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Sukces młodych siatkarek 
MKS Dąbrowa Górnicza.

Nagroda 
im. A. Piwowara dla 
rektor Akademii WSB.

Światowa akcja 
Nazywam się Miliard.
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WWW.DG.PL
BĄDŹ NA BIEŻĄCO, WEJDŹ NA STRONĘ DĄBROWIAN
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RÓWNE 
BABKI

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL
KRS 0000509628

CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA 
„TEEN CHALLENGE”
KRS 0000152376
(ze wskazaniem: oddział w Dąbrowie  
Górniczej)

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„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  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY 
RAZEM”
KRS 0000369145

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619

FUNDACJA SZKOLNA TECHNICZNYCH 
ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
KRS 0000580857

KLUB SPORTOWY MYDLICE DĄBROWA 
GÓRNICZA
KRS 0000510469

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – 
POGORIA
KRS 0000063580

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042

LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 
BŁĘDÓW 
KRS 0000023953

MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA 
GÓRNICZA 
KRS 0000274168

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

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW  
I STUDENTÓW AKADEMII WSB
KRS 0000377565

STOWARZYSZENIE „DAR SERCA”
KRS 0000301248

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
„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 
PN. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI 
KRS 0000169477

STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY 
„ZIELONE SŁOŃCE”
KRS 0000306465

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

str. 7

więcej na

str. 9
więcej na

ZŁOTY LAUR

TANIEC 
PRZECIW 
PRZEMOCY
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rozmowa miesiąca

SOLIDARNOŚĆ!
Piszę te słowa w kilka godzin po 

rozpoczęciu militarnego ataku sił 
rosyjskich na Ukrainę. Trudno w tej 
chwili przewidzieć, jakie skutki 
przyniesienie to bezprecedensowe 
złamanie prawa międzynarodowe-
go. W krótszej perspektywie efek-
tem będą na pewno ofiary, chaos 
i  cierpienie ukraińskiej ludności. 
W tej dłuższej – nowy kształt rela-
cji międzynarodowych, zwłaszcza 
tych pomiędzy państwami Zachodu a Rosją. Ze względu 
na swe usytuowanie na mapie Europy znaczącą rolę w tej 
wojennej sytuacji odgrywać będzie nasz kraj. Już dziś 
trzeba brać pod uwagę możliwość kryzysu humanitarnego 
na wielką skalę. Władze Dąbrowy Górniczej zadeklaro-
wały, że nasze miasto jest przygotowane do udzielania 
pomocy i taką gotowość zgłosiło do odpowiednich służb 
państwowych.

Równie ważna będzie też reakcja nas wszystkich, czyli 
mieszkańców. Wielu z nas ma ukraińskich sąsiadów czy 
kolegów z pracy, którzy dziś obawiają się o los swych naj-
bliższych pozostających za naszą wschodnią granicą. Każda 
forma solidarności i wsparcia jest w takich sytuacjach nie-
zmiernie ważna.

W pierwszym w 2022 roku numerze „Przeglądu” piszemy 
o wyzwaniu, jakim jest zmiana demograficzna. W naszym 
społeczeństwie będzie przybywać osób starszych i  jako 
wspólnota miejska musimy się na to wyzwanie przygoto-
wać. To również będzie wymagało solidarności, a także 
umiejętności międzypokoleniowego dialogu. W gazecie, 
którą oddajemy do Waszych rąk tuż przed Dniem Kobiet, 
opowiadamy też o dąbrowiankach, które tworzyły w prze-
szłości lub tworzą dziś lepszą przyszłość naszego miasta. 
Inspirującej lektury! 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Chcemy 
współtworzyć 
Dąbrowę 
przyjazną 
osobom 
starszym – 
mówi Zbigniew 
Łukasik, 
przewodniczący 
Rady Seniorów.

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

W geście sprzeciwu 
wobec wojny 
i solidarności 
z narodem 
ukraińskim 22 
lutego br. Pałac 
Kultury Zagłębia 
rozbłysnął na 
niebiesko i żółto. 

Foto-przegląd

DOŚWIADCZENIEM 
SŁUŻYĆ MIASTU

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

Rada Seniorów 
Miasta Dąbrowa 
Górnicza III ka-
dencji już działa! 

Podczas inaugu-
racyjnego posie-
dzenia wybrano 
prezydium rady. 
Przewodni-
czącym został 
wybrany Zbi-
gniew Łukasik, 
wiceprzewodni-
czącym Zbigniew 
Leksowski, 
a sekretarzem 
Joanna Rogala. 
W radzie zasiada-
ją również: Maria 
Asman, Czesław 
Kania, Teresa 
Łata, Maria Mar-
szałek, Ryszard 
Puławski, Jan 
Staropilny, Bar-
bara Tometczak, 
Ewa Urbanowicz, Krzysztof 
Zachmost, Teresa Zaciera, 
Sylwester Zawidzki, Anna Za-
wierucha.
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– Nowa kadencja, nowa rada 
i nowy przewodniczący. Pro-
szę przyjąć serdeczne gratu-
lacje!
– Dziękuję! Jesteśmy jako nowa 
Rada Seniorów pełni zapału do 
pracy, mamy sporo pomysłów 
i planów. Czujemy też dużą od-
powiedzialność, wszak osoby 
starsze stanowią około jednej 
trzeciej ogółu mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej. Mamy 
dobre rozeznanie w ich pro-
blemach i  chcemy, by nasze 

doświadczenie było wykorzy-
stane w zarządzaniu miastem.
– Jaki stawiacie sobie najważ-
niejsze cele?
– W  największym skrócie: 
chcemy wyprowadzić senio-
rów z domów, by włączać ich 
w życie miasta. Tworzenie wa-
runków do spotkań, rekreacji, 
aktywności sportowej i tury-
stycznej, udział w kulturze – to 
wszystko obszary, którymi bę-
dziemy się zajmować w Radzie. 
Swoją rolę widzimy jako ciało 

inicjujące dyskusję, opiniujące 
poszczególne polityki miejskie 
oraz integrujące dąbrowskich 
seniorów.
– Zapewne macie już sporo 
pomysłów na konkretne 
działania.
– Tak. Planujemy orga-
nizację targów senioral-
nych, które pozwolą oso-
bom starszym zapoznać 
się z  ofertą organizacji 
społecznych i instytucji. 
Konieczne wydaje się 
stworzenie bazy wszyst-
kich jednostek i orga-
nizacji, które świadczą 
usługi na rzecz osób 
starszych. W czerwcu 
odbędzie się Senioria-
da. Chcemy też orga-
nizować w dzielnicach 
Olimpiady Senioralne.
– Zmiany demogra-
ficzne spowodują, że wśród 
nas będzie przybywać osób 
starszych. To spore wyzwa-
nie dla całego społeczeństwa.
– Dokładnie! Dlatego pracuje-
my nad akcją „Poznaj swojego 
seniora! ”, poprzez którą chce-
my uczyć sąsiadów, jak współ-
żyć z osobami starszymi. Pla-
nujemy przeglądy przestrzeni 
publicznych tak, by odpowia-
dała ona zapotrzebowaniu se-
niorów. Czasami od sposobu 
ustawienia ławki przed blo-
kiem zależy, czy osoby starsze 

spędzają czas na świeżym po-
wietrzu w swoim sąsiedztwie. 
To samo dotyczy urządzeń 
sportowych pod chmurką. 
Będziemy rozmawiać z insty-
tucjami miejskimi o ofercie dla 
seniorów. Poruszymy też temat 
dostępności różnych usług pu-
blicznych, np. transportu.
– Nowej Radzie Seniorów pra-
cy zatem nie zabraknie.
– Plany mamy ambitne, ale 
wyzwania są poważne. Dla 
wielu osób starszych barierą 
do aktywności społecznej jest 
nie tylko stan zdrowia, ale 

również stan portfela. Chce-
my, by w  naszych inicjaty-
wach, np. turystycznych, mogli 
uczestniczyć wszyscy chętni, 
niezależnie od stopnia zamoż-
ności. Będziemy też w naszych 
działaniach kładli szczególny 
nacisk na kwestię pozyskiwa-
nia funduszy z grantów adre-
sowanych do osób starszych. 
Przede wszystkim zależy nam 
na tym, by mądrość seniorów 
była wykorzystywana do za-
rządzania miastem
– Dziękuję za rozmowę.

Michał Syska 

rozmowa miesiąca

DOŚWIADCZENIEM 
SŁUŻYĆ MIASTU
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Zbigniew Łukasik – przewodniczący Rady Seniorów

WAŻNE TELEFONY

668 156 253  
– Rada Seniorów

798 514 955  
– Infolinia dla seniorów (czynna 
w dniach roboczych w godz. 
9:00-13:00; wolontariusze 
pomogą wykupić leki, zrobić 
zakupy, załatwić proste sprawy 
urzędowe, rozliczyć PIT).

Pani Irena Zuwała urodziła się 16.02.1921r. w miejscowości 
Stradlice leżącej w pobliżu Kazimierzy Wielkiej, w dzisiejszym 
województwie świętokrzyskim. W Dąbrowie Górniczej zamieszkała 
w 1949 r., kiedy wyszła za mąż za pana Mariana, który pracował 
w kopalni. W 2015 r. zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej „Pod 
Dębem”, gdzie przebywa do chwili obecnej, ciesząc się dobrym 
zdrowiem i tryskając energią życiową. Najserdeczniejsze życzenia 
dla szacownej jubilatki, od mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 
przekazała wiceprezydent miasta, pani Bożena Borowiec.

101. URODZINY 
DĄBROWIANKI
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nasze sprawy
Akcja społeczna

TANIEC PRZECIW 
PRZEMOCY
Dziesiąta edycja międzynarodowej akcji 
One BillionRising/Nazywam się Miliard, 
kampanii przeciw przemocy stosowanej 
wobec kobiet i dziewcząt, której elementem 
jest taniec, w Dąbrowie Górniczej odbyła się 
14 lutego w Centrum Handlowym „Pogoria”.
– Akcja ma dla nas szcze-
gólne znaczenie w tym roku, 
ze względu na pandemię 
i  problem przemocy domo-
wej, który w czasach izolacji 
i kwarantanny jest tym bar-
dziej istotny. Częstokroć ofia-
ra przemocy jest zamknięta 
w  domu ze swoim prześla-
dowcą. Bądźmy bardziej 

wrażliwi na sygnały, które do 
nas docierają od sąsiadów czy 
bliskich. Nie bądźmy obojęt-
ni – mówią Bożena Borowiec, 
wiceprezydent Dąbrowy Gór-
niczej. – Podczas wydarzenia 
Nazywam się Miliard MOPS 
zorganizował punkt, w  któ-
rym można było porozmawiać 
z pracownikami Ośrodka In-

terwencji Kryzysowej i przed-
stawicielkami Klubu Integracji 
Społecznej – wyjaśnia radna 
Bożena Kozak, współorgani-
zatorka przedsięwzięcia.

Na co dzień w mieście specjalistycznego 
poradnictwa (psychologicznego i prawnego) 
oraz schronienia ofiarom przemocy udziela:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3-go Maja 22, tel. 32 
262-86-31 (całodobowo).
Wsparcia w formie pracy socjalnej prowadzonej w ramach 
procedury „Niebieskie Karty” udziela Zespół ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie działający w strukturach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Al. Piłsudskiego 2, 
tel. 571 332 334 lub 571 332 293 (w godzinach pracy Ośrodka).
Przez siedem dni w tygodniu od godz. 19.00 do 22.00 telefo-
nicznego wsparcia udzielają również specjaliści Miejskiego 
Telefonu Zaufania tel. 32 268 12 22 lub 571 332 386.
Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą również ko-
rzystać z całodobowej infolinii 800 12 00 02 (całodobowo) 
prowadzonej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak

Bożena Kozak, współorganizatorka akcji.

