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NIEDOCENIANI 
BOHATEROWIE

„Wyjątkowo zimny maj” – utwór 
zespołu Maanam doskonale nadaje 
się na przebój tegorocznej wiosny. 
Aura nas nie rozpieszcza i krzyżuje 
wiele planów związanych z aktyw-
nym spędzaniem wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Odwieszenie 
cieplejszych ubrań do szafy musi 
jeszcze chwilę poczekać. Możemy 
za to już zdjąć towarzyszące nam od roku maseczki, gdy 
przechadzamy się po ulicach. Niemiłemu rozczarowaniu 
pogodowemu towarzyszy entuzjazm związany z luzowa-
niem pandemicznych restrykcji. Otwiera się gastronomia, 
kultura i sport, uczniowie wrócili do szkół. Wszystko to 
jest możliwe dzięki szczepionkom – jednemu z najwięk-
szych osiągnięć cywilizacyjnych ludzkości. To dzięki tego 
rodzaju preparatom w niedalekiej przeszłości zwalczyli-
śmy choroby, które zbierały śmiertelne żniwo na całym 
świecie. Przy różnych okazjach oddajemy hołd bohaterom, 
którzy oddali swe życie za ojczyznę lub w tym samym celu 
zadawali śmierć innym. Może pandemia koronawiru-
sa skłoni nas do uczczenia tych, dzięki pracy naukowej 
których uratowano życie miliardów ludzi. Rudolf Weigel 
(1883-1957) – wynalazca szczepionki przeciwko tyfuso-
wi plamistemu. Hilary Koprowski (1916-2013) – twórca 
szczepionki na wirusa polio wywołującego chorobę He-
inego-Medina. To polscy bohaterowie, których wkład 
w ocalenie ludzkości jest nieoceniony. Im przede wszyst-
kim należą się ulice, pomniki i inne formy upamiętnienia.

Niestety, wciąż nie ma i nie będzie szczepionki na samot-
ność, depresję i wykluczenie społeczne. Zaradzenie tym 
problemom wymaga empatii i dobrej działalności instytucji. 
Piszemy o tym w niniejszym numerze. Miłej lektury! 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

O bezpłatnym wsparciu osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 
niepełnosprawnych intelektualnie 
rozmawiamy z Pauliną Ochenduszko-
Szostak, dyrektorem Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dąbrowie 
Górniczej.
– Jesteście jedynym w mie-
ście ośrodkiem wspierają-
cym dorosłych ludzi z  za-
burzeniami psychicznymi 
i  niepełnosprawnych inte-
lektualnie.
– Zgadza się. Placówka po-
wstała w 1997 roku. W sie-
dzibie głównej tj. przy ul. 
Morcinka posiada 60 miejsc 
dla osób rehabilitujących się 
w systemie dziennym od po-
niedziałku do piątku. Z ini-
cjatywy rodzin, jako pierwsi 
w Polsce, otworzyliśmy też 
filię ośrodka, która znajdu-
je się przy ul. Swobodnej. 

Z opieki specjalistów może 
korzystać tam 20 osób doro-
słych ze sprzężoną niepełno-
sprawnością i spektrum au-
tyzmu.
W  naszej pracy dążymy do 
pełnego i  samodzielnego 
funkcjonowania psychospo-
łecznego osób zmagających 
się z  różnymi problemami 
natury psychicznej. Można 
u nas liczyć na wsparcie wie-
lu specjalistów tj. psychologa, 
pedagoga, instruktorów te-
rapii zajęciowej, opiekunów, 
asystentów osoby niepełno-
sprawnej, pracownika socjal-

nego. Swoim podopiecznym 
oferujemy nie tylko pomoc 
psychologiczno-pedagogicz-
ną, ale i ciepły posiłek, moż-
liwość skorzystania z kąpieli 
czy pralni, miłe towarzystwo 
i  możliwość zagospodaro-
wania wolnego czasu, orga-
nizując m.in. wycieczki kra-
joznawcze, wizyty w  kinie, 
teatrze, zajęcia z gotowania, 
śmiechoterapii itp.
– Dom to nie miejsce, gdzie 
mieszkasz, ale miejsce, 
gdzie cię rozumieją – takie 
jest motto waszego ośrodka, 
które dobrze odzwiercie-czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Obchodząca 100-lecie 
Unia ze Strzemieszyc 
to czołowa drużyna IV 
ligi. W rozgrywkach 
o Puchar Polski 
musiała jednak 
uznać wyższość 
trzecioligowych 
rezerw Górnika 
Zabrze.
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dla relacje z waszymi pod-
opiecznymi.
– Przychodzą do nas osoby 
bardzo doświadczone przez 
los. Często są to młodzi lu-
dzie, ze względów zdrowot-
nych niemający szansy na 
pracę, a  co za tym idzie na 
rentę, często odrzuceni przez 
rodziny. Staramy się poznać 
naszych podopiecznych i  to 
z każdej strony. Zaczynamy 
od spraw podstawowych, tzn. 
sprawdzamy, czy mają gdzie 
mieszkać, co jeść, jakie doty-
kają ich problemy, czy mają 
rodziny i czy one ich wspie-
rają. Opiekujemy się nimi ca-
łościowo, oferujemy nie tylko 
terapię, ale staramy się poma-
gać w każdej dziedzinie życia. 
Umawiamy wizyty lekarskie, 
uzasadniamy konieczność 

przyjmowania leków, zwra-
camy uwagę na ich oddzia-
ływanie na cały organizm, 
mówimy o  kontynuowaniu 
leczenia. Pomagamy w zała-
twianiu spraw urzędowych, 
wyjaśniamy tysiące rzeczy, 
bo w natłoku wszelkich infor-
macji, nasi podopieczni czują 
się zagubieni. Każdy z nich 
ma do dyspozycji swojego 
asystenta.
Udało się nam stworzyć miej-
sce, gdzie podopieczni chęt-
nie przychodzą, bo tu czują 
się bezpiecznie, mają stały 
harmonogram dnia i profe-
sjonalne wsparcie. O tym, że 
jesteśmy naprawdę potrzeb-
ni, przekonaliśmy się teraz, 
podczas pandemii, kiedy na 
jakiś czas musieliśmy zarzu-
cić codzienne zajęcia. Mimo 

stałych kontaktów telefo-
nicznych, obawialiśmy się 
powrotu naszych uczestni-
ków do ośrodka, ich gorszej 
kondycji, nie wiedzieliśmy, 
jak przerwa w terapii wpły-
nie na każdego uczestnika. 
Wrócili do nas jednak 
zadowoleni, stęsknieni, 
szczęśliwi, że wreszcie 
mogą przywitać się ze 
swoimi kolegami i opie-
kunami, wykwalifiko-
waną i  zaangażowaną 
kadrą, oddaną całym 
sercem uczestnikom.
– Wasi podopieczni 
uczestniczą w przeglą-
dzie teatralnym, mają 
swój samorząd, podej-
mują wiele decyzji samo-
dzielnie – jak widać są 
dobrze zorganizowani.
– To prawda. Jesteśmy 
organizatorami Przeglą-
du Krótkich Form Te-
atralnych – Maski. To 
coroczne wydarzenie ar-
tystyczne, mające charak-
ter konkursowy, na które 
zapraszamy zaprzyjaźnione 
ośrodki wsparcia. Na naszej 
scenie prezentują się różne 
grupy teatralne, a  jury wy-
łania zwycięzcę. Przegląd to 
wielkie wyzwanie, to nie tyl-
ko przygotowanie przedsta-
wienia, strojów, rekwizytów, 
całej scenografii, nauczenie 
się swojej roli, ale to przede 
wszystkim kontakt z drugim 
człowiekiem, otwarcie się na 
jego słowo, emocje, to fanta-
styczna zabawa, a  zarazem 
terapia.
Samorząd uczestników – 
Rada Domu – wybierany jest 
co roku. To z nim uzgadnia-
my wszelkie plany, działania, 
rodzaje aktywności, rozkłady 
zajęć. Wspólnie wybieramy 
miejsca, które nasi pod-
opieczni chcą odwiedzić, 
koncerty, w  których chcą 
uczestniczyć, uzgadniamy też 
dobór repertuaru, wybierając 
się do kina. To Rada Domu 
organizuje Dzień Kobiet, 
mężczyzn, babci, dziadka, 
pracownika socjalnego itp.
– Jak długo można przeby-
wać w waszym ośrodku?

– Każdy uczestnik przycho-
dzi do nas na okres próbny, 
który trwa trzy miesiące. Jest 
to czas wzajemnego pozna-
nia, widzimy, jak dana osoba 
funkcjonuje w grupie, jakie 
ma zainteresowania i co naj-
chętniej chciałaby robić, jakie 
ma potrzeby zdrowotne. Na 
tej bazie budujemy plan tera-
pii, który opiewa na 2-3 lata. 
Po tym okresie, w zależności 
od osoby, stopnia schorzenia, 
sytuacji rodzinnej, możemy 
proponować kontynuowanie 
terapii w  naszym ośrodku, 
warsztaty terapii zajęciowej, 
w  przypadku osób samot-
nych dom pomocy społecz-
nej. Rzadko, ale zdarzają się 
osoby, które po przeszkoleniu 
podejmują pracę, wchodząc 
na rynek pracy chronionej 
czy normalnej.
– To, że osoby chore spędza-
ją u was 8 godzin dziennie, 
są pod dobrą opieką, bez-
pieczne stanowi też dużą 
ulgę dla rodziny.
– Tak. To zdecydowana po-
moc do członków rodziny, 
daje wytchnienie przynaj-
mniej przez te kilka godzin. 

Osoby niepełnosprawne są 
bardzo wymagające, a opie-
kunowie często bywają zmę-
czeni tą sytuacją i  marzą 
o  odpoczynku czy pozała-
twianiu jakichś spraw. Wła-
śnie takie chwile im ofiaru-
jemy.
Należałoby jeszcze wspo-
mnieć, że zgodnie z  nowy-
mi przepisami od czerwca 
br. pobyt w naszym ośrodku 
będzie nieodpłatny. Myślę, że 
to bardzo dobra wiadomość 
dla naszych uczestników i ich 
rodzin, ale również dodatko-
wa zachęta dla osób chcących 
skorzystać z naszej pomocy.
– Zatem zaprasza Pani do 
korzystania z usług Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy?
– Jak najbardziej, są jesz-
cze wolne miejsca, moż-
na przyjść, sprawdzić, jak 
funkcjonujemy, zobaczyć, 
jak pracują nasi uczestnicy, 
jaką mają opiekę. O naszych 
działaniach można poczytać 
też na stronie internetowej 
i facebooku.
– Dziękuję za rozmowę

Lucyna Stępniewska

rozmowa miesiąca

Świadczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy-
znawane są decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej na podstawie skierowania od lekarza 
psychiatry lub neurologa. Placówka posiada jeszcze wolne 
miejsca. Druki skierowania można pobrać osobiście w budyn-
ku ośrodka przy ul. Morcinka 15 lub z jego strony internetowej 
https://dabrowagornicza.naszsds.pl.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT 
PLACÓWKI UDZIELAJĄ:
•  pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy tel. 

