane w Dąbrowie 
Górniczej sezonowe opryski
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wszyscy jesteśmy z Dąbrowy

Mamy dla Was prawdziwy 
wakacyjny hit. W lipcu pra-
cownicy Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej podzie-
lą się z Wami swoją wiedzą 
i doświadczeniem z zakresu 
umiejętności społecznych 
i tworzenia projektów.
Przez trzy pierwsze wtorki (2, 
9 i 16 lipca, 10:00-12:00) dą-
browska młodzież będzie mia-
ła okazję nabyć umiejętności 
z zakresu działania w społecz-
ności lokalnej. Lipcowe czwart-
ki (4,11 i 18 lipca, 10:00-12:00) 
będą dla tych, którzy chcą do-
wiedzieć się, jak napisać dobry 
projekt. A wszystkie lipcowe 
poniedziałki (od 1 do 29 lip-
ca) punktualnie o 9:00 będą 
okazją na kawę z dużą dawką 
społecznej energii. Spotkaj 
się z ekspertami z CAO i po-
rozmawiaj o tym, jak włączyć 
mieszkańców w  działania 
organizacji społecznych, jak 
reklamować społeczne inicja-
tywy.  AZ

Zapisy i informacje: cao@
dabrowa-gornicza. pl oraz 
668 57 39 52.

Na dwóch kółkach 
jeździło prawie 2 tysiące 

uczniów, ze 146 klas, 
z 16 placówek. Za nimi 

ponad 46 tysięcy 
przejazdów.

A jednak się udało!Życie na maksa

Maj na dwóch 
kółkach

Aktywny 
tydzień 

Dzieciaki z dąbrowskich szkół 
i przedszkoli rywalizowały ze 
sobą na rowerach, hulajnogach 
i rolkach. W sumie na dwóch 
kółkach jeździło prawie 2 ty-
siące uczniów, ze 146 klas, z 16 
placówek. Za nimi ponad 46 ty-
sięcy przejazdów. Zasady kam-

panii były proste: każdy przed-
szkolak, uczeń i  nauczyciel, 
który w maju na lekcje docierał 
na rowerze, hulajnodze, rolkach 
czy deskorolce, otrzymywał na-
klejki do specjalnego dziennicz-
ka i na wspólny plakat klasowy. 
Następnie wszystkie naklejki, 

jako punkty, były sumowane. 
Na koniec akcji każdy z uczest-
ników dostał niespodzianki, 
a na najaktywniejszych czeka-
ły dodatkowe nagrody. Najlep-
szym przedszkolem okazało się 
to z numerem 14, zaś najlepszą 
szkołą podstawową była w tym 

roku SP 28. 
Te placówki już 
niebawem wzboga-
cą się o profesjonalne stojaki 
rowerowe ufundowane przez 
Arcelor Mittal. Kolejna akcja 
Rowerowy Maj już za rok!
 DD

Najlepszym przedszkolem okazało 
się to z numerem 14, zaś najlepszą 
szkołą podstawową była w tym 
roku SP 28.

Matura zdana na 5!
50 lat  i kilka dni po egzaminie dojrzałości

Poznajmy się 

Dawni uczniowie Technikum Hutniczego spo-
tkali się… 50 lat po maturze! Nie obyło się bez 
wspomnień, anegdot i łez wzruszenia. Ucznio-
wie nie szczędzili ciepłych słów pod adresem 
swojej wychowawczyni – pani Rene. 

Technikum 
Hutnicze

Sala sesyjna 
Urzędu 

Miejskiego

Prezydent Marcin Bazylak wręczył listy gratula-
cyjne najlepszym uczniom ostatnich klas szkół 
średnich. Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego. 
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#DziejesięwDG

Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

Mniej więcej w centrum na-
szego miasta, jakieś 10 lat 
temu, wyrósł las. Składa się 
z 28 słupów, różnej wysokości. 
Te najniższe – a  naliczyłem 
ich 14 – obwieszono światła-
mi i żółtymi przyciskami dla 
pieszych. Na słupach średniej 
wielkości i  takich z metalo-
wym ramieniem wyciągnię-
tym nad jezdnią też poza-
wieszano światła, niekiedy 
po dwa na jednym ramieniu, 
w sumie 26 zestawów. Na słu-
pach najwyższych zatknięto 
kamery monitoringu, jest ich 
9. Całość, mieniącą się zielo-
nym, pomarańczowym i czer-
wonym, uzupełniają – i ubar-
wiają – słupki ze znakami 
drogowymi. Tych ostatnich, 
zaskoczony rozmiarem od-
krycia, nie policzyłem. Poli-
czyłem za to, jak długo trzeba 
czekać na zielone światło, by 
przejść z  jednej strony ulicy 
na drugą. Wyszło mi półtorej 
minuty, które w czerwcowym 
upale dłuży się w  nieskoń-
czoność. Tym bardziej, że na 
przejściu dla pieszych zlokali-
zowanym 87 metrów poniżej 
opisywanego miejsca tego pro-
blemu nie ma, bo nie ma świa-
teł. Identycznie jest na przej-
ściu dla pieszych położonym 
150 metrów powyżej. Tam też 
nie zamontowano sygnalizacji 
świetlnej, a to sygnał, że przej-
ście przez jezdnię przebiega 
zdecydowanie sprawniej.