Wiceprezydent Bożena Borowiec wśród tańczących.

Dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej.
Męskie wsparcie dla akcji: Wojciech Juroff, Cezary Podraza, Michał Syska, 
Marcin Górski i Rafał Adamczyk.
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nasze sprawy

„ZŁOTY LAUR” 
DLA REKTOR 
AKADEMII WSB
Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB, została wy-
różniona „Złotym Laurem im. Adama Piwowara”. Nagrodę wręczył pre-
zydent Marcin Bazylak.

„Złoty Laur im. Piwowara” jest 
indywidualnym, honorowym 
wyróżnieniem, przyznawa-
nym corocznie przez prezy-
denta Dąbrowy Górniczej za 
szczególne zasługi w działal-
ności samorządowej, gospo-
darczej, kulturalnej, naukowej, 
sportowej czy społecznej.
Zdzisława Dacko-Pikiewicz 
wyróżnienie otrzymała 21 
stycznia w  Pałacu Kultury 
Zagłębia podczas Koncertu 
Noworocznego. Wręczając 
Złoty Laur, Marcin Bazylak 
podkreślił m.in. wkład rektor 
Akademii WSB w  promocję 
edukacji, wsparcie środowiska 
biznesowego i rozwój miasta.
– Złoty Laur jest wyrazem 
uznania za działalność na 

rzecz Gminy Dąbrowa Górni-
cza przekraczającą podstawo-
wy zakres pracy i obowiązków 
zawodowych, za kierowanie 
się zasadami etyki, za osią-
ganie sukcesów dzięki swej 
pasji, wiedzy i  zaangażowa-
niu w  działalność, niezależ-
nie od aktualnej koniunktury 
polityczno-społeczno-gospo-
darczej – powiedział Marcin 
Bazylak.
– Przyjmuję to wyróżnienie, 
Złoty Laur im. Adama Piwo-
wara, z szacunkiem, głębokim 
wzruszeniem oraz z pełną świa-
domością wielkości zaszczytu, 
jakim zostałam obdarzona. 
Każde osiągnięcie to dla mnie 
efekt pracy zespołowej. Dzisiej-
sza uroczystość pokazuje dobit-

nie jedno zjawisko – nagroda 
przypada jednej osobie, pod-
czas gdy – w taki czy inny spo-
sób – pracuje na nią wiele osób. 
To ci wszyscy, którzy każdego 
dnia pomagają, wspierają i in-
spirują. Dlatego też kieruję moje 
podziękowania do tych, dzięki 
którym mogę dziś odbierać tę 
nagrodę. Bardzo dziękuję też 
panu prezydentowi Marcinowi 
Bazylakowi za to, że dostrzegł 
i docenił działania Akademii 
WSB na rzecz lokalnej społecz-
ności – mówiła prof. Zdzisława 
Dacko-Pikiewicz podczas od-
bierania nagrody.
Patron nagrody, Adam Marce-
li Piwowar, był pierwszym pre-
zydentem Dąbrowy Górniczej.

PP

Fragment laudacji:
„Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz jest promotorką tworzenia 
europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki jej osobistemu za-
angażowaniu powstał w Dąbrowie Górniczej międzynarodowy 
ośrodek akademicki uznany przez światowe instytucje akredy-
tacyjne, kształcący studentów z całego świata. Jest promotorką 
różnorodności kulturowej, otwartości i współpracy, przyczynia 
się do rozwoju i promocji miasta na arenie międzynarodowej, 
budując wizerunek Dąbrowy Górniczej jako naukowego ośrod-
ka akademickiego widocznego na mapie Europy i świata.
Jako inicjatorka Rady Ekspertów działającej przy Akademii 
WSB w Dąbrowie Górniczej oraz przez wiele lat członki-
ni Dąbrowskiej Rady Biznesu – organizacji doradczej przy 
prezydencie miasta Dąbrowa Górnicza, wspiera działalność 
miasta w obszarze inwestycji w zakresie: przedsiębiorczości, 
rozwoju oświaty, kultury i sportu, wypracowania założeń do 
kluczowych polityk publicznych miasta, tworzenia strategii 
i koncepcji dla Fabryki Pełnej Życia – kluczowej rewitalizo-
wanej przestrzeni publicznej miasta”.

ZAKOCHANI W BIEGANIU
10. Bieg Walentykowy tra-
dycyjnie był okazją nie tylko 
do rywalizacji sportowej, ale 
przede wszystkim do dobrej 
zabawy. Zawodniczki i  za-
wodnicy wystartowali w kon-
kurencji biegowej oraz nordic 
walking na dystansie 5  km 
w  parku Hallera. Pokonywali 
go indywidualnie lub w  pa-
rach, w  strojach sportowych 
i  w  pomysłowych przebra-
niach (najbardziej oryginalne 
były nagradzane). Wydarze-
nie zostało zorganizowane 
przez stowarzyszenie Pogo-
ria Biega przy wsparciu Cen-
trum Sportu i  Rekreacji oraz 
Miasta Dąbrowa Górnicza. 
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#DziejesięwDG
Zdrowie

Dąbrowska 
porodówka 
– chętnie wybierana  
przez młodych 
rodziców
W Zagłębiowskim Centrum Onkologii 
w 2021 r. na świat przyszło 491 dzieci, aż 
o 110 więcej niż rok wcześniej. Przyszłe 
mamy z Dąbrowy Górniczej i okolic 
chętnie wybierają oddział położniczo-
ginekologiczny Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii, ponieważ oferuje 
komfortowe warunki rodzenia 
i specjalistyczny zespół.

W 2021 r. oddział przeszedł 
modernizację. Zmieniły się 
kadry, pojawiło się nowe wy-
posażenie. Otwarty został 
również nowoczesny blok po-
rodowy. – Zeszły rok rozpo-
czął drogę naszego szpitala do 
nowoczesnego położnictwa. 
Był to intensywny i  bardzo 
dynamiczny okres. W  pro-
cesie przemian zetknęliśmy 
się z  wieloma wspaniałymi 
ludźmi, dzięki którym od-
dział funkcjonuje na nowych 
zasadach i nadal się rozwija. 
Cieszymy się, że zmiany i za-
początkowana modernizacja 
spotkała się z  pozytywnym 
odzewem ze strony pacjen-
tek, które obdarzyły nas za-

ufaniem i  powierzyły nam 
zdrowie swoje i swoich dzieci 
– mówi dr  n. med. Tomasz 
Szczepanik, dyrektor Zagłę-
biowskiego Centrum Onko-
logii.
Na oddziale noworodkowym 
zatrudniono doradców lak-
tacyjnych, którzy pozytyw-
nie wpłynęli na stosunek 
liczby mam karmiących 
piersią. Poszerzono zakres 
badań diagnostycznych 
po porodzie, dzięki czemu 
u  większości dzieci wyko-
nywane jest USG głowy, 
jamy brzusznej oraz stawów 
biodrowych. Wprowadzono 
również możliwość plano-
wanych konsultacji kardio-

logicznych, a  także wdro-
żono prostą profilaktykę 
przeciwbólową przed wy-
konywaniem procedur nie-
przyjemnych dla noworod-
ka. Porodówka doposażona 
została w sprzęt i aparaturę 
medyczną, które zdecy-
dowanie zwiększyły 
bezpieczeństwo 
wykonywanych 
procedur me-
dycznych.
– Co ważne, 
w  zakres pod-
stawowych ba-
dań noworod-
ków od początku 
stycznia 2022 r. wpro-
wadzony został bezpłatny 
przesiewowy test w kierunku 
rdzeniowego zaniku mięśni 
tzw. SMA – mówi dr n. med. 
Justyna Surmik, kierownik 
Oddziału Noworodkowego 
ZCO. – Rdzeniowy zanik 
mięśni jest ciężką chorobą, 
która objawia się postępują-
cym osłabieniem i zanikiem 
mięśni oraz niewydolnością 
oddechową. U połowy dzieci 
objawy choroby pojawiają się 
w pierwszym półroczu życia, 
a u większości – przed ukoń-
czeniem 2. roku życia. Lecze-
nie SMA jest skuteczne, gdy 
choroba jest zdiagnozowana 
już u noworodka oraz przed 

wystąpieniem objawów cho-
roby – wyjaśnia Justyna Sur-
mik. Jest to badanie genetycz-
ne, na które jest potrzebna 
zgoda rodzica. Badanie polega 
na pobraniu tzw. suchej kro-
pli krwi z pięty noworodka na 

specjalną bibułkę prze-
znaczoną do tego 

testu i  jest wyko-
nywane w  peł-
nym komforcie 
przeciwbólo-
wym. – Bada-
nie przesiewo-

we jest ważnym 
postępowaniem 

profilaktycznym, 
które ma na celu wy-

krycie choroby u noworod-
ków niewykazujących jeszcze 
żadnych jej objawów klinicz-
nych. Leczenie przedobjawo-
we może istotnie złagodzić 

przebieg choroby i uchronić 
dziecko przed jej konsekwen-
cjami (m.in. upośledzeniem 
umysłowym, ruchowym czy 
nawet śmiercią) – podkreśla 
dr Surmik.

W  dąbrowskim szpita-
lu w  2021  r. urodziło 
się 248 chłopców i  243 
dziewczynki. Szczęśliwie 
przyjęte zostały aż cztery 
ciąże bliźniacze. Najwięcej 
noworodków powitaliśmy 
we wrześniu, a  najmniej 
w  maju. Zdecydowana 
większość to porody na-
turalne, których było 256, 
reszta maluszków przyszła 
na świat za pomocą cesar-
skiego cięcia, a aż 50 nowo-
rodków urodziło się z wagą 
powyżej 4 kilogramów.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej radni poparli wnio-
sek prezydenta Marcina Bazylaka o przekazanie środ-
ków na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego 
i rentgena. Kwota 5,2 mln zł pozwoli również na zakup 
detektora gamma na blok operacyjny Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii oraz modernizację sprzętu i sieci in-
formatycznej szpitala.

