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Mydlice to nie
blokowisko,
to styl życia!
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Co godnego odnotowania wydarzyło się w ciągu
pierwszego roku kadencji samorządowej?
Subiektywne kalendarium prezydenta miasta.
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www.dabrowa-gornicza.pl

PUMA
2019

#Dąbrowianie2.0
Nieprzeciętni mieszkańcy

Szansa na nowe
centrum
Dąbrowy
Górniczej.

24 zespoły
z całej Polski
i 400
uczestników!
Taka była
jubileuszowa
– 25. edycja.

Miasto to
ludzie! Aktywni,
pełni energii.
Zapraszamy
na seans
w miejskim
kanale na
YouTube. j na
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Fabryka pełna
możliwości
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2 rozmowa miesiąca

DUŻO WYMAGAM PRZ
WSZYSTKIM OD SIEBI
O potrzebie dialogu,
oczekiwaniach względem
urzędników, wyzwaniach
stojących przed
Dąbrową i powodach
do dumy dąbrowian,
w rozmowie z Bartoszem
Matylewiczem, mówi
Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy
Górniczej.
– Panie Prezydencie, pamięta Pan, jak się czuł dokładnie
rok temu?
– Doskonale pamiętam, bo
był to dla mnie bardzo ważny
dzień. Od rana towarzyszyła
mi trema przed złożeniem
ślubowania i pierwszym wystąpieniem w roli prezydenta
Dąbrowy Górniczej, ale i niesamowita energia do działania, która nakręca mnie do
dzisiaj.
– Deklarował Pan wtedy
otwarty samorząd oparty
o dialog z mieszkańcami.
Udało się?
– Robię wszystko, aby tak
było, i to się udaje.
– W jaki sposób?
– Dążąc do tego, aby mieszkańcy na bieżąco byli informowani o tym, co planujemy,
co realizujemy, co się zmienia
i dlaczego. Z pokorą przyjmuję też wszelkie uwagi i chętnie udzielam informacji oraz
tłumaczę, jeśli ktoś ma jakieś
wątpliwości czy pytania. Na
wiele rzeczy staram się spoglądać z dystansem i do tego
samego zachęcam swoich
pracowników. Zależy mi,
aby zarządzając miastem, nie
patrzeć na nie tylko z punktu widzenia urzędnika, ale

przede wszystkim starać się
spojrzeć na sprawę z perspektywy mieszkańca.
– Dobrze rozumiem, że
oczekuje Pan od urzędników
empatii i zrozumienia?
– Tak, empatii, zrozumienia
oraz otwartego spojrzenia
na problemy i oczekiwania
mieszkańców. Dla mnie to
podstawa partnerskiej współpracy.
– A czego oczekuje Pan od
mieszkańców?
– Chciałbym, aby byli oni
aktywnymi obywatelami,
ale zdaję sobie sprawę, że nie
wszyscy tego potrzebują. Są
tacy, którzy chcą się angażować i moim zadaniem jest dać
im tę możliwość. Ale są i tacy,
którzy tego nie potrzebują –
po prostu chcą tu spokojnie
żyć i korzystać z infrastruktury i usług. Jestem do dyspozycji wszystkich.
– Czy aktywność mieszkańców pomaga w zarządzaniu?
– Ważne, aby nie zatracić
pierwiastków aktywności
i obywatelskości gdziekolwiek
się one pojawiają. Cieszę się,
że coraz więcej mieszkańców
angażuje się w życie miasta,
bo zaangażowany mieszkaniec czuje miasto, ma swoje
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obserwacje, swoje oczekiwania i otwarcie się nimi dzieli.
Lubię, kiedy sprawy stawia się
jasno, bo wtedy łatwiej nam
przygotować ofertę odpowiadającą potrzebom. Miasto
urządzone bez mieszkańców
jest jak mieszkanie, które ktoś
urządził za lokatora, każe mu
w nim mieszkać i oczekuje, że
będzie się w nim dobrze czuł.
– Takie podejście wymaga
przełamania pewnych stereotypów. Łatwo przekonać
do tego współpracowników?
– Robię to każdego dnia mojej
pracy w samorządzie i wiem,
że jest nas coraz więcej. Nie
jest to łatwe, bo to nieszablonowy sposób zarządzania,
a biurokracja kocha szablony.
Świat wokół nas nieustannie

się zmienia, a razem z nim
zmieniają się potrzeby dąbrowian, za którymi musimy
nadążyć. Będzie to możliwe
tylko wtedy, kiedy będziemy
w ciągłym kontakcie i będziemy rozumieli te potrzeby. Dlatego też bardzo dużo
wymagam od siebie i swoich pracowników – przede
wszystkim zaangażowania
i profesjonalizmu. W zamian daję im komfort pracy
i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Dla mnie to
decentralizacja zarządzania
i dzielenie się decyzyjnością
przy zachowaniu przeze mnie
pełnej odpowiedzialności za
całe miasto.
– Jest coś, co utrudnia ten
proces?

– Złe ludzkie intencje. Wiem,
jak trudno budować kompromisy i znajdować rzeczy,
które mogą nas połączyć
i wokół których możemy budować lokalną społeczność.
Wiem również, jak łatwo jest
to wszystko zepsuć złą wolą,
populizmem i manipulacją,
których nie brakuje wokół
nas.
– Z jakimi wyzwaniami musi
zmierzyć się Dąbrowa?
– Mógłbym powiedzieć tu
o projektach związanych
z mobilnością, z terenami
inwestycyjnymi, ze strefą
ekonomiczną czy rewitalizacją śródmieścia, bo to dzięki
nim Dąbrowa ma szanse stać
się miastem atrakcyjnym do
życia i otwartym na nowych
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ZEDE
IE

Subiektywne kalendarium
Marcina Bazylaka
oraz łączącego przedzielone torami części dzielnicy. To pierwsza wspólna inwestycja miasta i kolei, która potwierdza, że
przy dobrej woli obu stron, współpraca
z PKP jest możliwa.

fot. Bartosz Matylewicz
fot. Archiwum UM

15 maja 2019 – Po prezentacji i dyskusji nad raportem o stanie gminy Rada
Miejska w Dąbrowie Górniczej udzieliła
prezydentowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu na 2018 r.
3 czerwca 2019 – SK Innovation, jeden
z największych koreańskich koncernów,
wybrał Dąbrowę Górniczą jako miejsce,
w którym za ponad miliard złotych zbuduje swój zakład w Europie. Za ponad
miliard złotych, na 28-hektarowej działce w Tucznawie, do 2021 r. powstanie

23 lipca 2019 – Oddanie do użytku tunelu pieszo-rowerowego łączącego ścieżki wokół Pogorii III i Pogorii IV.
3 sierpnia 2019 – Pierwsze zawody
w nowo wybudowanym skateparku w Parku Hallera. Codzienna frekwencja na tym
obiekcie to najlepsza odpowiedź na pytanie, czy skatepark był tu potrzebny.
5 września 2019 – Rewitalizacja Parku Zielona została uznana za najlepszą
Modernizację Roku 2018. Uroczysta gala
podsumowująca konkurs i wręczenie
wyróżnień odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.
25 października 2019 – Otwarcie
Warsztatu Fabryki Pełnej Życia – pierwszego zrewitalizowanego budynku na terenie dawnej fabryki DEFUM. Podczas
weekendu otwarcia mieszańcy mieli
okazję poznać szczegółowe plany stworzenia w tym miejscu tętniącego życiem
centrum miasta.

fot. Dariusz Nowak

fot. Radosław Kazimierczak

11 kwietnia 2019 – Rozstrzygnięcie
międzynarodowego konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenów Fabryki Pełnej Życia. Do
konkursu zgłosiło się 100 pracowni, a za
najlepszą koncepcję jury uznało pracę
pracowni Analog, której powierzono
opracowanie finalnego projektu.
1 maja 2019 – „Rock Wolności” − wyjątkowy koncert z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE i 30. rocznicy
pierwszych wolnych wyborów. Fabrykę
Pełną Życia wypełniły dźwięki, które od
lat 80. towarzyszyły Polakom w drodze
ku wolności.

fot. Paweł Mieszczanek

19 lutego 2019 – Oddanie do użytku
przejścia podziemnego prowadzącego
na perony dworca PKP w Ząbkowicach

fot. Kacper Szczepa

4 kwietnia 2019 – Ruszył program
„Lokal na start”, który skierowany jest
do dąbrowskich przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej
działalności i daje możliwość wynajęcia
w miejskich zasobach lokali użytkowych
na atrakcyjnych warunkach.

27 grudnia 2018 – Podpisanie umowy na
budowę dróg rowerowych łączących rejon
dawnej Huty Katowice z projektowanym
centrum przesiadkowym przy dworcu
PKP w Gołonogu, centrum przesiadkowym przy dworcu PKP w Ząbkowicach
oraz terenami inwestycyjnymi w Tucznawie. Inwestycja, obok prac prowadzonych
wzdłuż ul. Kasprzaka, to pierwszy etap
stworzenia spójnej i bezpiecznej sieci dróg
rowerowych w mieście.

18 stycznia 2019 – Rozpoczęcie przez
Tramwaje Śląskie modernizacji linii
tramwajowej pomiędzy pętlą na Tworzniu, a Rondem Budowniczych Huty Katowice, która potrwa do połowy 2020
roku. To pierwszy etap projektu, którego
celem jest modernizacja całej infrastruktury tramwajowej na terenie miasta.

1 lipca 2019 –Zakończenie budowy
dróg wjazdowych i wyjazdowych z plaży nad Pogorią III. W ramach inwestycji
powstały nowe ronda, chodniki, drogi
rowerowe i oświetlenie, a także nowy
przystanek, dzięki któremu dojazd autobusem nad Pogorię III stał się łatwiejszy.