Światła z  najbardziej ruchli-
wych skrzyżowań ostatnio 
wyeliminowano w Sosnowcu. 
Mnie osobiście najbardziej 
cieszy ich brak wokół sosno-
wieckiego ślimaka. Dawno 
temu, jako świeżo upieczony 
kierowca srebrnego cinquecen-
to, zaliczyłem w tym miejscu 
stłuczkę. Powodem było czer-
wone światło, które jakoś tak 
nagle się przede mną zaświe-
ciło. Wyhamowałem. Jadący 
za mną autobus tego nie zro-
bił. 11 sygnalizacji świetlnych 
zlikwidowano też w centrum 
Krakowa. Na Kongresie Regio-
nów opowiadał o tym Łukasz 
Franek, dyrektor krakowskiego 
Zarządu Transportu Publiczne-
go. – Początkowo wyglądało to 
niepokojąco, ludzie podjeżdżali 
lub podchodzili do dobrze zna-
nego skrzyżowania i nie bardzo 
wiedzieli, co ze sobą zrobić. Ale 
ten chaos po niedługim czasie 
przekształcił się w harmonię. 
Teraz wszyscy: piesi, tramwaje, 
auta, na równych prawach ko-
rzystają z przestrzeni. Co więcej 
– ruch stał się bardziej płynny. 
Przy czym tu nie chodzi tylko 
o  mobilność, a  o  przestrzeń. 
Chcemy zapewnić ulice, po 
których da się przemieszczać, 
ale też wyjść z psem, z dzieć-
mi, posiedzieć na ławce – mó-
wił dyrektor ZTP. Jednocześnie 
przypominał, że podstawa to 
dobry transport publiczny: 
w Krakowie tramwaje jeżdżą 

co 7,5 minuty, bo jak wyliczyli 
urzędnicy, wtedy pasażerowie 
nie sprawdzają rozkładu jazdy. 
Równolegle miasto chce pod-
wyższyć opłaty parkingowe do 
9 zł za godzinę. – Obecne ceny 
są charytatywne. Nie można 
bać się powiedzenia miesz-
kańcom, że przestrzeń w cen-
trum kosztuje. Uporządkowa-
liśmy parkowanie, ograniczając 
25 proc. miejsc i przeznaczając 
na przestrzeń publiczną – wyja-
śniał Franek. – Była głośna dys-
kusja, były msze święte prze-
ciwko zmianom, ale po roku 
większość osób jest za.
Ale wróćmy do dąbrowskiego 
lasu słupów. Zobaczymy tu 
samochody, które stoją, prze-
jeżdżają kilkanaście metrów 
i… znowu stoją. Zobaczymy 
pieszych, którzy podchodzą 
do słupków, dotykają żółtych 
pudełeczek z napisem „proszę 
dotknąć”, stoją, nadal stoją, 
więc ponownie dotykają przy-
cisków i wreszcie przechodzą… 
na pas zieleni pomiędzy jednia-
mi. Następnie podchodzą do 
kolejnych słupków, uprzejmie 
dotykają żółtych pudełeczek, 
po czym znowu stoją…
To i  my bądźmy uprzejmi. 
Światłom poustawianym pod 
dyktando nieżyciowych prze-
pisów, ciemnym i  wilgotnym 
przejściom dla pieszych, stro-
mym kładkom, obskurnym 
barierkom rozsianym po całej 
Dąbrowie – czas podziękować.

Miasto i okolice

Zielone,  
pomarańczowe, stop!

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
ngo.dabrowa-gornicza.pl

Konkurs na dyrektora 
szpitala rozstrzygnięty

projektów zostało 
skierowanych  
do weryfikacji  

merytorycznej w ramach 
Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego 2019. 

Na kolejne spotkania 
mieszkańców zapraszamy  

we wrześniu.

W wyniku konkursu, Iwo-
na Łobejko została po-
wołana na dyrektora Za-
głębiowskiego Centrum 
Onkologii Szpital Specja-
listyczny im. Sz. Starkie-
wicza. 

Pani Łobejko od prawie 30 lat 
związana jest z ochroną zdro-
wia – była m.in. dyrektorem 
Branżowej Kasy Chorych 
w Katowicach, dyrektorem 
szpitala powiatowego w Tar-
nowskich Górach, pracowała 
również w Biurze Terenowego 
Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych 
w Katowicach. Przez prawie 
11 lat była dyrektorem Wo-
jewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego numer 5 im. św. 
Barbary w Sosnowcu (to jeden 
z kilkunastu polskich szpita-
li, który posiada status Cen-

trum Urazowego). Od marca 
tego roku, po przejściu na 
emeryturę dotychczasowego 
dyrektora Zbigniewa Podra-
zy, pełniła funkcję dyrektora 
ZCO. Do konkursu oprócz 
niej przystąpiło dwóch kan-
dydatów.  red

30 maja, z  okazji Dnia Ro-
dzicielstwa Zastępczego, 
prezydent miasta spotkał się 
z  przedstawicielami rodzin 
opiekujących się dziećmi 
w  trudnej sytuacji życiowej. 
W  spotkaniu uczestniczyła 
także Bożena Borowiec, od lat 
związana z pieczą zastępczą, 
a obecnie jako wiceprezydent 
odpowiedzialna m.in. za poli-
tykę społeczną w mieście.
Przy kawie i ciastku, w swo-
bodnej atmosferze poruszono 

wiele ważnych zagadnień. Mó-
wiono o istniejących przepi-
sach prawnych, problemach 
związanych z  adopcją, ale 
i o radościach, wzruszeniach, 
które na co dzień towarzyszą 
rodzinom zastępczym. Nie za-
brakło oczywiście wspomnień 
i opowieści wyciskających łzy, 
bo pełnienie roli rodziny za-
stępczej często związane jest 
z wieloma emocjami.
– Dziękuję za wytrwałość, 
codzienny trud oraz promo-

wanie idei rodzicielstwa za-
stępczego – mówił do rodzin 
Marcin Bazylak, prezydent 
miasta. – Przyjęcie pod swój 
dach dziecka po trudnych 
przejściach życiowych, ofia-
rowanie mu uwagi, troski 
i rodzinnego ciepła, dzielenie 
z  nim radości i  smutków to 
wielki dar, jaki można ofiaro-
wać drugiemu człowiekowi. 
Cieszę się, że Państwo podję-
liście to wyzwanie!

Anna Zubko

Z POTRZEBY SERCA I MIŁOŚCI DO DZIECI
– Żeby być rodziną zastępczą, trzeba przede wszystkim mieć taką wolę, dobry kontakt z dziećmi, 
wielkie serce i poczucie, że można pomóc dzieciom, które nie mają pełnych rodzin albo nie mają 
ich w ogóle – mówią Anna i Mariusz Kędrowie, którzy 11 lat temu podjęli decyzję o zostaniu 
rodziną zastępczą. Przez te lata przyjęli pod swój dach ponad 40 dzieci, którym ofiarowali to, 
co najcenniejsze – swój czas, opiekę i miłość. Pomogli zaleczyć rany, znaleźć nowe rodziny 
i odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. 

