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CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL
KRS 0000509628

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH „OTWARTE SERCA”
KRS 0000114529

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE 
RODZIN W KRYZYSIE
KRS 0000023455

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA 
CUKRZYCY
KRS 0000474362

FUNDACJA GODNE ŻYCIE
KRS 0000139088

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA  
AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM”
KRS 0000369145

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619

FUNDACJA SZKOLNA TZN
KRS 0000580857

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – 
POGORIA
KRS 0000063580

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042

LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 
BŁĘDÓW  
KRS 0000023953

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 
OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
(ze wskazaniem: dla Koła PZN 
w Dąbrowie Górniczej) 

STOWARZYSZENIE „DAR SERCA”
KRS 0000301248

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI 
SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH 
RAZEM DO CELU
KRS 0000114587

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ  
KRS 0000186577
(ze wskazaniem: Klub SHDKRP 
im. dr. Adama Bilika przy ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Górniczej)  

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ
KRS 0000528257

STOWARZYSZENIE KROKUS 
KRS 0000467998

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW 
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 
KRS 0000204851

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 
P.N. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI 
KRS 0000169477

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI –  
ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 
KRS 0000131323
(ze wskazaniem: Oddział Miejski 
w Dąbrowie Górniczej)

ZIEMIA I MY – CENTRUM EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ
KRS 0000004050

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO –  
CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS 0000273051
(ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza)

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ
KRS 0000116212
(ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej 
i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz 
z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; 
Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; 
Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; 
Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; 
Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 
42-523; Łęka 42-523)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „POGORIA IV”
KRS 0000661931

Szczegóły na:
ngo.dabrowa-gornicza.pl
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rozmowa miesiąca

MIASTO KOBIET
Na wystawie upamiętniającej 

ważne postaci wydarzeń roku 1905 
w Zagłębiu, którą wciąż można oglą-
dać w plenerze Fabryki Pełnej Życia, 
zostały przedstawione dwie kobiety: 
Halina Czechowska (żona pierwsze-
go prezydenta Dąbrowy Górniczej 
Adama Piwowara) oraz Aleksandra 
Szczerbińska (żona Józefa Piłsud-
skiego). Obie panie symbolizują nie 
tylko walkę o narodowe i społecz-
ne wyzwolenie toczoną w naszym regionie na przełomie 
XIX i XX wieku. Ich życiorysy są również świadectwem 
zaangażowania kobiet w sprawy publiczne. Czechowska 
i Szczerbińska należały do grona tych działaczek, które 
niepodległościowe dążenia łączyły z  kwestią równości 
wszystkich ludzi. To dzięki m.in. ich aktywności i deter-
minacji pierwszy rząd wolnej Polski w 1919 roku przyznał 
prawa wyborcze kobietom, co potwierdziła potem pierwsza 
konstytucja odrodzonego państwa, której 100-lecie uchwa-
lenia przez Sejm będziemy obchodzić 17 marca. Przyjęta 
wówczas ustawa zasadnicza w zakresie wolności obywatel-
skich, praw społecznych oraz demokratycznych podstaw 
sprawowania władzy należała do najnowocześniejszych 
na kontynencie.

Dziś polityczne prawo kobiet do uczestnictwa w życiu 
publicznym wydaje nam się oczywistością. Dąbrowa Gór-
nicza XXI wieku to przecież miasto, na rozwój którego duży 
wpływ mają jego mieszkanki. Są obecne w samorządzie, 
biznesie, kulturze, sporcie czy działalności obywatelskiej. 
Zabierają głos, protestują, organizują się. Reprezentują róż-
ne poglądy i wrażliwości. Łączy je społeczna aktywność, 
zdolność do dialogu, rzeczowość. Warto dbać, by kolejne 
pokolenia dąbrowianek miały szansę na realizację własnych 
marzeń. Tak jak sto lat temu zabiegały o to Halina Czechow-
ska i Aleskandra Szczerbińska. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

O atutach inwestycyjnych Dąbrowy 
Górniczej i odwadze kobiet w biznesie 
mówi Ewa Fudali-Bondel, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. rozwoju 
gospodarczego i naczelnik Wydziału 
Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi 
Inwestorów Urzędu Miejskiego.
– Kolejny inwestor otworzył 
swój zakład w  Dąbrowie 
Górniczej – taki komunikat 
często pojawia się na łamach 
„Przeglądu Dąbrowskiego”. 
Jak zaczyna się każda taka 
historia, której finałem są 
nowe miejsca pracy w naszym 
mieście?
– Wszystko zaczyna się od 
strategii gospodarczej opar-
tej na analizie potencjału, 
jakim dysponujemy. Na jej 
podstawie tworzy się inteli-
gentną specjalizację miasta. 

Dąbrowa Górnicza to świet-
ne miejsce dla branży mo-
toryzacyjnej, przetwórstwa 
szkła, hutnictwa, logistyki 
czy technologii LCD. Mamy 
też świetne warunki dla firm 
prosperujących w obszarze 
ochrony zdrowia, sportu 
i rekreacji. Starając się pozy-
skać dany projekt, oceniamy 
też innowacyjność, jego war-
tość dla miasta oraz jakość 
miejsc pracy.
– Na jakie kwestie zwracają 
uwagę potencjalni inwestorzy?

– Podstawową sprawą jest ocena 
terenu, na którym ma powstać 
zakład. Inwestorzy oceniają po-
tencjał działki, jej wyposażenie 
w media, aspekty logistyczne. 
Oprócz strony infrastruktural-
nej ważna jest również dla nich 
kwestia kapitału ludzkiego, czyli 
tego, z kim będą pracować. Oce-
niają poziom wykształcenia i ja-
kość szkół.
– Mamy już firmę zdecydowa-
ną na inwestycję. Co dalej?
– Nasz zespół ją poznaje. Bierze-
my pod uwagę też kraj, z które-czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Tegoroczny Bieg 
Walentynkowy 
z powodu pandemii 
odbywa się w innej 
formule: zawodniczki 
i zawodnicy mogą 
pokonać dystanse 
indywidualnie i swoje 
wyniki zarejestrować 
do 5 marca na stronie 
https://dostartu.
pl/wirtualny-bieg-
walentynkowy-
2021-v5437

Foto-przegląd

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
JEST KOBIETĄ
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go pochodzi inwestor. Do każ-
dej narodowości podchodzimy 
inaczej, uwzględniamy w roz-
mowach i negocjacjach kwestie 
kulturowe.
Ulubione słowo inwestora 
brzmi: szybko. Musimy spro-
stać tym wymaganiom przy 
obsłudze projektu inwesty-
cyjnego. Naszym atutem jest 
fakt, iż Dąbrowa Górnicza to 
miasto na prawach powiatu, co 
powoduje, że załatwienie wielu 
urzędowych formalności trwa 
krócej.
Dzięki bardzo dobrze rozwinię-
tej sieci współpracy z firmami, 
agencjami, instytucjami regio-
nalnymi i ogólnopolskimi je-
steśmy w stanie profesjonalnie 
i szybko rozwiązywać wszelkie 
problemy. Procentują tutaj lata 
doświadczeń i współpracy. Pra-
ca nie jest typowo urzędnicza, 
choćby ze względu na różnice 
stref czasowych, negocjacje od-
bywają się w  bardzo różnych 
godzinach. Jesteśmy skuteczni 
w tym, co robimy, bo siłą urzę-
du jest dobrze przygotowany 
zespół.
– Gdy przedsiębiorcy z  róż-
nych zakątków świata przyjeż-
dżają do Dąbrowy Górniczej, 
interesują się tylko terenami 
inwestycyjnymi?
– Im większa inwestycja, tym 
większe jest zainteresowanie 
miastem. Prezentujemy Dąbro-
wę i jej walory wpływające po-
zytywnie na jakość życia.

– Czy jest coś, co szczególnie 
im się podoba?
– Są zauroczeni Pogorią III, którą 
zostawiamy na koniec prezenta-
cji. Wrażenie wśród zagranicz-
nych inwestorów robi też Pusty-
nia Błędowska. Zaskakująca jest 
dla nich olbrzymia powierzch-
nia, którą zajmuje ArcelorMittal 
Poland d. huta „Katowice”.
– A co ich zaskakuje lub dziwi?
– Podczas podróży po regionie 
dziwi ich brak wyraźnych gra-
nic pomiędzy miastami. Trud-
ność sprawia im wymówienie 
nazwy miasta. Podczas nauki 
poprawnej wymowy tłumaczy-
my im jej pochodzenie.
Inwestor, często zagraniczny, 
ma problemy z nazewnictwem 
i lokalizacjami. Często to jego 
pierwszy kontakt z Polską, a co 
dopiero z Metropolią, Tucznawą 
czy Kazdębiem.
– Po drugiej stronie negocja-
cyjnego stołu pewnie najczę-
ściej spotyka Pani mężczyzn?
– To prawda. Jednak przy jednej 
z największych inwestycji ważną 
rolę odegrała świetnie zorgani-
zowana kobieta.
– Czy to zorganizowanie to 
cecha wyróżniająca kobiety 
w biznesie?
– Tak. Kobiety są też zazwyczaj 
odważniejsze.
– To cecha także dąbrowianek?
– Pierwsze stowarzyszenie 
zrzeszające przedsiębiorców 
z Dąbrowy Górniczej założyła 
kobieta. Panie aktywne w biz-

nesie w  naszym mieście są 
dobrze zorganizowane i po-
magają sobie. W  ramach 
Dąbrowskiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości 
powstała inicjatywa pod 
nazwą Zagłębie Kobiet 
Przedsiębiorczych, gdzie 
kobiety wymieniają 
się doświadczeniami 
i wiedzą. Zresztą me-
nadżerem Inkubato-
ra od początku jego 
istnienia jest zawsze 
kobieta. Gdy co roku 
organizujemy konkurs 
„Lokal na start”, to zgło-
szenia kobiet są zawsze 
świetnie przygotowane 
i przemyślane.
W  Dąbrowie Górniczej 
przedsiębiorczość jest ko-
bietą!
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  
Michał Syska

rozmowa miesiąca

Z OSTATNIEJ CHWILI
– Instanta to pierwszy inwestor z branży 
spożywczej, który zbuduje swój zakład na terenie 
KSSE w Tucznawie. To najlepszy dowód na to, że 
zespół współpracujący z inwestorami oraz tereny 
inwestycyjne w Tucznawie są gotowe na każde 
wyzwanie, bez względu na branżę – powiedział 24 
lutego Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Uruchomienie nowego zakładu produkującego 
kawę planowane jest do końca 2023 roku. Instanta 
dostarcza produkty do dużych sieci handlowych, ich 
odbiorcami są głównie importerzy, dystrybutorzy 
oraz firmy cateringowe z całego świata.

