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rozmowa miesiąca

W PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ
Miarą nowoczesności współczesnych 

miast nie jest liczba aut użytkowanych 
indywidulanie przez ich mieszkańców. 
Za najbardziej rozwinięte, sprzyjające 
poprawie jakości życia ludzi są te me-
tropolie, gdzie powszechnie korzysta się 
z transportu zbiorowego czy rowerowe-
go. Możliwość pozostawienia auta pod 
domem i wygodnego dojazdu z każdej 
dzielnicy do szkoły, pracy, restauracji 
czy kina autobusem, tramwajem czy 
pociągiem to prawo każdego mieszkańca, które powinno stać 
się powszechnym standardem w naszym kraju.

Dąbrowa ma ambicje, by takim nowoczesnym miastem się 
stać. Widoczne na ulicach prace przy inwestycjach komuni-
kacyjnych są tego najlepszym przykładem. Starania władz 
miejskich, by siatka połączeń autobusowych odpowiadała na 
potrzeby dąbrowianek i dąbrowian, przynoszą efekty, o czym 
piszemy w „Przeglądzie Dąbrowskim”, który trzymacie Pań-
stwo w rękach. Informujemy również o imponujących wyni-
kach prowadzonej wśród dzieci i młodzieży akcji „Rowerowy 
maj”, dzięki której najmłodsze pokolenia uczą się, że jednoślad 
napędzany siłą własnych mięśni to nie tylko pomysł na rekre-
ację, ale również środek codziennego transportu.

Warto wspomnieć o pewnej szczególnej zalecie podróżowa-
nia transportem zbiorowym. Podczas jazdy autobusem, tram-
wajem czy pociągiem możemy oddać się lekturze. Najlepiej 
książki wypożyczonej z dąbrowskiej biblioteki. 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Chciałabym, żeby biblioteka żyła, żeby 
książki żyły razem z ludźmi w takiej 
dobrej harmonii. Będziemy starać się 
osiągnąć te efekty różnymi środkami 
i siłami – mówi dr Beata Langer, 
nowa dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
Piotr Purzyński: – Czy ist-
nieje biblioteka idealna?
Dr Beata Langer: – Biblioteka 
idealna istnieje w wyobraźni 
każdego czytelnika. Tak mi 
się przynajmniej wydaje. Na-
tomiast według mnie biblio-
teki idealnej nie ma. Są nato-
miast biblioteki bliskie ideału.
– Która zatem z  bibliotek, 
z której Pani korzystała, była 
bliska ideału?
– Mam oczywiście sentyment 
do Biblioteki Śląskiej w Kato-
wicach, w której pracowałam. 

Natomiast faktycznie gdybym 
myślała o bliskości ideału, wa-
hałabym się między Bibliote-
ką Uniwersytecką w Warsza-
wie a CINIBĄ w Katowicach.
– W obu przypadkach mó-
wimy o nowych budynkach 
zbudowanych od podstaw 
z myślą o społeczności aka-
demickiej.
– Tak, bo do tej pory to były 
moje najważniejsze potrze-
by jako czytelnika: poradzić 
sobie ze studiami, później 
z  przygotowaniem pracy 

doktorskiej, a jeszcze później 
z pracą naukową. Te bibliote-
ki odpowiadały na największą 
liczbę moich potrzeb nauko-
wych. Dlatego taki wybór. 
Mówimy zarówno o zasobach, 
jak i o przestrzeni, którą te bi-
blioteki oferują. Ponieważ tej 
przestrzeni jest dużo i każdy 
może znaleźć tam dla siebie 
własny kąt do pracy, relaksu 
i odpoczynku.
Gdy jeszcze jako studentka 
podczas prelekcji usłyszałam 
o  projekcie Biblioteki Uni-czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Cech Rzemiosł 
Różnych 
w Dąbrowie 
Górniczej ma już 
105 lat, a swój 
piękny jubileusz 
świętował 
w Pałacu Kultury 
Zagłębia.

Foto-przegląd

DOM, PRACA, BIBLIOTEKA
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wersyteckiej w  Warszawie, 
poczułam ogromną potrze-
bę zobaczenia, jak biblioteka 
idzie ku przyszłości. W tym 
przypadku przyszłość była wi-
doczna w fascynującej archi-
tekturze. Nowoczesnej i prze-
strzennej. Bardzo chciałam 
zobaczyć, jak te zbiory są tam 
umiejscowione, jak można się 
po niej poruszać, jak wypo-
życza się książki. Wszystko 
mnie wtedy interesowało. Pa-
miętam, że pierwsza wizyta 
w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie była dla mnie 
ogromnym przeżyciem. Być 
może widziałam później wie-
le lepszych, wspanialszych, 
bardziej odpowiadających 
moim potrzebom bibliotek, 
ale to pierwsze przeżycie wiel-
kiej architektury i przestrzeni 
bibliotecznej zostało we mnie 
na zawsze.
– Skoro wspomina Pani 
o wyjątkowej architekturze, 
to chyba można przy tej oka-
zji wspomnieć o  bibliotece 
w Strzemieszycach.
– Biblioteka w Strzemieszycach 
jest piękna. Ten fragment [pani 
dyrektor pokazuje zdjęcia kąci-
ka dla czytelników w wypoży-
czalni na piętrze – przyp. red.] 
na tyle mnie zachwycił, że zro-
biłam zdjęcie. W tym miejscu 
poczułam się, jakbym oglądała 
bibliotekę skandynawską, gdzie 
jest bardzo wysoki poziom i ar-

