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rozmowa miesiąca

Powrót do ciemności
Chyba każdy z nas pielęgnuje w swej 

pamięci jakieś ważne wspomnienie 
związane z wizytą w kinie. Pierwszy se-
ans, zapewne jakaś kreskówka oglądana 
w towarzystwie rodziców bądź dziadków. 
Klasowe wyjście na ekranizację jakiejś 
szkolnej lektury w asyście pilnujących po-
rządku nauczycieli. Randka z dziewczyną 
lub chłopakiem, gdy film jest mało waż-
nym pretekstem do spotkania, które może 
przerodzi się w trwałą relację. Wreszcie 
filmowe dzieło, które zmieniło postrzeganie świata, dostarczyło 
artystycznych wrażeń, otworzyło oczy na twórczość danego re-
żysera, zaraziło miłością do X muzy.

Gdy piszę te słowa, miłośnikom kina pozostają tylko takie 
wspomnienia lub streamingowe platformy w internecie. Z powo-
du sanitarnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, 
instytucje kultury pozostają zamknięte dla widzów. Smutno koń-
czy się trudny rok dla twórców, artystów i animatorów wydarzeń 
kulturalnych.

Zamknięcie placówek kulturalnych to również ogromny cios 
dla tych, dla których koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy 
i filmy w formacie online na ekranie domowego komputera nie 
zastąpią tych prawdziwych wydarzeń, które pozwalają na odczu-
wanie pełnych emocji związanych z odbiorem dzieła. Magia kina 
polega też przecież na zapadających ciemnościach w sali z wielkim 
ekranem. Film oglądany w takich warunkach pozwala w większym 
stopniu wejść w dialog z jego twórcami niż odtwarzanie obrazu na 
laptopie we własnym domu.

Pandemia przeminie i instytucje kultury otworzą swoje drzwi 
dla widzów. Miejmy nadzieję, że publiczność tłumnie powróci 
do muzeów, bibliotek, sal koncertowych i kin. I wybierze się na 
dobry film np. do dąbrowskiego kina „Kadr” w Pałacu Kultury 
Zagłębia, które w listopadzie dołączyło do międzynarodowej sie-
ci Europa Cinemas. Skupia ona europejskie kina studyjne, które 
oferują ambitny repertuar na najwyższym poziomie. I dostarczają 
niezapomnianych wrażeń. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Wzajemna życzliwość i gotowość do 
pomocy są szczególnie ważne w trakcie 
pandemii – mówi Bożena Borowiec, 
zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.
– 21 listopada przypada 
Światowy Dzień Życzliwości. 
W tym samym czasie świętu-
jemy w Polsce Dzień Pracow-
nika Socjalnego. Ta kalenda-
rzowa zbieżność zdaje się mieć 
symboliczny wymiar.
– Pracownicy socjalni, asysten-
ci rodziny i inni „pomagacze”,  
to ludzie, którzy niosą pomoc 
najbardziej potrzebującym. 
W  swej codziennej, trudnej 
pracy kierują się empatią i życz-
liwością. Bez tej wrażliwości na 
krzywdę czy cierpienie innych 
osób skuteczna pomoc byłaby 
niemożliwa. Ich pracę powin-
niśmy docenić zwłaszcza teraz 
– w trudnym czasie pandemii, 
który wymaga dodatkowych 
wysiłków i poświęceń.
Życzliwość powinna towarzy-
szyć nie tylko pracownikom 
socjalnym, ale też nam wszyst-
kim. Gdy z  powodu korona-
wirusa jesteśmy narażeni na 
większy stres oraz pozbawieni 

bezpośredniego kontaktu z bli-
skimi nam osobami, to każdy 
życzliwy gest, uśmiech i pozy-
tywne nastawienie do innych 
pozwolą nam zachować nor-
malność w  międzyludzkich 
relacjach i uczynić nasze co-
dzienne życie łatwiejszym.
– Zachowanie normalnego 
funkcjonowania w  czasie 
pandemii było największym 
wyzwaniem dla miejskich jed-
nostek niosących na co dzień 
pomoc mieszkańcom?
– Zdecydowanie tak. Od po-
czątku tej kryzysowej sytuacji 
naszym celem było zapewnie-
nie dąbrowiankom i dąbrowia-
nom stałego dostępu do usług 
realizowanych przez jednostki 
samorządowe działające w ob-
szarze polityki społecznej. I to 
się udało. Od początku pan-
demii zagwarantowaliśmy 
ciągłość działania wszystkich 
tego typu podmiotów. System 
polityki społecznej działał cały 

czas. Wymagało to oczywiście 
szybkiego reagowania na zmie-
niającą się sytuację. Dynamika 
rozprzestrzeniania się wirusa 
oraz konieczne obostrzenia 
sanitarne wymagały od dyrek-
cji i personelu poszczególnych 
placówek elastyczności i  nie-
zwłocznego przystosowywania 
się do nowych warunków. Od 
początku pandemii jestem cały 
czas w kontakcie z osobami za-
rządzającymi jednostkami poli-
tyki społecznej i na bieżąco roz-
wiązujemy wszystkie problemy.
– Na pierwszej linii epide-
micznego frontu stoi szpital…
– ...który, poza krótkimi wy-
łączeniami SOR ze względu 
na konieczność przeprowa-
dzenia dezynfekcji, pracuje 
cały czas i zapewnia pomoc 
mieszkańcom.
– Kolejna placówka szcze-
gólnie narażona w  czasie 
pandemii to Dom Pomocy 
Społecznej.

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
W 102. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej, z prezdentem 
Marcinem Bazylakiem, 
złożyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową 11 Pułku 
Piechoty.

Foto-przegląd

MIEJSKIE INSTYTUCJE NIEPRZERWANIE 
NIOSĄ POMOC I WSPARCIE
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– Dzięki skutecznemu zarządza-
niu kryzysową sytuacją unik-
nęliśmy w Dąbrowie Górniczej 
dramatycznych zdarzeń z  in-
nych miast, które często nagła-
śniały media. W dąbrowskim 
DPS oczywiście musieliśmy 
stawić czoła takim problemom, 
jak zakażenia mieszkańców 
czy też pracowników, izolacja, 
kwarantanna i  dezynfekcja 
pomieszczeń. Nie wpłynęło to 
jednak na jakość opieki, która 
jest nieprzerwanie zapewniona 
wszystkim mieszkańcom. Bez-
pieczne są osoby z grupy wy-
sokiego ryzyka, z problemami 
zdrowotnymi, które przebywają 
w izolacji i są pod troskliwym 
okiem personelu.
Również Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej zachowuje 
ciągłość działania, zapewnia-
jąc pracę socjalną, poradnic-
two oraz wsparcie pieniężne 
i  usługowe. Jego pracowni-
ce i pracownicy są w stałym 
kontakcie z  podopiecznymi 
w trybie pracy hybrydowej łą-
czącej kontakt telefoniczny czy 
internetowy z bezpośrednimi 
spotkaniami.
Gdy z powodu pandemii mu-
siały zostać zawieszone zajęcia 
stacjonarne w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej „Senior 
– WIGOR” oraz w  Środowi-
skowym Domu Samopomocy, 

ich pracownicy byli w stałym 
kontakcie z  podopiecznymi 
i  organizowali wsparcie dla 
rodzin. Również w Placówkach 
Opiekuńczo-Wychowawczych 
reagowano na zmieniającą się 
sytuację, zapewniając dzieciom 
opiekę w siedzibach i organizu-
jąc jednocześnie naukę zdalną.
– Skoro poruszyła Pani Pre-
zydent kwestię zdalnego na-
uczania, to nie mogę nie zapy-
tać o dąbrowską oświatę. Jak 
szkoły dały sobie radę?
– Mimo trudnej sytuacji i wciąż 
zmieniających się regulacji, pla-
cówki oświatowe funkcjonują, 
organizując w zależności od 
sytuacji naukę stacjonarną, hy-
brydową i zdalną. Od początku 
pandemii odbywają się regularne 
spotkania z ich dyrektorami, któ-
rzy pozostają w stałym kontak-
cie ze mną i Wydziałem Oświaty. 
Na bieżąco reagujemy na sytu-
acje kryzysowe i wprowadzamy 
odpowiednie procedury, by za-
dbać o  zdrowie pracowników 
i młodzieży, a jednocześnie nie 
zakłócać procesu dydaktyczne-
go. Zadbaliśmy o to, by w czasie 
hybrydowej nauki wyposażyć 
nauczycieli w  środki ochrony, 
które nie tylko zapewniały ich 
bezpieczeństwo, ale również 
zgodnie z  przepisami powo-
dowały, że nie istniało ryzyko 
przymusowej kwarantanny, któ-

ra pozbawiałaby uczniów zajęć 
dydaktycznych. W tym czasie 
również Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny delegował na dyrek-
torów szkół uprawnienie wspól-
nego z  Sanepidem i  organem 
prowadzącym informowania 
o kwarantannie w placówce. Spa-
dło więc na nich odpowiedzialne 
zadanie, któremu bardzo dobrze 
sprostali.
– Z naszej rozmowy wynika, 
że zapewnienie normalnego 
funkcjonowania gminnych  
jednostek w czasie pandemii 
wymaga ciągłego monitoro-
wania sytuacji i podejmowa-
nia szybkich decyzji.
– Mój telefon od początku pan-
demii jest czynny niemal 24 
godziny na dobę. Jestem w sta-
łym kontakcie z naczelnikami 
wydziałów odpowiedzialnych 
za politykę społeczną i oświatę 
oraz szefami poszczególnych 
jednostek. Często pomagam 
w sprawach, które wymagają 
natychmiastowej interwencji. 
Szczególna była sytuacja, gdy 
kwarantannę przechodził dą-
browski Sanepid, co utrudnia-
ło wielu instytucjom miejskim 
funkcjonowanie. Szybko jed-
nak wypracowaliśmy procedu-
rę działania w tej nadzwyczaj-
nej sytuacji.
– Przed nami wyjątkowe, bo 
odbywające się w warunkach 

pandemii święta. To chyba 
czas, gdy wzajemna życzliwość 
będzie szczególnie ważna?
– Powinniśmy pamiętać w tym 
szczególnym czasie o osobach 
samotnych i potrzebujących. 
Mamy już doświadczenie, jak 
pomagać w czasie pandemii. 
Z inicjatywy Fundacji Wolne 
Miejsce odbyło się Metropo-
litalne Śniadanie Wielkanoc-
ne dla Samotnych. Świątecz-

ne posiłki były dostarczane 
w  bezpieczny sposób prosto 
do domów osób wymagają-
cych takiego wsparcia. Z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia 
miasto znów połączy siły 
z  Fundacją Wolne Miejsce, 
by dostarczyć wigilijne paczki 
tam, gdzie wsparcie jest szcze-
gólnie potrzebne.
– Dziękuję za rozmowę.