Badania przesiewowe noworodków prowadzone są w Pol-
sce od 1994 r. Są bezpłatne i obowiązkowe, można dzięki 
nim wcześnie zdiagnozować i podjąć leczenie aż 30 chorób 
wrodzonych, m.in. fenyloketonurię, niedoczynność tarczycy, 
mukowiscydozę, wrodzony przerost nadnerczy, deficyt bioty-
nidazy i rdzeniowy zanik mięśni (SMA – spinal muscular atro-
phy). W oddziale noworodkowym ZCO obligatoryjnie wyko-
nywane są także przesiewowe badania pulsoksymetryczne 
w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych 
wad serca. Prowadzony jest także program Fundacji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pozwalający na wczesne 
diagnozowanie wad słuchu.
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Dr n. med. Justyna Surmik

Chcesz zobaczyć, 
jak nowoczesna jest 

dąbrowska porodówka?

zobacz film

/ZCO
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Poczułyśmy się zaopiekowane – przyznaje Natalia Cudak, jedna z dwunastu 
mieszkanek Ząbkowic, które w zeszłym roku wraz z dziećmi wzięły udział 
w sfinansowanym przez miasto projekcie Supermama.
Do domu kultury w Ząbkowi-
cach przyjechałem na począt-
ku grudnia, tydzień przed Mi-
kołajkami. To było dziewiąte 
z  dziesięciu zaplanowanych 
przez stowarzyszenie Równe 
Babki spotkań. Uczestniczki 
projektu Supermama zdążyły 
się już poznać i zaprzyjaźnić. 
Były  m.in. po spotkaniach 
z psychologiem, psychologiem 
dziecięcym, logopedką, f lo-
rystką, doradcą zawodowym 
czy dietetykiem.
Przedostatnie spotkanie w cy-
klu miało nieco luźniejszą 
atmosferę: ozdabianie pier-
ników i warsztaty z robienia 
zdjęć smartfonem. Dobry mo-
ment, by pokusić się o pierw-
sze podsumowania, czy warto 
było wziąć udział w projekcie.
– Dobrze od czasu do czasu 
zmienić perspektywę – słu-
chałem jak Żaneta Kowal-
czyk, fotografka od dwóch 
lat współpracująca ze Sto-
warzyszeniem Równe Babki, 
wyjaśniała paniom, co trzeba 
zrobić, by zdjęcie zrobione 
smartfonem uznać za udane. 
– To zdanie równie dobrze 
mogłoby być mottem projek-
tu – pomyślałem wtedy.

Każda inna, 
wszystkie równe
Zamysł tylko pozornie był 
prosty: zintegrować, zak-
tywizować i  zmotywo-
wać mieszkanki Ząbkowic. 
Wśród uczestniczek projektu 
były  m.in. osoby niepełno-
sprawne lub opiekujące się 
niepełnosprawnymi dziećmi, 
czy wychowujące małe dzieci 
i niepracujące.
– Wymieszałyśmy różne 
środowiska. Gdyby panie 
były tylko z jednego, nie mo-
tywowałyby się nawzajem 
– uważa Monika Jochymek-
-Borończyk, założycielka sto-
warzyszenia Równe Babki.
Natalia Cudak, mama 2-let-
niej Klary, 4-letniej Amelii 
i 8-letniego Oliwiera: – Każ-
da inna, wszystkie równe. Tak 
się traktujemy. No i połączyły 
nas dzieci.
Kluczem do prawdziwej in-
tegracji było przyznanie się 

do własnych problemów. Nie 
każdy potrafi jednak od razu 
się otworzyć. – To wychodzi 
w trakcie spotkań – dopowia-
da Monika Jochymek-Boroń-
czyk.
Ewa Giżak, która na spotka-
nia przychodziła z  synami, 
6-letnim Błażejem i 2-letnim 
Arkiem, przyznaje, że w  jej 
przypadku lody puściły po 
spotkaniu z  psychologiem 
dziecięcym: – Otworzyłam 
się wtedy i dostałam do grupy. 
A jak już ja zaczęłam, to inne 
dziewczyny też się otworzy-
ły. Teraz czujemy się ze sobą 
dobrze i nie mamy żadnych 
oporów.

Czujemy się 
zaopiekowane
Ewa Giżak nie ma wątpli-
wości, że warto było wziąć 
udział w projekcie. – Wiele 
z  nas zajmuje się dziećmi, 
musiałyśmy zrezygnować 
z pracy. Dobrze, że mogłyśmy 
się oderwać od domowych 
obowiązków. To naprawdę 
dużo daje.
Ewa zwraca uwagę na jeszcze 
jedną rzecz. Gdy supermamy 
spotykają się na co dzień, na 
przykład pod przedszkolem, 
rozmawiają, umawiają się na 

kawę. Wcześniej mijały się bez 
słowa. Nie znały się.
Monika Jochymek-Borończyk: 
– Mamy wymieniają się też 
ciuchami, zabawkami, poma-
gają sobie nawzajem.
Natalia Cudak podkreśla jesz-
cze jedną dobrą stronę projek-
tu: opiekę nad dziećmi. Mamy 
mogły skupić się na spotka-
niach z kolejnymi prelegenta-
mi, bo w tym czasie dzieci były 
pochłonięte zabawą z Kasią.
– Prowadząca zajęcia z dzieć-
mi Kasia jest logopedką, więc 
przy okazji zauważała języko-
we problemy dzieci. To war-
tość dodana, której nie brały-
śmy początkowo pod uwagę 
– cieszy się Monika Jochymek-
-Borończyk.
– Czujemy się zaopiekowane. 
My i nasze dzieci – podsumo-
wuje Natalia.
Krótkie podsumowanie pro-
jektu na profilu Równych Ba-
bek zamieściła też 16 grudnia 
Monika Jochymej-Borończyk. 
– Ząbkowice opuszczamy, ale 
wcale się z nimi nie żegnamy 
– napisała.
– To był dobry czas. Dziękuję 
pięknie, że mogłam być czę-
ścią projektu – skomentowała 
Teresa Tabor, psycholog i psy-
choterapeuta.

– Moja ząbkowicka rodzi-
na – dopowiedziała Paulina 
Dróżdż.
Supermamy wierzyły wte-
dy, że to jeszcze nie koniec 
i  pilotażowy projekt będzie 
miał kontynuację. Tak też się 
stanie. Agnieszka Rękowicz 
z  Urzędu Miejskiego w  Dą-

browie Górniczej poinformo-
wała, że Równe Babki zostały 
wybrane w konkursie do re-
alizacji projektu Kawiarenka 
Mam. To cykl 12 spotkań de-
dykowany mamom z Ząbko-
wic i ich dzieciom. Rekrutacja 
i początek w marcu.

Piotr Purzyński

#DziejesięwDG

Równe Babki  
z Dąbrowy Górniczej
Stowarzyszenie Równe Babki powstało w  Dąbrowie 
Górniczej w 2018 roku. Monika Jochymek-Borończyk 
i Danuta Kundys zajmują się integracją, wsparciem i akty-
wizacją kobiet oraz dzieci. Przy wsparciu wolontariuszek 
organizują bezpłatne spotkania, warsztaty i prelekcje dla 
pań oraz kreatywne zajęcia i zabawy dla dzieci. – Udało 
nam się również poprowadzić kilka zbiórek na rzecz po-
trzebujących oraz wziąć udział w akcjach charytatywnych 
i społecznych – mówi Monika Jochymek-Borończyk.
W zeszłym roku Równe Babki na zlecenie miasta zreali-
zowały pilotażowy projekt Supermama: cykl spotkań ad-
resowany do 12 zagrożonych wykluczeniem społecznym 
mieszkanek Ząbkowic i ich dzieci. Od marca program 
będzie miał kontynuację w postaci Kawiarenki Mam: cy-
klu 12 spotkań z dwunastoma mamami z Ząbkowic i ich 
dziećmi. Rekrutacja rozpocznie się 1 marca. Mieszkanki 
dzielnicy zainteresowane udziałem w projekcie mogą 
kontaktować się z Równymi Babkami w wiadomościach 
na facebookowym profilu stowarzyszenia lub mailowo na 
adres babki.rownebabki@gmail.com.

Supermamy pod opieką  
Równych Babek

Rodzicielstwo
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puls miasta
Społeczeństwo

Wraca Dąbrowski 
Budżet Partycypacyjny
Dąbrowski Budżet 
Partycypacyjny powraca 
po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią.
Budżet będzie funkcjono-
wał w układzie 36 osiedli, ale 
projekty będą wyznaczone 
przez priorytety dzielnicowe. 
– Dlatego warto uczestniczyć 
w  marcowych spotkaniach 
w  18 dąbrowskich dzielni-
cach – zachęca Piotr Drygała, 
pełnomocnik prezydenta ds. 
społeczeństwa obywatelskiego 
i naczelnik Wydziału Organi-
zacji Pozarządowych i Aktyw-
ności Obywatelskiej.
Główny cel marcowych 
spotkań to wypracowanie 
priorytetów do VIII edycji 
Dąbrowskiego Budżetu Party-
cypacyjnego. Spotkania w for-
mie warsztatowej rozpoczną 
się 7 marca i potrwają do 22 

marca 2022 roku. Zgodnie 
z załączonym poniżej harmo-
nogramem, odbędą się w każ-
dej z 18 dzielnic.
– Ponownie spotkamy się 
w maju, już w układzie osie-
dlowym, rozpoczynając dys-
kusję o projektach, które mia-
łyby być realizowane w 2023 
roku – zapowiada Piotr Dry-
gała.

Diagnozy dla 
wszystkich dzielnic
Przypomnijmy przy okazji, że 
we wrześniu i  październiku 
ubiegłego roku na wszystkich 
36 osiedlach odbyły się tzw. 
spotkania osiedlowe. Posze-
rzono je o wywiady indywi-

dualne z mieszkańcami i w ten 
sposób powstały tzw. Oby-
watelskie Raporty Otwarcia 
wraz z diagnozami dla każdej 
z dzielnic. Mieszkańcy poznają 

je właśnie podczas marcowych 
spotkań.
Warto zwrócić uwagę, że po-
dział miasta na 18 dzielnic 
składających się z 36 osiedli 

to ciągle nowość. Dobrze za-
tem wiedzieć, którą dzielnicę 
tworzy nasze osiedle. Można 
to sprawdzić na stronie twoja-
dabrowa.pl. PP

Harmonogram marcowych spotkań:
7 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: TRZEBIESŁAWICE
• Osiedle: Trzebiesławice
• Miejsce spotkania: Szkoła 

Podstawowa nr 35, ul. 
Uczniowska 24

• Dzielnica: BŁĘDÓW
• Osiedla: Błędów, Łazy 

Błędowskie
• Miejsce spotkania: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. 
Żołnierska 188

9 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: ŁOSIEŃ
• Osiedle: Łosień
• Miejsce spotkania: Świetlica 

Środowiskowa w Łośniu, ul. 
Pocztowa 3

• Dzielnica: MYDLICE
• Osiedla: Mydlice Północne, 

Mydlice Południowe
• Miejsce spotkania: Centrum 

Aktywności Obywatelskiej, ul. 
Sienkiewicza 6a

10 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: GOŁONÓG 

PÓŁNOCNY
• Osiedla: Broadway, Stary 

Gołonóg, Gołonóg
• Miejsca spotkania: III Liceum 

Ogólnokształcące im. Gen. 
Władysława Andersa, ul. 
Bolesława Prusa 3

• Dzielnica: TUCZNAWA-BUGAJ-
SIKORKA

• Osiedle: Tucznawa-Bugaj-Sikorka
• Miejsce spotkania: Szkoła 

Podstawowa nr 23 im. Fryderyka 
Chopina, ul. Idzikowskiego 139

14 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: GOŁONÓG 

POŁUDNIOWY
• Osiedla: Kasprzak, Manhattan, 

Podlesie
• Miejsce spotkania: Zespół Szkół 

Plastycznych im. Tadeusza 
Kantora, ul. Kosmonautów 8

• Dzielnica: GOŁONÓG 
WSCHODNI

• Osiedla: Tworzeń, Górka 
Gołonoska

• Miejsce spotkania: Szkoła 
Podstawowa nr 11, al. Józefa 
Piłsudskiego 103

15 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: ANTONIÓW
• Osiedle: Antoniów
• Miejsce spotkania: Świetlica 

