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Okres przedświąteczny to czas refleksji
– łatwiej zastanowić się, jak pomóc tym, którzy
tej pomocy potrzebują. Wiedzą o tym dąbrowianie,
którzy jak co roku wykazali się niezwykłymi
inicjatywami, wielkimi sercami i chęcią pomocy.

Pomagają
– nie tylko od
święta

pełnomocnikiem prezydenta
Dąbrowy Górniczej ds.
współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Wesołych Świąt!
Życzymy, by nadchodzące Boże Narodzenie
było czasem wspólnych rozmów z najbliższymi,
wytchnieniem od codziennych trosk.
Niech będą to chwile wzajemnej życzliwości.
A nowy rok niech wypełnią same szczęśliwe dni,
niosące pomyślność w życiu osobistym i zawodowym!
Agnieszka Pasternak
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej
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Remonty w Zagłębiowskim
Centrum Onkologii
Przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
rozbudowa sali rehabilitacyjnej, modernizacja dyżurek – to główne
elementy remontu w Oddziale Udarowym Zagłębiowskiego Centrum
Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej.

Prace potrwają do 31 stycznia 2020 roku. Obejmują
między innymi wymianę instalacji (elektrycznej,
wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania) oraz przebudowę oddziału. Po remoncie
pacjenci będą mieli do dyspozycji między innymi salę ćwiczeń z niezbędnymi przyrządami oraz
salę wypoczynku. Oddział zyska też nowy gabinet
diagnostyczny, nowoczesną dyżurkę pielęgniarską
i łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Remont Oddziału Udarowego to dopiero początek
prac. Szpital planuje także modernizację Oddziału
Pediatrii, Gastrologii i Rehabilitacji. W najbliższym czasie wygląd zmieni ponad 700 metrów
kwadratowych powierzchni szpitalnych oddziałów.

– W leczeniu pacjentów
poudarowych bardzo ważna
jest wczesna rehabilitacja.
Po remoncie pacjenci będą
mogli korzystać między innymi
z symulatora chodu czy poręczy
ułatwiających poruszanie się,
a pracować będzie z nimi czworo
rehabilitantów – informuje Anna
Koza-Janka, lekarz kierujący
oddziałem Neurologii i Udarowym
w ZCO.

II Strzemieszycki Jarmark
Bożonarodzeniowy pod
patronatem prezydenta
miasta Marcina Bazylaka.
MBP – filia nr 8.

Komentarz
redaktora
Grzegorz Cius

Waluta na Boże
Narodzenie
Słownik języka polskiego
PWN wyjaśnia, że jesteśmy
hojni, kiedy „wspaniałomyślnie obdarowujemy innych”. Nie precyzuje, czym
to należy czynić. I to zrozumiałe, bo form „wspaniałomyślnego obdarowywania
innych” jest nieskończenie
wiele. Dzisiaj może to być
płatny SMS wysłany z hasłem „pomagam”, udział
w internetowej zbiórce albo
moneta wrzucona do puszki wolontariusza. Możemy
także obdarować kogoś hojnie naszym czasem. I coraz
więcej wskazuje na to, że
we współczesnym świecie
najwięcej ludzi wyczekuje
właśnie takiej hojności – od
rodziny, sąsiadów czy znajomych. Pamiętaj o tym, nie
tylko od święta.

fot. Dariusz Nowak

Kolejna modernizacja z myślą o pacjentach

Foto-przegląd

Mieszkańcy naszego miasta słyną
z zaangażowania i pasji! Dlatego
tak bardzo jesteśmy dumni
z organizacji pozarządowych,
których energia i chęć działania
wpływa na codzienne życie
każdego z nas. Zdjęcie zostało
zrobione w trakcie świątecznego
spotkania dąbrowskich organizacji
pozarządowych z prezydentem
Marcinem Bazylakiem. Oprócz
życzeń i serdecznych słów, nie
zabrakło atmosfery pełnej dobrej
energii i inspiracji na kolejny rok
działalności.
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W grupie siła!

rozmowa miesiąca 3

Pomagają – nie tylko
od święta
Rozmowa z Magdaleną
Mike, pełnomocnikiem
prezydenta Dąbrowy
Górniczej ds. współpracy
z organizacjami
pozarządowymi.
– Bajki Andersena, świąteczne
opowieści i oczywiście wigilijny zwyczaj z pustym miejscem przy stole dla zabłąkanej
osoby, niosą znaną prawdę,
że w Boże Narodzenie nawet
najwięksi skąpcy gotowi są
pomagać innym. Ta gotowość
przekłada się na działanie?
– Oczywiście. To działanie jest
silnie zakorzenione w naszej
polskiej tradycji. Boże Narodzenie jest nie tylko czasem
świętowania, ale również dzielenia się z innymi. Myślę, że ten
ciepły, rodzinny klimat, nie tyle
kruszy serca, co przypomina,
że nie wszyscy mają normalny dom i nie każdego stać na
przygotowanie nawet skromnej
wigilii, nie mówiąc już o upominkach. Liczba akcji charytatywnych w tym czasie jest
naprawdę imponująca. Widać
to również w Dąbrowie Górniczej. Organizowane są zbiórki
żywności, zabawek i środków,
które mają umilić ten wyjątkowy czas. Koordynują to rozmaite organizacje charytatywne.
Jedną z przedświątecznych akcji wspierających najbardziej
potrzebujących jest Szlachetna
Paczka. Tutaj widać, jak zróżnicowane i niekiedy przyziemne
są ludzkie marzenia. Na szczęście błyskawicznie znajdują się
ludzie gotowi wesprzeć ich realizację. Od lat w dąbrowskich
kościołach Caritas sprzedaje
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wiele osób
działa także bez żadnego organizacyjnego wsparcia. Ludzie
sami, w swoim środowisku,
szukają tych, którym w jakiś
sposób można pomóc. Te gesty są piękne i wzruszające.
W zalewie migających gwiazdek i reklam przypominają
o prawdziwym sensie Bożego
Narodzenia.

– W tym klimacie gra również
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.
– To jedna z tych akcji, o której dziś trudno nie wspomnieć,
mówiąc o niesieniu pomocy
innym. Odbywa się po Bożym
Narodzeniu, ale jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje do
tej świątecznej wrażliwości na
potrzeby innych. W WOŚP
angażuje się mnóstwo wolontariuszy. Akcji zawsze towarzyszy dużo imprez i pozytywnego
„zamieszania”, mobilizującego
ogromne rzesze nie tylko młodych. Ich działanie ma konkretny wymiar w postaci finansowego wsparcia, jakie płynie
również od mieszkańców Dąbrowy Górniczej do kasy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz zapraszam na
kolejny finał WOŚP − 12 stycznia! Widzimy się nad Pogorią
III i w Pałacu Kultury Zagłębia.
– Ale na szczęście nie pomagamy tylko od święta.
– W okresie świątecznym rzeczywiście znacznie więcej osób
myśli o pomaganiu innym. Nie
oznacza to jednak, że przez
całą resztę roku mieszkańcy
Dąbrowy Górniczej są głusi na
wołanie o pomoc. Wręcz przeciwnie, można nawet mówić
o stałej, pozytywnej modzie
na pomaganie. Organizowanie akcji charytatywnych to
pewien styl życia i spędzania
czasu w gronie ludzi otwartych
i wrażliwych. Nikogo nie trzeba do pomocy przekonywać.
Wszystko odbywa się szczerze,
z głębokiej potrzeby wspierania
innych, ale liczy się także realizacja wspólnego celu w gronie
przyjaciół czy znajomych, których niekiedy łączy np. pasja
sportowa.
– Co ma hobby do pomagania?

Magdalena Mike wraz z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
UM wspiera działalność dąbrowskich stowarzyszeń i fundacji. Pracownicy Centrum Aktywności
Obywatelskiej, które prowadzi wydział, śmieją się, że ich dewizą jest: „Rzeczy niemożliwe wykonujemy
od razu, a na cuda trzeba tylko troszkę poczekać”. Ale każdy aktywny dąbrowianin prędzej czy później
skorzysta z ich wsparcia i przyzna, że niewiele przesady jest w tym śmiechu;).