Michał Syska

rozmowa miesiąca

MIEJSKIE INSTYTUCJE NIEPRZERWANIE 
NIOSĄ POMOC I WSPARCIE

Seniorzy obdarowani poduszkami
Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej pod Dębem przekazano wiele laurek i 100 poduszek

– Nawet symboliczne gesty, 
niewielkie podarunki stają 
się w  tych samotnych cza-
sach wielkim wsparciem dla 
starszch osób, dają świado-
mość, że są ważni i ktoś o nich 
pamięta – mówi Bożena Bo-
rowiec, wiceprezydent miasta.
Z inicjatywą przygotowania 
poduszek dla seniorów wyszli 
podopieczni Młodzieżowe-
go Ośrodka Pracy Twórczej. 
Młodzież podeszła do tego 
z wielkim sercem. Swoje dzie-
ła przekazała do dąbrowskie-
go DPS-u. Kolejna partia poje-

dzie do Równego na Ukrainie, 
miasta, z którym dąbrowska 
placówka współpracuje od 
wielu lat. Tam Fundacja -Wol-
ność i Demokracja – przekaże 
ją dla mieszkajacych w Rów-
nem Polaków.
– Nasza młodzież rysuje na 
płótnie swoje projekty, przele-
wa pomysły zaczerpnięte z ba-
jek, z otaczajacej nas przyro-
dy, ze swojej wyobraźni. Tym 
rysunkom przekazują swoją 
energię, ciepło, życzliwość. 
Robią to ze świadomością, 
że będą one komuś służyć, są 

potrzebne starszym osobom, 
wywołają radość. Potem szy-
jemy z tego powłoczki i wy-
pełniamy je – mówi Iwona 
Wilk, dyrektor MOPT.
Warto jeszcze podkreslić, że 
pomysłem moptciaków zain-
teresowały się inne placówki 
wychowania pozaszkolnego 
w Polsce. One też w swoich 
miastach przygotowywać 
będą takie „niespodzianki” 
dla swoich seniorów. Akcja 
„Podusia dla Babusi i Dzia-
dziusia” zyskuje na popular-
ności. (ste) fo
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puls miasta

Do marca br. placówka otwar-
ta była dla wszystkich odwie-
dzajacych, mieszkańcy mogli 
się z nimi spotykać na terenie 
bydynku czy w ogrodzie. Teraz 
brak bezpośrednich spotkań 
z  bliskimi, ograniczony kon-
takt z  innymi mieszkańcami 
negatywnie wpływają na ich sa-
mopoczucie. Szczególnie trud-
nym dla nich doświadczeniem 
jest izolacja, bardzo szkodliwa 
dla zdrowia psychicznego. Aby 
uniknąć takiego stresu, potrzeb-
ny jest regularny kontakt z psy-
chologiem, terapeutami, rodziną 
oraz uczestniczenie w różnora-
kich zajęciach.
Mimo że, ze wzgledów bezpie-
czeństwa, ośrodek jest zamknie-
ty, pracownicy robią wszystko, 
by ich podopieczni nie czuli się 
wyizolowani i samotni, by mieli 
kontakt, w różnych formach, ze 
swoimi rodzinami.
– Nie odwiedzam teraz mojej 
siostry, która przebywa w ośrod-
ku, utrzymuję z nią jednak kon-
takt pośredni. Możemy do sie-
bie dzwonić, rozmawiać, mam 
kontakt telefoniczny z opiekun-
ką i pracownikiem socjalnym, 
zawsze mogę dowiedzieć się, 
jak się czuje i czy czegoś jej nie 
potrzeba. Nie ma żadnego pro-
blemu z zostawieniem paczki, 

która po zdezynfekowaniu do 
niej dotrze. Otrzymuję zdjęcia 
i  widzę, że jest zadbana, nic 
złego się jej nie dzieje. Latem, 
z zachowaniem rygorów sani-
tarnych, mogliśmy porozma-
wiać w ogrodzie, ja za płotem, 
ona niedaleko mnie, czasem też 
przez balkon. Teraz jest zimno 
i tak się nie da. Oczywiście bra-
kuje bliskości, ale cieszę się, że 
takie domy zostały zamknięte. 
Wiem, że przez takie działa-
nie, przebywające tam osoby są 

bezpieczne i ja wierzę, że moja 
siostra też – mówi pan Grzegorz 
Chachuła.
– Moja mama przebywa w dą-
browskim DPS-ie już 5 lat. 
Widziałam ją wcześniej na róż-
nych zajęciach, na świetlicy czy 
w ogrodzie. Rozmawiającą ze 
swoimi koleżankami, po wizy-
cie u fryzjera czy kosmetyczki. 
Nawet nie wiedziałam, że tak 
ładnie maluje, w swoim poko-
ju ma powieszone, wykonane 
przez siebie obrazki. Wiem, 
że w ośrodku dobrze się czu-
ła i tak jest nadal. Jest zżyta ze 
swoimi opiekunkami, ja mam 
z nią i z nimi kontakt telefo-
niczny, wiem, co u niej słychać, 
od pracowników dostaję od 
czasu do czasu zdjęcia. Mimo 
obostrzeń, mogę ją odwiedzić, 
zobaczyć, a  nawet porozma-
wiać, co prawda przez szybę, 
ale jednak. Nie jest smutna i to 
mnie uspokaja – wyjaśnia pani 
Grażyna Całka.

Mimo pandemii, odizolowa-
nia od świata, życie w ośrod-
ku toczy sie dalej. Sytuacja 
jest trudna dla wszystkich, 
dla mieszkańców i pracowni-
ków, którzy, kontaktując się 
z podopiecznymi, muszą być 
w kombinezonach, w masecz-
kach, przyłbicach, co sprawia 
wiele utrudnień, m.in. w czyn-
nościach pielęgnacyjnych. 
Mieszkańcom dalej organizuje 
się zajęcia, spotkania, zaspokaja 
ich różnorakie potrzeby.
Duże znaczenie dla mieszkań-
ców ośrodka mają też małe 
gesty, ofiarowywane im, nawet 
najmniejsze upominki. Przykła-
dem mogą być podusie i laurki 
przekazane przez wychowan-
ków Młodzieżowego Ośrodka 
Pracy Twórczej, ekokosmetyki 
podarowane przez Stowarzysze-

nie Civitas czy kartki z pozdro-
wieniami i  słowami wsparcia 
wykonanymi przez pracowni-
ków Pałacu Kultury Zagłębia. 
To bardzo wzmacnia psychikę 
mieszkańców, daje wiarę, że 
ktoś o nich pamięta, poczucie, 
że mimo zamknięcia, nie są po-
zostawieni sami sobie.

Lucyna Stępniewska

MARIOLA LASSOTA-BUJAK
psycholog

Pandemia z uwagi na stwarzane zagro-
żenie, jak i liczne ograniczenia, wywo-

łuje u mieszkańców DPS-u silne emocje, 
zaburza równowagę i poczucie bezpieczeń-

stwa. Dlatego tak ważne jest wsparcie psy-
chiczne – pozwala uwolnić się od napięć i stresów, umożliwia 
odzyskanie równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na 
swoje życie. Udzielanie mieszkańcom rzetelnych informacji 
o epidemii koronawirusa, sposobach ochrony przed nim czy 
wyjaśnienie powodów wprowadzanych ograniczeń zmniejsza 
poczucie niepewności i zagrożenia. Mieszkańcy mogą zrozu-
mieć i zaakceptować trudną sytuację oraz nie poddawać się. 
Ważny jest kontakt z psychologiem, ale także relacje z per-
sonelem terapeutycznym i opiekuńczym. To w tych relacjach 
powstaje „korzystna sytuacja emocjonalna”, kiedy ktoś bliski 
lub znajomy okazuje zainteresowanie, zrozumienie, życz-
liwość czy gotowość do niesienia pomocy. Sama gotowość 
do pomagania jest dla wielu ludzi pozytywnym sygnałem 
podnoszącym na duchu.

EDYTA KAPUŚCIK
dyrektor dąbrowskiego DPS-u

Metody pracy terapeutycznej dosto-
sowaliśmy do obowiązujących ogra-

niczeń, indywidualnych potrzeb i moż-
liwości psychofizycznych mieszkańców. 

Podczas pandemii wprowadzilismy program 
zajęć profilaktycznych „Senior bez korony”, mający na celu 
szeroko rozumiane działania profilaktyczne i edukacyj-
ne oraz poprawiające jakość życia mieszkańców. Zajęcia 
odbywają się indywidualnie lub w grupach maksymal-
nie 6-osobowych z zachowaniem bezpiecznego dystansu 
i przestrzeganiem ścisłego reżimu sanitarnego. Do dyspo-
zycji mieszkańców pozostają zajęcia plastyczne, gimnasty-
ka i ćwiczenia ruchowe, trening umysłu, muzykoterapia, 
biblioterapia, rękodzieło oraz terapia przez zabawę. Czas 
mieszkańcom umilają także „kawiarenki”, czyli kawa i słod-
ki poczęstunek w wąskim gronie.

Mieszkańcy DPS-u 

NIE SĄ SAMI!
Pandemia koronawirusa utrudnia życie kademu z nas. 
Ogranicza naszą mobilność, kontakty z rodziną czy 
znajomymi. Wychodzimy jednak do pracy, na spacer 
czy zakupy. W zdecydowanie gorszej sytuacji pozostają 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”. 
Ponieważ przebywają tam osoby starsze, schorowane, 
z niepełnosprawnościami, a więc najbardziej narażone 
na zakażenie, konieczne było wprowadzenie licznych 
ograniczeń do ich codziennego życia.
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puls miasta
Nasze sprawy

Pomagają i wspierają 
nawet w pandemii

MARCIN WŁODEK 
dąbrowski streetworker

– Gdy zaczynałem pracę z bez-
domnymi, wtedy obawiano się 

gruźlicy, trzeba się było przed nią 
zabezpieczyć, dzisiaj jest koronawirus. 

Mając już za sobą te doświadczenia, za-
chowuję dystans możliwie jak największy, przestrzegam 
środków bezpieczeństwa. Pracuję w rękawicach ochron-
nych, mam żel antybakteryjny. Nie są to nowe sposoby 
zabezpieczenia, nowością jest zakładanie maseczki. Za-
grożenie jest poważne, dlatego go nie bagatelizuję. Sam 
mam ze sobą dodatkowe maseczki, które mogę rozdać 
bezdomnym. Zresztą część z nich także ich używa. Bez-
domni są zdyscyplinowani. U nich jest zresztą tak samo, 
jak i w każdej innej grupie społecznej, część ludzi respek-
tuje wymagania, część nie. Bezdomni wiedzą, że do godz. 
9.00 mogą mnie spotkać w MOPS-ie, wtedy możemy za-
łatwić różne sprawy papierowe, potem wychodzę w teren, 
na ulicę, w różne części miasta, odwiedzam pustostany, 
niektóre mieszkania, place, skwery.

KATARZYNA  
MYŚLIŃSKA-ROBAKOWSKA

specjalista pracy socjalnej

– Nasza praca polega na ro-
zeznaniu sytuacji rodzinnej 

i wspólnym wypracowaniu ta-
kich rozwiązań, by rodzina mogła 

lepiej funkcjonować. Pomimo epidemii nadal od-
wiedzamy klientów w ich miejscu zamieszkania. 
Zachowujemy pełny reżim sanitarny – maseczka, 
przyłbica, rękawiczki jednorazowe i środki dezynfe-
kujące to nasze codzienne wyposażenie. Pomimo, iż 
wykorzystujemy elektroniczne nośniki informacji 
i komunikatory, pracujemy w systemie hybrydo-
wym (w siedzibie MOPS i w domu) to duża część 
naszej pracy realizowana jest w miejscu zamiesz-
kania rodzin. Problemy musimy rozeznać zarówno 
osobiście, jak i telefonicznie, udzielamy porad, gdzie 
szukać pomocy. Kontakt telefoniczny jest inny, 
inaczej wyczuwa się sytuację, ale wiemy też, że nie 
pracujemy za kogoś, ale dla kogoś.

JOANNA MAZUR
asystent rodzinny

– Minimum raz w  tygo-
dniu, w zależności od po-

trzeb, spotykałam się ze swo-
imi podopiecznymi. W dobie 

pandemii preferowany jest jednak 
kontakt telefoniczny czy przez inne komunikatory 
społeczne. Dlatego telefon stał się podstawowym 
narzędziem pracy. Godziny funkcjonowania do-
stosowuję do „swojej” rodziny. Możemy także 
spotkać się w siedzibie MOPS-u, gdy wymagane 
jest napisanie pisma, wypełnienie wniosku czy 
formularza. Oczywiście zachowując wszelkie pro-
cedury bezpieczeństwa. Każdą rodziną opiekuje-
my się od trzech miesięcy do pół roku, czasami, 
gdy rodzina widzi potrzebę dalszej współpracy, 
ten okres zostaje wydłużony. Nie zostawiamy ro-
dzin samych, i nawet gdy pomoc ta przejawia się 
w inny sposób, to nasze rodziny wiedzą, że mogą 
na nas liczyć.

21 listopada obchodzili swoje święto – Dzień Pracownika Socjalnego. Życzliwość, empatia, serdeczność, wrażliwość to 
cechy, które okazują przez cały rok. Zwłaszcza teraz, w tych trudnych czasach, powinniśmy docenić ich codzienne zaan-
gażowanie na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Dąbrowscy pracownicy socjalni opowiadają o swojej pracy.