chitektury bibliotecznej, i usług 
bibliotecznych oraz wysoki 
poziom czytelnictwa. To takie 
miejsce integrujące, do którego 
można przyjść i zatrzymać się 
na chwilę. Widzę tam miejsce 
na to, żeby biblioteka była – po 
domu i pracy – trzecim waż-
nym miejscem dla społeczności 
lokalnej. Gdzie dzieją się rzeczy 
związane nie tylko z rozrywką, 
którą dostarcza literatura pięk-
na, ale po prostu z życiem co-
dziennym.
– Nowoczesna biblioteka – 
jak widzimy na przykładzie 
Strzemieszyc – może być jed-
nocześnie domem kultury.
– Akurat w tej części Dąbro-
wy Górniczej jest to uzasad-
nione. W innym przypadku 
trzeba uważać, żeby nie wejść 
w  kompetencje instytucji, 
która zajmuje się stricte dzia-
łalnością kulturalną i anima-
cją kultury. Głównym zada-
niem biblioteki jest bowiem 
gromadzenie, opracowanie 
i udostępnianie materiałów. 
Nie tylko książek, ale ge-
neralnie materiałów. Cała 
reszta to zadania dodatkowe, 
potrzebne, by wypromować 
czytelnictwo i książkę samą 
w sobie.
Dużo bibliotek w Polsce radzi 
sobie w  różny sposób. Gdy 
domy kultury słabiej działają, 
wtedy biblioteki przejmują na 
siebie ten ciężar działalności. 

Może być tak, że domy kul-
tury działają fantastycznie 
i wtedy biblioteki mają mniej 
do pracy w zakresie animacji 
kultury czy czasu wolnego.
– Według badań, w Polsce 
czyta niewiele osób. Z dru-
giej strony żyjemy w  cza-
sach powszechnego po-
śpiechu, gdzie nie ma czasu 
– mimo chęci – na wyjście 
do biblioteki.
– Jeśli jest taka potrzeba – 
a pandemia pokazała, że jest 
potrzeba samodzielnego po-
bierania książek – to moją 
rolą będzie postaranie się, 
żeby te podstawowe po-
trzeby zostały spełnio-
ne. Ludzie zgłaszają, 
nie tylko w  Dąbrowie 
Górniczej, że korzy-
staliby z biblioteki, ale 
pracują w  godzinach, 
w  których nie mają 
możliwości wypoży-
czania książek. Więc 
dla nich idealnym roz-
wiązaniem byłby książkomat. 
To pomysł, który chciałabym 
zrealizować.
Zawsze jednak będą ludzie, 
którzy przyjdą do biblioteki, 
niezależnie od tego, jak ona 
spełnia ich potrzeby. Bo mają 
wewnętrzną potrzebę kontak-
tu z biblioteką i dla nich war-
to coraz bardziej poszerzać 
ofertę. Natomiast dużym wy-
zwaniem będzie dotarcie do 

grupy nie-czytelników, czyli 
osób, które do biblioteki nie 
chodzą i nie były tym do tej 
pory zainteresowane.
Chciałabym, żeby biblioteka 
żyła, żeby książki żyły razem 
z ludźmi w takiej dobrej har-
monii. Będziemy starać się 

osiągnąć te efekty różnymi 
środkami i siłami, m.in. kre-
atywnie współpracując z or-
ganizacjami pozarządowymi 
oraz wszystkimi, którzy będą 
mieć pomysły zbieżne z na-
szymi celami.

Rozmawiał Piotr Purzyński

rozmowa miesiąca

DOM, PRACA, BIBLIOTEKA

– Otwarty konkurs na dy-
rektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Hugona Koł-
łątaja został ogłoszony 10 
marca w związku z dobiega-
jącą końca 5-letnią kadencją 
dotychczasowego dyrektora, 
a do konkursu stanęło tro-
je kandydatów – informuje 
Agata Kemona, dyrektor 
Departamentu Zarządzania 
Kadrami i Urzędem. Wszyst-
kie konkursy na stanowiska 
dyrektorskie w  Dąbrowie 
Górniczej mają charakter 
otwarty i mogą w nich star-
tować zarówno dotychcza-

sowi dyrektorzy jak i osoby, 
które posiadają odpowiednie 
kwalifikacje, a  do tej pory 
nie funkcjonowały w struk-
turach miasta. Zgodnie z de-
cyzją komisji konkursowej 
od 2 maja biblioteką kieruje 
dr Beata Langer, która jako 
adiunkt Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w  Krakowie 
naukowo zajmuje się działal-
nością bibliotek w Polsce i na 
świecie, a swoje dotychczaso-
we praktyczne doświadczenie 
zdobywała, pracując  m.in. 
w Bibliotece Śląskiej w Kato-
wicach.
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Nowa linia połączy 
zielone dzielnice 
z centrum miasta
Skrócenie trasy autobusów linii 603 i 606 do przystanku Gołonóg Osiedle 
to tymczasowa niedogodność. Komunikację zielonych dzielnic z centrum 
Dąbrowy Górniczej chcemy usprawnić dzięki nowej linii autobusowej 
nr 612, o której uruchomienie wystąpiliśmy do Zarządu Transportu 
Metropolitalnego.

Autobusy linii nr 603 i  606 
kończą i rozpoczynają trasę na 
przystanku Gołonóg Osiedle 
od 4 maja. Możliwość konty-
nuowania podróży w kierunku 
centrum miasta zapewnia w tym 
miejscu dziewięć linii autobuso-
wych: 18, 55, 140, 175, 635, 637, 
807, 814 i M2. Szczególnie linia 
metropolitalna M2, kursująca 
w godzinach szczytu co 10 min, 
wydaje się dobrym rozwiąza-
niem do kontynuowania szybkiej 
podróży w kierunku centrum 
Dąbrowy Górniczej i Katowic.
Powody skrócenia trasy linii 603 
i  606 wyjaśnialiśmy dwa dni 
przed wprowadzeniem zmian. 
Powszechnie znany problem 
z brakiem kierowców autobu-
sów sprawił, że ZTM-owi nie 
udało się rozstrzygnąć przetar-
gów na obsługę autobusowej 
komunikacji zastępczej T-21: 
w trzech kolejnych postępowa-
niach nie wpłynęła żadna oferta.
– W tej sytuacji zaproponowa-
liśmy skrócenie trasy linii auto-
busowych nr 603 i 606 do przy-
stanku Gołonóg Osiedle oraz 
zawieszenie kursowania linii 
nr 605. Dzięki temu możliwe 
było wygospodarowanie dwóch 
autobusów i  skierowanie ich 
w dni robocze do obsługi linii 
T-21 – wyjaśniał Marcin Pa-
jąk z Wydziału Infrastruktury 
Miejskiej w Urzędzie Miejskim 
w Dąbrowie Górniczej.

