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Powrót w nieznane
To były nietypowe wakacje.
Zapewnienie bezpiecznego
wypoczynku było w tym
roku głównym wyzwaniem
dla instytucji przygotowujących ofertę aktywnego
spędzania czasu wolnego
dla mieszkańców. Dziś, na
koniec wakacji, możemy już
stwierdzić, że dąbrowskie
placówki kulturalne i sportowe zdały egzamin bardzo
dobrze. Sprawdzian zaliczyły
też lokalne organizacje pozarządowe, które również zadbały o atrakcyjny program
letni dla dąbrowianek i dąbrowian. Dzięki odpowiedzialności i pomysłowości wielu zaangażowanych osób tegoroczna
„Akcja Lato” zapewniła jej uczestnikom mnóstwo niezapomnianych wrażeń dla ciała i ducha, a jednocześnie została
przeprowadzona w sposób bezpieczny dla wszystkich.
Pandemia i czas letniej kanikuły nie zatrzymały ważnych
inwestycji realizowanych w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezydent Damian Rutkowski mówi na naszych łamach, jak
sprawnie wdrożono nowe procedury, by stawić czoła trudnej
sytuacji i kontynuować rozpoczęte projekty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
Po powrocie z wakacji dąbrowianki i dąbrowianie zobaczą
odmienione przedszkola oraz doświadczą jeszcze sprawniejszej i przyjaznej obsługi w Urzędzie Miejskim. O tym też
piszemy w „Przeglądzie”.
Wciąż jednak nie wiemy, jak jesienią rozwinie się sytuacja
związana z koronawirusem.
Tegoroczny koniec wakacji to trochę powrót w nieznane.
Dlatego wszyscy powinniśmy zachować ostrożność, funkcjonować odpowiedzialnie i z wyobraźnią.

czekamy na maile:
przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Foto-przegląd
Dąbrowa Górnicza powoli
staje się stolicą sportów
wrotkarskich w kraju.
W lipcu w naszym mieście
odbyły się Deskorolkowe
Zawody Klubowe #2
(na zdjęciu), w sierpniu
eliminacje Mistrzostw
Polski w jeździe
agresywnej na rolkach,
zaś na 5 września br.
planowane są pierwsze
w historii Mistrzostwa
Polski w hulajnodze
wyczynowej.
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NIE ZWALN
Pandemia i okres wakacyjny nie stanęły
na przeszkodzie w realizacji kluczowych
inwestycji w naszym mieście – mówi
Damian Rutkowski, pierwszy zastępca
prezydenta Dąbrowy Górniczej.
– Panie Prezydencie, jak
pandemia i okres wakacyjny
wpłynęły na tempo realizacji
miejskich inwestycji?
– To był trudny czas, który
w wielu aspektach wymagał
od nas dostosowania się do
nowej sytuacji oraz wdrożenia odpowiednich i optymalnych procedur. Dotyczyło to
m.in. planowania przetargów,
ale też konsultacji i analiz.
W ramach projektu Podlesie
Pełne Życia wykorzystaliśmy
nowe technologie właśnie do
prowadzenia konsultacji, które odbyły się w trybie zdalnym.
Dzięki temu mogliśmy skutecznie kontynuować proces rewitalizacji tego urokliwego miejsca w naszym mieście, którego
kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy robót już tej
jesieni. Dlatego plan inwestycyjny oraz tempo prac zostały
utrzymane.
– Najlepiej widać to chyba na
dąbrowskich ulicach?
– Tak. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, ulice Piłsudskie-

go czy Tysiąclecia to tylko niektóre przykłady modernizacji
układu drogowego naszego
miasta. Nie tylko poprawiamy infrastrukturę zwiększając komfort kierowców, ale
w naszych przedsięwzięciach
stawiamy też na bezpieczeństwo pieszych. Stąd m.in.
zawężenia pasów ruchu czy
też azyle dla pieszych, by
obniżać prędkość pojazdów.
Oczywiście, elementem zrównoważonego systemu transportowego powinny być też
wygodne i bezpieczne drogi rowerowe. Dlatego kontynuujemy ich budowę, by
stworzyć dobre warunki do
korzystania z jednośladów
jako formy rekreacji oraz
alternatywy dla samochodu
w codziennym poruszaniu się
po mieście. Inwestujemy też
w nowoczesną i przyjazną dla
środowiska naturalnego komunikację zbiorową. Wkrótce
na dąbrowskie ulice wyjedzie
14 nowych autobusów elektrycznych.

– Kwestie ekologiczne stały
się ważnym aspektem przy
planowaniu inwestycji?
– Zdecydowanie tak. To wyjście naprzeciw wielkim wyzwaniom, wobec których
stoimy jako ludzkość. Stawką
jest zdrowie i życie – nasze
i przyszłych pokoleń. Na odpowiedzialną politykę w tym
obszarze składa się wiele decyzji. Dlatego inwestujemy
w odnawialne źródła energii.
W najbliższym czasie w fotowoltaikę wyposażymy 327
domów mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Zamieniamy też uliczne barierki na
żywopłoty. To tylko niektóre
z realizowanych projektów
proekologicznych w naszym
mieście.
– Na miłą niespodziankę po
powrocie z wakacji mogą liczyć dąbrowskie przedszkolaki i ich rodzice.
– Przeprowadzamy modernizację przedszkolnej infrastruktury, podnosząc jej
funkcjonalność i poprawiając

rozmowa miesiąca 3

estetykę. Dokładnie będzie to
11 przedszkoli w całym mieście. W placówce nr 11 obok
wyremontowanego budynku
powstał zupełnie nowy segment gotowy do przyjęcia
nowych milusińskich. Dzięki
temu więcej dzieci będzie mogło tam uczęszczać oraz bawić
się i uczyć w komfortowych
warunkach. Remonty odbyły
się też w przedszkolach nr 1, 4
i 29, gdzie nową jakość widać
wewnątrz, jak i z zewnątrz. Są
estetyczne przestrzenie i nowe
place zabaw. Chcemy, by komfort życia w naszym mieście
ciągle wzrastał, a rodzice mogli harmonijnie łączyć życie
rodzinne z zawodowym. Stąd
nasza troska o placówki oferujące opiekę nad dziećmi.
– Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią może spowodować, że dla części wspomnianych rodziców kwestia
życia zawodowego może się
skomplikować.
– Dlatego jako miasto wciąż
inwestujemy w tereny strefy
ekonomicznej i pozyskujemy
dzięki temu kolejnych inwestorów, którzy tworzą i będą tworzyć nowe miejsca pracy. Oferujemy uzbrojone działki nie
tylko wielkim koncernom, ale
też nieco mniejszym podmiotom gospodarczym. Zaintere-

sowanie ze strony biznesu jest
duże. Niewątpliwe impulsem
dla rozwoju naszego miasta
będzie już wkrótce rozpoczęcie prac nad nowymi centrami
przesiadkowymi w centrum
i w Gołonogu. Realizacja tych
wielkich projektów nie tylko
poprawi jakość życia mieszkańców, ale też uczyni Dąbrowę Górniczą jeszcze bardziej
atrakcyjną dla inwestorów.
– Na koniec nie mogę nie zapytać Pana, wielkiego fana
koszykówki, o rozpoczynające się wkrótce rozgrywki
ligowe. Jakie nadzieje wiąże
Pan z występami dąbrowskiego MKS-u?
– Z powodu pandemii to będzie bardzo trudny sezon,
w którym wynik sportowy
niewątpliwie zejdzie na drugi
plan. Na tym pierwszym będzie powrót widowisk sportowych z udziałem kibiców i ich
radość.
Dla naszego MKS-u ten sezon
będzie wyzwaniem sportowym i organizacyjnym. Pod
tym pierwszym względem
sukcesem będzie awans do
czołowej ósemki i fazy play off.
Pod tym drugim: ostrożność
finansowa i organizacyjna stabilność.
– Dziękuję za rozmowę.
Michał Syska

fot. Marek Wesołowski

NIAMY TEMPA

R E K L A M A
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4 puls miasta
Inwestycje

Umowa na budowę centrum przesia
W Urzędzie Miejskim podpisana
została umowa na budowę centrum
przesiadkowego i rozbudowę układu
komunikacyjnego w rejonie dworca
kolejowego w centrum Dąbrowy
Górniczej.
– Wspólnie z PKP PLK przystępujemy do realizacji bardzo
kompleksowego zadania – budowy centrum przesiadkowego, tunelu i przejść pod torami
kolejowymi w centrum, nowej
drogi łączącej ul. Kolejową
i Kościuszki z ul. Sobieskiego,
a także remontu ul. Kolejowej.
Zadanie obejmuje też przebudowę torowisk i peronów. Wierzę, że dzisiejszy obraz okolic
dworca wkrótce przejdzie do
historii i zastąpi go nowa,
funkcjonalna przestrzeń – powiedział podczas podpisania
umowy Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Za 229 mln zł, inwestycję wykona konsorcjum dąbrowskich
spółek Nowak-Mosty i Complex. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez
miasto i PKP PLK S.A. W jego
ramach powstaną: parkingi po

obu stronach torów – przy ul.
Kościuszki i Limanowskiego
(łącznie na 375 miejsc), tunel drogowy łączący te ulice,
przejście podziemne prowaNa stacji Dąbrowa Górnicza będą przebudowane tory, sieć trakcyjna
i urządzenia sterowania
ruchem. Ogrzewane rozjazdy usprawnią przejazdy
pociągów zimą.
dzące do parkingów i peronów, centrum przesiadkowe,
do którego dojeżdżać będą autobusy, droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul.
Kolejową, przejście podziemne w miejscu przejazdu przy
ul. Konopnickiej i Kolejowej,