– Pasjonaci to ludzie, którzy wrażliwi na potrzeby innych.
pomagają częściej. Przy okazji Ale od dokładnego wyliczania
niemal każdego dąbrowskiego ważniejsza jest skala ich dziabiegu odbywa się zbiórka na cel łania. Doskonały, szeroki mocharytatywny. Wysiłek sporto- del wspierania potrzebujących
wy jest połączony z ofiarnością wypracowało Dąbrowskie Stona rzecz potrzebujących. Zresz- warzyszenie „Rodzin w Kryzytą, wspieraniem innych zajmują sie”. Przez cały rok organizuje
się nie tylko miłośnicy sportu. zbiórkę żywności dla ubogich,
Dzisiaj niemal każda formalna przy współpracy ze sklepami
czy nieformalna grupa pasjo- wielkopowierzchniowymi.
natów niesie komuś pomoc. Przy ulicy Łącznej znajduje się
Znakomitym przykładem są duży magazyn, w którym stowielbiciele motocykli. Od wie- warzyszenie gromadzi rzeczy
lu lat organizują w Dąbrowie używane, ale nadające się jeszGórniczej znakomitą
cze do wykorzystania.
akcję „Motoserce”.
Mieszkańcy miasta
Podczas wielkieprzywożą teleOrganizowanie
go, motocyklowizory, meble
akcji
wego zlotu
czy sprzęt gocharytatywnych to nie
spodarstwa
zbierana
domowego
jest krew.
tylko niesienie pomocy
Podobnie
i
te rzeczy
innym, ale również pewien
działają
oddawane
styl życia i spędzania czasu
dąbrowsą za darmo
w gronie ludzi otwartych
skie morubogim rosy. „Pogoria
dzinom i osoi wrażliwych.
morsuje” kąbom samotnym,
piele w skutych
których nie stać
lodem jeziorach łąna szafę, mikser albo
czy z pomaganiem. Morsy
komputer. Przez cały rok
pomagają z pasją i uśmiechem działa także Fundacja „Godne
na twarzy, wykorzystując me- Życie”, Stowarzyszenie Dar Serdialne zainteresowanie ich wy- ca, Fundacja Wygrajmy Razem,
czynami.
Fundacja Nasze Dzieci oraz
– Ale największy ciężar nie- wiele innych. Wykorzystują nie
sienia pomocy biorą na swoje tylko wpłaty ludzi dobrej woli
barki organizacje powołane (darowizny), ale także jednogłównie do tego celu. Ile ich procentowy odpis od podatku.
jest w Dąbrowie Górniczej?
Warto o tym pamiętać przy
– Ponad 300, co świadczy wypełnianiu rocznego zeznao tym, że dąbrowianie są nia podatkowego i wspierać

lokalne, dąbrowskie fundacje
i stowarzyszenia. W ten sposób będziemy mieli pewność,
że nasze pieniądze zostaną wykorzystane do wspierania ludzi
wokół nas.
– W jednym z kościołów podczas adwentowych rekolekcji
ksiądz zaapelował o dawanie
„jałmużny ze swojego czasu”.
Zachęcał, aby przed świętami
podzielić się nim z innymi.
Czas ważniejszy od pieniędzy?
– Doskonale rozumiem ten
apel. Znacznie łatwiej jest dzisiaj ofiarować jakieś środki na
szczytny cel, wysłać SMS na hasło „pomagam” czy przyłączyć
się do internetowej zbiórki, niż
poświęcić odrobinę czasu innej
osobie. Coraz więcej ludzi bardziej od pomocy materialnej
wypatruje dobrego, sąsiedzkiego słowa, uśmiechu czy nieco
dłuższej rozmowy. Samotność
jest bardzo dokuczliwa i ma
negatywny wpływ na zdrowie
i samopoczucie. Żeby porozmawiać z sąsiadem, nie trzeba
organizować akcji charytatywnej. Nie trzeba zbierać środków
ani działać w organizacji pozarządowej. Wystarczy odrobina
chęci i świadomość, że dla
kogoś nasza krótka rozmowa
może być najważniejszym wydarzeniem dnia. Warto o tym
pamiętać szczególnie teraz,
kiedy zbliżają się tak rodzinne
święta jak Boże Narodzenie.
- Dziękuję za rozmowę.
Grzegorze Cius
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Budżet 2020 przyjęty
DOCHODY i wydatki MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA W 2020 ROKU
DOCHODY

WYDATKI
Wydatki bieżące:

734 795 699,46 zł

14,4%
Pozostałe wydatki:
130 014 286,50 zł

(81,2% ogólnej kwoty wydatków)

22,56%
Wpływy z PIT i CIT:
195 500 000,00 zł

27,94%

3,7%

Podatki i opłaty:
242 087 211,00 zł

Kultura i sport:
33 496 179,99 zł

Ogółem dochody:

WYDATKI BUDŻETOWE
W 2020 ROKU

866 457 982,20 zł

19,55%

Wydatki majątkowe:

5,15%

Pozostałe
dochody:
56 997 088,35 zł

Ogółem wydatki:

904 457 982,20 zł

11,6%

Dotacje celowe i inne środki:
169 378 256,00 zł

6,58%

27%
Oświata i wychowanie:
244 439 737,86 zł

Środki z Unii Europejskiej:
44 628 853,85 zł

Transport i łączność:
105 108 214,22 zł

169 662 282,74 zł
(18,8% ogólnej kwoty wydatków)

21,3%
Pomoc społeczna
i ochrona zdrowia:
192 439 887,50 zł

18,22%
Subwencje:
157 866 573,00 zł

22%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska:
198 959 676,20 zł

Magia świąt

Moc działania - dąbrowskie ak
Okres przedświąteczny to czas refleksji – łatwiej zastanowić się, jak pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Wiedzą o tym mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy jak
co roku wykazali się niezwykłymi inicjatywami, wielkimi
sercami i chęcią pomocy. Nie
sposób wymienić wszystkich
akcji i zbiórek, które odbyły
się w naszym mieście. Do tego
spotkania mikołajkowe dla
dzieci, wigilia dla samotnych
i wiele więcej!
Jak co roku odbyły się Dąbrowskie Mikołajki, czyli
Graj i Pomagaj. Podczas akcji
udało się zebrać ponad 18 tys.
zł, które zostały przeznaczone
na wsparcie projektu „Akademia Rozmaitości” organizowanego przez Stowarzyszenie
„Dar Serca”!

Szlachetna Paczka, czyli
konkretny człowiek pomaga
konkretnemu człowiekowi!
W zbiórkę włączyli się urzędnicy, którzy pomogli dąbrowskiej rodzinie.
Mikołajkowa zbiórka dla
schroniska to akcja, która miała na celu pomoc tym, którzy
sami nie potrafią o pomoc poprosić. Dzięki wsparciu dąbrowian zwierzęta ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt
w Sosnowcu otrzymały 624,5
kg karmy dla psów i kotów
oraz ogromną liczbę koców,
posłań, legowisk, zabawek
i przekąsek!
Zbiórka słodyczy dla potrzebujących dzieci organizowana
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przez Fundację Godne Życie
oraz Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa cieszyła się
ogromną popularnością!
W tym mikołajkowo-świątecznym okresie odbyła się również
akcja „Paczka dla bohatera”.
To inicjatywa, której celem
jest pomoc weteranom i kombatantom, którzy na frontach
II wojny światowej i w organizacjach niepodległościowych
walczyli o wolną Polskę.
Mikołajki w NEMO – organizowane co roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – były szczególne. Głównie
dlatego, że TPD obchodzi
w tym roku setną rocznicę
działalności!

Dąbrowski finał Szlachetnej Paczki
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jednogłośnie
W trakcie grudniowej sesji Rady Miejskiej
radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020
rok przedstawiony przez prezydenta Dąbrowy
Górniczej Marcina Bazylaka. Przyszłoroczny
budżet przewiduje dochody w wysokości
866,5 mln zł i wydatki w wysokości 904,5 mln zł,
w tym 169,7 mln zł na wydatki inwestycyjne.
Przyszłoroczne wpływy do budżetu zaplanowane są z tytułu podatków i opłat lokalnych – 242,1
mln zł (28% wszystkich dochodów), podatków
PIT i CIT – 195,5 mln zł (22,6%), dotacji celowych
– 169,4 mln zł (19,5%), subwencji – 157,9 mln zł
(18,2%), środków UE – 44,6 mln zł (5,1%) oraz
pozostałych źródeł dochodów – 57 mln zł (6,6%).
Po stronie wydatków największa pula przeznaczona będzie na obszar oświaty i wychowania –
244,4 mln zł (27% wszystkich wydatków), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 199 mln
(22%) i polityki społecznej – 192,4 mln zł (21,3%).
105,1 mln zł (11,6%) zostanie przeznaczone na
wydatki z obszaru transportu i łączności, a 33,5
mln zł (3,7%) na obszar kultury i sportu. Pozostałe
wydatki to łącznie 130 mln zł (14,4%).
Spośród wszystkich wydatków 169,7 mln zł to wydatki inwestycyjne, które zostaną przeznaczone

m.in. na modernizację układów drogowych i budowę tuneli przy dworcach w centrum i w Gołonogu, uzbrojenie pozostałych działek na terenie
inwestycyjnym w Tucznawie, uruchomienie terenu inwestycyjnego Kazdębie, termomodernizację
przedszkoli, rozbudowę przedszkola nr 11, przebudowę alei Zagłębia i ul. Tysiąclecia oraz przebudowę mostu nad Rakówką w Strzemieszycach.
– Dziękuję za przyjęcie tego budżetu, bo to szansa
dla Dąbrowy Górniczej. Szansa na realizację zapowiadanych zmian, a także rozwój gospodarczy
miasta – dziękował po głosowaniu radnym prezydent Marcin Bazylak.
Prezydent dodał też, że dziękuje za kredyt zaufania,
jakim obdarzyli go radni i liczy na to, że będzie
to zapowiedź partnerskiej współpracy w nadchodzącym roku.
Bartosz Matylewicz

Zdaniem dąbrowian

DROBNE GESTY
CZYNIĄ ŚWIĘTA!
Dlaczego warto pomagać?
Co daje nam bezinteresowne zwrócenie
uwagi na potrzeby innych?
Natalia Wierzelewska, Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej UM