W naszym mieście funkcjonują 132 rodziny zastępcze, które 
opiekują się 172 dziećmi. Szkolenia dla kandydatów na rodzi-
ny zastępcze dla małżeństw i osób stanu wolnego organizu-
je dąbrowski MOPS. Więcej informacji udziela Dział Opieki 
nad Dzieckiem i  Rodziną tel.  571  332 354, 571  332 355, 
571 332 356.

148
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alternatywnik
Bimbrownicy, striptizerki, gwiazdy estrady i konflikt rozstrzygnięty przez Komitet Centralny PZPR

Ekwilibrystyka szkłem,  
czyli prawdziwe życie na osiedlu

Komitet to taka dzisiejsza 
rada osiedla, która w  tam-
tych, niełatwych czasach or-
ganizowała życie kulturalne 

i społeczne mieszkańcom 
bloków. Dzięki skrupu-
latnym zapiskom jego 
członków możemy dzi-
siaj zajrzeć w dawne życie 
osiedla i krok po kroku 
prześledzić wydarzenia, 
jakie się na nim rozgry-
wały.
Komitet na osiedlu Ka-

sprzaka był naprawdę 
aktywny i  doskona-
le zgrany – co widać 
chociażby po samej 
kronice, która opisu-
je nawet najmniejsze 
wydarzenia i ubar-
wia je fotografia-
mi. Na pożółkłych 

już dzisiaj stro-
nach można 

przeczy-
tać o  im-
prezach 
organi-

zowanych 
w  osiedlowej kawiarni oraz 
rutynowych i  spektakular-
nych akcjach milicji. W kro-
nice kryminalnej są relacje 

o  zagubionych na Podlesiu 
dzieciach. Jest także niemal 
fantastyczna opowieść o zło-
dzieju ujętym w piwnicy przez 
inwalidę. Za siniaki odniesio-
ne podczas obywatelskiego 
zatrzymania dzielny inwali-
da otrzymał później od ko-
mendanta milicji „satysfakcję 
moralną” i mógł w majestacie 
prawa przyłożyć złodziejowi. 
Czujni milicjanci namierzyli 
także i bohatersko zlikwido-
wali trzy osiedlowe bimbrow-
nie.

KOMITET  
TRZEŹWOŚCI
W kronice jest sporo osiedlo-
wej gwary i dawno nieużywa-
nego nazewnictwa. W księ-
dze, jak w  większości tego 
typu dzieł minionej epoki, 
co rusz wspomina się o wiel-
kich i bohaterskich czynach 
władz miasta oraz członków 
PZPR-u. Znajdziemy tam in-
formacje o  tysiącach drzew 
i krzewów zasadzonych mię-
dzy blokami i pełnej poświę-
cenia walce członków komi-
tetu osiedlowego o możliwość 
odnoszenia makulatury do 
barakowozu.

Z kroniki wynika, że na osie-
dlu działał również Komitet 
Krzewienia Trzeźwości i Abs-
tynencji. Nie było to zbyt silne 
ugrupowanie, bo liczyło zale-
dwie siedemnastu członków.
Komitet mieszkańców zaj-
mował się również sprawami, 
które w dzisiejszych czasach 
wydają się niemożliwe do 
wykonania przez członków 
zwykłej rady osiedla. Przy-
kładem może być wywalcze-
nie dla pewnego mieszkańca 
bloku warunkowego zwol-
nienia z więzienia! Wszystko 
w  trosce o  to, aby mógł za-
opiekować się trójką swoich 
dzieci. W dzisiejszych czasach 
wydaje się to niemożliwe, cho-
ciażby ze względu na obowią-
zujące prawo.

PEŁNE PÓŁKI
Innym ciekawym wydarze-
niem był konkurs na najlepszą 
placówkę handlową na osiedlu. 
Komitet postarał się, aby na 
wręczenie nagród z  dalekiej 
Warszawy przyjechał sam 
prezes PSS „Społem”. Oczywi-
ście i tym razem nie zabrakło 
propagandowych akcentów. 
Na pamiątkowych zdjęciach 

Dzięki uprzejmości Muzeum Miejskiego 
Sztygarka w moich rękach znalazła się 
kronika „Komitetu Osiedlowego 
Samorządu Mieszkańców 
nr 12 Osiedla Hutników Huty 
Katowice”. Ten niezwykły album, 
zawierający między innymi kilkaset 
fotografii,przedstawia życie na 
Kasprzaku w ostatniej 
dekadzie PRL-u. 
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alternatywnik
Bimbrownicy, striptizerki, gwiazdy estrady i konflikt rozstrzygnięty przez Komitet Centralny PZPR

Ekwilibrystyka szkłem,  
czyli prawdziwe życie na osiedlu

widać pełne sklepowe półki. 
Mieszkańcy osiedla do dzisiaj 
żartują, że do zwycięskiego 
sklepu zwieziono towar z całe-
go województwa. Członkowie 
komitetu nie mieli najmniej-
szych kompleksów. W kronice 
roi się od wpisów potwierdza-
jących skuteczne interwencje 
u samych ministrów, a nawet 
na szczytach Partii. Często 
dotyczyły one sporów z  ów-
czesnym Urzędem Miejskim. 

WOJNA Z PARTIĄ
Niemal otwarty konf likt 
zmierzający do wyelimino-
wania krnąbrnych mieszkań-
ców Kasprzaka z działalności 
społecznej znalazł finał w Ko-
mitecie Centralnym PZPR 
w  Warszawie i  Kancelarii 
Rady Państwa.
Osobnym rozdziałem są hi-
storie z kawiarni osiedlowej 
„Adria”. W  kronice – poza 
relacjami z  balów karnawa-
łowych, Dnia Kobiet i innych 
osiedlowych wydarzeń – znaj-
dziemy sporo fotorelacji z wy-
stępów artystycznych. Obok 
lokalnych miejskich zespo-
łów widnieją zdjęcia gwiazd 

estrady krakowskiej. Trudno 
w to uwierzyć, ale na osiedlu 
gościła między innymi Anna 
Dymna. Podczas spotkania 
z aktorką można było nawet 
wypić, niedostępną wówczas, 
zachodnią Coca-Colę, która 
kosztowała 40 złotych!