Ekologia

który zostanie zlikwidowany.
W ramach prac przebudowane
będą także perony i tory przy
stacji. Remont czeka ul. Kolejową, gdzie położona zostanie
nowa nawierzchnia, wykonana
będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.
Prace mają potrwać do końca
2022 r.
Nowa inwestycja zapewni
bezpieczeństwo kierowcom
i mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, usprawni komunikację
drogową w mieście – skróci
się czas przejazdu z północnej
na południową stronę torów
i wyeliminuje oczekiwanie na
przejeździe kolejowo–drogowym przy ul. Konopnickiej.
PKP PLK zbuduje nowe perony, które będą wyposażone
w wiaty, ławki, oświetlenie
i nagłośnienie. Peron wyspowy zostanie przebudowany,

dodatkowo powstanie peron
jednokrawędziowy przy budynku dworca. Wszystkie
obiekty będą podwyższone, co
ułatwi wsiadanie i wysiadanie
z pociągów. Zostaną wyposażone w windy, a tym samym
dostosowane do obsługi osób
z ograniczoną możliwością

Domki dla owadów
Spacerując w pobliżu łąk kwietnych w Dąbrowie Górniczej, mieszkańcy mogą natknąć się na nietuzinkowe, kolorowe
domki z wieloma małymi otworami
w różnych kształtach. Są to domki
dla owadów, które zostały ulokowane na miejskich terenach zielonych
dzięki działaniom Wydziału Ochrony Środowiska. Działania te przyczyniają się do wzrostu liczby pożytecznych owadów.
– Obecnie na domki można się natknąć, spacerując
m.in. wzdłuż łąki kwietnej
przy przejeździe kolejowym
przy ul. Konopnickiej oraz
w parku Hallera. Budki zostały
zabezpieczone i umieszczone
w taki sposób, by wypoczy-

wający mieszkańcy mogli czuć się
bezpiecznie oraz by zapewnić
spokój owadom – mówi Anna
Zadroga z Wydziału Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
Weronika Warot
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poruszania się. Na stacji Dąbrowa Górnicza będą przebudowane tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania
ruchem. Ogrzewane rozjazdy
usprawnią przejazdy pociągów zimą. W ramach przebudowy stacji zostanie również
zabezpieczony teren pod pla-

puls miasta 5

adkowego - podpisana

nowane dodatkowe tory i trzeci peron z przeznaczeniem dla
kolei aglomeracyjnej.
– Komunikację publiczną trzeba dostosowywać do potrzeb
mieszkańców, rozwijać ją i ułatwiać korzystanie z niej. Chodzi
nam o takie rozwiązania, które
pozwolą sprawnie przemiesz-

czać się, dojechać do pracy,
szkoły czy uczelni – zarówno
w Dąbrowie, jak i w innych
miastach aglomeracji. Mówiąc
krótko: pociąg, autobus, tramwaj czy rower muszą być łatwo
dostępne, wygodne, docierać
na czas w jak najwięcej miejsc,
a przez to stanowić alternaty-

wę dla samochodu. Zmiany
w śródmieściu będą kolejnym
krokiem w tym kierunku –
podkreśla Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Pojawiła się również szansa
na remont dworcowego budynku, znajdującego się przy
torach. W swoich planach
inwestycyjnych uwzględniły
go Polskie Koleje Państwowe
S.A. W przyszłym roku ma
być gotowy projekt przebudowy i spółka zamierza wyłonić
wykonawcę.
Pod umową, ze strony miasta,
podpisy złożyli Marcin Bazylak,
prezydent miasta i jego pierwszy zastępca, Damian Rutkowski. Ze strony PKP PLK S.A.
podpisali ją Paweł Senkulski
i Wincenty Lis, zastępcy dyrektora Regionu Centralnego,
a ze strony konsorcjum, które
będzie wykonawcą inwestycji
– Władysław Nowak, prezes
Nowak-Mosty sp. z o.o.
Podczas podpisywania umowy
obecni byli również Helmut
Klabis, dyrektor Zakładu Linii
Kolejowych PKP PLK w Częstochowie, oraz Poseł na Sejm
Robert Warwas, którzy od samego początku wspierali wspólny projekt Dąbrowy Górniczej
i kolei.
Lucyna Stępniewska

NOWY UKŁAD
DROGOWY
W GOŁONOGU
CORAZ BLIŻEJ
W piątek odbyła się licytacja elektroniczna, w której wykonawcy zaoferowali ostateczną cenę, za
jaką mogą podjąć się budowy centrum przesiadkowego w Gołonogu. Tym samym przybliżyła się
perspektywa realizacji kolejnej wspólnej inwestycji miasta i PKP PLK S.A.
Podczas licytacji elektronicznej, wykonawcy stopniowo obniżali swoją propozycję wyjściową. Ich początkowe oferty
wahały się od ponad 98 mln zł do przeszło 150,5 mln zł.
Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na 67,5 mln zł, złożyła
dąbrowska spółka Nowak – Mosty.
– Aukcja trwała prawie cztery godziny. W pierwszej rundzie,
trwającej 30 minut, sześć firm i konsorcjów miało możliwość
zaktualizowania pierwotnej propozycji. W drugiej części obniżano oferty o 500 tys. zł albo wielokrotność tej kwoty. Takich dogrywek, czyli zejść z ceną w dół, było 72. Ostateczna,
najniższa oferta złożona przez Nowak-Mosty opiewa na 67,5
mln zł – opowiada Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Technologie

BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE!
Pobierz oficjalną miejską aplikację
„Dąbrowa Górnicza dla aktywnych”
i odkryj nasze miasto na nowo!
Wystarczy pobrać aplikację,
aby całe miasto znalazło się w
Twoim smartfonie. Ten multimedialny przewodnik zainspiruje Cię do odkrywania
najciekawszych miejsc w Dąbrowie Górniczej. Znajdziesz
w nim szczegółowe opisy tras
spacerowych i rowerowych
(prawie 40 propozycji!), wzbogacone o funkcję nawigacji.
Użytkownicy aplikacji mogą
także obejrzeć obraz z kamer
miejskich, sprawdzić, co aktu-

alnie dzieje się w mieście, gdzie
warto zjeść, a także zaplanować dzień w planerze.
Ale to nie wszystko!
Osobny moduł aplikacji poświęcony jest jednemu z ulubionych miejsc mieszkańców.
Mowa oczywiście o Parku Zielona! To prawdziwa gratka dla
fanów natury i odkrywania
znanych miejsc na nowo. Aplikacja przybliży historię parku
i wskaże najciekawsze miejsca.
Pozwoli posłuchać śpiewu

różnych gatunków ptaków
gdziekolwiek jesteśmy – nawet w domu. Audioprzewodnik zabierze nas na wędrówkę
po najbardziej wartościowym
przyrodniczo Uroczysku we
wschodniej części Zielonej,
a specjalnie przygotowana
trasa w formie zagadek – pytań (quest) pozwoli odkryć
nieoczywiste miejsca parku.
Brzmi jak plan na weekend
albo fantastycznie spędzone
popołudnie, prawda?
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Przyjazny urząd

Obsługa
na najwyższym
poziomie
W Urzędzie Miejskim powstało Centrum Obsługi Klienta, które ma
zapewnić obsługę urzędowych spraw na najwyższym poziomie.
– Zmieniamy organizację
obsługi klienta, tak aby coraz
więcej osób, załatwiających
sprawę w dąbrowskim urzędzie, wyszła z niego zadowolona i usatysfakcjonowana
poziomem obsługi. Za wzór
postawiliśmy sobie poziom
obsługi porównywalny do
standardów obowiązujących
w komercyjnych punktach
usług, takich jak bank czy
punkt telefonii komórkowej
– o trwających właśnie zmianach opowiada Beata Pisarczyk, zastępca naczelnika
Wydziału Marki Miasta, pełnomocnik prezydenta miasta
ds. współpracy z otoczeniem.
Reorganizacja pracy z klientem bezpośrednim to proces
rozłożony na etapy. Pierwszy
z nich to wprowadzenie stanowiska Asystenta Klienta, tzw.
pierwszej pomocy dla klienta. Asystent już na wejściu do
urzędu wita i dopytuje o rodzaj sprawy, którą klient chce
załatwić. Pracownik pomaga
w pobraniu biletu do systemu
kolejkowego, dalej kieruje do
odpowiedniego stanowiska
obsługi, odpowiada na podstawowe pytania, dotyczące
sposobu załatwienia spraw.
Zmianie uległa również organizacja holu głównego. Więk-

Asystentka klienta w działaniu

szość wydziałów merytorycznych ma swoje stanowisko na
ladzie, gdzie przyjmowani są
klienci (z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa związanych
z nadal trwającym stanem
epidemii). Pojawiło się też
czytelne i bardziej zrozumiałe oznakowanie oraz nazewnictwo poszczególnych
punktów. Tematycznie dobrane nazwy wprost podpowiadają, gdzie podejść z konkretną sprawą. Jeśli pojawiają
się wątpliwości – szybko
rozwiewa je Asystent Klienta. Każdy pracownik obsługi
bezpośredniej ma identyfika-

Asystenci klienta

Pokoj spotkania z urzędnikiem

tor z imieniem i nazwiskiem,
co pomaga
sk rócić dystans w trakcie
obsługi.
Gotowy jest już pokój dla rodzica z dzieckiem oraz kącik
zabaw. Dla klientów, których
sprawa wymaga dłuższego
spotkania z urzędnikiem
i spokojnej rozmowy, przygotowaliśmy punkt, w którym można pochylić się nad
dokumentami, wnioskami
czy mapami, by ustalić niezbędne kwestie.

Pokój dla rodzica z dzieckiem

NIE STÓJ W KOLEJCE − UMÓW SIĘ, UŻYWAJĄC KALENDARZA ONLINE!
Do użytku mieszkańców
została oddana nowa wersja elektronicznego kalendarza klienta. Wcześniej,
korzystając z kalendarza,
można było umówić się
tylko w sprawie złożenia
dokumentów o prawo jazdy
oraz w sprawach rejestracyjnych. Teraz każdy zainteresowany będzie mógł
umówić się, aby załatwić

wszystkie usługi, do których obowiązuje system
kolejkow y. – Wystarczy
wejść na stronę www.kalendarz.dg.pl, wybrać termin i zapisać się na wizytę.
Później we wskazanym terminie udać się do urzędu
i bez kolejki załatwić sprawę – mówi Paweł Gradzik,
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich.
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Kalendarz obowiązuje do
takich wydziałów, jak:
• Wydział Geodezji i Kartografii
• Wyd zia ł
Roz woju,
Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
• Wydział Spraw Obywatelskich
• Wydział Polityki Społecznej
Dzięki kalendarzowi, klient

będzie mógł ustalić najbardziej dogodny termin wizyty
w urzędzie z wyprzedzeniem
nawet do 14 dni. Warto zaznaczyć, że osoby umówione
online mają pierwszeństwo
w podchodzeniu do stanowiska
i załatwianiu spraw.
W ustalonym terminie, nie
wcześniej niż 30 minut przed
umówioną godziną wizyty,
należy podejść do biletoma-

tu i wpisać swój numer telefonu. Następnie system go
autoryzuje i sprawdza, czy
dana wizyta była faktycznie
umówiona. Jeśli poprawnie
zweryfikowano wizytę, klient
otrzyma bilet, który daje preferencyjne miejsce przed pozostałymi oczekującymi. Jeśli
osoba umówiona przez kalendarz się spóźni, traci możliwość skorzystania z usługi.