(32) 264 15 63

•  pracownicy Działu ds. Osób Starszych i Niepełnospraw-
nych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej tel. (32) 
262 40 40, (32) 262 25 28

MIEJSCE, GDZIE  
WSZYSCY SIĘ ROZUMIEJĄ
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nasze sprawy

Od lewej: Anna Mrówczyńska, Agnieszka Turaj, Wioleta Cieśla, Agnieszka Marczewska,  
Artur Gładysz, Agata Gładysz, Aneta Król, Monika Czekaj-Bochen, Anna Kędra.

Chcesz wiedzieć 
więcej? 

Wejdź na:
www.mops.com.pl

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

O swoich doświadczeniach rodzicielskich opowiadają Agata  i Artur Gładyszowie, zawodowa rodzina zastępcza,  
oraz Monika Czekaj-Bochen prowadząca z mężem rodzinny dom dziecka.

Trzeba kochać dzieci, by stworzyć im dom

W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 117 rodzin zastępczych, w tym jedno pogotowie 
opiekuńcze, jeden rodzinny dom dziecka oraz siedem zawodowych rodzin zastępczych. 
Przebywa w nich 170 dzieci. Zgodnie z prawem dziecko w rodzinie zastępczej powinno 
przebywać do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej, maksymalnie 18 miesięcy. 
Często jednak zostaje znacznie dłużej.

WYRÓWNYWANIE 
SZANS TO PODSTAWA
Państwo Gładyszowie rodziną zastępczą są od 8 lat. W tym czasie 
ich dom stał się „przystanią” dla sześciorga dzieci. Wszystkie 
trafiły do adopcji krajowej i zagranicznej. Teraz mają trójkę: 
dwóch chłopców – rodzeństwo w wieku 2 i 6 lat oraz 7- letnią 
dziewczynkę.
– Zostaliśmy rodziną zastępczą dopiero wtedy, gdy odchowa-
liśmy swoich synów, wcześniej nie dalibyśmy rady. Starszy wy-
jechał na studia, młodszy skończył 16 lat, obaj zaakceptowali 
naszą decyzję – mówi pani Agata. – Wychowanie dzieci, troska 
o ich zdrowie, rozwój psychiczny, społeczny wymaga czasu i po-
święcenia, a nie chcieliśmy tego robić kosztem własnych dzieci. 
Mimo, że obydwoje z mężem nadal pracujemy, teraz możemy 
poświęcić się potrzebującym dzieciom w całości.
– Bycie rodziną zastępczą całkowicie przeorganizowało nasze 
życie, przemeblowaliśmy własny dom, by stworzyć miejsce dla 
nowych członków rodziny. Wszystkie prywatne plany poszły na 
bok. To nie jest praca, gdzie po 8 godzinach można o niej 
zapomnieć. Tutaj na „posterunku” jest się 24 godziny 
na dobę. Pobudki w nocy, choroby, czasem nawet szpi-
tal, w każdej chwili trzeba być gotowym do pomocy 
i umieć pomagać. Część znajomych, którzy nie za-
akceptowali naszych wyborów, odsunęła się od nas. 
Zostali przyjaciele i rodzina, którzy rozumieją nasze 
działania i nas wspierają, także inne dąbrowskie 
rodziny zastępcze, z którymi mamy kontakt – wy-
jaśnia pan Artur.
Najtrudniejsze są pierwsze chwile z nowymi dzieć-
mi. Trzeba poznać ich problemy zdrowotne, rozwój 
fizyczny, psychiczny, zadbać o prawidłowe odżywianie, 
przygotowanie ubrań. Nowe środowisko to dla nich też stres, 
wszyscy muszą się wzajemnie poznać, do siebie przystosować. 
Dzieciom trzeba zapewnić bezpieczeństwo fizyczne i psychicz-
ne, by uwierzyły, przekonały się, że nie stanie im się krzywda. 
Do tego dochodzi załatwianie spraw sądowych i codziennych 
np. zapisy do przedszkoli, szkół czy żłobków.
Największym wyzwaniem dla rodziców zastępczych jest wyrów-
nanie wszelkich braków, zaległości. Największym zaś szczęściem, 
gdy przeszkody te zostaną pokonane, a dzieci rozkwitają, zaciera-
ją się różnice z rówieśnikami. Podopieczni państwa Gładyszów 
odnajdują się w swoich grupach, są zaangażowane, otwarte na 
wszystko, co je otacza. Rysują, jeżdżą na rowerach, hulajnogach, 
także śpiewają. Często wyjeżdżają na wycieczki, poznają świat, 
inne życie.
– Z dziećmi trzeba wiele rozmawiać, by mogły zrozumieć swoje 
położenie. One często obwiniają siebie o to, że znalazły się w ta-
kiej sytuacji, że coś z nimi jest nie tak, skoro zostały zabrane od 
rodziców biologicznych. Ci ostatni też nie zawsze rozumieją, 
że my jesteśmy po to, by im i ich dzieciom pomóc – rozwiązać 
problemy i pozałatwiać sprawy, dotrzeć do momentu, aż będą go-
towi ponownie zaopiekować się swoimi pociechami. Nie zawsze 
tak się dzieje, ale musimy próbować – tłumaczy pani Gładysz.
– Najtrudniejsze są rozstania. Kiedy adoptowano nasze pierwsze 
dziecko, nie mogliśmy dojść do siebie przez kilka miesięcy. Tych 
dzieci nie da się zapomnieć. W domu mamy taki specjalny kącik, 
gdzie są zdjęcia dzieci, które przez dłuższy lub krótszy czas były 
członkami naszej rodziny. Cieszymy się, że są szczęśliwe – dodaje 
pan Gładysz.
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O swoich doświadczeniach rodzicielskich opowiadają Agata  i Artur Gładyszowie, zawodowa rodzina zastępcza,  
oraz Monika Czekaj-Bochen prowadząca z mężem rodzinny dom dziecka.

Trzeba kochać dzieci, by stworzyć im dom

W 2013 roku powstało Stowarzyszenie „Przyjazny Dom”, które zrzesza rodziny zastępcze 
w naszym mieście. Tutaj rodziny mogą się wzajemnie wspierać, wspólnie działać 
przeciwko wykluczeniu społecznemu, jakie spotyka pokrzywdzone dzieci, dzielić 
doświadczeniami. Członkowie stowarzyszenia zwracają się do wszystkich, którzy tak jak 
oni czują powołanie, wiedzą, że są w stanie dać spokój i uśmiech dzieciom, aby dołączyli 
do grupy rodzin zastępczych. Otworzyli serca i drzwi swoich domów, zaprosili do 
lepszego życia czekające na wsparcie dzieci.

PRACA Z DZIEĆMI 
MUSI OWOCOWAĆ
„Kocham cię ciociu – to najpiękniejsze słowa jakie można usły-
szeć. Uginają się kolana, serce rośnie, a łzy same cisną się do 
oczu. Dla takich chwil warto żyć, poświęcić swój czas i energię, 
mieć potwierdzenie, że moja praca ma sens i jakąś wartość” – 
tak mówi pani Monika Czekaj-Bochen, która razem z mężem 
przez wiele lat tworzyła zawodową rodzinę zastępczą, a od pię-
ciu lat prowadzi rodzinny dom dziecka. Dziś państwo Bochen 
opiekują się ósemką pociech w wieku od 8 do 22 lat, dwójką 
chłopców i sześciorgiem dziewcząt, z których dwoje dzieci jest 
niepełnosprawnych a jedno adoptowane.
– Odkąd pamiętam, zawsze się kimś opiekowałam – zwierzęta-
mi, dziećmi, osobami starszymi. Mam w sobie wewnętrzną po-
trzebę pomagania. A ponieważ nie mam swoich biologicznych 
dzieci, bawiłam zawsze inne. I tak zostało do dzisiaj – śmieje 
się pani Monika.
– Razem z nauczycielami uczymy dzieci codziennego życia. 
A kiedy po miesiącach trudnej pracy, przynoszą świadectwa 
z czerwonym paskiem, jesteśmy z nich bardzo dumni. Jest to 
dla nas budujące, bo widzimy efekty naszych działań, Po latach 

cieszymy się też, jak po opuszczeniu naszego domu radzą 
sobie samodzielnie. Przykładem jest nasza podopiecz-

na, która skończyła 18 lat, zamieszkała w mieszkaniu 
chronionym, dostała pracę i przygotowana wystarto-

wała w dorosłe życie. Mamy z nią kontakt, spotykamy 
się, zapraszamy na święta. Dla naszych dzieci to bardzo 

ważne, by start w dorosłe życie był w miarę łagodny, ale wiedzą 
też, że do niego trzeba się przygotować. Nasze rozstania bywają 
trudne. Na szczęście utrzymujemy z nimi kontakt, wiemy, jak 
toczą się ich dalsze losy. Jesteśmy przeszkoleni, jak radzić sobie 
z takimi sytuacjami, ale jednak bez emocji się nie obejdzie – 
mówi pani Monika.
Sukcesem pracy w rodzinie zastępczej jest powrót dziecka do 
rodziny biologicznej. Gdy nie jest to możliwe, gdy nie uda się też 
doprowadzić do adopcji, dzieci, które przychodzą na określony 
czas, zostają na dłużej, czasem na kilka lat, do czasu ukończenia 
nauki. Najtrudniejsze dla rodzin są sprawy prawne, zbieranie 
dokumentów, długie oczekiwanie na rozprawy sądowe.
– Gdy sytuacja prawna dziecka zostaje uregulowana, rozpoczy-
nają się procedury adopcyjne. Znamy nasze dzieci, ich oczami 
patrzymy na przyszłych rodziców. Zdarza się, że do porozu-
mienia nie dochodzi, dzieci tłumaczą sobie, że to one są winne, 
są wybrakowane i nie nadają się do niczego. Tu znowu przed 
nami wiele pracy, by zmienić ten pogląd, by dzieciaki uwierzy-
ły, że są normalne, ważne, że coś się nie udało, ale to nie z ich 
winy. Cieszymy się zaś, gdy obie strony sobie wzajemnie zaufają 
i stworzą rodzinę – dodaje pani Monika.
– By zostać rodzicem zastępczym, nie wystarczy ukończyć 
szkolenia, zdobyć kwalifikacje, ale przede wszystkim trzeba 
mieć otwarte serce. Nie pomogą żadne kursy, jeżeli się tego 
nie czuje. Bycie zawodową rodziną zastępczą wymaga wiele 
pracy i cierpliwości. To powołanie, bez którego nie jest możliwe 
sprawowanie w pełni funkcji rodzica. Ale poświęcenia i wy-
rzeczenia rekompensują radość i szczęście, gdy patrzy się, jak 
dzieci rozkwitają, zaczynają nam ufać, przestają się bać. A jak 
przyjdą i powiedzą – ciociu kocham cię – to dla nas najpięk-
niejsza zapłata – podsumowuje pani Czekaj-Bochen.