EROTICA NA FINAŁ
Niezwykle oryginalne i elek-
tryzujące były także nazwy 
zespołów, które grały w osie-
dlowej kawiarni. Warto tutaj 
przypomnieć np. – „Ekwili-
brystykę Szkłem” albo „Pło-
mienie”. Ciekawa jest też lista 
atrakcji, które przygotowano 
na jeden z  bali karnawało-
wych. Na początku wystąpił 
minikabaret, później iluzjo-
nista o pseudonimie „Peter”. 
Dalej były monologi śląskie. 
Wraz z rozwojem imprezy at-
mosfera robiła się coraz bar-
dziej gorąca. Po monologach 
wystąpił ogniomistrz, później 
gości zabawiała burleska. Na 
finał wieczoru namiętny po-
pis dała para taneczna „Eroti-
ca”, a całą część artystyczną 
zakończył striptiz „Lucci”! 

Krzysztof Kulik

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
WWW.FABRYKAPELNAZYCIA.PL



12

Przegląd Dąbrowski  |  nr 4 (227) czerwiec 2019 

kultura / biblioteka

Jak nie czytam, 
jak czytam?

Pamiętamy 
o Osieckiej
Biblioteczny zespół muzyczny Poczytalni nie 
próżnuje! Dopiero co zagrali na IX Pikniku Inte-
gracyjnym Osób Niepełnosprawnych, a już kilka 
dni później pojawili się w warszawskim studiu 
Polskiego Radia, aby wziąć udział w przesłu-
chaniach do 21. edycji konkursu „Pamiętajmy o 
Osieckiej”. Przemysław Smolarski, Janusz Golec, 
Mateusz Jurczyk oraz Radosław Bernstock wy-
konali dwa utwory: „Kiedy mnie już nie będzie” 
oraz „Uciekaj moje serce”, które zapewniły im 
bezpośredni awans do III etapu konkursu! Gra-
tulujemy! /MB/

Filia 8 MBP przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
wspierającej czytelnictwo wśród dzieci i mło-
dzieży pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Z tej okazji zorganizowano wydarzenie, pod-
czas którego m.in. czytano na głos „Lokomoty-
wę” J. Tuwima, tańczono z książką czy rapowa-
ło poezję J. Brzechwy. Wydarzenie finiszował 
happening – pochód wszystkich uczestników 
ulicą Warszawską oraz Żwirki i Wigury, celem 
manifestacji potrzeby czytania, promocji książ-
ki i współpracy biblioteczno-szkolnej./MB/

Reżyser spektaklu – Grzegorz 
Kwas – od początku roku praco-
wał z grupą aktorów-amatorów, 
aby stworzyć niezwykłą odsłonę 
dramatu Tadeusza Różewicza. 
Ze spokojem można stwier-
dzić, że udało mu się to w stu 
procentach. Aktorzy wykazali 
się niesamowitą wrażliwością 
i wyczuciem, którego mogliby 
pozazdrościć im weterani sceny.
Główna rola przypadła Jackowi 
Pielgrzymowi, który zaprezen-
tował publiczności wachlarz 
umiejętności aktorskich i mu-
zycznych. Na uwagę zasługuje 
także odważna kreacja Małgo-
rzaty Sochy, która spotkała się 
z gromkimi brawami i zachwy-
tem widzów. Trzeba przyznać, 
iż role obsadzono z najwyższą 
starannością, czego efekty moż-
na było podziwiać podczas zna-
komitej premiery.
Po wakacjach spektakl zagości 
ponownie na bibliotecznej sce-
nie, zaś amatorska grupa teatral-
na podejmie kolejne wyzwania. 
Pozostaje nam tylko trzymać 
mocno kciuki i życzyć aktorom 
dalszych sukcesów!/MB/

MBP zaprasza do obejrzenia ogólnopolskiej wy-
stawy objazdowej „Moje podróże małe i duże”. 
Ekspozycja zawiera nagrodzone, najlepsze i naj-
ciekawsze zdjęcia, które zostały nadesłane na 
konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu. Choć jest tylko niewielkim 
fragmentem bogactwa nadesłanych na konkurs 
utrwalonych chwil, to pięknie pokazuje nie tylko 
magię zwykłych-niezwykłych miejsc, ale i wyjąt-
kową wrażliwość estetyczną twórczyń i twórców 
tych fotografii. Wystawa znajduje się w Galerii 
Klubowej oraz holu Biblioteki Głównej i będzie 
dostępna przez lipiec i sierpień. Wstęp wolny. /MB/

Premiera inna niż wszystkie… 
22 czerwca o godz. 18:00 w Bibliotece Głównej odbyła się 
premiera spektaklu „Kartoteka”, który powstał z inicjatywy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. 

Studio biblioteka

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

do zobaczenia
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Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie 
Górniczej serdecznie 
zaprasza na plenerowe 
spektakle teatralne, 
które będą odbywać się 
w każdy piątek lipca, 
każdorazowo w innej 
lokalizacji: na terenie 
osiedla przy ul. Ofiar 
Katynia (w pobliżu ZSP 
nr 4) w Strzemieszycach 
Wielkich, w parku 
Hallera, w parku 
Zielona oraz na terenie 
osiedla Mydlice. 