#DziejesięwDG 7

Wielka gra dla

aktywnych

19 września 2020 PARK
godz. 11.00-15.30 HALLERA
Dla kogo?
Dla drużyn składających się
z 3-5 osób w każdym wieku.

Co na Was czeka?
Ciekawe zadania:
sportowe,
artystyczne,
survivalowe,
ekologiczne,
prozdrowotne.
I wiele innych atrakcji!

REGULAMIN, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
ngo.dabrowa-gornicza.pl
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8 kultura
Rozmowa

Celem mojego życia jest
tylko muzyka
Olaf Otwinowski: – Był Pan
najpierw uczniem Szkoły
Muzycznej im. M. Karłowicza w Warszawie, następnie
studentem Śląskiego Konserwatorium. Pamięta Pan swój
egzamin na studia?
Michał Spisak: – (…) Jestem
oblany potem – nie z tremy,
bo wtedy jej jeszcze nie znałem, ale z gorąca i fałszów,
jakie wydobywały się spod
mych palców. Nagle któryś
z egzaminatorów prosi mnie
bardzo łagodnie: „Może teraz
coś innego pan nam zagra,
młodzieńcze”. Więc gram coś
innego, ale znowu przerywają
i mówią: „do widzenia”. Wychodzę, pakuję skrzypce do
pokrowca, siedząc na ławie,
ale… znowu mnie wywołują,
z innych teraz drzwi. (…) Każą
grupować, śpiewać, harmonizować, czytać a vista, badają
ucho – i ciągle piszą coś na
dużych arkuszach. Wychodzę
wreszcie i jestem przekonany,
że mnie odrzucono, bo przecież chcę powrócić do Warszawy. Ale stało się inaczej.
– W późniejszych latach
otrzymał Pan stypendium
na studia w Paryżu, gdzie
kształcił się Pan pod okiem

zjawiskowej pedagog Nadii
Boulanger. Jakie są zalety bycia polskim studentem w stolicy Francji?
– Studia w Paryżu mają nie tylko tę dobrą stronę, że zaznajamiają naszych muzyków z europejską techniką, pozwalają
im skorzystać z kierunku tak
niezwykłego pedagoga, jakim
jest Nadia Boulanger, lecz również przyczyniają się do pewnej reklamy muzyki polskiej za
granicą. Polacy stają się coraz
modniejsi w Paryżu.
– Co najbardziej ceni Pan
w szkole Nadii Boulanger?
– Szkoła Nadii Boulanger w stosunku do kompozytorów polskich mojego pokolenia ma tę
nieocenioną zasługę, że wyzwoliła nas spod anachronicznych
wpływów szkoły niemieckiej.
– Podczas studiów miał Pan
opinię buntownika. Podobno skrytykował Pan wykład
jednego ze swych profesorów,
wyrażając sprzeciw wobec
izolacji ówczesnego środowiska inteligenckiego od klasy
„nieoświeconych”, czyli klasy
robotniczej?
– Wykłady takie będą pożyteczne wtedy, gdy będą
przystępne dla najszerszych
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warstw. Jeżeli pod uwagę wzięta została tylko inteligencja,
to wykłady te mijają się z celem, bo „muzyka musi wejść
w społeczeństwo” (…). Czy nie
byłoby lepiej, gdybyśmy swoje
zainteresowania zamiast ku
inteligencji skierowali ku tym
maluczkim (…), ku tym, dla
których powinniśmy mieć jak
najwyższy szacunek i uznanie,
słowem – mas robotniczych.
– Wielu muzyków poszukuje
własnej drogi, oryginalności.
Jaką radę dałby Pan młodym
twórcom, jak można stać się
oryginalnym na światowym
rynku muzycznym?
– Nie należy szukać oryginalności za wszelką cenę – jest to wysiłek próżny. Jeśli oryginalność
ma przyjść, to przyjdzie sama.
Gdy siadam do komponowania,
nigdy nie myślę, czy to, co piszę,
będzie oryginalne, nie zastanawiam się też nad tym, jak się
komponuje dzisiaj i jak będzie
się komponowało jutro.
– Jak wygląda pisanie przez
Pana nowego dzieła?
– Lubię pracować jednym
tchem i rozmach przerwany
napawa mnie złością i katarem. Interesuje mnie tylko
moja muzyka, muzyka, która

fot. Andrzej Zborski z archiwum Biblioteki Muzycznej AM w Katowicach udostępnione za zgodą ZKP

Wywiad z Michałem Spisakiem, wielkim
kompozytorem z Dąbrowy Górniczej. Pytania są
współczesne, natomiast odpowiedzi stanowią
wybrane wyjątki z listów kompozytora do
przyjaciół, zawartych w książce prof. Leona
Markiewicza pt. „Michał Spisak 1914-1965”.

M. Spisak – Warszawska Jesień 1962 r.

jest we mnie i którą pragnę
przelać na papier nutowy.
– W 1954 r. odbył się w Brukseli Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im.
Królowej Elżbiety, na którym
zdobył Pan pierwszą nagrodę – Premier Grand Prix –
wielki sukces, zwłaszcza, że
do konkursu nadesłano 400
utworów z 37 krajów! Podobno początkowo zamierzał
Pan wysłać inny utwór?
– Zacząłem pisać drugą „Symphonie Concertante” dla Ficia
(red. – Grzegorz Fitelberg). Po
jego śmierci przerwałem, aby
wszystko przemyśleć. Później
myślałem, że ją wyślę na kon-

kurs do Brukseli, ale przejścia
straszne u mnie w domu (problemy zdrowotne) nie pozwoliły mi na jakąkolwiek pracę.
Wysłałem więc „Serenadę”.
Byłem wściekły na siebie, że za
taką starą partyturę dano mi
pierwszą nagrodę. „Serenadę”
napisałem w 1938-39 r. i do tej
pory leżała w kącie. I wydobyli
ją w Brukseli.
– Co jest dla Pana najważniejsze w życiu?
– Celem mojego życia jest tylko muzyka. Jeśli komukolwiek
jeden akt, jedna sekunda mojej
muzyki sprawi przyjemność,
to już jest dla mnie wielkie
szczęście.

#DziejesięwDG 9
Rozrywka

LATO W FABRYCE PEŁNEJ ŻYCIA
– Cieszę się, że po tym trudnym dla nas wszystkich, wiosennym okresie, mogliśmy w wakacje otworzyć dla mieszkańców
Fabrykę Pełną Życia. Sporo się napracowaliśmy nad przygotowaniem przestrzeni, w której odbywają się fabryczne wydarzenia. Wiele wysiłku włożyliśmy również w opracowanie
planu działania i dostosowanie imprez do obowiązujących
przepisów sanitarnych. Nie było łatwo. Najważniejsze jednak,
że dąbrowianie, mieszkańcy innych miast Zagłębia, a także
i Śląska, mogli poznać Fabrykę jako ciekawe miejsce do spędzenia wolnego czasu – mówi Wojciech Czyżewski, prezes
spółki Fabryka Pełna Życia.
Fabryka Pełna Życia zapraszała w każdy weekend wakacji na
koncerty, spektakle, kabarety,
pokazy filmowe i zajęcia rekreacyjne. Wstęp na wszystkie
wydarzenia był wolny. Cały
wakacyjny projekt, pod nazwą
Fabryka Pełna Wydarzeń, ruszył 3 lipca. Przez kolejne lipcowe i sierpniowe weekendy
na chętnych czekało mnóstwo
atrakcji kulturalnych, kulinarnych i muzycznych. Na letniej
scenie Fabryki pojawiały się
zarówno młode zespoły muzyczne, jak i gwiazdy tj. Tymon
Tymański czy Novika oraz
grupy teatralne, stand-uperzy
i performerzy.

– Staraliśmy się przygotować ofertę tak, aby w powtarzalny sposób odbywały
się u nas imprezy, ale bardzo różne. Stąd piątkowe
wieczory przeznaczone na
wydarzenia muzyczne, soboty z kinem plenerowym
i teatralne niedziele. Zależało nam na przyciągnięciu do
nas całych rodzin, dlatego
w sobotnim programie znalazły się muzyczne zabawy
dla dzieci. Dla grup, które
lubią sport i rekreację, były
niedzielne zajęcia jogi czy
nordic walking. W tygodniu
organizowaliśmy zajęcia teatralne, edukacyjne i arty-

styczne. Dobrze układała się
nam współpraca z instytucjami miejskimi z Dąbrowy
Górniczej – Młodzieżowym
Ośrodkiem Pracy Twórczej,
Pałacem Kultury Zagłębia,
Muzeum „Sztygarka”, a także z dąbrowskimi stowarzyszeniami, jak Dopamina
Lab czy Civitas, z którym
odtworzyliśmy niedawno
ogród społecznościow y.
Lato 2020 traktujemy jako
w ymagający test. Myślimy o kolejnych projektach
i mam nadzieję, że jeszcze
w tym roku będzie nam
dane je realizować – dodaje
prezes Czyżewski.