POMOC DLA BRANŻY 
GASTRONOMICZNEJ
Rada Miejska podjęła uchwałę zwalniającą z opłaty alkoholowej dąbrow-
ską gastronomię. To kolejny element miejskich działań nastawionych na 
pomoc lokalnym przedsiębiorcom. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
JEST KOBIETĄ

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.dabrowa-gornicza.com

 Robert Witecki, radny:

Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Szczegóły: 

https://cutt.ly/8k8a1ap

– Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych ogra-
niczeniami związanymi z epidemią Covid-19, dlatego w pierwszej 
kolejności powinniśmy wspierać przedsiębiorców działających 
w tej dziedzinie. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży to bardzo potrzebna uchwała, niebudząca 
chyba niczyjej wątpliwości.

– Jako gmina, w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich grani-
cach, staramy się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom. Jedną 
z takich inicjatyw jest podjęta uchwała. Zdajemy sobie sprawę, 
że to tylko kropla w morzu potrzeb, ale działania gminy mogą być 

podjęte tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, które 
są kształtowane przez ustawodawcę, przede wszystkim Sejm.
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puls miasta

Dąbrowa jest kobietą

Po trudnych rozmowach i burzy mózgów – decyzje zapadły, kierunki rozwoju 
i zagospodarowania ustalone. Wiceprezydent Wojciech Kędzia z Agnieszką Wajdą, 
zastępcą naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Zastępcy prezydenta miasta Damian Rutkowski oraz Bożena Borowiec wraz z radną 
Bożeną Kozak odwiedzili remontowane przedszkola nr 9 i 39. Budynki pięknieją 
z dnia na dzień, a miasto podpisało właśnie kolejną umowę na realizację termomo-
dernizacji przedszkola nr 14.

Poznajcie
młodzieżowe 
radne miejskie!
Są na półmetku kadencji, 
kolejne miesiące aktywnej 
działalności przed nimi.

1 32 4
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puls miasta

kobiet jest zameldowanych w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa jest kobietą

Marcin Bazylak, prezydent miasta, na wspólnym patrolu ze strażniczkami. Do głównych obowiązków 
strażniczek miejskich należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych i w ruchu dro-
gowym, współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii 
technicznych i skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, ochrona porządku podczas zgro-
madzeń i imprez publicznych, a także doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub 
miejsca zamieszkania.

5 6 7 8 9

1. WIKTORIA DEBABOWA – społecznik od 
urodzenia, wspaniały mówca i przyszły 
prezydent.

2. IZA KUĆMIERZ – artystka, tancerka 
i matematyczny geniusz. Maniaczka 
planszówek i gier komputerowych oraz 
wprawiona podróżniczka.

3. NATASZA SĘP – bardzo zaangażowana w ży-
cie szkoły i miasta, prywatnie miłośniczka żab.

4. IGA SUDAK – artystyczna dusza, żądna adrenaliny i zwario-
wanych przygód. Nie straszny jej jest skok ze spadochronu ani 
praca twórcza. 

5. WIKTORIA WOŹNIAK – człowiek zaangażowany we 
wszystko, zaraża uśmiechem. PS Potrafi przetrwać w lesie – 
jest harcerzem z krwi i kości!

6. WIKTORIA PLASKOTA – artystka przez wielkie A, pasjo-
natka tańca i kolejny matematyczny wirtuoz. Oaza spokoju 
i osoba, która twardo stąpa po ziemi. 

7. DEBORA WOLAK – jak na sekretarza MRM przystało, lubi 
dużo pisać, a po godzinach w ramach zregenerowania kocha 
uprawiać sport!

8. NATALIA KROPLEWSKA – radna senior, ale zdecydowanie 
młoda duchem, na co dzień pełna energii i uśmiechu!

9. KAROLINA SZUMIAŁ – nasz naczelny grafik, miłośniczka 
koloru różowego.

Po raz 29. zagraliśmy 
z WOŚP!
Dzięki wolontariuszom 
i mieszkańcom zebraliśmy 
w Dąbrowie Górniczej aż 
190 818,86  zł. Pieniądze 
trafią do oddziałów dzie-
cięcej laryngologii, otola-
ryngologii i  diagnostyki 
głowy. DZIĘKUJEMY!!!

Trening z  olimpijką Jowi-
tą Wrzesień, koszulka i  pił-
ka z  podpisami koszykarzy 
MKS Dąbrowa Górnicza, 
zdjęcie wnętrza fabryki DE-
FUM, rzeźba zrobiona przez 
wychowanków MOPT, sesja 
zdjęciowa w PKZ... – to tyl-
ko niektóre z  licytacji, które 
mieszkańcy wylicytowali, aby 
wesprzeć WOŚP! Dużą popu-
larnością cieszyły się aukcje, 

na których do wylicytowa-
nia były rejs z  prezydentem 
Marcinem Bazylakiem czy 
prywatny koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej.
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Po raz dziewiąty na świecie i po raz 
piąty w Dąbrowie Górniczej odbyła się 
akcja, która wyzwala nieprawdopodobną 
energię, daje siłę do działania – czyli 
protest w formie tańca „Nazywam się 
Miliard/One Billion Rising”!
Z powodu pandemii inny niż 
zazwyczaj. Zwykle tańczyli-
śmy 14 lutego, ale w tym roku 
w Dąbrowie Górniczej zatań-
czyliśmy w piątek 12 lutego. 
Nie mogliśmy spotkać się 
tłumnie i  zatańczyć tak, jak 
w ubiegłych latach. Postawi-
liśmy na flashmob, w którym 
wzięły udział m.in. zastępca 
prezydenta miasta Bożena Bo-
rowiec, radna Bożena Kozak 
oraz radne Młodzieżowej Rady 
Miasta. Jak zwykle zatańczyli-

śmy w Centrum Handlowym 
Pogoria.
Celem polskiej odsłony akcji jest 
okazanie solidarności i wspar-
cia dla wszystkich kobiet w na-
szym kraju i na świecie, które 
doświadczają przemocy. W tym 
roku hasłem przewodnim akcji 
jest „Bunt miliarda”. Co roku na 
świecie do protestu przyłącza 
się ponad 200 krajów. Dlaczego 
„MILIARD”? Jedna na trzy ko-
biety w skali świata raz w życiu 
padnie ofiarą brutalnej prze-

mocy. 
W  skali 
świata to 
miliard 
kobiet. 
W  Pol-
sce rocznie 
zgłaszanych 
jest 80 000 
zdarzeń, ale szacowana realna 
liczba ofiar to nawet 900 000 
kobiet. Poza wspomnianą sta-
tystyką obecna jest przemoc 
wobec dzieci, mężczyzn i osób 

starszych, wobec której rów-
nież nie pozostajemy obojętni. 
– Tańczymy, by w ten sposób 
okazać solidarność i wsparcie 
dla wszystkich kobiet, które do-
świadczają przemocy w każdej 
formie. Taniec to symbol, który 
wyzwala energię i manifestuje 

to, że nie ma zgody na przemoc 
w rodzinie wobec kobiet, męż-
czyzn i dzieci. Mówimy głośno 
„Stop Przemocy”. Cieszę się, 
że po raz piąty zatańczyliśmy 
w Dąbrowie Górniczej – mówi 
Bożena Kozak, radna Rady 
Miejskiej. AB

#DziejesięwDG

Taniec przeciwko przemocy

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie – pamiętaj, że możesz 
otrzymać pomoc! Z każdej sytuacji jest wyjście. Poniżej 
znajdziesz numery telefonów, pod którymi uzyskasz wsparcie 
i informacje dotyczące pomocy. 

W Dąbrowie Górniczej profesjonalną pomoc pracownika 
socjalnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie uzyskasz od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 571 332 270.

Całodobowo działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
(poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne) – 32 268 11 
08, mail: oikdg@mops. com. pl, a na Miejski Telefon Zaufania – 
32 268 12 22 – dzwonić można codziennie w godz. 19:00-22:00.

Aplikacja Twój Parasol – Twój Parasol to aplikacja mobilna, 
dzięki której osoby narażone na sytuacje związane 
z przemocą w rodzinie, mogą uzyskać wsparcie i informacje. 
Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp 
do bazy organizacji oferujących wsparcie. Więcej informacji 
na stronie: https://twojparasol. com/.

Niebieska Linia – ogólnopolska infolinia dla osób 
doświadczających przemocy – 800 120 002, mail: 
niebieskalinia@niebieskalinia. info.

Bożena Kozak

Bas Tajpan buduje pałac
Dąbrowianina Damiana Krępy – Basa Tajpana – nie trzeba nikomu przedstawiać! Niedawno pokazał 
się nam z innej, nie z muzycznej, strony. W Lego Masters dotarł aż do finału! Teraz tworzy kanał na 
YouTube JABADEBAS, na którym dzieli się swoją klockową pasją.

– Skąd zainteresowanie i pasja 
do układania klocków Lego?
– Każdy ma w życiu jakiegoś 
bzika. Ja mam Lego. Te klocki 
zawsze były obecne w moim ży-
ciu. Nie pamiętam momentu, 
kiedy ich nie było. Mam w ży-
ciu dwie wielkie pasje: muzykę 
i Lego. Obie te pasje przekułem 
w sposób na życie i zarabianie 
pieniędzy. Mogę nazwać się 

szczęściarzem, bo w obydwóch 
pasjach odnoszę sukcesy.
– Jak wspominasz swój udział 
w Lego Masters? Udało Wam 
się zajść bardzo daleko. To 
było dla Ciebie zaskoczenie?
– To była bardzo ciekawa i ra-
dosna przygoda. Nie zaskoczy-
ło mnie, że zaszliśmy tak dale-
ko – to świadczy tylko o tym, 
że jury ma gust i wie, co dobre. 