Opieka wytchnieniowa 2021
Jeżeli na co dzień zajmujesz się dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłym członkiem 
rodziny niezdolnym do samodzielnej egzystencji, lub znasz osobę, która jest w takiej 
sytuacji i potrzebuje „wytchnienia” i czasu na załatwienie swoich spraw, zadzwoń do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 571 332 280 lub wyślij zgło-
szenie na adres awojcik@mops.com.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2020 r.
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Piotr Krawczyk – dyrektor 
Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych  
w Dąbrowie Górniczej

– W  naszych czterech pla-
cówkach początki walki 
z  pandemią nie były łatwe. 
Dzieciom, którym ograni-
czono bezpośrednie kontak-
ty z  rodziną i  przyjaciółmi 
oraz wyjścia poza teren POW, 
musieliśmy zastąpić rodzinę 
i szkołę jednocześnie. Stara-
my się zapewnić atrakcyjne 
formy spędzania czasu na te-
renie placówek, otoczyć ich 
jeszcze troskliwszą opieką, 
a przede wszystkim poświę-

cić dwa razy więcej uwagi, 
aby w  maksymalnym stop-
niu zminimalizować poczu-
cie izolacji i  osamotnienia. 
Wcześniej dzieci rano wy-
chodziły na zajęcia do szkół, 
potem wracały do placówki 
i  zaczynała się rola wycho-
wawców. Teraz nasi opie-
kunowie musieli wcielić się 
w  rolę rodzica w  rodzinie 
wielodzietnej – 10-14-oso-
bowej. Zaczynamy dzień od 
wspólnego przygotowania 
śniadania, potem robimy 
lekcje zdalne. A organizacja 
takiej formy nauki dla grupy 
10-14 dzieci w różnym wieku, 
o różnym potencjale – to jest 
wyzwanie. Z dnia na dzień 
wychowawcy stali się na-
uczycielami przedmiotowy-
mi na wszystkich szczeblach 
kształcenia. Dzięki naszej 
pracy działają nieprzerwa-
nie wszystkie placówki, nie 
było w nich przypadków roz-
przestrzeniania się wirusa, 
zapewniliśmy podopiecznym 
poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji. Co nas bardzo 
cieszy, to pozytywne wyni-

ki w  nauce naszych dzieci. 
Dzięki wsparciu darczyńców, 
fundacji oraz środkom z pro-
gramu wsparcia, dzieci mają 
zapewnione urządzenia mo-
bilne umożliwiające im udział 
w lekcjach online.

Robert Karlik – dyrektor 
Technicznych Zakładów 
Naukowych

– Choć nauczanie zdalne 
w  poprzednim roku szkol-
nym było dla nas sytuacją 
nową i zaskakującą, to oka-
zało się, że całkiem nieźle 
sobie z nią poradziliśmy. Ko-
rzystając z tych doświadczeń, 
staraliśmy się jeszcze lepiej 
przygotować na ewentual-
ne nauczanie zdalne w roku 
2020/2021. Nie przespaliśmy 
wakacji. Wykorzystaliśmy 
ten czas, aby udoskonalić 

bazę materiałów dydak-
tycznych dostępnych online 
oraz doposażyć się w sprzęt. 
Zakupiliśmy m.in. 80 kom-
pletów słuchawek z  mi-
krofonem, wzbogaciliśmy 
wewnętrzną platformę edu-
kacyjną o kolejne materiały. 
Powstało także profesjonalne 
studio nagrań, dzięki które-
mu możemy nagrywać lek-
cje i instruktaże dla naszych 
uczniów. Zajęcia odbywają 
się zgodnie z  normalnym 
planem lekcji, z  tą różnicą, 
że poprzez MS Teams. W od-
różnieniu od sytuacji z mar-
ca – tym razem szkoła jest 
otwarta. Z doskonale wypo-
sażonych pracowni mogą ko-
rzystać zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie, którzy w razie 
potrzeby, umawiają się wcze-
śniej, aby zachować zasady 
reżimu sanitarnego.
Techniczne Zakłady Naukowe 
to szkoła, która kładzie duży 
nacisk na praktyczne poznanie 
wiedzy. Nasi uczniowie reali-
zują praktyki zawodowe u pra-
codawców w Polsce i za grani-
cą, co jest ważnym elementem 
edukacji. Tworząc kalendarz 
roku szkolnego, większość 
praktyk zaplanowaliśmy na 
wrzesień, gdy zarówno szko-

ła, jak i zakłady pracy funkcjo-
nowały normalnie. W obecnej 
sytuacji – część praktyk reali-
zowana jest w  formie onli-
ne, co w przypadku uczniów 
z  kierunku technik reklamy 
zupełnie nie przeszkadza. 
Klasy, które będą realizowa-
ły praktyki w zagranicznych 
przedsiębiorstwach – zostały 
przesunięte na wiosnę.
Ważna jest dla nas opinia ro-
dziców. Z informacji zwrotnej, 
którą otrzymujemy, widać, że 
jakość prowadzonego przez 
nas nauczania zdalnego oce-
niają bardzo dobrze. Szkoła to 
nie tylko lekcje, ale także bi-
blioteka, która cyklicznie przy-
gotowuje ciekawe materiały 
dostępne online. Działa także 
Szkolny Ośrodek Kariery, re-
alizując chociażby Dni Przed-
siębiorczości także w formie 
online. Obecna sytuacja jest 
trudna dla wielu rodzin, dla-
tego nieprzerwanie funkcjo-
nuje nasze szkolne Centrum 
Pomocy Psychologiczno-Pe-
dagogicznej. Nic nie zastąpi 
kontaktu na żywo nauczyciel 
– uczeń, ale staramy się wyko-
rzystać wszystkie możliwości 
do tego, by jak najlepiej spro-
stać oczekiwaniom naszych 
uczniów i rodziców. ZB

Dąbrowa z bliska
Edukacja

Opieka i nauka  
w trybie online

Okres pandemii przyniósł wiele wyzwań - jednym z nich 
jest nauka zdalna. Jak sobie radzą z wyzwaniami nowej 
rzeczywistości, zapytaliśmy dyrektorów dwóch miejskich 
instytucji.
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Dąbrowa  
– miasto z atutami
Trzeba zrozumieć 
oczekiwania mieszkańców 
i wyjść im naprzeciw – 
mówi Wojciech Kędzia, 
nowy wiceprezydent 
Dąbrowy Górniczej.
– Praca w spółkach, na uczel-
ni, własna inicjatywa – teraz 
samorząd. Czy te sfery dzia-
łania są podobne czy różne? 
Jakie doświadczenia wyko-
rzysta Pan do zarządzania 
gminą?
– Praca w  różnych branżach 
pozwoliła mi na zdobycie du-
żego doświadczenia w zarzą-
dzaniu. Gdybym powiedział, że 
samorząd jest specyficzny, nie 
byłaby to prawda. Oczywiście 
są różnice – inne uwarunko-
wania prawne, finansowe, ale 
zarządzanie jest podobne. Za-
wsze trzeba określić cel działa-
nia firmy czy urzędu, cel pracy 
załogi, jest też określony klient 
czy mieszkaniec. Podobne są 
zasady działania, procesy pod-
legające wyliczeniom, eliminu-
jące marnotrawstwo zasobów, 
czasu. Dlatego pracując, czy 
to w firmie czy urzędzie, na-
leży podejmować takie działa-
nia, które przynoszą najlepsze 
efekty, dodają wartość, są prze-
myślane, rozsądne. No i oczy-
wiście wszędzie pracują ludzie, 
którymi należy dobrze kiero-
wać i z nimi współpracować.
– Pochodzi Pan z innego re-
gionu Polski, patrzy na Da-
browę z  zewnątrz? Co jest 
ciekawego w naszym mieście?
– Pochodzę z terenu Zagłębia 
Miedziowego, a więc obszaru 
mocno uprzemysłowionego. 
Podobnie jak Dąbrowa Gór-
nicza – Zagłębie Dąbrow-
skie, z ludnością napływową 
w okresie boomu inwestycyj-
nego lat 60. czy 70. Wiem, jak 
rozwijały się tego typu mia-
sta. W Dąbrowie czuję się, jak 
u siebie. Dostrzegam tu wiele 
dynamicznych, pozytywnych 
zmian zachodzących w ostat-
nim okresie. Zauważyłem, że 
mieszkańcy są dumni ze swo-
ich Pogorii czy Fabryki Pełnej 

Życia. Tworzą Małą Ojczyznę. 
Chciałbym mieć tutaj swój 
udział w poprawianiu jakości 
życia, w budowaniu przekona-
nia, że jest to dobre miejsce na 
ziemi.
– Nadzoruje Pan bardzo 
trudne dziedziny, pośrednio 
wpływające też na inwestycje 
w  mieście. Czy w  ich funk-
cjonowaniu można coś po-
prawić? Jeżeli tak, to co Pan 
planuje, zrobi?
– Zakres nowych obowiązków 
pokrywa się w  dużej mierze 
nie tylko z moimi dotychcza-
sowymi zadaniami, ale i zainte-
resowaniami. Byłem odpowie-
dzialny za projekty z zakresu 
geodezji, ochrony środowiska, 
zarządzania nieruchomościa-
mi oraz technologii informa-
tycznych. Nadzorowane prze-
ze mnie wydziały są ważne nie 
tylko dla mieszkańców, ale i dla 
przyszłości miasta – współtwo-
rzą inwestycje. Dlatego ważne 
jest, by pracowały efektywnie. 
Kierując tymi wydziałami, bar-
dziej chciałbym się oprzeć nie 
tyle na hierarchicznej struk-
turze zarządzania opartej na 
pionowym układzie zależno-
ści, ale strukturze macierzo-
wej, stawiającej na współpracę 
w grupie, zdolności do podej-
mowania kompromisów, umie-
jętności negocjacji i efektywne 
podejmowanie decyzji. Inaczej 
mówiąc – chcę zarządzać pro-
jektowo, tzn. tworzyć grupy 
składające się z pracowników 
różnych wydziałów w  celu 
sprawnego osiągania celów. 
Zaczynając od przygotowania 
dokumentacji, poprzez wszel-
kie uzgodnienia, zgody, aż do 
ostatecznego załatwienia spra-
wy. Takie zarządzanie jest usys-
tematyzowane, znacznie szyb-
sze, wyklucza marnotrawstwo 
czasu i energii.

– Chce Pan, by Dąbrowa Gór-
nicza była miastem przyja-
znym dla mieszkańców. Co to 
znaczy? Jakie podejmie Pan 
działania, co zmieni?
– Miasto przyjazne miesz-
kańcom to ciekawe, spójne 
architektonicznie, z  wyeks-
ponowanym dziedzictwem 
kulturowym, a także z pomy-
słem na „swoje życie“ i funk-
cjonowanie. Aby takie miasto 
zbudować, trzeba zrozumieć 
oczekiwania mieszkańców 
i wyjść im naprzeciw. Dąbrowa 
Górnicza ma unikalną lokali-
zację, industrialny charakter, 
historię i  szansę na ciekawą 
przyszłość związaną z nowy-
mi technologicznymi firma-
mi w strefach ekonomicznych. 
Miasto ma wiele atutów, trze-
ba je umieć dostrzec i wydo-
bywać. Mieszkańcy do wielu 
rzeczy się przyzwyczaili i jest 
to doskonała sposobność, by 
osoba z  zewnątrz wniosła 
nowe pomysły i  inicjatywy. 
Do rozwoju potrzebny jest 
też impuls. Jest nim, w moim 
przekonaniu, np. Fabryka Peł-
na Życia, której zrealizowanie 
pociągnie za sobą nowe moż-
liwości kreowania przestrzeni 
miejskiej, zarówno w centrum, 
jak i w rejonach od niej odda-
lonych.
– Miasto przyjazne to nie 
tylko ładna architektura, to 
też inne dziedziny życia. Na 

wszelkie zmiany potrzebne są 
jeszcze pieniądze.
– Oczywiście, pomysł na mia-
sto musi być podparty finan-
sami. Gmina poprzez strefę 
ekonomiczną może uzyskiwać 
większe przychody, co pozwo-
li na szersze dofinansowanie 
sfer społecznych. Bo przyjazne 
miasto to także – z dostępem 
do opieki zdrowotnej, eduka-
cji, z bogatą ofertą kulturalną, 
bezpieczne, z  rozwiniętą in-
frastrukturą miejską, czystym 
środowiskiem. Kluczem do 

tego, by dąbrowianie czuli się 
tutaj dobrze, jest koordynacja 
wszystkich działań w tych za-
kresach – innej drogi nie ma. 
By zmienić miasto, potrzebne są 
nie tylko pieniądze, ale i dyscy-
plina, konsekwentnie realizowa-
ny kierunek, i to w perspekty-
wie 5-10-15 lat. Kiedy jest jakaś 
wspólnie wypracowana strategia, 
nie będzie przeszkadzać się w jej 
realizacji, efekty będą widoczne, 
a mieszkańcy zadowoleni.
– Dziękuję za rozmowę.