Środowiskowa w Antoniowie, ul. 
Spacerowa 4

• Dzielnica: STRZEMIESZYCE 
MAŁE

• Osiedle: Strzemieszyce Małe
• Miejsce spotkania: 

Świetlica Środowiskowa 
w Strzemieszycach Małych, 
ul. Główna 61

16 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: REDEN
• Osiedla: Reden, Reden-

Adamieckiego, Aleje, Staszic
• Miejsce spotkania: Klub 

Osiedlowy „Helikon”, ul. Wojska 
Polskiego 45

• Dzielnica: STRZEMIESZYCE 
WIELKIE

• Osiedle: Strzemieszyce Wielkie
• Miejsce spotkania: Filia nr 8 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Ofiar Katynia 93

17 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: ZIELONA-POGORIA
• Osiedla: Zielona-Korzeniec-

Dziewiąty, Łęknice, Piekło, 
Marianki, Ratanice

• Miejsce spotkania: Szkoła 
Podstawowa nr 16, ul. 
Konopnickiej 56

• Dzielnica: UJEJSCE
• Osiedle: Ujejsce

• Miejsce spotkania: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Mieszka I 20

21 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: ZĄBKOWICE
• Osiedle: Ząbkowice, Osiedle 

Młodych Hutników
• Miejsce spotkania: Dom Kultury 

Ząbkowice, ul. Chemiczna 2

22 MARCA 2022 r. godz. 17:00
• Dzielnica: OKRADZIONÓW
• Osiedla: Okradzionów, Rudy, 

Kuźniczka Nowa
• Miejsce spotkania: Świetlica 

Środowiskowa w Okradzionowie, 
ul. Białej Przemszy 23

• Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE
• Osiedla: Śródmieście, Stara 

Dąbrowa
• Miejsce spotkania: Miejska 

Biblioteka Publiczna, ul. 
Kościuszki 25

28 MARCA 2022 r. godz. 17.00
• Dzielnica: ŁĘKA
• Osiedle: Łęka
• Miejsce spotkania: Świetlica 

Środowiskowa, ul. Przelotowa 
185 a
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CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL
KRS 0000509628

CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA 
„TEEN CHALLENGE”
KRS 0000152376
(ze wskazaniem: oddział w Dąbrowie  
Górniczej)

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„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  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY 
RAZEM”
KRS 0000369145

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619

FUNDACJA SZKOLNA TECHNICZNYCH 
ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
KRS 0000580857

KLUB SPORTOWY MYDLICE DĄBROWA 
GÓRNICZA
KRS 0000510469

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – 
POGORIA
KRS 0000063580

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042

LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 
BŁĘDÓW 
KRS 0000023953

MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA 
GÓRNICZA 
KRS 0000274168

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

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW  
I STUDENTÓW AKADEMII WSB
KRS 0000377565

STOWARZYSZENIE „DAR SERCA”
KRS 0000301248

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
„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 
PN. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI 
KRS 0000169477

STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY 
„ZIELONE SŁOŃCE”
KRS 0000306465

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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#DziejesięwDG
Dzielnice

– Tunel zapewni mieszkań-
com wygodne i  bezpieczne 
połączenie zarówno z  pe-
ronami, jak i z obiema czę-
ściami dzielnicy – podkreśla 
Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej. – Mamy 
także w planach stworzenie 
punktu przesiadkowego 
w rejonie ulicy Transporto-
wej. Poza przystankiem au-
tobusowym będzie tam tak-

że parking dla samochodów 
i rowerów – dodaje.
Wiadomo, że przejście pieszo-
-rowerowe pod torami powsta-
nie na przedłużeniu ul. Astrów 
i ma mieć około 50 m długości. 
Zadaszone pochylnie, które 
powstaną po północnej i po-
łudniowej części, mają mieć 
odpowiednio 72 i 47 m dłu-
gości oraz 5,7  m szerokości. 
Ułatwią one przemieszczanie 

się rowerzystom oraz osobom 
z ograniczonymi możliwościa-
mi poruszania się
Do nowego przejścia prowadzić 
będzie ciąg pieszo-rowerowy 
o szerokości 4 m (2 m dla ruchu 
rowerowego i 2 m dla ruchu pie-
szego). W przejściu i dojściach 
zaplanowano ścieżki naprowa-
dzające ze specjalną wypukłą 
fakturą dla osób niewidomych 
i słabo widzących. Na poręczach 

zostaną umieszczone informa-
cje w języku Braille’a.
To będzie kolejny tunel-pie-
szo-rowerowy pod torami przy 
stacji kolejowej w  Dąbrowie 
Górniczej. Pierwszy powstał 
jesienią 2018 roku na stacji 
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
Powstanie przejścia pod tora-
mi w Strzemieszycach wpisu-
je się w  koncepcję powstania 
w rejonie ulicy Stacyjnej pełnej 

zieleni przestrzeni o charakte-
rze rekreacyjnym. W  efekcie 
park w  pobliżu stacji ma się 
stać główną i reprezentacyjną 
częścią Strzemieszyc. Ogólne 
założenia i  koncepcję wypra-
cowano podczas konsultacji 
społecznych z mieszkańcami. 
Częścią wspomnianej koncep-
cji jest także tężnia solankowa, 
której budowa przy ul. Stacyjnej 
pomału dobiega końca. PP

Bądź widoczny i bezpieczny na drodze
Ferie zimowe to doskonały moment, aby przypomnieć, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze – i dotyczy 
to zarówno kierowców, jak i pieszych. Dzięki inicjatywie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ujejsca, dzieci klas od pierwszej 
do czwartej z Ujejsca, Antoniowa, Ząbkowic oraz Trzebiesławic otrzymały kamizelki i opaski odblaskowe.

W ciemności i przy złej po-
godzie kierowca może do-
strzec pieszego w ciemnym 
ubraniu z odległości około 
20 metrów, a  osobę w  ja-
snym ubraniu z  dystansu 
około 50 metrów. Elementy 
odblaskowe zdecydowanie 
ułatwiają dostrzeżenie pie-
szego, a  w  wielu przypad-
kach wręcz ratują życie, po-
nieważ osoby wyposażone 
w odbijające światła samo-
chodu odblaski są widoczne 
z odległości większej niż 150 
metrów.

– Od zeszłego roku na Drodze 
Krajowej nr 1 trwa przebudo-
wa drogi. W dzielnicach Ujej-
sce, Antoniów, Ząbkowice oraz 
Trzebiesławice każdego dnia 
w szczególny sposób odczuwa-
my uciążliwości prowadzonych 
prac budowlanych, zwiększone-
go ruchu w naszych dzielnicach 
oraz zagrożeń dla pieszych. To 
potrzebna inwestycja, ale jak to 
bywa przy tej skali prac w znacz-
ny sposób podnosząca ryzyko 
różnych zdarzeń drogowych. 
Dlatego wymyśliliśmy akcję 
„Bądź widoczny na drodze”. 

Jako kierowca, ale i piesza, ob-
serwując sposób poruszania się, 
ubiór, brak odblasków u  pie-
szych, przekonuję się, że warto 
cały czas powtarzać o zasadach, 
które mogą zapobiec tragedii – 
mówi Renata Solipiwko z OSP 
Ujejsce.
Akcja „Bądź widoczny, bądź 
bezpieczny” realizowana jest 
dzięki współpracy OSP Ujej-
sce, Komendy Miejskiej Po-
licji w  Dąbrowie Górniczej, 
Urzędu Miejskiego w  Dą-
browie Górniczej oraz firmy 
Winkler Polska. 

WIELOMILIONOWE 
INWESTYCJE 
W STRZEMIESZYCACH 
POPRAWIĄ JAKOŚĆ 
ŻYCIA

Wspólna inwestycja miasta i spółki PKP PLK w Strzemieszycach zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. To oznacza, że dąbrowska firma Nowak-Mosty najpierw przygotuje projekt, a później rozpocznie 
jego realizację. Wszystko ma być gotowe w ostatnim kwartale 2023 roku.

Miasto przygotowuje się 
do przebudowy fragmentu 
ulic Oddziału AK Ordona 
i Staszica na odcinku od ul. 
Hotelowej do ul. Jana Ziemby. 
W miejscu skrzyżowania ul. 
Staszica z łącznicami S1 i DK94 
powstanie też rondo, które 
poprawi bezpieczeństwo 
i płynność ruchu.
Na całym odcinku powstanie 
droga rowerowa oraz nowy 
chodnik pomiędzy ulicami 
Ziemby i Świerkową.
Na realizację tego 
zadania miasto pozyskało 
dofinansowanie w wysokości 
3,8 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
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DOM OTWARTY, PEŁEN 
KULTURY I SZTUKI

Pałac Kultury Zagłębia działa nieprzerwanie od 1958, 
a jego najważniejszym zadaniem jest rola domu 
kultury. Pragnę, by zgodnie z zapisaną na frontowej 
ścianie budynku dewizą „Kulturze i Sztuce” dom ten był 
dla nich schronieniem.

Dwa filary, na których oparta 
jest działalność PKZ, to edu-
kacja kulturalna i artystyczna 
oraz organizacja wydarzeń 
kulturalnych. Chciałbym, aby 
oferta edukacji była komplek-
sowa i nie zamykała się tylko 
w  pojęciu zajęć edukacji ar-
tystycznej. Edukacja ozna-
cza zarówno przygotowanie 
do uczestnictwa w kulturze, 
jak i  edukację prowadzoną 
poprzez kulturę. Czeka nas 
poszerzenie struktury działu 
edukacji i jej oferty o innowa-
cyjne, interaktywne działania.
Chciałbym szczególnie sku-
pić się na ofercie dla młodych 
odbiorców. Planuję kontynu-
ować i rozszerzać prowadzone 
obecnie projekty dla grup zor-
ganizowanych, uzupełniające 
szkolne programy edukacji 
kulturalnej (Tajniki Muzyki, 
Ogarnij Teatr!, KinoSzkoła). 
Chciałbym wprowadzić po-
dobne projekty dla odbiorców 
indywidualnych. Niezwy-
kle istotne jest, by podnosić 

poziom kompetencji kultu-
rowych młodych ludzi oraz 
kształtować w nich poczucie, 
że udział w kulturze jest nie-
odzownym elementem ich 
rozwoju osobistego, zarówno 
w roli twórcy, jak i uczestnika.
Dorobek organizacji własnych 
wydarzeń kulturalnych w pa-
łacu jest wielki. Mamy szereg 
sztandarowych wydarzeń cy-
klicznych, które będziemy roz-
wijać i  pielęgnować. Ważne, 
by zachować lub przywrócić 
w  odświeżonej formule wy-
darzenia kulturalne o zasięgu 
regionalnym, ogólnopolskim 
i  międzynarodowym, które 
przez lata tworzyły wizeru-
nek instytucji. Wiele z  nich 
z różnych przyczyn wygasło, 
a warto je przywrócić w nowej 
odsłonie lub nawiązać do ich 
tradycji. Jednym z wydarzeń, 
które chcę wznowić w nowej 
formule jest Literacki Hyde 
Park, konkurs realizowany 
przez niemal trzy dekady.
Nadszedł czas na wprowadze-
nie cyklicznych dopołudnio-
wych spotkań dedykowanych 
dla rodzin, czyli tzw. poran-

ków filmowych, muzycznych, 
teatralnych, realizowanych 
w sobotnie i niedzielne przed-
południa. Chcemy rozwinąć 
aktywność Piwnicy Teatral-
nej poprzez wprowadzenie 
większej liczby koncertów, 

np.  z  prezentacją młodych 
zespołów amatorskich – pod-
opiecznych projektu Recool-
tywator. Oprócz działalności 
koncertowej w tej przestrzeni, 
będziemy realizować rów-
nież stałe zajęcia teatralne dla 
młodzieży i seniorów. Efektem 
tych działań będą premiery 
spektakli na głównej scenie 
PKZ czyli w Sali Teatralnej.
Chciałbym także mocniej roz-
winąć działalność wystawien-
niczą, której założenia będą 
oparte na mieszanym charak-
terze prezentowanych wystaw 
oraz działalności edukacyjnej. 
Kino KADR natomiast utrzy-
ma charakter kina lokalnego 
i studyjnego, z wyselekcjono-
wanymi polskimi i zagranicz-
nymi filmami.