A tak na poważnie – cieszę się, 
że pasja zaprowadziła mnie do 
punktu, w którym mogę tytu-
łować się wicemistrzem pol-
skiego Lego Masters.
– Czy nie myślałeś, aby w pro-
gramie zbudować PKZ albo 
molo na Pogorii 3?
– W  programie o  tym nie 
myślałem, ale aktualnie je-
stem w trakcie budowy PKZ, 

a wkrótce może powstaną ko-
lejne budynki. Pałac Kultury 
Zagłębia jest dla mnie bardzo 
ważnym miejscem na mapie 
miasta i dlatego wziąłem ten 
budynek na pierwszy ogień.
– Planujesz jakieś warsztaty 
z układania klocków dla dzie-
ciaków z Dąbrowy? 
– Oczywiście, gdy już wró-
cimy do normalności. 

Obecnie skupiam się na moim 
nowym kanale YouTube JABA-
DEBAS, gdzie dzieciaki z Dą-
browy i  z  całej Polski mogą 
gościć w moim świecie Lego. 
Nie myślałem o warsztatach. 
Bardziej chcę opowiadać o tym 
na YouTube, pokazywać, co ja 
lubię w Lego i w ten sposób za-
rażać pasją do klocków.
Rozmawiała Aneta Błyszczek
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#DziejesięwDG

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL
KRS 0000509628

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH „OTWARTE SERCA”
KRS 0000114529

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE 
RODZIN W KRYZYSIE
KRS 0000023455

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA 
CUKRZYCY
KRS 0000474362

FUNDACJA GODNE ŻYCIE
KRS 0000139088

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA  
AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM”
KRS 0000369145

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619

FUNDACJA SZKOLNA TZN
KRS 0000580857

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – 
POGORIA
KRS 0000063580

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042

LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 
BŁĘDÓW  
KRS 0000023953

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 
OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
(ze wskazaniem: dla Koła PZN 
w Dąbrowie Górniczej) 

STOWARZYSZENIE „DAR SERCA”
KRS 0000301248

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI 
SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH 
RAZEM DO CELU
KRS 0000114587

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ  
KRS 0000186577
(ze wskazaniem: Klub SHDKRP 
im. dr. Adama Bilika przy ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Górniczej)  

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ
KRS 0000528257

STOWARZYSZENIE KROKUS 
KRS 0000467998

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW 
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 
KRS 0000204851

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 
P.N. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI 
KRS 0000169477

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI –  
ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 
KRS 0000131323
(ze wskazaniem: Oddział Miejski 
w Dąbrowie Górniczej)

ZIEMIA I MY – CENTRUM EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ
KRS 0000004050

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO –  
CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS 0000273051
(ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza)

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ
KRS 0000116212
(ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej 
i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz 
z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; 
Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; 
Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; 
Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; 
Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 
42-523; Łęka 42-523)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „POGORIA IV”
KRS 0000661931

Szczegóły na:
ngo.dabrowa-gornicza.pl



8

Przegląd Dąbrowski  |  nr 1 (244) luty 2021

Dąbrowski „Spichlerz”
Już w maju w Dąbrowie Górniczej zostanie otwarty trzeci w Polsce 
i pierwszy w Zagłębiu sklep socjalny.
W  najbliższych dniach ru-
szą prace remontowe w  po-
nad 300-metrowym lokalu 
na Manhattanie, w  którym 
już w maju rozpocznie dzia-
łalność pierwszy w Zagłębiu 
sklep socjalny. Projekt jest czę-
ścią tworzonej przez Fundację 
Wolne Miejsce ogólnopolskiej 
sieci sklepów socjalnych „Spi-
chlerz”, skierowanych do osób 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej oraz zagro-
żonych samotnością i wyklu-
czeniem społecznym.
– Placówka będzie nie tylko 
miejscem robienia atrakcyj-
nych cenowo zakupów, ale też 
ma służyć aktywizacji i inte-
gracji społecznej poprzez pro-
wadzony w  sklepie kawiar-
niany punkt spotkań. Pomysł 
przywieźliśmy z  Wiednia, 
gdzie z sukcesem działa sieć 
social marketów prowadzo-
nych przez miasto. Dąbrow-
ski sklep to początek sieci 
„Spichlerzy”, które powstaną 
w wielu miastach Polski – za-
powiada Mikołaj Rykowski, 
prezes fundacji.
Miasto zapewniło lokal i  fi-
nansuje jego remont, fundacja 
zadba o wolontariuszy do ob-
sługi kupujących, a towar bę-
dzie pochodził od producen-
tów. Ważna w  „Spichlerzu” 
będzie cena, przynajmniej 
o połowę niższa niż w zwy-
kłych sklepach, ponieważ pro-
dukty będą miały krótszą datę 
ważności. Istnieją odpowied-
nie przepisy, które nakazują 
wycofać towary przy okre-
ślonej dacie – w „Spichlerzu” 
nie zmarnują się, lecz trafią do 
potrzebujących za niewielkie 
pieniądze. Z tańszych zaku-
pów nie tylko spożywczych, 
ale również środków czystości 
czy ubrań, będą mogli sko-
rzystać mieszkańcy miasta 
skierowani do sklepu przez 
pomoc społeczną, nie chodzi 
bowiem o  to, by rozdawać 
żywność i artykuły chemiczne 
za darmo.

Pomagać godnie
– Idea sklepu socjalnego 
umożliwia wspieranie osób 
i  rodzin przy poszanowaniu 
ich godności i  niezależności. 
Mogą potrzebne im produkty 
zakupić w cenach odpowiada-
jących ich możliwościom, nie 

czują się przy tym upokorzeni 
otrzymywaniem darmowej 
pomocy rzeczowej z przydzia-
łu – mówi Bożena Borowiec, 
zastępca prezydenta Dąbrowy 
Górniczej. W pomysł sklepów 
socjalnych wpisane są trzy klu-
czowe idee. Pierwszą z nich jest 
pomoc osobom, które znalazły 
się w trudnej sytuacji material-
nej, drugą chęć przeciwdziała-
nia marnotrawieniu żywności, 
trzecią aktywizacja społeczna 
osób samotnych i potrzebują-
cych, poprzez spotkania i kursy 
organizowane w działającym 

w każdym sklepie punkcie ka-
wowym. Jak tłumaczy Mikołaj 
Rykowski, prezes fundacji: – 
Spichlerz Caffe to dopełnienie 
pracy na rzecz osób samotnych, 
jaką rozpoczęliśmy, organizu-
jąc Wigilię i Wielkanoc dla Sa-
motnych. Po każdym z takich 
wydarzeń, w  trakcie których 
odbywaliśmy z  samotnymi 
wiele indywidualnych rozmów, 
brakowało nam możliwości, by 
spotkać się ponownie, poroz-
mawiać, zainspirować i  być 
może zmienić trochę kieru-
nek czyjegoś życia. Spichlerz 

Caffe w sklepie socjalnym bę-
dzie właśnie takim miejscem, 
gdzie czyjaś samotność spotka 
się z naszą życzliwością, stałą 
obecnością drugiego człowiek 
i wsparciem dobrym słowem – 
wyjaśnia Rykowski.
Zaproszenie podopiecznych 
ośrodków pomocy społecz-
nej do robienia prawdziwych 

zakupów, nauka zarządzania 
finansami domowymi, inte-
gracja społeczna, uczestnictwo 
w programach edukacyjnych 
prowadzonych przez funda-
cję – to wszystko to ogromna 
szansa dla wielu przyszłych 
klientów sklepu na dokonanie 
realnych zmian w życiu.

ZGN

puls miasta
Razem możemy więcej

Sklep socjalny w Katowicach, już w maju ruszy podobny 
w Dąbrowie

„Będzie taniej niż gdzie indziej, ale to nie będzie zwykły 
sklep, a miejsce spotkań. Przychodzą do nas ludzie, 
którzy często mają problem, potrzebują pomocy, czują się 
osamotnieni, niezrozumiani. A w Spichlerzu będzie witać ich 
empatyczna osoba, która będzie starała się ich zrozumieć 
i pomóc” – zapewniał Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji 
Wolne Miejsce, w trakcie spotkania z Bożeną Borowiec, 
wiceprezydentem miasta.

Do zakupów 
w Spichlerzu 

uprawnione będą 
osoby, których dochód 

nie przekracza 300 
procent kryterium 

dochodowego.
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nasze sprawy

Podstawę zespołu stanowią pa-
nie: Renata Jasińska, położna 
oddziałowa Oddziałów – No-
worodkowego i  Położniczo-
-Ginekologicznego oraz Justy-
na Surmik, ordynator Oddziału 
Noworodkowego. Swoją ener-
gią, optymizmem, zaangażowa-
niem, chęcią do pracy i pomocy 
zarażają wszystkich dookoła. 
Oddane swojej pracy, pełne pa-
sji. Mają dziesiątki pomysłów, 
część z nich wprowadziły już 
w życie, część jeszcze nie...
Czerpiąc doświadczenia z lat 
minionych, dziękują swoim 
poprzedniczkom – dr Małgo-
rzacie Paculi, ordynator Od-
działu Noworodkowego oraz 
Halinie Wilczyńskiej, położnej 
oddziałowej.
mgr Renata Jasińska, 
położna, specjalista 
pielęgniarstwa położniczego, 
prelegentka Szkoły Rodzenia, 
położna środowiskowo-
rodzinna, instruktor 
Hypnobirthing.
Tworzymy profesjonalny, 
zgrany zespół. Rozumiemy się 
i wspieramy. Pomimo dużego 
doświadczenia oraz wiedzy, 
każdy z  nas widzi potrzebę 
dalszego rozwoju. Nasza praca 
koncentruje się na zapewnieniu 