4 marca 2019 – Pierwszy wideoczat
prezydenta z mieszkańcami. Ta forma
kontaktu została bardzo dobrze przyjęta
przez dąbrowian i prezydent zadeklarował jej kontynuowanie.

9 grudnia 2018 – Ze względu na łamanie prawa i nawoływanie do nienawiści
prezydent podjął decyzję o rozwiązaniu
zgromadzenia narodowców odbywającego się przed Pałacem Kultury Zagłębia.
Był to wyraźny sygnał, że w Dąbrowie
Górniczej nie ma miejsca na tego typu
zachowania i nie będą one tolerowane.
Słuszność działań prezydenta potwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach, który 21 stycznia 2019 r. odrzucił zażalenie
organizatorów zgromadzenia i utrzymał
w mocy decyzję o jego rozwiązaniu.

obywateli. Powiem jednak
o czymś innym – po prostu
chciałbym, aby Dąbrowa
Górnicza była miastem lubianym przez jej mieszkańców.
– A z czego mieszkańcy Dąbrowy mogą być dumni?
– Oprócz własnych sukcesów,
które z pewnością odnoszą,
chciałbym, aby byli dumni
z tego, że są mieszkańcami
Dąbrowy Górniczej. Cieszy,
kiedy o niej i jej mieszkańcach dużo dobrego mówi
się w Polsce i coraz więcej
osób zaczyna wybierać Dąbrowę jako miejsce swojego
zamieszkania. Dla mnie jest
to powód do dumy i zrobię
wszystko, by ten trend się
utrzymał.

fabryka separatorów baterii litowo-jonowych wykorzystywanych do produkcji
samochodów elektrycznych.

fot. Radosław Kazimierczak

22 listopada 2018 – Pierwsza decyzja
po zaprzysiężeniu to powołanie zespołu
do przeprowadzenia audytu w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Wyniki
kontroli zostały zaprezentowane w marcu
i stanowiły podstawę ogłoszenia konkursu na dyrektora szpitala, który został rozstrzygnięty w czerwcu. Dyrektorem ZCO
została Iwona Łobejko, wieloletnia dyrektor Szpitala Górniczego w Sosnowcu.

15 listopada 2019 – Ogłoszenie przetargu na budowę centrum przesiadkowego
przy dworcu PKP. W ramach inwestycji
powstaną w tym miejscu nowe parkingi,
tunel umożlwiający bezkolizyjny przejazd pod torami i nowa alternatywna
droga łącząca dworzec z ul. Sobieskiego
w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy.
PKP przebuduje perony, zbuduje prowadzące do nich przejścia podziemne
i dodatkowe tory przyszłej kolei metropolitalnej.
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Fabryka pełna m
Jeśli Rada Miejska podejmie decyzję o stworzeniu spółki non-profit,
operatora Fabryki Pełnej Życia, już wkrótce dąbrowianie będą mogli
obserwować, jak zmienia się centrum miasta. Będą widzieć nowe
śródmieście Dąbrowy Górniczej.
Czy ten projekt jest ważny dla miasta?
Gołym okiem widać, że Dąbrowie brakuje centrum
z prawdziwego zdarzenia. Dlatego przekonaliśmy
wojewodę śląskiego, że teren po zlikwidowanej fabryce Defum warto zwrócić mieszkańcom Dąbrowy
Górniczej. Jednak wcale nie musiało się tak stać, bo
Skarb Państwa mógł całość sprzedać deweloperowi,
który wybudowałby tam np. kolejne centrum handlowe. Na szczęście nasze argumenty o potrzebie
stworzenia nowego centrum okazały się przekonujące i miasto nabyło go za 1/10 wartości. Mamy
świadomość, że jest wiele zadań do zrealizowania,
ale w pierwszej kolejności musimy myśleć o inwestycjach, które będą wpływać na rozwój całego miasta,
sprzyjać biznesowi, kulturze i rozrywce oraz które
spowodują, że w Dąbrowie Górniczej będzie chciało
się mieszkać.
Dlaczego spółka i czy to najlepsza forma?
Rewitalizacja tego terenu musi być realizowana pod
kontrolą miasta, ponieważ chcemy mieć decydujący

wpływ na to, co powstanie na terenie Defum. Dzięki
udziale w rządowym programie „Modelowej rewitalizacji miast” i czteromilionowej dotacji z Ministerstwa
Rozwoju mieliśmy możliwość przeanalizowania wielu
innych projektów rewitalizacyjnych i znalezienia odpowiedniej formy organizacyjnej dla tego przedsięwzięcia.
W ocenie i rekomendacjach ekspertów zaangażowanych w projekt najwięcej zalet ma spółka celowa non-profit, w której 100 proc. udziałów przypadnie gminie.
Będzie wykonywać zadania, ale cały wypracowywany
w przyszłości zysk będzie służył dalszemu procesowi
rewitalizacji, już nie tylko w ścisłym centrum. Takiego
zadania nie może zrealizować np. istniejąca już spółka
MZUM, gdyż działa na rynku komercyjnym.
Ile to będzie kosztować i skąd wziąć na to
pieniądze?
Punktem wyjścia była potrzeba przełożenia na język biznesu oczekiwań mieszkańców i wynikających
z nich planów urbanistów i architektów. Dzięki temu
koncepcja powołania spółki jest dobrze przygotowana, ale przede wszystkim dobrze policzona. Zakłada-
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my, że pierwszy etap przebudowy będzie kosztować
około 100 mln złotych i właśnie z tego powodu nie
chcemy wydawać tej kwoty z budżetu miasta. Na
start przewidzieliśmy 4 mln zł wkładu, w przyszłym
roku planujemy z budżetu miasta przekazać do spółki jeszcze 6,5 mln złotych. Na etapowo realizowane
przedsięwzięcie przewidujemy pozyskanie przez
spółkę korzystnej pożyczki rewitalizacyjnej, a także stworzenie swojego rodzaju strefy ekonomicznej,
gdzie prywatni inwestorzy w porozumieniu z miastem zainwestują swój kapitał tworząc nowe miejsca
pracy w sferze usług i handlu. Zadaniem spółki będzie też staranie się o wsparcie ze środków unijnych.
Są programy, takie jak „Coal Regions in Transitions”
(przyp. red. „Tereny górnicze w transformacji”) ze
znaczną pulą pieniędzy do wykorzystania, a brakuje
tak dobrych projektów jak nasz.
Dlaczego nie urząd?
Gdyby gmina – za pośrednictwem urzędu – była
inwestorem, nie mogłaby odzyskiwać VAT-u, czyli
podatku od towarów i usług, jakim obciążone będą
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możliwości
wydatki związane z pracami budowlanymi.
Spółka będzie mogła ten podatek odzyskać
w całości, co pozwoli sfinansować np. płace
pracowników i zarządu przez okres prawie
7 lat. Powiem więcej − na projekcie FPŻ już
zarobiła cała Dąbrowa Górnicza. Nieruchomości, które planujemy wnieść do spółki, są
już dwa razy więcej warte niż koszt ich nabycia
i to wraz z poniesionymi nakładami. Miasto
pozyskało do tej pory 4 mln zł na realizację
tego projektu. Jeśli powstaną zaplanowane
przestrzenie do wykorzystania przez przedsiębiorców, to będzie oznaczało nowe miejsca
pracy, a miasto pobierać będzie spory podatek
od nieruchomości. Już teraz, gdy zrobiło się
głośno o przeobrażeniach w centrum, wzrosła wartość nieruchomości na tym obszarze.
Przed spółką stoją niezwykle trudne i odpowiedzialne zadania, które są
szansą dla całego miasta.
ZD

Spotkanie radnych
z ekspertami do
spraw rewitalizacji
6 listopada członkowie Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej
spotkali się z ekspertami, którzy przez
ponad trzy godziny odpowiadali na
pytania dotyczące projektu FPŻ oraz
spółki non-profit – operatora Fabryki Pełnej Życia. Eksperci i analitycy,
którzy brali udział we wszystkich dotychczasowych pracach związanych
z rewitalizacją centrum – a wśród
nich Krzysztof Klimosz, były prezes Stadionu Śląskiego, który ma
duże doświadczenie w prowadzeniu
skomplikowanych przedsięwzięć budowlanych i Wojciech Czyżewski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rewitalizacji, który do tej pory nadzorował
wszystkie kwestie dotyczące FPŻ, wyczerpująco przedstawili radnym proponowane rozwiązania. Radni bardzo
pozytywnie ocenili spotkanie.

Materiał opracowany
przy współpracy
z Patrykiem Kuziorem, naczelnikiem Wydziału
Nadzoru i Kontroli Urzędu Miejskiego.

Tak było, tak jest!

Ścieżka ekologiczna
w Antoniowie otwarta!

październik

2019

czerwiec

FOT. DARIUSZ NOWAK

FOT. DARIUSZ NOWAK

2017

Nowy projekt
ekologiczny
powstał w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego.

Ścieżka rozpościera się od terenów użytku ekologicznego „Bagna w Antoniowie” aż do Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”. Projekt powstał, by zachować i ochronić
bardzo cenne okazy fauny i flory (np. relikty polodowcowe − rzadkie mchy,
które bytują tu od kilku tysięcy lat). Na trasie ścieżki znajdują się punkty
przystankowe z tablicami zawierającymi ciekawostki przyrodnicze oraz
ławki, na których spacerowicze mogą odetchnąć. Podczas otwarcia ścieżki
mieszkańcy powiesili w okolicy budki lęgowe dla ptaków!