Lucyna Stępniewska
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PREZYDENT 
Z WOTUM 
ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM
Podczas majowej sesji, radni udzielili prezydentowi miasta wotum za-
ufania i absolutorium. Zatwierdzili również sprawozdanie finansowe 
i wykonanie budżetu za 2020 r.

– 2020  r. był rokiem wyjąt-
kowym, czasem niepewno-
ści, nieprzewidywalności, co 
powodowało trudności w za-
rządzaniu. Mimo tego nie 
zeszliśmy z  obranego kursu 
– podkreślił Marcin Bazylak, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.
Wykonanie budżetu i informa-
cję o stanie mienia komunalnego 
pozytywnie zaopiniowała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, 
a także wszystkie komisje Rady 
Miejskiej. W głosowaniach nad 
zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego i wykonania bu-
dżetu, a także udzieleniem pre-
zydentowi absolutorium, uczest-
niczyło 23 radnych. W obu 18 
było „za”, 5 „przeciw”, nikt się 
nie wstrzymał.

puls miasta

Inwestycje

Samorząd

KATARZYNA ZAGAJSKA 
radna Rady Miejskiej:

Dużą zasługą jest większy niż pla-
nowano przychód ze sprzedaży tere-

nów inwestycyjnych, zwłaszcza że był to 
trudny okres. Pozytywne jest również to, że 

inwestujemy wiele w oświatę. Mamy uczniów z miast 
ościennych – zaobserwowałam, że mamy uczniów z Bę-
dzina, z Sosnowca, z Zawiercia, z Siewierza, z Czela-
dzi. Dzięki nim mamy większą subwencję oświatową, 
która jest wypłacana na każdego ucznia. Zauważyłam, 
że mieszkańcy faktycznie są słuchani, przyjmowani, 
umawiani, nie są odsyłani. To jest pozytywny impuls. 
Zaczynam odbierać sygnały, że jest tak, jak prezydent 
powiedział, żeby samorząd był obywatelski. Głos miesz-
kanców jest bardziej słyszalny.

MAREK WĘGRZYNOWICZ 
radny Rady Miejskiej:

Rok 2020 to bardzo trudny rok dla Pol-
ski, dla Dąbrowy Górniczej. Myślę, że 

w najnowszej historii jeden z najtrudniej-
szych. Praca w czasie pandemii nie jest rze-

czą prostą. Realizowanie inwestycji, praca nad budżetem 
na pewno nie jest łatwa. Wysłuchaliśmy opinii, które były 
przedstawione na komisjach, stanowiska Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, wyjaśnień prezydenta. W tym miejscu moż-
na oczywiście mówić, przywoływać różne liczby, cyfry, ale nie 
pozostaje nic innego, jak pogratulować pani skarbnik i panu 
prezydentowi w tym trudnym roku pracy nad budżetem. 

SK INNOVATION 
ZWIĘKSZA MOCE
SK Innovation sfinalizował zakup kolejnych 
działek na terenach inwestycyjnych w Tuczna-
wie. Zgodnie z zapowiedziami, rozwinie na nich 
produkcję baterii litowo-jonowych. Dąbrowski 
zakład będzie największą fabryką tego koncer-
nu na świecie.
25 maja, między miastem i inwestorem, podpisany 
został akt notarialny kupna ponad 30 ha. Działki 
inwestycyjne zostały sprzedane za przeszło 30,8 
mln zł. Rozbudowana zostanie na nich fabryka 
separatorów baterii litowo-jonowych, wykorzy-
stywanych w samochodach elektrycznych. SK 
hi-tech battery materials Poland, spółka należąca 
do koreańskiego koncernu SK Innovation, planuje 
rozpocząć budowę w trzecim kwartale tego roku. 
Produkcja ma ruszyć pod koniec 2023 r.
Przy podpisaniu aktu notarialnego gminę re-
prezentowali Marcin Bazylak, prezydent mia-

sta, oraz Wojciech Kędzia, wiceprezydent mia-
sta, inwestora natomiast Byoung Chul Park, 
prezes zarządu, oraz Jason Cho, dyrektor gru-
py planowania i serwisu. Katowicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną, w której położone są tere-
ny inwestycyjne w Tucznawie, reprezentowali 
Janusz Michałek, prezes zarządu oraz wicepre-
zes Mateusz Rykała.

Strefa gospodarcza w Tucznawie sta-
nowi ważny filar rozwoju miasta, a jej 
uruchomienie było strategiczną decyzją 
dąbrowskiego samorządu. Inwestorzy 
to nie tylko nowe miejsca pracy, ale tak-
że zastrzyk gotówki do miejskiej kasy, 
wpływającej m.in. z opłat i podatków 
oraz ze sprzedaży nieruchomości.
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puls miasta

Szlak Kruszcowy otwarty!
Turystyka

Nowa ścieżka turystyczno-edukacyjna to upamiętnienie przemysłowego dziedzictwa Strzemieszyc i eks-
pozycja przyrodniczych walorów Dąbrowy Górniczej. Od 27 maja br. można w formie spaceru poznać 
dzieje przemysłu wydobywczego, którego początki sięgają czasów średniowiecznych. 

Szlak powstał dzięki wsparciu Miasta Dąbrowa Górni-
cza, pracy Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, inicjatywie 
i zaangażowaniu stowarzyszenia Samorządne Strze-
mieszyce, pomocy PTTK O/Miejski Dąbrowa Górni-
cza i Lasom Państwowym oraz współpracy z władzami 
Sławkowa.
Do zobaczenia na szlaku! 

Więcej o historii 
Strzemieszyc na:

strzemieszycehistoria.pl

I posprzątane!
Ekipa morsów z Pogoria Morsuje z przyjaciółmi z Nurkowego Zagłębia, Klubu Płetwonurków LOK „Litoral” – Kraków, 
Młodzieżowej Rady Miasta, Spartan Training Group Sosnowiec, Pogoria Biega oraz Zagłębie talentów, przy zabezpie-
czeniu dąbrowskiego WOPR-u i CSiR-u podczas akcji „Sprzątamy Pogorię III” wyczyściła teren wokół oraz wewnątrz 
zbiornika. Co cieszy, to dużo niższa niż spodziewana liczba śmieci w samym jeziorze – jak relacjonują nurkowie, w oko-
licy mola oraz plaży butelki i inne niespodzianki można było znaleźć, jednak widać wzrost świadomości użytkowników 
akwenu i dbałość o czystość. Sporo szkła i innych odpadków było w okolicy szuwarów. W tej edycji nurkowie skupili się 
na molu i plaży po jego prawej stronie, ponieważ na lewej odbywały się ćwiczenia z ratownictwa wodnego.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



8

Przegląd Dąbrowski  |  nr 4 (247) maj 2021

W Dąbrowie Górniczej 
można zaszczepić się 
w dwóch dodatkowych 
powszechnych 
punktach szczepień: 
Hali Widowiskowo-
Sportowej Centrum 
przy Alei Róż 3 oraz 
w Zagłębiowskim 
Centrum Onkologii.

Rejestracja na szczepienie do 
punktu w Hali Centrum moż-
liwa jest poprzez całodobową 
i  bezpłatną infolinię – 989, 
e-Rejestrację dostępną na pa-
cjent.gov.pl. Termin szczepienia 

można również umówić, dzwo-
niąc od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8 do 15.30 pod nr 
tel. obsługiwanymi przez pra-
cowników NSZOZ Przychod-
nia „Merkury” Sp. z o. o.: 32 
262 36 71, 32 262 36 72, 32 262 
91 06, 32 262 91 07 lub pisząc 
na adres e-mail: szczepienia@
przychodniamerkury.pl.

Do punktu szczepień działające-
go w Zagłębiowskim Centrum 
Onkologii można zarejestrować 
się, dzwoniąc na infolinię – 989, 
przez e-Rejestrację dostępną na 
pacjent.gov.pl. oraz dzwoniąc 
na nr tel. dąbrowskiego szpitala: 
795 961 148 lub 533 573 734 od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-14.00.

Metropolitalne  
Święto Rodziny  
w Dąbrowie Górniczej
XIV edycji święta towarzyszy myśl „Rodzinny dom – 
bezpieczna przystań”. Idea organizacji wspólnego wyda-
rzenia promującego wartości życia rodzinnego jednoczy 
samorządy śląskich i zagłębiowskich miast, organizacje 
i stowarzyszenia społeczne. W Dąbrowie 
Górniczej święto zostało zainaugu-
rowane koncertem chóru Angelus 
i scholi młodzieżowej z parafii 
św. Antoniego z  Padwy w  ko-
ściele w Gołonogu. 

puls miasta
Zdrowie

Szczepimy się!

Chcesz wiedzieć 
więcej? Zajrzyj na:

dg.pl  lub 
www.swieto-rodziny.pl

Letni patrol
15 czerwca rozpocznie działalność sezonowy posterunek straży 
miejskiej nad Pogorią III. Do połowy września strażnicy będą tam 
pilnować porządku i bezpieczeństwa wypoczywających.