najlepszej opieki pacjentkom 
i nowo narodzonym dzieciom.
Jako położna oddziałowa ko-
ordynuję działania położnych, 
czuwam nad zapewnieniem 
najwyższych standardów opie-
ki położniczo-ginekologicznej 
i noworodkowej. Moja praca 
jednak nie polega tylko na 
organizacji. Pracuję również 
z kobietami w trakcie porodu 
– przyjmuję porody, przygo-
towuję do nich przyszłych ro-
dziców. Organizuję Szkołę Ro-
dzenia, w której rodzice będą 
mogli przygotować się do po-
rodu pod okiem doświadczo-
nego zespołu położnych i le-
karzy. W profesjonalny sposób 
przeprowadzimy przyszłych 
rodziców przez tak trudny 
dla nich okres ciąży i  poro-
du. Przygotujemy do opieki 
nad oczekiwanym dzieckiem. 
Spróbujemy „odczarować” 
poród oraz przybliżyć tajniki 
opieki nad noworodkiem.
dr n. med. Justyna Surmik, 
pediatra, neonatolog, Mię-
dzynarodowy Dyplomowany 
Konsultant Laktacyjny
Od pierwszych godzin życia, 
noworodek zostaje objęty pro-
fesjonalną opieką medyczną. 
Jeżeli stan zdrowia dziecka jest 

dobry, staramy się, aby bezpo-
średnio po porodzie spędził 
dwie godziny przytulony do 
mamy lub taty (zachęcamy do 
porodów rodzinnych), w kon-
takcie „skóra do skóry”. To 
pierwsze, niezwykle ważne, 
intymne spotkanie rodziców 
z dzieckiem. Również w dal-
szej części pobytu w naszym 
oddziale chcemy, aby dziec-

ko jak najdłużej przebywało 
z mamą (w systemie roomin-
g-in). Zawsze może ona liczyć 
na nasze wsparcie i  pomoc, 
szczególnie w zakresie lakta-
cji. To dla mnie, jako doradcy 
laktacyjnego, niezwykle ważny 
temat. Uczymy mamy prawi-
dłowej techniki karmienia, 
wyjaśniamy, jak oceniać jego 
skuteczność, obalamy mity 

dotyczące karmienia (np. die-
ta matki karmiącej). Chcemy, 
aby mama czuła się bezpiecz-
nie, pewnie w  tym, co robi, 
dlatego służymy wiedzą oraz 
doświadczeniem w  zakresie 
pielęgnacji i opieki nad nowo-
rodkiem. Wierzmy, że pozy-
tywne emocje mamy przeniosą 
się na maluszka.

Lucyna Stępniewska

Szpital

mgr Renata Jasińska i dr n. med. Justyna Surmik

NAJLEPSZA OPIEKA? 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ!

Pod koniec stycznia w ZCO w Dąbrowie Górniczej otwarto zmodernizowany Blok Porodowy. Porody odbywają się 
nie tylko w przyjaznym otoczeniu, ale pod opieką profesjonalnego zespołu położnych. Tygodniowo w dąbrowskim 
szpitalu na świat przychodzi ostatnio ok. 15 maluchów.

POLUB NAS

ODZIAŁ POŁOŻNICZO- 
-GINEKOLOGICZNY  

ZCO W DG
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#Dąbrowajestkobietą

MKS NOWAK-MOSTY DĄBROWA GÓRNICZA

Siatkarki MKS-u reprezentują Dąbrowę Górniczą w rozgrywkach II ligi. Górny rząd od lewej: Emilia Motłoch, Joanna Hanusik, Patrycja Lach, Klaudia Szwaja, Joanna Kirejew, trener Dariusz Sobieraj, 
Edyta Wacławczyk, Paulina Jagła, Zuzanna Pilchowska, Anna Wochal. Dolny rząd od lewej: Matylda Grabowska, Natalia Kubas, Julia Siorek,  Zuzanna Jacek, Oliwia Wojtas, Gabriela Chrobak.
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siatkówka

MKS NOWAK-MOSTY DĄBROWA GÓRNICZA

Siatkarki MKS-u reprezentują Dąbrowę Górniczą w rozgrywkach II ligi. Górny rząd od lewej: Emilia Motłoch, Joanna Hanusik, Patrycja Lach, Klaudia Szwaja, Joanna Kirejew, trener Dariusz Sobieraj, 
Edyta Wacławczyk, Paulina Jagła, Zuzanna Pilchowska, Anna Wochal. Dolny rząd od lewej: Matylda Grabowska, Natalia Kubas, Julia Siorek,  Zuzanna Jacek, Oliwia Wojtas, Gabriela Chrobak.
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poznajmy się

Dominik Sibielak. Dąbrowski 
zegarmistrz. Właściciel 
zakładu mieszczącego się 
w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Kasprzaka 1A.
Zegarmistrzem jestem od 
6 lat. Wcześniej ojciec pra-
cował 35 lat w  zawodzie, 
a  jeszcze wcześniej zegarmi-
strzem był dziadek. Jak wi-
dać, to u nas rodzinne. Ojciec 
pracował i kształcił się w tym 
kierunku u dziadka.
Pod koniec lat 90. przenieśli-
śmy się z Kościuszki na Ka-
sprzaka. Otwarcie centrum 
handlowego M1 w  Czeladzi 
spowodowało spadek obro-
tów w naszym zakładzie. Sta-
ło się to praktycznie z dnia na 
dzień. Dlatego mój ojciec mu-
siał poszukać nowego miejsca. 
Osiedle Kasprzaka jest jednym 
z  największych w  Dąbrowie 
Górniczej, dlatego nie mogę 
teraz narzekać na zaintereso-

wanie ze strony moich klien-
tów.
Coraz więcej młodych ludzi 
przychodzi do mnie naprawiać 
zegarki, np. takie, które odzie-
dziczyli po swoich dziadkach.
Wykształcił mnie ojciec. Za-
wsze zachęcał mnie do po-
mocy, pokazywał mi, co 
i  jak działa. Reszty nauczy-
łem się już sam, metodą prób 
i błędów. W sumie można uznać, 
że jestem samoukiem. Praktyka, 
praktyka i jeszcze raz praktyka.
Po śmierci taty zakład trzeba 
było albo zamknąć, albo prowa-
dzić dalej. Mieliśmy już renomę 
i wielu stałych klientów. Zary-
zykowałem, by kontynuować 
rodzinną tradycję. I tak zosta-
łem jedynym zegarmistrzem 

w  okolicy. Klienci potrafią 
przyjeżdżać do mnie ze Sław-
kowa, Czeladzi, a nawet z Za-
brza. Ich liczba jest naprawdę 
ogromna. Od momentu, gdy 
nie ma już innych zegarmi-
strzów w okolicy, u mnie za-
wsze jest kolejka.
Z naprawą zegarków bywa tak, 
że nie od razu wiadomo, czy 
naprawiłem je dobrze. Dlate-

go jest to takie czasochłonne. 
Czasami taki zegarek musi po-
leżeć u mnie kilka dni, żebym 
był pewny, że to, co zrobiłem, 
zrobiłem dobrze. Najstarszy 
z zegarków, nad którym pra-
cowałem, pochodził z XVII 
wieku, francuski. Bez proble-
mu udało mi się go naprawić. 
Wyczyścisz kilka elementów 
i będzie działać. Takie zegarki 

przeżyją nas wszystkich. Teraz 
coraz trudniej kupić zegarek 
w dobrej cenie, który posłuży 
nam dłużej.

Wspieraj lokalnie

Najstarszy doręczyciel zachęca: 

Zegarmistrzowskie 
pokolenia

Pomagajmy sobie!
Po raz trzynasty z decyzjami podatkowymi do mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej wyruszyli gońcy. Przez blisko dwa miesiące trzynastu doręczy-
cieli rozniesie ok. 55 tysięcy decyzji dotyczących podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego. Codziennie każdy z nich dostarcza ponad 100 pism.

Pan Jan Pasieka, który w lu-
tym obchodził 71. urodziny, 
jest najstarszym dąbrowskim 
gońcem. W tym charakterze 
pracuje od 2010 roku.
– Jestem człowiekiem ak-
tywnym, ciągle w  ruchu. 
Zbieram grzyby, spaceruję 
z kijami, a teraz zamiast ki-
jów mam pocztę – śmieje się. 
Po dekadzie doręczania stał 
się osobą rozpoznawalną.  
– Ludzie pamiętają mnie, mój 

samochód. Gdy się pojawiam, 
przypominają sobie, że minął 
rok i znowu zjawia się pan od 
podatków – mówi.
Dziennie pan Jan dostarcza 
około 150 pism. – W okresie 
dwóch miesięcy, kiedy to roz-
nosimy podatki, dostarczam 
w sumie ok. 5 tys. dokumen-
tów – podlicza.
Co się na przestrzeni 12 lat 
zmieniło w pracy pana Jana? 
– Kiedyś ludzie byli bardziej 

zżyci i pomagali sobie wza-
jemnie – mówi najstarszy 
doręczyciel. I  apeluje do 
mieszkańców Dąbrowy Gór-
niczej, by w razie nieobec-
ności adresata pismo przy-
jęli sąsiedzi. – Może byłaby 
przy tym okazja się poznać, 
a  nawet zaprzyjaźnić, bo 
przecież decyzje podatkowe 
dostaje się co roku – zamyśla 
się pan Jan.

MS Decyzje podatkowe w Dąbrowie Górniczej roznoszą m.in. Wanda 
Koźbiał i Jan Pasieka

Nie wyrzucaj, napraw!

O RZEMIEŚLNIKACH

www.zig.org.pl
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Dąbrowa z bliska
Własny kąt

Będzie to możliwe dzięki przy-
stąpieniu Dąbrowy Górniczej 
do Regionalnego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, 
które działa w Chorzowie od 
1997 roku i z powodze-
niem realizuje tego 
typu inwestycje 
również w Rudzie 
Śląskiej czy w są-
siadującej z  Dą-
brową Górniczą 
Gminie Łazy.
– Formuły TBS 
brakowało w Dąbro-
wie Górniczej. Mamy 
na terenie miasta 
spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe, mamy prywatnych 
deweloperów i mamy miesz-
kania komunalne. Jest jednak 
spora liczba osób, których do-
chody przekraczają ustawowe 
granice skorzystania z miesz-
kania od miasta, jednocześnie 
nie stać ich na zaciągnięcie 
kredytu i wejście w posiadanie 
mieszkania. TBS taką właśnie 
możliwość daje i jestem prze-
konany, że wspólnie ten cel 
zrealizujemy – mówi Marcin 
Bazylak, prezydent miasta.