W ten świąteczny czas pamiętajmy o sobie
nawzajem. O tym, że pomagać może każdy, bo każdy ma coś, co może dać innym.
O tym, że nawet drobne rzeczy, gesty, słowa
mają duże znaczenie. Pomaganie ma ogromną energię
i moc − sprawia, że czyjś dzień staje się lepszy. Sprawia również,
że my sami stajemy się lepsi. A gdyby tak codzienne komuś
pomóc? Jak wyglądałby nasz świat? :)

Mateusz Maik, Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy z Wyboru

Ważne jest obdarowanie drugiego człowieka „towarem”, który w dzisiejszych
czasach jest bardzo deficytowy − naszą
uwagą, czasem, którego ciągle mamy za mało.
Bardzo często podczas pogoni za marzeniami, zajęci własnymi
sprawami zapominamy o drugim człowieku, który potrzebuje
rzeczy z naszego punktu widzenia błahej, a dla nich bardzo
ważnej. Mowa o odrobinie uwagi. Tym właśnie dla mnie jest
niesienie pomocy. Odrobiną uwagi, która dla drugiej osoby
może mieć moc sprawczą.
Ewa Kuler, Stowarzyszenie Rodzin
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
„Ósmy Dzień”

kcje charytatywne

Niesienie pomocy to jest wychodzenie
i otwarcie się na potrzeby innych ludzi. To
także umiejętność ich słuchania, wyciągania pomocnej dłoni. Pomaganie to także forma
poznawania siebie samego, poprzez zderzenie się z problemami,
które często są dla nas obce. A w szczególności, jest to zachowanie, które sprawia, że świat staje się lepszy.

Marcin Kowalczyk, Stowarzyszenie
Motoserce Dąbrowa Górnicza

Pomaganie, to według mnie, dawanie
czegoś od siebie, nie oczekując w zamian
nic, bezinteresownie. Niesienie pomocy
sprawia, że możemy naprawdę nazwać się
ludźmi. Daje radość nie tylko osobom potrzebującym pomocy,
ale i tym, którzy pomagają.

fot. Dariusz Nowak

Jan Podsiadło, Klub Rekreacyjno-Sportowy
TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa oraz MBP zorganizowały mikołajkową zbiórkę darów rzeczowych dla małych
pacjentów Szpitala Dziecięcego w Klimontowie.

Czym jest dla mnie niesienie pomocy? To
jest bardzo obszerne pytanie… Dla mnie
jest to przysłowiowe wyciągnięcie ręki do
człowieka będącego w potrzebie. Nauczenie go,
jak radzić sobie w trudnej sytuacji. I co dla mnie najważniejsze
– pomaganie to przede wszystkim nieodmawianie.
Zebrał: Paweł Różycki
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Notowania
Ekonomia od
najmłodszego

Szkolna Kasa Oszczędności z ZSP
nr 7 została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu SKO. - Szkolna
Kasa Oszczędności działa u nas
od wielu lat. Z tradycyjnych książeczek zmieniła się w platformę
internetową, gdzie uczniowie na
indywidualnych kontach mogą
składać swoje oszczędności.

Ale nie tylko o oszczędzanie pieniędzy tu chodzi. Przy
okazji organizowane są akcje promujące ochronę środowiska czy zdrowe odżywianie – mówi Elżbieta Łeżała,
opiekun SKO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.
Z kolei prowadzony w placówce Szkolny Blog SKO to forma edukacji ekonomicznej dla najmłodszych. Zawiera
quizy, łamigłówki, konkursy i przystępne informacje ze
świata finansów i przedsiębiorczości.
PK

Made in Dąbrowa

Najlepsze pomysły
na biznes

Centrum zdrowia i relaksu, szkolenia antystresowe dla pracowników, a także wypożyczalnia interaktywnych foto-luster – już
wkrótce takie nowe firmy pojawią się na mapie dąbrowskiego
biznesu. Poznaliśmy zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Model
Biznesowy dla Dąbrowy”.

Łagodna zima sprzyja pracom budowlanym i modernizacyjnym. Nie wszyscy wykonawcy pamiętają o ciążących na
nich obowiązkach. Jednym z nich jest dbanie o czystość
dróg sąsiadujących z wyjazdami z budowy. Błoto zalegające na asfalcie jest nie tylko nieestetyczne, ale także
niebezpieczne. Samochody mogą na nim wpaść w poślizg.
O właściwym utrzymaniu czystości na ul. Armii Krajowej
zapominają niekiedy firmy budujące w pobliżu gazociągu.

Zapominają
posprzątać ulice

fot. Dariusz Nowak

20 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia wręczono nagrody laureatom Konkursu o Nagrodę
Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

Najlepsze dąbrowskie firmy nagrodzone
za innowacyjność i odpowiedzialność biznesu.

Nagroda przyznawana jest
mikro-, małym i średnim
przedsiębiorstwom z Dąbrowy Górniczej, które wdrożyły
w ciągu ostatnich 3 lat innowacje, a przy tym przestrzegały
zasad etyki oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu.
W kategorii mikroprzedsiębiorstwo laureatem została
Ogólnopolska Szkoła Językowa British School Oddział
Dąbrowa Górnicza, a w kategorii średnich przedsiębiorstw

firma Wader – Woźniak Sp.
z o. o. – jeden z największych
polskich producentów zabawek z tworzyw sztucznych.
Nagroda Specjalna dla dużego przedsiębiorstwa przypadła
Dąbrowskiej Fabryce Maszyn
Elektrycznych „DAMEL”. Dodatkowo wyróżnienie otrzymało laboratorium VOSIM
Izabeli Boroń – firma zajmująca się produkcją naturalnych
wyrobów kosmetycznych do
włosów.
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Czy warto prowadzić własny biznes? Odpowiedzi
na to pytanie, zadane
w trakcie lekcji przedsiębiorczości prowadzonej
podczas uroczystej gali 1. edycji konkursu
„Model Biznesowy dla Dąbrowy”, szukała
publiczność Pałacu Kultury Zagłębia. Fiwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestonaliści tego konkursu zdążyli już na nie
rów UM. Wydarzenie urozmaiciły lekcja
odpowiedzieć – zdecydowanie warto!
przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej
W trakcie finału autorzy trzech najprowadzona przez przedstawiciela
lepszych pomysłów na biznes zgłostowarzyszenia Przedsięszonych do konkursu, którego łączbiorcy z Wyboru i eksperta
na pula nagród wyniosła 30 tys. zł,
z Dąbrowskiego Inkubatomieli szansę zaprezentować je
ra Przedsiębiorczości oraz
jurorom i publiczności. Konkurs skierowany był do osób
z przemyślanym pomysłem
na biznes i zaplanowanymi
działaniami, jak wprowadzić go w życie. Chodziło
o wyłonienie oryginalnego,
najbardziej innowacyjnego,
ale też spójnego finansowo
przedsięwzięcia biznesowego.
Finał przeprowadzony w formule scenicznej prezentacji
koncert Dawida „Ukezakładał, że najlepsi przyszli
boy”
Jędrusika.
Autorka
biznesmeni przekonają do
Głównym
organizatozwycięskiego
swoich wizji jurorów i purem
konkursu
był Urząd
bliczność. − Ideą konkursu
projektu – Marta
Miejski,
a
partnerami
Kajest promocja działalności
Holi – z rąk
towicka Specjalna Strefa
gospodarczej i przedsięprezydenta Marcina
Ekonomiczna, Dąbrowskie
biorczej postawy wśród
Bazylaka otrzymała
Wodociągi, PKO Bank Polmieszkańców Dąbrowy
ski oraz Dąbrowski Inkubaczek na
Górniczej – podkreśla Pator Przedsiębiorczości.
weł Lelas z Wydziału Roz15 tysięcy zł.

fot. Dariusz Nowak

Nagrody dla
innowacyjnych

Autorzy
nagrodzonych
pomysłów
z czekami na
biznesowy
start.

ekologia 7
Eko–barometr

Bobry wracają do Dąbrowy

Po raz pierwszy bobry zauważyli działkowicze. Są one trudne do obserwacji, gdyż prowadzą nocny tryb życia. Już teraz
widać ślady ich działalności
– nadgryzione pobliskie drzewa oraz nory. Bobry od zawsze
były związane z rejonem Zagłębia Dąbrowskiego. Zniknęły po
drugiej wojnie światowej, by powrócić w latach 90-tych.

Bóbr to oficjalny symbol naszego miasta. Jest także miejską
maskotką. Obecnie znajduje się
pod częściową ochroną. Znowu
głośno zrobiło się o bobrach
dosyć niedawno, bo w czerwcu
bieżącego roku, gdy minister
rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, zaproponował uznanie
bobrów i żubrów za zwierzęta
jadalne.

fot. Dariusz Nowak

Nad Przemszą znowu zauważono
bobry! To dobry znak dla Dąbrowy.
Po wieloletniej nieobecności,
wodne zwierzaki można spotkać
nad Przemszą w Parku Zielona.