Przyspieszymy 
uruchomienie nowej 
linii z zielonych 
dzielnic
Problem z obsługą autobuso-
wej komunikacji zastępczej 
T-21 przyspieszył decyzję 
o skróceniu trasy linii nr 603 

i 606. Docelowo w przygoto-
wywanej przez nas nowej siat-
ce połączeń – po zakończeniu 
modernizacji torowiska tram-
wajowego i budowy centrum 
przesiadkowym w  centrum 
i Gołonogu – obie linie miały 
bowiem kończyć i rozpoczy-
nać kursowanie na przystanku 
Tworzeń Huta Katowice.
We wspomnianej nowej siatce 
połączeń skróceniu tras linii 603 
i 606 miało towarzyszyć jedno-
czesne uruchomienie nowej linii 
nr 612. To ma być zupełnie nowa 
jakość w komunikacji zielonych 
dzielnic z  centrum Dąbrowy 
Górniczej. W dni robocze linia 
będzie kursować co 40 min i za-
pewni mieszkańcom nie tylko 
szybsze połączenie z centrum 
miasta, ale i bezpośredni dojazd 
do Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii oraz w wybranych 
kursach do Będzina i Szpitala 
Wojewódzkiego im. św. Barbary 
w Sosnowcu.
– Bardzo uważnie wczytywa-
liśmy się we wszystkie komen-
tarze, opinie i głosy w dyskusji, 

które pojawiły się po skróceniu 
tras linii 603 i 606. W efekcie 
wysłaliśmy już do Zarządu 
Transportu Metropolitalnego 
prośbę o  wprowadzenie już 
teraz zmiany, którą planowa-
liśmy na przyszły rok, po od-
daniu centrum przesiadkowego 
przy dworcu PKP. To urucho-
mienie nowej linii 612, która 
połączy Błędów, Okradzionów, 
Łękę, Łosień oraz Kazdębie 
z centrum, szpitalem na Mydli-
cach, a w wybranych kursach 
z Będzinem i Szpitalem Woje-
wódzkim św. Barbary – mówi 
prezydent Marcin Bazylak.
Na wniosek miasta skierowany 
do ZTM od 25 maja na przy-
stanku przy Damelu zatrzymu-
ją się autobusy linii M2. Zmie-
niła się także godzina odjazdu 
porannego kursu autobusu linii 
606, który z przystanku Błędów 
Zagórze odjeżdża teraz 15 mi-
nut wcześniej (6.39). Ta zmiana 
również ułatwi poranny dojazd 
do szkół z tzw. zielonych dziel-
nic miasta.
 Piotr Purzyński

Transport

PREZYDENT Z WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM
Prezydent Marcin Bazylak 
otrzymał wotum zaufania 
od radnych. Rada Miejska 
poparła także wykonanie 
budżetu w 2021 roku 
i udzieliła prezydentowi 
absolutorium.
– Dziękuję za przychylne 
głosy, które dzisiaj padły. 
Podziękowania kieruję do 
współpracowników z Urzę-
du Miejskiego i  instytucji 
miejskich, bo wotum zaufa-
nia i absolutorium odnosi się 
do funkcjonowania całego 
miasta. To bardzo budują-
ce, że jako radni widzicie 
i doceniacie nasze starania, 
ale też dostrzegacie szanse, 
by współpraca wychodziła 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców – podsumo-
wał Marcin Bazylak, prezy-
dent Dąbrowy Górniczej.
Podczas prezentacji „Rapor-
tu o stanie miasta” prezydent 
podkreślił, że działania sa-
morządu opierają się na prio-
rytetach zapisanych w stra-
tegii rozwoju miasta.
Inwestorzy, praca, 
edukacja
Mówiąc o  pozyskiwaniu 
inwestorów do obszaru go-
spodarczego „Tucznawa”, 
przypomniał, że to działania 
rozpoczęte już 20 lat temu. 
Do końca 2021 r. sprzedano 
tam 144,6 ha, a inwestorzy 
zadeklarowali nakłady rzędu 
8,1 mld zł.
– Prowadzimy intensyw-
ne rozmowy, by pozyskać 
kolejnych. Napaść Rosji na 
Ukrainę zmieniła sytuację, 

przedsiębiorcy wstrzymali 
się z decyzjami, ale wierzę, że 
wszystko wróci do normy – 
ocenił prezydent Bazylak.
W  zeszłym roku pierwszego 
nabywcę znalazła także działka 
w kompleksie „Kazdębie”, przy-
gotowanym dla małych i śred-
nich firm. W przygotowaniu na 
ten rok są 3 kolejne przetargi.
W zeszłym roku poziom bezro-
bocia w mieście wyniósł 4,8%, 
czyli bez pracy było ok. 2000 
osób. Dla porównania: poziom 
bezrobocia w  Polsce wynosi 
5,5% i 4% w województwie ślą-
skim.
– To obszar, który możemy 
poprawić. Pomóc mogą w tym 
pracodawcy, którzy ulokują 
się w Tucznawie i Kazdębiu – 
stwierdził prezydent.

72% wyniosła 
zdawalność matur 
w mieście, przy 73% 
w województwie
– Widać tutaj negatywny 
wpływ pandemii i nauki zdal-
nej, to również obszar do po-
prawy. W mieście mamy dobrą 
ofertę szkół średnich, w  tym 
szkolnictwa zawodowego. Na-
sze szkoły chętnie wybierają 
także uczniowie spoza Dąbro-
wy Górniczej, chcemy utrzy-
mać ten trend – ocenił Marcin 
Bazylak.