Zdaniem dąbrowian

Nowe Centrum
dla Dąbrowy
Górniczej
Byłam jedną z mieszkanek,
która brała udział w konsultacjach społecznych projektu
Fabryka Pełna Życia. Po trzech
latach marzenia przeobrażają
się w odważny, nowoczesny
projekt. Pierwszy otwarty budynek Warsztatu jest świetną
zapowiedzią tego, co może
zdarzyć się w niedalekiej przyszłości. To miejsce jest studnią
pomysłów bez dna – zwłaszcza
w sferze kulturalnej. Ale nowe
Centrum to nie tylko wydarzenia kulturalne − to miejsce, dzięki któremu będziemy
mogli mocno akcentować jedność, edukować, aktywizować
mieszkańców, zachęcać do
poznawania historii miasta.
Byłam członkiem zespołu
Fundacji Fabryki Kulturalnej
(wraz Olą Małychą i Krzyśkiem Kulikiem) realizującego
spacery historyczne po Defum.
Podczas tej pracy doszłam do
wniosku, że identyfikacja
mieszkańców z miastem ma
jedynie związek z historią
współczesną. W okresie PRL
napłynęło bardzo dużo ludzi,
zasilających przemysł Dąbrowy Górniczej − huty, kopalnie. Z powodów politycznych
związki mieszkańców nie były

Ewa
Dzieciaszek
− członek zespołu Fundacji
Fabryka Kulturalna

pielęgnowane. Transformacja
doprowadziła nas do momentu, kiedy trzeba budować
tożsamość lokalną, by osiągać
zrównoważony rozwój. Pofabryczne tereny Defum są
sercem Dąbrowy Górniczej.
Ich rewitalizacja – przebudowa i nadanie nowej funkcji,
przy zachowaniu industrialnego charakteru wynikającego z historii miejsca − będzie
niezwykłą przemianą, nie
tylko urbanistyczną, ale również społeczną. To szansa na
przemianę w nowoczesne, ale
szanujące swoje dziedzictwo
miasto. 
red

ZOBACZCIE

WIĘCEJ
dabrowa-gornicza.pl

Przebudowa
Roździeńskiego
na finiszu
Do końca miesiąca
zakończy się przebudowa ul. Roździeńskiego, na odcinku od
przejazdu kolejowego do bramy huty.
W ramach robót, wymieniono
podbudowę drogi, wykonano
nowe nawierzchnie jezdni,
chodniki, drogi rowerowe,
zatoki autobusowe i pasy postojowe dla ciężarówek. Powstało także odwodnienie
i oświetlenie. Wykonawcą prac
zleconych przez miasto jest
DROGOPOL-ZW Sp. z o.o.
z Katowic. Wartość inwestycji
to 11 mln zł. W ramach robót
dodatkowych, wymieniana
jest nawierzchnia łącznika

ul. Roździeńskiego i Związku
Orła Białego, a także skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Tworzeń oraz fragmentu jezdni
w jego rejonie.
Ul. Roździeńskiego jest ważnym elementem sieci miejskich dróg. Korzystają z niej
pracownicy i kontrahenci
wielu firm znajdujących się
w jej okolicy. Łączy również
północno-wschodnie dzielnice
Dąbrowy Górniczej z Gołonogiem. Dlatego też zaplanowano kolejny etap modernizacji,
który będzie możliwy po uzyskaniu dofinansowania z UE
lub Funduszu Dróg Samorządowych. Wówczas prace obejmą odcinek od bramy huty do
skrzyżowania z ul. Związku
Orła Białego i Ząbkowicką.
PK
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6 gospodarka
W GÓRĘ
LUB
W DÓŁ

Notowania
Dobra rada
i super nadzór

Po raz dziewiąty w Dąbrowie Górniczej odbyła się „Konferencja Rada
Nadzorcza”. Jak co roku, była poświęcona praktycznym aspektom
sprawowania kontroli, nadzoru
właścicielskiego i funkcjonowania
rad nadzorczych.

W trakcie konferencji, po raz piąty, przyznano wyróżnienie Człowiek Corporate Governance, które w tym roku
trafiło na ręce Agnieszki Słomki-Gołębiewskiej, profesora
SGH, dr hab. nauk ekonomicznych z 14-letnim doświadczeniem w pracy w radach nadzorczych.

Motoryzacja w hotelu
W hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej odbyło się
prestiżowe spotkanie przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Impreza International Automotive Business Meeting
zgromadziła między innymi ekspertów rynku samochodowego, producentów i największych dostawców części
zamiennych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300
przedstawicieli firm z Polski, Europy oraz największych
światowych rynków motoryzacyjnych takich jak Chiny,
Japonia, Indie oraz Stany Zjednoczone.

Made in Dąbrowa
Odporna na zgniatanie, korozję i upływ czasu

Tajemnica
(nie)zwykłej rury
Ponad 150 lat, w najbardziej niekorzystnych warunkach glebowych czy
atmosferycznych, wytrzymają nowoczesne rury z zakładu Amiblu w Dąbrowie Górniczej. Dawny Hobas dostarcza swoje produkty do większości
krajów w Europie. Unikatowa mieszanka tworzyw sztucznych i włókien szklanych wykorzystywana do produkcji rur
to pilnie strzeżona tajemnica firmy.

Przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej z niepokojem przyjmują coraz częstsze zapowiedzi o spowolnieniu gospodarki. Informują o tym, zarówno niezależni, jak i rządowi
analitycy. Spowolnienie oznacza spadek produkcji i mniejszy popyt na pracowników. To także mniejsze wpływy do
budżetu. Trzeba się liczyć także z ograniczeniem inwestycji.red

Spowolnienie
gospodarcze puka
do drzwi

Praca czeka
na człowieka

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości

Hasłem tegorocznej, dwunastej edycji wydarzenia jest „Biznes bez Barier”. Podczas tego największego w Polsce wydarzenia promującego
świadomy rozwój i aktywną postawę wobec
życia, zwracano uwagę, jak ważną wartością
w biznesie jest różnorodność, ale również zastanawiano się nad tym, jakie narzędzia mogą
pomóc osobom, dla których przedsiębiorczość
stanowi prawdziwe wyzwanie.
ab
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150 lat
na tyle przewidywana jest
wytrzymałość rur produkowanych w dąbrowskim zakładzie Amiblu.

W Dąbrowie Górniczej firma
działa od ponad 15 lat. Zaczynała skromnie, zatrudniając
niespełna 50 pracowników.
W ubiegłym roku w zakładzie otwarto nową, olbrzymią
halę wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia przystosowane między innymi do
cięcia rur strumieniem wody
pod ciśnieniem. Zatrudnienie w firmie podniesiono do
blisko 200 osób. Znacznie
wzrosła także produkcja zakładu.
Amiblu jest światowym liderem w dziedzinie systemów
rur z tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem
szklanym. Dzięki unikatowym technologiom rurowym
zakład produkuje i dostarcza
proekologiczne rozwiązania
dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie go-

spodarki wodno-ściekowej
na całym świecie. Produkty
z Dąbrowy Górniczej zastępują tradycyjne rury wykonane z wrażliwych na korozję
materiałów, takich jak beton,
stal i żeliwo, które zawodzą
w kwaśnym środowisku kanalizacji.
Rury Amiblu zaprojektowano
tak, by nadawały się do budowy miejskich instalacji. Nie
wymagają regularnej konserwacji, są odporne na naciski
i mają kształty umożliwiające prowadzenie sieci w mocno zurbanizowanym terenie.
Dlatego większość dużych
projektów kanalizacyjnych
w europejskich miastach re-

alizowanych jest przy pomocy
produktów z Dąbrowy Górniczej. To samo dotyczy wodociągów i ekologicznych systemów zbierania deszczówki.
Chodząc ulicami Paryża,
Berlina czy Bukaresztu możemy mieć pewność, że pod
brukiem czy asfaltem znajdują
się rury z Dąbrowy Górniczej.
Produkty z Amiblu wykorzystywane są w elektrowniach
wodnych. Użyto ich np. do
modernizacji siłowni wodnej
na zaporze w Porąbce. Pomagają także w ujarzmianiu
żywiołu na alpejskich stopniach wodnych w Austrii i we
Włoszech.
GC

Większość dużych projektów kanalizacyjnych w europejskich miastach realizowanych jest przy pomocy produktów z Dąbrowy Górniczej. To samo dotyczy wodociągów
i ekologicznych systemów zbierania deszczówki. Chodząc
ulicami Paryża, Berlina czy Bukaresztu możemy mieć pewność, że pod brukiem czy asfaltem znajdują się rury z naszego miasta.

ekologia 7
Eko–barometr

Nie karm ptaków
chlebem

Ptaków nie wolno karmić
starym, spleśniałym, skwaśniałym, ale przede wszystkim słonym jedzeniem.
Stara gotowana kasza i ryż to
również nie są odpowiednie
pokarmy dla ptaków. Najlepiej
sprawdzą się dobrej jakości
ziarna i specjalne karmy.