– Nad Pogorią III będą dy-
żurować dwa dwuosobowe 
patrole. Jeden skupi się na 
rejonie plaży, drugi zajmie 
się okolicą jeziora. W razie 
potrzeby i możliwości, nad 
akwen będziemy kierować 
dodatkowych funkcjonariu-
szy – mówi Radosław Roma-
nek, komendant straży miej-
skiej w Dąbrowie Górniczej.
Sezonowy posterunek nad 
Pogorią III będzie działał 
po raz drugi. Debiut zali-
czył w 2020 r. Strażnicy do 
swojej dyspozycji będą mieć 
rowery, które pozwolą im 
sprawniej i szybciej dotrzeć 
w różne miejsca. W letnim 
sezonie nie brakuje inter-
wencji, bo popularna Po-
goria przyciąga wiele osób, 
a wraz z nimi sporo proble-
matycznych sytuacji. Czę-
sto dochodzi tam m.in. do 
zakłóceń porządku, spoży-
wania alkoholu w miejscach 

niedozwolonych czy łamania 
przepisów ruchu drogowego. 
Liczba miejsc parkingowych 
jest ograniczona, stąd często 
kierowcy parkują w miejscach 
niedozwolonych. Próby zosta-
wiania auta „byle gdzie” nie-
rzadko kończą się mandatem. 
Dlatego zamiast „pchać się” 
samochodem nad samą wodę, 

warto nad Pogorię wybrać 
się komunikacją publiczną. 
Dotyczy to zarówno dąbro-
wian, jak i  mieszkańców 
innych miejscowości. Do 
Dąbrowy z dalszych miast 
można dotrzeć pociągiem 
czy autobusem, a następnie 
autobusową linią 716 niemal 
do samej plaży. PK

Prezydent miasta Marcin 
Bazylak oraz wiceprezydent 
Bożena Borowiec już 
zaszczepieni!
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nasze sprawy

Sprawnie zorganizowany trans-
port publiczny może poprawiać 
jakość życia i  sprzyjać trosce 
o środowisko naturalne. Droga 
do osiągnięcia tego celu nie jest 
jednak łatwa, szczególnie na 
Śląsku i w Zagłębiu, gdzie przez 
lata priorytetem był rozwój in-
frastruktury drogowej.

Musimy nadrobić 
zaległości sprzed lat
Kazimierz Karolczak, prze-
wodniczący zarządu Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, podkreślił, że posiadamy 
obecnie bardzo rozbudowaną 
siatkę dróg, co wyni-
ka z przemysłowej 
specyfiki regio-
nu. Ale dziś 
wystarczy 
jedna stłucz-
ka, aby cała 
aglomeracja 
utknęła w kor-
kach. – Widzi-
my, jak ubodzy 
jesteśmy w trans-
port szynowy, który 
jest najbardziej efektywną 
formą przemieszczania się – 
podkreślił.
Zdaniem przewodniczącego 
GZM, rozwiązania „oparte 
o szynę” to najlepsza droga do 
odkorkowania miast. Transport 
szynowy pozwala komfortowo 

przemieszczać się wielu ludziom 
w tym samym czasie, nie za-
truwając przy tym środowiska. 
Właśnie po to m.in. powstała 
Metropolia GZM, aby dla ko-
nurbacji liczącej ponad 2-mi-
liony mieszkańców, powstał 
efektywny system transportu 
publicznego, który ograniczy 
ruch samochodowy i zapewni 
przyjazną przestrzeń w  mia-
stach.
Swoimi doświadczeniami za-
granicznymi podzieliła się Ewa 
Lutogniewska, absolwentka stu-
diów magisterskich na kierunku 

zrównoważone zarządza-
nie miastem (Malmö 

Universitet) oraz 
wiceprezeska 

Gliwickiej Rady 
Rowerowej. 
Podkreśliła, 
że zanim po-
dejmiemy pró-
bę kopiowania 

sprawdzonych 
rozwiązań komu-

nikacyjnych, naj-
pierw musimy stawiać 

na edukację – przede wszystkim 
decydentów.
Zwróciła także uwagę, że 
w Polsce brakuje aktualnych 
i obszernych badań na temat 
zachowań transportowych 
mieszkańców. Dopiero mając 
twarde dane na ten temat, moż-

liwe będzie wyznaczanie celów 
do osiągnięcia.

Społeczny wymiar 
transportu 
zbiorowego
Temat sprawnego transportu 
zbiorowego jest również bliski 
Dąbrowie Górniczej, która 
realizuje duże inwestycje, 
dotyczące  m.in. budowy 
centrów przesiadkowych 
i przebudowy układu drogo-
wego. Ale prezydent miasta 
Marcin Bazylak podkreślał 
w trakcie dyskusji, że na ko-
munikację publiczną skła-
dają się nie tylko pojazdy 
i infrastruktura, lecz także 
jej wymiar społeczny.
Prezydent Dąbrowy Górniczej 
zauważył, że transport zbiorowy 
należy rozpatrywać jako część 
przestrzeni w mieście. Zwrócił 
uwagę na fakt, że w transporcie 
publicznym ludzie często odpo-
czywają, w przeciwieństwie do 
kierowców samochodów, którzy 
cały czas muszą być skupieni na 
jeździe. Nie bez znaczenia jest 
także aspekt społecznościowy 
– przebywanie wśród innych 
osób podczas podróżowania 
transportem zbiorowym, to 
całkowicie odmienne uczucie 
w porównaniu do przebywania 
w  zamkniętych „kapsułach”, 

jakimi są prywatne samochody.
Swoimi spostrzeżeniami pod-
czas debaty podzieliła się także 
Olga Gitkiewicz, socjolożka, 
redaktorka, reporterka oraz 
laureatka nagrody Grand Press 
2020 za książkę pt. „Nie zdążę”. 
Zwróciła uwagę na problem tzw. 

wykluczenia komunika-
cyjnego i podkreśli-

ła, że jest 
to 

zja-
wisko 
coraz 
częściej 
dotykające 
mieszkańców du-
żych jednostek miej-
skich. Gitkiewicz zwróciła 
uwagę na aspekt rozlewania się 
miast, który wynika niejedno-
krotnie z działalności dewelope-
rów, budujących nieruchomości 
z dala od ścisłej infrastruktury. 
Ta infrastruktura często ma 
problem, aby „nadążyć” za dzia-
łalnością budowlaną, przez co 
mieszkańcy tych miejsc często 

stają się uzależnieni od prywat-
nych samochodów.
W wymiarze społecznym nawet 
większym problemem jest, gdy 
mieszkańcy nie mają dostę-
pu do komunikacji ani też nie 
posiadają lub nie są w  stanie 
prowadzić samochodu. Mowa 
szczególnie o osobach starszych. 
Zdaniem pisarki najgorszą for-
mą wykluczenia komunikacyj-
nego jest brak całkowitej moż-
liwości przemieszczania się, gdy 

brakuje nam nie tylko autobu-
sów i pocią-

gów, ale 
także siły do 
spacerów lub podróżowania 
rowerem. Wtedy obserwacja 
świata sprowadza się wyłącznie 
do tego, co widzimy zza okna 
swojego domu czy mieszkania.
 MS

Samorząd

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT 
DLA WSZYSTKICH

Organizacja komunikacji publicznej, która umożliwia wszystkim 
swobodny dostęp i wygodne dotarcie do celu – o tym mówiono podczas 
dyskusji „Transport bez wykluczeń – sprawiedliwa i zrównoważona 
mobilność”. Debata odbyła się 17 maja w Fabryce Pełnej Życia.

FILM Z DEBATY

METROPOLIA GZM
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#DziejesięwDG
Strefa rozrywki

To będzie znów Fabryka Pełna Wydarzeń
Brama z kwiatów, łąka kwietna, nowe podświetlenie pofabrycznych hal, system 
identyfikacji wizualnej i przede wszystkim nowe punkty z gastronomią. Taki obraz zobaczą 
mieszkańcy po przybyciu do Fabryki Pełnej Życia. Nowy sezon rusza 28 maja.

Fabryka Pełna Życia – działaj z nami! To kon-
kurs na mikrodotacje, na który przeznaczona 
została kwota 90 000 zł. Projekt współfinan-
sowany jest przez Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej.

Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych. Wnioski można składać do 31 maja br. 
Dotacja może wynosić od 3 tys. do 10 tys. złotych. Wkład 
własny nie jest wymagany. Czas realizacji projektów obejmuje 
okres od 1 czerwca do 1 grudnia br.
Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w więk-
szości sfer pożytku publicznego, realizowane na terenie lub 
dotyczące Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum 
w Dąbrowie Górniczej.
Przy ocenie wniosków brane pod uwagę będzie m.in.: kre-
owanie przyjaznej przestrzeni publicznej, wdrażanie założeń 
programu rozwoju branż czasu wolnego w mieście czy wpi-
sanie się w strategiczne cele spółki Fabryka Pełna Życia, obej-
mujące m.in. ekologię, zrównoważony rozwój, promowanie 
historii miejsca.
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#DziejesięwDG

To będzie znów Fabryka Pełna Wydarzeń
Brama z kwiatów, łąka kwietna, nowe podświetlenie pofabrycznych hal, system 
identyfikacji wizualnej i przede wszystkim nowe punkty z gastronomią. Taki obraz zobaczą 
mieszkańcy po przybyciu do Fabryki Pełnej Życia. Nowy sezon rusza 28 maja.

Zaczynamy, tak jak w ubie-
głym roku, od festiwalu 
food trucków. Przez trzy 
dni, od piątku do niedzieli 
(28-30.05), będzie można się 
delektować kuchnią z całego 
świata. Ale to nie koniec ga-
stronomicznych atrakcji, bo 
w  tym sezonie na stałe bę-
dziemy zapraszać do 5 punk-
tów z jedzeniem i napojami. 
Pizza, burgery, lody, desery 
i  ciekawie skomponowane 
koktajle to tylko niektóre 
z kulinarnych atrakcji naszej 
Strefy Smaku, która, mamy 
nadzieję, zadowoli wielbicieli 
dobrego jedzenia.
Już w czerwcu planowane są 
koncerty, oczywiście jeśli prze-
pisy sanitarne na to pozwolą, 
a także występy dj-ów. Wspól-
nie z Młodzieżowym Ośrod-
kiem Pracy Twórczej zapra-
szamy na spektakle teatralne, 
a to jeszcze nie wszystkie pro-
pozycje. W Fabryce będą mo-
gli świetnie się bawić także ro-
dzice z dziećmi na specjalnych 
warsztatach, a dla pragnących 
odrobiny rekreacji i skupienia 
polecamy zajęcia z jogi. Nasz 
letni kalendarz imprez prze-
widuje także potańcówki dla 
seniorów w ramach Dąbrow-
skiego Dnia Seniora, bo i na 

takich odbiorcach nam zależy.
Zawsze podkreślamy, że waż-
ne jest dla nas kreowanie zie-
lonej przestrzeni miejskiej, stąd 
pomysł na specjalną bramę 
z  kwiatami. To z  pewnością 
spodoba się miłośnikom insta-
gramowych zdjęć i relacji. Na 
łące kwietnej widzieliśmy już 
przebijające się pierwsze kwiaty 
i nie zapominajmy, że do dys-
pozycji mieszkańców są miej-
ska łąka i boisko do siatkówki.
Wspólnie z Muzeum Miejskim 
„Sztygarka” przygotowali-
śmy ekspozycję, którą będzie 
można oglądać przy jednej 
z poprzemysłowych hal. Loko-
motywa z ostatniej zagłębiow-
skiej kopalni czy wagony typu 
Granby. Wszystko starannie 
opisane i  wyeksponowane 
w ciekawy sposób.
„Jutro ma to do siebie, że bę-
dzie inne niż dziś”. To cytat 
z  Charlesa Montgomery ègo 
i jego dzieła „Miasto szczęśli-
we”, będący mottem Deklara-
cji Fabryki Pełnej Życia. Do 
jej lektury zachęcamy już na 
miejscu w Fabryce, a my zgod-
nie z tym przesłaniem liczymy 
na zwycięską walkę z pande-
mią i pozytywny odbiór na-
szej oferty dla mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej. 