R E K L A M A
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10 niezbędnik kibica
RKS Zagłębie
Dąbrowa Górnicza

KS Unia
Dąbrowa Górnicza

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Data założenia: 7 lipca 1925 roku
Sukcesy: gra o miejsce w ekstraklasie – 1932, 1938, gra w II lidze
– 1951
Zarząd: Tomasz Szymczyk, Krzysztof Bernaś, Tomasz Woźniak
Stadion: Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29
Klasa rozgrywkowa: klasa A
Skład: Michał Burzawa, Przemysław Szlawski (bramkarze); Mateusz
Burzawa, Przemysław Dziura, Michał Gałgus (kapitan), Arkadiusz Niewiadomski, Mateusz Piątek, Anatolij Tarachonycz (obrońcy); Łukasz
Balzam, Patryk Flak, Łukasz Franelak, Michał Granda, Konrad Kotapka,
Michał Kowalczyk, Dawid Książek, Łukasz Langowski, Grzegorz Okrajek, Paweł Pałka, Kamil Raczyński, Tomasz Szymusik (pomocnicy); Karol
Rech, Damian Sobieraj, Kacper Sobierajski (napastnicy); Krzysztof
Tumidajewicz (trener); Krzysztof Duda (II trener i obsługa medyczna)
kierownik drużyny: Stanisław Cieślik
www: https://www.facebook.com/RksZaglebieDabrowaGornicza

•
•
•
•

•
•

Data założenia: 1921 r.
Sukcesy: Mistrzostwo Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Sosnowiec w sezonie 19/20
Prezes: Paweł Cichy
Stadion: Dąbrowa Górnicza, ul. Sportowa 1
Klasa rozgrywkowa: IV LIGA ŚLĄSKA GR I
Skład: Aleksander Weber, Norbert Żuchowski (bramkarze); Sylwester Dębowski, Sebastian Koziński, Igor Krzykowski, Dawid Szczepanik, Borys Jaworski, Jakub Lipiec, Łukasz Kowalczyk, Szymon Miś
(obrońcy); Krzysztof Bąk (kapitan drużyny), Jakub Cichy, Daniel Warzycki, Sebastian Stefański, Radosław Syguła, Konrad Machalski, Mateusz Augustyn (pomocnicy); Józef Misztal, Rafał Jędrzejczyk, Oliwier
Maślanka, Filip Drożdż (napastnicy); Dariusz Klacza, Wojciech Białek
(trenerzy), Gustaw Cyankiewicz (asystent trenera)
kierownik drużyny: Henryk Kurek
www: facebook.com/ksuniadabrowagornicza

LKS Promień
Strzemieszyce

KS
Unia Ząbkowice

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Data założenia: 1947 r.
Sukcesy: 3 razy awans do A klasy
Prezes: Ewelina Szlęzak- Żelazna
Stadion: ul. Główna 117, 42-530 Dąbrowa Górnicza (Strzemieszyce
Małe)
Klasa rozgrywkowa: klasa A
Skład: Michał Zdonek, Rafał Jedynak (bramkarze); Damian Korczewski, Wojciech Nocoń, Dawid Szurgot, Kamil Mucha, Artur Szarejko,
Grzegorz Kowalski, Daniel Mierzwiński, Tomasz Nowak, Paweł Grześka, Marcel Broniszewski (obrońcy); Daniel Sobań, Kacper Kubiak, Rafał
Roterman, Mateusz Wolski, Łukasz Bogdanow; Piotr Kusz, Adam Imiołek, Kacper Tokaj, Andrzej Tokaj (pomocnicy); Rafał Białek, Przemysław
Trzcina, Piotr Żelazny (napastnicy); Aleksander Adamus (trener)
kierownik drużyny: Piotr Żelazny
www: facebook - Promień Strzemieszyce
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•
•

Data założenia: 1922 r.
Sukcesy: Występy w 4 lidze
Prezes: Roman Szczypa
Stadion: Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Zwycięstwa 29
Klasa rozgrywkowa: grupa: śląska IV - II (Sosnowiec)
Skład: Szymon Palczewski, Marcin Droździk, Igor Kowal (bramkarze); Adrian Marek, Krzysztof Załawka, Bartosz Terlecki, Marcin
Fendrych, Michał Szczypa, Przemysław Chmielewski, Patryk Taraszkowski (obrońcy); Dawid Stochel, Jakub Madejczyk, Konrad Ołubiec,
Łukasz Sawicki, Michał Ołubiec, Piotr Zarychta, Kamil Gałuszka (pomocnicy); Wojciech Śmiłowski; Krystian Kowalik (napastnicy), Patryk
Taraszkowski (I trener); Marcin Fendrych (II trener); Zdzisław Stanek
(obsługa medyczna)
kierownik drużyny: Marcin Okularczyk
www: facebook.com/ksuniadabrowagornicza

sezon 2020/21 11
UKS Przemsza
Okradzionów

LKS
Tęcza Błędów

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Data założenia: 1949 – reaktywacja w 2003
Sukcesy: zajęcie 3. miejsca w A klasie
Prezes: Krystian Dukat
Stadion: Dąbrowa Górnicza, ul. Białej Przemszy 21b
Klasa rozgrywkowa: klasa A
Skład: Pieszczek Kacper, Nogaj Michał, Legucki Przemek (bramkarze);
Kowalczyk Krystian, Konieczny Piotr (obrońcy); Piątek Adrian, Kowalik
Robert, Opoka Damian, Pluta Piotr, Mróz Hubert, Michalski Dominik,
Batóg Kamil, Zdeb Dominik, Słabisz Paweł, Pawęzowski Damian, Kowalski Łukasz, Szymański Kacper, Szymański Wojciech, Kacper Siodłak,
Leśniak Dominik, Tomczyk Paweł, Pope Kamil (pomocnicy); Jończyk
Michał, Waleczko Mariusz, Czajka Mariusz (napastnicy),
kierownik drużyny: Stanisław Cieślik
www: http://przemsza1949okradzionow.futbolowo.pl/

•
•

Data założenia: 1951 r.
Sukcesy: drugie miejsce w Klasie Okręgowej
Prezes: Arkadiusz Kucab
Stadion: Stadion Unii Ząbkowice
Klasa rozgrywkowa: Klasa Okręgowa
Skład: Dariusz Maciejowski, Paweł Pałgan (bramkarze); Daniel
Cieślik, Bartosz Garczarczyk, Mateusz Mroczek, Maciej Tora,
Maciej Wędziński, Dariusz Wilk (obrońcy); Marcin Ból, Michał
Chrabąszcz, Michał Dyrda, Aleksander Głowa, Artur Kujon, Sebastian Majewski, Kacper Paździor, Hubert Tylec, Filip Wrzal-Kosowski (pomocnicy); Arkadiusz Kowalczyk, Artur Nowak
(napastnicy)
kierownik drużyny: Łukasz Smędzik
www: www.teczabledow-1951.futbolowo.pl

UKS Zagłębiak
Tucznawa

•
•
•
•
•
•

•
•

Data założenia: 2008 r.
Sukcesy: 1 miejsce w B-klasie i awans do A-klasy w sezonie
2018/2019 (Podokręg Sosnowiec)
Prezes: Damian Dratwiński
Stadion: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ulica Łazowska 3a
Klasa rozgrywkowa: Podokręg Sosnowiec A-klasa „AP SPORT”
Skład: Adrian Kędziak, Bartosz Marcinkowski, Filip Gajdzik, Bartłomiej
Hajdas, Daniel Góral (bramkarze); Mateusz Pater, Adrian Otręba, Kamil
Makuch, Tomasz Kołton, Karol Ciesielski, Dariusz Rak, Karol Socha,
Mariusz Dziąćko, Krzysztof Struzik (obrońcy); Cezary Wróbel, Karol
Kurzaczek, Łukasz Makuch, Igor Pacha (kapitan), Paweł Mileński, Paweł
Kwiatkowski, Bartłomiej Niestrój, Michał Parzniewski, Adam Bzowski,
Marcin Przybyła (pomocnicy); Kacper Zaroda, Artur Cholewka, Adrian
Maciążek (napastnicy); Dariusz Rak (trener)
kierownik drużyny: Jarosław Orzeł, Mariusz Pacha, Jan Pacha
www: http://ukszaglebiaktucznawa.futbolowo.pl/
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Dąbrowski Inkubator
Przedsiębiorczości ma już dwa lata
Na początku sierpnia Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości świętował 2 lata swojego funkcjonowania. Od 2018 r. prawie tysiąc
dąbrowskich przedsiębiorców i osób, które dopiero myślą o założeniu swojej firmy, skorzystało z tego wsparcia biznesowego.
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości to miejsce, gdzie
Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z Wyboru” realizuje zadania promujące przedsiębiorczą
postawę oraz wspierające rozwój młodych firm z Dąbrowy
Górniczej. Trzon działań DIP
to pięć rodzajów indywidualnego doradztwa (biznesowe,
księgowe, prawne, marketingowe i sprzedażowe); organizacja eventów typu Biznes
Mixer i Biznes Chillout, czyli
spotkań networkingowych
z ciekawymi i inspirującymi
gośćmi; szkolenia dostosowane do potrzeb odbiorców;
comiesięczne spotkania Zagłębia Kobiet Przedsiębiorczych
oraz przestrzeń biurowa do
wspólnej pracy, czyli tzw. coworking. Do zadań DIP należy
też organizacja gali Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą im.
Karola Adamieckiego, w ramach którego wyróżniane są
innowacyjne firmy z terenu
Dąbrowy Górniczej, a także
współpraca przy programie
„Lokal na Start” (3 edycje).
W grudniu 2019 r. przeprowadzona została pierwsza edycja
konkursu „Model Biznesowy
dla Dąbrowy”, którego finaliści mieli szansę zaprezentować
swój pomysł na biznes na scenie Pałacu Kultury Zagłębia.
W wyniku konkursu 3 pomysły na biznes dostały wsparcie
finansowe i doradcze na rozwój swojej nowej firmy. Ostat-

nie pół roku pokazało, jak
ważne i potrzebne są działania świadczone w DIP. W tym
trudnym dla gospodarki czasie, przeprowadzono ponad
100 dodatkowych indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców. Uruchomiona została również infolinia, dzięki
której zainteresowani mogli
uzyskać informacje na temat
różnorodnych form wsparcia
dla firm w dobie pandemii.
Co więcej, nie zaprzestano
prowadzenia szkoleń i spotkań
z przedsiębiorcami, które odbywały się w formule online.
Przy wykorzystaniu narzędzi
informatycznych przeprowadzone były również spotkania
z przedstawicielami: Urzędu
Skarbowego, Wojewódzkiego
i Powiatowego Urzędu Pracy,
Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych, Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości, Urzędu
Miejskiego i Zagłębiowskiej
Izby Gospodarczej. W trakcie
spotkań każdy zainteresowany
mógł zadawać pytania ekspertom z tych instytucji. Spotkania i materiały sporządzone
po ich zakończeniu dotarły do
kilkunastu tysięcy odbiorców.
Z uwagi na ciągły rozwój i duże
zainteresowanie przestrzenią
coworkingową Dąbrowski
Inkubator Przedsiębiorczości
w ostatnim roku powiększył
swoją siedzibę przy ul. 3 Maja
22 o dodatkową przestrzeń.
Aktualnie do dyspozycji jest
7 biurek z pełnym wyposażeniem, działa też sala szkoleniowa dla kilkudziesięciu
osób oraz salka spotkań, która
jednocześnie może służyć jako
pomieszczenie do nagrań.