Prezydentowi wtóruje 
Agnieszka Pasternak, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej.
– W naszym mieście obowiązuje 

uchwała Rady Miejskiej, do-
tycząca Polityki Miesz-

kaniowej. Jednym 
z jej elementów jest 
budowanie lokali 
mieszkalnych na 
wynajem. W tym 
celu nasza gmina 

przystąpiła do spół-
ki, która od lat pro-

wadzi takie inwestycje 
na terenie Śląska i Za-

głębia. Myślę, że będzie 
to dopełnienie oferty 
mieszkaniowej dla 
osób, które nie 
decydują się z róż-
nych przyczyn na 
własność lokalu 
mieszkalnego – 
mówi przewodniczą-
ca i dodaje, że wariant 
lokali mieszkalnych na 
wynajem od wielu lat 
stosowany jest w innych krajach 
i ma nadzieją, że sprawdzi się on 
również w Dąbrowie Górniczej.

Tego samego zdania jest Kry-
styna Chrobot, radna rady 
miejskiej zasiadająca w  ko-
misji mieszkaniowej.
– Już na etapie przyjmowania 
Polityki Mieszkaniowej prowa-
dziliśmy szeroką dyskusję na 
temat utworzenia TBS w Dą-
browie Górniczej. Już wtedy 
jako radni byliśmy do tego po-
mysłu optymistycznie nasta-
wieni i cieszę się, że dziś staje 
się on faktem, bo uruchomie-
nie tej formuły budownictwa 
mieszkaniowego z pewnością 
pomoże mieszkańcom Dąbro-
wy – mówi radna.

Decyzję o przystąpieniu 
do chorzowskiego 

TBS podjęli radni 
podczas stycznio-
wej sesji. Obecnie 
przygotowywane 
są sprawy formal-
ne oraz wszystkie 

dokumenty, które są 
niezbędne, aby jeszcze 
w marcu TBS wystąpił 
do Banku Gospodar-

stwa Krajowego o preferencyjne 
środki na realizację tej inwesty-
cji w naszym mieście.  BM

Mieszkanie  
na każdą kieszeń

Na terenie pomiędzy aleją Zagłębia i ul. Kwiatkowskiego 
powstaną 3 budynki mieszkalne. Zostaną wybudowane 
w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Agnieszka Pasternak

Krystyna Chrobot

W Dąbrowie Górniczej 
powstanie Społeczna 
Agencja Najmu
• Co to jest?
To instytucja pośredniczą-
ca pomiędzy właściciela-
mi mieszkań na wynajem 
i osobami zainteresowanymi 
najmem, spełniającymi okre-
ślone kryteria ekonomiczne 
i społeczne.
• Czym się zajmuje?
Zajmuje się najmem mieszkań 
pozyskiwanych z tzw. rynku 
komercyjnego, czyli rynku 
wtórnego.
• Jaki ma cel?
Pozyskanie lokali mieszkal-
nych z  rynku, a  następnie 
podnajęcie lokali wyselekcjo-
nowanemu podnajemcy, któ-
ry będzie spełniał założone 
kryteria z tzw. luki czynszo-
wej, czyli osobie, która nie 
kwalifikuje się do otrzymania 
mieszkania socjalnego czy też 
komunalnego.
• Co oferuje?
Właścicielom oferuje usłu-
gi zarządzania najmem, 
a najemcom wszechstronne 
wsparcie, aby najem przebie-
gał bezproblemowo dla obu 
stron.
• Co gwarantuje?
Jest gwarantem wynajmu dłu-
goterminowego – zapewnia 
ciągłość przychodów właści-
cielowi za wynajem lokalu, 
a wynajmującemu gwarancję 
pobytu w lokalu na długi ter-
min pod warunkiem spełnia-
nia założeń programu.
• Jakie ma zadania? 
Pomagać osobom: 
– w trudnej sytuacji mieszka-
niowej, 
– mających problem z  za-
spokojeniem swoich potrzeb 
mieszkaniowych, 
– posiadających zbyt wysoki 
dochód, który nie pozwala 
na ubieganie się w  gminie 
o  mieszkanie komunalne, 
a zarazem zbyt niski dochód, 
żeby zakupić mieszkanie 
na kredyt, osoby z tzw. luki 
czynszowej, 
– narażającym swoje gospo-
darstwa domowe na zbyt duże 
koszty związane z wynajmem 
mieszkania na zasadach ko-
mercyjnych 
– rynkowych, 
– o  specjalnych potrzebach 
mieszkaniowych, w szczegól-
ności dla osób niepełnospraw-
nych oraz osób wychowują-
cych co najmniej troje dzieci.
• W jaki sposób działa? 
Jest organizacją prowadzącą 
działalność odpłatną, ale nie 
jest to typowa działalność go-

spodarcza, bo nie jest organi-
zacją nastawioną na osiąganie 
zysku. Jest podmiotem, który 
wypracowany zysk przezna-
cza w całości na działalność 
własną.
• Czy jest niezależna? 
Jako trzecia strona w najmie, 
nie utożsamia się z żadną stro-
ną umowy, ani najemcą, ani 
właścicielem. Pozwala zapo-
biegać konfliktom, zmniejsza 
obawy stron, gwarantuje ła-
twiejsze i szybsze rozwiązy-
wanie kwestii spornych oraz 
ogranicza ryzyka dla obu 
stron.
• Skąd pochodzi idea? 
Z krajów zachodniej Europy – 
Belgii, Wlk. Brytanii i Francji, 
w założeniu polegająca na naj-
mie mieszkań lub ich leasingu 
w sektorze prywatnym oraz 
publicznym w celu ich pod-
najęcia po przystępnej cenie 
osobom w  trudnej sytuacji 
mieszkaniowej i  społecznej, 
a także budowaniu sieci uła-
twiających współpracę insty-
tucji związanych z  polityką 
mieszkaniową, a  polityką 
społeczną.
Jak długo funkcjonuje?
W krajach zachodnich już 
od 30 lat, gdzie poprzez sys-
tem wsparcia z budżetów 
regionów, zachęt fiskalnych, 
zarządzają około 30% ryn-
ku najmu. Model instytucji 
nie jest jednolity. W różnych 
państwach agencje mają 
różną formę prawną, zasady 
funkcjonowania oraz zakres 
oferowanych usług także po-
zamieszkalnych. 
• Jakie są doświadcze-

nia z naszego kraju? 
Podejmowano temat w takich 
miastach jak: Poznań, Warsza-
wa, Szczecin, Łódź i Gdańsk. 
W  każdym z  nich w  różny 
sposób próbuje się wpływać na 
politykę mieszkaniową gminy. 
Od punktu informacyjnego 
i pomocowego w Szczecinie, 
przez Miejskie Biuro Najmu 
w Poznaniu łagodzące niedo-
statki lokalowe zasobu miasta, 
po ścisłą współpracę z funda-
cją Habitat for Humanity of 
Poland w  Warszawie, jako 
części projektu międzynaro-
dowego, którego celem jest 
zwalczanie wykluczenia spo-
łecznego i ubóstwa.
Jaki jest stan prawny 
w Polsce?
W Sejmie trwają prace nad 
projektem ustawy o Społecz-
nej Agencji Najmu.  AP
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kultura
Muzyka

– Przez kilkanaście lat pełnił 
Pan funkcję dyrektora arty-
stycznego Międzynarodowe-
go Konkursu Muzycznego im. 
Michała Spisaka w Dąbrowie 
Górniczej. Jak to się zaczęło?

– Początek konkursu związany 
jest z postacią prof. Leona Mar-
kiewicza, który został zapro-
szony na zagraniczny wykład 
o polskiej muzyce. Uznał, że 
poświęci go Michałowi Spisa-
kowi. Zaczął gromadzić mate-
riał, którego uzbierało się tyle, 
że mogła powstać książka. I po-
wstała. Jej wydanie sfinansowa-
ło miasto Dąbrowa Górnicza. 
Z okazji promocji tej książki 
został zorganizowany festiwal 
muzyki Michała Spisaka. Pro-
fesor Markiewicz zwrócił się do 
mnie, bym wykonał koncert na 
fagot w wersji z fortepianem. 
Później wraz z profesorem zo-
staliśmy zaproszeni na spotka-
nie do ówczesnego prezydenta 
Talkowskiego, na którym za-
proponowałem, aby zamiast 
festiwalu odbył się konkurs 

z różnymi specjalnościami in-
strumentalnymi, co wpłynie 
na promocję dąbrowskiego 
kompozytora i miasta. Temat 
ucichł na kilka miesięcy, jednak 
kolejne spotkanie z władzami 
miasta dotyczyło już organi-
zacji Konkursu Muzycznego 
im. Michała Spisaka. Razem 
z prof. Markiewiczem i panią 
Zofią Pielgrzym dostałem za 
zadanie stworzyć regulamin, 
program i terminarz konkur-
su. Zasugerowałem, by opiekę 
merytoryczną nad konkursem 
objęła Akademia Muzyczna im. 
Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach – no i tak się stało, do 
końca lutego 2006 roku było już 
wszystko ustalone.

– Słyszy się głosy, że formu-
ła konkursowa w  muzyce 
i w sztuce w ogóle nie powin-
na mieć miejsca. Po pierwsze 
dlatego, że nie sposób oceniać 
interpretacji w  sztuce jako 
lepszą lub gorszą. Po drugie 
– z uwagi na jakoby „destruk-
cyjny” wpływ rywalizacji na 

stan ducha młodych artystów. 
A jakie jest Pana zdanie?