Lucyna Stępniewska

#DziejesięwDG
Poznajmy się

WOJCIECH KĘDZIA 
Od 1 października 2020 roku jest III zastępcą 
prezydenta miasta. Nadzoruje wydziały: Geodezji 
i Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami, 
Informatyki, Ochrony Środowiska oraz 
Urbanistyki i Architektury. 
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki 
Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych. 
Ukończył podyplomowe studia z zakresu 
hydrometalurgii na Wydziale Chemii Politechniki, 
IMD Business School oraz Colorado School of 
Mines. Przez wiele lat zasiadał w zarządzie KGHM 
Polska Miedź, przeszedł w tej spółce wszystkie 
szczeble kariery zawodowej – od nadgórnika do 
wiceprezesa. Kierował także KGHM International. 
Zrealizował również wiele projektów z obszaru 
zarządzenia w branży bankowej, transportowej, 
spożywczej i usługowej.
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W  trakcie modernizacji, na 
odcinku 1,4  km, od bramy 
huty do skrzyżowania z  ul. 
Związku Orła Białego, wy-
mieniono podbudowę drogi, 
wykonano nową nawierzchnię 
jezdni, chodniki, drogi rowe-
rowe, zatoki autobusowe i pasy 
postojowe dla ciężarówek. 
Powstało także odwodnienie 
i oświetlenie. Prace prowadzo-
ne były od września, a miasto 
pozyskało na nie rządowe do-
finansowanie.
– Ul. Roździeńskiego powstała 
podczas budowy huty „Kato-
wice”. To ulica, która obsłu-
guje nie tylko zakłady pracy, 
ale korzystają z niej również 
mieszkańcy dojeżdżający do 
wielu dzielnic naszego miasta. 
Była drogą bez chodników, bez 
wydzielonych miejsc do par-
kowania ciężarówek, a  brak 
oświetlenia przy tak dużym 

natężeniu ruchu powodował, 
że było tu niebezpiecznie. 
W zeszłym roku zaczęliśmy to 
zmieniać. Wtedy zmodernizo-
waliśmy jej pierwszy odcinek, 
a  teraz, przy wykorzystaniu 
środków z subwencji z budże-
tu państwa, dokończyliśmy 
modernizację – mówi Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
Wykonawcą prac był DRO-
GOPOL-ZW Sp. z o.o. War-
tość inwestycji to 11 mln 420 
tys. zł. Miasto pozyskało na 
nią dofinansowanie z rządo-
wego Funduszu Dróg Samo-
rządowych, opiewające na 4 
mln 247 tys. zł.
W zeszłym roku komplekso-
wo zmodernizowano prawie 
dwukilometrowy fragment ul. 
Roździeńskiego, od przejazdu 
kolejowego do bramy huty. 
Przedsięwzięcie, które zreali-

zował DROGOPOL, kosztowa-
ło 11 mln zł. Wtedy również, 
w ramach robót dodatkowych, 
za 4 mln 200 tys.  zł wymie-
niona została nawierzchnia 
łącznika ul. Roździeńskiego 
i Związku Orła Białego, a także 
skrzyżowania ul. Piłsudskiego 
i Tworzeń oraz fragmentu jezd-
ni w jego rejonie.
Ul. Roździeńskiego jest waż-
nym elementem sieci miej-
skich dróg. Korzystają z niej 
pracownicy i  kontrahenci 
wielu firm znajdujących się 
w  jej okolicy. Łączy również 
północno-wschodnie dzielni-
ce Dąbrowy Górniczej z Go-
łonogiem.
Poszukującym weekendowe-
go wypoczynku poza miastem 
służy jako dojazd do drogi wo-
jewódzkiej 790, prowadzącej 
do Niegowonic i w stronę in-
nych jurajskich miejscowości.

Roździeńskiego ma duże zna-
czenie w  kontekście gospo-
darczym, bo funkcjonuje przy 
niej ok. 120 przedsiębiorstw, 
z czego część to duże zakłady 
produkcyjne, których dzia-
łalność jest ściśle związana 
z obsługą ciężkiego transpor-
tu. Dlatego tak istotnym jest, 
by ruch odbywał się w  tym 
rejonie płynnie, bezpiecznie, 
a jezdnie przystosowane były 
do sporych obciążeń. Od-
powiedzią na te potrzeby jest 
droga o wysokim standardzie, 
z mocną podbudową i trwałą 
nawierzchnią, która wytrzyma 
wysoki tonaż i nie będą się na 
niej tworzyć dziury i koleiny. 
Nie bez znaczenia jest dodatko-
wa infrastruktura, czyli miej-
sca postojowe dla ciężarówek, 
zatoki autobusowe, kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie, które-
go brakowało. Z kolei chodniki 

i drogi rowerowe pozwalają wy-
godnie poruszać się tam pieszo 
i na dwóch kółkach.
W trakcie dwóch etapów mo-
dernizacji ul. Roździeńskiego 
przebudowano ponad 3,3 km 
jezdni, przy której powstało 
prawie 3,2 km drogi rowero-
wej. Wybudowano też  m.in. 
chodniki, kanalizację desz-
czową, a  okolicę oświetlają 
102 energooszczędne latarnie 
typu LED. 
Efekt modernizacji to nowa 
nawierzchnia i lepszy komfort 
jazdy, ale też usprawnienie ru-
chu. Przez kilka lat odcinek od 
bramy huty do skrzyżowania 
z  ul. Związku Orła Białego, 
z powodu uszkodzeń i zwężeń, 
był jednokierunkowy i prowa-
dził w stronę tego skrzyżowa-
nia. Teraz ruch odbywa się 
w obu kierunkach.

PK

puls miasta

Inwestycje

Kazdębie czeka na inwestorów
Pod koniec roku odbędą się przetargi na nieruchomości inwestycyjne 
na Kazdębiu. Na początek w ofercie znalazły się trzy działki. Łącznie 
miasto przygotowało dwanaście parcel dla przedsiębiorców.

Dogodnie zlokalizowane 
działki przygotowano z myślą 
o małych i średnich przedsię-
biorstwach. Zgodnie z  Miej-
scowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego, można 
prowadzić na nich działalność 
produkcyjną i  usługową. Na 
kompleksowe przygotowanie 

tych terenów miasto pozyska-
ło blisko 20 mln zł ze środków 
unijnych. Dzięki temu wspar-
ciu grunty zostały zniwelowane 
i całkowicie uzbrojone. Miasto, 
wspólnie z Katowicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną, przy-
gotowało przetargi na sprzedaż 
trzech nieruchomości. Odbędą 

się one 29 grudnia, w siedzi-
bie KSSE w Katowicach przy 
ul. Wojewódzkiej 42. Działki 
mają powierzchnię 0,8039 ha, 
0,6853 ha i  0,7783 ha, a  ich 
ceny wywoławcze to odpo-
wiednio 1 mln 341 tys. 290 zł, 
1 mln 138 tys. 880 zł i 1 mln 297 
tys. 370 zł. PK

Roździeńskiego gotowa
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Komunikacyjna 
metamorfoza 
w toku
W  połowie października ruszyła budowa 
centrum przesiadkowego i  przebudowa 
układu drogowego w śródmieściu. 

W listopadzie prace wkro-
czyły w  kolejny etap. Po-
ruszając się po mieście, 
trzeba liczyć się ze zmia-
nami i  utrudnieniami. 
Inwestycja rozpoczęła się od 
budowy ronda na skrzyżo-
waniu ul. Sobieskiego i Mo-
niuszki, z którym połączona 
zostanie nowa droga bie-
gnąca za hutą Bankową do 
ul. Kolejowej. Prace ruszyły 
12 października. Z  kolei 2 
listopada wystartowały ro-
boty na ul. Kościuszki – na 
odcinku od zjazdu do Fabry-
ki Pełnej Życia do skrzyżo-
wania z ul. Kolejową, gdzie 
wybudowane będzie rondo. 
Prace objęły też całą ul. Ko-
lejową. W pierwszym etapie, 
do marca 2021 r., wykony-
wane będzie tam uzbrojenie 
podziemne i  kanalizacja. 
Modernizowane jest także 
torowisko w  rejonie stacji 
kolejowej, a  na początek 
przyszłego roku planowa-

ne jest czasowe zamknięcie 
przejazdu na ul. Konopnic-
kiej.
Efekt inwestycji, który ma 
być widoczny do końca 
marca 2023  r., przyniesie 
korzyści kierowcom, pasa-
żerom transportu publiczne-
go, pieszym i rowerzystom. 
Nowe rozwiązania zmienią 
i ułatwią poruszanie się po 
mieście. Przy dworcu, po 
obu stronach torów, po-
wstanie 375 miejsc parkin-
gowych. W śródmieściu, na 
przedłużeniu ul. Kościuszki, 
powstanie podziemny tunel. 
W rejonie stacji zbudowane 
zostaną nowe drogi i ronda, 
modernizację przejdzie ul. 
Kolejowa. Zniknie przejazd 
na ul. Konopnickiej, a piesi 
i użytkownicy jednośladów 
na drugą stronę torów do-
staną się tunelem. Rozwinie 
się infrastruktura rowerowa, 
wyremontowane zostaną 
chodniki. PK

Pozytywne zmiany na 
Mickiewicza i Krasińskiego
Osiedle w rejonie ul. Mickiewicza i Krasińskiego przeszło dużą i pozy-
tywną zmianę. W ramach inwestycji miasta i Dąbrowskich Wodociągów, 
przebudowano sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe, a między 
blokami odnowiono skwery, chodniki i zmodernizowano place zabaw.

Prace objęły modernizację 
infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej i odnowienie tego, 
co znajduje się nad nią. Dzięki 
temu, oprócz biegnących pod 
ziemią instalacji, mieszkańcy 
korzystają też m.in. z zagospo-
darowanych i estetycznych zie-
lonych przestrzeni, miejsc po-
stojowych, dróg i chodników. 
Najmłodsi do dyspozycji mają 
place zabaw.
W ramach inwestycji, przebudo-
wano przyłącza wodociągowe, 
kanalizację sanitarną i deszczo-
wą. Po tym odtworzono trawni-
ki na łącznej powierzchni pra-
wie 8,8 tys. m kw., które wiosną 
będzie można zobaczyć w pełnej 
krasie. Aranżacja zieleni objęła 
również posadzenie 244 krze-
wów liściastych i 116 iglastych. 
Za wycinkę pięciu drzew, która 

była konieczna do przeprowa-
dzenia prac ziemnych, wyko-
nano nasadzenia zastępcze – to 
czternaście drzew – brzozy, 
jarzęby i klony. Modernizacja 
objęła chodniki, uliczki i miej-
sca postojowe między blokami. 
Z  myślą o  dzieciach, w  miej-
scach starych i sfatygowanych 
placów zabaw, na bezpiecznych 
nawierzchniach zamontowano 
nowe huśtawki, zjeżdżalnie i ka-
ruzele. Plac w rejonie bloku przy 
Mickiewicza 3 przeznaczony 
jest dla starszych dzieci, a znaj-
dujący się przy blokach 10 i 11 
dla młodszych. Powstały nowe 
wiaty śmietnikowe, utwardzono 
również miejsca pod pojemni-
ki do selektywnej zbiórki od-
padów. Na osiedlu ustawiono 
ławki, kosze na śmieci i stojaki 
rowerowe.

Opracowanie projektu mo-
dernizacji osiedla poprzedziły 
konsultacje społeczne, z udzia-
łem mieszkańców, radnych 
miejskich, przedstawicieli 
wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych, urzędników i ar-
chitektów. Spotkania w Szko-
le Podstawowej nr 8 miały 
otwarty charakter, a informa-
cje o nich zostały umieszczo-
ne m.in. na klatkach schodo-
wych. W ich trakcie zbierano 
propozycje i uwagi dotyczące 
planowanej inwestycji. Osta-
teczna wersja zaplanowanych 
prac również została przedsta-
wiona na spotkaniu z miesz-
kańcami.
Wykonawcą prac, których 
wartość opiewa na ponad 6 
mln 46 tys. zł, była spółka Jun-
kobud. PK

DAMIAN RUTKOWSKI, I zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej:

Pomimo spowolnienia, 
jakie nastąpiło z powo-

du pandemii, w Dąbrowie 
sukcesywnie realizujemy 

zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyj-
ne i rozwojowe na terenie całego miasta. 
Działania, które nastawione są na poprawę 
jakości życia dąbrowian, prowadzimy m.in. 
na osiedlach w centrum czy Gołonogu, ale 
także w dzielnicach zielonych. Głównym 
realizowanym zadaniem jest przebudowa 
układu komunikacyjnego w śródmieściu, 
gdzie powstaje centrum przesiadkowe przy 

stacji kolejowej, tunel pod torami i nowa 
droga łącząca ul. Kolejową z ul. Sobieskie-
go w rejonie granicy z Będzinem. Jednak 
w całym mieście trwają też prace remontowe 
dróg i chodników, montażu energooszczęd-
nych latarni typu LED czy termomoderniza-
cji przedszkoli. Poza tym, kontynuujemy za-
dania, które służą rozwojowi miasta. Chodzi 
tu przede wszystkim o rozbudowę układu 
drogowego i dozbrajanie terenów inwesty-
cyjnych w Tucznawie, a także przygotowa-
nie gruntów przeznaczonych na działalność 
gospodarczą w Kazdębiu. 
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#DziejesięwDG

Zakupy w rodzinnej atmosferze, bez tłoku, z zachowaniem 
wszystkich zasad bezpieczeństwa, ale bez nadmiernej ilości 
plastiku – zachęcamy do udziału w akcji #KupujLokalnie na 
Ryneczku w Gołonogu.