Nam nie jest wszystko jedno
ekologiczna rubryka interwencyjna

Budki dla skrzydlatych
mieszkańców
Aż 145 dodatkowych budek dla
ptaków zamontowano w tym
roku w Dąbrowie Górniczej. Są
one przeznaczone między innymi
dla: wróbli, sikorek, kopciuszków,
pliszek siwych oraz puszczyków.
Dodatkowo, zawieszono budki
dla nietoperzy oraz jerzyków.
Budki zamontowano m.in. na
Placu Hutnika, w Parku Zielona,
w okolicy Pogorii II, a także
na terenach leśnych dzielnicy
Antoniów.
Natomiast z myślą
o puszczykach, ptasie domki
powieszono na drzewach
w dzielnicy Błędów. Dodatkowo,
specjalne budki dla jerzyków
zostały przekazane do
zamontowania na budynkach
przedszkoli nr: 1, 4 i 29.

Jak co roku
na leśnych
drogach
można spotkać wielbicieli
motocykli crossowych i quadów. „Sportowcy” za nic
mają zakazy obowiązujące
w lasach. Jeżeli zauważysz
quady w lesie – poinformuj
Straż Miejską lub leśników.

Obgryzione
pnie drzew nad
Czarną Przemszą
to wyraźny znak
obecności
bobrów.

Skarby dąbrowskiej
natury

Kaczka krzyżówka śmiało stąpa po zamarzniętej tafli jeziora. Przypominamy, żeby nie karmić dzikiego ptactwa
w okresie jesienno-zimowym chlebem tylko ziarnem lub
specjalnie przygotowanym pokarmem.
Autor zdjęcia: Dariusz Nowak

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

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

Dołącz
do nas na

Dołącz
do nas na

HAPPY CHOIR
SKŁODOWSKA

POGORIA
MORSUJE

JAK ONI
ŚPIEWAJĄ

Nie tylko na fali muzyki
Happy Choir Skłodowska zachwyca! Młodzież
z Dąbrowy Górniczej ma na swoim koncie wiele realizacji, a ich ostatnim hitem jest projekt
muzyczno-historyczny „101 lat polskiej muzyki
na 101 lat Niepodległości”! Happy Choir Skłodowska weźmie udział w 28. Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy!
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Od patrzenia na zdjęcia morsów z klubu Pogoria Morsuje robi się zimno! To rozrywka
tylko dla odważnych. Pogoria Morsuje zaprasza na ekstremalne doznania w każdą
niedzielę, jednak przed skokiem do przerębla zajrzyj do poradnika dla świeżaków na
pogoriamorsuje.pl.

NIE STRASZNE
IM MROZY

MAM
P
O
M
!
Ę
J
Y
U
D
Y
C
E
SŁ
D
Ł
Ó
P
S
W
AM
I
N
E
I
ZM

Chcesz mieć wpływ na sprawy w swoim mieście?
Weź udział w wyborach do

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
Nie przegap swojej szansy – sprawdź terminy

► Do 5 grudnia 2019 r.

► 11 lutego 2020 r.

Powołanie Szkolnych
Komisji Wyborczych

Wybory

► 26 lutego 2020 r.

► 9-23 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników
i powołanie członków rady

Zgłoszenia kandydatów

► Do 10 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów

BIE WAŻNE!

DECYDUJ O TYM, CO JEST DLA CIE
@DG_dlaaktywnych

MiastoDabrowaGornicza

www.dabrowa-gornicza.pl

#DziejesięwDG 9

Miasto dopłaci
do niepublicznych żłobków
400 zł miesięcznie za każdego małego
dąbrowianina, uczęszczającego do prywatnego
żłobka albo klubu dziecięcego − o takiej dotacji
zdecydowali radni.
− Widzimy rosnące zapotrzebowanie
na miejsca w żłobkach. Dlatego też,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców, wprowadzamy dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce niepublicznej. Pozwoli to obniżyć
koszty pobytu maluszka w żłobku, bez
zbędnych formalności. Ponadto liczymy, że nowe placówki będą powstawać
w całym mieście, również na terenach
zielonych, co będzie wielkim ułatwieniem dla rodziców – podkreśla Bożena
Borowiec, zastępca prezydenta miasta.
Rodzice nie będą musieli nic robić, aby
uzyskać dopłatę − wszelkie formalności będą leżeć po stronie żłobka czy
klubu dziecięcego. Dopłaty będą wypłacane od początku 2020 r. za dziecko
do 3. roku życia, mieszkające w Dąbrowie Górniczej. Aktualnie w mieście
funkcjonuje 5 żłobków niepublicznych
i jeden klub dziecięcy. Jest w nich 149
miejsc. Żłobek miejski, w siedzibie
głównej i w filii, dysponuje 292 miejscami.PK

CENTRUM
OBYWATELSKIEJ
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A jednak się udało

Ziarno zmian zasiane

W trakcie forum zastanawiano się, jak można zmienić
edukację i szkołę, aby stała
się miejscem pełnym pasji,
szkołą uczącą życia, miejscem, z którego każdy jest
zadowolony. Nie zabrakło
spotkań z ekspertami, warsztatów, paneli dyskusyjnych,
inspiracji i pomysłów. Wszyscy wychodzili zafascynowani tym, jak mogłaby wyglądać szkoła.
– Przyszedłem na forum po
wiedzę. To, że w szkołach potrzebne są zmiany – wiemy
wszyscy. Te zmiany powinny

być oddolne, a my powinniśmy w tym nie przeszkadzać
– podkreślał Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Robert Strzała, jeden z organizatorów w ydarzenia,
przyznał, że widział zafascynowanych dyrektorów
szkół, którzy z Forum dla
Edukacji wychodzili pełni
inspiracji, pomysłów i chęci do zmian. Następnego
dnia w internecie zawrzało.
Uczestnicy Forum dla Edukacji nie mogli wyjść z wrażenia i podziwu:

fot. Dariusz Nowak

W listopadzie ten temat był na
językach wszystkich dąbrowian!
I Forum dla Edukacji zorganizowane
przez Stowarzyszenie Dopamina
Lab. To pionierskie spotkanie
przyciągnęło dyrektorów
szkół, nauczycieli, a przede
wszystkim uczniów i ich rodziców
zainteresowanych zmianą
w systemie oświaty.

Zaczynamy dyskusję o pozytywnych
zmianach w oświacie. Zobacz filmową
relację z forum: https://bit.ly/2PlBjPl

I Forum
dla Edukacji było
wspaniałą okazją do
tego, aby porozmawiać
o szkole z perspektywy
ucznia, nauczyciela
i rodzica.

• „Gratuluję inicjatywy i entuzjazmu! Było super! ”
• „ Forum to było właśnie to, na co wielu z nas czekało! Ziarno zostało zasiane – będziemy pielęgnować, aby dobrze rosło. Dziękuję! ”
• „Cały czas liczę na to, że w Zagłębiu powstanie szkoła niesystemowa, ucząca życia i pasji”.
To tylko niektóre z komentarzy, które można przeczytać na temat
I Forum dla Edukacji. Jedno jest pewne: trzeba działać!
AB

Razem możemy więcej

Przepis na święta
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich podzieliły się z czytelnikami „Przeglądu Dąbrowskiego” swoją wiedzą kulinarną. Przygotowały świąteczny przepis na danie,
którego nie może zabraknąć w Kuźniczce Nowej na wigilijnym stole! Smacznego.
Kapusta z grochem
(na ok 6 porcji):
SKŁADNIKI:
• 1 kg kapusty kiszonej
• 1 szklanka grochu łuskanego
• 1 łyżka mąki
• 1 duża cebula
• liść laurowy i cząber
PRZYGOTOWANIE:
Groch płuczemy i zalewamy letnią wodą z dodatkiem
szczypty soli. Gałązkę cząbru
gotujemy do miękkości na
średnim ogniu. Kapustę go-

tujemy ok. 15 min, dodając
liść laurowy, po gotowaniu
odcedzamy na sicie. Cebulę
kroimy drobno i podsmażamy na rozgrzanym oleju. Gdy
cebula się „zeszkli” oprószamy ją mąką pszenną i zasmażamy często mieszając, aż
nabierze złocistego koloru.
Do kapusty dodajemy zasmażoną cebulę oraz groch.
Gotując, mieszamy przez 15
minut na niewielkim ogniu.
Doprawiamy solą i pieprzem
do smaku.
Autorką przepisu jest
Grażyna Zalewska
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźniczce Nowej zostało założone pod koniec 1945 r.
przez Marię Probież oraz Marię Danecką (Brodzińską). Z małą przerwą funkcjonuje
do dzisiaj. Liczy 16 aktywnych członkiń oraz 2 członkinie honorowe – seniorki.

alternatywnik 11

„Baśka”

wypełniona wodą

Tylko nieliczni mieszkańcy byli
w stanie wymienić z nazwy
wszystkie działające w mieście
kopalnie. Nic dziwnego, było
ich tyle, że do ich odróżniania zaczynało brakować imion
w kalendarzu. W spisach Urzędu Górniczego był: „Maksymilian”, „Zdzisław”, „Sobiesław”,
„Wanda”, „Wiesława”, „Kołłątaj”, „Viktoria”, „Florian”, „Antoni”, „Maria”, „Mikołaj”, „Jan”,
„Stanisław” i „Zośka”. Do tego
wszystkiego trzeba jeszcze dodać dwie „Baśki” – pierwszą
i drugą. „Baśka I”, powstała
w 1925 roku na polach dzierżawionych od kopalni „Flora”.
Jej przybliżona lokalizacja to
dzisiejsze okolice jednostki
Straży Pożarnej na Podlesiu.
Eksploatacja kopalni została
zakończona w 1934. Drugi zakład o bliźniaczej nazwie był
zlokalizowany na terenie obecnego osiedla Manhattan – szyb
i zabudowania znajdowały się