Uczniowie edukują o dokarmianiu ptaków.
Uczniowie z Dąbrowy Górniczej wraz z Miejską Biblioteką
Publiczną zorganizowali akcję
informacyjną dotyczącą dokarmiania ptaków zimą. W Parku
Hallera rozdawali ulotki informacyjne oraz paczuszki z po-

częstunkiem dla skrzydlatych
mieszkańców parku! Dokarmianie ptaków w okresie zimowym jest ważne, ale należy
pamiętać o tym, aby pożywienie było dobrej jakości. Ptaki
potrzebują pokarmu bogatego

w tłuszcze, szczególnie w zimę,
gdy ich zapotrzebowanie energetyczne wzrasta. Ilość jedzenia zawsze dostosowujmy do
zapotrzebowania i nie pozwalajmy, by niezjedzony pokarm
zalegał w karmniku.
ab

Pojemniki na odpady kuchenne
ALBA MPGK rozpoczęła dostarczanie pojemników na odpady kuchenne.
Trafiają one do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej. Ich
odbiór powinien być pokwitowany przez mieszkańca danej posesji. MZGO
dołączyło do pojemników ulotki, dotyczące nowych zasad segregacji odpadów. Przypominamy, że brązowe pojemniki na odpady kuchenne dostarczane będą nieodpłatnie do końca 2019 r., a odbiór ich zawartości będzie się
odbywał od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowym harmonogramem. red

Skarby dąbrowskiej natury

Nam nie jest wszystko jedno
ekologiczna rubryka interwencyjna

Kontrolują piece
Od 1 października dąbrowską straż miejska rozpoczęła
kompleksowe kontrole pieców i spalanych w nich materiałów. Dotychczas funkcjonariusze odwiedzili 246
posesji w rejonie dzielnicy Stara Dąbrowa, kwalifikując
do wymiany 20 pieców. Podczas kontroli wręczane są
ulotki przygotowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej oraz Śląski Urząd Wojewódzki. Przekazywane są także informacje o terminach wymiany konkretnych pieców oraz sposobie uzyskania datacji.
red

787
•
•

l iczba interwencji zgłoszonych do
straży miejskiej z powodu zatruwania powietrza

pouczono: 155 osób
47 mandatów karnych

I Ty możesz przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. W razie
potrzeby, dzwoń pod całodobowy numer - 986!
• Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefon 32 262 44 10 – czynny całą
dobę
• Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, telefon 32 295 67 18 –
czynny poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Zdjęcie powstało 21 lipca o godzinie 4.31, tuż
po wschodzie słońca nad Pogorią IV. Wybrałam się tam ze znajomym na fotograficzny spacer. Na
co dzień robię zdjęcia głównie mojemu kilkunastomiesięcznemu synkowi. Czasem jednak miło jest wymknąć
się z domu przed świtem i powitać dzień na łonie natury.
Powyższe zdjęcie powstało pod wpływem chwili. Trawy
przy chodniku wyglądały jednak na tyle ciekawie, na tle
różowo – fioletowego nieba, że zdecydowałam się jeszcze
uchwycić detal.
Na co dzień jestem nauczycielem w technikum, a swoją
pasją fotograficzną zarażam także uczniów.
Więcej zdjęć z tego dnia (i nie tylko) można zobaczyć
na instagramie Martyny Nowak (m.art.yna_foto).

Czekamy na Wasze zdjęcia.
Zapraszamy na
fotograficzne,
bezkrwawe
łowy.

Czekamy na Wasze zdjęcia.
Przesyłajcie je na
przegladdabrowski@
biblioteka-dg.pl
– koniecznie z danymi autora. Najciekawsze opublikujemy na naszych łamach.
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8 wszyscy jesteśmy z Dąbrowy
Poznajmy się

Renata
Pawlik-Kiebdój
villamoda.weebly.com

Henryka Orzeł

Renata Pawlik-Kiebdój
i Henryka Orzeł

facebook/
grupaplastycznadabrowa

Artystki z Dąbrowy Górniczej to kobiety pełne pasji, których sztuka zachwyca! Są kreatywne i inspirujące!
Renata Pawlik-Kiebdój na co dzień wraz z mężem prowadzi galerię sztuki i restaurację
Villa Moda. Z dużym dystansem i dowcipem pokazuje świat kobiety zwyczajnej, rozpustnej, dumnej, wrażliwej – cały wachlarz uczuć, z którymi kobiety się identyfikują. Szklane
kobiety artystki przemawiają bezpośredniością, działając swoim zmysłowym ładunkiem.

#Dąbrowianie2.0

Miasto to ludzie!
Nieprzeciętni, aktywni,
pełni energii – tacy są
właśnie mieszkańcy
Dąbrowy Górniczej!
Dlatego od lat nasze
miasto uznawane jest
za jedno z najbardziej
dynamicznych
i obywatelskich
w Polsce. Aby to
pokazać, Urząd Miejski
przygotował cykl filmów
pt. „Nieprzeciętni
Dąbrowianie 2.0”.
− To dzięki energii ludzi, Dąbrowa Górnicza rozwija się tak dynamicznie. Często zapominany, że
miasto to ludzie! Chcemy pokazać
światu, jak wyjątkowych mamy
mieszkańców, stąd pomysł na serię

filmów – mówi Marcin Bazylak,
prezydent miasta.
Na oficjalnym miejskim kanale
portalu YouTube oraz na miejskich
profilach na Facebooku i Instagramie będą emitowane krótkie filmy
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dokumentalne przedstawiające
sylwetki niebanalnych dąbrowian.
ZG
Zapraszamy na seans w miejskim kanale na YouTube:
https://bit. ly/37o0hVi

Paralotniarz,
biegacz, mors, ale także
działaczka społeczna czy
zastępczy rodzice – każdy
z mieszkańców miasta ma
swoją wyjątkową historię,
którą dzięki filmom
będą mogli poznać
wszyscy.

fot. Dariusz Nowak

Nieprzeciętni
mieszkańcy

Wrażliwość, pasja i energia to cechy charakterystyczne Henryki
Orzeł – malarki z Dąbrowy Górniczej. Artystka tworzy urokliwie pejzaże, które przedstawiają m.in. zakątki Zagłębia Dąbrowskiego. Jej obrazy pokazują piękno otaczającej nas natury. AB

#DziejesięwDG 9
Życie na maksa

PUMA 2019

24 zespoły z całej Polski i 400 uczestników!
Taka była jubileuszowa – 25. edycja
Przeglądu Umiejętności Artystycznych
Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych PUMA 2019!

łecznej oraz Adama Bodnara,
Rzecznika Praw Obywatelskich,
Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego oraz Marcina
Bazylaka, Prezydenta Dąbrowy
Górniczej.
AB

Różne formy sceniczne, ale zawsze dobra zabaw i burza oklasków od publiczności

fot. Dariusz Nowak

Występy artystyczne, które zaprezentowały osoby na co dzień
pozostające w różnych placówkach pomocowych oraz seniorzy,
były zabawne, wzruszające i pokazały, że w każdym człowieku
tkwi wielki potencjał. Publiczność żywo reagowała na to, co
działo się na scenie.
PUMA 2019 zakończyła się
konferencją pt. „Wyzwania dla
polityki senioralnej – jak zabezpieczać potrzeby seniorów
wymagających opieki długoterminowej”.
Przegląd odbył się w Pałacu
Kultury Zagłębia, jego organizatorami były UM DG, Dom
Pomocy Społecznej „Pod Dębem” i ROPS. Został objęty patronatem honorowym Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
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10 alternatywnik

Od gimnastyki
do niepodległości
Patriotyczny wymiar pompek,
skłonów i fikołków
Moda na muskuły,
„kaloryfery” i katorżnicze
treningi wcale nie
przyszła w XXI wieku.
Ponad sto lat temu wąsaci
faceci w pasiastych,
nieco komicznych dzisiaj
kostiumach, podnosili
sztangi i przerzucali
tony żelastwa, żeby
nabierać siły i nadawać
ciału muskularny
wygląd. Ale wówczas
każda pompka, każdy
skłon i wymyk miały
patriotyczne podłoże.
W ten sposób dąbrowskie
„Sokoły” szykowały
się do odzyskania
niepodległości.
W zdrowym ciele, zdrowy
duch
Kto dziś pamięta, że promowanie aktywności fizycznej
w naszym kraju zaczęło się od
Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół, organizacji, która prężnie działała na terenie Zagłębia
i samej Dąbrowy Górniczej. Po
klęsce powstania styczniowego szukano pozytywistycznych
metod samoobrony narodowej. Zwracano uwagę przede
wszystkim na rozwój gospodarczy i edukację. W 1867 r. w Galicji dodano do tych dwóch
kierunków trzeci – „zdrowia
i siły”. A były to czasy, gdy
w szkołach jeszcze gimnastyki nie było, a większość społeczeństwa w ogóle z higieną była
na bakier. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ze swoim hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” było czymś nowym,
odkrywczym. Sokole gniazda,
bo tak nazywano tamte organizacje gimnastyczne, zaczęły