Dawnych wspomnień czar
Po pandemicznym zamrożeniu dąbrowska gastronomia znów otwiera się dla klientów. A my 
z tej okazji przypominamy lata 90. ubiegłego wieku i słynną „Chatę u brata”. Jakie macie 
wspomnienia związane z tym miejscem?
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poznajmy się

„Rozpływaj się” to tytuł najnowszej książki 
Anny Cieplak, pochodzącej z Dąbrowy 
Górniczej laureatki Nagrody Conrada i Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza. To mocna, 
wyrazista i aktualna powieść o Polsce w Unii 
Europejskiej i osieroconym pokoleniu – młodych 
osobach, zmuszonych dorastać bez dorosłych, 
którzy za chlebem wyjechali na Zachód.
– Moja nowa powieść to pró-
ba przyjrzenia się jak histo-
rie z dzieciństwa i dorastania 
przekładają się na postawy osób 
dorosłych i ich sytuacje. Opo-
wiadam o tym z kilku różnych 
perspektyw, mieszam wątki re-
alistyczne z perspektywą dzie-

cięcą i sprawdzam, co z tego zo-
staje. Poza tym rozpływanie się 
to stan niepewności, której do-
świadczamy w tej chwili wszy-
scy. Stanowi moim zdaniem do-
brą metaforę czasu. Czytelniczki 
i czytelnicy z Zagłębia odnajdą 
w tej książce wiele znanych sobie 

miejsc. Akcja dzieje się m. in na 
pustyni Błędowskiej, w Super-
jednostce czy Parku Śląskim 
– mówi „Przeglądowi Dąbrow-
skiemu” Anna Cieplak.
Powieść ukaże się na księgar-
skich półkach 16 czerwca br.
 MS

Literatura

 Pierwsza powieść  
o życiu eurosierot

Poznajmy 
laureatki 
„Lokalu na 
start”!
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu 
„Lokal na start”, skierowanego do bizne-
sowych debiutantów i firm z niedługim 
stażem. Wyłoniono czterech laureatów, 
którzy wynajmą od gminy lokale na ko-
rzystnych warunkach. 

W czwartej edycji wyłoniono 
cztery laureatki, które wynajmą 
od gminy lokale na korzystnych 
warunkach. Angelika Paszcza 
w  lokalu przy ul. Piłsudskie-
go 34/642B będzie prowadzić 
szkołę językową. Magdalenę 
Maleta przy ul. Kasprzaka 6 
otworzy salon kosmetyczny.
– Jesteśmy absolwentka-
mi wydziału architektu-

ry na Politechnice Śląskiej 
w  Gliwicach i  zajmujemy 
się kompleksowym projek-
towaniem wnętrz. Projekty, 
które wykonujemy, to za-
równo projekty mieszkań, 
domów, jak i  lokali na wy-
najem, które przedstawiamy 
naszym klientom nie tylko 
na wizualizacjach, ale rów-
nież na okularach wirtual-

nej rzeczywistości. Dzięki 
nowoczesnej technologii 
VR jesteśmy w stanie prze-
nieść inwestorów do jeszcze 
niezrealizowanej inwestycji, 
aby na własne oczy zobaczy-
li efekt naszej pracy! –mówi 
Joanna Machera, która wraz 
z przyjaciółką otworzy pra-
cownię projektową Baza 
Group przy ul. 3 maja 22.

Katarzyna Białas niedługo 
otworzy salon optyczny przy 
ul. Kościuszki 36.
– Jako dyplomowany optyk 
gwarantuję dobór okularów 
idealnie dopasowanych do 
potrzeb klientów, a  jako dy-
plomowana ortoptystka ofe-
ruję badania wady wzroku, 
jak również tych aspektów wi-
dzenia, które nie są diagnozo-

wane podczas standardowego 
badania okulistycznego – de-
klaruje.
„Lokal na start” jest częścią 
Pakietu Młodego Przedsię-
biorcy, czyli programu sca-
lającego wszystkie dostępne 
w mieście formy wsparcia dla 
początkujących przedsiębior-
ców. 

AB

Katarzyna Białas Joanna Machera (z lewej) z przyjaciółką
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DĄBROWSKIE LADIES D.
Aleksandra Dul i Olga Górnaś-Grudzień to dąbrowianki, które swoją aktywnością pokazują innym, jak 
przełamywać bariery.

 „Lady D. – Dama z Niepełno-
sprawnością” to konkurs, któ-
rego ideą jest promowanie nie-
zwykłych kobiet, które mimo 
zmagania się z niepełnospraw-
nością osiągają życiowe sukce-
sy, realizują pasje, są inspiracją, 
oparciem i wzorem dla innych. 
Realizowana od 2002 roku przez 
senatora marka Plurę inicjatywa 
skierowana jest do organizacji 
i osób z województwa śląskiego 
działających na rzecz aktywnego 
życia kobiet z niepełnosprawno-
ściami.
W gronie nagrodzonych w tym 
roku pań znalazły się dwie 
dąbrowianki. Wyróżniona 
Aleksandra Dul jest nauczy-
cielką języka angielskiego 
w I LO w Dąbrowie Górniczej. 
Codziennie uczy i  angażuje 
młodzież we wszelkie działa-
nia polegające na współpracy 
z  różnymi zagranicznymi in-
stytucjami. Dzięki jej zapałowi 
oraz wieloletniemu doświadcze-
niu zaskarbiła sobie zaufanie 
i sympatię uczniów. Uczy ich, 

że nie ma rzeczy niemożliwych 
i jeśli się czegoś bardzo pragnie, 
to można to osiągnąć. Z kolei 
Olga Górnaś-Grudzień, laure-
atka konkursu, jest nauczycielką 
w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Dąbrowie Górniczej. Po go-
dzinach uprawia żeglarstwo. 
Reprezentując Polskę, zdobyła 
czterokrotnie złoto i raz srebro 

na Mistrzostwach Europy w Że-
glarstwie Regatowym Osób Nie-
pełnosprawnych.
– Swoim podopiecznym mó-
wię, że nie wolno się poddawać 
i trzeba być aktywnym. Ja sama 

dzięki własnej pracy nad swoimi 
słabościami oraz rehabilitacji 
udowodniłam, że można wiele 
osiągnąć i czuć się spełnionym 
w życiu – mówi pani Olga.

MS

Dąbrowa z bliska
Bez barier

„Przystań” wspiera rodziców i dzieci
Współczesne czasy, zwłaszcza okres pandemii, nie przyczyniają się do prawi-
dłowego rozwoju dzieci i młodzieży, wręcz przeciwnie, pogłębiają istniejące już 
problemy i tworzą nowe. Wszystko to powoduje osłabienie kondycji psychicznej 
i fizycznej młodych ludzi.

Coraz częściej i coraz młodsze 
dzieci cierpią na depresję. Ta cho-
roba ma nieco inne objawy u do-
rosłych, a inne u dzieci czy mło-
dzieży. Czasem przez otoczenie 
mylona jest z nieposłuszeństwem, 
chowa się pod maską agresji lub 
obojętności. Jej pierwsze objawy 
to często izolacja, brak aspiracji, 
planów, obojętność, zaniedbywa-
nie siebie i swojego otoczenia oraz 
rzeczy, które wcześniej były waż-
ne. Takie zachowania wymagają 
konsultacji z psychologiem oraz 
zaangażowania rodziny w proces 
terapii.
– Nasilającym się zjawiskiem są 
też stany lękowe. Dzieci i mło-
dzież boją się powrotu do szkoły 
z wielu powodów: nie wiedzą, 
co je czeka, boją się, jak zostaną 
odebrane i przyjęte przez rówie-
śników po tak długiej przerwie. 
Czas epidemii wiele w nich zmie-

nił. Młodzi ludzie mówią o tym, 
że inaczej wyglądają, przybyło 
im kilogramów, co jest dla nich 
frustrujące, wiele znajomości 
się rozluźniło lub przeniosło do 
wirtualnego świata. To ten świat 
stał się ostatnio ich światem, tam 
łatwiej ukryć emocje, komplek-
sy, porażki. Zatem najprościej 
zaprzyjaźnić się np. ze współ-
graczami, bo to gry wypełniają 
im coraz więcej czasu, zarówno 
podczas szkolnych zajęć online, 
jak i po nich. Tym samym uza-
leżnienia behawioralne rozwijają 
się w tempie, które zdecydowa-
nie wymknęło się spod kontroli 
– mówi Lidia Jeziorny-Zdanow-
ska, psycholog kliniczny, neu-
ropsycholog, psychoterapeuta 
z dąbrowskiej Fundacji Przystań.
– Uzależnienie dla młodego, 
elastycznego umysłu jest bar-
dzo niebezpieczne i  mocno 

wpływa na zachowanie dziecka. 
Sprawia, że staje się ono draż-
liwe, zamknięte w sobie. Stan 
ten może prowadzić nawet do 
prób samobójczych, podobnie 
jak depresja i zaburzenia lęko-
we. Wszystkie te czynniki mogą 
w sposób oczywisty wpływać 
na wyniki w nauce i inne waż-
ne elementy życia – dodaje Lidia 
Jeziorny-Zdanowska.
Dla wielu rodziców poszuki-
wanie pomocy jest trudne. Lęk 
przed oceną lub inne kłopoty 
mogą powstrzymywać przed 
udaniem się do psychologa. 
Jednak rodzice są niezbędni 
do procesu leczenia swoich po-
ciech. Dzieci bardzo potrzebują 
wspólnego czasu z rodzicami, 
wspólnych spacerów, wędró-
wek, zabaw, czasu wolnego od 
nauki, pracy, sprzątania i innych 
zadań. Tylko w takich okolicz-

nościach mają szansę się otwo-
rzyć i być może opowiedzieć, 
co ich boli, a to z kolei może 
poprawić ich nastrój, zacieśnić 
więzi rodzinne, a może nawet 
uratować życie. Czasem nie jest 
łatwo słuchać bez oceniania, 
przerywania, moralizowania, 
ale są to konieczne warunki do 
zbudowania bliskości.
W Fundacji Przystań powstała 
Poradnia Psychologiczna i Psy-
choterapeutyczna dla Dzieci 
i Młodzieży. Zaangażowani są 
tam psycholodzy, psychotera-
peuci oraz terapeuci środowi-

skowi. Specjaliści diagnozują, 
prowadzą psychoterapię indy-
widualną, konsultacje, psycho-
terapię rodzinną, edukację dla 
psychologów, pedagogów szkol-
nych oraz konsultacje rówieśni-
cze. Wszystkie świadczenia są 
bezpłatne, refundowane przez 
NFZ, skierowanie nie jest po-
trzebne. Skorzystać mogą wszy-
scy do 18. roku życia, a osoby 
uczące się do 21.