Samorząd
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Zeszłoroczne wydatki na 
oświatę sięgnęły 299,9 mln zł. 
Sporą część pochłonęły wy-
datki na wynagrodzenia pra-
cowników, które zdaniem 
prezydenta powinny być po 
stronie rządu. Środki centralne, 
płynące w ramach subwencji, 
pokryły 52,45% oświatowych 
kosztów.
Oświata to nie tylko bieżąca 
działalność, ale też inwestycje 
w budynki. W 2021 r. zakończo-
no kompleksowe modernizacje 
przedszkoli nr 9, 39, 14. W trak-
cie przebudowy są przedszkola 
nr 20 i 36, a przygotowywane 
jest przedszkole nr 32. To zada-
nia realizowane z dofinansowa-
niem zewnętrznym.
W  mieście przybywa stu-
dentów. W  roku akademic-
kim 2013/14 było ich 9247, 
a w 2021/22 już 12207.
Czyste powietrze, 
mieszkania, transport 
publiczny
W 2021 r. udzielono 663 dotacje 
na likwidację starych kotłów 
grzewczych i  zastąpienie ich 
czystszymi systemami ogrze-
wania. Wartość dofinansowa-
nia sięgnęła 3,82 mln zł.
Od minionego roku trwają rów-
nież przygotowania do budowy 
168 mieszkań w formule TBS.
Trwa budowa nowych układów 
komunikacyjnych i  węzłów 
przesiadkowych w  centrum 
i Gołonogu oraz modernizacja 
głównej osi miasta, obejmująca 
remont jezdni i linii tramwa-
jowej oraz budowę chodników 
i dróg rowerowych.
– Przebudujemy siatkę połączeń 
w taki sposób, żeby z każdego, 
nawet mniej uczęszczanego 
przystanku, autobus odjeżdżał 
co najmniej co 20 minut w go-
dzinach szczytu i co 40 minut 
poza szczytem. Przesiadki będą 
konieczne, ale będą płynne, bez 
długiego czekania na kolejny 

tramwaj czy autobus. Tabor ni-
skopodłogowy ułatwi korzysta-
nie m.in. osobom starszym – za-
powiedział prezydent Bazylak.
W zeszłym roku za 3 mln zł 
zmodernizowano odcinek ul. 
Legionów Polskich, a  za 4,1 
także Planty, które już wkrót-
ce – dzięki nasadzeniom zieleni 
– nabiorą finalnego kształtu.
– Mamy problematyczne, nieza-
łatwione sprawy. To m.in. podto-
pienia alei Za Remizą, ul. Ordo-
na, brak ekranów akustycznych 
przy DK 94, zanieczyszczenia na 
terenie po oczyszczalni przy ul. 
Szałasowizna, zwiększony prze-
rób odpadów szklanych w fir-
mie DSS Recykling, skład węgla 
firmy Zenmar, hałas, stan dróg 
w mieście, spadek liczby miesz-
kańców – wyliczał radny Jerzy 
Reszke.
– Wszystkie sprawy są wy-
jaśniane, nie są zostawiane. 
Niektóre wykraczają poza 
kompetencje miasta, powinny 
się nimi zająć inne instytucje, 

np. prokuratura, do której tra-
fiło zawiadomienie w sprawie 
firmy Zenmar – odpowiedział 
Marcin Bazylak.
W głosowaniu nad wotum za-
ufania uczestniczyło 23 rad-
nych. Za było 18, przeciw 5.
Podczas sesji dyskutowano 
również nad sprawozdaniem 
finansowym i  wykonaniem 
zeszłorocznego budżetu.
Zeszłoroczne dochody miasta 
wyniosły ponad 1 mld zł. Do-
chody własne były na poziomie 
373 mln, 188 mln to subwencje, 

wypływy z podatków PIT i CIT 
to 256 mln, a dotacje unijne po-
nad 53 mln zł.
Wydatki w kwocie 151 mln zł 
przeznaczono na gospodarkę 
komunalną, 200 mln pochło-
nęła polityka społeczna, 159 
mln zł infrastruktura drogowa 
i komunikacja miejska, 71 mln 
administracja publiczna, a 37 
mln kultura i sport.
– Regionalna Izba Obrachun-
kowa w  sprawie wykonania 
budżetu wydała ocenę pozy-
tywną, z uwagą, która odnosi 
się do zapisanych zobowiązań 
wymagalnych MZBM wobec 
wspólnot mieszkaniowych – 
powiedziała Janina Bronikow-
ska-Radosz, skarbnik miasta.
Budżet pozytywnie oceniła 
również komisja rewizyjna 
rady miejskiej.

Głosy za i przeciw
– Prawie 4 mln zł zobowiązań 
MZBM ma wobec wspólnot 
mieszkaniowych. Ujemny wy-
nik finansowy Zagłębiowskie-
go Centrum Onkologii poka-
zuje, że plan naprawczy nie 
jest tam realizowany – oceniał 
radny Grzegorz Jaszczura.
– Największy problem MZBM 
to zaległości czynszowe loka-
torów, wynoszące 61 mln  zł. 
Większość osób, mimo nie-
wielkich opłat, nie płaci z pre-
medytacją. Strata ZCO wynika 
z niedoszacowania usług me-
dycznych przez NFZ. Miasto 

może wspierać szpital zakupo-
wo i inwestycyjnie, ale nie płaci 
za świadczenia, które powinno 
finansować państwo – wyja-
śniał prezydent.
– Zaległości wobec MZBM 
w  większości mają cwania-
cy, którzy nie chcą płacić. Ze 
względu na pandemię, rząd 
zawiesił możliwość eksmisji 
i z problemem zostawił mia-
sta. Na stratę finansową ZCO 
wpłynęła  m.in. pandemia, 
która ograniczyła wykony-
wanie kontraktów. Szpitale 

musiały pokryć także wzrost 
wynagrodzeń personelu, któ-
ry został ustalony centralnie. 
Placówki nie dostały za to re-
kompensaty. Problemem jest 
niewystarczająca wysokość 
subwencji oświatowej, która 
nie pokrywa wynagrodzeń 
pracowników i  utrzymania 
szkół oraz przedszkoli. Mamy 
do czynieni z  sukcesywnym 
przerzucaniem kosztów na 
miasto. Równolegle realizo-
wane są inwestycje oczekiwa-
ne przez mieszkańców – mo-
dernizacja linii tramwajowej, 
budowa centrów przesiadko-
wych, termomodernizacje – 
powiedziała radna Krystyna 
Stępień.