Muskularne
torsy prężą
członkowie
dąbrowskiego
Sokoła

powstawać w zaborze austriackim
i w zaborze pruskim.
Ale dopiero po rewolucji 1905 r. mogły też działać
w Królestwie Polskim, a więc
i w Zagłębiu. Tu, w Dąbrowie
Górniczej, aktywnie pracował
wiceprezes Sokoła w Królestwie Polskim, Kazimierz Srokowski.
Diabeł jedzie na
welocypedzie
Sport i tężyzna fizyczna były
w Sokole niesłychanie ważne.
Zasługą tej organizacji jest też
szerokie rozpropagowanie jazdy na rowerach, lekkiej atletyki
czy gier zespołowych – z piłką nożną na czele. W 1913 r.
z Dąbrowy wyruszyła nawet
wycieczka na rowerach do Poznania, Gniezna, Torunia. Srokowski z synami i znajomymi
wyjechał na wyprawę, której
cele były krajoznawcze, ale po
drodze co chwila odbywały się
spotkania z przedstawicielami
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Gniazd Sokolich w zaborze
pruskim. Dziś
taka wyprawa nikogo nie dziwi, ale wówczas
„cykliści”, albo jak ich inaczej
zwano „kołownicy”, mogli
liczyć się z licznymi nieprzyjemnościami. Tę eskapadę tak
opisywał biorący w niej udział
syn Kazimierza Srokowskiego,
Wiktor: „Z zagród wybiegały
wyrostki i dziewczyny, i widząc
nas wołali: diabeł jedzie na welocypedzie. Niejeden z nich sięgał po kamień”.
Straż obywatelska
Już przed wojną Sokoły zaczęły organizować się w drużyny
polowe. Z Dąbrowy druhowie jeździli do Galicji, biorąc
udział w manewrach i szkoląc
się ze strzelania. Szykowano
się do wojny, która ostatecznie
wybuchła w 1914 r. W oparciu
o struktury sokole Srokowski
zorganizował dąbrowską straż
obywatelską, która przejęła

władzę od uciekających Rosjan.
Wkraczający Niemcy zastali
już zorganizowane społeczeństwo polskie.
Skauci i sportowcy
Różne były dalsze losy Sokołów. Część z nich walczyła
w Legionach, inni tworzyli
straże obywatelskie. Spora
grupa Sokołów, szczególnie
z gniazd na uchodźstwie, dotarła do Polski z armią generała Hallera, który sam był aktywnym Sokołem. Członków
Sokoła można było spotkać
wśród obrońców Lwowa oraz
wśród powstańców wielkopolskich i śląskich. Byli ochotnikami w czasie wojny 1920 r.
Srokowski, po powrocie z austriackiej niewoli, włączył się
w organizowanie w Dąbrowie
Górniczej samorządu lokalnego, by w końcu stanąć na czele
rady miejskiej. Sokół odegrał
także ważna rolę w tworzeniu harcerstwa na terenach
polskich, a i w Dąbrowie miał

Dąbrowianin, wiceprezes Sokoła
w Królestwie Polskim, Kazimierz
Srokowski.

swój znaczący wkład w tworzenie początków skautingu.
Przyczynił się do rozwoju lokalnego sportu i turystyki.
Piotr Frączak

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

new.muzeum-dabrowa.pl

#DziejesięwDG 11

Święto wolności
11 listopada świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. W Dąbrowie Górniczej można było wziąć udział
w tradycyjnych uroczystościach, świętować na sportowo, uczestniczyć
w koncertach, konferencjach czy wystawach. Miejskie wydarzenia
zgromadziły tysiące dąbrowian.

fot. Dariusz Nowak

Złożenie
kwiatów pod tablicą
11 Pułku Piechoty
Zagłębiaków, ognisko
patriotyczne, koncerty
niepodległościowe
i wieczornica MOPT
w Fabryce Pełnej
Życia

Tradycyjnie, 11
listopada o godz.
11.11 wystartował
coroczny rodzinny
bieg niepodległości.
Około 1,5 tys.
zawodników
przebiegło dystans
2 km. Nieważne
były wyniki. Liczyło
się uczestnictwo
premiowane medalem
i okolicznościową
koszulką.
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12 kultura / biblioteka

Studio biblioteka
Kolejny przystanek
Poczytalnych
Grali już we Wrocławiu,
w Warszawie i Poznaniu.
Teraz planują podbić Mazury! Po dotarciu do finału
22. Festiwalu „Pamiętajmy
o Osieckiej” i zagraniu
koncertu na II Zagłębiowskim Wieczorze Bardów
w sosnowieckim Energetycznym Centrum Kultury im. Jana Kiepury, Poczytalni pojawią się na 2. Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Artystycznej
w Kętrzynie! Tym razem zmierzą się z muzyką skomponowaną
przez Jerzego Satanowskiego – kompozytora, wokalistę, dyrygenta i reżysera, autora muzyki do piosenek m.in. Edwarda
Stachury, Jonasza Kofty czy Agnieszki Osieckiej.
/MB/

do zobaczenia

Wystawa
świąteczna

Z życia filii bibliotecznych

Fantas(t)y(czne) spotkanie
W ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego gościem Filii nr 5 MBP
była Anna Kańtoch, z wykształcenia
orientalistka, autorka książek fantasy
dla dorosłych i młodzieży. Pięciokrotna laureatka Nagrody im. Janusza A.
Zajdla, w 2013 roku wyróżniona także
Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego za książkę „Łaska”. Jej pierwsza
książka pozbawiona elementów fantastycznych, została nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru oraz zdobyła
nagrodę Kryminalna Piła./MB/
Przegląd Dąbrowski | nr 9 (232) listopad 2019

Tym razem w dąbrowskiej książnicy będzie można
zobaczyć wystawę autorstwa uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Projekty graficzne, prace z fotografii i obróbki cyfrowej, wyjątkowe krzesła, a także związane
z okresem świąt Bożego Narodzenia gadżety, wykonane przez uczniów techniką sublimacji, będą
prezentowane w holu Biblioteki Głównej przez
cały grudzień.
/MB/

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

Moc świątecznych
atrakcji!
Jak co roku, najmłodsi czytelnicy
będą mieli okazję spotkać się
ze św. Mikołajem
w bibliotecznych
murach! W tym
roku odwiedzi on
Bibliotekę Główną
oraz strzemieszycką Filię nr 8.
Nieco starsi miłośnicy książek będą
mogli wziąć udział
w bożonarodzeniowych warsztatach plastycznych
i florystycznych.

Mikołajkowa impreza odbędzie się 6
grudnia (w obu przypadkach o godz.
16:30) i rozpocznie świątecznymi
spektaklami teatralnymi z prawdziwego zdarzenia! W Bibliotece Głównej wystąpi Teatr Hom z przedstawieniem „Drzewo elfów”, natomiast
scenę Filii nr 8 opanuje Grupa Edo
z interaktywnym spektaklem „Mikołaj też ma marzenia”. Kulminacją wydarzeń będzie oczywiście spotkanie

czasoumilacz

literacka pracownia

Słodkiego,
miłego życia!

Artystyczna
sesja

z samym św. Mikołajem, który będzie
czekał wraz ze swoimi elfami w prawdziwej świątecznej krainie! Zapisy:
Biblioteka Główna: tel. 32 639 03 01,
Filia nr 8: tel. 32 262 20 64. Wydarzenia
skierowane są do dzieci w wieku 3-10
lat. Przy zapisach należy podać numer
aktywnej karty bibliotecznej dziecka.
Świąteczne warsztaty plastyczne będą
z kolei czekać na czytelników w wieku
8-13 lat i odbędą się 16.12 (Biblioteka

Główna) i 18.12 (Filia nr 8) o godz.
16:00. Dla dorosłych przygotowano
gwiazdkowe warsztaty florystyczne,
które odbędą się 3.12 i 5.12 w Filii nr 8
o godz. 16:00, a w Bibliotece Głównej
11.12 i 12.12 o godz. 17:00. Zapisy: Biblioteka Główna: tel. 32 639 03 01, Filia
nr 8: tel. 32 262 20 64./MB/
„Świąteczna biblioteka” jest finansowana ze środków Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Tym razem uczestnicy zajęć w Literackiej Pracowni
Artystycznej zostali prawdziwymi kreatorami mody
i nadali ubraniom nowe życie! Wybielacz, flizelina,
koraliki kreatywne, ozdobne taśmy krawieckie – to
tylko niektóre elementy odpowiadające za niezwykłe
stylizacje podczas sesji wieńczącej „Miesiąc Mody”!
Dodatkowego charakteru zdjęciom nadała miejska
scenografia, która pomogła młodym projektantom
przenieść się do zupełnie innego świata./MB/

Nie lada gratka czekać będzie
na fanów zespołu Kombi już
5 grudnia o godz. 18:00 w Bibliotece Głównej! Spotkanie
ze Stanisławem Łosowskim,
założycielem i liderem tego niezwykle popularnego zespołu,
będzie pretekstem do rozmowy
o najnowszej płycie, wieńczącej
jego 50-lecie pracy artystycznej.
Bezpłatne wejściówki będzie
można zarezerwować na 5
dni przed rozpoczęciem
wydarzenia przez system Książkę poleca
internetowy: https://rezer- Anna Grzywocz
wacje. biblioteka-dg. pl.
bibliotekarka
/MB/

popularni czytają

KONTAKT

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

czy wiesz że...

Idealnie zaplanowany dzień
z bio posiłkami, rozwijającymi
zajęciami dla dzieci, zadowolony mąż, zadbany dom – tak
wygląda dzień super matki, ale
nie bohaterki książki „Dlaczego mamusia pije”. To pamiętnik wyczerpanej matki obrazujący zmagania z codziennością
bez zbędnego lukru, ale z dużą
dawką brytyjskiego humoru.
Bestseller, idealny na deszczowe dni, na poprawę humor.
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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14 z życia dzielnicy, osiedla i ulicy
Razem możemy więcej

Ósmy, najważniejszy dzień

Aneta Dors (stoi, czwarta od
prawej strony)

Rozmowa z Anetą Dors, prezeską Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów
Osób Niepełnosprawnych Ósmy Dzień
– Skąd pomysł na nazwę
stowarzyszenia? Chciała
pani wydłużyć tydzień?
– „Ósmy dzień” jest tytułem
filmu, który opowiada o życiu dorosłej osoby niepełno-

sprawnej. Jego główny bohater uzmysławia innej osobie,
w pełni sprawnej, co tak naprawdę w życiu jest ważne,
z czego można czerpać znacznie więcej prawdziwej radości
i satysfakcji. Dlatego tak sobie

myślę, że to, iż jestem rodzicem
niepełnosprawnego dziecka, to
dla mnie niesamowity fart, bo
ja przez to czerpię z życia o wiele, wiele więcej. Stąd właśnie
nazwa Ósmy Dzień.

i na które udało nam się zebrać
środki, realizujemy wspólnie
poprzez umowę partnerską
z tym ośrodkiem.