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości ciągle się rozwija, odpowiadając na potrzeby
lokalnej gospodarki. Na co
dzień w DIP swoim wsparciem
i wiedzą służą dwie menadżerki – Martyna Gizler i Barbara
Badura. Za działania i realizowane projekty odpowiadają założyciele stowarzyszenia
„Przedsiębiorcy z Wyboru”:

Mateusz Maik i Michał Kucharski – dwóch doświadczonych przedsiębiorców, którzy
za cel wzięli sobie promocję
przedsiębiorczej postawy wśród
mieszkańców naszego miasta.
W planach DIP na kolejny rok
jest m.in. organizacja zajęć
z zakresu przedsiębiorczości
dla dąbrowskiej młodzieży
przez praktyków biznesu.

Chcesz dowiedzieć się, jakie aktualne
działania są prowadzone przez DIP dla
przyszłych i obecnych przedsiębiorców?
Wejdź na stronę www.inkubator-dabrowa.pl. Polub nas
na Facebooku: Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości.
Zadzwoń do menadżera DIP i umów się na spotkanie –
533 322 578.

V edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą
im. Karola Adamieckiego będzie wyjątkowa!
Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego skierowany jest do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie
Dąbrowy Górniczej.
Celem jest promocja najbardziej innowacyjnych firm
sektora MŚP, które w swym
działaniu uwzględniają etyczne i społeczne wartości. Organizatorem Konkursu jest
Gmina Dąbrowa Górnicza

przy wsparciu Dąbrowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości. Partnerami Merytorycznymi Konkursu są Akademia
WSB w Dąbrowie Górniczej
oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
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Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego, mikro
przedsiębiorstwo, małe
przedsiębiorstwo, średnie
przedsiębiorstwo

Zwycięzcy konkursu ogłaszani
są w listopadzie podczas uroczystej gali, która odbędzie
się w Pałacu Kultury Zagłębia
w wyjątkowych salach Agory.
Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zostało przedłużo-

ne do 30 września. Regulamin
konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Dąbrowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
(www.inkubator-dabrowa.pl)
w zakładce „Konkursy”.

puls miasta 13
Inwestycje

WYMARZONE
PRZEDSZKOLE
Dobiegła końca modernizacja budynku
Przedszkola nr 11. O tym, co nowego czeka
na przedszkolaki oraz co było największym
wyzwaniem w trakcie remontu
– mówi Ewa Wojańczyk,
dyrektor przedszkola.

– 1 września tuż, tuż. Wszystko już gotowe na przyjęcie
podopiecznych?
– Co prawda trwają jeszcze
ostatnie przygotowania, ale
nie możemy się już doczekać,
kiedy wrócą do nas przedszkolaki. Zwłaszcza, że będzie ich
teraz dwa razy więcej niż do
tej pory.
– Przedszkole urosło?
– Tak. Przy dotychczasowym
budynku dobudowany został
zupełnie nowy segment, dzięki czemu liczba miejsc dostępnych w naszym przedszkolu
wzrosła ze 125 do 250. Na razie jednak nowe miejsca będą
udostępniane przedszkolakom
z innych placówek, które również będą modernizowane.
– Czyli to rozwiązanie tymczasowe?
– Tak, póki w mieście realizowany jest projekt modernizacji przedszkoli, nowe miejsca w naszej placówce służyć
będą jako tzw. „przedszkole
rotacyjne”. Dzięki temu i my
będziemy mogli dołożyć do
tego projektu swoją cegiełkę.
W pierwszej kolejności gościć
będą u nas dzieci z Przedszkola nr 14.
– Co w takim razie nowego
będzie do dyspozycji przedszkolaków?
– Zupełnie nową przestrzenią
jest sala do zajęć sportowych
i wydarzeń kulturalnych.

Z pewnością będzie się ona cieszyła sporym zainteresowaniem
w czasie gorszej pogody na zewnątrz. Będziemy ją też regularnie wykorzystywać do organizacji przedszkolnych wydarzeń,
na które w przyjemnością będziemy zapraszać rodziców czy
dziadków, stosując się do zaleceń
epidemiologicznych związanych
z COVID-19.
Każdy przedszkolak będzie
miał do dyspozycji swoją zamykaną szafkę, a rodzice zapewne docenią nową recepcję, dzięki której ułatwiony
będzie kontakt z przedszkoNa pewno ogromne wrażenie zrobi plac i ogród
zabaw, gdzie czekają na
dzieci zupełnie nowe zjeżdżalnie, huśtawki, plansze
z grami logicznymi i inne
konstrukcje, pomagające
rozwijać dziecięcą kreatywność.

lem i wymiana informacji
w ważnych kwestiach.
Dodatkowo cały budynek
został przebudowany w taki
sposób, aby był on przyjazny
dla dzieci niepełnosprawnych. Posiadamy specjalnie
przystosowane w tym celu
toalety oraz windy, które uła-

twią przemieszczanie się po
budynku.
– Nowością jest też przestrzeń do prowadzenia terapii sensorycznej.
– Ta specjalna sala będzie
służyła temu, abyśmy mogli
pomagać tym dzieciom, które
mają potrzebę rozwijania swoich zmysłów w sposób indywidualny. Każdy przedszkolak
może bowiem inaczej odczuwać otaczającą go przestrzeń
i spotykane w niej przedmioty.
– Co Pani zdaniem najbardziej przypadnie do gustu
„maluchom”?
– Na pewno ogromne wrażenie zrobi na nich plac i ogród
zabaw, gdzie czekają na nie
zupełnie nowe zjeżdżalnie,
huśtawki, plansze z grami logicznymi i inne konstrukcje,
pomagające rozwijać dziecięcą
kreatywność. Przygotowaliśmy też przestronne, różnokolorowe i wielotematyczne sale,
które z pewnością wywołają
uśmiech i radość.
– A czego życzyć Pani Dyrektor i pracownikom przedszkola przed rozpoczęciem
zajęć?
– Proszę trzymać za nas kciuki.
Największym wyzwaniem była
praca w przedszkolu w czasie
trwania inwestycji. Trzeba było
skupić się nie tylko na istniejącej części, ale również na tej
nowej, by odpowiednio ją zor-

ganizować. Udało się to dzięki
zaangażowaniu całego zespołu,
za co jestem bardzo wdzięczna. Dziś wiele osób widzących
naszą placówkę dziwi się, że
tak może wyglądać publiczne
przedszkole. Dla nas jest to największa motywacja, dzięki któ-

rej jestem przekonana, że nie
zabraknie nam sił do dalszego
rozwoju i wdrażania w naszym
przedszkolu kolejnych nowości.
– Zatem życzymy powodzenia i dziękujemy za rozmowę.
Dawid Bochenek
Bartosz Matylewicz
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Bezpieczna praca, be
Troska o bezpieczeństwo pracowników,
środowisko naturalne oraz dobre
relacje z lokalną społecznością to
priorytet w działalności ząbkowickiego
zakładu URSA.
Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie występują największe gwiazdy muzyki i piłki
nożnej z Robertem Lewandowskim na czele. Teatr Impresaryjny we Włocławku. Warsaw
Spire, czyli jeden z najbardziej
efektownych drapaczy chmur
w stolicy. Narodowe Forum
Muzyki we Wrocławiu. Hotel
Bristol w Busku-Zdroju. Co
łączy te miejsca? Wełna szklana produkowana w Dąbrowie
Górniczej! Materiał termoizolacyjny z ząbkowickich zakładów URSA już od dwóch dekad trafia na światowe rynki.
– W 1998 roku przejęliśmy
zdewastowany teren po dawnej hucie szkła. Jego uporządkowanie pochłonęło około pół
miliona euro. Dzięki tym nakładom miejsce to zazieleniło
się, powstały bezpieczne ciągi
komunikacyjne. Zainstalowane zostały też ekrany dźwiękochłonne, by hałas towarzyszący produkcji nie był uciążliwy
dla okolicznych mieszkańców
– tłumaczy Marek Będkowski,
dyrektor zakładu, który 22 lata
temu zaczynał tu pracę jako
technolog.

Z Ząbkowic,
z Dąbrowy, z regionu

Praca w ząbkowickim zakładzie
URSA jest stabilna, a firma dba
o swych pracowników. – Rotacja w składzie załogi odbywa
się głównie z powodu przejść
na emeryturę – mówi dyrektor
Będkowski. Zespół jest bardzo
dobrze wykwalifikowany i doświadczony, co przekłada się

na wydajność, jakość produktu
oraz bezpieczeństwo. – Dzięki
świetnie wyszkolonym pracownikom proces produkcji jest
sprawny, a jego koszty niższe.
Przykładem może być kosztująca 8 milinów euro wanna
szklarska, kluczowe urządzenie
w wytwarzaniu wełny, która
dzięki naszym ludziom będzie
pracować o pięć lat dłużej niż
zakładano – dodaje Marek
Będkowski.
Firma zapewnia pracownikom i ich rodzinom pakiety
medyczne, organizuje szczepienia, subsydiuje kantynę.
W 2019 r. podczas upałów organizowano tzw. lodowe środy,
podczas których częstowano
załogę lodami.
– Organizujemy szkolenia,
tworzymy warunki spełniające oczekiwania pracowników,
relacje opieramy na szacunku
i pełnej transparentności – tak
dyrektor Będkowski tłumaczy
strategię firmy w kontaktach
z załogą.
Jest jeszcze jeden ważny element, który buduje więź pracowników z zakładem. – Przy
zatrudnianiu stosujemy następującą zasadę: najpierw szukamy ludzi z Ząbkowic, potem
z terenu całej Dąbrowy Górniczej, a na końcu z regionu
– wyjaśnia Marek Będkowski,
który sam pochodzi z Ząbkowic.