Fundacja Przystań
Dąbrowa Górnicza
ul. Piłsudskiego 92/170
Budynek przychodni przy Hucie Katowice
www.fundacjaprzystan.com
Tel. 519 140 109 lub 32 264 60 03
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Z tęsknoty 
za podróżą
„Lost journey” to nowa płyta Krzysztofa 
Lenczowskiego, którą przygotowaliśmy dla 
czytelników „Przeglądu Dąbrowskiego”.
Krzysztof Lenczowski jest 
wiolonczelistą jazzowym. 
Urodził się w Krakowie, stu-
diował w  Warszawie, a  od 
pięciu lat mieszka w  Dą-
browie  Górniczej. Podbija 
świat z Atom String Quartet, 
wiodącym polskim zespo-
łem jazzowym oraz jednym 
z najciekawszych kwartetów 
smyczkowych na świecie. 
Lenczowski współpraco-
wał z takimi artystami, jak: 
Branford Marsalis, Bobby 
McFerrin czy Urszula Du-
dziak. Nowy album nagrał 
wraz z  Kajetanem Galasem 
na organach Hammonda 
i  Bartkiem Staromiejskim 
na perkusji. Bezpośrednim 
impulsem do nagrania płyty 
była lektura książki „Biegu-
ni” Olgi Tokarczuk, którą 
artysta przeczytał wiosną 
2020  r., na początku pierw-
szego lockdownu. Wywarła 

na nim ogromne wrażenie, 
bo nie zdawał sobie sprawy, 
jak silna jest w nim potrzeba 
przemieszczania się, pozna-
wania nowych miejsc i ludzi.
– Dla muzyka, który więk-
szość czasu spędza w  trasie 
koncertowej, miejsce zamiesz-
kania jest bazą wypadową. 
Rozpakowywanie się, pranie, 
sprzątanie, korespondencja 
i ponowne pakowanie – tak 
wygląda w  moim wykona-
niu spędzanie wolnego czasu 
w domu i to tylko przez kil-
ka miesięcy w  roku. Razem 
z Atom String Quartet bardzo 
intensywnie koncertowaliśmy 
praktycznie na całym świe-
cie. Bywało tak, że w jednym 
miesiącu mieliśmy koncerty 
w USA, Chinach, Korei i kil-
ku europejskich  krajach, co 
w naturalny sposób powodo-
wało, że częściej przebywa-
łem w hotelach niż w domu – 

mówi Krzysztof Lenczowski. 
– Od początku pandemii moje 
życie zawodowe zmieniło się 
o 180 st. Brak koncertów, wy-
jazdów i spora ilość wolnego 
czasu spowodowały, że więk-
szość  moich działań zawo-
dowych, jak nagrania, lekcje 
on-line, komponowanie czy 
wywiady wykonuję bez wy-
chodzenia z domu. Mam wię-
cej czasu, żeby docenić atuty 
miasta i nacieszyć się rodziną 
– podkreśla artysta.
Zapytany o ulubione miejsca 
w Dąbrowie Górniczej, doda-
je: – Lubię lodziarnię na Ma-
jakowskiego (Istne Lody Rze-
mieślnicze), spacery dookoła 
Pogorii i park na Podlesiu. Po-
doba mi się, że bez problemu 
mogę wszędzie zaparkować. 
Mam 13 minut samochodem 
do NOSPR-u, co w mojej sy-
tuacji jest nie bez znaczenia – 
uśmiecha się. 

kultura

Dla dwóch pierwszych czytelników „Przeglądu 
Dąbrowskiego”, którzy odpowiedzą na pytanie 
konkursowe, mamy płyty „Lost journey” oraz 
książkę „Bieguni” Olgi Tokarczuk.

PYTANIE: Od którego roku Krzysztof Lenczowski gra 
z Atom String Quartet?
Odpowiedzi proszę przesyłać na maila: przegladda-
browski@biblioteka-dg. pl

Muzyka
WIĘCEJ

INFORMACJI
www.krzysztoflenczowski.com
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Koukou Chanska  
– paryska misja  
Jadwigi Kukułczanki 
17 maja 2020 roku, w wieku 87 lat, w stolicy Francji zmarła wybitna tłumaczka, poetka, krytyczka teatralna, ceniona 
producentka filmowa oraz autorka scenariuszy Jadwiga Kukułczanka-Peyrou. Była niestrudzoną propagatorką polskiego 
teatru awangardy oraz polskiego filmu w świecie. 

To dzięki niej Francuzi poznali 
twórczość polskich dramatur-
gów z Witkacym i Gombrowi-
czem na czele. Ten drugi sam 
na kartach swoich Dzienników 
przedstawił ją w następujący 
sposób: „Także Jadwiga Kukuł-
czanka, tłumaczka Ślubu, któ-
ra zaniepokojona brzmieniem 
początkowych sylab swojego 
nazwiska w  języku Gallów, 
wymyśliła sobie przedziwny 
pseudonim Koukou Chanska”.
Przez całe zawodowe życie ta 
niezwykła tłumaczka konse-
kwentnie i z pasją realizowała 
misję odkrywania dla Francji 
polskiej kultury, a także zbli-
żania tych dwóch światów. Za 
propagowanie kultury polskiej 
za granicą Polski Oddział Sto-
warzyszenia Kultury Euro-
pejskiej przyznał jej nagrodę, 
a  w  2002 r. Jadwigę Kukuł-
czankę odznaczono Krzyżem 
Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej. To 
dzięki kulturze mogła mieć 
dwie ojczyzny: Polskę i Francję, 
uważała się za Europejkę, a po-
chodziła z Dąbrowy Górniczej, 
co niejednokrotnie w swoich 
wywiadach podkreślała.
Jadwiga Kukułczanka urodziła 
się 6 stycznia 1933 r. W 1950 r., 
będąc absolwentką dąbrow-
skiego liceum im. Emilii Za-
widzkiej, czyli obecnego I LO 
im. Waleriana Łukasińskiego, 
po raz pierwszy wyfrunęła 
z rodzinnego gniazda i pod-
jęła studia romanistyczne na 

Uniwersytecie Warszawskim. 
Zrobiła to właściwie wbrew 
woli ojca, który dopatrywał się 
już w tym fakcie przyszłej emi-
gracji. Kukułczanka po latach 
wyznała, że tak ją wychowano, 
iż właściwie nie mogła wyje-
chać „na stałe”, krążąc później 
między Paryżem a Warszawą. 
Rzadko się też zdarza, by mło-
dzieńczy wybór drogi kształce-
nia był tak wytrwale realizo-
wany i rozwijany, jak u naszej 
dąbrowianki. W 1954 r. obro-
niła pracę magisterską, obie-
rając jako specjalizację język 
francuski z  historią teatru 
francuskiego. Będąc jeszcze 
studentką, została recenzent-
ką redakcji dwutygodnika 
„Teatr”, którego redaktorem 
naczelnym był Edward Csató, 
nazywany przez współpracow-
ników markizem. Redakcja 
periodyku z markizem w roli 
naczelnego przypominała 
zresztą salon literacko-teatral-
ny, w którym naszej romani-
stce powierzano podejmo-
wanie francuskich artystów. 
W  ten sposób Kukułczanka 
zaprzyjaźniła się z ze znanym 
wówczas paryskim teatrem 
Compagnie Fabbri i  dzięki 
temu mogła wyjechać na za-
proszenie do Francji w 1958 r. 
(Wcześniej razem z Markiem 
Hłasko otrzymała ministerial-
ne stypendium zagraniczne, 
które jednak komunistyczne 
władze cofnęły ze względu na 
brak funduszy). Po przyjeździe 

do Paryża na Sorbonie napisa-
ła pracę doktorską poświęconą 
współczesnemu teatrowi fran-
cuskiemu. Sama jako pierwsza 
zajęła się upowszechnieniem 
w Polsce współczesnej drama-
turgii francuskiej, tłumacząc 
wybitnych autorów: Jeana 
Anouilha, Georgesa Neveaux, 
Armanda Salacrou oraz Hen-
ry de Montherlanta, który gra-
tulując Jadwidze Kukułczance 
Wielkiej Nagrody za przekład 
jego sztuki Malatesta, napisał, 
iż „umiejętność dobrego tłu-
maczenia jest darem nieba”. 
Z  kolei z  polskiego na fran-
cuski przetłumaczyła  m.in. 
utwory Gabrieli Zapolskiej, 
Zofii Nałkowskiej, Jerzego 
Szaniawskiego, Tadeusza Rit-
tnera, a  nade wszystko Ślub 
Witolda Gombrowicza (wspól-
nie z  Georgesem Sédirem), 
natomiast razem z  François 
Marié Metafizykę dwugło-
wego cielęcia, Kurkę wodną 
i Matkę Stanisława Ignacego 
Witkiewicza oraz Szewców (z: 
Jacques Lacarriere). W  roku 
1979 Karol Wojtyła (papież Jan 
Paweł II) powierzył jej prze-
kład na język francuski swojej 
sztuki „Przed sklepem jubile-
ra”. W sumie w latach 1956-
1979 Kukułczanka przełożyła 
i wystawiła w tetrach polskich 
i francuskich około 100 sztuk. 
Wśród dwóch najważniejszych 
dla niej przedstawień sama 
wymieniała „Skowronka” Je-
ana Anouilha, granego w Sali 