Panorama
na nieistniejącą od
dawna kopalnię
„Reden”. Poniżej
grupowe zdjęcie
dąbrowskich
górników.

mniej więcej
w lokalizacji
obecnej magistrali wodnej dla
osiedla i siłowni
pod chmurką, przed
filią biblioteki w bloku nr 32.
Burzliwe losy niestety nie pozwoliły „Baśce II” przetrwać o wiele
dłużej od jej siostry. Kopalnia
była zamykana dwukrotnie.
Pierwszy raz stało się to w listopadzie 1934 roku po kontroli
z ministerstwa. Kopalnia została zamknięta z uwagi na niewystarczające bezpieczeństwo
pracy. Robotnicy, aby chronić
swoje miejsce pracy, zdecydowali się na strajk podziemny.
W ilości 180 osób zjechali na
dół i pozostając w korytarzach,
zaczęli protest. Zakończył się
on dwa dni później. Było to jednak tylko chwilowe uspokojenie
sytuacji. Wkrótce nad kopalnią
zawisło widmo zatopienia przez
wodę, w związku ze zmianami

Wyrobisko w jednej z dąbrowskich kopalni

W Dąbrowie Górniczej
węgiel był wszędzie
i wydobywano go niemal
w każdym miejscu. Tam
gdzie dzisiaj stoją bloki
osiedla Manhattan, jeszcze
przed wojną drążono
podziemne chodniki
i sypano hałdy. Urobek
wydobywano także na
Podlesiu, gdzie obecnie stoją
budynki straży pożarnej,
na Redenie i oczywiście
w pobliżu Huty Bankowej.

układu pomp na pobliskiej „Florze”. „Baśka” jako mały i biedny
zakład nigdy nie inwestował
w wydajny system odwadniania podziemnych korytarzy,
bazując zupełnie na pobliskim
gigancie w postaci kopalni „Flora” – tak jak mnóstwo innych
małych kopalni w pobliżu.
Każdy zdawał sobie sprawę, że
kiedyś odbije się to czkawką, ale
taki stan rzeczy trwał długie
lata. Po świętach Bożego Narodzenia, 28 grudnia 1934 roku,
rozpoczął się właściwy strajk
okupacyjny w „Baśce”. Oprócz
zagrożenia zniszczeniem kopalni przez wodę, dodatkowym
impulsem do działania były zaległe wypłaty dla pracowników.
Górnicy ponownie zdecydowali
się na strajk podziemny i zjechali na dół w liczbie 60 osób. Przybierająca w podziemiach woda
stanowiła realne zagrożenie dla
ich życia – gdyby nagle coś się
wydarzyło i żywioł wdarłby się

z całą mocą do korytarzy „Baśki”, nie mieliby żadnych szans na
ratunek.
Górnicy mieli nadzieję, że dzięki
temu ich sprawa odbije się szerokim echem w okolicy. Lokalna
prasa podchwyciła temat i na
bieżąco relacjonowała przebieg
strajku i sytuację górników.
Artykuły, jak to w prasie, były
przepełnione dramatyzmem
i wielokrotnie podkreślały nierówną walkę biednego robotnika
z wyzyskującymi przedsiębiorcami. Woda, która przestała być
odpompowywana przez urządzenia „Flory”, zbierała się na
pochylni, grożąc zalaniem górników znajdujących się niżej.
Sami strajkujący znajdowali się
w skrajnie nieprzyjemnych warunkach – w ciemności, błocie
i wilgoci, bez choćby możliwości wyprostowania. Chodniki
w kopalni miały bowiem jedynie metr wysokości. Z ogólnej
liczby trzech lamp, na kopalni

działała jedna. Dwa dni później
rozpoczęli strajk głodowy i odcięli się całkowicie od komunikacji ze światem, odwiązując
liny windy zjeżdżającej na dół.
Tydzień po rozpoczęciu akcji
protestacyjnej robotnicy byli już
zmuszeni przenieść się na wyższe
partie, gdyż poziom wody na 80
metrach osiągnął niebezpieczny
poziom. Ostatecznie, starostwo
rozwiązało konflikt 6 stycznia,
gwarantując robotnikom wypłatę świadczeń oraz możliwość
dzierżawy płytkich, niezalanych
pokładów „biedaszybowcom”.
Przez długie lata jedyną pozostałością po kopalni była hałda
zlikwidowana podczas budowy
osiedla Manhattan. Przypominała ona mieszkańcom o dramatycznych wydarzeniach,
które rozegrały się w zlikwidowanej kopalni „Baśka II”
Na podstawie artykułów
czasopisma „Polonia”
Krzysztof Kulik
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12 kultura / biblioteka
Ale to już było...

Świąteczna biblioteka
Grudzień
w dąbrowskiej
książnicy upłynął
pod znakiem
zbliżających się
świąt Bożego
Narodzenia.
Świąteczne
aktywności
pozwoliły poczuć
klimat tego
niezwykłego
czasu.

Studio biblioteka
Zgarnęli wszystko!

Fantastycznie zakończył się dla Poczytalnych 2. Ogólnopolski
Przegląd Piosenki
Artystycznej w Kętrzynie! Tym razem
z muzyką skomponowaną przez Jerzego
Satanowskiego (twórcy muzyki do piosenek m.in. Edwarda
Stachury, Jonasza Kofty, czy Agnieszki Osieckiej) zmierzyli
się: Przemysław Smolarski, Karol Foltyński, Janusz Golec,
Michał Rerak oraz Radosław Bernstock. Zespół nie dał
szans konkurencji i nie dość, że zgarnął I miejsce, to jeszcze
nagrodę Grand Prix przeglądu za fenomenalne wykonanie
piosenki „Sanatorium” otrzymał wspomniany Karol Foltyński! Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy
naszego nieprzeciętnego składu! /MB/

Święty Mikołaj odwiedził w tym roku gmach
Biblioteki Głównej oraz
strzemieszycką Filię nr 8,
gdzie na wszystkie grzeczne dzieci czekała moc
atrakcji, m.in. spektakle
teatralne, animacje czy fotobudka. W obu tych miejscach odbyły się również
warsztaty florystyczne dla
dorosłych oraz gwiazdkowe zajęcia plastyczne dla
dzieci, podczas których
tworzono niezwykłe świąteczne dekoracje. W holu
Biblioteki Głównej stanęła
iście literacka choinka, na
której powieszono przezroczyste bombki w cytatami, a także drewniane
literki, z których można
ułożyć niejedno słowo!
W pobliżu tej niezwykłej
choinki można podziwiać
wystawę uczniów dąbrowskiego TZN, gdzie również
nie brakuje świątecznych
motywów! „Świąteczna
biblioteka” była finansowana ze środków Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej. /MB/

do zobaczenia

Dziadek i ja

Z życia filii bibliotecznych

Choinki w nowej odsłonie
Dużą popularnością w strzemieszyckiej Filii nr 8 cieszyły
się świąteczne warsztaty florystyczne, które poprowadziła Beata Dirks – właścicielka
mysłowickiej kwiaciarni
„Mały domek”. Uczestnicy
zajęć tworzyli m.in. nietypowe „żywe” choinki w doniczkach, które z pewnością
zajmą honorowe miejsca na
świątecznym stole.
/MB/
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Biblioteka Główna zaprasza w grudniu do Galerii
Klubowej, gdzie prezentowana będzie wystawa
fotografii autorstwa Katarzyny Pawlikowskiej.
„Dziadek i ja” to wspomnienie, to połączenie
dwóch światów i dwóch osób na ich fotografiach.
Zestaw ten powstał około 16 lat po śmierci dziadka
autorki, kiedy to okazało się, iż on również fotografował. Wnuczka weszła w posiadanie całej
walizki starych fotografii, którym postanowiła
nadać nowe życie. Postanowiła połączyć zdjęcia
dziadka ze swoimi i to dosłownie – za pomocą spinacza. Jednak ten zwykły spinacz ma tutaj całkiem
inne, bardziej metafizyczne znaczenie. Łączy on
fotografie wnuczki z fotografiami dziadka, dwa
światy – miniony i teraźniejszy oraz spojrzenia
na świat i wspólną pasję. /MB/

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

Ferie z bohaterami!
Tegoroczne
ferie zimowe
rozpoczną
się w naszym
województwie
już 13 stycznia
i potrwają dwa
tygodnie. Z tej
okazji Biblioteka
Główna
i siedemnaście
filii na terenie
całego miasta
przygotowały
moc atrakcji dla
dzieci i młodzieży,
którzy zimową
przerwę od
nauki spędzają
w mieście.