– Klub Koalicji Obywatel-
skiej podszedł do oceny bu-
dżetu merytorycznie. Wsłu-
chaliśmy się we wszystkie 
głosy, opinię RIO, analizy 
i uzasadnienia. Są logiczne 
i spójne, więc nie pozostaje 
nam nic innego, jak głoso-
wać „za” – stwierdził radny 
Marek Węgrzynowicz.
– Szpital, odkąd pamiętam, 
miał pecha. Mam nadzie-
ję, że dyrektor będzie miał 
szansę na realizację progra-
mu naprawczego. Miasto 
inwestuje w  główne szlaki 
komunikacyjne, czasami 
w inne odcinki dróg. Cze-
kam, aż powstanie program 
remontów dróg lokalnych 
i osiedlowych, których bar-
dzo oczekują mieszkańcy 
– powiedział radny Piotr 
Zieliński.
– Pozytywny odzew od 
mieszkańców płynie wobec 
działań rewitalizacyjnych 
w Ząbkowicach i np. reali-
zacji programu SuperMa-
ma. Mieszkańcy pozytyw-
nie reagują na realizowane 
inwestycje, które mimo galo-
pujących cen nie zostały za-
hamowane – mówiła radna 
Katarzyna Zagajska.
W  głosowaniu za przyję-
ciem sprawozdania finan-
sowego i udzieleniem abso-
lutorium 18 radnych było 
za, przeciw 5.

Przemysław Kędzior

PREZYDENT Z WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM
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W głosowaniu nad wotum 
zaufania uczestniczyło 23 
radnych. Za było 18, przeciw 
5.

Wydatki w kwocie 151 
mln zł przeznaczono na 
gospodarkę komunalną, 200 
mln pochłonęła polityka 
społeczna, 159 mln zł 
infrastruktura drogowa 
i komunikacja miejska, 71 mln 
administracja publiczna, a 37 
mln kultura i sport.
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Konsultacje

WSPÓLNIE O ZĄBKOWICACH
W czerwcu w Ząbkowicach rozpoczną się 
konsultacje społeczne, w czasie których 
mieszkańcy wypowiedzą się, co chcieliby 
zmienić w swojej dzielnicy. Potrwają 
do września, a zebrane w ich trakcie 
sugestie i pomysły trafią do Lokalnego 
Programu Rewitalizacji.
W  ostatnich latach w  Ząb-
kowicach wyremontowano 
wszystkie trzy szkoły pod-
stawowe, zmodernizowano 
i  wybudowano kanalizację, 
a także biegnące nad nią uli-
ce i  chodniki. Miasto i PKP 
wybudowały tunel pod tora-
mi przy stacji, który pozwala 
sprawnie i bezpiecznie dostać 
się na perony, a  także prze-
mieszczać się między częścia-
mi dzielnicy. Powstały rów-
nież drogi rowerowe, którymi 
można dojechać nad Pogorię 
I i dalej w kierunku Gołonoga 
i śródmieścia, a także w rejon 
strefy ekonomicznej pomiędzy 
Ząbkowicami i Tucznawą.
– Mam jednak świadomość, 
że niezależnie od powyższych 
inwestycji, przed Ząbkowica-
mi stoi jeszcze wiele wyzwań, 
dlatego serdecznie zapraszam 
do wspólnego napisania „pla-

nu dla Ząbkowic” – podkreśla 
Marcin Bazylak, prezydent 
Dąbrowy Górniczej.
Konsultacje poprowadzą 
eksperci z  pracowni A2P2 
architecture and planning, 
zajmującej się projektami 
architektonicznym i  urba-
nistycznym. W  ich trakcie 
uczestnicy będą mieć oka-
zję, żeby porozmawiać m.in. 
o przyszłości Domu Kultury, 
organizacji transportu pu-
blicznego, zagospodarowaniu 
budynku dworca czy terenu po 
Hucie Szkła Gospodarczego.
Na początek, punkty kon-
sultacyjne staną w  sześciu 
punktach dzielnicy. Tam 
mieszkańcy mogą opowie-
dzieć o problemach, z jakimi 
borykają się na co dzień, swo-
ich oczekiwaniach czy o po-
tencjalnie, jaki bez wątpienia 
tkwi w dzielnicy.

Kolejnym krokiem, 5 czerwca 
w godz. 16-17.30, będzie spacer 
badawczy, czyli wspólne przej-
ście przez charakterystyczne 
miejsca dzielnicy. W jego trak-
cie przekazane zostaną opinie 
i pomysły dotyczące m.in. upo-
rządkowania czy zagospodaro-
wania poszczególnych miejsc. 
Na ok. 2 km trasie, która roz-
pocznie się pod dworcem PKP, 
znajdą się ul. Sikorskiego, teren 
dawnej Huty Szkła Gospodar-
czego, ul. Chemiczna, Dom 
Kultury, Trzebrzyczka, aleja 
Zwycięstwa, ul. Kusocińskiego 
i stadion Unii Ząbkowice.
Potem zorganizowane zostaną 
tzw. spotkania fokusowe. Od-
będą się online, między 6 a 21 
czerwca. Dokładne terminy 
zostaną ustalone z uczestnika-
mi. Przeznaczone będą m.in. 
dla przedstawicieli lokalnych 
instytucji kultury i edukacji, 

organizacji pozarządowych, 
seniorów, uczniów, radnych, 
uczestników zajęć w  Domu 
Kultury, najbardziej zainte-
resowanych mieszkańców itp. 
Celem spotkań będzie rozpo-
znanie potrzeb i  oczekiwań 
poszczególnych grup oraz 
zestawienie ich z  wynikami 
rozmów w punktach konsul-
tacyjnych.
Na 22 czerwca, w godz. 17.00-
19.00, zaplanowano stacjo-
narne warsztaty. Odbędą się 
w ząbkowickim Domu Kultu-
ry. Po prezentacji omawiającej 
wyniki spotkań i rozmów, od-
będzie się moderowana dysku-
sja oraz praca w grupach.
Na podsumowanie konsultacji 
przyjdzie czas po wakacjach, 
podczas spotkania z prezyden-
tem miasta. Zaplanowano je na 
26 września, w godz. 17.00 -19.00.