Drugie życie 
kwiatów

Wakacyjne 
otwarcie

Tegoroczną „Legendarną Akcję 
Lato” postanowiła zainauguro-
wać Filia 7 (ul. Kasprzaka 46), 
która zaprasza na festyn przed 
swoją placówką! W progra-
mie: pokaz dużych baniek 
mydlanych, konkursy 
z nagrodami, anima-
cje, klocki literackie 
i wiele innych atrakcji! 
Wstęp wolny./MB/

Już 5 lipca o godz. 18:00 spektakl 
familijny pt. „Zaczarowany Kap-
turek” na terenie osiedla przy ul. 
Ofiar Katynia 78 A-F w Strzemie-
szycach Wielkich przedstawi Teatr 
Falkoshow. Tydzień później o tej 
samej porze, aczkolwiek w parku 
Hallera, z przedstawieniem „Ali 
Baba i czterech rozbójników” za-
prezentuje się Wędrowny Teatr 

Lalek Małe Mi. Z  kolei 19 lipca 
będzie należał do Fabryki Kultury 
i ich „Pana Tadeusza muzycznie”, 
który objawi się zgromadzonej pu-
bliczności w parku Zielona o godz. 
19:00. Zwieńczeniem projektu bę-
dzie interaktywny spektakl „Mapa 
marzeń” (Teatr Kultureska), który 
odbędzie się 26 lipca o godz. 18:00 
przy ul. Legionów Polskich 131a 

– osiedle Mydlice. W  razie nie-
sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych, spektakle zostaną prze-
niesione do Centrum Handlowego 
Pogoria. Wstęp na wszystkie wy-
darzenia jest bezpłatny. Serdecznie 
zapraszamy!/MB/
Projekt „Tuż za rogiem” jest do-
finansowany ze środków Urzędu 
Miasta.

Tym razem progi naszej pracowni artystycznej 
zostały niemal usłane różami! Uczestnicy zajęć 
plastycznych mieli okazję tworzyć wyjątkowe 
obrazy z suszonych roślin, które po odpowied-
nim ułożeniu znajdowały swoje miejsce pomię-
dzy przezroczystym szkłem akrylowym. Efekt 
owych rękodzieł zaskoczył zarówno tworzących, 
jak i obdarowanych tymi niezwykłymi podar-
kami./MB/

Spotkaj teatr… 
„Tuż za rogiem”!

czasoumilacz literacka pracownia

popularni czytają czy wiesz że...

już za parę dni, za dni parę...

Wszystkie placówki 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej dyspo-
nują łącznie 186 
tytułami prasy.

Od muzycznych amatorów do 
gwiazd rocka, z licznymi przeboja-
mi na koncie, z bogatą dyskografią 
i przyciągający tłumy na koncerty. 
„T. Love. Potrzebuję wczoraj. Ofi-
cjalna biografia”, autorstwa Magdy 
Patryas ciekawie pokazuje barwną 
historię jednego z najpopularniej-
szych polskich zespołów. Relacjonuje 
i odkrywa kulisy oraz blaski i cienie 
muzycznej, nieraz niełatwej i zagma-
twanej podróży od młodzieżowej pa-
sji do wielkiego świata show-biznesu.

Książkę poleca  

Przemysław Kędzior

– Kancelaria   
Prezydenta Miasta

facebook

@mbpdg

instagram

www.instagram.com/bibliotekadg

strona internetowa

www.biblioteka-dg.pl

tel. 32 639 03 00

fax. 32 639 03 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. T. Kościuszki 25

KONTAKT
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z życia dzielnicy, osiedla i ulicy
Razem możemy więcej

Lucyna Cieślik, na zdjęciu 
pośrodku, od 2002 r. jest 
przewodniczącą KGW 
w Łośniu. Koło powstało 
w 1929 r. i jest najstarszym 
kołem w Dąbrowie Górniczej. 
Dzięki zaangażowaniu pań, 
dzielnica tętniła i nadal 
tętni życiem. Odbywały się 
tu kursy gotowania, kroju 
i szycia, haftu, sprowadzano 
kurczęta, sadzonki, 
organizowano loterie, 
prowadzono wynajem 
sprzętu domowego. Koło 
jako pierwsze posiadało 
apteczkę pierwszej pomocy. 
Panie prowadziły poletka 
rolnicze i ogrodnicze. 
KGW w Łośniu dzisiaj liczy 
41 członkiń. Cieszy się 
ogromnym zaufaniem całej 
społeczności dzielnicy, 
uczestniczy w wielu 
lokalnych uroczystościach, 
kultywuje tradycje ludowe 
i przekazuje je następnym 
pokoleniom.

ls 

Z okazji jubileuszu,  
prezydent miasta  

Marcin Bazylak przekazał  
paniom z KGW nowe stroje, 

specjalnie dla pań zagrała Miejska 
Orkiestra Dęta, a goście mogli 
obejrzeć sfinansowaną przez 

miasto wystawę  
prezentującą 90 lat  

historii koła.

Wyjątkowy jubileusz

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

t.
 D

ar
iu

sz
 N

o
w

ak
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z życia dzielnicy, osiedla i ulicy

18
997CZERWCA

w 1975 roku Łosień włączono  
do gminy Ząbkowice, a w 1977 roku  

do Dąbrowy Górniczej

Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła 
się w dokumentach z XV wieku, 
funkcjonowanie osady datuje się jednak 
pomiędzy 1039 a 1211 rokiem.
W 2006 roku odnaleziono tu skarb skła-
dający się z ponad tysiąca srebrnych 
monet oraz 179 srebrnych plac-
ków. Znalezisko nazwane „Skar-
bem hutnika”, pochodzi z XII wie-
ku i można je oglądać w Muzeum 
Miejskim „Sztygarka”. W XVI wieku 
wymienia się na terenie wsi dwie 
kopalnie „Kraków” i „Kałuża”. 
Osada miała jednak zawsze 
charakter rolniczy. Historia 
Łośnia to także organizacje 
społeczne – Ochotnicza Straż 
Pożarna założona w 1926 roku 
oraz świętujące właśnie 90-le-
cie istnienia – Koło Gospodyń 
Wiejskich.                                  LS

Policjanci z Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej poszukują 4 
mężczyzn, którzy podejrzewani są o stosowanie gróźb karalnych wobec 
jednego z dąbrowskich przedsiębiorców. Sprawcy grożąc użyciem 
przemocy żądali od mężczyzny zwrotu wierzytelności. Mężczyźni zostali 
zarejestrowani przez kamery monitoringu. Wszystkie osoby, które mają 
informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są 
o kontakt z policjantami z Dąbrowy Górniczej.