W dialogu
z otoczeniem

Aspekt lokalności w strategii firmy nie dotyczy tylko

kwestii pracowniczych. Jak
podkreśla kierownictwo zakładu, równie ważne są dobre
relacje z mieszkańcami dzielnicy i miasta. Co roku URSA
organizuje mikołajki dla ponad 400 dzieci z przedszkoli w Ząbkowicach i Ujejscu.
W ubiegłym roku przekazała
21 laptopów do ząbkowickich
szkół. Firma wspiera też lokalne kluby sportowe i uczniów
szkoły sportowej. Świąteczne
kartki, które URSA wysyła
do swych kontrahentów na
całym świecie, są zamawiane
w Dąbrowie Górniczej w ramach akcji „Otwarte Serca”
wspierającej osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki
wsparciu firmy powstały
dwa place zabaw, udzielono
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. URSA współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w Dąbrowie Górniczej
i Ochotniczą Strażą Pożarną
w Ząbkowicach. Zakład dba
też o dobrosąsiedzkie relacje z pobliskimi ogródkami działkowymi, udzielając
działkowcom wsparcia finansowego i sprzętowego. To tylko niektóre punkty z długiej
listy działań firmy na rzecz
lokalnej społeczności. – Gdy
przy pobliskim przedszkolu
trzeba odśnieżyć parking, wysyłamy nasz sprzęt. Staramy
się być pomocni na co dzień –
mówi Marek Będkowski. Lokalna społeczność dostrzega
te wysiłki, o czym świadczą
liczne podziękowania od różnych instytucji i organizacji

Powstanie firmy datuje się na rok 1949, zaś jej zaistnienie na polskim rynku
na 1997. Od 2017 roku URSA jest częścią Xella Group – międzynarodowego
lidera dostarczającego energooszczędne rozwiązania dla budownictwa.
Obecnie URSA jest jednym z największych w Europie producentów wełny
mineralnej oraz polistyrenu ekstrudowanego (XPS), dwóch uzupełniających
się materiałów do izolacji termicznej budynków, które z uwagi na swe właściwości zapewniają też izolację akustyczną oraz przeciwogniową.
Spółka posiada przedstawicielstwo w wielu krajach, zaś 13 zakładów produkcyjnych rozsianych jest strategicznie na całym kontynencie europejskim.
W Polsce URSA działa w dwóch lokalizacjach: w Warszawie mieści się biuro
handlowe, zaś w Dąbrowie Górniczej – fabryka, w której wytwarzana jest
mineralna wełna szklana URSA GLASSWOOL.
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1000 dni bez wypadku

społecznych, które zdobią
ściany w siedzibie firmy.
URSA angażuje się również
w ogólnopolskie i międzynarodowe projekty. Widzowie
Polsatu w programie Katarzyny Dowbor pt. „Nasz
nowy dom” mogli zobaczyć,
jak dzięki materiałom przekazanym i zainstalowanym
przez dąbrowski zakład jedna
z będących w potrzebie rodzin
otrzymała nowe, funkcjonalne
i energooszczędne mieszkanie.
Logo firmy zawędrowało aż
na Biegun Północny dzięki wspólnej wyprawie Jaśka
Meli i Marka Kamińskiego.
URSA była sponsorem przedsięwzięcia, które stanowiło
przygodę życia dla chłopca
z niepełnosprawnością stanowiącą konsekwencję poważnego wypadku.

W zgodzie z naturą

W filozofii firmy naczelne
miejsce zajmuje troska o stan
środowiska naturalnego. Zużycie energii w budynkach
mieszkalnych i komercyjnych
stanowi około 40% całkowitego zużycia energii w krajach
Unii Europejskiej i powoduje
36% całkowitej emisji CO2.
Produkowane przez URSA materiały pozwalają ograniczyć
koszty związane z ogrzewaniem budynków zimą, a także
te wynikające z ich chłodzenia latem. Izolacja cieplna
budynków przynosi także korzyści środowisku naturalne-

Dyrektor Marek Będkowski

mu i wspiera zrównoważony
rozwój, ponieważ podnosząc
komfort życia jednocześnie
ogranicza zużycie zasobów naturalnych, zmniejsza zużycie
energii i redukuje emisję CO2
do atmosfery. – Wyizolowanie
jednego domu jest równoważne z zasadzeniem 212 drzew
– tłumaczy obrazowo dyrektor
Będkowski.
Troska o środowisko widoczna jest na każdym etapie pracy
firmy. Głównymi surowcami
używanymi do produkcji
wełny szklanej są piasek i pochodząca z odzysku stłuczka
szklana, którą poddawana
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ezpieczne życie
Artykuł sponsorowany

Zespół Centrum Usług Wspólnych

Jan Mela na Biegunie Północnym

jest recyklingowi. Mineralna
wełna szklana URSA powstaje
zatem w większości z poddawanych ponownemu wykorzystaniu surowców wtórnych
i piasku, którego zużycie nie
narusza równowagi środowiska naturalnego. – Cały czas
doskonalimy nasz proces produkcyjny, by podwyższać standardy środowiskowe. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt,
np. studzienki wyłapujące
środki ropochodne czy urządzenia do oczyszczania spalin
– tłumaczy Marek Będkowski.
W ostatnim czasie firma przeznaczyła prawie jeden milion
euro na zakup nowej płuczki
pieca hartowniczego, czyli
urządzenia oczyszczającego
spaliny z pieca hartowniczego..

Bezpieczeństwo
ponad wszystko

W tym roku ząbkowickie zakłady URSA po raz trzeci w swej
historii świętują 1000 dni bez

wypadku w pracy. – Bezpieczeństwo jest traktowane w firmie priorytetowo – zapewnia
Krystian Bagiński, H&S manager. Nigdy nie doszło tutaj do
wypadku zbiorowego. – Nasza
polityka bhp jest transparentna, niczego nie ukrywamy i nie
podkręcamy statystyk. Za wypadek uznajemy nawet drobne
stłuczenie palca – zapewnia
Bagiński, który od 9 lat pracuje
w URSA i pochodzi, oczywiście,
z Ząbkowic.
Od kwestii bezpieczeństwa
rozpoczyna się każda narada
kadry kierowniczej w firmie.
Wciąż wdrażane są nowe rozwiązania, które mają eliminować ewentualne zagrożenia dla
pracowników. Jednym z nich
jest tzw. spacer bezpieczeństwa
(safety walk), który polega na
tym, że menadżer z jednego
działu idzie do działu, który
mu nie podlega, by porozmawiać z jego pracownikami.
– Nasza polityka na rzecz
bezpieczeństwa opiera się na

Pierwsza rolka z Ząbkowic

trzech filarach: ciągłej poprawie technologii, dobrej
organizacji pracy oraz krzewieniu kultury bhp, czyli dobrej komunikacji w załodze
i podnoszeniu świadomości
pracowników – tłumaczy
Krystian Bagiński. – Nasze
sukcesy w dziedzinie bhp to
również efekt tego, że pracuje
u nas wysoko wyspecjalizowany i bardzo doświadczony
personel – dodaje dyrektor
Będkowski.
Osiągnięcia URSA w dziedzinie bezpieczeństwa doceniła
Państwowa Inspekcja Pracy.
Ząbkowicki zakład zajmował
2. i 3. miejsce w prestiżowym
konkursie „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy”.

Innowacyjność
i elastyczność

Wielkim wyzwaniem w kontekście bezpieczeństwa okazała
się pandemia COVID-19. – Od
razu utworzyliśmy sztab kryzy-

Mikołajki

sowy, aby wprowadzić niezbędne procedury – mówi Marek
Będkowski. Wprowadzono m.
in. mierzenie temperatury,
odkażanie rąk. Natychmiast
zmieniono aranżację przestrzeni w zakładzie, by możliwe było zachowanie dystansu
społecznego, m.in. zmieniono
układ szatni dla pracowników.
Dzięki podjętym działaniom
zachowano ciągłość produkcji,
a ząbkowicki zakład – obok
placówki w Słowenii – był tym
w grupie URSA, który nie przerwał pracy.
Do wyzwań związanych
z pandemią w ekspresowym
tempie dostosował się też
dział finansów i controllingu, który z Ząbkowic obsługuje grupę URSA w Europie.
– Zapewniamy usługi w za-

kresie controllingu, finansów
i księgowości dla podmiotów
tworzących grupę URSA na
naszym kontynencie – tłumaczy Wojciech Skorek, Finance
Director Europe. Praca działu
jest zautomatyzowana i oparta na najnowocześniejszych
procedurach. – Dlatego bez
problemu przeszliśmy w trakcie pandemii w tryb zdalnej
pracy online – mówi dyrektor
Skorek. Dziś obsługa finansowa grupy URSA odbywa się
w formie hybrydowej, która
łączy pracę zdalną i biurową.
– Dialog, odpowiedzialność
i profesjonalizm to nie tylko oficjalna maksyma naszej
firmy, ale, jak widać, nasza
codzienna praktyka – podsumowuje dyrektor Marek Będkowski.
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16 kultura / biblioteka
Ale to już było...