RĘKA W RĘKĘ – DLA 
SPOŁECZEŃSTWA
Ważne jest, by PKZ był po-
strzegany jako wizytówka 
miasta, instytucja przyjazna, 
otwarta, inspirująca, dbają-
ca o tradycję, a jednocześnie 
nowoczesna. Wyjątkowy pod 
względem architektonicznym, 
zabytkowy gmach pałacu jest 
miejscem rozpoznawalnym 
o ponadlokalnym charakterze. 
Jednocześnie dzięki mniej-
szym placówkom w  dzielni-
cach miasta tworzy sieć dostę-
pu do kultury dla wszystkich 
mieszkańców.
Dąbrowskie instytucje powin-
ny budować wspólną prze-
strzeń pobudzającą zaintere-
sowania młodych ludzi oraz 
tworzyć warunki dla wspie-
rania ich twórczości. Zamie-
rzam wzmocnić i  nawiązać 
współpracę z  organizacjami 
pozarządowymi, szkołami 
oraz innymi instytucjami 
kultury, nie tylko z Dąbrowy 
Górniczej, które powinny roz-
budzać i zaspokajać potrzebę 
uczestnictwa w kulturze oraz 
rozwijać potencjał intelektual-

no-kulturowy społeczeństwa. 
Na szerokiej współpracy ze 
społecznością lokalną, lokal-
nymi stowarzyszeniami oraz 
naszym zespołem instrukto-
rów chcemy tworzyć aktualną, 
atrakcyjną ofertę zajęć i spo-
tkań kulturalnych w świetli-
cach i klubach osiedlowych.
Chciałbym rozwijać także 
współpracę ze środowiskiem 
biznesowym, któremu może-
my zaoferować naszą ofertę 
usługową w  zakresie orga-
nizacji spotkań i  wydarzeń 
kulturalnych oraz współpracę 
partnerską, rolę mecenasa lub 
sponsora kultury. Rozwijać 
będziemy też uczestnictwo 
w  programach grantowych, 
z  których środki finansowe 
pozwolą na budowanie cie-
kawszej i bogatszej jakościowo 
oferty kulturalnej.

ZMIANY, ZMIANY!
Aby całość mogła sprawnie 
funkcjonować, potrzebne są 
zmiany organizacyjne, które 

opieram na wieloletnim do-
świadczeniu pracy w  Pałacu 
Kultury Zagłębia oraz na wie-
dzy, którą przez lata zdobyłem, 
uczestnicząc w konferencjach 
i forach branżowych. Chciał-
bym, aby pałac również stał 
się organizatorem i gospoda-
rzem takich wydarzeń, po-
nieważ jest to nie tylko okazja 
do konfrontacji doświadczeń 
pracowników różnych insty-
tucji kultury, ale też doskonała 
promocja miasta.
Jako mieszkaniec Dąbrowy 
Górniczej z uwagą i ciekawo-
ścią obserwuję zmiany, które 
w niej zachodzą. Pałac Kul-
tury Zagłębia powinien ra-
mię w ramię podążać za tymi 
zmianami i wspierać działa-
nia naszego zielonego miasta, 
by wspólnie przedstawiać jak 
najlepszą ofertę dla publicz-
ności.
Szanowni Państwo, zatem do 
miłego zobaczenia w Pałacu 
Kultury Zagłębia!

Grzegorz Drygała

Dąbrowa z bliska

Grzegorz Drygała 
– dąbrowianin, magister 
filozofii (Uniwersytet 
Śląski), absolwent stu-
diów podyplomowych 
kierunku Zarządzanie 
kulturą (Uniwersytet 
Jagielloński). Od ponad 
15 lat związany z Pała-
cem Kultury Zagłębia, 
najpierw jako starszy 
specjalista w dziale orga-
nizacji imprez i widowni, 
gdzie m.in. koordynował 
działalność kina studyjne-
go KADR, a następnie 
jako zastępca dyrektora 
ds. administracyjno-
-technicznych. Od lutego 
2022 r. dyrektor PKZ.

Prezydent Marcin Bazylak składa podziękowania 
Małgorzacie Majewskiej, byłej dyrektor PKZ.

Ważne jest, by PKZ był 
postrzegany jako wizytówka 
miasta, instytucja przyjazna, 
otwarta, inspirująca, dbająca 
o tradycję, a jednocześnie 
nowoczesna. Wyjątkowy pod 
względem architektonicznym, 
zabytkowy gmach pałacu jest 
miejscem rozpoznawalnym 
o ponadlokalnym charakterze. 
Jednocześnie dzięki mniejszym 
placówkom w dzielnicach 
miasta tworzy sieć dostępu 
do kultury dla wszystkich 
mieszkańców.
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Gospodarka

KAROL
ARTYSTA NA MEDAL
10. Bieg Walentynkowy za nami. W tym roku biegacze otrzymali wy-
jątkowe medale. Zaprojektował je Karol Zalesiński, uczestnik zajęć 
Interdyscyplinarnej Pracowni Artystycznej i Multimedialnej w Mło-
dzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Karol jest też uczniem Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej. 

Od trzeciego roku życia jest 
uczestnikiem zajęć w MOPT, 
chodził do przedszkola ar-
tystycznego, rysowanie jest 
jego wielką pasją. Wymyśla 
książki i komiksy, w których 
tworzy utopijne światy bez 
wojen, bólu, ze szczęśliwy-
mi ludźmi, którzy nawzajem 
sobie pomagają. Jego kre-

atywność i wyobraźnia nie 
mają żadnych granic! Jest 
też bardzo ambitny, gdy coś 
zacznie, to nigdy nie odpusz-
cza. Ostatnio napisał książkę 
pt. „Młodzia”. W Młodzieżo-
wym Ośrodku Pracy Twór-
czej uczęszczał na zajęcia 
do pani Lucji Zapart i Anny 
Podsiedlik, a  obecnie uczy 

się grafiki komputerowej 
pod czujnym okiem pani 
Sylwii Wójcik.
Utalentowany ośmiolatek wy-
grał konkurs na projekt me-
dalu, a zachwytów nad mo-
tywem, który wymyślił, nie 
było końca! Świnka strzelająca 
z łuku znalazła się nie tylko 
na pamiątkowych medalach, 

ale też na kubkach. To 
już trzecia nagroda 
w  karierze mło-
dego artysty. Ży-
czymy dalszych 
sukcesów i  nie 
możemy docze-
kać się kolejnych 
projektów! AB

„Lokal na start” dla 
kolejnych przedsiębiorców
Trzy nowe adresy pojawiły się na gospodarczej mapie miasta. To miejsca, które dla swoich firm wybrali laureaci piątej 
edycji programu „Lokal na start”. Od pierwszej odsłony w 2019 r. na rynku funkcjonuje kilkanaście biznesów prowadzo-
nych przez jego zwycięzców.

Sebastian Przyłucki przy ul. 
Piłsudskiego 34/642A prowadzi 
firmę „Napompowany Świat”, 
która wykonuje dekoracje ba-
lonowe i  sprzedaje artykuły 
dekoracyjne, girlandy, serpen-
tyny, kartki okolicznościowe czy 
gadżety. To „zestaw obowiązko-
wy” na każdą imprezę.

Piotr Maruszak, pod nazwą 
„Blue Play”, przy ul. Głów-
nej 61 zajmuje się sprzedażą 
gier, zabawek i akcesoriów dla 
dzieci, w części własnoręcznie 
robionych. Prowadzi też sklep 
internetowy, a lokal pozwala 
na sprzedaż stacjonarną i oso-
bisty odbiór zamówień.

Adrian Kasica przy Piłsud-
skiego 34/648 umieści sie-
dzibę firmy zajmującej się 
oprawą wydarzeń – wesel, 
jubileuszy albo imprez firmo-
wych. Zaoferuje fotobudki, 
generator dymu czy automa-
tycznego barmana – urządze-
nie wykonujące drinki. Lokal 

ma być miejscem, w którym 
będzie można osobiście zo-
baczyć, jak wygląda i działa 
ten sprzęt.
„Lokal na start” jest wspól-
nym przedsięwzięciem mia-
sta i Dąbrowskiego Inkubato-
ra Przedsiębiorczości. W jego 
ramach, o lokale na atrakcyj-

nych warunkach, z  niskim 
kosztem najmu, mogą ubie-
gać się małe i  mikroprzed-
siębiorstwa, które na terenie 
Dąbrowy Górniczej rozpo-
czynają działalność gospo-
darczą lub prowadzą ją nie 
dłużej niż 5 lat.

PK
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poznajmy się
Sztuka

– „For/rest” to „mobilna stacja 
do kąpieli leśnych” – tak swój 
projekt określa sama autorka 
– ma skłaniać do wyciszenia 
i kontaktu z naturą, zgodnie 
z japońską praktyką polegają-
cą na uważnych, refleksyjnych 
spacerach po lesie i przebywa-
niu w  zadrzewionych miej-
scach. To mobilne siedzisko, 
całkowicie wykonane z korka – 
tkaniny korkowej i korkowego 
wypełnienia – pochodzących 
z recyklingu rozdrobnionych 
korkowych odpadów.
– Mazda Design Experience 
2020/21 to dla mnie ważny pro-
jekt i ważny konkurs, prestiżo-
wy w środowisku projektantów. 
Dał mi możliwość poznania 
uznanych na rynku projektan-
tów oraz współfinalistów i ich 
metod pracy. Samo zwycięstwo 
zaś było przede wszystkim 
ogromnym wyróżnieniem 
i nobilitacją, pozytywnym za-
strzykiem energii i sygnałem, 
że nie należy bać się myślenia 
„poza schematami”. Mam na-
dzieję, że będzie dla mnie także 
początkiem nowych ciekawych 
doświadczeń projektowych – 
mówi Martyna Piątek.
Mimo młodego wieku, Marty-
na ma na swoim koncie wiele 
nagród i wyróżnień, jej prace 
były wystawiane w wielu pol-
skich miastach, także poza 
granicami kraju. Projektantka 

uważa, że podstawą dobrego 
designu są ludzkie emocje, 
a najlepszą inspirację stanowi 
sama natura.
Przykładem takiego podejścia 
do tworzenia jest jej dyplomo-
wy projekt „Pamiętam”. Po-
wstał jako manifest przeciwko 
nieodpowiedzialnej produkcji 
zniczy z tworzyw sztucznych 
oraz wyraz niezgody na bez-
refleksyjną i spłyconą metodę 
wyrażania pamięci o bliskich 
zmarłych.
– Nie ma tu tradycyjnego zni-
cza. Świeca przyjmuje postać 
arkusza papieru pokrytego wo-
skiem, który spala się na gro-
bie w dedykowanym naczyniu 
ceramicznym. Na arkuszu za-
pisać można symboliczną wia-
domość do zmarłego. Płonie 