#KupujLokalnie – Ryneczek w Gołonogu

w Gołonogu
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#DziejesięwDG

#KupujLokalnie – Ryneczek w Gołonogu

Ryneczek w Gołonogu to miej-
sce, w którym znajdę świeże 
produkty wysokiej jakości od 
lokalnych producentów i  ta-
kie, których nie ma w marke-
tach. Mam swoje 3-4 punkty, 
w których zawsze robię zaku-

py, gdzie 
są sprze-
dawcy, 
a  nie ka-
sjerzy. To lu-
dzie, na których nigdy się nie 
zawiodłam.

Pewnie nie wszyscy wiedzą, 
ale na Ryneczku można kupić 
30-procentową, świeżą śmie-
tanę, i  to w szklanych butel-
kach – ekologiczną i zdrową 
o doskonałym smaku. Sprze-
dawcy są w stanie sprowadzić 
każdy produkt, który sobie 
wymarzę. Chodzę tam po 
zdrowe produkty, ale rów-
nież ze względu na atmosferę 
– przed epidemią spędzałam 
długie minuty na pogadusz-
kach ze sprzedawcami czy 
spotkanymi koleżankami. Te-

raz jest 
nieco 
inaczej, 
bo trzeba 
unikać bez-
pośrednich kontaktów, ale 
robiąc tam zakupy, czuję się 
bardzo bezpiecznie, bo sprze-
dawcy zachowują wszystkie 
niezbędne zasady bezpieczeń-
stwa, dbają o rękawiczki, ma-
seczki i płyny do dezynfekcji. 
Za wszystko płacę kartą i nie 
tłoczę się w kolejkach do kasy. 
Polecam!

Ryneczek w Gołonogu znam 
od dzieciństwa, czyli prawie 
30 lat. Jego fenomen polega na 
tym, że przez cały ten czas za-
chowuje swój klimat, atmosfe-
rę, tradycję i przede wszystkim 
jakość. Uwielbiam robić tam 
zakupy, ponieważ po sąsiedz-
ku można kupić wszystko, co 
potrzebne jest na co dzień. 
Warzywa i owoce są zawsze 
świeże i okazałe, a mięso czy 
wędliny tradycyjne, bez „po-
lepszaczy”, co jest gwarancją 
dobrego smaku. Kolejną zale-
tą są bardzo korzystne wzglę-
dem jakości ceny. Uprzejmi 
sprzedający do każdego klien-
ta podchodzą indywidualnie 

i robią to 
od serca, 
z  pasją. 
Zakupy 
zwyczajnie tu 
nie męczą, tak jak w dużych 
marketach, gdzie robi się je 
szybko i  z  niecierpliwością, 
stojąc w długiej kolejce. Na 
Ryneczku czas płynie zu-
pełnie inaczej. Warto też 
wiedzieć, że Ryneczek to 
nie tylko spożywka – zda-
rza mi się tam korzystać 
z usług krawieckich, ale jest 
też zegarmistrz, budka z ma-
teriałami domowo-remonto-
wymi, obuwiem czy urocza 
kwiaciarnia.

Zdaniem dąbrowian

Kaja Kwiatkowska

Renata Gawrylik

Rafał Słowiak

Zapytaliśmy dąbrowian, co jeszcze 
lubią w Ryneczku w Gołonogu!
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Ryneczek w  Gołonogu co-
dziennie tętni życiem i  to 
już od świtu, gdy pierwsi do-
stawcy przyjeżdżają z towa-
rem z nocnych giełd np. wa-
rzywnych, a w piekarniach 
wykładane są ciepłe jeszcze 
wypieki. Mieszkańcy Goło-
noga o  poranku kupują tu 

świeże pieczywo, warzywa 
czy zdrowe, ekologiczne 
wędliny i nabiał. I jak często 
przyznają, to już wielolet-
nia tradycja: – Robię w tym 
miejscu zakupy od początku, 
wcześniej chodziłam na targ 
na tzw. placu Waszyngtona, 
gdzie handel prowadzili ro-

#KupujLokalnie

BLISKO, W RODZINNEJ  
ATMOSFERZE!

W TYGODNIU:  

8.00-17.00

w Gołonogu

W SOBOTY:  
8.00-14.00

dzice osób, pracujących teraz 
tutaj. Na Ryneczku zawsze 
najlepsza była atmosfera. 
Uśmiechnięte twarze ser-
decznych sprzedawców to 
coś, co bardzo sobie cenię 
– mówi Renata Gawrylik, 
stała klientka Ryneczku. 
–  Proszę mi powiedzieć, 
gdzie panią tak obsłużą, 
jak tu? Pan Piotr, który jest 
moim ulubionym sprzedaw-
cą warzyw, zanosi seniorom 
ciężkie siatki do samochodu, 
a każdej mamie z dzieckiem 
pomaga zapakować zakupy 
pod wózek. W  jego sklepi-
ku plastik i  torebki foliowe 
są rzadkością, zawsze pyta, 
czy przyniosłam siatkę i do 
niej starannie pakuje wa-
rzywa i owoce. Za wszystko 

oczywiście płacę tu kartą 
– opowiada pani Renata. 
– Codziennie rano wpadam 
po świeże warzywa, wędli-
ny, ryby i nabiał. Jedno jest 
pewne, że jajko będzie świe-
że, kura pochodzi z chowu 
podwórkowego, a  cytrynę 
pachnąca cytryną i  skórkę 
wykorzystam do swoich spe-
cjałów – dodaje stojąca obok 
klientka targu.

Targowe  
rozmaitości
Na Ryneczku w  Gołono-
gu oprócz codziennych 
zakupów, można skorzy-
stać z  usług kosmetyczki 
czy fryzjera – i  to nie tylko 
damskiego i  męskiego, ale 
również groomera, czyli 
psiego eksperta od piękne-
go wyglądu. Można skrócić 
spódnicę u krawca, naprawić 
obuwie, kupić prezent w jed-
nym z kiosków odzieżowych, 
zabawkowych czy z chemią 
i  dorzucić do tego kwia-
ty z  nowo otwartej wiosną 
kwiaciarni: – Gdy kupuję tu 
sadzonki, zawsze pięknie ro-
sną. Mój mąż po kwiaty dla 
mnie również przychodzi na 
ryneczek – dodaje pani Re-
nata.

W rodzinnej, 
bezpiecznej 
i świątecznej 
atmosferze
Klienci Ryneczku zwraca-
ją uwagę, że w tym miejscu 
sprzedawcy bardzo dbają 
o  zachowanie wszystkich 
zasad bezpieczeństwa: są tu 
dostępne rękawiczki i płyny 
do dezynfekcji, a sami zawsze 
noszą i wymagają od klientów 
maseczek, ponadto, klientów 
wpuszczają do sklepików 
pojedynczo. Kupując na Ry-
neczku, a nie w marketach, 
mamy możliwość wsparcia 
lokalnych przedsiębiorców, 
a  to buduje społeczne więzi 
i poczucie wspólnoty, co jest 
tak ważne w dobie pandemii. 
W tym roku, dzięki wsparciu 
Urzędu Miejskiego, Ryneczek 
w  Gołonogu będzie łączył 
jeszcze bardziej. Przed świę-
tami rozbłyśnie tam choinka, 
przy której odbędzie się wie-
czór z pastorałkami z udzia-
łem artystów MOPT. Już 
dziś zapraszamy – 4 grudnia 
o godz. 16:00!

Zdzisława Górska-Nieć
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Dąbrowa z bliska

Miejskie wsparcie 
dla przedsiębiorców

Dąbrowscy przedsiębiorcy są na bieżąco obsługiwani przez 
Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów. 
Kontaktując się z pracownikami, można uzyskać informacje na 
temat możliwości skorzystania z poszczególnych form wsparcia.

• Naczelnik Wydzia-
łu tel. 784 077 804, 32 295 
96 97, email:  efudali@
dg.pl, inwestor@dg.pl

• Obsługa przedsiębior-
ców: tel. 662 138 251, 32 295 
67 10, email: plelas@dg.pl, 
przedsiebiorca@dg.pl,

• W zakresie wniosków CE-
IDG: tel. 32 295 67 37, 32 
295 69 13, email: dczarnec-
ka@dg.pl, bkosciowdg.pl,

• Zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych: tel. 32 
295 69 54, email:  eperza-
nowska@dg.pl,

• Obsługa potencjalnych in-
westorów, obsługa trwają-

cych procesów inwesty-
cyjnych: tel.  32 295 69 
90, email:  pzygmunt@
dg.pl, mchmurkowski@
dg.pl; tel. 32 295 96 97, 
email: efudali@dg.pl, in-
westor@dg.pl

• Zaświadczenia o poło-
żeniu nieruchomości 
w obszarze rewitalizacji 
tel. 32 295 69 90, 32 295 
68 85, email: mchmur-
kowski@dg.pl

• Bieżące informacje dla 
osób prowadzących 
działalność gospodarczą 
na stronie www. dabro-
wa-gornicza.com

POZNALIŚMY LAUREATÓW 
KONKURSU O NAGRODĘ 
GOSPODARCZĄ IM. KAROLA 
ADAMIECKIEGO
Konkurs odbył się po raz piąty. Skierowany był do mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na 
terenie Dąbrowy Górniczej, wdrożyły w ciągu ostatnich 3 lat innowacje, 
a przy tym przestrzegały zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W ramach konkursu, nagrodzone mogły zostać również duże 
przedsiębiorstwa, działające na terenie miasta, które mają szczególny 
wkład w jego rozwój gospodarczy i społeczny. W tej kategorii wręczono 
nagrodę specjalną.

W  kategorii mikroprzedsię-
biorstwo zwyciężył Salon uro-
dy ESSE, a wyróżnienie trafiło 
do firmy Kursy Szkolenia Kon-
ferencje Perfekt. W  kategorii 
małe przedsiębiorstwo zwy-
cięzcą została MUSIAŁ GRO-
UP, a wyróżnienie otrzymała 
firma OPREMA. W kategorii 
średnich przedsiębiorstw zwy-
ciężyła URSA Polska sp. z o.o., 
a nagrodzonym dużym przed-
siębiorstwem został Saint-Go-
bain Innovative Materials Pol-
ska sp. z o.o.
– Gratulacje i brawa dla laure-
atów i wszystkich uczestników. 
To były dobre propozycje, mię-
dzy kandydatami były niewielkie 
różnice, a kapituła miała napraw-
dę niełatwe zadanie, żeby wybrać 
najlepszych. Dziękuję członkom 
kapituły konkursu za wsparcie 
eksperckie i wspólne działania, 
które służą promocji potencjału 
gospodarczego naszego miasta 
– powiedział Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.

Gospodarka

Szpital

EWA FUDALI-BONDEL
pełnomocnik prezydenta miasta  
ds. rozwoju gospodarczego

W tym trudnym okresie przygotowaliśmy 
Dąbrowski Pakiet dla Przedsiębiorców, który 
obejmuje szeroko pojętą pomoc dla branż naj-
bardziej dotkniętych epidemią COVID-19. Przede wszyst-
kim przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej oraz 
fitness mogą starać się o umorzenie zaległego podatku od 
nieruchomości. Kolejne działania, jakie zostały podjęte w celu 
ułatwienia przetrwania tego trudnego dla wszystkich okresu, 
to ulgi w czynszu dla wynajmujących lub dzierżawiących nie-
ruchomości od gminy, ulgi w czynszu dla osób wynajmujących 
lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasób gminny 
lub Skarbu Państwa. Każdy wniosek jest rozpatrywany in-
dywidualnie. Dodatkowe wsparcie, jak również doradztwo 
przedsiębiorcy mogą uzyskać w Dąbrowskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości. 

Przedsiębiorcy pomagają w walce z koronawirusem
O tym, jak ważna jest wzajemna pomoc, szczególnie w dobie pandemii, pisaliśmy już wiele razy. Firmy i przedsiębiorcy 
z Dąbrowy Górniczej i okolic wsparli finansowo Zagłębiowskie Centrum Onkologii w tym trudnym czasie. Środki pie-
niężne zostały przeznaczone na dzierżawę specjalistycznych kontenerów.