Zauważyłeś zagrożenie 
- zadzwoń!

Dąbrowa z bliska

Na gorącym uczynku…

Kto czyta, nie błądzi

Wakacje dopiero się zaczęły, a upał już daje się we 
znaki! To był najbardziej gorący czerwiec od ponad 50 
lat! W taką pogodę każdy marzy tylko o zanurzeniu się 
w zimnej wodzie. Sprawdźcie, w jakich godzinach pod 
okiem ratowników można kąpać się w Pogorii I i III.

Kąpieliska Pogoria I i Pogoria III strzeżone są od 
15 czerwca aż do końca wakacji. Zażywać kąpieli 
pod okiem ratowników można od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10-18 i w weekendy od 10 do 
19. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Dąbrowie Górniczej sprawdziła czystość wody 
w zbiornikach. Pierwsze badanie odbyło się 10 czerwca 
i potwierdziło, że w Pogoriach można kąpać się bez 
obaw. W trakcie sezonu woda będzie badana jeszcze 
kilkukrotnie. AB

Czyste i strzeżone 
kąpieliska

Łosień - dzielnica ze skarbem

Zażywać kąpieli 
pod okiem 

ratowników można 
od poniedziałku do 
piątku w godzinach 
10-18 i w weekendy 

10-19
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Łosień
powierzchnia  

1041 ha
liczba ludności  

ok. 1500 
wschodnia dzielnica Dąbrowy 
Górniczej oddalona od cen-
trum o około 13,9 km.

Woda w jeziorach będzie badana 
regularnie  przez całe wakacje
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nasza historia

30 lat od tragicznej śmierci alpinisty. 

Celina Kukuczka  
- „Góry- śmiertelna miłość, 
śladami Jerzego Kukuczki”

Dziewięciu 
z Bankowej 1942

12 czerwca

10 pracowników Huty Bankowej zostaje po-
wieszonych przez niemieckiego okupanta 
podczas publicznej egzekucji. Gestapo aresz-
towało dziewięciu robotników Huty Banko-
wej oraz Eugeniusza Puza – syna jednego z ro-
botników, których podejrzewano o sabotaż 
przy produkcji blach wykorzystywanych do 
budowy łodzi podwodnych. 12 czerwca 1942 

roku o godz. 16.00 Niem-
cy wykonali egzekucję. 
Te tragiczne sceny oglą-
dali mieszkańcy miasta, 
którzy zostali przypro-
wadzeni siłą na miejsce 
kaźni. Najmłodszy ze 
straconych, Eugeniusz 
Puz miał 18 lat. Po-

wieszony został jako 
ostatni, wznosząc 

okrzyk: „Niech 
żyje Polska!”.

Od śmierci Jerzego Kukuczki mija 
trzydzieści lat. Synowie Jerzego 
Kukuczki dorośli, a wdowa, Celi-
na, przeprowadziła się na stałe do 
domu w Istebnej, gdzie prowadzi 
Izbę Pamięci poświęconą swojemu 
mężowi. Mieliśmy niepowtarzal-
ną okazję zapytać Panią Celinę 
podczas spotkania z  dąbrowską 
publicznością, jak żyło się pod jed-
nym dachem z jednym z najwybit-
niejszych himalaistów świata. Jakie 
miał wady i zalety, co lubił jeść, ja-
kim był ojcem, a także posłuchać 
o  wiecznej tęsknocie za mężem 
i „normalnym” życiem.  M

Do dziś zachował 
się Dworzec w Go-
łonogu wybudo-
wany w  1885  r. 
Zaprojektowany 
został przez Adol-
fa Schimmelpfeni-
ga, pierwotnie jako 
stacja Dąbrowa.

MM

Nauczycielka i harcmistrzy-
ni. Pracowała w  Gimna-
zjum Żeńskim E. Zawidz-
kiej, w  latach 1926-1934 
uczyła wychowania fizycz-
nego i języka francuskiego 
w Żeńskiej Szkole Handlo-

wej. W czasie okupacji pro-
wadziła tajne nauczanie. Po 
aresztowaniu męża Stefana 
w  1949  r. zachorowała na 

białaczkę i  zmarła. Po-
chowano ją na katowic-
kim cmentarzu przy ul. 
Francuskiej z  krzyżem 
harcerskim i  sztanda-
rem swojej drużyny. 

Dąbrowianin, alpinista, har-
cerz, podróżnik. Zdobył sześć 

z dziewięciu szczytów Korony 
Ziemi. Samotnie wspiął się 
na trzy najwyższe szczy-
ty Ameryki Południowej. 
Przeszedł 100-kilometro-
wy trawers masywu Mount 
McKinley. W ciągu 28 dni 
zdobył cztery siedmioty-

sięczniki Śnieżnej Pan-
tery. W czerwcu 2012 r. 
odwiedził dąbrowskie 
muzeum, by opowie-

dzieć o swojej wyprawie dookoła świata. Rok później 
zdobył swój wymarzony ośmiotysięcznik i… pozostał 
na górze. Żył z pasją, spełniając swoje marzenia. Był in-
spiracją dla wielu z nas. 

Tomek Kowalski 
1985-2013 

Czy wiecie, że Krzysztof Wie-
licki to dobry duch naszego 
muzeum? Stale gości na pre-
lekcjach, które odbywają się 
w ramach spotkań „Wypra-
wy na krańce Ziemi…”.