on przez kilka minut podczas 
naszej obecności przy grobie, 
przez co koncentrujemy się na 
kontakcie ze zmarłym „tu i te-
raz” – wyjaśnia projektantka.
Dla Martyny ważny jest każ-
dy projekt, choć każdy w inny 
sposób. Projekt „Pamiętam” 
ma wymiar bardzo osobisty, 
był długo przygotowywany, 
wymyślony i  zrealizowany 
przez dąbrowiankę od począt-
ku do końca, zyskał bardzo do-
bre recenzje.
Jak mówi projektantka – cza-
sami dobrze jest mieć dużo 
wolności podczas tworzenia, 
chociaż założenia postawio-
ne z góry też są ważne. Pra-
cując w określonych ramach, 
np. wykorzystując wskazany 
materiał, jak było to w przy-

padku Mazdy, projektant od 
początku wie, jak rozplanować 
swoją pracę.
Martyna projektuje przedmio-
ty z różnych dziedzin – meble, 
biżuterię, oświetlenie. Naj-
ważniejsza dla niej, jako pro-
jektantki przedmiotów użyt-
kowych, jest funkcjonalność, 
czyli – jak projekt posłuży od-
biorcy i czy dobrze spełni swo-
je przeznaczenie. Ważny jest 
też aspekt ekologiczny – etyka 
produkcji, a także to, że pro-
jektowany obiekt koniecznie 
musi być przyjazny środowi-
sku. Czynnikiem uzupełniają-
cym jest estetyka, ma zwracać 
uwagę i  wzbudzać u  klienta 
pozytywne emocje.
Martyna Piątek swoją przy-
godę ze sztuką rozpoczęła 
w dąbrowskim Plastyku. Bar-
dzo ciepło wspomina szkołę, 
która poszerzyła jej spojrzenie 
na świat, pokazała możliwości 
i  różne drogi realizacji wła-
snych pomysłów.

– Był to dla mnie, pomimo du-
żej ilości obowiązków, beztroski 
czas. Plastyk dał mi podstawy, 
pozwolił nabyć wiele umiejęt-
ności warsztatowych, poznać 
różnorodność materii. Znajo-
mość historii sztuki pomogła 
w późniejszym etapie pozna-
wania historii wzornictwa – 
to ważne, aby znać kontekst 
czasu i miejsca powstających 
stylów. Dyplom realizowałam 
z litografii, w pracowni grafiki 
warsztatowej. Zainteresowania 
skierowały mnie ku architek-
turze wnętrz, a potem płynnie 
przeszłam w kierunku projek-
towania mebli i  wzornictwa 
przemysłowego – wspomina 
projektantka.
Życzymy Martynie kreatyw-
nych pomysłów, fantastycz-
nych projektów i  kolejnych 
wygranych w  prestiżowych 
konkursach. Liczymy, że bę-
dziemy mieli szanse o  nich 
napisać.

Lucyna Stępniewska

Martyna Piątek – projektantka, magister sztuki. Urodziła się 
w Dąbrowie Górniczej. Uczęszczała do SP nr 31 i Gimnazjum 
nr 9 w Ząbkowicach, potem do Liceum Plastycznego. Studia 
licencjackie ukończyła na Wydziale Architektury Wnętrz 
Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, potem 
wzornictwo na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Obecnie zajmuje się wzornictwem prze-
mysłowym w firmie Blank Studio w Tychach, gdzie razem ze 
współpracownikami projektuje systemy informacji wizualnej.

Projekt „Pamiętam”

Dąbrowianka, Martyna Piątek została zwyciężczynią jedenastej edycji 
Mazda Design Experience 2020/21. Jury zdecydowało jednogłośnie,  
że jej projekt „for/rest” najpełniej zrealizował założenia konkursowe,  
jego siłą jest prostota, czystość przekazu i skłanianie do kontaktu z naturą.

Sukcesy dąbrowskiej 
projektantki
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nasza historia
Kobiety w dziejach

Pierwsza przewodnicząca 
dąbrowskiego samorządu
Po odzyskaniu niepodległości, w okresie II Rzeczypospolitej, zarówno w ławach poselskich, jak 
i miejskich samorządowych, nie zasiadało tak wiele kobiet jak obecnie, choć już wówczas na 
mocy demokratycznej ordynacji kobiety otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze. Mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej, podobnie jak innych miast, w drodze pięcioprzymiotnikowych wyborów 
wyłaniali członków rady miejskiej, a do zadań jej należało m.in. powołanie organu zarządza-
jącego: prezydenta, jego zastępcy oraz ławników. Radni ze swojego grona wyłaniali ponadto 
przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie jego wiceprzewodniczącego. W Dąbrowie Gór-
niczej tę zaszczytną funkcję niemal 90 lat temu powierzono wiceprzewodniczącej. Została nią 
nauczycielka i działaczka społeczna Janina Berbecka, którą radni jednogłośnie wybrali 25 maja 
1933 roku, w trudnym okresie zmiany na stanowisku włodarza miasta.

Pierwsze radne
Wiceprezeska Rady Miejskiej 
Janina Berbecka nie była zresz-
tą jedyną i pierwszą radną prze-
mysłowej Dąbrowy, a nazwiska 
działaczek społecznych i par-
tyjnych zaczęły coraz częściej 
pojawiać się na listach komite-
tów wyborczych w międzywoj-
niu. Już na początku, w pierw-
szych wyborach do Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Górni-
czej, które odbyły się 14 marca 
1919 roku, w których wybrano 
28 radnych (w tym 7 radnych 
społeczności żydowskiej), od-
notowano przypadek wyboru 
pierwszej radnej. W związku 
z wejściem do zarządu jako za-
stępcy prezydenta – radnego 
Józefa Kasprzyka, który star-
tował z list narodowej i chrze-
ścijańskiej demokracji, na jego 
zwolnione miejsce do rady 
powołano Marię Swieżyńską. 
Kolejny mandat dąbrowskiej 
radnej przypadł naszej bohater-
ce – Janinie Berbeckiej, po raz 
pierwszy wybranej 18 listopada 
1928 roku z list Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem 
(BBWR). Wyłoniono ją z wy-
sokiego miejsca, razem z  12 
nowymi radnymi z ramienia 
BBWR, w tym z dr. Adamem 
Piwowarem, który został wów-
czas przewodniczącym Rady. 
Janina Berbecka była wtedy 
przewodniczącą komisji opieki 
społecznej oraz komisji oświa-
towej. Po kolejnych wyborach 
z 1934 roku (jak również w na-
stępnych) w dąbrowskiej Radzie 
Miejskiej zasiadały już 3 radne. 
Oprócz Janiny Berbeckiej, do 
Rady weszła również działacz-
ka niepodległościowa i  dy-
rektorka banku Anna Doma-
szewska, a także nauczycielka 
Władysława Cieplakowa, którą 
wyłoniono z list zastępców. Co 
ciekawe, wówczas w zarządzie 
jako ławnik zasiadł wybrany 

z ramienia PPS Zygmunt Cie-
plak, były prezydent miasta, 
a  jeden z mandatów radnego 
zdobył również mąż Janiny – 
Ludwik Berbecki.
O jej nieprzejednanej postawie 
niech świadczy jedno ze zda-
rzeń odnotowanych w archi-
walnych aktach będzińskiego 
starostwa, a odnoszące się do 
drugiej połowy lat trzydzie-
stych oraz wzrostu antysemic-
kich nastrojów i zwiększenia 
liczby antyżydowskich eksce-
sów w mieście (jak np. rozbija-
nie szyb w domach i sklepach 
żydowskich). Na początku 
1937 roku Janina Berbecka, 
podobnie jak jej polityczne 
środowisko, dała wyraz swe-
mu negatywnemu stanowisku 
wobec takich antysemickich 
wybryków, a na zebraniu Ko-
mitetu Organizacyjnego To-
warzystwa Opieki nad Dzia-
twą i Młodzieżą, krytykowała 
posługiwanie się terrorem na 
wyższych uczelniach. Po scysji 
ze zwolennikami obozu naro-
dowego, demonstracyjnie opu-
ściła salę spotkania wraz z in-
nymi dwudziestoma osobami. 
Kim była owa charyzmatyczna 
i niezłomna wiceprezeska dą-
browskiej rady miejskiej II RP, 

która potrafiła zjednywać sobie 
zarówno zwolenników, jak po-
litycznych przeciwników?

Z Piotrkowa do 
Dąbrowy
Janina Berbecka, z domu Kren-
ke, urodziła się 1 stycznia1879 
roku, w okolicach Piotrkowa 
Trybunalskiego w  rodzinie, 
w której żywe były tradycje po-
wstania styczniowego. Jej mat-
ka, Waleria Krenke, z  domu 
Bocheńska, była zaangażowa-
na w konspirację powstańczą. 
Janina miała dwie siostry Bro-
nisławę i Eugenię. Ukończyła 
gimnazjum w Piotrkowie, ale 
już w  końcowych latach na-
uki, po śmierci ojca, zarabiała 
udzielając korepetycji. Wyszła 
za mąż za młodego socjalistę 
Ludwika Berbeckiego, absol-
wenta Szkoły Górniczej w Dą-
browie Górniczej. Jak wspo-
minał syn, Janinę i Ludwika 
łączyła nie tylko miłość wza-
jemna, ale i patriotyczne prze-
konania oraz konspiracyjne 
zaangażowanie. Za namową 
Ludwika, Janina z  siostrami 
i  swoją matką przeniosła się 
do Dąbrowy Górniczej (z Za-
głębiem Dąbrowskim związa-
ny był również brat Ludwika, 

Leon Berbecki i jego żona Zo-
fia Berbecka). Na stałe Jani-
na z Ludwikiem zamieszkali 
w  Dąbrowie Górniczej przy 
ulicy Kołłątaja 3. Jak wspomi-
na ich syn, to lub wcześniejsze 
mieszkanie, mogło być punk-
tem informacyjnym, uznawa-
nym przez międzynarodową 
komisję plebiscytową w okresie 
Plebiscytu na Górnym Śląsku.

Nauczycielka, 
działaczka 
niepodległościowa 
i oświatowa
Dla Janiny Berbeckiej zagłę-
biowski okres dziesięciole-
cia 1908 – 1918 był czasem 
aktywnej i  wytężonej pracy 
organizacyjnej oraz oświa-
towo-niepodległościowej. 
Została zatrudniona jako na-
uczycielka i  wychowawczyni 
w gimnazjum żeńskim Emilii 
Zawidzkiej. Była współzałoży-
cielką i organizatorką pierwszej 
w mieście publicznej bibliote-
ki. Od początków aktywnie 
współtworzyła (m.in. z Marią 
Szulcówną i wspomnianą Anną 
Zegartowską) oddział zagłę-

biowski Ligi Kobiet Pogotowia 
Wojennego, a dzieje tej kobiecej 
organizacji opisała i opubliko-
wała na łamach „Prawdy Za-
głębia” w listopadzie 1929 roku. 
Po odzyskaniu niepodległości 
praca społeczna Janiny skupia-
ła się na organizacji Ligi Ko-
biet, tworzeniu kół i ośrodków 
oświaty dorosłych, a  później 
tworzeniu m.in. Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet (ZPOK) 
w Dąbrowie Górniczej, powią-
zanego z warszawskim Zarzą-
dem Głównym, który powołała 
Zofia Moraczewska. To tylko 
wybrane i  zasygnalizowane 
fakty aktywności społecznej 
Janiny Berbeckiej, pierwszej 
przewodniczącej dąbrowskiej 
Rady Miejskiej, która jeszcze 
była aktywna zawodowo jako 
nauczycielka I LO po II woj-
nie światowej. Zmarła 8 maja 
1961 roku. Warto przypominać 
i upamiętniać w mieście jej po-
stać, postawę życiową i bogatą 
działalność społeczną.