Hasłem tegorocznej Akcji Zima
w bibliotece są „Ferie z bohaterami”. Na uczestników zimowych
warsztatów czekać więc będą spotkania z niezwykłymi postaciami
literackimi, śmiałkami ze znanych
i lubianych gier, a także herosami
prosto ze szklanego ekranu! Sze-

roki wachlarz tematyczny spotkań
(m.in. plastycznych, edukacyjnych,
ruchowych) sprawi, że z pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie, a nuda
stanie się obcym pojęciem!
Pełen harmonogram zajęć podczas ferii dostępny jest na stronie
internetowej: www.biblioteka-dg.pl

w zakładce „Aktualności”. Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a wstęp
na większość jest wolny. Zapisy na
poszczególne zajęcia rozpoczną się
już 2 stycznia od godz. 8:00 pod
numerem telefonu wybranej placówki.
/MB/

literacka pracownia

Kreacja
animacja
Tym razem do Literackiej Pracowni
Artystycznej dumnie wkroczyła technologia! Uczestnicy zajęć plastycznych
pracowali przy pomocy aplikacji Stop
Motion Studio nad poklatkowymi animacjami! Stworzone wcześniej przy
użyciu kolorowych papierów, filcu i farb
makiety były tłem dla figurek, które
„ożywały” na ekranie tabletów. /MB/

czy wiesz że...

popularni czytają

Andrzej
Wilanowski
filolog klasyczny,
bibliotekarz
KONTAKT

Mimo zimowej pory, proponuję wybrać się
na łąkę, by przez kilka godzin podglądać
jej „prywatne życie”. John Lewis-Stempel,
brytyjski rolnik, przyrodoznawca i uznany
pisarz, na stronach książki „Prywatne życie łąki” dzieli się pełnymi fachowości i zarazem czułości refleksjami z całego roku
obserwacji roślin i zwierząt na terenie jego
posiadłości. Wspaniale napisana, bogata
w odniesienia literackie opowieść może
zainteresować nie tylko miłośników przyrody, ale także wszystkich, którzy tęsknią
za kojącym, wakacyjnym powiewem.

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

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
Kto czyta, nie błądzi

Nowe obowiązki dla właścicieli pojazdów
1 stycznia 2020 r. wchodzą przepisy przewidujące kary dla właścicieli, którzy w ciągu
30 dni nie zgłoszą sprzedaży lub nie zarejestrują pojazdu. Dotyczy to pojazdów
krajowych oraz pochodzących z UE.
pojazdów. W Dąbrowie Górniczej od kilku lat
wizytę można umówić internetowo, na stronie
www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl.
Przepisy wprowadzone przez Ministerstwo
Środowiska obligują organy rejestrujące do nakładania kar w wysokości od 200 do 1000 zł.
Celem nowych rozwiązań jest m.in. wdrożenie
dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także uporządkowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i usunięcie z niej tych,
które nie poruszają się po drogach, a wpływają
na prowadzone statystyki.
PK

Woda i ścieki
z dopłatami
Podczas grudniowej sesji, dąbrowscy radni podjęli uchwałę
w sprawie przyszłorocznych dopłat do cen wody i ścieków dla
mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Dopłaty wyniosą 1,03 zł do m3 wody i 3,84 zł do m3 ścieków. Dzięki
temu, do 25 maja 2020 r. dąbrowianie zapłacą 6,55 zł za m3 wody
i 6,98 zł za m3 ścieków. Od 25 maja ceny wyniosą odpowiednio
6,74 zł i 7,25 zł.
Na złagodzenie skutków obciążenia domowych budżetów, w miejskiej kasie zabezpieczone zostanie prawie 14 mln 800 tys. zł.
Od 25 maja 2018, przez trzy lata, w mieście obowiązują taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
Taryfy te zmieniają się co 12 miesięcy, a zostały zatwierdzone
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jednym
z jego zadań, które dotąd leżało po stronie rad miejskich, jest
decydowanie o wysokości opłat wodno-ściekowych.
PK

fot. Dariusz Nowak

Kara za niedopełnienie obowiązku dotyczy wyłącznie osób, które kupią lub sprzedadzą pojazd
po 1 stycznia 2020 r. Ci, którzy zrobili to wcześniej, a nie dopełnili formalności, nie muszą
obawiać się kar.
Warto pamiętać, że w przypadku zgłoszenia
zbycia, nie jest konieczna wizyta w referacie rejestracji pojazdów – można zrobić to internetowo
przez system ePUAP albo składając dokumenty
na stanowisku 13 (punkt informacyjny) w Urzędzie Miejskim. Zgłoszenie kupna i rejestrację
załatwimy wyłącznie w referacie rejestracji

Największe bonifikaty
również w 2020 r.

14,8 mln zł –
tyle miasto
dopłaci do cen
wody i ścieków

W Dąbrowie Górniczej będzie
można skorzystać z najwyższej,
60-proc. bonifikaty przy opłacie
za przekształcenie użytkowania
wieczystego we własność
również w 2020 r. Będzie to
dotyczyć wszystkich osób,
które w 2019 r. nie dostaną
zaświadczenia potwierdzającego
przekształcenie.

Mieszkańcy wybrali projekty
Już po raz siódmy
mieszkańcy zdecydowali o Dąbrowskim
Budżecie Partycypacyjnym, czyli o tym,
jakie projekty będą
realizowane w dzielnicach. Powstaną
nowe chodniki, parkingi, place zabaw,
tężnia, osiedlowa
łąka, doposażone też
będą świetlice środowiskowe.

W 2020 r. w 35 dzielnicach zrealizowanych będzie 107 projektów, których koszt wyniesie około 6,4 mln zł. Już po raz trzeci
Dąbrowski Budżet Partycypacyjny oparty był o innowacyjną
procedurę, której głównym założeniem jest dialog o lokalnych
potrzebach i wypracowanie wspólnych rozwiązań. O przedsięwzięciach do realizacji mieszkańcy zdecydowali w trakcie
spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu.
− Proces rozpoczął się od diagnozy potrzeb w każdej z dzielnic,
którą przeprowadzili mieszkańcy we współpracy z animatorami.
Od kwietnia do października odbyło się 135 spotkań w ramach
Osiedlowych Forów Mieszkańców, w których wzięło udział 1481
osób – podsumowuje Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Centrum
Aktywności Obywatelskiej. Mieszkańcy złożyli aż 298 pomysłów.
Najważniejszym etapem procesu było wypracowanie − w drodze warsztatów − listy projektów do realizacji stworzonej na
bazie zgłoszonych pomysłów. 142 projekty zostały przekazane
do wydziałów urzędu miejskiego, by sprawdzić, czy są możliwe
do wykonania.
Najdłuższą listę projektów wypracowano na osiedlu Kasprzaka
– było na niej aż 12 zadań. Natomiast w 12 dzielnicach mieszkańcy wyłonili po jednym projekcie. Warto dodać, iż proces
odbywał się przy wsparciu siedmiu animatorów.
W Strzemieszycach zostanie zbudowana tężnia solankowa,
mieszkańcy Manhattanu zdecydowali, że chcą wyremontować
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skate room, posadzić kwiaty między blokami i uporządkować
parking przy ulicy Długiej. Na osiedlu Kasprzaka zakwitnie łąka.
Na Mariankach powstanie tor rolkowy, a na osiedlu Reden-Adamiecki pojawi się m.in. wybieg dla psów. Mieszkańcy Trzebiesławic zdecydowali się na naukowy, sensoryczny plac zabaw, na
którym stanie labirynt XXL i eko-memory.

W każdej z dzielnic nad wypracowaniem najlepszych projektów
DBP wspólnie z mieszkańcami pracowali animatorzy.

z życia dzielnicy, osiedla i ulicy 15
Dąbrowa z bliska

KORZENIEC

„Jan” dał początek

1928-1932 r.
Powstaje kolonia górnicza
Korzeniec nieopodal szybu
„Jan”

1890 r.
fot. Dariusz Nowak

Korzeniec to zielona
część miasta,
położona niedaleko
centrum. Powstała
około 1890 r. za
linią kolejową
– w okresie
tworzenia kopalni
JAN. Drugą ważną
kopalnią, która
miała wpływ na
rozwój osadnictwa
w tym miejscu,
była położona
nieopodal kopalnia
Mikołaj, działająca
w latach 1875-1924.

Dynamiczny rozwój dzielnicy

Korzeniec

W dzielnicy mieszkał
znany dąbrowski optyk,
Stanisław Bocianowski,
który na własnej
posesji postawił pomnik
poświęcony członkom
Związku Orła Białego.

Nie da się nie kochać Korzeńca

Bardzo lubię tu mieszkać – w sąsiedztwie Pogorii i Parku Zielona.
Lubię to, że do dziś dzielnica ma charakter miejskiej sypialni, z niewysoką zabudową. Co prawda, powstaje
coraz więcej budynków oferowanych przez deweloperów, ale i te są
budowane z zachowaniem istniejącego charakteru dawnej zabudowy.