Kongresowej Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie w 1956 
roku (wypełnionej widow-
nią 3600 osób!) oraz „Ślub” 
Gombrowicza, przełożony 
na francuski, a  wystawiony 
w Théâtre Récamier w 1964 r. 
przez młodego Argentyńczyka 
Jorge Lavellego.
W 1984 r. we Francji założyła 
też działającą przez 28 lat agen-
cję Jeck Film, która zajmowała 
się dystrybucją filmów wy-
bitnych polskich reżyserów: 
Andrzeja Munka, Aleksandra 
Forda, Krzysztofa Kieślowskie-
go, Jerzego Kawalerowicza czy 
zaprzyjaźnionych z  nią Woj-
ciecha Jerzego Hasa, Romana 
Polańskiego i Andrzeja Wajdy. 
Jadwiga Kukułczanka-Peyrou 
napisała sztukę teatralną pt. 
„Osioł grający na lirze”, a  jej 
scenariusz miał posłużyć jako 
dzieło życia do filmu Wojcie-
cha J. Hasa. Historia przedsię-
wzięcia filmowego ciągnęła się 
długo, jednak sam utwór nie 
powstał ze względu na wybuch 
stanu wojennego. Wielka szko-
da, bo zapowiadał się niezwy-
kle ciekawie. W opuszczonym 
mieszkaniu rozprawiały ze 
sobą postaci historyczne z róż-
nych epok, które mieli zagrać 
Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu, Orson Welles i Gu-
staw Holoubek. Planowano, by 
część zdjęć realizować we wnę-
trzach, ze specjalnie przygoto-
wanymi dekoracjami, a część… 
na Pustyni Błędowskiej. W naj-

bliższym czasie możemy jednak 
spodziewać się interesującego 
pod względem edytorskim 
francuskiego wydania scena-
riusza „Osła grającego na lirze”, 
które zilustrują prace zaprzy-
jaźnionych z autorką artystów. 
(Publikację przygotowuje wy-
dawnictwo Fundacji IRSA).
Jadwiga Kukułczanka-Peyrou 
została pochowana na pary-
skim cmentarzu Père-Lacha-
ise. Pomimo szeregu zasług 
i wspaniałych dokonań jej oso-
ba nie jest znana szerokiemu 
ogółowi. Może warto uhono-
rować jej osobę w rodzinnym 
mieście, nadając imię Jadwi-
gi Kukułczanki jednej z ulic 
w Dąbrowie Górniczej?

Magdalena Cyankiewicz

1.  Jadwiga Kukułczanka, Paryskie 
spotkania, 1968 (stopklatka 
PKF 17B/68) © WFDiF

2.  Jadwiga Kukułczanka i Józef 
Grabski, prezes Fundacji IRSA 
podczas spotkania o planowa-
nym francuskim wydaniu sztu-
ki teatralnej L’âne qui joue de 
la lyre (Osioł grający na lirze) 
z ilustracjami Jana Sawki i Igora 
Mitoraja, Paryż 10 lipca 2019

3.  Okładka francuskiego wydania 
„Przed sklepem jubilera” Karo-
la Wojtyły z 1983 roku

4.  Opublikowane w Paryżu 
w 1968 r. „Rozmowy z Witol-
dem Gombrowiczem” Domi-
nika de Roux w istocie prawie 
całe zostały napisane przez 
samego autora Ferdydurke, 
a przekładu z języka polskiego 
na francuski dokonała Jadwiga 
Kukułczanka we współpracy 
z François Marié

nasza historia
Z Dąbrowy w świat

1 2

4
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„Ziemia Święta 
w obiektywie 
Stanisława Ligonia”

Czytelnik z pasją
Takich czytelników można tylko pozazdrościć! Pan Ka-
zimierz, który należy do stałych bywalców Filii nr 18 (ul. 
Legionów Polskich 131a), tworzy z darów natury małe 
dzieła sztuki, które nawiązują do literatury i działalności 
biblioteki. Wszystkie jego prace można oglądać przy 
okazji wizyty w filii, w godzinach jej otwarcia, a nam 
pozostaje jedynie zazdrościć talentu i inwencji twór-
czej!/MB/

FINAŁ KOSMICZNEGO PROJEKTU!

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

Na program edukacyjny dla dzie-
ci o  tematyce astronomicznej 
składały się konkursy tematycz-
ne, warsztaty artystyczne, nauko-
we i  literackie, głośne czytania 
tekstów popularnonaukowych, 
a także spotkanie z Jarosławem 
Bugajem, przedstawicielem Pol-

skiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, który wcielił się 
w postać Mikołaja Kopernika – 
astronoma, matematyka, wszech-
stronnego człowieka Renesansu. 
Trwający od kwietnia projekt zo-
stał dofinansowany przez Fun-
dację GÓRAŻDŻE – Aktywni 

w  Regionie, która w  związku 
z pandemią Covid-19 postanowiła 
wesprzeć działania, akcje i inicja-
tywy pomocowe, a także odpo-
wiedzieć na potrzeby społeczne, 
które w związku z długotrwałymi 
obostrzeniami nie mogą pozostać 
zaniedbane./MB/

VII edycja „Kosmicznych dzieciaków” dobiegła końca! 
Finał, jak i całe przedsięwzięcie, odbyło się w tym roku 
on-line, a niektórzy twierdzą, że przestrzeń internetowa 
była niezwykle tożsama z wręcz „międzygalaktyczną 
odległością”, która w tym roku łączyła uczestników projektu.

Przez cały czerwiec w Galerii Klubowej oraz holu 
Biblioteki Głównej prezentowana będzie wystawa 
„Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia”, 
udostępniona z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 
Palestyńskie fotografie autora „Berów i bojek ślą-
skich” ukazują jego podróż, a także codzienne ży-
cie Arabów, Żydów, polskich żołnierzy i emigran-
tów. Wystawę można podziwiać od poniedziałku 
do piątku w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp: 
bezpłatny./MB/

Najbliższe tygo-
dnie dla biblio-
tecznego zespo-
łu Poczytalni to 
czas wyjątkowo 
wytężonej pra-
cy!
Muzycy przy-
gotowują się 
obecnie do kil-
ku konkursów (zarówno tych ogólnopolskich jak 
i międzynarodowych), w których główne skrzypce 
gra… literatura! Czy uda im się powtórzyć taki suk-
ces, jaki osiągnęli na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki Artystycznej w Kętrzynie, kiedy to w 2019 
roku zgarnęli I miejsce oraz Grand Prix konkursu? 
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco poczynań zespo-
łu na ich Facebooku: www.facebook.com/poczytalni. 
Trzymajcie kciuki za dąbrowską ekipę muzycznych 
zapaleńców!/MB/

Muzyczne rozgrywki
Studio biblioteka
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Domowe 
rękodzieło

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

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Dąbrowa na 105!

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Nowela,, Sobowtór” F. Do-
stojewskiego – opowieść 
o urzędniku, któremu w osią-
gnięciu sukcesu przeszkadza 
jego sobowtór – sprytniejszy 
i lepszy od niego. Dziś także 
tworzymy sobie „doskonal-
sze” alter ego – kreujemy je 
w social mediach. Pytanie, 
czy ten wirtualny „sobo-
wtór” bardziej nas wspiera 
czy frustruje i „wypiera”? 

Poleca

Monika 
Polaczek

pracownik Muzeum 
,,Sztygarka”

28 maja o godz. 17:00 na naj-
młodszych czekać będzie 
spektakl Teatru Fabryka Kul-
tury „Księżniczka na ziarnku 
grochu”, o  godz. 18:00 wy-
stąpi Antoni Gorgoń Grucha 
(kabaret), natomiast o  godz. 
19:00 na scenie pojawią się so-
liści z Młodzieżowego Ośrodka 
Pracy Twórczej. Wśród działań 
towarzyszących znajdą się rów-
nież animacje oraz happeningi 
literackie. Wszystkie wyda-
rzenia będą miały miejsce 
w Parku Hallera. W ra-
zie niepogody wydarze-
nia odbędą się w Biblio-
tece Głównej./MB/

Czasoumilacz

Z okazji nadchodzącego XIV 
Metropolitalnego Święta Rodziny 

dąbrowska książnica przygotowała 
aktywności skierowane do 

miłośników twórczych wyzwań 
i wspólnego spędzania czasu.

Już 22 maja ruszył konkurs plastyczny pn. „Ro-
dzina to jest siła! ”, który polega na zilustrowa-
niu dowolną techniką hasła akcji, zarówno przez 
dziecko, jak i rodzica. To już ostatnie chwile, aby 
dołączyć i stać się jego uczestnikiem! Na fanów 
nietuzinkowego podejścia do literatury czekać 
będą happeningi połączone z czytaniem perfor-
matywnym, a biblioteczną ekipę będzie można 
spotkać w najbardziej popularnych miejscach 
Dąbrowy Górniczej w Dzień Dziecka, 1 czerw-
ca. Wtedy też ruszy akcja czytelnicza „Zaproś 
mnie do swego domu”, w trakcie której na te-
renie miasta będzie można odnaleźć pozosta-
wione na ławkach książki, sygnowane logiem 
biblioteki. Szczegóły wszystkich przedsięwzięć 
dostępne są na stronie: www.biblioteka-dg.pl 
oraz Facebooku MBP./MB/

Najnowszy odcinek cyklu „Biblioteka inspiruje” to kolejna propozycja na 
stworzenie atrakcyjnego, ale przede wszystkich użytecznego i oryginalnego 
gadżetu, który świetnie sprawdzi się w każdym wnętrzu! Tym razem na tapetę 
wzięto wieszak na klucze, niezbędny w każdym holu czy przedpokoju. Efekt 
pracy zapewne wzbudzi zachwyt wielu, lecz jego wykonanie wymaga dużo 
samozaparcia, dobrej techniki i cierpliwości. Klikając w kod QR dowiecie 
się jednak, jak krok po kroku stworzyć niebanalną domową dekorację!/MB/

Rodzina  
to jest siła!
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

WYKUJ SOBIE DROGĘ DO BIZNESU!
To projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu 
edukacji ekonomicznej, realizowany przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z wyboru wraz z Miastem 
Dąbrowa Górnicza. 

Jego adresatami są uczniowie 
i  nauczyciele dąbrowskich 
szkół ponadpodstawowych, 
dla których zostaną zorgani-
zowane zajęcia przedsiębior-
czości z praktykami biznesu. 