Magdalena Cyankiewicz

Janina Berbecka (1879 – 
1961); archiwum rodzinne 
Teresy Berbeckiej  

Dąbrowianki na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Janina z sio-
strą Eugenią Krenke, archiwum rodzinne Teresy Berbeckiej

Końcowy fragment protokołu posiedzenia Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej; Archiwum Państwowe w Katowi-
cach: Akta miasta Dąbrowy Górniczej 
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kultura / biblioteka

„Autsajder”

Nietypowa wizyta
Koziołek Klemens, maskotka Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wieruszowie, odwiedziła dąbrowską książnicę – Filię 
nr 5 oraz Bibliotekę Główną. Podczas podróży po bibliotekach 
w całej Polsce brodaty jegomość odwiedza literackie zakątki, 
skrada się pomiędzy regałami pełnymi książek i zagląda w każdy 
kąt, gdzie tylko wyniucha kulturalne aktywności. W Dąbrowie 
Górniczej spotkał się m.in. z bibliotecznymi mapetami – Hugo-
nem, Hanią, Heniem i samym Herbertem hrabią Monte Psisko 
i udał się w dalszą podróż – tym razem do Krościenka./MB/

TAJEMNICZE FERIE

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

Harmonogram „Tajem-
niczych ferii z  biblioteką” 
obejmował bezpłatne zaję-
cia dla dzieci i  młodzieży, 
które oscylowały wokół za-
gadek, tajemnic i literackich 
podejrzeń. Czas zimowej 
przerwy w nauce uatrakcyj-
niały zajęcia plastyczne, mu-
zyczne i edukacyjne, a także 
konkursy i seanse filmowe. 
Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję poznać tematy do tej 
pory przez nich niezgłębio-
ne, ale również te niewytłu-
maczalne i... nieodgadnione! 
W Bibliotece Głównej wysta-
wiono spektakl teatru cieni 
pt. „Mikołaj. Chłopiec, któ-
ry czesał grzywkę na prawo”, 
który traktował o dokona-
niach polskiego astronoma – 
Mikołaja Kopernika, a gru-
py półkolonijne jak co roku 
dały doskonały popis umie-
jętności wokalnych na kara-
oke! Koniec ferii nie oznacza 
jednak końca propozycji dla 
młodych (i tych nieco star-
szych czytelników). Szcze-
góły działań bibliotecznych 
dostępne są jak zawsze na 
stronie internetowej: www.
biblioteka-dg.pl oraz www.
facebook.com/mbpdg./MB/

Począwszy od 14 lutego, przez dwa tygodnie, w Bibliotece 
Głównej oraz w siedemnastu filiach na terenie miasta 
odbywały się zajęcia w ramach Akcji Zima. 

Przez cały marzec z Galerii Klubowej oraz 
holu Biblioteki Głównej prezentowana bę-
dzie wystawa malarstwa Marka Grabow-
skiego pt. „Autsajder”. 

Urodzony w Sosnowcu artysta malarz jest również 
rzeźbiarzem, pedagogiem, felietonistą i poetą. Na 
swoim koncie ma ponad 35 wystaw indywidualnych 
w kraju i zagranicą. Brał udział w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych, w tym trzykrotnie na ART 
EXPO w Nowym Jorku. Za całokształt twórczości 
został dwukrotnie nagrodzony przez Prezydenta 
Miasta Dąbrowy Górniczej. Wstęp na wystawę jest 
bezpłatny./MB/

W  ramach tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dąbrowska książnica postanowiła 
wystawić na licytację dwie propozycje: lekcję gry na 
perkusji z Michałem Rerakiem – pracownikiem biblio-
teki, a także finalistą i polskim zwycięzcą międzynaro-
dowego konkursu perkusyjnego Shure Drum Mastery 
2019, a także możliwość nagrania dowolnego utworu 
w profesjonalnym Studiu Nagrań, które mieści się w Bi-
bliotece Głównej. Dochód z obu aukcji zostanie w całości 
przekazany na wsparcie okulistyki dziecięcej./MB/

W SŁUSZNEJ SPRAWIE
Studio biblioteka
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Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 
Górniczej serdecznie zaprasza na spotkanie, 
które odbędzie się 4 marca o godz. 17:00 
w Bibliotece Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

Spotkanie autorskie 
z Tomaszem 
Jachimkiem

Tomasz Jachimek to komik, 
stand-uper, konferansjer, tek-
ściarz, scenarzysta i dramaturg. 
Posiada ponad dwudziestolet-
nie doświadczenie w pracy na 
estradzie, scenie, w  telewizji 
i radiu. Autor programów ka-
baretowych, tekstów piosenek, 
monologów, sztuk teatralnych 
i  radiowych. Od 2005 roku 
komentator niezwykle popu-

larnego „Szkła Kontaktowe-
go” w TVN 24. Autor książek 
„Handlarze czasem” oraz „No 
i pogadali. Podczas spotkania 
będzie można kupić książki au-
tora. Bezpłatne wejściówki na 
spotkanie będą dostępne na 5 
dni przed rozpoczęciem wyda-
rzenia na stronie: https://rezer-
wacje.biblioteka-dg.pl

/MB/

kultura / biblioteka

NOWA ODSŁONA

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...

Prehistoryczne 
spotkanie

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Co czyta mądry 
pies? Pies czyta 
ludzi. Piękna opo-
wieść o  ich losie 
„Sto rzeczy, któ-
rych nauczysz się 
w życiu”. Wspania-
łe ilustracje, mało 
tekstu, ale wielka 
siła. Będą uśmiechy 
i  łzy u  starszych 
i młodszych. Heike 
Faller i Valerio Vi-
dali. Polecam!

Poleca

Herbert 
hrabia Monte 

Psisko

Do 11 marca w Filii nr 18 MBP 
(ul. Legionów Polskich 131a) 
można podziwiać rekonstruk-
cję Kentrozaura, który został 
udostępniony z Państwowe-
go Instytutu Geologicznego 
(Oddział Górnośląski). Stanąć 
oko w oko z prehistorycz-
nym jegomościem moż-
na od poniedziałku do 
piątku, w  godzinach 
otwarcia placówki.
/MB/

Czasoumilacz

„Nowy rok – nowa ona”! Tak krótko można skomento-
wać metamorfozę, jaką wraz z nowym rokiem przeszła 
mieszcząca się w Bibliotece Głównej Literacka Pracownia 
Artystyczna. Na odświeżonych ścianach zawisły małe 
dzieła sztuki, które powstały podczas zajęć z rękodzieła, 
w tym m.in. dekoracje z mchu, efektowne makramy czy 
autorskie obrazy. Pojawiły się również ręcznie robione, 
drewniane półki, na których swoje miejsce znalazły peł-
ne inspiracji tematyczne książki. Prowadzenie warsz-
tatów w takich okolicznościach to prawdziwa przyjem-
ność, a poziom kreatywności uczestników nieustannie 
rośnie!/MB/
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Edukacja

NABÓR DO KLAS 
PIERWSZYCH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH
– Nabór do klas pierwszych szkół podstawo-
wych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 
2022/2023 rozpocznie się 21 lutego i po raz 
pierwszy będzie miał formę elektroniczną. 
To ułatwi zadanie rodzicom oraz dyrektorom 
placówek oświatowych, ujednolici system 
rekrutacyjny w mieście, a ponadto pozwoli 
uniknąć wielu problemów organizacyjnych – 
podkreśla Bożena Borowiec, wiceprezydent 
Dąbrowy Górniczej.

Tegoroczna rekrutacja będzie 
prowadzona za pośrednic-
twem strony sp-dabrowa-gor-
nicza.nabory.pl. Możliwość 
logowania się do systemu po-
jawi się 21 lutego o godzinie 
8. Rekrutacja zakończy się 18 
marca o godz. 15.
WAŻNE: w  przypadku od-
działów sportowych w Szkole 
Podstawowej nr 33 rekrutacja 
będzie krótsza o tydzień i za-
kończy się 11 marca o godzi-
nie 15.
Po zarejestrowaniu się w syste-
mie – na podstawie podanego 
adresu – nastąpi automatyczny 

wybór szkoły obwodowej. Ro-
dzice lub opiekunowie prawni 
dodatkowo będą mogli wska-
zać maksymalnie dwie szko-
ły spoza obwodu. W  takim 
przypadku w systemie należy 
zaznaczyć szkołę pierwszego 
wyboru.
Rodzice lub opiekunowie 
prawni niemający dostępu do 
internetu oraz rodzice dzieci 
nieposiadających numeru PE-
SEL, będą mogli zwrócić się do 
szkoły obwodowej lub szkoły 
pierwszego wyboru o pomoc 
w celu elektronicznego wypeł-
nienia wniosku.

Ekologia

ZMIEŃ OGRZEWANIE 
Z MIEJSKĄ DOTACJĄ. 
TRWA NABÓR WNIOSKÓW
W Dąbrowie Górniczej 
można dostać dofinan-
sowanie na likwidację 
starego kotła i zastą-
pienie go czystszym 
systemem ogrzewa-
nia. W  tym roku do-
tacje wynoszą do 5 
tys. zł.

Wnioski o dotacje w ramach 
Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji przyjmowane będą 
do 30 września, a rozliczenia 
do 15 listopada. Warto zgłosić 
się jak najwcześniej, żeby mieć 
więcej czasu na zakup, prze-
prowadzenie prac i  rozlicze-
nie. W ciągu roku mogą m.in. 
pojawić się problemy z  do-
stępnością urządzeń i  mogą 
one zdrożeć, dlatego lepiej nie 

zwlekać i uniknąć przykrych 
niespodzianek.
Wnioski można składać osobi-
ście w Urzędzie Miejskim lub 
przesłać pocztą (ul. Graniczna 
21, Dąbrowa Górnicza). Jeśli 
będą wymagać korekty czy 
uzupełnienia, urzędnicy będą 

kontaktować się z  wniosko-
dawcą. W przypadku, gdy będą 
kompletne, skontaktują się, 
żeby ustalić termin podpisania 
umowy. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska UM – 32 
295 69 61.

Sport

DĄBROWIANKA 
DRUGA W POLSCE

Julia Przewieźlik (na zdjęciu z lewej) z Dąbrowy Górniczej 
zdobyła srebrny medal w biegu na 300 m (kategoria do 
lat 18) podczas rozgrywanych 13 lutego br. w Rzeszowie 
Halowych Mistrzostw Polski. Wielkie gratulacje dla 
młodej zawodniczki oraz jej trenerów i opiekunów!

Z okazji Dnia 
Kobiet – wszystkim 
mieszkankom 
Dąbrowy Górniczej 
wraz z najlepszymi 
życzeniami – 
dedykujemy 
fragment wiersza 
nadesłanego do 
naszej redakcji 
przez dąbrowianina, 
pana Ryszarda 
Śmigielskiego.