Kontenery zastąpiły namioty, 
które rozstawiono na terenie 
Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologicznego przed wej-
ściem na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy wiosną tego 
roku. To w nich odbywała się 
segregacja pacjentów z  po-
dejrzeniem zachorowania 
na covid-19 lub już chorych. 
Niestety namiotów nie było 
można użytkować podczas 
niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, dlatego 

zdecydowano się na dzierżawę 
kontenerów. Są one profesjo-
nalnie wyposażone i ogrze-
wane, co jest bardzo ważne 
w perspektywie zbliżającej się 
zimy. To w nich pacjenci mogą 
oczekiwać na wyniki badań 
lub na przyjęcie do szpitala 
w komfortowych warunkach. 
Szczególne podziękowania 
dla firmy SK hi-tech battery 
materials Poland Sp. z  o.o., 
która przekazała na ten cel 
21 tys. zł.

Ponadto, do grona darczyń-
ców szpitala należą:
• Huta Bankowa
• Zakład Robót Elektrycznych 

Magnes w Sosnowcu
• Dąbrowska Fabryka Maszyn 

Elektrycznych DAMEL w Dą-
browie Górniczej 

• Przedsiębiorstwo Remon-
towo-Handlowe BOBREK 
w Dąbrowie Górniczej

• URSA sp. z o.o. w Dąbrowie 
Górniczej

• PPUH Dolomit

Statuetki dla nagrodzonych przedsiębiorców
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W Dąbrowie 
sobie pomagamy
• Mikołajkowa zbiórka dla 

dzieciaków
Fundacja Godne Życie oraz Zagłębiowska Izba 
Gospodarcza już po raz czwarty organizują świą-
teczną zbiórkę słodyczy na rzecz najbardziej po-
trzebujących dzieci. Na portalu zrzutka.pl została 
utworzona zbiórka pieniężna. Słodycze można 
także przynieść do Centrum Aktywności Oby-
watelskiej. Łukasz Kolber, prezes fundacji, pod-
kreśla: – Trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie 
dzieci z naszego miasta podczas świąt będą miały 
okazję wspólnie z rodziną zasiąść przy stole, ob-
darować się prezentami i cieszyć się z tego, że są 
razem. Wielu dzieciakom z placówek wsparcia 
na co dzień dotkliwie doskwiera ubóstwo. Przy-
nosząc słodycze czy przelewając pieniądze, po-
darujemy im, nie tylko symboliczny podarunek, 
ale przede wszystkim uśmiech oraz wiarę w to, 
że są jeszcze ludzie ogromnego serca, którym 
nieobojętny jest ich los.
Na wsparcie czekają do 14 grudnia.
Link do zbiórki – zrzutka.pl/yjmn8g

• Kartka Świąteczna dla Seniora
Z powodu koronawirusa dąbrowski Klub Senio-
ra i Juniora Manhattan – Stowarzyszenia Razem 
w Przyszłość zawiesił swoją działalność. Ta trud-
na decyzja podyktowana została troską o zdrowie 
seniorów. Klub zwraca się do mieszkańców, by 
nie pozostali obojętni i nie pozwolili na to, żeby 
ktokolwiek poczuł się w te święta samotny. Za-
chęcają do kupienia lub samodzielnego zrobienia 
kartki świątecznej z życzeniami i przekazania jej 
do skrzynki Klubu Seniora i Juniora Manhattan, 
przy ul. Piłsudskiego 34E/661A. Członkowie sto-
warzyszenia zatroszczą się o to, aby kartki trafiły 
do naszych seniorów.
Więcej informacji: https://www.facebook.
com/ksj.manhattan

• Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka w Dąbrowie Górniczej w tym 
roku otrzymała zgłoszenia od 37 rodzin potrze-
bujących pomocy. 4 listopada otwarta została baza 
tych rodzin. Stowarzyszenie liczy na dobre serce 
darczyńców i ma nadzieję, że dzięki ich hojności 
uda się wesprzeć każdą ze zgłoszonych rodzin. 
Planowane przekazanie darów to 12 i 13 grudnia 
(sztab zlokalizowany będzie w Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej).
Więcej informacji – www.szlachetnapaczka.pl

• „Akcja Zima” Dąbrowskiego 
Stowarzyszenia Rodzin 
w Kryzysie

Od ponad 20 lat pani Danuta Lech, wspólnie 
z osobami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Rodzin 
w Kryzysie, stara się w jesienno-zimową porę wle-
wać ciepło w  serca najbardziej potrzebujących. 
Przez lata prowadzili zbiórki żywności i odzieży, 
a 1 listopada sprzedawali stroiki oraz znicze. Z za-
robionych pieniędzy przygotowywali świąteczną 

pomoc dla rodzin, którymi opiekuje się stowarzy-
szenie. W tym roku jednak zostali zmuszeni prze-
nieść swoją zbiórkę do internetu.
Zachęcamy Was, jeśli możecie, włączcie się do 
zbiórki, bo liczy się każda złotówka przekazana na 
pomoc tym, dla których zima to czas niepewności. 
Przekazując datek, możecie być pewni, że pomoc 
ta trafi do najbardziej potrzebujących.
Link do zbiórki: zrzutka.pl/rw8gs2
W sprawie zbiórki można kontaktować się te-
lefonicznie z panią Danutą pod nr 507 844 748

• Małolat wspiera Małolaty
W  okresie przedświątecznym podopieczni pla-
cówki wsparcia dziennego „Małolat” mogą liczyć 
na wsparcie dąbrowskich organizacji pozarządo-
wych. Jak co roku, Stowarzyszenie Małolat wspól-
nie z Motosercem chciało zorganizować Mikołajki, 
ale niestety z racji pandemii, musieli porzucić ten 
pomysł. Będą jednak robić paczki świąteczne dla 
dzieciaków z ich świetlicy.
Chcecie wesprzeć „Małolata”, zadzwońcie 
pod nr tel.: 668 448 174
Profil FB stowarzyszenia: bit.ly/Stowarzysze-
nieMałolat

• Dar Serca dla najbardziej 
potrzebujących

Stowarzyszenie Dar Serca w  okresie przed-
świątecznym przekaże paczki żywnościowe 
podopiecznym świetlicy środowiskowej Kra-
ina Przyjaźni. Ponadto stowarzyszenie uczest-
niczy w programie Polskiej Akcji Humanitar-
nej „Pajacyk”. Pajacykowa sieć pomocowa to 
akcja, dzięki której uczniowie dąbrowskich 
szkół podstawowych korzystają w roku szkol-
nym 2020/2021 z  refundacji obiadów szkol-
nych. Dzięki niej uczniowie otrzymają pomoc 
w formie paczek żywnościowych.
Kontakt: 505 272 808
Więcej: www.stowarzyszeniedarserca.org.pl

• Betlejemskie Światło Pokoju 2020 
– Światło Służby

W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem 
„Światło Służby”. Z powodu pandemii przekaza-
nie światła od skautów słowackich odbędzie się 
w  kameralnym gronie. Co istotne, światło do-
trze do Dąbrowy Górniczej, gdzie będzie prze-
kazywane dalej wśród mieszkańców przez zu-
chy i harcerzy wraz z życzeniami świątecznymi. 
Uroczyste przekazanie odbędzie się w Bazylice 
Matki Bożej Anielskiej w  Dąbrowie Górniczej 
w niedzielę 20 grudnia.
Aktualne informacje: https://www.facebook.
com/HufiecZHPDabrowaGornicza

• Świąteczna Akcja Mikołajkowa
Stowarzyszenie Volley zaangażowało się w po-
moc dzieciom, które przebywają w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Zebrane środki 
przekażą na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, 
które w Mikołaja trafią do wszystkich 4 ośrod-
ków działających na terenie naszego miasta.
Więcej informacji znajdą Państwo na fanpa-
ge’u stowarzyszenia: https://www.facebook.
com/StowarzyszenieVolleyDG

#DziejesięwDG
Świąteczne akcje

MAGDALENA MIKE 
z Centrum Aktywności 
Obywatelskiej

– Dąbrowskie organiza-
cje pozarządowe, pomimo 
trudności związanych z pan-
demią, nie opuszczają nikogo w  potrzebie. 
Są zdeterminowane, by każdy potrzebujący 
pomocy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej po-
czuł ciepło i magię świąt. W tym trudnym dla 
wszystkich roku wsparcie drugiej osoby jest 
szczególnie ważne, dlatego Dąbrowa sobie 
pomaga.

polub nas na
FACEBOOK

FB – W Dąbrowie sobie pomagamy
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nasze sprawy
Świąteczne akcje

Dąbrowska Paka Dobra

– Przygotowaliśmy tor-
by, które każdy mieszka-
niec miasta może wypełnić 
słodyczami, prezentami, 
produktami spożywczymi 
i  podarować je komuś wo-
kół nas, kto jest samotny, 

potrzebujący. W  ten 
prosty sposób spra-
wimy najpiękniej-
szy, świąteczny pre-

zent, podarujemy ciepło 
i serdeczność – mówi Beata 
Pisarczyk, Pełnomocnik Pre-
zydenta Miasta ds. Współ-
pracy z Otoczeniem.

Nie ma nic prostszego 
i bardziej satysfakcjonują-
cego niż pomaganie i dzie-
lenie się dobrem!
Dobrych świąt!

To grudniowa inicjatywa, która zachęca do dzielenia 
się dobrem z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują 
– osobami samotnymi, starszymi, tymi, którzy zostali 
doświadczeni przez los.

URSA 
pomaga  
sąsiadom
Sąsiedzi muszą sobie pomagać! 
Dlatego Ursa Polska Sp. z o.o. przekazała środki dezynfekujące i higie-
niczne Przedszkolu nr 33 oraz Szkole Podstawowej nr 21. W związku 
z koniecznością przejścia na naukę zdalną w placówkach oświatowych 
firma doposażyła też Przedszkole nr 33 w komputer, monitor oraz dru-
karkę. W podziękowaniu przedszkolaki narysowały zakład Ursa. Wi-
dziany oczami dzieci wygląda wspaniale! 

Metropolitalna Wigilia 
dla Samotnych – 
z dostawą do domu
Choć pandemia uniemożliwia organizację miejskich 
spotkań wigilijnych dla samotnych, seniorów i osób 
potrzebujących, to w Dąbrowie Górniczej przygoto-
wano akcję, dzięki której wieczerza wigilijna dotrze 
do nich.

– Zależy nam, by pomimo tej 
trudnej sytuacji, mieszkań-
cy miasta, którzy z  różnych 
względów nie spędzają wie-
czerzy wigilijnej w gronie naj-
bliższych, poczuli magię świąt. 
Dlatego wspólnie z  fundacją 
Wolne Miejsce, darczyńcami 
i wolontariuszami organizuje-
my Metropolitalną Wigilię dla 
Samotnych – mówi Bożena 
Borowiec, zastępca prezyden-
ta miasta odpowiedzialna za 
politykę społeczną. – 24 grud-
nia w  godzinach od 7.00 do 
15.00 wolontariusze odwiedzą 
wszystkie osoby, które wcze-
śniej zgłoszą chęć otrzymania 
kolacji wigilijnej i  dostarczą 
specjalne świąteczne paczki – 
wyjaśnia.
Chęć przyjęcia paczki z wigilij-
nymi potrawami może zgłosić 
każda osoba, która nie spędzi 
Wigilii w gronie najbliższych, 
a z powodu wieku lub stanu 
zdrowia miałaby problem z jej 
przygotowaniem. Wystarczy 

skontaktować się z  infolinią 
fundacji Wolne Miejsce, która 
od 5 do 20 grudnia będzie czyn-
na przez całą dobę pod nume-
rem telefonu: 32 723 26 36.
Do akcji wciąż mogą przyłą-
czyć się również wolontariu-
sze, którzy chcą pomóc w do-
starczaniu wigilijnych paczek. 
– Każdy, kto chce zrobić coś 
autentycznego i dobrego dla 
drugiego człowieka, może 
dołączyć do grona dąbrow-
skich ochotników. Zachęcam 
i  zapraszam, by włączyć się 
w pomaganie innym. Nawet 
odrobina serdeczności, po-
darowana bezinteresownie 
drugiemu człowiekowi, może 
sprawić, że przez chwilę po-
czuje się szczęśliwym i zapo-
mni o codziennych kłopotach 
– dodaje Bożena Borowiec.
Chętnych do wolontariatu 
i  wsparcia działań fundacji 
zapraszamy na stronę:
www.facebook.com/wolne-
miejsce

WIĘCEJ

INFORMACJI
www.dg.pl
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nasza historia

Górnicze tradycje miasta
Barbórka

Kopalnia Ćwiczebna
Pierwszy etap budowy kopalni rozpoczęto w 1927 r., a następnie 
rozbudowano o kolejne dwa poziomy w latach 1958-61. Wyrobiska 
kopalni służyły uczniom Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej 
do zajęć praktycznych do 1994 r. Obecnie znajduje się tutaj pod-
ziemna trasa turystyczna o długości 650 m, a obiekt jest włączony 
do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Kopalnia Stanisław
Kopalnię otwarto około 1870 r., udostępniając złoże upadowymi. 
Wydobycie prowadzono do 1934 r. Po działalności kopalni pozosta-
ły dwie hałdy: Stanisław Mały i Duży, a fragment terenu górnicze-
go zagospodarowano, tworząc Park Miejski Podlesie ze ścieżkami 
rowerowymi i szlakami do turystyki pieszej.