Przemysław Kędzior

Wraca budżet partycypacyjny
Zgodnie z  zapowiedziami, 
Dąbrowski Budżet Partycy-
pacyjny powraca po dwulet-
niej przerwie spowodowanej 
pandemią. Podczas sied-
miu wcześniejszych edycji 
na dąbrowskich osiedlach 
udało się zrealizować 522 
projekty o wartości prawie 
52 mln zł. To głównie: place 
zabaw, plenerowe siłownie, 
skwery, chodniki, parkin-
gi i  oświetlenie oraz tzw. 
projekty miękkie, jak do-

posażenia filii bibliotek czy 
świetlic środowiskowych. 
W  ramach DBP powstały 
też klub seniora, skateroom 
i  tężnia. – Wszystko dzięki 
formule dialogu z  miesz-
kańcami. Rocznie to śred-
nio 140 spotkań w osiedlach 
– podkreśla Piotr Drygała, 
pełnomocnik prezydenta 
ds. społeczeństwa obywatel-
skiego i naczelnik Wydziału 
Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej.

Nabór propozycji do VIII 
edycji DBP rozpoczniemy 
23 maja i  zakończymy 10 
czerwca. W tym czasie bę-
dzie mógł je złożyć każdy 
mieszkaniec w ramach puli 
środków dla swojego osiedla. 
Złożone propozycje będą 
analizowane i  weryfiko-
wane przez merytoryczne 
wydziały urzędu miejskie-
go. Dzięki temu we wrze-
śniu przedstawimy je jako 
projekty na spotkaniach 

osiedlowych. Spotkania 
w  formie warsztatów będą 
odbywać się od września do 
końca listopada i to na nich 
mieszkańcy poszczególnych 
osiedli wspólnie wypracu-
ją listę zadań do realizacji 
w 2023 roku. Do podziału 
między osiedla będzie 7 
mln zł.
Pięć najmniej licznych pod 
względem mieszkańców 
osiedli – Kuźniczka Nowa, 
Łazy Błędowskie, Marian-

ki, Ratanice i Rudy – któ-
re w  każdej edycji dyspo-
nowały najmniejszą pulą 
środków, w tym roku już na 
starcie otrzymają bonusy po 
20 tys. zł.

AS

Sobota, 4 czerwca
• 10.00 – 13.00 – Biedron-

ka, okolice parkingu (aleja 
Zwycięstwa 5)

• 14.00 – 17.00 – Osiedle 
Młodych Hutników (aleja 
Zwycięstwa 83)

Niedziela, 5 czerwca
• 9.00 – 12.00 – Kościół 

pw. św. Marii Magdaleny 
(ul. Oświecenia 34)

• 13.00 – 15.00 – Skrzyżo-
wanie ul. Armii Krajowej 
i ul. Tulipanowej przy Pla-
cu Zabaw

Poniedziałek, 6 czerwca
• 11.00 – 14.00 – Dom Kul-

tury Ząbkowice (ul. Che-
miczna 2)

• 15.00 – 18.00 – Dworzec 
Ząbkowice, okolice par-
kingu (ul. Dworcowa 11)

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www. twojadabrowa.pl

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



7

Przegląd Dąbrowski  |  nr 4 (257) maj 2022

#DziejesięwDG
Strzemieszyce

Masz pomysł? Zgłoś go!
Do 10 czerwca br.  miesz-
kańcy naszego miasta mogą 
składać propozycje pomy-
słów na zadania do realiza-
cji w formule Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego. 
Propozycja pomysłu na zada-
nie może być złożona wyłącz-
nie przez mieszkańca danego 
osiedla, przy czym trzeba pa-
miętać, że niedopuszczalne 
jest złożenie pomysłu przez 
mieszkańca w dwóch lub wię-
cej osiedlach.

Należy pamiętać, że propozycja 
pomysłu na zadanie dla danego 
osiedla musi mieścić się w ob-
szarze priorytetowym przewi-
dzianym dla tego osiedla. Ob-
szary priorytetowe zostały 
wypracowane wspólnie przez 
mieszkańców osiedli podczas 
cyklu spotkań przeprowadzo-
nych w marcu br.
Swój pomysł można zgłosić 
na 3 sposoby:
• elektronicznie na stro-

nie twojadabrowa.pl,

• listownie na adres: Urząd 
Miejski, 41-300 Dąbro-
wa Górnicza, ul. Gra-
niczna 21 z  adnotacją 
na kopercie „Konsultacje 
społeczne – Partycypacyj-
ne wypracowanie pakietów 
zadań osiedlowych na rok 
2023”,

• osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Dąbrowie Górniczej 
w  Biurze Obsługi Klienta 
ul. Graniczna 21 (sta-
nowisko „Informacja”) 

oraz  w  Centrum Ak-
tywności Obywatelskiej 
– Wydziale Organizacji 
Pozarządowych i  Ak-
tywności Obywatelskiej 
przy ul. Sienkiewicza 6a   
w Dąbrowie Górniczej. 

Formularze w  wersji pa-
pierowej dostępne są 
w  Biurze Obsługi Klienta 
ul. Graniczna 21 (stanowisko 
“Informacja”) oraz w  Cen-
trum Aktywności Obywatel-
skiej – Wydziale Organizacji 

Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej przy ul. Sien-
kiewicza 6a w Dąbrowie Gór-
niczej.
 AS

W razie pytań lub wątpli-
wości pomocą służyć będą 
pracownicy Wydziału Or-
ganizacji Pozarządowych 
i  Aktywności Obywatel-
skiej – podczas dyżurów 
konsultacyjnych pod nr 
telefonu 518 270 597.