Dzień 8 Marca
Wiosenne kwiaty są dziś z pa-
niami.
Pięknymi barwami zdobią 
Wasz dzień!
Słońce przez chmury przebija 
się promieniami,
rozjaśni Wam trudów codzien-
nych cień.
Kwiaty wonnymi zapachami 
w wazonach, oczarowują Was.
Wiązki tulipanów, z życzenia-
mi od panów, czynią radosny 
dzień!
Dzień 8. Marca jest szczegól-
nym dniem.
Niech radość w Waszych oczach 
rozjaśni się.
Niech przemieni się w wiosnę.
Niech każdy dzień, będzie Wam 
miłym, wiosennym dniem.
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sport

Z NBA DO 
DĄBROWY 
GÓRNICZEJ
Devyn Marble dołączył do drużyny 
w trakcie sezonu i od razu stał się 
jej wiodącą postacią. Zawodnik 
dąbrowskiego klubu należy do czołowych 
strzelców całej ligi.
–  MKS powiedział, że mnie 
chce. Spodobało mi się też, jaką 
rolę przewidział dla mnie tre-
ner, więc przyszedłem pomóc 
zespołowi – mówi koszykarz. 
I podkreśla, że nie miał żad-
nych problemów z adaptacją, 
bowiem grał w różnych krajach 
europejskich i ma w związku 
z  tym spore doświadczenie.  
– Zanim przyszedłem do dru-
żyny, kontaktował się ze mną 

trener i dokładnie powiedział 
mi, czego ode mnie chce, dzię-
ki czemu byłem w stanie dość 
łatwo dostosować się do zespo-
łu – tłumaczy. Devyn przyzna-
je jednak, że przed przyjazdem 
niewiele wiedział o  Polsce.  
– Kojarzyłem jedynie Zieloną 
Górę, ponieważ grałem w ze-
szłym roku w lidze VTB.
Devyn Marble to zawod-
nik z  przeszłością w  NBA. 

W najbardziej prestiżowej li-
dze świata rozegrał 44 mecze 
w barwach Orlando Magic. Od 
2016 roku występuje w druży-
nach ze Starego Kontynentu. 
Reprezentował  m.in. grecki 
Aris Saloniki oraz włoskie 
Trento i Virtus Bolonia. Jesie-
nią ubiegłego roku podpisał 
umowę z MKS Dąbrowa Gór-
nicza. – Uważam, że poziom 
gry w  Polsce jest z  roku na 

rok coraz lepszy. Przyjeżdżają 
i grają coraz lepsi gracze z ca-
łego świata. Najlepsze drużyny 
nadal się wzmacniają i osiągają 
dobre wyniki w rozgrywkach 
europejskich. Sądzę, że przed 
polską ligą jest dobra przy-

szłość – ocenia Marble. Czy 
chciałby jeszcze raz spróbować 
swych sił w NBA? – Nie znam 
jeszcze swoich planów, ale my-
ślę, że pozostanę w Europie – 
kończy zawodnik MKS-u.

MS

Koszykówka

DESKOROLKOWE 
ZAWODY KLUBOWE
19 lutego w Skate Room odbyła się 4. edycja ogólnopolskich zawodów 
dla Deskorolkowych Klubów Sportowych. 

Wystartowały zespoły z Brze-
gu, Szczecina, Sosnowca, 
Dąbrowy Górniczej, Gdyni, 
Zakopanego, Łodzi i Często-
chowy (ponad 60 zawodniczek 
i  zawodników). Każdy klub 
wystawił dwie drużyny w kat. 
do lat 13 i do lat 16. Dodatko-
wo, rywalizowali też trenerzy, 
co dostarczyło jeszcze więcej 
emocji i  frajdy deskorolko-
wej młodzieży. – Dziękujemy 
miastu Dąbrowa Górnicza 
za wsparcie oraz wszystkim 
sponsorom, w tym w szczegól-
ności firmie Algas. Zaprasza-
my na kolejne zawody – mówi 
Piotr „Wiśnia” Wiśniewski, 
organizator wydarzenia.

DĄBROWSKIE 
SIATKARKI NA MEDAL

W rankingu „System Sportu 
Młodzieżowego za rok 2021” 
opublikowanym przez Insty-
tut Sportu sklasyfikowano 
172 kluby siatkówki żeńskiej 
z całej Polski, wśród których 
MKS Dąbrowa Górnicza za-
jął 6. miejsce! W ostatnich 
tygodniach młode siatkarki 

z naszego miasta osiągnęły 
wielkie sukcesy. Drużyny 
juniorek zdobyły odpowied-
nio złote i brązowe medale 
Mistrzostw Śląska. Z kolei 
juniorki młodsze zajęły trze-
cie miejsce w województwie. 
Gratulacje dla zawodniczek, 
trenerów i władz klubu!
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

Dzień Kobiet w Pałacu Kul-
tury Zagłębia będzie trwał aż 
3 dni! Każdy znajdzie coś dla 
siebie... Jako pierwsi pojawią 
się Chór Zorza i zespół Non 
a  Capella (6.03,  g. 18:00), 
którzy przypomną hity ta-
kie jak „Brunetki, blondyn-
ki”, „Killing me softly” czy 
„Habanera”. Dodatkowo na 
scenie towarzyszyć im będą 
tancerze ze Szkoły Tańca 
Marengo. 
Następnego dnia (7.03,  g. 
18:00) przywitamy Mariusza 
Kalagę z zespołem w „Kon-
cercie dla kobiecych serc”, 
a  na finał (8.03,  g. 19:00) 
przygotowaliśmy spektakl 
„Klaps! 50 twarzy Greya”! 
Aktorzy warszawskiego Te-
atru Polonia (Magdalena 
Lamparska, Marta Walesiak, 
Mateusz Damięcki) zażartują 
z wizerunku, intelektu i cha-
rakteru postaci bestsellera 
„Pięćdziesiąt twarzy Greya” 
w wyjątkowo udanej parodii.

ZABIERZ MNIE 
DO PAŁACU

#KulturalnaDąbrowa

Laureat XVIII Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. Fryderyka Chopina  
– Alexander Gadjiev – będzie gościem „Kon-
certu Chopinowskiego” w Pałacu Kultury Za-
głębia, 1 marca o 18:00.

Powiedzieć o muzyce Fryde-
ryka Chopina „piękna”, to jak 
nie powiedzieć nic. Do wyko-
nania jego dzieła – bez wzglę-
du na to, czy jest to polonez, 
mazurek, etiuda, czy sonata 
– potrzebny jest niezwykły 
talent, który wskrzesi du-
cha romantyzmu. Alexander 
Gadjiev, włosko-słoweński 
pianista, doskonale inter-
pretuje dzieła najwybitniej-
szego polskiego kompozyto-

ra. W repertuarze koncertu 
znajdą się dwa utwory Cho-
pina – Preludium cis-moll op. 
45 oraz II Sonata b-moll op. 
35 z legendarnym fragmen-
tem „Marsz żałobny”. Ca-
łość zwieńczy VII Symfonia 
A-dur op. 92 Ludwiga van 
Beethovena w opracowaniu 
Franciszka Liszta na forte-
pian solo. Utwór nieprzypad-
kowy, gdyż o samym Liszcie 
pisał Chopin: „ (...) w  tej 

chwili Liszt gra moje etiudy 
i przenosi mnie poza obręb 
rozsądnych myśli. Chciałbym 
mu wykraść sposób wykony-
wania moich własnych utwo-
rów”. Zapraszamy na corocz-
ny „Koncert Chopinowski” 
w mistrzowskim wykonaniu!

CO SŁYCHAĆ 
NA MUZYCZNEJ SCENIE

CHOPIN W MISTRZOWSKIM 
WYKONANIU

Kameralne Czwartki, Scena/anecS, a może 
PIWNICA? Który z tych muzycznych cyklów 
skradł Twoje serce?

Trzy różne tytuły, trzy róż-
ne charaktery – Kameral-
ne Czwartki z dźwiękami 
muzyki klasycznej, Scena/
anecS w jazzowym klima-
cie, zapraszająca publicz-
ność blisko artystów na 
estradę i PIWNICA, czyli 
koncerty młodych polskich 
artystów.
W  marcu na pałacowych 
scenach zobaczymy JAH 
Trio (15.03, g. 18:00), któ-
re stawia na nowoczesne 

brzmienie, ale nie porzu-
ca jazzowej tradycji; Sta-
cha Bukowskiego (18.03, g. 
19:00), który wystąpi z ze-
społem i  zaprezentuje 
chwytliwe melodie z  roc-
kandrollowym polotem 
oraz kwartet Saksoholicy 
(24.03,  g. 18:00) w  fanta-
stycznym i gorącym koncer-
cie „Po zachodzie słońca”.
Bilety na każdy koncert 
w cenie 20 zł już w sprze-
daży!

Kobieta idzie na wojnę
KINOSZKOŁA SENIORA

Szpicel
JEAN-PAUL BELMONDO. LEGENDA KINA

Szalony Piotruś
JEAN-PAUL BELMONDO. LEGENDA KINA

Człowiek z Rio
JEAN-PAUL BELMONDO. LEGENDA KINA

Frida Kahlo. Ikoniczna artystka
WYSTAWA NA EKRANIE

11:30

17:30

17:30

17:30

18:00

19:00
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:00
17:00

19:30
17:00

do 18.03

do 8.03

10.03

24.03

9.03

25.02-2.03

11-16.03

18-23.03

25-30.03

4-9.03

3.03

17.03

Matki równoległe
Mój syn

Belfast
Batman [napisy]

Z miłości do mody
Batman [dubbing]

Piosenki o miłości
Córka

Jedenaste. Znaj sąsiada swego
Sonata

18:00
7.03

18:00
15.03

18:00
24.03

18:00
1.03
18:00
26.02

18:00
6.03

19:00
8.03

19:00
18.03

Stanisław Wieczorek – „Powroty”
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI / GALERIA ZA SZYBĄ

Henryka Orzeł – „Ars longa, vita brevis”
WYSTAWA | SALA AGORA, HOL I PIĘTRO

Queens of the Mascots
RECOOLTYWATOR

Mariusz Kalaga z zespołem
KONCERT DLA KOBIECYCH SERC

JAH Trio
SCENA/ANECS

Saksoholicy
KAMERALNE CZWARTKI

Dziewczyny takie są...
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET

Klaps! 50 twarzy Greya
SPEKTAKL TEATRU POLONIA

Stach Bukowski
PIWNICA

Alexander Gadjiev
KONCERT CHOPINOWSKI

JEAN-PAUL BELMONDO. LEGENDA KINA
Po dłuższej przerwie kino 
KADR powraca do przeglądów 
filmowych – pierwszy z nich 
poświęcony będzie zmarłemu 
w ubiegłym roku Jeanowi-Pau-
lowi Belmondo. Grane przez 
francuskiego aktora postaci 
brały udział w mrożących krew 
w żyłach przygodach i zdoby-

wały serca kobiet. Jego role 
jednak nie ograniczały się do 
mocnych i ciężkich krymina-
łów, bo w swoim dorobku miał 
także komedie. W  czwartki 
marca o 17:30 zapraszamy na 
filmy: „Szpicel” (3.03), „Czło-
wiek z Rio” (10.03) i „Szalony 
Piotruś” (17.03).