Kopalnia Flora
Zakład powstał w 1903 r. w wyniku scalenia kilku małych, działają-
cych tu wcześniej kopalń. Wydobycie prowadzono do 1931 r. w re-
jonie Gołonoga i Strzemieszyc Wielkich. Wszystkie szyby i upado-
we oraz infrastrukturę techniczną kopalni „Flora” zlikwidowano, 
a tereny pogórnicze zagospodarowano. Jedynymi pozostałościami 
są obecnie dawne budynki administracyjne kopalni.

Kopalnia Anna
Założona w 1820 r. kopalnia prowadziła wydobycie rud galma-
nowych dla hut cynku. Złoże udostępniano szybami, a następnie 
wybierano, drążąc chodniki i komory do głębokości około 20 m. 
Wydobycie zakończono w latach 90. XIX w. Teren jest częściowo 
zalesiony, a na znacznym obszarze zachowały się ślady dawnej 
działalności górniczej.

Kopalnia Kawia Góra
Kopalnia galmanu powstała w 1844 r. na pagórku nieopodal Strze-
mieszyc Małych. Podziemna eksploatacja od początku napotykała 
na problemy z dużymi dopływami wód, dlatego do odwadniania 
wyrobisk zamontowano maszynę parową. Wydobycie zakończono 
w 1857 r., a po działalności górniczej pozostały liczne zagłębienia 
dawnych szybów i hałdy w mocno zarośniętym terenie.

Źródliska na Zakawiu
Na naturalnych wypływach wód podziemnych u podnóża góry 
Gieraska zlokalizowano płuczkę Bobrek, która w I połowie XIX 
w wzbogacała rudy galmanowe. Obszar pierwotnie zdegradowany 
przemysłowo, został spontanicznie przez naturę zrekultywowany, 
a podmokłe, bagniste tereny stały się ostoją ciekawej fauny oraz 
flory i są objęte ochroną jako użytek ekologiczny.

Zbliża się 4 grudnia, 
czyli Barbórka, 
najważniejsze 
święto braci 
górniczej, ongiś 
hucznie obchodzone 
także w Dąbrowie 
Górniczej. Co 
nam dziś zostało 
z tych górniczych 
tradycji miasta? 
Czy zachowały się 
jeszcze miejsca, 
świadczące 
o jego górniczych 
korzeniach?

Dąbrowa oficjalnie stała się 
Górnicza w 1918 r., chociaż 
już od wielu lat wieś, a póź-
niej miasto, potocznie okre-
ślano tym górniczym przydo-
mkiem. Każdy, kto spojrzy na 
zdjęcia Dąbrowy Górniczej 
z  tamtego okresu, stwierdzi, 
że „górniczość” miasta była 
po prostu oczywista. Dzisiaj 
słychać czasem głosy, że Dą-
browa jest Górnicza już tylko 
z nazwy. Nie jest to do koń-
ca prawda, gdyż w  mieście 
pracują jeszcze dwa zakłady 
górnicze: kopalnia dolomitu 
w  Ząbkowicach i  kopalnia 
piasku w  Okradzionowie. 
Oczywiście brak od 1995 r. 
tego, co nadawało miastu 
górniczy charakter – kopalń 
węgla kamiennego. Po likwi-
dacji kopalni „Paryż” („Ge-
nerał Zawadzki”) miejscem, 
gdzie kultywuje się górnicze 
tradycje jest Muzeum Miej-
skie „Sztygarka”, a zwłaszcza 
Kopalnia Ćwiczebna. Obec-
nie jest to jedyny punkt na 
terenie Dąbrowy Górniczej 
i  Zagłębia Dąbrowskiego, 
gdzie można jeszcze dotknąć 
prawdziwego pokładu węgla. 
Muzeum dokumentuje rów-
nież miejsca związane z eks-
ploatacją rud cynku i ołowiu, 
czego efektem będzie wyzna-
czenie Szlaku Kruszcowego.
Dziś trudno znaleźć ślady 
działalności górniczej, więk-
szość uległa zatarciu. Świad-
czy to z pewnością o ciągłej 
dynamice miasta, która 
kiedyś małą wieś zmieniła 
w  prężny ośrodek przemy-
słowy, aby następnie obsza-
ry pogórnicze przekształcać 
w tereny zielone.

Zbigniew Mirkowski
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Jasnowidze 3

Praca za zamkniętymi 
drzwiami

Czekał, czekał... i się do-
czekał! Swoje pięć mi-
nut w  końcu otrzyma-
ła współczesna wersja 
bibliotecznego patrona, 
która już w grudniu uka-
że swoje prawdziwe obli-
cze w dwóch projektach. 
W  „Czytaj z  Hugonem” 
poznamy jego literackie upodobania, natomiast w „Hu-
gon Show” to właśnie on będzie przepytywał i wypy-
tywał zaproszonych gości o sprawy ważne i nie zawsze 
poważne. Śledźcie facebook’owy profil MBP, aby nie 
przegapić tej wyjątkowej okazji do stanięcia oko w oko 
z tą wyjątkową osobowością!/MB/

Nieczynne z dnia na dzień pla-
cówki biblioteczne nie próżnują! 
Porządkowanie zbiorów i pod-
liczanie inwentarzy, nadawanie 
sygnatur, prace magazynowe czy 
wykreślanie ubytków to tylko 
niektóre zadania, którym obec-

nie poświęcają się bibliotekarze. 
Strzemieszycka Filia nr 8 posta-
nowiła również stworzyć nowe 
działy (m.in. z powieściami wo-
jennymi czy thrillerami psycho-
logicznymi), które szczególnie 
interesują ich czytelników./MB/

Tegoroczne jury w  składzie: 
Ewa Fudali-Bondel (Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Przedsię-
biorczości i Obsługi Inwesto-
rów), Jacek Uroda (właściciel 
firmy Jaco. Pro) oraz Prze-
mysław Ruta (wykładowca 
Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu) nie miało łatwe-
go zadania. Burzliwe obrady 
pozwoliły jednak wybrać dru-
żynę, której strategia bizneso-
wa miałaby największą szansę 
na realizację w przestrzeni dą-
browskiej Fabryki Pełnej Życia. 
Zwycięskim projektem okazało 
się „EcoBEEnomy”, autorstwa 
grupy z  V Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Zamoyskie-
go w składzie: Natalie Scheiflin-
ger, Julia Rudnik i  Wiktoria 
Wójcik. II miejsce zajęli: Han-

na Janusz, Magdalena Biesaga 
oraz Grzegorz Dziechciarz z II 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Żeromskiego, których 
propozycja wrotkarni „Powrot-
ki” przegrała zaledwie o włos 
z wygraną koncepcją. Na po-
dium znalazła się również gru-
pa z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. W. Łukasińskiego 
(Marta Orczyk, Jacek Lewicki, 
Michał Wroński), która posta-
wiła na stworzenie salonu gier 
VR – Pixel. Zwycięzcom, jak 
i wszystkim uczestnikom pro-
jektu, serdecznie gratulujemy! 
Organizatorami projektu byli: 
Miejska Biblioteka Publiczna 
i  Urząd Miejski w  Dąbrowie 
Górniczej, przy wsparciu me-
rytorycznym Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu./MB/

W Galerii Klubowej Biblioteki Głównej do koń-
ca roku można oglądać wystawę „Jasnowidze 3”, 
udostępnioną przez Wydawnictwo Dwie Siostry. 
Wystawa jest zwieńczeniem trzeciej edycji mię-
dzynarodowego konkursu dla ilustratorów „Jasno-
widze”. Konkurs ma na celu odkrywanie młodych 
talentów i umożliwienie im zaistnienia na pol-
skim rynku wydawniczym. Pokonkursowa wy-
stawa złożona jest z nagrodzonych i wyróżnionych 
prac oraz wybranych 40 najlepszych projektów. 
Prezentuje ona przekrój najróżniejszych stylów, 
pomysłów i wizji artystycznych, które układają się 
w bogatą i inspirującą konstelację./MB/

FINAŁOWA ROZGRYWKA
27 października pięć kreatywnych 
i zdeterminowanych drużyn dotarło 
do finału IV już edycji „Fabryki Kre-
atywnego Biznesu”, by zawalczyć 
o miano „Młodego Lidera Biznesu”!

Studio biblioteka

Kamera. Akcja!  
Hugon Bossy.

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia
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„Kociołek opowieści”
W organizowanym przez Lustro Biblioteki konkursie 
na najlepszą zakładkę inspirowaną cytatami pocho-
dzącymi z książki „Kociołek opowieści” dąbrowska 
MBP zajęła... I miejsce! Spośród ponad 200 zgłoszeń 
wybrana została praca Kingi Jasek-Rozińskiej, która 
na co dzień realizuje swoje kreatywne wizje w biblio-
tecznej Literackiej Pracowni Artystycznej. Umiejętne 
wykorzystanie farb akrylowych, akwareli i kredek, 
a także niebanalny pomysł sprawiły, iż na półki Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży powędruje piętna-
ście książek od Wydawnictwa HarperCollins!/MB/

facebook

@mbpdg

instagram

www.instagram.com/bibliotekadg

strona internetowa

www.biblioteka-dg.pl

tel. 32 639 03 00

fax. 32 639 03 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. T. Kościuszki 25

KONTAKT

Świąteczne opowieści

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Świąteczne 
Bingo!

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
„A ja żem jej powiedzia-
ła...” – Katarzyna Nosow-
ska. Pozycja obowiązkowa 
na dziś. Z przymrużeniem 
oka, humorystycznie ale 
też mądrze i  bezpośred-
nio o życiu oraz współcze-
snych jego aspektach. Roz-
bawi do łez, ale też podda 
refleksji. Nie ma możliwo-
ści, by nie odnaleźć siebie 
na kartkach tej książki.

Poleca

Anna  
Urbańska 

z Annanas Studio 
Kreatywne

Już 1 grudnia na facebo-
ok’owym profilu dąbrowskiej 
MBP zagości kolejna edycja 
zabawy „Literackie Bingo”! 
Świąteczna odsłona projektu 
potrwa 24 dni i będzie polega-
ła, tak jak dotychczas, na do-
pasowywaniu okładek książek 
do codziennie odsłanianych 
pól. Na najbardziej aktyw-
nych uczestników czekać 
będą atrakcyjne nagrody 
książkowe, choć warto-
ści poznawcze płynące 
z  zabawy pozostaną 
bezcenne!/MB/

Czasoumilacz

Coraz 
chłodniejsza 
aura 
i popołudnia 
skąpane 
niemal 
w zupełnej 
ciemności 
przypominają, 
że już 
najwyższy 
czas ogłosić 
kolejną edycją 
konkursu 
literackiego 
„Świąteczne 
zda(e)rzenie”!