– Jestem zdziwiony taką opinią 
i uważam, że jest ona niesłusz-
na. Cały świat od starożytno-
ści konkursami stoi. Wtedy 
wymyślono olimpiadę. Ludzie 
pasjonują się zawodami spor-
towymi. Podobnie jest z kon-
kursem muzycznym, z  jednej 
strony jest to rywalizacja dla 
uczestników, z drugiej strony 
igrzyska dla obserwatorów, 
którzy pasjonują się muzyką 
klasyczną. Co by to było, gdy-
by w szkolnictwie muzycznym 
nie było ocen? Funkcjonowanie 
szkoły nie miałoby sensu. Pod-
czas konkursu im. Michała Spi-
saka każde wykonanie podlega 
ocenie. Nie oceniają laicy, lecz 
specjaliści, którzy mają po ty-
siąckroć większe predyspozycje 
do wyrażania swojej opinii, niż 
przypadkowy telefon w  kon-
kursie Eurowizji. Dąbrowski 
konkurs powstał po to, by jego 
uczestnicy czerpali satysfakcję 
z wzięcia w nim udziału. Każdy 

młody instrumentalista po swo-
im występie otrzymuje dyplom 
uczestnictwa za każdy etap kon-
kursu. Młodzież chce się spraw-
dzać muzycznie, a rywalizacja 
występuje na całym świecie, 
również w świecie fauny i flory.

– W tym roku po raz pierwszy 
Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny im. Michała Spisaka 
stanie się częścią Międzynaro-
dowego Festiwalu im. Michała 
Spisaka. Co Pan sądzi o tym 
pomyśle?

– Uważam, że to dobra formu-
ła. Przy okazji festiwalu mogą 
być prezentowane utwory nie 
tylko jego patrona, ale rów-
nież wszystkie utwory niegdyś 
skomponowane specjalnie na 
konkurs przez profesorów Zdzi-
sława Szostaka, Jana Hawla, Je-
rzego Świdra, co jeszcze bardziej 
podkreśli ideę konkursu, czyli 
wpłynie na promocję postaci 
Michała Spisaka, jego twórczo-
ści, miasta Dąbrowy Górniczej, 
Akademii Muzycznej w Kato-

wicach, całego regionu i muzyki 
polskiej.

– Czy jest jakieś marzenie 
związane z postacią Michała 
Spisaka, którego nie udało się 
jeszcze zrealizować?

– Marzę o tym, by w Dąbrowie 
Górniczej, z  jakiejś kolumny 
mógł spoglądać Michał Spisak 
i o tym, by konkurs cały czas 
się rozwijał. Gorące podzięko-
wania ślę prezydentom Jerzemu 
Talkowskiemu, Zbigniewowi 
Podrazie i Marcinowi Bazyla-
kowi, którzy przez lata wspierali 
konkurs, jak również wszystkim 
osobom zaangażowanym w jego 
organizację.

Rozmawiał:  
Olaf Otwinowski

Od starożytności  
świat konkursami stoi

3 lutego 2021 roku, w dąbrowskim Urzędzie Miejskim od-
była się wyjątkowa uroczystość. Przedstawiciele miasta, 
świata muzyki i kultury złożyli szczególne podziękowa-

nia profesorowi Zygmuntowi Tlatlikowi.
Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu Muzycz-
nego im. Michała Spisaka swoim oddaniem i niezłomnością 
przyczynił się do upowszechniania wiedzy o wybitnym dą-
browskim kompozytorze. Sprawił, że w ciągu 12 edycji konkurs 
stał się ważnym i oczekiwanym wydarzeniem międzynarodo-
wego życia muzycznego.
Oficjalne podziękowania na ręce profesora Zygmunta Tlatlika 
złożyli prezydent miasta Marcin Bazylak, obecny dyrektor 
artystyczny konkursu profesor Roman Widaszek, dyrektor 
Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzata Majewska, pełnomocnik 
prezydenta miasta Michał Syska oraz wieloletni opiekun i se-
kretarz jury konkursu Zofia Pielgrzym.

WIĘCEJ

INFORMACJI
www.spisakkonkurs.pl
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Dąbrowianki  
– paryżanki
Stolica Francji, będąca dla Polaków ważnym kulturowo punktem odnie-
sienia, odcisnęła znaczący ślad w Dąbrowie Górniczej, w której, jak się 
okazało, mógł się rozwijać nie tylko przemysł wydobywczy i hutniczy. To 
tutaj z końcem XIX wieku, najdłużej funkcjonującej kopalni węgla nadano 
nazwę „Paryż”. Przez dzieje uprzemysłowionej miejscowości przewinęli 
się pochodzący z Francji przemysłowcy i inwestorzy, a fenomen bogactwa 
wpływów dopełniły język oraz kultura spod znaku katedry Notre Dame, 
wieży Eiffla, dzielnicy Montparnasse oraz paryskich scen teatralnych.

Atrakcje nowoczesnej metro-
polii znad Sekwany odkrywała 
i opisywała czytelnikom „Prze-
glądu Tygodniowego” i  „Ku-
riera Warszawskiego” Gabriela 
Zapolska, która przybyła do 
Paryża w 1889 roku, by relacjo-
nować Wystawę Światową. Dla 
przypomnienia dodajmy, że był 
to rok, w którym w Dąbrowie 
utworzono Szkołę Górniczą, 
działającą w pałacu zaprojekto-
wanym przez Franciszka Marię 
Lanciego. Tymczasem w Paryżu 
naszą korespondentkę szczegól-
nie zachwyciła otwarta właśnie 
konstrukcja Gustave’a Eiffla. 

Niespełniona aktorka
Zapolska wyruszyła jednak do 
Paryża raczej po to, by zostać 
wielką aktorką na miarę Hele-
ny Modrzejewskiej. Wprawdzie 
podejmowała próby i grała m.
in. w  Théâtre Libre Anto-
ine’a i Théâtre de L’Oeuvre, ale 
wielkiej kariery aktorskiej tam 
jednak nie zrobiła. Co ciekawe, 
w  Paryżu odkryła współcze-
sną sztukę i sama uległa pasji 
kolekcjonowania. W  jednym 
ze swoich listów donosiła: 
„Mieszkanie moje zamienia się 
w muzeum. Mam van Gogha, 
Gauguina, Denisa, Vuillarda, 
Anquetina, rzeźby Lacombe’a, 
Riotto i innych. Mam taką moc 
obrazów i płaskorzeźb, że nie 
mam ścian…”. Po powrocie do 
kraju, prawdopodobnie w maju 
1896 roku, Gabriela Zapolska 
zjawiła się na gościnnych wy-
stępach teatralnych w Dąbrowie 
Górniczej. Tutejszy pobyt oraz 
uroczyste pożegnanie przez 
sztygarów ze Szkoły Górniczej 
wspominała później jako jeden 
z najpiękniejszych dni w życiu. 
Po wyjeździe pod pseudoni-
mem wydała jednoaktówkę 
„W Dąbrowie Górniczej”, a jej 
premiera odbyła się w maju 1899 
roku. Dramatopisarka i aktorka 
spoczęła na cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie, podobnie 

zresztą jak inna słynna pisarka 
związana z naszym miastem, 
Maria Konopnicka. Jak pamię-
tamy, autorka „Roty” stworzyła 
studium zatytułowane „Hany-
sek”, w którym opisała dzieci 
pracujące w dąbrowskich kopal-
niach, wymieniając z nazwy m.
in. kopalnię „Paryż”.

Z Dąbrowy do Francji
Maria Konopnicka, która, 
podróżując po całej Europie, 
nie omijała stolicy Francji, do 
Dąbrowy zawitała za sprawą 

najstarszej i ukochanej córki. 
Zofia Królikowska była guwer-
nantką. W  latach 1885-1887 
podjęła studia w  Instytucie 
Panien Polskich Hotelu Lam-
bert w  Paryżu, kierowanym 
przez księżną Izabelę Elżbietę 
z  Czartoryskich Działyńską. 
Uzyskała z wyróżnieniem dy-
plom nauczycielski języka fran-
cuskiego. W lipcu 1890 roku na 
Jasnej Górze w Częstochowie 
Zofia poślubiła inżyniera Bo-

lesława Królikowskiego, który 
dostał posadę w Dąbrowie Gór-
niczej. Zamieszkali tu razem 
z „psiakiem” i kanarkiem Zu-
siem. Niestety, ich dąbrowskie 
szczęśliwe dni nie trwały dłu-
go. Bolesław się rozchorował. 
Zmarł w listopadzie 1902 roku. 
Zofia powróciła do wyuczonego 
zawodu i wyjechała do Francji, 
gdzie w 1904 roku powtórnie 
wyszła za mąż. Jej wybrankiem 
został pracownik bankowy, 
Adam Stanisław Mickiewicz, 
a  ślub odbył się w  Katedrze 
Notre-Dame. Po śmierci matki 
w 1910 roku, Zofia powróciła 
z mężem do kraju i  zamiesz-
kała w  Żarnowcu w  dworku, 
który został ofiarowany Marii 
Konopnickiej w 1903 roku przez 
naród. Obecnie znajduje się tam 
muzeum jej imienia, gdyż córka 
Zofia z Konopnickich Mickie-
wiczowa, która zmarła w 1956 
roku, podarowała na rzecz pań-
stwa posiadłość. Sama spoczęła 
na cmentarzu w pobliskim Je-
dliczu, podobnie jak jej młodsza 
siostra, Laura Pytlińska, znana 
aktorka scen krakowskich.