– Założenie stowarzyszenia
było Pani pomysłem?

Wszystkie nasze działania
skierowane są do dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Myślimy o tym, jak im
zapewnić normalne funkcjonowanie teraz i w przyszłości,
kiedy wejdą już w wiek dorosły. Na co dzień organizujemy

– Na czym polega Wasza
działalność?

Wydawało mi się, że nie
mogę reszty dnia marnować
na to, że siedzę i nic nie robię,
bo to po prostu grzech zaniechania. Byłam naprawdę zdeterminowana do działania
i założenia stowarzyszenia.
Później udało mi się zarazić
tym pomysłem oddaną naszym dzieciom ich szkolną wychowawczynię.
Zawsze miałam
Zaczęłyśmy rozmapoczucie tego, że biorę
wiać z mamami dzieci uczęszczających
znacznie więcej niż daję.
do Specja lnego
Wydawało mi się, że
Ośrodka Szkolno-Wychowawczenie mogę reszty dnia
go w Dąbrowie
marnować na to, że siedzę
Górniczej. To były
i nic nie robię, bo to jest
początki, które doprowadziły nas do
po prostu grzech
stowarzyszenia.
– Gdzie można Was
spotkać?
Aktualnie nie mamy siedziby, mocno współpracujemy
ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym.
Przychylność dyrekcji ośrodka jest dla nas bardzo ważna.
Projekty, które wymyśliłyśmy,
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zaniechania.

zajęcia dla dzieci. Ich rodzice
również w tym uczestniczą,
bo dzieciaki nie mogą same
pozostawać bez opieki. Dzieci podczas takich spotkań

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Ósmy Dzień to jedno
z najmłodszych stowarzyszeń
w rodzinie dąbrowskich organizacji pozarządowych. Na
jego czele stoją cztery kobiety, które są zmotywowane do
tego, żeby zmieniać swoim
dzieciom i podopiecznym
świat na lepsze. Wspiera je
w tym coraz większa liczba
członków Stowarzyszenia,
które sukcesywnie się rozwija.
Liczba pomysłów, które gotowe
są zrealizować, sprawia, że na
pewno wiele razy usłyszymy
o ich działalności.

otwierają się, zaczynają w siebie wierzyć, są
po prostu szczęśliwe,
co ma pozytywny
wpływ na uczestniczącego w zajęciach rodzica. Nie
narzucamy tego co
chcemy robić, tylko
proponujemy. Część
rzeczy zmieniamy,
część dorzucamy,
wszystko opiera się na
rozmowie i wspólnym
działaniu. I właśnie o to
nam chodzi, żeby stworzyć,
zbudować społeczność. A potem ta społeczność będzie myśleć o tym, co jest najlepsze
dla jej podopiecznych.
– Dziękuję za rozmowę.
Paweł Różycki

z życia dzielnicy, osiedla i ulicy 15
Dąbrowa z bliska

MYDLICE

Mydlice

Rozwój hutnictwa

XVIII-XIX w.

Mydlice to typowa dzielnica
„sypialnia”, znajdująca się tuż przy
granicy z Będzinem. Jej lokalizacja
została przesunięta w latach 80.,
kiedy powstawało osiedle
mieszkaniowe.

Budowa dużych osiedli
mieszkaniowych

lata 80.
XX wieku

Pierwotnie Mydlicami nazywano kolonię, znajdującą
się w miejscu, gdzie dziś stoi budynek Urzędu
Pracy. Kolonię tworzyły domki, należące do
robotników, pracujących w kopalni i hucie
cynku „Ksawery”.
W Mydlicach mieści się Szpital Specjalistyczny
im. Szymona Starkiewicza, jedyna tego typu
placówka w Dąbrowie Górniczej. Niedaleko, bo
przy ulicy Legionów Polskich, można dostrzec
kapliczkę pw. św. Marka. Uważa się, że pierwotnie była drewniana, jednak po zniszczeniach
z okresu powstania styczniowego, wybudowano kapliczkę murowaną.
Mydlice
Na terenie Mydlic był też żydowski cmentarz, który w czasie wojny zdewastowali
Niemcy. Dziś o diasporze żydowskiej przypomina jedynie stojący tam obelisk.
MŁ

W Mydlicach w 1928 roku
urodził się Wirgiliusz
Gryń, aktor filmowy
i teatralny.

Na rozmowie o Dąbrowie

Mydlice to nie blokowisko, to styl życia!
Rozmowa z Kamilem Dybichem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
społecznikiem, mieszkańcem Mydlic.
– Jak się mieszka na Mydlicach?
– Mydlice, to w mojej ocenie
najlepsze miejsce do mieszkania w Dąbrowie Górniczej.
Nasze osiedle to nowoczesne
i ciągle zmieniające się miejsce.
Dla mnie najważniejsze jest,
że wszystko pozytywne, co
się dzieje na naszym osiedlu,
zachodzi dzięki i przy współudziale mieszkanek i mieszkańców. Aktywność ludzi
mieszkających na Mydlicach
jest chyba najistotniejszą pozytywną zmianą, jaka zaszła
tu w ostatnich latach.
– Ta aktywność ma jakiś
praktyczny wymiar, przynosi jakieś owoce?
– Oczywiście, to dzięki niej na
„Mydle” żyje się jeszcze lepiej.
Nowe oświetlenie ulic, świetnie funkcjonująca filia biblioteki miejskiej, klub osiedlowy

KRĄG z rewelacyjną ofertą zajęć dla dzieci i co równie istotne – dla seniorów. Mamy tutaj
najnowocześniejsze w mieście
szkoły: Zespół Szkół Sportowych, Szkołę Podstawową
nr 30 czy Szkołę Muzyczną.
Zmodernizowane nakładem
dziesiątek milionów złotych
dają szansę nauki dzieciakom
z osiedla w warunkach, o jakich
wiele miast w Polsce może tylko pomarzyć. A nasi najmłodsi
mieszkańcy mają to za oknem,
tuż za rogiem własnego domu.
– Wygląda na to, że na osiedlu macie już wszystko.
– To już przesada. Infrastruktura osiedla zmieniła się mocno w ostatnich latach, co nie
znaczy, że nie ma już nic do
zrobienia. Wiele pracy jeszcze przed nami. Mam tutaj na
myśli chociażby modernizację przedszkoli, zmianę orga-

nizacji ruchu na ul. Ludowej,
dalsze remonty chodników,
budowę ronda przy skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich
i ul. Wirgiliusza Grynia, a przy
tym i ścieżki rowerowej łączącej Mydlice z centrum i jeziorem Pogoria III. Są jeszcze
drobniejsze, ale istotne rzeczy,
które bez wątpienia wpłyną na
poprawę jakości życia w mikroojczyźnie, jaką jest dla nas
nasze osiedle.
– Czyli ciągłe pozytywne
zmiany, cały czas do przodu?
– Cieszę się bardzo, że dziś,
gdy spaceruję z moimi dzieciakami po Mydlicach, mogę
ku ich radości, opowiadać,
jak kiedyś wyglądało to miejsce, pokazywać, jak się zmieniło i prezentować plany na
najbliższy czas. Przyjazna,
estetyczna i, co niezmiernie

ważne, zielona przestrzeń
osiedla to mój priorytet jako
mieszkańca. Z wielką nadzieją
patrzę, jak dyskutujemy i decydujemy o tym, jak będzie
nam się żyło w przyszłości,
jak, wykorzystując Dąbrowski
Budżet Partycypacyjny, uczymy się podejmować wspólnie
często trudne decyzje.
– Te wspólne wyzwania was
integrują?
– Oczy wiście. Wspólnie
tworzymy miejsca sprzyjające spotkaniom, zwłaszcza
w okresie letnim. Chodzi
między innymi o Plac Aktywności Mieszkańców Mydlice, skwer przy Legionów
Polskich 107, oświetlony pasaż czy Centrum Aktywności
Obywatelskiej. Ładnych kilka
lat temu, kiedy siedzieliśmy
na osiedlowej ławce, kolega
rzucił dość luźno „Mydlice

to nie blokowisko! To styl życia...”. Zgadzałem się z tym
wtedy i myślę tak również dzisiaj. A najważniejsze jest dla
mnie, że ten styl kształtujemy
z coraz większym zaangażowaniem – my, mieszkanki
i mieszkańcy #MDC.
– Dziękuję za rozmowę.
GC
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16 nasze sprawy
Zaangażuj się

Pomocnicza
rada dzielnicy
Od 26 listopada do 12 grudnia odbędą się spotkania z mieszkańcami
naszego miasta, dotyczące powołania w Dąbrowie Górniczej 18 Rad
Dzielnic, czyli ustawowych jednostek pomocniczych.

Czym jest jednostka
pomocnicza?
Jednostka pomocnicza to lokalna wspólnota samorządowa, która może powstać w obrębie miasta lub gminy.

Czy w Dąbrowie Górniczej istniały jednostki pomocnicze?
W Dąbrowie Górniczej
od lat 90-tych funkcjonowało łącznie 11 jednostek
pomocniczych, głównie
na tzw. „terenach zielonych”.
Aby utworzyć radę, konieczne było uzyskanie frekwencji
w wyborach przekraczającej 20% mieszkańców danej
dzielnicy. Część z jednostek
uległa w tym czasie rozwiązaniu. Obecnie funkcjonujące
rady jednostek pomocniczych
zakończyły swoją kadencję

i wznowią swoje działania po
przeprowadzeniu kolejnych
wyborów. Tym razem jednostki pomocnicze mają powstać
na terenie całego miasta.

znać się m.in. na stronie www.
konsultacje.idabrowa.pl.