Dzięki niemu dział podróżni-
czy posiada cenne eksponaty, 
których nie ma w żadnym in-
nym muzeum. Na wystawie 
możemy zobaczyć kombi-
nezon Krzysztofa, w którym 
zdobywał najwyższe szczyty 
świata (zdjęcie powyżej), fio-
letowy plecak, który zabierał 
na wszystkie swoje ośmioty-
sięczniki czy kamień ze szczy-
tu Everestu.  M

Kartka z kalendarza Łowcy okazji 

Było, nie minęło...Ze zbiorów „Sztygarki”

On i ona.  Dąbrowianie w parze z historią

Skarby z Karakorum

Harcerka z żeńskiej szkoły Alpinista i podróżnik
Janina Otto (z domu Bem) 
1901-1950

WIĘCEJ
muzeum-dabrowa.pl
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sport i rekreacja

Pół wieku  
PTTK

Danuta Lech, założycielka stowarzyszenia, nie kry-
ła wzruszenia, odbierając życzenia i gratulacje od 
zastępcy prezydenta miasta Bożeny Borowiec, któ-
ra podkreślała, jak ważną pracę wykonują członko-
wie stowarzyszenia. Prezeska „Rodzin w Kryzysie” 
działa społecznie od 45 lat. To kobieta obdarzona 
wielkim sercem i niezłomnym charakterem, która 
nie poddaje się i aktywnie działa, wspierając naj-
bardziej potrzebujących. AZ

To już pół wieku wycieczek, wypraw, zdoby-
wania i wspólnego wspinania na szczyty! 50 lat 
temu powstał dąbrowski oddział PTTK. Wszyst-
kim członkom gratulujemy pasji i życzymy kolej-
nych lat pod znakiem przygody!

Sezon na jubileusze

Danuta Lech, założycielka 
stowarzyszenia, nie kryła 
wzruszenia

Dąbrowskie 
Stowarzyszenie 

Rodzin 
w Kryzysie 

działa już 20 lat!
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Pomagają rodzinom

To jedyna taka impreza w Dąbrowie 
Górniczej! Podczas najkrótszej nocy 
w roku odbywa się turniej siatkówki 
plażowej. Zawody kończą się po pół-
nocy. I w tym roku nie zabrakło tu tra-
dycyjnego puszczania wianków na wo-
dzie. Uczestnicy nie kryli zachwytu: 
– Bardzo cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w turnieju Nocy Siat-
kojańskiej. Nocne turnieje siatkówki 
plażowej mają swój wyjątkowy cha-
rakter, jednak ten na pewno zapadnie 
w naszej pamięci na dłużej. Szczegól-
ne wrażenie na nas zrobił kompleks 
boisk, którego mieszkańcom Dąbro-
wy Górniczej bardzo zazdrościmy. 
Do zobaczenia za rok! – mówią zwy-
cięzcy turnieju w kategorii męskiej: 
Dawid Zając i  Michał Sendalski 
z Łodzi. mh/ab

Dąbrowski gwiazdozbiór

Noc 
siatkojańska
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jubileusze

1. Barańscy Anna i Zygmunt
2. Bodnar Krystyna i Adam
3. Dąbek Alicja i Stanisław
4. Dunajewscy Stefania i Władysław
5. Fitko Zofia i Tadeusz
6. Gola Maria i Jacek
7. Grabowscy Krystyna i Wiesław
8. Hetman Irena i Józef
9. Hnatik Danuta i Tadeusz
10. Jaremko Janina i Ludwik
11. Kaleta Liliana i Czesław
12. Kucharscy Janina i Józef

1. Aniccy Krystyna i Janusz
2. Gruszka Krystyna i Antoni
3. Kałużyńscy Anna i Bolesław
4. Kańtoch Wiesława i Zygmunt
5. Kokot Zofia i Kazimierz
6. Merta Helena i Tadeusz
7. Możdżeń Czesław i Czesława
8. Placek Elżbieta i Zbigniew
9. Ptak Marianna i Stanisław

1. Kurzak Jadwiga i Maciej
2. Kurzynka Stanisława i Józef
3. Kwiecień Krystyna i Mieczysław
4. Landeccy Anna i Stanisław
5. Leśniak Urszula i Stanisław
6. Łaptos Antonina i Stanisław
7. Polak Jolanta i Jacenty
8. Powolna Teresa i Powolny Stefan
9. Przybyła Teresa i Alojzy
10. Sadowscy Maria i Kazimierz
11. Sewulok Stanisława i Henryk

1. Przybyła Zofia i Edward
2. Pałasz Teresa i Zygmunt
3. Szczepek Wanda i Janusz
4. Tomasik Teresa i Jan
5. Waluszczyk Stanisława i Stanisław
6. Wojtusik Irena i Ryszard
7. Woźnica Halina i Andrzej
8. Wójcik Alicja i Jan
9. Żak Krystyna i Zdzisław

50-lecie

50-lecie

50-lecie

60-lecie
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

Szkło towarzyszyło jej od 
dziecka, gdyż większość 
rodziny pracowała w Hu-
cie Szkła Gospodarczego 
Ząbkowice. Urodziła się 
w  Dąbrowie Górniczej 
i to tutaj znajdowała in-
spiracje, które widać po 
dziś dzień w jej pracach – 
Kalina Bańka otworzyła 
swoją wystawę w Gale-
rii Sztuki Pałacu Kultury 
Zagłębia. 

Ekspozycja nosi nazwę „Na 
starych śmieciach”, co pod-
kreśla fakt, że pochodzi 
z Dąbrowy oraz to, że artyst-
ka inspiruje się otoczeniem 
miasta. – Lubię wyłapywać 
zniszczone, popisane i brud-
ne elementy tkanki miejskiej, 
zmieniać ich zastosowanie 
i nadawać im nowe znacze-
nie – mówi Kalina Bańka. 
Na wystawie, trwającej do 
19 lipca, można znaleźć rów-
nież witraże, użytkowe formy 
przestrzenne z dmuchanego 
szkła i szklane insekty, które 
są znakiem rozpoznawczym 
artystki. Łącząc ze sobą szkło, 
grafikę i malarstwo, robi to 
z wielką pasją, która udziela 
się zwiedzającym wystawę 
i  pobudza do kreatywnego 
działania. O talencie Kaliny 
Banki świadczą nie tylko jej 
prace, ale także liczne zdo-
byte nagrody oraz udział 
w wielu wystawach na całym 
świecie. 