W trakcie trwających do koń-
ca maja zajęć on-line ponad 
300 uczennic i uczniów pozna 
zarys metod testowania po-
mysłów biznesowych rodem 
z  Doliny Krzemowej (Lean 

Startup, MVP, modelowanie 
biznesu). Nauczyciele przed-
siębiorczości uczestniczyć 
będą w  warsztatach, w  ra-
mach których zostaną zapre-
zentowane scenariusze lekcji, 
które będą mogli realizować 
na lekcjach przedmiotu pro-

wadzonych w szkołach. Or-
ganizatorzy zaplanowali 
również Turniej Firm – kon-
kurs wiedzy i umiejętności 
biznesowych, który odbędzie 
się w czerwcu. Dla zwycięz-
ców przewidziano atrakcyj-
ne nagrody. 

Otwieramy się zaraz 
po północy 29 maja, 
gdyż nie możemy się 
już Was doczekać. 
Rozpoczynamy 
nocnym pływaniem, 
które ma być 
zapowiedzią 
cyklicznych nocnych 
spotkań w Nemo.

Dodatkowo, celebrując długo 
oczekiwane otwarcie, propo-
nujemy bilety normalne i ulgo-
we za pół ceny do godziny 7:00 
29 maja 2021 r.
W noc otwarcia będziemy ser-
wować drinki bezalkoholowe 
i koktajle.
Gwarantujemy, że spędzicie 
Państwo czas w miłej atmos-
ferze. Naszą nową ofertą dla 
klientów jest możliwość zaku-
pu biletów online na stronie 
www.nemo-swiatrozrywki.pl.
Na całym obiekcie Nemo 
przestrzegane są zasady reżi-
mu sanitarnego, które po-
zwalają naszym Klientom 
bezpiecznie korzystać z ofe-
rowanych atrakcji. IT

Wracamy do formy

REKLAMA
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sport
Koszykówka

Powalczymy 
o miejsce 
w play-off
Trener Jacek Winnicki wraca do 
Dąbrowy Górniczej i w sezonie 2021/22 
poprowadzi koszykarską drużynę MKS-u. 
W pierwszej rozmowie po objęciu funkcji 
szkoleniowca mówi m.in. o planach 
i sportowych celach.

Łukasz Żak,  
prezes MKS Dąbrowa Górnicza:

Zamykając etap współpracy z trenerem Magro, moja 
skrzynka mailowa zapełniła się w momencie ofertami 

nowych trenerów. Dość długo analizowałem różnych 
kandydatów i w fazie finałowej pozostały cztery kan-

dydatury, w tym osoba trenera Winnickiego. Za Jackiem 
przemawiają najwyższe z możliwych dla MKS-u wyniki sportowe, pod 
jego wodzą klub zakończył sezon w fazie play-off oraz uczestniczył w finale 
Pucharu Polski. Chciałem dodać, że dużym atutem trenera Winnickiego jest 
fakt, że dobrze mi się z nim współpracowało i posiadam również informacje 
z pierwszej ręki, że trener bardzo dobrze czuł się w Dąbrowie, nawet w mo-
mencie, gdy klub przechodził duże problemy finansowe i organizacyjne.
Nasza współpraca w sezonach 2017/18 oraz 2018/19 była niezwykle owocna, 
nie tylko pod względem wymienionych już osiągnięć, ale również biorąc 
pod uwagę zawodników, którzy reprezentowali dąbrowskie barwy. Wierzę, 
że trener Jacek Winnicki jest idealną osobą, by realizować nasz główny cel, 
którym jest stały rozwój i zakończenie nadchodzącego sezonu w najlepszej 
ósemce, a dwuletni kontrakt pozwoli również wnieść niezbędną stabilizację.

– Co spowodowało, że przyjął Pan 
propozycję MKS-u?
– Bardzo dobrze wspominam dwa lata, 
które tu spędziłem. Był to koszykarsko 
dobry czas. Zajęliśmy wysokie miejsce, 
mimo trudnej sytuacji, z którą się wtedy 
borykaliśmy. Udało nam się utrzymać 
koszykówkę na dość wysokim poziomie 
i już wtedy współpracowałem w klubie 
z panem prezesem Łukaszem Żakiem. 
Gdy dostałem propozycję, bardzo szyb-
ko się porozumieliśmy, wiemy, jak nasza 
współpraca ma wyglądać. Jestem za-
dowolony z rozmów i jak już wcześniej 
mówiłem, mam bardzo dobre wspo-
mnienie z czasów mojego poprzedniego 
pobytu w Dąbrowie Górniczej.
– Jak ocenia Pan grę dąbrowskiej dru-
żyny w minionym sezonie?
– Wydaje mi się, że po trudniejszym 
początku zespół pod wodzą trenera 
Magro zaczął grać dużo lepiej, miał 
później bardzo dobry bilans i do końca 

walczył o play-offy. Wydaje mi się, że 
zakupy, które były poczynione w ze-
szłym sezonie, były udane, zawodnicy 
zagraniczni wnieśli dużo dobrej ko-
szykówki. Dzięki temu tak wysoko ten 
klub zaszedł.
– Jakie stawia Pan sobie cele szkolenio-
we i sportowe w nadchodzącym sezo-
nie związane z pracą w naszym klubie?
– Rozmawialiśmy już z prezesem o bu-
dżecie, jest ustalony. Chcemy w każdym 
meczu wypaść jak najlepiej, chcemy 
walczyć o to miejsce w fazie play-off. 
Wszystko będziemy robić w tym kie-
runku, by zespół zbudować w taki spo-
sób, by udało nam się osiągnąć miejsce 
w najlepszej ósemce. Jeśli chodzi o za-
wodników, to cały czas przeglądamy 
rynek. Obecnie zawodnicy są dość dro-
dzy i nie chcą zbyt szybko podpisywać 
kontraktów, dlatego wciąż czekamy.
– Dziękuję za rozmowę.

Michał Syska

Dąbrowski klub ma nie tyko nowego trenera, ale również nowe logo, które nawią-
zuje do historii i symboli miasta. Niech przyniesie szczęście naszym koszykarzom!

DESKOROLKOWE ZAWODY

22 maja w dąbrowskim Skate Parku odbyły się zawody Pucharu Polski 
w jeździe na deskorolce z udziałem zawodniczek i zawodników z całego kraju. 
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„Fabryka dźwięku” 
to rodzinne wydarze-
nie muzyczne i  pierw-
szy koncert w  ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu im.  Michała 
Spisaka. Zapraszamy 
8  czerwca 2021 do Fa-
bryki Pełnej Życia!

W Dniu Dziecka na dzieci 
i dorosłych będą czekać 
warsztaty tworzenia in-
strumentów (g. 15:30), 
z których powstanie eks-
perymentalna instalacja 
muzyczna oraz specjal-
ny koncert z  udziałem 
pedagogów dąbrow-
skiej szkoły muzycznej 
(g. 16:30). Wstęp wolny.

Już 7 czerwca 2021 w naszych przestrzeniach będzie 
można podziwiać prace Hanny Rozpary z  zakresu 
malarstwa i grafiki warsztatowej. Specjalnie dla PKZ 
artystka udostępni także autorskie matryce drzewo-
rytnicze. Przekrojowa wystawa będzie dostępna do 
16.07. Wstęp wolny.

FABRYKA 
DŹWIĘKU

KAMUFLAŻ

Wielcy w PKZ
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, 
Maciej Zakościelny i Roman Widaszek w zjawiskowym koncercie w Pałacu Kultury Zagłębia!

Arcydzieła mistrzów muzyki 
filmowej m.in. Ennio Morri-
cone, Klausa Badelta, Hen-
ry’ego Manciniego i Henryka 
Kuźniaka w specjalnym kon-
cercie z  okazji 105. urodzin 
Dąbrowy Górniczej, 30 maja 
o  18:00 na głównej scenie 
PKZ.
Podczas wydarzenia „Sło-
wem i  muzyką opowiedzia-

ne” usłyszymy muzykę z tak 
znakomitych filmów jak „Pi-
raci z  Karaibów”, „Vabank” 
i „Misja”. Wszystko to w wy-
konaniu muzyków Filharmo-
nii Zabrzańskiej, klarnecisty 
Romana Widaszka i  aktora 
Macieja Zakościelnego, który 
zaskoczy państwa nie tylko 
grą na skrzypcach! W  kon-
cercie udział wezmą również 

młode, utalentowane klarne-
cistki, a wśród nich – pocho-
dząca z Dąbrowy Górniczej 
– Aleksandra Marchewka.
Wydarzenie, którego nie moż-
na przegapić!
Bilety na koncert „Słowem 
i  muzyką opowiedziane” 
w  cenie 20  zł dostępne na 
www.palac.art.pl oraz w pa-
łacowej kasie.

Kino Kadr 
powraca
Znów możecie odwiedzić nas stacjonarnie! Specjalnie 
na tę okazję w repertuarze pojawił się znany z poprzed-
nich lat cykl „Oscarowe Kadry”, czyli produkcje nagro-
dzone najbardziej rozpoznawalną filmową statuetką. 
W ramach cyklu pojawi się m.in. „Nomadland”, „Minari” 
i „Na rauszu”.

Nie mogło zabraknąć czegoś dla dzieci – zapraszamy 
na weekend młodych detektywów. Razem rozwią-
żemy tajemnice z filmów „Operacja mumia” (29.05, 
15:00) i „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Ra-
buś z pociągu” (30.05, 15:00). Wspólnie będziemy też 
obchodzić Dzień Dziecka, który w Kinie Kadr potrwa 
cały tydzień (1, 2, 4–6.06, 15:00) i dowiecie się wtedy 
„Skąd się biorą sny”.

A jeżeli nie możecie do nas przyjść, to zapraszamy do 
wirtualnej sali kina na MojeEkino.pl!

Nomadland
OSCAROWE KADRY

28.05-2.06

30.05

4-10.06

11-17.06

18-24.06

25.06-1.07

29.05

1, 2, 4-6.06

21-27.05

Biuro detektywistyczne 
 Lassego i Mai. Rabuś z pociągu

KINO DETEKTYWÓW

Wszystko  
dla mojej matki

Operacja mumia
KINO DETEKTYWÓW

Po złoto

Geniusze

Śniegu już nigdy  
nie będzie

Sweat

Skąd się biorą sny
DZIEŃ DZIECKA

19:30

19:30

15:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

19:30

19:30

19:30

19:30

28.05-2.06

4-10.06

11-17.06

18-24.06

25.06-1.07

21-27.05 Proste rzeczy

Nomadland
OSCAROWE KADRY

Obiecująca. Młoda. Kobieta
OSCAROWE KADRY

Na rauszu
OSCAROWE KADRY

Minari
OSCAROWE KADRY

Ojciec
OSCAROWE KADRY

17:00

15:00

15:00

KRÓL
Dziękuję
19.06.2021

g. 19:00