LATO INNE NIŻ ZWYKLE
Wydarzenia organizowane
przez MBP przyjęły przede
wszystkim tryb „wędrowny”,
który nie pozwalał gromadzić
się publiczności w jednym
miejscu. W pełni udźwiękowione happeningi literackie
i czytania performatywne
pozwoliły dotrzeć do dużego
grona odbiorców, a ich ekspresyjna forma łącząca w sobie
elementy literackie, muzyczne i artystyczne sprawiła, że
ich odbiorcy niejednokrotnie
wyrażali swoje zdziwienie, jak
np. kiedy biblioteczna ekipa
postanowiła promować literaturę na… rowerku wodnym!
Strzałem w dziesiątkę okazały
się również etiudy literackie
mimów (w tych rolach Sherlock
Holmes oraz Pan Kleks), podczas których można było zobaczyć m.in. pokazy żonglerki,
pantomimy, a także przejechać się na cyrkowym rowerze
z prawdziwego zdarzenia!
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku dystans społeczny
odejdzie w zapomnienie, a wakacyjny czas uda się spędzić
będąc jak najbliżej biblioteki./
MB/

Oferta dąbrowskiej
biblioteki, rokrocznie
będącej częścią „Akcji
Lato”, w terminie
wakacyjnym zazwyczaj
pękała w szwach
i była wypełniona
warsztatami,
wycieczkami,
animacjami i różnego
rodzaju zajęciami
dla czytelników.
Obecna sytuacja
epidemiologiczna
sprawiła, że trzeba
było spojrzeć na letnie
miesiące nieco inaczej…

Studio biblioteka

Do zobaczenia

Pracowite lato

We współpracy
z naturą

Okres letnich
wakacji sprawił,
że Studio Biblioteka przybrało
formę mobilną
i realizuje projekty plenerowe.
Nagrania czytań
performatywnych
w dąbrowskich
parkach już teraz
można oglądać na
facebook’owej stronie MBP, a już niebawem ukaże się
film podsumowujący całą letnią działalność placówki.
Poza tym ptaszki ćwierkają, że biblioteczny zespół Poczytalni finalizuje kolejną premierową piosenkę, a na
horyzoncie widać ich pierwszy teledysk…/MB/

Z życia filii bibliotecznych

Tajemnica magazynu
Facebook’owy profil Filii nr 5 (al. J. Piłsudskiego 32)
w ostatnim czasie odkrywa przed czytelnikami nie
znaną do tej pory przestrzeń biblioteczną. Biblioteczny magazyn, bo o nim mowa, mieści w sobie ponad
20 000 tysięcy książek, w tym wiele wyjątkowych pozycji, którymi placówka dzieli się na swojej stronie.
Koniecznie zobaczcie, jakim znaleziskiem pochwaliła
się ostatnio!/MB/
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Niezwykła wystawa zagościła w strzemieszyckiej Filii nr 8. „Z pasji do drewna” to ekspozycja
Eugeniusza Karpiniuka, mieszkańca Dąbrowy
Górniczej, na którą składają się dzieła wykonane z naturalnych materiałów. Niepowtarzalnego
charakteru pracom dodaje fakt, iż są one w całości
wykonane ręcznie. Wystawę można podziwiać do
końca września./MB/

kultura / biblioteka 17
Już za kilka dni, za dni parę...

Niezawodne książki
Zbliżające się miesiące
stawiają pod znakiem
zapytania organizację
zajęć, warsztatów,
spotkań czy kursów.
Jako biblioteka pewni
możemy być tylko
jednego – książki
nigdy nas nie zawiodą!
Biblioteka Główna oraz siedemnaście placówek
na terenie Dąbrowy Górniczej nieustannie czekają na czytelników. Wiele osób nie wie, że założenie jednej karty bibliotecznej jest równoznaczne z dostępem do wszystkich bibliotecznych filii.
Obecnie wolny dostęp do regałów i swobodne
wybieranie książek nie jest fizycznie możliwe,
natomiast przed wieloma osobami otworzyło to
nieznane dotąd ścieżki e-katalogu lub pozwoliło
zamienić więcej słów niż dotychczas ze swoim
bibliotekarzem. Wiele książkowych inspiracji
można znaleźć w mediach społecznościowych
MBP, np. na Instagramie (bibliotekadg), gdzie
w każdy poniedziałek publikowana jest książka
tygodnia! A Ty, na jaką lekturę się ostatnio zdecydowałeś/aś?/MB/

Czasoumilacz

Literacka pracownia

Książkowe Pisarze w koronach
instalację prezentującą sylwetki sześciu polskich
polecenia Performatywną
pisarzy – Mickiewicza, Sienkiewicza, Konopnickiej, Szymborskiej,
Słowackiego oraz Miłosza można spotkać w pięciu miejscach na
terenie Dąbrowy Górniczej – w Parku Hallera, Parku Zielona,
Parku Podlesie, przy deptaku na Pogorii III oraz na Osiedlu Hutników. Aby móc z bliska zobaczyć przestrzenną wystawę należy
swój wzrok skierować ku koronom drzew! Ta niespotykana forma
promocji czytelnictwa doczekała się odsłony w głównym wydaniu
Teleexpressu! I Wy możecie podzielić się z biblioteką swoimi reakcjami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ekspozycja
została dofinansowana ze środków Urzędu Miasta./MB/

Czy wiesz że...

Popularni czytają

Poniedziałkowe poranki na
facebook’owym profilu dąbrowskiej MBP zarezerwowane są dla książkowych
nowości! Nie wiesz, co wypożyczyć? Ciekawi Cię, co nowego pojawiło się na bibliotecznych półkach? Chcesz
przeczytać kilka słów o wybranych pozycjach? Rozpocznij swój tydzień od
Poleca
wyboru odpowiedniej
Karolina
lektury i odwiedź fanBagińska
page’a biblioteki!/MB/
bibliotekarka

KONTAKT

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

Wszystkim, którzy potrzebują zatrzymać się na chwilę we współczesnym zabieganym świecie,
polecam książkę autorstwa Marie Tourell Søderberg pt. „Hygge. Duńska sztuka szczęścia”. To
jedno niepozorne słowo wyraża
to, co w życiu jest najważniejsze:
szczęście, bliskość i ciepło. Książka pomoże nam odnaleźć „hygge”
w naszym życiu i doceniać nawet
najmniejsze rzeczy – a czy właśnie
tego nie potrzebujemy najbardziej?
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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18 nasza historia
Wspomnienia

Tak rodził się górniczy stan
Staraniem Koła Absolwentów Dąbrowskiej „Sztygarki”
we współpracy z Muzeum Miejskim „Sztygarka”
ukazała się książka dokumentująca historię słynnej
szkoły górniczej.

26 września 2020
godz. 900 - 2100

natura w przemyśle
W ramach imprezy przewidziano
zwiedzanie wyrobisk
Kopalni Ćwiczebnej,
tematyczne zwiedzanie
ekspozycji muzealnej
i Parku Historyczno-Militarnego,
projekcje lmów
i inne niespodzianki.
niespodzian
Muzeum Miejskie „sztygarka”
Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69

Serdecznie zapraszamy !
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„Tak rodził się górniczy stan,
czyli krótka historia dąbrowskiej Sztygarki” ukazuje się
w związku z XII zjazdem absolwentów tej zasłużonej dla
polskiej oświaty i przemysłu
placówki. Jej autor, Andrzej
Kotulecki, oczywiście były
uczeń szkoły, a potem znany
dziennikarz radiowy i prasowy, zebrał niepublikowane do
tej pory fotografie oraz wspo-

mnienia. Publikacja zawiera
poczet wszystkich dyrektorów „Sztygarki”, noty biograficzne wybitnych nauczycieli
i wychowanków. Znajduje się
w niej również ponad 7 tysięcy nazwisk byłych uczniów
szkoły. Wszystko to czyni z tej
książki publikację wyjątkową,
która powinna zainteresować
nie tylko absolwentów „Sztygarki”, ale wszystkich tych,

których interesuje historia
Dąbrowy Górniczej oraz polskiego przemysłu.
Michal Syska

Wakacje ze „Sztygarką”
Przez całe wakacje dzieci i młodzież z Dąbrowy Górniczej mogły nieodpłatnie zwiedzać Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Kopalnię Ćwiczebną
oraz Park Militarno-Historyczny „Reduta”. Dodatkową atrakcją były
krzyżówki z wiedzy o dąbrowskim Muzeum, a na uczestników czekały
drobne upominki.
Muzeum przygotowało także
zajęcia o różnorodnej tematyce,
w których każdy mógł znaleźć
coś interesującego dla siebie,
m.in. „Słone historie – opowieści o soli kamiennej” oraz „Minerały – do czego nam służą?”,
„Kocham Radio! O dawnych
odbiornikach radiowych”.
W Fabryce Pełnej Życia odbywały się także Wakacyjne
Spotkania z Grami Historycznymi.
Można było też zgłębić historię
Dąbrowy Górniczej dzięki pieszym wycieczkom po mieście
z przewodnikiem.
W ramach tegorocznej Akcji
Lato w Mieście Muzeum Miejskie „Sztygarka” przygotowało
także konkursy z nagrodami:
Wakacyjny Spacerownik Historyczno-Przyrodniczy 2020,
Konkurs „Zaprojektuj swoją
monetę”, konkurs literacki
„Wakacje w Muzeum SZTYGARKA”. Ich rozstrzygnięcie
wkrótce.
– Lato jest czasem, kiedy
większość mieszkańców szuka czegoś ciekawego w najbliższym otoczeniu. Trudny
czas pandemii nie zachęca do
odwiedzania skupisk ludzkich, dlatego Muzeum jest

wymarzonym miejscem do
spędzenia wolnego czasu. Zarówno Kopalnia Ćwiczebna,
jak i park militarny, przynoszą zwiedzającym wiele emocji. Ale przecież cała nasza
Dąbrowa Górnicza jest ciekawa i ci, którzy czują niedosyt
wiadomości o swoim mieście,
wzięli udział w grze miejskiej, która obejmuje wszystkie dzielnice: od Redenu do
Błędowa i wskazuje wiele nie-

spodzianek przyrodniczych
i historycznych. Cieszę się, że
wiele osób skorzystało z propozycji muzeum, co jest potwierdzeniem tego, że nasza
instytucja w znaczący sposób
uzupełnia ofertę zagospodarowania czasu wolnego
– podsumowuje tegoroczną
„Akcję Lato” Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.
Marta Gabryś

sport 19
Sezon 2020/21

Koszykarze gotowi do walki
Sezon 2020/21 rozpoczynie
się wcześniej niż zwykle, ale
obowiązkowy remont instalacji przeciwpożarowej na hali
powoduje, że MKS przed własną publicznością zaprezentuje się dopiero 9 października.
Dąbrowscy koszykarze zdążyli
jednak pokazać się już swoim
kibicom. 22 sierpnia w Fabryce Pełnej Życia prezes klubu
Łukasz Żak oraz Wojciech
Juroff, naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Organizacji
Czasu Wolnego, przedstawili
zawodników oraz sztab trenerski i medyczny. Nadchodzące
rozgrywki zapowiadają się
bardzo ciekawie, a dąbrowska
drużyna zapewni nam niezapomniane emocje.