Mariotka
Bliską przyjaciółką, która od-
wiedziła młodych Królikow-
skich w Dąbrowie podczas ich 
miodowego miesiąca 1890 roku, 
była Maria Mickiewiczówna, 
nazywana przez bliskich Ma-
riotką lub z francuska Mariszon. 
Podczas kilkudniowego sierp-
niowego wypadu do Dąbrowy, 
Maria zwiedzała z przyjaciółmi 
kopalnię, Gołonóg i kąpała się 
w lesie na Zielonej. Młoda kobie-
ta nie była jednak spokrewniona 
z późniejszym drugim mężem 
Zofii, gdyż Mariotka, to młodsza 
córka Władysława Mickiewicza 
i jego żony Marii z Malewskich, 
czyli była ona wnuczką samego 
wieszcza Adama Mickiewicza. 
Kształciła się w Mitawie i w Pa-
ryżu. Choć Mariotkę próbowa-
no zeswatać m.in. z rzeźbiarzem 

Wacławem Szymanowskim, 
późniejszym twórcą pomnika 
Fryderyka Chopina z  Łazie-
nek, jednak nic z tego nie wy-
szło i do końca życia pozostała 
w panieńskim stanie. W 1896 
roku po śmierci starszej siostry 
Heleny, Maria została jedyną 

dziedziczką nazwiska dziadka. 
Po niepowodzeniach osobistych 
wszystkie siły poświęciła pomo-
cy ojcu w dbaniu o spuściznę po 
Adamie Mickiewiczu. Zmarła 
w Paryżu w wieku 83 lat w maju 
1952 roku.

Magdalena Cyankiewicz

nasza historia

Zofia Królikowska (1866 – 1956), z Konopnickich, secundo voto 
Mickiewiczowa

Maria Mickiewiczówna (1868 -1952), ok. 1908

Afisz teatralny z przedstawie-
nia w Teatrze Hr. Skarbka we 
Lwowie (6 V 1899) z Gabrielą 
Zapolską (1857-1921) w po-
dwójnej roli 

Dzieje kobiet
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Historia 
transatlantyka

Maskarada

Ostatnie tygodnie w bi-
bliotecznym studiu 
nagrań upływają w at-
mosferze zbliżającego 
się Dnia Kobiet, a z gło-
śników rozbrzmiewają 
same męskie wokale! 
Już ósmego marca na 
Facebooku dąbrowskiej MBP odbędzie się premiera 
piosenki, którą wraz z zespołem Poczytalni wykona-
ją: Przemek Solich (Pogoria Morsuje), Michał Syska 
(Pełnomocnik Prezydenta DG), Dominik Penar (Aka-
demia WSB), Elijah Wilson (koszykarz MKS-u), Kamil 
Dybich (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej) oraz 
Cezary Podraza (Mistrz Świata w kick-boxingu). Jaką 
piosenką będą chcieli uczcić zbliżające się święto płci 
pięknej? O tym przekonamy się już 8 marca!/MB/

Wielkim zainteresowaniem cieszył się zorganizo-
wany w ostatnim czasie przez Filię nr 4 (ul. Rey-
monta 14) konkurs pn. „Moja maska karnawało-
wa”! Niezwykle pomysłowe prace stały się częścią 
wystawy prezentowanej w placówce, choć z uwagi 
na ich ilość… aż zabrakło miejsca na ich wyeks-
ponowanie! Wszystkim uczestnikom konkursu 
należy pogratulować niebanalnego podejścia do 
tematu!/MB/

WIRTUALNE FERIE

Studio biblioteka
Muzyczna niespodzianka

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

Odbywające się zazwyczaj 
warsztaty plastyczne przy-
brały tym razem formę wir-
tualnych instruktaży. Cztero-
odcinkowa seria „Śniegiem 
malowane” pojawiła się na 
bibliotecznym Facebooku, 
gdzie wspólnie z prowadzą-
cymi można było stworzyć 
zimowe pejzaże w  formie 
zakładek, przestrzenną grę 
planszową, naturalny obra-
zek czy kryształowe, ozdobne 
gwiazdki! Prace przesłane na 
konkursy: „Zima Mumin-
ków” oraz „Zimowe opowie-
ści dziwnej treści” okazały się 
niezwykle twórcze i inspiru-

jące, co przysporzyło organi-
zatorom nie lada trudności 
w wyborze tych najlepszych! 
Największym zainteresowa-
niem cieszyły się jednak „Li-
terackie challenge” w wersji 
on-line, wśród których znala-
zły się m.in. zrobienie zdjęcia 
podczas wypożyczania książ-
ki, narysowanie czytającego 
bałwana czy też sfilmowanie 
uprawiania zimowego sportu!
Miejmy nadzieję, że podczas 
kolejnych ferii spotkamy się 
jednak w  murach dąbrow-
skiej książnicy i wspólnie po-
dejmiemy kolejne książkowe 
wyzwania!/MB/

Tegoroczna zimowa przerwa od 
nauki różniła się od tych, do któ-
rych dąbrowska MBP przyzwy-
czaiła małych czytelników. Brak 
spotkań i warsztatów „twarzą 
w twarz” zastąpiono konkursa-
mi i działaniami on-line.

Przez cały marzec w Galerii Klubowej Biblioteki 
Głównej prezentowana będzie wystawa „B jak Ba-
tory”, zrealizowana przez projekt „Niepodległa” 
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepod-
ległości oraz odbudowy polskiej państwowości. 
Plansze wystawy prezentują historię legendarnego 
transatlantyku, a także wspomnienia osób, które 
miały okazję podróżować statkiem. Całość uzu-
pełniają fotografie z domowych archiwów i wy-
jątkowe cytaty./MB/
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Książkowy 
gadżet

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

Mała książka – 
wielki człowiek!

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Posłuchaj!

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
„Perfekcyjna niedoskonałość” 
to powieść, która jest zabaw-
na, przygodowa i filozoficzna 
– jak większość tego, co wy-
chodzi spod dukajowego pióra. 
Świetnie postawione pytania 
o granice (i definicję) człowie-
czeństwa to domena autora. 
Podobnie jak w „Czarnych oce-
anach” sympatyzujemy z pro-
tagonistą i uczymy się nowego 
dla niego – i dla nas – świata. 
Polecam!

Poleca

Przemek  
Solich

Prezes stowarzyszenia 
Pogoria Morsuje

VII edycja Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego 
zaowocowała m.in. zakupem 
różnorodnych audiobooków, 
które z pewnością urozmaicą 
biblioteczną ofertę Filii nr 1 
(ul. Wojska Polskiego 43)! Już 
teraz można posłuchać książek 
Remigiusza Mroza, Olgi 
Tokarczuk czy Wojcie-
cha Chmielarza, choć 
i mali czytelnicy znaj-
dą skierowane do nich 
słuchowiska./MB/

Czasoumilacz

Kolejna edycja 
czytelniczego projektu 
skierowana jest do dzieci 
z roczników 2014-2018. 
Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), 
które odwiedzi dąbrowską 
MBP, otrzyma wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą!

W Wyprawce dzieci znaj-
dą wyjątkową lekturę, do-
stosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełnia-
jącą najwyższe standardy 
w  projektowaniu pięk-
nych i  mądrych książek 
dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowa-
nia. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzie-
ciństwa (bibliotekę) i zo-
stanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kul-
turalnego. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie tak-
że rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura 
informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czyta-
nia w rozwoju ich dziec-
ka oraz o rozmaitych ko-
rzyściach wynikających 
z  częstego odwiedzania 
biblioteki./MB/

Kreatywne filmy w ramach cyklu „Biblioteka inspiruje” co 
odcinek starają się podnosić poprzeczkę i prezentować po-
mysły na rzeczy, które krok po kroku wykonać może każdy! 
Tym razem na tapetę wzięto efektowną podpórkę na książki, 
która ozdobi i uatrakcyjni niejedną domową biblioteczkę. 
Premierowy odcinek BI można obejrzeć na Facebooku MBP 
(www.facebook.com/mbpdg) już od 24 lutego./MB/
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Dą-
browie Górniczej uchwałą w sprawie ustalenia 
nowych stawek za odbiór odpadów komunal-
nych, właściciele wszystkich nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy (przed-
siębiorstwa), są zobowiązani do złożenia no-
wej deklaracji w terminie do 20 marca 2021 r. 
W przeciwnym razie od 1 kwietnia 2021 r. nie 
zostaną odebrane odpady komunalne (zmiesza-
ne i segregowane).

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie 
MZGO, za pomocą deklaratora dostępnego od 
1 marca 2021 pod adresem: https://deklaracja.
mzgodg.pl/, a także wysłać pocztą.

Więcej informacji na stronie 
www.mzgodg.pl

Wspierajmy 
rodziny 
zastępcze 
– pomóżmy 
Szymonkowi
„Jestem Szymon, mam 11 lat 
i 122 cm wzrostu. Mieszkam 
z  siostrą, ciocią i  wujkiem 
w Dąbrowie Górniczej oraz 
resztą dzieci, które są w na-
szej małej rodzinie zastęp-
czej. Mam dużo marzeń do 
spełnienia oraz pla-
nów, lecz mój niski 
wzrost wpływa 
na mój rozwój 
i dalsze życie. 
Ciocia znala-
zła panią dok-
tor, Barbarę 
Kalinę-Faską, 
która chce po-
dać mi hormon 
wzrostu. Na pod-
stawie badań, pani 
doktor potwierdziła sku-
teczność leku. Miesięczny 
koszt długotrwałego lecze-
nia obecnie wynosi 1500 zł, 
im będę starszy, tym będzie 
wyższy. Stąd moja proś-

ba o  wsparcie. Dodatkowo 
mam zdiagnozowany zespół 
Touretta, ale się nie podda-
ję, wierzę w was i w wasze 
wsparcie”.
Szymek mieszka w  rodzinie 
zastępczej państwa Wiolety 

i  Radosława Cieślów. 
Obecnie pod ich 

opieką przebywa 
dziewięcioro 
dzieci, w  tym 
dwoje wła-
snych.
Rodzice za-
stępczy liczą 

na przychyl-
ność każdego, 

komu nie jest obo-
jętny los chłopca. Szy-

mon już raz został pokrzyw-
dzony, bowiem pozbawiono 
go możliwości wychowywa-
nia przez rodziców biologicz-
nych. Jednak dzięki wsparciu 
i ogromnemu sercu rodziny 

zastępczej stworzono chłop-
cu dom, który z  pewnością 
zastępuje jego środowisko 
rodzinne – mówi Agnieszka 
Zaremba, kierownik Działu 
Opieki nad Dzieckiem i Ro-
dziną, MOPS Dąbrowa Gór-
nicza.