Dzielnica ma swój klimat. Nie ma takiego drugiego miejsca w mieście,
które dzieli zaledwie kilkanaście
minut piechotą od centrum i tyle
samo od najpopularniejszych terenów rekreacyjnych. Do tego zieleń
w przydomowych starych ogrodach
oraz rozległy teren ogródków działkowych. Coraz bardziej rozrastająca

się sieć ścieżek rowerowych ułatwia
poruszanie się po dzielnicy. Sąsiedzi
bardzo chwalą niedawno uruchomioną linię autobusową 716, którą
można dotrzeć na Korzeniec i Pogorię. Wraz z planowaną przebudową
dróg i torowisk w okolicach dworca,
bardzo zmieni się nasza dzielnica −
ciekaw jestem tych zmian.

fot. Dariusz Nowak

O to, jak się mieszka na Korzeńcu, zapytaliśmy Dariusza
Nowaka, fotografa, który od ponad 20 lat przemierza
na swym motorze miasto, dokumentując najważniejsze
wydarzenia.

Na gorącym uczynku…

okres
ŚWIĄTECZNY

Policja ostrzega. W okresie przedświątecznym jesteśmy bardziej
niż zwykle narażeni na działania przestępców. W tych dniach na
targowiskach i w sklepach panuje większy tłok. Podobnie jest
też w autobusach komunikacji miejskiej. Obładowani zakupami,
zajęci wyszukiwaniem prezentów stajemy się mniej uważni.
Sprzyja to pospolitym przestępcom, którzy wykorzystują te
sytuacje. Uważaj na złodziei i kieszonkowców.

Zauważyłeś zagrożenie
- zadzwoń!

997
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16 nasza historia
Kartka z kalendarza
Rozpalono po raz
pierwszy wielki piec
w Hucie Katowice.
Budowa jednej z największych i najnowocześniejszych hut
w Europie rozpoczęła
się wiosną 1972 roku
w podmokłym lesie.
Przez kolejne cztery
lata to była największa inwestycja w kraju,
a liczba pracujących
tu osób sięgała nawet
50 tysięcy. Pod koniec
1976 roku rozpalono
pierwszy wielki piec,
a 2 grudnia spuszczono
30 ton surówki. Wielki

Łowcy okazji

Na
krańce
1976
świata
2 grudnia

piec rozgrzewany jest
do prawie 1500 stopni, przy nim pracują
wytapiacze, kiedyś
nazywani garowymi.
Odpowiadają oni za
nadzorowanie całego
procesu spustu surówki i noszą charakterystyczne hutnicze stroje,
które chronią ich przed
wysoką temperaturą
i odpryskami rozgrzanej płynnej surówki.

W 2020 roku minie dziesięć lat
od naszej pierwszej podróżniczej
karawany w muzealnym cyklu
,,Wyprawy na krańce Ziemi…”.
Przez ten czas odwiedziliśmy wszystkie jej kontynenty,
zapuszczając się tam, gdzie docierali tylko nieliczni.
Towarzyszyliśmy znanym odkrywcom, wybitnym
podróżnikom lub po prostu wędrowaliśmy z ludźmi
wielkiego serca i pasji. Dziękując im za opowieści
i państwu za te wspólne lata fascynacji światem, zapraszamy do dalszej wędrówki. 2020 rok to kolejna
okazja do poznania ciekawych zakątków Ziemi i jeszcze ciekawszych ludzi.
Dalszy ciąg będzie miał również cykl opowieści ze
świata nauki zatytułowany: ,,Tajemnice Świata”. Nowy
program muzealnych spotkań dostępny jest na www.
muzeum-dabrowa.pl.

Skarb w zasięgu ręki Było, nie minęło...

Graficzna teka
Ze zbiorów „Sztygarki”

W mijającym roku Dąbrowska Fabryka
Obrabiarek (obecnie zwana Fabryką Pełną
Życia) obchodzi 140-lecie swojego istnienia. Już niedługo będzie można zobaczyć
w warsztacie elektrycznym na terenie zakładu wystawę na jej temat. Tymczasem
zbiory muzeum powiększyły się o kolejne
pamiątki związane z Defum – są to dokumenty, które znalazły się w naszej kolekcji
dzięki darowiźnie pani Zofii Wciślik związane z pracą jej męża Stefana w Defum.

On i ona. Dąbrowianie w parze z historią
Zbiór litografii autorstwa
Feliksa Szczęsnego
Kwarty (1894-1980)
wzbogacił naszą
muzealną kolekcję.
„Tekę graficzną Zagłębia
Dąbrowskiego” wydano
w Sosnowcu w 1931 r.
Jej autor to malarz,
legionista i żołnierz AK.
Muzeum wylicytowało
niezwykle rzadkie prace
artysty na krakowskiej
aukcji antykwarycznej.
Wśród dzieł znaleźć
można prezentowany na
zdjęciu widok Dąbrowy
Górniczej i Huty
Bankowej, z lat 30.
XX wieku.

Kobieta z pogotowia i sztygar legionista
Zofia Berbecka
(z domu Jatelnicka, 1884-1970)
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Nauczycielka, romanistka,
działaczka społeczna, posłanka i senatorka w II RP,
urodzona w Kowlu. Wraz
z mężem Leonem Berbeckim mieszkała w Sosnowcu. W l. 1914–1916 współtworzyła Ligę Kobiet
Pogotowia Wojennego
w Zagłębiu Dąbrowskim.
Członkini Polskiej
Organizacji Wojskowej. Od 1946 zamieszkała z mężem
w Gliwicach, ucząc
w szkołach zawodowych j. francuskiego
i rosyjskiego.

Leon Berbecki (1874- 1963)
Odbył służbę w armii carskiej.
Ukończył studia w Charkowskim Instytucie Technologicznym. Pracował w przemyśle na terenie Sosnowca.
Jego brat Ludwik był sztygarem i absolwentem dąbrowskiej
szkoły górniczej. Podczas I wojny światowej w 1914 wstąpił
do Legionów Polskich, służąc
jako dowódca batalionu uzupełnień I Brygady, następnie dowódca
5 Pułku Piechoty Legionów.
Tworzył pierwsze oddziały legionowe złożone
z ochotników z Sosnowca, Czeladzi i Dąbrowy
Górniczej.

reklama 17
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18 reklama

Spotkania świąteczne
W ArcelorMittal
Poland stało się
tradycją, że w okresie
przedświątecznym
zarząd zaprasza
dąbrowskich
radnych i organizacje
pozarządowe
na spotkania
podsumowujące rok. Nie
inaczej było w tym roku.
CO DZIEJE SIĘ
W BRANŻY?
10 grudnia przedstawiciele
ArcelorMittal Poland mieli
okazję spotkać się z interesariuszami firmy oraz odpowiedzieć na szereg pytań.
Spotkanie rozpoczął Tomasz
Ślęzak, członek zarządu, który przedstawił sytuację branży w szerszym kontekście
makroekonomicznym, tłumacząc trudną decyzję firmy
o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej
w krakowskim oddziale. Zarówno przedstawiciele rady
miasta, jak i organizacji byli
żywo zainteresowani tym, co

dzieje się w branży, a także
wpływem czynników zewnętrznych (takich jak ceny
prądu, wysoki import, opłaty
za emisje) na działalność hutnictwa. Tomasz Ślęzak mówił
o ograniczeniach mocy produkcyjnych w całej Europie,
a także o spadającym zużyciu
stali na naszym kontynencie.
CO DZIEJE SIĘ
W HUCIE?
Firma wydała 700 mln złotych
na projekty związane z ochroną środowiska. Zmodernizowano system odpylania stalowni, dzięki czemu udało się
wyeliminować emisje niezor-
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ganizowane, a także przeprowadzono modernizację systemu odpylania w spiekalni
na taśmach nr 1 i 3. Prace na

taśmie nr 1 zostały ukończone dopiero w tym miesiącu, co
związane było z problemami
z wykonawcą. W TAMEH
Polska również ukończono inwestycje zmniejszające
wpływ procesów na środowisko, wybudowano instalację
odsiarczania i odazotowania
spalin, a także uruchomiono
turbinę TRT, co pozwoliło na
wyeliminowanie węgla jako
paliwa i wykorzystywanie gazów hutniczych w procesach.
Karolina Muza-Adamiec,
szefowa biura odpowiedzialności biznesu, podsumowała rok pod kątem projektów
zrealizowanych przez firmę
wspólnie z dąbrowskimi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi na rzecz
społeczności lokalnych. Jak
mówiła, w związku z trudnościami, z jakimi boryka się
firma, tych inicjatyw w tym
roku było mniej niż zazwyczaj, niemniej jednak firmie
udało się zrealizować 71 pro-

jektów, z czego połowa dotyczyła Dąbrowy Górniczej.
Flagowym projektem jest
Półmaraton Dąbrowski ArcelorMittal Poland, ale popularnością i uznaniem cieszą
się także minigranty, którymi
wspieramy realizowane przez
organizacje pozarządowe
ciekawe projekty z zakresu
ekologii, edukacji i zdrowia.
Karolina Muza-Adamiec
opowiedziała również o działalności Fundacji Ochrony
Zdrowia, która nieustannie
od początków działalności
huty wspiera pracowników
i ich rodziny.
- Nasi interesariusze są dla
nas bardzo ważni. Cieszy nas,
że chętnie przyjmują nasze
zaproszenie, bo to oznacza,
że interesuje ich, co u nas słychać. Takie spotkania mają
sens również dlatego, że relacje należy pielęgnować - podsumowuje Sylwia Winiarek,
dyrektor Biura Komunikacji
i Dialogu Lokalnego.

sport 19
Sukces miesiąca

Zerknij w tabelę, kto jest na czele

wać się w hali Centrum. Jeśli
zawiercianie przejdą do kolejnej fazy rozgrywek, znów
zobaczymy ich w Dąbrowie.
PK

W debiucie pokonali Hebar
Pazardżik 3:0. Kibice obejrzeli dobry, dynamiczny
i toczony w niezłym tempie
pojedynek. Hala w Zawierciu nie spełnia standardów
dla spotkań międzynarodowych, ale mecze tej rangi
z powodzeniem mogą odby-

Johnsona podkupili Rosjanie
z Parma Basket Perm. Dominic Artis zmaga się z kontuzją, która na razie wyklucza
go z gry. Zawirowania kadrowe powodują, że w ostatnim czasie drużyna notuje
wysokie porażki. Szansa na
przełamanie nadarzy się 21
grudnia. Wówczas w hali
„Centrum” MKS Dąbrowa
Górnicza podejmie Polpharmę Starogard Gdański. Początek o godz. 16.45.