Można już zażywać 
inhalacji w pierwszej 
w mieście tężni 
solankowej
Charakterystyczna altana ze słupem tarniny pośrodku i spły-
wającą po nim solanką powstała na skwerze przy ul. Stacyjnej 
w Strzemieszycach Wielkich i przyczyniła się do metamorfozy 
całej tej przestrzeni.

– Mieszkamy z żoną niedaleko, 
ale do tej pory nie zaglądaliśmy 
tutaj, bo skwer do tego nie za-
chęcał – mówił nam w czwar-
tek jeden z mieszkańców Strze-
mieszyc, który zasiadł na ławce 
pod altaną. – Teraz wszystko 
wygląda atrakcyjnie i na pewno 
będziemy przychodzić tu czę-
ściej – dodał.
O powstaniu tężni w tym kon-
kretnym miejscu zdecydowali 
mieszkańcy dzielnicy podczas 
konsultacji prowadzonych w ra-
mach VII edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego. To 
początek zmian w rejonie ulicy 
Stacyjnej. Kolejną inwestycją 
będzie budowa tunelu pieszo-
-rowerowego pod torami. Wy-
konawcą wspólnej inwestycji 
miasta i  spółki PKP PLK jest 
firma Nowak-Mosty, która 
przygotowuje projekt tunelu.

– Obie inwestycje są częścią 
wypracowanej z  mieszkańca-
mi koncepcji, wedle której park 
w pobliżu stacji kolejowej po-
nownie stanie się główną i repre-
zentacyjną częścią Strzemieszyc 
– przypomina Magdalena Mike, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej.
Do inhalacji w Strzemieszy-
cach zachęca również prezy-
dent Dąbrowy Górniczej, któ-
ry przypomina, że w pobliżu 
tężni – w strzemieszyckiej filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
– działa kawiarnia, gdzie moż-
na m.in. kupić kawę na wynos.

Inhalacja od rana do 
wieczora
Wysoka na prawie 7 m alta-
na została wykonana z drze-
wa modrzewiowego. Jeszcze 

w trakcie budowy przedstawi-
ciele wykonawcy podkreślali, 
że to konstrukcja zmontowa-
na w tradycyjny sposób, bez 
wkrętów i  z  użyciem buko-
wych kołków.
Sercem tężni jest słup obłożo-
ny tarniną, po którym ocieka 
pochodząca z Bochni solanka 
zgromadzona w  umieszczo-
nym pod ziemią zbiorniku. 
Nad czystością solanki czuwają 
filtr osadnikowy i filtr UV, któ-
ry chroni ją przed działaniem 
słońca i drobnoustrojami.
Pod dachem można zasiąść na 
czterech ławkach, sześć kolej-
nych zainstalowano na obrze-
żach wybrukowanego kostką 
kręgu. Inhalacjom można się 
poddawać od godz. 8 do 22. 
Niewykluczone, że latem in-
stalacja będzie załączana go-
dzinę wcześniej.

Oświetleniem altany steruje 
zegar astronomiczny, który 
obecnie załącza światło godzi-
nę po zachodzie słońca.

Warto skonsultować 
się z lekarzem
Do altany prowadzą ścież-
ki wyłożone mineralną na-
wierzchnią. Kostką brukową 
wyłożono krąg, na którym 
ustawiono altanę oraz prze-
strzeń wokół pobliskiego 
pomnika ofiar hitlerowskiej 
okupacji.
– W trakcie prac obniżyliśmy 
krawężniki, dzięki czemu 
przestrzeń jest dostępna dla 
osób z niepełnosprawnościami 
– mówi Paweł Januchta z fir-
my Trzecia Przestrzeń, której 
miasto zleciło wartą ponad 
500 tys. zł inwestycję.

Zwieńczeniem wszystkich 
prac były nasadzenia zieleni 
na skwerze. – Zasadziliśmy 
piętnaście lip oraz krzewy: 
cisy i  derenie – precyzuje 
Agnieszka Raus, kierownik 
Referatu Zieleni i Oczyszcza-
nia w Wydziale Infrastruktury 
Miejskiej.
Jak powszechnie wiadomo, 
wdychanie aerozolu solanko-
wego zalecane jest osobom 
cierpiącym na choroby górnego 
układu oddechowego. Podczas 
godziny można przyswoić taką 
ilość jodu, jak w trakcie trzech 
dni plażowania nad morzem. 
Nie wszyscy jednak powinni 
się inhalować. Dlatego warto 
zapoznać się z  regulaminem 
korzystania z tężni umieszczo-
nym w pobliżu altany, a także 
skonsultować się z lekarzem.

Piotr Purzyński
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W Dąbrowie 
rodzą się 
talenty
Dąbrowianka Maja Cembrzyńska doszła do finału V edycji programu 
„The Voice Kids”! Swoim głosem i charyzmą urzekła jurorów i widzów 
programu. 

To kolejna utalentowana dąbrowska 
perła. Dla fanów jej głosu mamy nie-
spodziankę – już 28 maja będzie oka-
zja, by podziwiać ją na żywo. Maja za-
śpiewa w ramach cyklu „Spotkajmy się 
koncertowo” – na Pogorii III! Oprócz 
niej m.in. Gabi Foksa i Funkylogic.
Maja pierwsze sukcesy wokalne od-
niosła jako pięciolatka, wygrywając 
konkurs piosenki przedszkolaka. Ko-
cha śpiewać i robi to każdego dnia, nie 
wyobraża sobie życia bez muzyki. Gra 
również na pianinie i marzy o perkusji. 
W programie „The Voice Kids” roz-
wijała swoje umiejętności w drużynie 
Tomsona i Barona z zespołu Afromen-
tal, którzy nie kryli zachwytów nad jej 
talentem.
W śpiewie Maja inspiruje się divami 
lat 90., takimi jak: Whitney Houston, 

Mariah Carey czy Christina Aguilera. 
Na co dzień lubi słuchać utworów: 
Billie Eilish, Ariany Grande, zespołu 
The Neighbourhood, K. Flay, Cold-
play, NF, Arctic Monkeys. Maja lubi 
również Drake’a i JAY-Z. Z poza mu-
zycznych pasji jednym tchem wymie-
nia – podróże, francuski i angielski. 
Uczy się obu języków, gdyż marzą jej 
się studia za granicą. Zdawała wła-
śnie egzamin ósmoklasisty w szkole 
na Łęknicach. Trzymamy kciuki, by 
spełniło się jej kolejne marzenie – 
dwujęzyczny ogólniak! ab

poznajmy się
Muzyka

Harmonogram weekendu 27-29 
maja „Spotkajmy się koncerto-
wo” na www.dg.pl.