Terminarz domowych meczów MKS-u
09.10.2020 (piątek): MKS Dąbrowa Górnicza – Anwil Włocławek
15.10.2020 (czwartek): MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń
25.10.2020 (niedziela): MKS Dąbrowa Górnicza – Polpharma Starogard Gdański
07.11.2020 (sobota): MKS Dąbrowa Górnicza – Start Lublin
16.11.2020 (poniedziałek): MKS Dąbrowa Górnicza – Trefl Sopot
22.11.2020 (niedziela): MKS Dąbrowa Górnicza – WKS Śląsk Wrocław
11.12.2020 (piątek): MKS Dąbrowa Górnicza – King Szczecin
19.12.2020 (sobota): MKS Dąbrowa Górnicza – Legia Warszawa
27.12.2020 (niedziela): MKS Dąbrowa Górnicza – HydroTruck Radom
03.01.2021 (niedziela): MKS Dąbrowa Górnicza – Enea Astoria Bydgoszcz
06.01.2021 (środa): MKS Dąbrowa Górnicza – Stelmet Enea BC Zielona Góra
17.01.2021 (niedziela): MKS Dąbrowa Górnicza – PGE Spójnia Stargard
28.01.2021 (czwartek): MKS Dąbrowa Górnicza – Asseco Arka Gdynia
27.02.2021 (sobota): MKS Dąbrowa Górnicza – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski
21.03.2021 (niedziela): MKS Dąbrowa Górnicza – GTK Gliwice
(poszczególne dni mogą ulec jeszcze nieznacznej zmianie w związku z ewentualnymi transmisjami telewizyjnymi)

Rekreacja

„Akcja Lato” na sportowo
Tradycyjnie dla tych, którzy lato spędzali w mieście,
Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało wiele ciekawych
i bezpłatnych propozycji aktywnego spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży.
W ramach akcji,, Lato w Mieście 2020” wszystkie zajęcia
odbywały się na terenie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji, na jeziorze Pogoria III
oraz w Aqua Parku Nemo.
W ofercie znalazły się zajęcia
tenisowe dla dzieci i młodzieży,
które odbywały się na kortach
tenisowych przy ul. Tysiąclecia.
Salka zapaśnicza w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”
zapełniała się podczas zajęć
ogólnorozwojowych z podsta-

wami zapasów. W każdą sobotę wakacji na terenie ośrodka
Centrum Sportów Letnich
i Wodnych Pogoria III odbywały się zajęcia fitness oraz zumby prowadzone przez agencję
eventową La Cultura. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się
darmowa nauka pływania na
deskach typu sup dla dzieci
i młodzieży na Pogorii III.
Na terenie Centrum Sportów
Letnich i Wodnych w Parku
Zielona przez całe wakacje

uczestnicy korzystali ze ścianki wspinaczkowej pod okiem
naszych instruktorów.
W Hali Sportowej przy ul.
Swobodnej prowadzona była
„Letnia Szkółka Bokserska”.
Ponadto dzieci i młodzież korzystały z bezpłatnych wejść
do Aqua Parku Nemo.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnikom dopisywał dobry humor
i chętnie korzystali z zaproponowanych form aktywności.
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

Już czas na kulturę!
Znakomitymi wydarzeniami kulturalnymi, w bezpiecznej atmosferze
i z wielkim entuzjazmem – tak Pałac Kultury Zagłębia zaplanował nowy
sezon artystyczny, który zostanie zainaugurowany 6 września o 17:00
niecodziennym koncertem na Placu Wolności!
Ostatnie dwa miesiące obfitowały w wydarzenia plenerowe, organizowane przez
Pałac Kultury Zagłębia. Były
to również miesiące wielkich
przygotowań, by bezpiecznie
rozpocząć sezon artystyczny
i zrekompensować widzom
chwile rozłąki wspaniałymi
emocjami muzycznymi, teatralnymi i filmowymi.
Łapiąc ostatnie promienie letniego słońca, rozpoczniemy
sezon i uczcimy pamięć wybitnego kompozytora z Dąbrowy Górniczej – Michała
Spisaka! 6 września o 17:00
na Placu Wolności, tuż przed
PKZ, odbędzie się specjal-

ny koncert pn. „Dąbrowianin w Paryżu” w wykonaniu
Polskiej Orkiestry Sinfonia
Iuventus im. Jerzego Semkowa. W repertuarze usłyszymy
piękne utwory Michała Spisaka, Fryderyka Chopina oraz
znane z ekranizacji powieści
„Pan Tadeusz”, „Trędowata”
i „Ziemia obiecana” porywające kompozycje filmowe
Wojciecha Kilara. Wstęp na
wydarzenie jest wolny – wystarczy wcześniej pobrać darmową wejściówkę na stronie
bilety.palac.art.pl lub w kasie PKZ.
Wydarzeniem towarzyszącym
będzie wystawa w holu głów-

nym Pałacu Kultury Zagłębia
pn. „Chopin, Spisak, Górecki,
Kilar. Paryskie awantury”,
która przybliży pałacowym
gościom historie i relacje polskich mistrzów z francuskim
światem muzyki. Od 6 września będzie można również zobaczyć wystawę „Przestrzenie
Nicości” w Galerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia, przedstawiającą mistyczne malarstwo
dąbrowskiego artysty – Michała Zaręby.
Choć swoje drzwi otworzyło w czerwcu, Kino Kadr we
wrześniu wrzuci piąty bieg,
by zaprosić wielbicieli kina na
dodatkowe seanse, retransmi-

Żegnajcie wakacje!
Jak co roku, Pałac Kultury Zagłębia zaproponował mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic różnorodne pomysły na wspólne spędzanie
wolnego czasu. Dzieci mogły skorzystać z bogatej oferty warsztatów
w ramach akcji „Artystyczne wakacje”, a dorośli chętnie odwiedzali
pałacowe wydarzenia plenerowe.
Tym razem bawiliśmy się
w Kręgu Tanecznym w Parku
Zielona oraz w Parku Hallera,
a dla publiczności wystąpili m.in. Darek Ziółek z zespołem, Symetrio, Hot 20 Strings, Kwartesencja, Vocal Trio,
Orkiestra Rozrywkowa Sojka
Band i Miejska Orkiestra Dęta.
W plener ruszyło także wakacyjne Letnie Kino Plenerowe,
które stacjonowało w każdą
sobotę na terenie Fabryki Pełnej Życia. Niemałym zainteresowaniem cieszył się również
powrót kina pod chmurką do
różnych dzielnic miasta.
Żegnajcie wakacje – witajcie jesienne wydarzenia kulturalne!

REJESTRACJA DO SYSTEMU – CZAS START!
Nadchodzący sezon artystyczny to nie tylko nowe zajęcia, ale także nowy sposób zapisów na
nie – uruchamiamy internetowy system Visual Activity. Nowy system sprawi, że nasi uczestnicy
będą mogli zapisać się na zajęcia i dokonać płatności bez wychodzenia z domu, a harmonogram
i ważne informacje będą zawsze pod ręką. Konto w systemie Visual Activity można założyć
już dziś, wystarczy zarejestrować się przez formularz na stronie www.zajecia.palac.art.pl. To
dobry moment, by zapoznać się z systemem i przetestować jego możliwości. Na wszelkie pytania
odpowie Dział Edukacji Artystycznej pod nr tel. 32 733 88 07 lub 695 416 705.
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Dąbrowianin
w Paryżu

sje i festiwale – na początek
Millennium Docs Against
Gravity (11–13 września),
„Wesele Figara” z The Metropolitan Opera (21 września g.
18:00) oraz „Sen nocy letniej”
z cyklu retransmisji National
Theatre Live (21 października g. 19:00).
W nowym sezonie nie zabraknie również koncertów
i spektakli. Na jesiennej scenie
PKZ zagości m.in. Julia Pietru-

28.08-2.09

cha (2 października g. 19:00)
w ramach trasy koncertowej
„FOLK it! Tour” oraz aktorzy
Teatru Polonia w znakomitej
komedii Andrzeja Saramowicza pt. „Policja. Noc zatracenia”, 21 października o 19:00.
Więcej pozycji repertuarowych oraz informacje dot.
bezpieczeństwa w trakcie
pandemii, znajdą Państwo na
oficjalnej stronie www.palac.
art.pl.

Złotokap 17:00
Włoskie wakacje 19:30

A więc wojna. Niezapomniane kadry 16:00
18:00
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

1.09

20:00

4-9.09

Ema 17:00
Przesłuchanie 19:30

Weekend z Millennium Docs
Against Gravity

11.09

Lekcja miłości 17:00
iHuman 19:00

12.09

Kobieta 17:00
Jak Bóg szukał Karela 19:00

13.09

Ściana cieni 17:00
Tarantino: bękart kina 19:00

25-30.09
14-16.09
17.09

17:00

Interior 19:30

Młody Picasso 17:00

18-23.09
21.09
24.09
25-30.09
//bilety//

Skandal. Ewenement Molesty

Skandal. Ewenement Molesty

17:00

Wesele Figara

18:00

Interior 19:30

The Metropolitan Opera Live
Cud nad Wisłą
film z koncertem na żywo
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

19:00

Szarlatan 17:00
Tony Halik 19:30

normalny: 15 zł / ulgowy: 13 zł
Millennium Docs Against Gravity: 10 zł
Młody Picasso: 15 zł // Wesele Figara: 26/23/20 zł