Obecnie w  Dąbrowie 
Górniczej funkcjonu-
je 118 rodzin zastęp-
czych, w  tym 23 ro-
dziny niezawodowe 
i 9 rodzin zastępczych 
zawodowych. Łącznie 
przebywa w nich 167 
dzieci.

WESPRZYJ
www.zrzutka.pl/mk8bdf

WIĘCEJ
O RODZINACH
ZASTĘPCZYCH

mops.com.pl

300 dni – tak niewiele czasu pozostało na wymianę twojego starego pieca 
na nowy. Jeśli piec jest starszy niż 10 lat, masz czas tylko do końca roku! Wymień 
go na nowe źródło ciepła, korzystając z miejskich dotacji przyznawanych w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – więcej: www.dabrowa-gornicza.pl/o-mie-
scie/ekologia_/powietrze-2/
Możesz też starać się o dopłaty z rządowego programu „Czyste powietrze”. Możesz 
otrzymać nawet 37 tys. zł. Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na: www.czystepowie-
trze.gov.pl

Pamiętaj! 
Wymień, bo warto – najbardziej trujesz sam siebie! Kopciuchy najbardziej trują ich 
właścicieli i bliskich sąsiadów, bo największy opad szkodliwego pyłu odnotowuje 
się w odległości od 20 do 40 m od źródła ciepła.

W Dąbrowie Gór-
niczej wymieniono 
już ponad 6 tys. sta-
rych kotłów, wciąż 
jednak pozostaje 
sporo do zrobienia – 
do wymiany zostało 
kolejnych 6 tys. pie-
ców!

Komunikat

Zauważyłeś coś 
niepokojącego? 
Interweniuj!
•  Straż Miejska, telefon 986  

– czynny całą dobę
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sport
Rekreacja

Oto srebrna drużyna RKS-u. W górnym rzędzie od lewej: Antoni Porc, Michał Hipler, Igor Marek, Jakub 
Skrzypczyk; w dolnym rzędzie od lewej: Adrian Karpała, Mikołaj Patucha, Eryk Kalist, Wojciech Sucho-
szek, Filip Ring (trener: Krzysztof Masłowski).

Nemo z nową ofertą 
czeka na otwarcie
W lutym 2020 r. Nemo odnotowało rekordowy wynik – osiągnęło aż 30-proc. wzrost przychodu ze sprzedaży w porów-
naniu do lutego 2019 r. Był to wynik planu naprawczego, który zaczął przynosić efekty. Niestety, pandemia koronawi-
rusa zamroziła działalność kompleksu. Nie jest to jednak czas stracony: wykonano drobne remonty, opracowano nową 
ofertę – w tym programy zdrowotne do rehabilitacji pocovidowej. Nemo ma pomysł na rozwój i czeka na możliwość 
otwarcia się dla mieszkańców.

TOMASZ KOWALSKI  
– prezes Nemo-Wodny Świat

Zależy nam, by Nemo stało się miej-
scem, w którym można spędzić wiele re-

laksujących godzin, nie tylko godzinę lub 
dwie basenu. Tak była skonstruowana nasza 

oferta dla seniorów, którzy spędzali tu całe poranki, korzy-
stając z basenu i zajęć fitness w wodzie czy z groty solnej, a po 
wszystkim zostawali z nami na lunch, by zjeść danie dnia ze 
zniżką na kartę seniora. Nemo było dla nich przestrzenią do 
spotkań towarzyskich i wspólnej aktywności. Takimi pakie-
towymi usługami chcemy objąć wszystkie grupy wiekowe. 
W planach mamy basenowe półkolonie i kluby dla małych 
dzieci, w których połączymy naukę z zabawą. Dla dorosłych 
planujemy projekt „Metamorfozy”, pozwalający zrzucić zbędne 
kilogramy i wypracować swój indywidualny styl. Jednym sło-
wem to ma być wielka metamorfoza miejsca o nazwie Nemo 
– Wodny Świat, która na nowo tchnie w nie ducha. Chcemy, 
by mieszkańcy miasta i okolic polubili go tak, jak 18 lat temu, 
gdy powstał i był jednym z pierwszych tego typu obiektów 
w regionie.

I edycja „RKS Cup” za nami
Chłopcy z rocznika 2011 z Dąbrowy Górniczej, Ząbkowic, Krakowa, Mysłowic i Czeladzi rywalizowali 
21 lutego w hali „Centrum” w pierwszej edycji turnieju „RKS Cup” zorganizowanego przez Robotni-
czy Klub Sportowy „Zagłębie”. Triumfowała ekipa z grodu Kraka, drugie miejsce zajęli gospodarze.

Skate Room był w lutym areną Deskorolkowych Zawodów 
Klubowych. W szranki stanęli zawodnicy z całej Polski, 
klasyfikowani byli w dwóch kategoriach: do 13. roku życia 
i od 13. do 16. Zmagania miłośników widowiskowej jazdy 
na desce w Dąbrowie Górniczej zorganizowane zostały już 
po raz trzeci. Pierwsze tego typu zawody w mieście odbyły 
się w sierpniu 2019 r., w skateparku w parku Hallera. Drugie 
zostały zorganizowane w lipcu 2020 r., a ich miejscem – po-
dobnie jak teraz – był Skate Room.
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa

Pałacowe wystawy na do-
bre rozgościły się w Banku 
Kultury w Centrum Han-
dlowym Pogoria. Od 19 lu-
tego znajduje się tam nowa 
ekspozycja – tym razem 
zgromadziliśmy różno-
rodne prace instruktorów 
i pracowników PKZ.

ZOBACZ SZTUKĘ

PRZY FORTEPIANIE
Z okazji urodzin Frydery-
ka Chopina, Pałac Kultury 
Zagłębia przygotował spe-
cjalny koncert. 28 lutego 
o  17:00 przy klawiaturze 
fortepianu zasiądzie Anna 
Hajduk-Rynkowicz, uta-
lentowana i  wielokrotnie 
nagradzana pianistka z Dą-
browy Górniczej. 

Gościnnie na scenie pojawi 
się także f lecistka Marcelina 
Sankowska. W  programie 
koncertu znajdą się znamie-
nite utwory polskiego kom-
pozytora, m.in. Walc Es-dur 
op.  18, Nokturn Des-dur 
op. 27 nr 2, Ballada As-dur 
op. 47 oraz wybór mazurków.
Anna Hajduk-Rynkowicz jest 
absolwentką Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie oraz stu-
diów pianistycznych w Schola 
Cantorum w Paryżu. Regu-

larnie koncertuje na polskich 
i zagranicznych estradach, od 
lat współpracuje jako solistka 
i kameralistka z Filharmonią 
Narodową w Warszawie. Jest 
stypendystką Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Prezydenta Miasta Dąbrowa 

Górnicza. Publiczność miała 
okazję zobaczyć artystkę pod-
czas pierwszego pałacowego 
koncertu z  okazji urodzin 
Chopina (2016). Wtedy na sce-
nie występowała wraz ze swo-
im ówczesnym nauczycielem, 
włoskim mistrzem fortepianu 
Maurizio Morettim.

WSZYSTKO DLA PAŃ
Dąbrowski zespół Non a Capel-
la pod kierownictwem Elżbiety 
Kaźmierskiej zrobi „Wszystko 
dla Pań”, 7 marca o 17:00. Ten 
wyjątkowy koncert to muzycz-
ny ukłon z okazji Dnia Kobiet. 

Publiczność usłyszy nowe aran-
żacje znanych przebojów takich 
jak „I’m so excited” The Pointer 
Sisters, „Tylko białe tango” Ha-
liny Kunickiej i „Żeby szczęśli-
wym być” Anny Jantar.

do 31.03

do 26.03

do 12.03

Anna Hajduk-Rynkowicz
KONCERT Z OKAZJI URODZIN CHOPINA

Zespół Non a Capella i goście
KONCERT „WSZYSTKO DLA PAŃ”

Cztery pory miłości
KONCERT

Sanah
KONCERT

17:00
28.02

17:00
7.03

Scana/anecS - Grzegorz Ziółek Kwartet
KONCERT

Kameralne Czwartki - Walicki-Popiołek Duo
KONCERT „POLSKO-HISZPAŃSKA  

MOZAIKA MUZYCZNA”

Shirley Valentine
SPEKTAKL | DOM KULTURY ZĄBKOWICE

11. Międzynarodowe  
Biennale Miniatury

WYSTAWA | GALERIA SZTUKI

Sztuka na osobę
WYSTAWA | CH POGORIA

Piotr Pietrzak – plakaty
WYSTAWA | GALERIA ZA SZYBĄ

18:00
30.03

18:00
18.03
18:00
13.03

18:00
21.03
19:00
19.03

8.03

26.02-4.03

5-11.03

12-18.03

Tam gdzieś musi być niebo
POKAZ SPECJALNY NA DZIEŃ KOBIET

Eastern
Ściana cieni

Nic nie ginie
Palm Springs

Każdy ma swoje lato
Słudzy

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

18:00

19:30
17:0019-25.03 Żelazny most

Jeźdźcy sprawiedliwości

Wystawa „Sztuka na osobę” 
to możliwość zobaczenia z bli-
ska dzieł naszych koleżanek 
i kolegów, którzy na co dzień 
prowadzą warsztaty oraz zaję-
cia artystyczne. Witraż, cera-
mika, grafika warsztatowa czy 
malarstwo nie mają przed nimi 
tajemnic. Autorskie prace moż-
na oglądać do końca marca.
Galeria Sztuki w Pałacu Kul-
tury Zagłębia także otworzy-

ła swoje drzwi. Tutaj, również 
od 19 lutego, można zwiedzać 
wystawę 11. Międzynarodo-
wego Biennale Miniatury 
Częstochowa 2020. Minia-
tura to wyjątkowa, samo-
dzielna forma artystyczna. 
W niepozornym formacie 

10 x 10 cm artyści potrafią 
zamknąć całe światy, budu-
jąc kompozycje pełne emo-
cji i fascynujących historii. 
Ta ekspozycja potrwa jed-
nak krócej, bo do 12 marca. 
Wstęp na wystawy jest bez-
płatny.