NA STARYCH 
ŚMIECIACH

#KulturalnaDąbrowa

Lato z dąbrowskim Pałacem Kultury Zagłębia obfito-
wać będzie w letnie cykle plenerowe, ale także w zajęcia 
odbywające się pod szyldem „Artystyczne Wakacje” 
w ramach miejskiej „Akcji Lato 2019”.

Pałac Kultury Zagłębia jest or-
ganizatorem zbliżających się 
cyklów „Muzyka nad wodą”, 
„w Zieloną gramy” oraz Let-
niego Kina Plenero-
wego. Jednak na 
tym wakacyjne 
atrakcje się nie 
kończą. Od 21 
czerwca roz-
poczną się 
letnie wy-
darzenia 
dla dzieci 
w  siedzi-
bie PKZ 
oraz jego 
placów-
kach. Na początek „Wakacje 
z filmem” w Kinie Kadr, któ-
re zainauguruje pokaz filmu 
„Jak wytresować smoka 3”. 
Będzie to pierwszy z sześciu 
filmów dla dzieci wyświe-
tlanych w pałacowym Kinie, 
które zorganizuje również wa-
kacyjne warsztaty filmowe pn. 
„Kultowe sceny”. Warsztaty 
odbędą się w dniach 8-11 lip-
ca, a ich finałem będzie inno-
wacyjny spektakl z kultowy-
mi scenami z filmów w formie 
obrazu filmowego realizowa-
nego w czasie rzeczywistym. 

24 czerwca ruszą wszelkiego 
rodzaju zajęcia artystycz-
ne dla dzieci w placówkach 
PKZ, które potrwają do koń-

ca sierpnia. W siedzi-
bie pałacu odbędą 

się natomiast 
letnie odsłony 

programów 
eduka-
cyjnych 
„Tajniki 
Muzyki” 
(19-23 
sierpnia) 
oraz 
„Ogarnij 
Teatr!” 

(26-30 sierpnia), którego 
uczestnicy zagrają na finał 
w spektaklu teatralnym. Pra-
cownia Plastyczna PKZ zor-
ganizuje warsztaty ze sztuki 
Ebru i  artystycznej książki 
(8-12 lipca), ABC Ceramiki 
(15-19 lipca) oraz decoupage 
(26-30 sierpnia). Z kolei pra-
cownia na poddaszu nauczy 
dzieci, jak robić eksperymen-
talne masy plastyczne, wyna-
lazki do kąpieli i eksperymen-
ty glutowate (26-28 sierpnia). 
Więcej szczegółów na stronie 
www.palac.art.pl.

MURY ZOSTAŁY 
ZBURZONE

DZIESIĄTE DĘTE

Nie chcemy, by polskie 
społeczeństwo było dzielo-
ne murem – z  taką myślą 
3 czerwca na scenie Pałacu 
Kultury Zagłębia wystąpi-
li jego pracownicy, którzy 
z okazji 30. rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów za-
prezentowali publiczności 
spektakl muzyczny „Dom 

murem podzielony” w reży-
serii Jarosława Cyby. Sztuka 
zabrała siedzących na sce-
nie widzów do czasów PRL, 
by przypomnieć poprzez 
muzykę uczucie pragnie-
nia – pragnienia wolności. 
Spektakl zakończył się łza-
mi wzruszenia i owacjami 
na stojąco.

15 czerwca odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Zapro-
szone orkiestry z Czech, Słowacji i Ukrainy, a także re-
prezentująca Polskę Miejska Orkiestra Dęta z Dąbrowy 
Górniczej, przeszły ulicami miasta, by następnie zapre-
zentować własne programy w Kręgu Tanecznym Parku 
Zielona. Wszystkie orkiestry udowodniły, że w muzyce 
dętej wciąż tkwi wielka siła!

LATO Z PAŁACEM  
KULTURY ZAGŁĘBIA

Sezon kulturalny w Pałacu Kultury Zagłębia to nie tylko wy-
darzenia na jego scenach oraz zajęcia Edukacji Artystycznej, 
lecz także programy edukacyjne dla dzieci, które pozwalają 
im spojrzeć na świat poprzez film, muzykę i teatr!

W  pałacowym repertuarze 
można znaleźć programy edu-
kacyjne dla dzieci z lokalnych 
szkół, które w minionym sezo-
nie cieszyły się olbrzymią po-
pularnością, a  ich frekwencja 
wzrosła pomimo strajku na-
uczycieli. W ciągu roku szkol-
nego we wszystkich programach 
wzięło udział 15  590 osób! 
A jest to liczba, która nie zawiera 
uczestników ogólnodostępnych 
zajęć edukacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, organi-
zowanych przez PKZ oraz jego 
placówki.
Edukowaliśmy poprzez muzykę 
i projekt „Tajniki Muzyki”, pro-
wadzony przez profesjonalnych 
instrumentalistów i wokalistów. 
W ramach „Tajników” odbyły 
się 53 koncerty kameralne, 
2 koncerty symfoniczne oraz 
3 koncerty rodzinne, w których 
wzięło udział 3 990 dzieci.
900 dzieci miało okazję po-
znać teatr od kulis, zasady jego 
działania, pracę aktora, reżyse-
ra, scenarzysty i  choreografa, 

a także teatralny savoir-vivre, 
by następnie wystąpić samemu 
na scenie w  finale programu 
„Ogarnij Teatr!”. Na program 
składało się 48 dwugodzinnych 
warsztatów, prowadzonych 
przez ośmiu profesjonalnych 
aktorów i znawców teatru.
Największą popularnością cie-
szyła się akcja „KinoSzkoła”, 
która skierowana jest do przed-
szkolaków, uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych, a także seniorów. Łącznie 
w 139 seansach z prelekcją, 24 
zajęciach „KinoPrzedszkola” 
i 60 zajęciach warsztatowych 
wzięło udział 10 700 osób! 

EDUKOWANIE  
PRZEZ SZTUKĘ
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DĄBROWSKA AKCJA
LIPIEC-SIERPIEŃ 2019