Drużyna MKS ma
spore problemy ze
składem. Trudna sytuacja przekłada się
na wyniki.
W szeregach dąbrowskiego
zespołu doszło do rewolucji.
Z zapisów w kontraktach nie
wywiązywali się Tavarius
Shine i Evariste Shonganya,
w efekcie czego nie ma ich
już w składzie. Doskonale spisującego się Roberta

fot. Dariusz Nowak

11 grudnia w Dąbrowie
Górniczej siatkarze Aluronu Virtu CMC Zawiercie
rozpoczęli swoją przygodę
w europejskim pucharze
Challenge.

PK

fot. Dariusz Nowak

Udany debiut Kadrowe problemy

Dąbrowski gwiazdozbiór

Sukcesy
dąbrowian ze
stowarzyszenia
Centrum Formy!
CO TO BYŁY ZA ZAWODY!
wodników. Najmłodsza
reprezentantka – 16-letnia Nelly Kwaśkiewicz –
ustanowiła nowy rekord
Polski w przysiadzie!
Wszystkim dąbrowskim
zawodnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
ab
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Nelly Kwaśkiewicz

Nie tylko dla orłów

IX Bieg Walentynkowy
Przed nami kolejna edycja najstarszego,
najbarwniejszego i najlepszego biegu
walentynkowego w Polsce. Start
2 lutego o godz. 11.00.
Zapraszamy Was do hali Centrum, skąd rozpoczniecie swoje walentynkowe zmagania w biegu i marszu
nordic walking. Trasa jest urozmaicona - pętla ulicami
Dąbrowy Górniczej oraz uroczymi parkowymi alejkami. Chociaż w biegu walentynkowym liczy się przede
wszystkim dobra zabawa, wszystkim wam również
zmierzymy czas. Na najszybszych zawodników będą
czekały nagrody rzeczowe, a na wszystkich piękne
medale. Czekają też nagrody za najlepsze walentynkowe przebranie.
Więcej informacji na wydarzeniu na Facebooku.

fot. Dariusz Nowak

W Kownie na Litwie odbyły się mistrzostwa Europy w trójboju siłowym
klasycznym. Reprezentanci ze stowarzyszenia
Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej mogą pochwalić się sukcesami! Na
zawody pojechały cztery
zawodniczki i dwóch za-

OGŁOSZENIA DROBNE
Profesjonalne czyszczenie - REFRESH - tel. 799 236 978
• tapicerki meblowej • tapicerki samochodowej
• tapicerki skórzanej • dywanów i wykładzin
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
Zimowe wieczory
z Pałacem
Przed nami ostatnie
w tym roku wydarzenia
w Pałacu Kultury Zagłębia, a wśród nich m.in.
koncert grupy The Dumplings (27.12, 19:00) w ramach trasy „Przykro mi”.
To jedna z ostatnich okazji,
by zobaczyć zespół przed
zapowiadaną dłuższą przerwą. Na repertuarowy deser – koncert świąteczny,
czyli Przeboje Jana Kiepury
(29.12, 18:00) w wykonaniu
Mileny Lange, Adama Sobierajskiego, Tancerzy Baletu
Impressione oraz Warszawskiej Orkiestry Impressione.
Koncertmistrzem wieczoru
będzie Maciej Przestrzelski, choreografię opracowała Ewa Budny-Orłowska,
a w roli gospodarza wystąpi
Andrzej Krusiewicz. Noworoczna przerwa Pałacu Kultury Zagłębia nie potrwa
długo, a jednym z pierwszych wydarzeń w 2020 będzie tradycyjne świętowanie
urodzin dąbrowskiej instytucji, 11 stycznia. To będą już
62 świeczki na pałacowym
torcie! Szczegóły wydarzeń
oraz pełny repertuar dostępne na www.palac.art.pl.

#KulturalnaDąbrowa
Ożywić nieożywione

6.12-9.02

WYSTAWA LALEK TEATRALNYCH

Wystawa pracowników
Pałacu Kultury Zagłębia

11.01-21.02
27.12

The Dumplings

19:00

29.12
18:00

KONCERT TRASY „PRZYKRO MI”

...

Magiczny czas

9.01.2020

Przeboje Jana Kiepury
KONCERT ŚWIĄTECZNY

Wspólne kolędowanie

18:00

KAWIARNIA PAŁACOWA

11.01

62. urodziny
Tego nie można
przegapić! Pałacu Kultury Zagłębia

12.01

Niedzielne Poranki Teatralne - Trzy świnki

18:00

SPEKTAKL DLA DZIECI
W DOMU KULTURY ZĄBKOWICE

10:30

14.01

PianoLove

18:00

KAWIARNIA PAŁACOWA

23.01

Kameralne Czwartki - Vocal Trio

26.01

Tajniki Muzyki - Niezwykła moc blachy

30.01

Scena/anecS - Viva Flamenco

18:00
16:00

18:00

KONCERT

19.12
17:00
18:45

Naszą ojczyzną jest pamięć
Przeskoczyć mur

20:15

Debata z gościem:
człowiek w obliczu wojny i ideologii

21:00

Mosul

BAJKOWO I RADOŚNIE

Deerskin 17:00

27-29.12

19:30

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

3-8.01.2020

Pełnia życia

9.01

KINOSZKOŁA SENIORA

12:00

9.01

Najlepsze Krótkie
17:30
Filmy Animowane

9.01

Miles Davies:
19:30
Birth of the Cool

KAMERALNY KONCERT DLA DZIECI

KONCERT Z PUBLICZNOŚCIĄ NA SCENIE

Kraina miodu 17:00
Kod Dedala 19:30

20-23.12

z

ferie2020

Baranek Shaun. Farmag
eddon
Kraina Lodu 2
Urwis
10-26 stycznia
Ratujmy Florę
sprawdź harmonogram na
Był sobie pies 2
www.palac.art.pl

Prosto z plakatu

Święta Bożego Narodzenia
to czas zadumy i radości.
Dla wielu z nas święta to
jedyna okazja, by spotkać
się z bliskimi. Życzymy,
by nikt w tych dniach
nie był sam, a każdy
cieszył się obecnością
rodziny i przyjaciół.
W nadchodzącym 2020
roku pielęgnujmy to, co
dla nas najcenniejsze.
Umacniajmy więzy
rodzinne, spędzając
wspólnie czas w obliczu
muzyki, teatru, filmu
i sztuki, a wszystko
to znajdą Państwo
w dąbrowskim Pałacu
Kultury Zagłębia.
Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy Dyrekcja
oraz Pracownicy
Pałacu Kultury Zagłębia

Ożywić nieożywione
W holu głównym oraz
w Galerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia trwa wystawa
lalek teatralnych „Ożywić
nieożywione”. Lalki teatralne mogą być z drewna,
tkaniny, plastiku, papieru...
Mogą mieć kształt ludzi lub
zwierząt, a nawet fantazyjnych stworzeń. Większość
z nich to prawdziwe dzieła
sztuki. Wystarczy odrobina
ingerencji aktora-animatora, by ożyły na scenie.
Miłek Opiłek, Duszek Śmieciuszek, Amelka – to tylko
W Pałacu Kultury Zagłębia 6 i 7 grudnia odbyły się Bajkowe Mikołajki. Bajkowe, gdyż oprócz spotkania ze
Świętym Mikołajem, odbył się także Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, któremu towarzyszyły spotkania autorskie, warsztaty wokalno-aktorskie,
wystawy, czytania dla dzieci oraz różnorodne warsztaty
plastyczne. Bajkowo było także w placówkach Pałacu
– tam najmłodsi mogli spędzić czas nie tylko ze Świętym
Mikołajem, ale także z bohaterami dziecięcych spektakli
teatralnych.
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niektóre znakomitości teatralnego świata, które odwiedzą dąbrowski pałac. Na
wystawie zorganizowanej
przy współpracy z Teatrem
Dzieci Zagłębia w Będzinie
oraz Teatrem Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach,
pojawią się także rekwizyty
sceniczne oraz archiwalne
plakaty teatralne.
To idealna propozycja na
spędzenie wolnego czasu
dla dzieci i dorosłych. Więcej informacji na www.palac.art.pl.