Celem organizowanego od kilku lat konkursu 
jest napisanie opowiadania dotyczącego świą-
tecznej tematyki, z zawarciem pełnego zesta-
wu wyrażeń, który każdorazowo przygoto-
wywany jest przez pracowników MBP. Tym 
razem, w opowiadaniu znaleźć powinny się 
zwroty (w pełnej, niezmienionej wersji): san-
dacz w opałach; a niech to goździk!; wyglądał 
jak dziadek do orzechów; niewykryty bun-
townik wśród elfów; muchomor się zachmu-
rzył; gdzie jesteś pierniczku?; jak z powieści 
Dickensa, niedźwiedzia łapa zamarła, szklane 
bombki rozbłysły z zapałem oraz pyton w bi-
bliotece. Prace o objętości min. 1 strony A4, 
a nie więcej niż 3 stron A4 znormalizowanego 
maszynopisu (czcionka: Times New Roman, 
Calibri; wielkość: 12) można przesyłać do 23 
grudnia na adres: Miejska Biblioteka Publicz-
na, ul. T. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Gór-
nicza z dopiskiem: „Świąteczne zda (e) rzenie” 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: konkurs@biblioteka-dg.pl, w obu 
przypadkach dołączając stosowne załącz-
niki dostępne do pobrania na stronie www.
biblioteka-dg.pl. O rozstrzygnięciu konkursu 
poinformujemy 11.01.2021 r. na stronie inter-
netowej MBP oraz bibliotecznym Facebooku. 
Jak zwykle liczymy na Waszą kreatywność 
i pomysłowość. Mamy nadzieję, że tak jak 
w zeszłych latach będziemy mogli przeczytać 
setki niesamowitych opowiadań!/MB/
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Nowe stawki  
za śmieci
25 listopada, podczas sesji, radni podjęli 
uchwałę w sprawie nowych stawek za 
gospodarowanie odpadami. Od 1 lutego 
2021 r., w Dąbrowie Górniczej miesięczna 
opłata za odbiór odpadów segregowanych 
wyniesie 29 zł od osoby. W przypadku 
śmieci niesegregowanych będzie to 58 zł. 
Za takim rozwiązaniem opo-
wiedziało się 15 radnych, 7 
było przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosu.
– Przyjęcie stawek za odbiór 
śmieci jest naszym ustawowym 
obowiązkiem. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem, system 
gospodarowania odpadami ko-

munalnymi musi być systemem 
samofinansującym się. Oznacza 
to, że wszystkie koszty związane 
z odbiorem i zagospodarowa-

niem odpadów muszą być po-
kryte z opłat wnoszonych przez 
mieszkańców i jako miasto nie 
mamy możliwości dopłacania 
do systemu z innych środków.  
Pamiętajmy też, że znaczący 
wpływ na cenę śmieci ma to, ile 
ich produkujemy oraz ile osób 
składa deklaracje. Jeśli wię-
cej osób będzie składać się na 
funkcjonowanie systemu, tym 
opłata od osoby może być niż-
sza – podkreśla Marcin Bazylak, 
prezydent miasta i dodaje:
– Jestem przekonany, że każdy 
z radnych był w pełni przygoto-
wany do podjęcia merytorycz-
nej decyzji dotyczącej stawki za 
śmieci. Podkreślam to, ponie-
waż podczas dyskusji nad tymi 
uchwałami, wiele osób uciekło 
się do populizmu, którego na-
tężenie przekroczyło poziom 
przyzwoitości. Mam świa-
domość, że nie było to łatwe 
głosowanie, ale wiem również, 

że uchwała ta została dobrze 
przygotowana, sprawdzona 
i policzona. Podejmując decyzję 
w sprawie wysokości stawek, 
podjęliśmy decyzję świadomą 
i  dziękuję wszystkim, którzy 
podchodzą do spraw Dąbrowy 
Górniczej odpowiedzialnie.

puls miasta
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Przegl  d
Dąbrowski

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

OGŁOSZENIA DROBNE
• Kupię mieszkanie, kupię ziemię, tel. 518 789 667

Prezydent poinfor-
mował jednocześnie, 
że wspólnie z  częścią 
radnych pracuje nad 
programem osłono-
wym dla najuboższych 
mieszkańców. Zosta-
nie on przedstawiony 
podczas grudniowej 
sesji Rady Miejskiej, 
tak aby mógł on zacząć 
obowiązywać równo-
cześnie z obowiązywa-
niem nowych stawek za 
odbiór odpadów. 

Pamiętajmy, że znaczący 
wpływ na cenę śmieci ma 
to, ile ich produkujemy 
oraz ile osób składa de-
klaracje. Jeśli więcej osób 
będzie składać się na funk-
cjonowanie systemu, tym 
opłata od osoby może być 
niższa.

Dąbrowa Górnicza dzięki licznym terenom zielonym jest 
domem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 
Ostatnio w rejonach Pogorii III oraz II zamontowano 
specjalne budki, które szczególnie upodobały sobie nuro-
gęsi. Słyszeliście kiedyś o nich? 

Nurogęś to rodzaj kaczki, która lęgnie się w naturalnych 
dziuplach oraz norach. Korzysta też właśnie z dąbrow-
skich budek lęgowych! Warto wiedzieć, że w naszych 
rejonach występuje ona dosyć rzadko, dlatego tak ważne 
jest, aby spacerując wzdłuż Pogorii, nie zakłócać jej spo-
koju. Zobaczcie, jakie to sympatyczne ptaki!

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

Skarby dąbrowskiej  
natury

Czekamy na Wasze zdjęcia.
Zapraszamy na 
fotograficzne, 
bezkrwawe 
łowy. 
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DĄBROWSKI 
MORS Z SUKCESEM 
W PUCHARZE POLSKI

Kolejny dąbrowianin z dębo-
wym duchem! Daniel Trzę-
siec, członek klubu Pogoria 
Morsuje, w listopadzie zajął 2. 
miejsce w I Rundzie Pucharu 

Polski w Zimowym Pływaniu 
– RUEDA WINTER SWIM-
MING 2020 na dystansie 500 
metrów. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów! DG

sport
#DębowyDuch

BIEG WOLNOŚCI 
ZA NAMI
Biegowe zawody zostały zorganizowane z okazji 115. rocznicy Republiki 
Zagłębiowskiej w ramach obchodów Dni Wolnościowych w Dąbrowie 
Górniczej. 

Z powodu pandemii zawodni-
cy startowali indywidualnie, 
a osiągnięte wyniki były reje-
strowane za pomocą specjalnej 
aplikacji.
Łącznie w biegu udział wzię-
ło 281 uczestników na trzech 
dystansach: 1905 m (bieg ro-
dzinny), 6 km i 11,5 km.
▶️ Bieg na 6 km (kobiety):

1. Magdalena Krupa
2. Małgorzata Mróz
3. Agnieszka Łukaszewska

▶️ Bieg na 6 km (mężczyźni):
1. Daniel Wypysiński
2. Kazimierz Szumliński
3. Marek Maluchnik

▶️ Bieg na 11,5 km (kobiety):
1. Katarzyna Korus
2. Barbara Pecyna
3. Katarzyna Chyżyńska

▶️  Bieg na 11,5 km (mężczyź-
ni):
1. Kamil Nadrowski
2. Ryszard Kościółek
3. Damian Kośmider 

Za kulisami

KOSZYKÓWKA W CZASIE 
PANDEMII
Obecna sytuacja w Polsce i na świecie 
uderzyła również w branżę sportową. 
Sezon 2020/21 jest inny, nie tylko 
z powodu gry przy pustych trybunach 
i praktycznie zerowej interakcji na linii 
kibice-zawodnicy. 
W celu sprawnego rozgrywa-
nia rozgrywek każdy z klubów 
musi przestrzegać zasad oraz 
rekomendacji wydanych przez 
Polską Ligę Koszykówki, które 
mają na celu zminimalizowa-
nie ryzyka zakażeń wśród za-
wodników.
Część z nich wymaga dodat-
kowych planów logistycznych 
oraz pomocy „osób trzecich”. 
Głównie dotyczy to meczów 
wyjazdowych oraz podróży na 

nie. W trakcie przejazdu au-
tokarem postoje powinny być 
ograniczone do niezbędnego 
minimum, a w trakcie przy-
stanków należy unikać stacji 
benzynowych oraz przydroż-
nych barów lub restauracji. 
Ważny jest też odpowiedni 
dobór hotelu, który spełnia 
normy sanitarne (m.in. środek 
do dezynfekcji na korytarzach, 
zasłanianie ust i  nosa przez 
personel).

W przypadku meczów domo-
wych większa odpowiedzial-
ność spada bezpośrednio na 
organizatorów. Spowodowane 
jest to przepisem o  całkowi-
tym zakazie kontaktu oraz 
rozmowy między zawodnika-
mi a  przedstawicielami me-
diów. Wszystkie pytania, któ-
re dziennikarz chciałby zadać 
w ramach konferencji prasowej 
lub wywiadu, są przekazywa-
ne zawodnikom pośrednio po-

przez oddelegowanego do tego 
pracownika klubu. Przedsta-
wiciel mediów przed przyzna-
niem akredytacji jest obecnie 
dokładniej sprawdzany przez 
klub, aby wykluczyć możliwość 
wejścia osób z zewnątrz, które 
z  zawodem dziennikarza nie 
mają nic wspólnego, a akredy-
tację wykorzystują jako darmo-
wy bilet wstępu na mecz.
Pomimo tego, że koronawirus 
nie oszczędzał drużyn, o czym 

przekonał się też MKS Dąbro-
wa Górnicza, udało się jak do 
tej pory rozegrać 108 ze 111 za-
planowanych meczów. Było to 
możliwe dzięki wprowadzaniu 
na bieżąco zmian w termina-
rzu rozgrywek. Niektóre mecze 
były przekładane na późniejszy 
termin, a niektóre rozgrywane 
szybciej, aby kluby, które mogły 
grać, nie miały przedłużających 
się przerw, czekając na powrót 
przeciwników z kwarantanny.
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Świąteczne 
Drzewko 
Dobrego Słowa
Świąteczne Drzewko Dobrego Słowa – to nazwa nowego projektu organi-
zowanego przez Pałac Kultury Zagłębia, w którym chcemy zachęcić Was, 
Drodzy Mieszkańcy, do budowania lokalnej wspólnoty, przekazywania 
sobie nawzajem pozytywnych słów oraz rozwijania własnej kreatywności.

Od 30 listopada na facebo-
ok’owym fanpage’u  Pałacu 
Kultury Zagłębia znajdziecie 
specjalne warsztaty wideo 
z  tworzenia ekologicznych 
ozdób choinkowych, przygo-
towane przez naszych pracow-
ników. Wspomniane ozdoby 
wykonamy  m.in. z  zimnej 
porcelany, filcu czy techniką 
zwaną makramą. Kiedy już 
wspólnie wykonamy świątecz-
ne ozdoby, nastanie magicz-
ny czas, w którym będziemy 
mogli razem z Wami ozdobić 
wybrane do tego drzewka – 
w różnych częściach Dąbro-
wy Górniczej. Drzewka będą 
oznakowane logotypem Pała-
cu Kultury Zagłębia i częścio-
wo przystrojone. Ich lokaliza-
cję (głównie przy pałacowych 
klubach osiedlowych i świetli-
cach środowiskowych) znajdą 
Państwo na specjalnych map-
kach, które wkrótce pojawią 
się w  naszych mediach spo-

łecznościowych. Akcja wie-
szania ozdób potrwa od 16 do 
23 grudnia i będzie połączona 
ze śpiewaniem utworów świą-
tecznych przez pałacowych 
artystów. Zachęcamy do kon-

taktu również dąbrowskie in-
stytucje i firmy, które razem 
z nami chciałyby przyozdobić 
dąbrowskie drzewka. Więcej 
informacji na stronie www.
palac.art.pl.

Pałac mieni się barwami

16 listopada Pałac Kultury Zagłębia pod-
świetlił się kolorami tęczy z okazji Między-
narodowego Dnia Tolerancji, a dzień później 
w ramach obchodów Światowego Dnia Wcze-

śniaka jego elewacja przybrała kolor fioleto-
wy. Jednak zmiana oświetlenia to tylko ze-
wnętrzny znak, tolerancja oraz zrozumienie 
powinny być w każdym z nas. 

poniedziałki
18:00
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18:00
środy
18:00
czwartki
18:00

wybrane  
weekendy

piątki
18:00

Zobrazowani
MALARSTWO I RYSUNEK

Warsztaty u Taty
NIEZWYKŁE ZWYKŁE RZECZY

Kreatywna niespodziewanka
KULTURALNY MISZMASZ

Niepublikowane dotychczas nagrania, 
relacje i projekty

Robótki zręczne
EKOLOGICZNE OZDOBY NA CHOINKĘ

WIRTUALNY REPERTUAR
WARSZTATY I RELACJE ONLINE OD 27 LISTOPADA

Odwiedź też Wirtualne Archiwum PKZ na www.palac.art.pl,  
gdzie już teraz dostępnych jest ponad 160 filmów!

Dobrze w domu być z mamą
ZABAWY SENSOPLASTYCZNE

Spisak w nowej 
odsłonie
19 listopada 2020 r. Prezydent 
Miasta Dąbrowa Górnicza powołał 
prof. dr hab. Romana Widaszka na 
stanowisko Dyrektora Artystycznego 
13.  Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Michała Spisaka.

Tym samym kolejna edycja 
wielkiej muzycznej rywa-
lizacji młodych adeptów 
sztuki instrumentalnej – 
w kategoriach obój, klarnet 
i  fagot – odbędzie się we 
wrześniu 2021 roku w Pa-
łacu Kultury Zagłębia! Wy-
darzenie rozpocznie się od 
Koncertu Inauguracyjnego 
w  wykonaniu Orkiestry 
Sinfonia Iuventus im. Jerze-
go Semkowa 14 września, 
a zakończy Koncertem Lau-

reatów z  towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Zabrzańskiej 23 
września przyszłego roku. 
Miasto Dąbrowa Górnicza 
oraz dąbrowskie instytucje 
i  stowarzyszenia zgłosiły 
gotowość do włączenia się 
w działania promujące kon-
kurs i postać jego wybitnego 
patrona, a także do pomo-
cy w realizacji wydarzenia 
w nowej, festiwalowej for-
mule.
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