Granice osiemnastu
dzielnic

Nadchodzące spotkania na przełomie listopada i grudnia mają na
celu skonsultowanie z mieszkańcami treści projektów statutów
jednostek, przebiegu wypracowanych granic. Konsultacje odbędą się na spotkaniach w potencjalnych dzielnicach zgodnie
z zamieszczonym harmonogramem oraz poprzez zbieranie
uwag i opinii mieszkańców drogą pisemną, elektroniczną, a także w trakcie pełnionych dyżurów
pracowników urzędu.
red

Od października do grudnia
ubiegłego roku odbyły się
konsultacje społeczne dotyczące ilości i granic jednostek
pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza. W efekcie przeprowadzonych warsztatów
i zbierania uwag mieszkańców,
powstała propozycja podziału
naszego miasta na 18 dzielnic.
Z tą propozycją można zapo-

Jaki jest cel konsultacji?

Szczegółowy zakres konsultacji zamieszczony jest na stronie
www.konsultacje.idabrowa.pl. Informacji udzielają również
pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej pod nr tel. 518 270 597 oraz adresem
e-mail konsultacje@dabrowa-gornicza.pl.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:
26 listopada godzina 17:00
• Dzielnica Mydlice – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a
• Dzielnica Gołonóg Południowy – Zespół Szkół
Plastycznych, ul. Kosmonautów 8
27 listopada godzina 17:00
• Dzielnica Zielona – Pogoria – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56
• Dzielnica Gołonóg Północny – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Prusa 3
28 listopada godzina 17:00
• Dzielnica Śródmieście –
Miejska Biblioteka Publiczna, Al. T. Kościuszki 25
• Dzielnica Ząbkowice –
Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2
3 grudnia godzina 17:00
• Dzielnica Gołonóg
Wschodni – Szkoła Podstawowa nr 11, Al. Piłsudskiego 103
• Dzielnica Łosień – Świetlica Środowiskowa, ul.
Przedziałowa 1
4 grudnia godzina 17:00
• Dzielnica Reden – Szkoła Podstawowa nr 8, ul.
Krasińskiego 34, Budynek „A”

Dzielnica Strzemieszyce Wielkie – Filia nr 8
Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93
5 grudnia godzina 17:00
• Dzielnica Trzebiesławice
– Szkoła Podstawowa nr
35, ul. Uczniowska 24
• Dzielnica Okradzionów
– Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy
23
10 grudnia godzina 17:00
• Dzielnica Łęka – Świetlica Środowiskowa, ul.
Przelotowa 185a
• Dzielnica Ujejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka
I 20
11 grudnia godzina 17:00
• Dzielnica Strzemieszyce
Małe – Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61
• Dzielnica Antoniów –
Świetlica Środowiskowa,
ul. Spacerowa 4
12 grudnia godzina 17:00
• Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka – Szkoła
Podstawowa nr 23, ul.
Idzikowskiego 139
• Dzielnica Błędów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188

•

Finał prac nad powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzi, skuteczni, zaangażowani…
Dwie 20-osobowe grupy uczniów biorą udział w cyklu warsztatów w ramach projektu Skuteczna i Kompetentna Młodzieżowa Rada Miasta realizowanego przez
Stowarzyszenie CIVITAS na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności
potrzebnych do aktywnej działalności
społecznej.
Uczestnicy zajęć poznają własny potencjał, uczą się współpracy w grupie i przygotowują do wyborów Młodzieżowej
Rady Miasta. Aby młodzież
dokonała wyboru swoich
przedstawicieli, przeprowa-

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

dzone będą kolejne etapy: akcja informacyjna w szkołach
wśród uczniów i nauczycieli,
prace Miejskiej Komisji Wyborczej, wybór szkolnych komisji wyborczych, zgłaszanie
kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta, weryfikacja
zgłoszeń, a następnie wybory i powołanie Młodzieżowej
Rady Miasta. 
ab

www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl
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Aktywność i pomysłowość
młodych mieszkańców to
olbrzymi potencjał Dąbrowy
Górniczej

jubileusze 17
16 listopada, godz. 10:00 Grupa 1 – 50-lecia
1. Baryn Marta i Eugeniusz
2. Chyła Barbara i Andrzej
3. Czech Helena i Czesław
4. Flasza Jadwiga i Henryk
5. Golasik Irena i Henryk
6. Grabowscy Danuta i Henryk
7. Gruszczyńscy Marianna i Janusz
8. Krawczyk Zdzisława i Zenon
9. Pawlik Zofia i Henryk
10. Rodaccy Alina i Ryszard
11. Szopa Wiesława i Kazimierz
12. Zobek Daniela i Adam

16 listopada, godz. 10:00 Grupa 2 – 50-lecia
1. Burkaccy Henryka i Jerzy
2. Czaplewscy Halina i Henryk
3. Duraj Helena i Stanisław
4. Francikowscy Helena i Aleksander
5. Gołdyn Henryka i Andrzej
6. Grudzień Maria i Jerzy
7. Jasińscy Zdzisława i Leszek
8. Paterek Zofia i Henryk
9. Pawłowscy Halina i Stanisław
10. Rychter Elżbieta i Włodzimierz

16 listopada, godz. 11:30 Grupa 1 – 50-lecia
1. Bednarczyk Krystyna i Jacenty
2. Chmielarscy Teresa i Andrzej
3. Galle Wanda i Andrzej
4. Gwiazda Wiesława i Marek
5. Kaczmarczyk Barbara i Stefan
6. Kowalczyk Grażyna i Jerzy
7. Krawczyk Maria i Zbigniew
8. Lasota Wanda i Adam
9. Piecuch Zofia i Andrzej
10. Sander Iwona i Eugeniusz
11. Szkoc Maria i Stanisław
12. Śliwa Maria i Maciej

16 listopada, godz. 11:30 Grupa 2 – 50-lecia

fot. Dariusz Nowak

1. Belka Maria i Bronisław
2. Cicha Małgorzata i Cichy Ryszard
3. Gębiccy Henryka i Jerzy
4. Halaba Elżbieta i Mirosław
5. Kirsz Dorota i Władysław
6. Koza Zofia i Mirosław
7. Krzeszowscy Halina i Andrzej
8. Olesińscy Jadwiga i Marian
9. Pluta Barbara i Leszek
10. Słomiany Maria i Janusz
11. Szproch Elżbieta i Władysław
12. Zaczkowscy Zofia i Zdzisław
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18 jubileusze/informacje
16 listopada, godz. 13:00 Grupa 1 – 60-lecia
1. Chochół Irena i Stanisław
2. Dębscy Krystyna i Eugeniusz
3. Komur Anna i Tadeusz
4. Olszewscy Bolesława i Kazimierz
5. Pilzak Genowefa i Henryk
6. Szwed Janina i Zdzisław
7. Toborek Janina i Zygmunt

16 listopada, godz. 13:00 Grupa 2 – 50-lecia
1. Bagińscy Maria i Kazimierz
2. Bochenek Janina i Jan
3. Cukier Bogumiła i Piotr
4. Koziak Jadwiga i Janusz
5. Krawczyk Ewa i Waldemar
6. Kukuła Halina i Andrzej
7. Łaszczyk Czesława i Witold
8. Pluta Halina i Jerzy
9. Pokrzywa Marianna i Władysław
10. Puz Jadwiga i Andrzej
1. Nazimek-Siewniak Bogusława
Siewniak Ryszard
11. Szczepaniak Helena i Marian
12. Woronowicz Henryka i Stanisław
13. Wywiał Danuta i Stanisław

Foto-przegląd
Konkurs „Obiektywnie Śląskie” rozstrzygnięty!
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej po raz kolejny pokazują, że nasze miasto to kuźnia
talentów! Nasza mieszkanka, Katarzyna Pawlikowska zajęła 3. miejsce w prestiżowym
fotograficznym konkursie „Obiektywnie Śląskie”. „Coś, co kiedyś tętniło życiem, dziś
życia tam nie ma! Plącze się tylko duch minionych wydarzeń. Budynek Zespołu Szkół
Zawodowych Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Kiedyś pełen uczniów, dziś bez życia…” red

Liczba numeru

263
osoby

uzyskały w tym roku wsparcie
w Klubie Integracji Społecznej,
który działa w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

OGŁOSZENIA DROBNE
Profesjonalne czyszczenie - REFRESH - tel. 799 236 978
• tapicerki meblowej • tapicerki samochodowej
• tapicerki skórzanej • dywanów i wykładzin
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sport 19
Zerknij w tabelę, kto jest na czele

Popłynęli po medale

Koszykarski sezon w pełni

W Gliwicach odbyła się najważniejsza impreza pływacka
naszego województwa. Świetnie zaprezentowali się zawodnicy MOS Dąbrowa Górnicza.
W kategorii 15 lat najlepiej
wypadł Bartek Goik, który
zdobył brązowy medal na dystansie 1500 metrów stylem
dowolnym. W tej samej kategorii wiekowej rewelacyjnie
zaprezentowały się sztafety,
zdobywając 4 brązowe medale na dystansach 4x50 zmienny mix (Knap Oliwia, Rybska
Maja, Sawczuk Adrian, Kajetan
Dubas), 4x 200 metrów stylem

Rozgrywki Energa
Basket Ligi idą pełną parą. Dąbrowian
w najbliższym czasie
czeka seria potyczek
wyjazdowych.

dowolnym mężczyzn (Kapitan
Kacper, Sawczuk Adrian, Goik
Bartek, Dubas Kajetan), 4x50
metrów dowolny mix (Knap
Oliwia, Rybska Maja, Goik
Bartek, Dubas Kajetan) oraz na
dystansie 4x100 metrów stylem
dowolnym mężczyzn (Goik
Bartek, Sawczuk Adrian, Gajek
Mateusz, Dubas Kajetan).
W najstarszej kategorii 16-18
lat Marcel Sadło zdobył cztery medale, dwa złote stylem
motylkowym, srebro stylem
grzbietowym. Natomiast dwa
brązowe krążki wywalczył
Eryk Pawłowski.
CS

Po ośmiu spotkaniach, MKS
Dąbrowa Górnicza ma na
koncie 12 punktów i zajmuje
8. miejsce w tabeli. W nadchodzących czterech kolejkach dąbrowscy koszykarze
będą grać na wyjazdach.

W hali „Centrum” wystąpią
dopiero 21 grudnia. Podejmą
wtedy Polpharmę Starogard
Gdański.
W ostatnim czasie do MKS-u dołączył Michael Fraser,
środkowy z doświadczeniem
z boisk ekstraklasy.
– Jestem nowy, ale widzę, że
mamy zespół o dużym potencjale. W składzie jest dużo
młodych zawodników, którzy
naprawdę potrafią grać w koszykówkę. Będziemy na pewno niebezpieczną drużyną –
mówi Michael Fraser.
PK

fot. Dariusz Nowak

Mistrzostwa Śląska

Dąbrowski gwiazdozbiór

Ogromny sukces
mieszkańca
naszego miasta!
DĄBROWIANIN TOMASZ WASZKIEWICZ
PRZEBIEGŁ 327,33 KM W 48 GODZIN. TO 7.
WYNIK NA ŚWIECIE! W MISTRZOSTWACH
ŚWIATA W BIEGU 48-GODZINNYM NA
BIEŻNI MECHANICZNEJ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ RESHAPE FITNESS W ZABRZU
WZIĘŁO UDZIAŁ 11 ŚMIAŁKÓW Z 5 PAŃSTW.
– To były fantastyczne zawody, świetny
poziom sportowy i do tego ekipa, która
kręci kilometry dla Poczekalni Onkologicznej! Nic tylko biegać i cieszyć się

Każdy
przebiegnięty
kilometr na bieżni
to złotówka
przekazana od klubu
na poczekalnie
onkologiczne dla
dzieci!

tym bieganiem! Bieganie jest fajne… po
prostu! – mówi sportowiec z Dąbrowy
Górniczej, który udowadnia, że nasze
miasto jest miastem ludzi aktywnych! ab
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa
KTO TY JESTEŚ?

8-29.11

Kostiumy operowe
WYSTAWA KOSTIUMÓW Z OPERY ŚLĄSKIEJ

Kto ty jesteś?

11.11-7.12

WYSTAWA POLSKIEJ ILUSTRACJI
DLA DZIECI

Ożywić nieożywione
6.12-3.01
WYSTAWA LALEK TEATRALNYCH
21.11 Kameralne Czwartki - Kwartesencja
KONCERT

19:00

22.11

PIWNICA - Koko die + Runforrest

23.11

Wygramy Razem Mimo Wszystko

19:00
17:00

30.11
18:00

5.12

DOWIEDZ SIĘ
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www.palac.art.pl

Kabaret Moherowe Berety

ANDRZEJKI W DOMU KULTURY
ZĄBKOWICE
Fotografia w Kadrze - Jakub Dziewit

Placido Domingo - 50 lat na scenie
RETRANSMISJA UROCZYSTEJ GALI

29.11-4.12
6.12

6.12
7.12

Bajkowe Mikołajki - Międzypokoleniowy
Festiwal Literatury Dziecięcej

9:30

15:00

18:00

Tajniki Muzyki - Gwiazdy światowej
muzyki rozrywkowej
KAMERALNY KONCERT DLA DZIECI

Kameralne Czwartki - Trio Instrumentalne
KONCERT „INSTRUMENTALNE ROMANSE”

13.12

PIWNICA - Agata Karczewska

17.12

Scena/anecS - Jazz Bar Trio

19:00

18:00

KONCERT
KONCERT Z PUBLICZNOŚCIĄ NA SCENIE

27.12

The Dumplings

19:00

29.12
18:00

KONCERT TRASY „PRZYKRO MI”

...

Magiczny czas

Memory is our homeland 17:00
Hurdle 18:45
Debata z gościem: 20:15
człowiek w obliczu wojny i ideologii
Mosul 21:00

13-18.12

Serce Jamajki 17:00
Serce do walki 19:30

20-23.12

Kraina miodu 17:00
Kod Dedala 19:30

3-8.01

Pan T. 17:00
Oficer i szpieg 19:30

Przeboje Jana Kiepury
KONCERT ŚWIĄTECZNY

BAJKOWE MIKOŁAJKI
Mikołajki w Pałacu Kultury Zagłębia to wydarzenie, na które dzieciaki czekają cały rok.
Tradycyjne spotkanie
ze Świętym Mikołajem
odbędzie się 6 grudnia,
a następnego dnia –
w sobotę 7 grudnia – czeka nas moc bajkowych atrakcji podczas Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej „Ojce i Dziatki”, organizowanego we
współpracy z Fundacją Czas Dzieci. Na najmłodszych
będą czekać m.in. spotkanie z Jujją Wieslander – autorką bajkowej serii Mama Mu, warsztaty plastyczne
i aktorskie, wspólne czytanie bajek, zagadki, pokaz
filmowy i wystawy. Festiwal dofinansowano przez
MKiDN ze środków Funduszu Promocji Kultury. Na
spotkanie z Mikołajem obowiązują bilety w cenie
10 zł, zaś na część wydarzeń festiwalowych bezpłatne
wejściówki. Szczegóły oraz harmonogram dostępne
na www.palac.art.pl.

Przegląd Dąbrowski | nr 9 (232) listopad 2019

12:00

Debata z gościem: 20:30
kultura-natura

SPOTKANIA, WARSZTATY, WYSTAWY, WSPÓLNE CZYTANIE

8.12

Green Book
KINOSZKOŁA SENIORA

Kifaru 18:00
Ciepły wiatr z północy 19:30

Bajkowe Mikołajki

15:00

18:00

The Lighthouse 17:00
Supernova 19:30

6-11.12

OD BLUE MARBLE DO CZARNOBYLA,

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Nie ma nas w domu 17:00
The Lighthouse 19:30
Czarodziejski flet

RETRANSMISJA METROPOLITAN
OPERA

12.12

18:00

19.12

Bajkowe Mikołajki dla małych i dużych – 6 grudnia
o godz. 18:00, wprost ze słynnego The Metropolitan Opera w Nowym Jorku, w Sali
Teatralnej PKZ zaprezentujemy retransmisję spektaklu
„Czarodziejski flet”. To idealna propozycja dla tych, którzy miłością do opery pragną
zarazić swoje dzieci lub wnuki. Prawdziwe przedstawienie
familijne z barwnymi kostiumami, bajkowym librettem,
akcentami komediowymi
i wielkimi animowanymi lalkami. W grudniu znajdzie się
też coś dla fanów filmowych
dokumentów, bo kolejny raz
w Kinie KADR pojawią się
wybrane pozycje z Festiwalu
HumanDOC, 12 i 19 grudnia, a dodatkową atrakcją
będą debaty z udziałem gości. Wstęp na HumanDOC
jest bezpłatny.

KONCERT

28.11

19:00

Ukryta gra 17:00
Kult. Film 19:30

22-27.11

18:00 CZYLI JAK FOTOGRAFIA ZAWŁADNĘŁA WYOBRAŹNIĄ

12.12
KINOWY
GRUDZIEŃ

KONCERT

Ella Fitzgerald: One of Those Things
PRZEGLĄD FILMÓW KINO JAZZ

12.12

Jaka jest Polska? Czy wszyscy
Polacy mieszkają w Polsce?
Czy są do siebie podobni?
Wystawa polskiej ilustracji
dla dzieci „Kto Ty jesteś” prezentowana od 11 listopada br.
pomoże poznać odpowiedzi
na te i inne pytania. Oprowadzanie kuratorskie podczas
finisażu, 7 grudnia o 13:30,
poprowadzi Monika Chrabąszcz-Tarkowska. Dzień
wcześniej w Pałacu pojawią
się też inne eksponaty, które
przyciągną wzrok dzieci i dorosłych, czyli lalki teatralne.
Wystawa „Ożywi nieożywione” potrwa od 6 grudnia 2019
do 3 stycznia 2020. Wstęp na
obie wystawy jest bezpłatny.

21.11

KONCERT
ŚWIĄTECZNY
Święta to magiczny czas.
Chwila wytchnienia, radości oraz spotkań w gronie
bliskich. W tym roku Pałac
Kultury Zagłębia przygotował na tę okazję wyjątkowy
koncert. „Przeboje Jana Kiepury”, 29 grudnia o 18:00, to
doskonałe zwieńczenie roku
kulturalnego, a także idealny pomysł na prezent dla
osób miłych naszemu sercu.
Któż nie zna Jana Kiepury?
Chłopaka z Sosnowca, którego głos oczarował światową publiczność. Na scenie
z repertuarem wykonywanym przez zagłębiowskiego
artystę wystąpią znakomici
wykonawcy: Milena Lange
(sopran), Adam Sobierajski

(tenor), Tancerze Baletu Impressione i Warszawska Orkiestra Impressione. W roli
koncertmistrza Maciej
Przestrzelski, choreografię
opracowała Ewa Budny-Orłowska, a gospodarzem
wieczoru będzie Andrzej
Krusiewicz.