Talentu i olbrzymiej wytrwałości w dochodzeniu do celów, gratulował Mai 
prezydent Marcin Bazylak, w trakcie spotkania z nią i jej mamą Sylwią. 
Zarówno Maja, jak i mama bardzo się cieszą z nadchodzącego koncertu 
nad Pogorią. Spotkajmy się z Mają koncertowo – 28 maja o godz. 17.50.

p
ro

je
kt

: W
er

o
n

ik
a 

B
le

ch
a

fo
t.

 a
rc

h
. p

ry
w

at
n

e

fo
t.

 U
M



9

Przegląd Dąbrowski  |  nr 4 (257) maj 2022

poznajmy się

Chłopak z numerem 606
Szkoła, praca domowa, 
odpoczynek, czyli zwyczajne 
życie jedenastolatka. Tyle, 
że ten chłopiec w weekendy 
walczy o tytuł Kartingowego 
Mistrza Polski, a w swojej 
kategorii wiekowej 
jest obecnie jednym 
z najlepszych w Polsce.

„Największym ryzykiem jest 
niepodjęcie ryzyka” – tymi sło-
wami Marek Łagan kieruje się 
od początku przygody z jazdą 
na torze kartingowym. Chyba 
słusznie, bo ów uczeń czwartej 
klasy Szkoły Podstawowej nr 
22 w Dąbrowie Górniczej jest 
dziś najlepszym kartingowcem 
na Śląsku.
To bardzo zdeterminowany za-
wodnik, co udowodnił w wieku 
trzech lat, gdy nauczył się jazdy 
na rowerze. Jako czterolatek za-
czął robić pierwsze triki rowero-
we, które zaintrygowały rodzi-
ców. – Od małego nic innego 

tylko nogi przez kierownicę i tak 
jeździł przed domem – mówi 
Grzegorz Łagan, tata Marka.
Na piąte urodziny otrzy-
mał więc prezent w  postaci 
motocykla Suzuki DR 70 Z. 
Chłopiec jeździł nim w oko-
licy domu rodzinnego i w ten 
sposób zainteresował się mo-
torsportem. W  2019  r. – po 
powrocie rodziny z emigracji 
– chłopiec zaczął trenować 
na torze halowym Autodrom 
w Sosnowcu. Miał wtedy osiem 
lat, a już rok później wystarto-
wał w pierwszych zawodach na 
torze otwartym w Słomczynie. 

W  kwalifikacjach do pierw-
szej rundy w kategorii „Mini 
Rok” młody debiutant uzyskał 
jednak ostatni czas z powodu 
zderzenia z innym zawodni-
kiem. To jednak go nie zraziło. 
Wręcz przeciwnie, po dwóch 
dniach zawody ukończył, zy-
skując siedemnaste miejsce na 
dwudziestu czterech zawodni-
ków. Jak na pierwszy start był 
to znakomity wynik. Kolejny 
sezon, w  2021  r., okazał się 
dużo lepszy. Na Kartingowych 
Mistrzostwach Polski wypra-
cował ósme miejsce po wygra-
niu dwóch wyścigów.

Rok 2022 Marek rozpoczął 
z  przytupem. Uczestnictwo 
w  finałowym wyścigu Rok 
Cup Winter Trophy we Wło-

szech zakończyło się siódmym 
miejscem oraz awansem do 
światowej czołówki. Na po-
czątku kwietnia w  Toruniu 
odbyły się pierwsze zawody 
z  serii Rok Cup Poland, na 
których chłopiec uzyskał trze-
cią pozycję. Teraz Marek ma 
zamiar jeszcze przyspieszyć, 
może liczyć na wsparcie ro-
dziny, przyjaciół oraz swojego 
trenera Huberta Cebulskiego.
Mimo zamiłowania do dyna-
micznego sportu, Marek jest 
bardzo spokojnym chłopcem, 
uwielbiającym czytać książki, 
który zachowuje się i spędza 
czas jak typowy jedenasto-
latek. Po szkole popołudnia 
spędza na krótkim treningu 
wspomagającym pracę mięśni. 
Interesuje się grami kompute-
rowymi, uwielbia też tworzyć 
komiksy. Do tego otrzymał 
tytuł laureata I stopnia z wy-
różnieniem w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym.

ZG/AZ

Sport

Gdzie znaleźć Marka?

Wszelkie relacje z wyścigów, przejazdów na 
zawodach oraz ciekawostki ze świata kartingu 
można śledzić na profilu Marka na Facebooku, który 
skrupulatnie prowadzi. Znajdziemy tam wszelkie 
informacje, zapowiedzi poszczególnych startów czy 
podsumowania fotograficzne z zawodów.
FB: Marek.Lagan.Kierowca.Kartingowy
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nasze sprawy
Opieka 

Każde 
dziecko 
jest nasze

Rozmowa z Bożeną Muszyńską, prezesem Oddziału 
Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie 
Górniczej.

– TPD jest ogólnopolskim, 
pozarządowym stowarzy-
szeniem działającym na rzecz 
dzieci. Działa w Polsce od po-
nad 100 lat. W tym czasie na-
stąpiło pewnie wiele zmian.
– Towarzystwo powstało 
w 1919 roku, a więc zaraz po 
uzyskaniu przez Polskę nie-
podległości, realizowało wiele 
zadań, które dzisiaj należą już 
do historii. Zawsze jednak słu-
żyło dzieciom wymagającym 
pomocy. W ciągu dziesięcio-
leci organizowało i prowadzi-
ło m.in. domy dziecka (bez-
pośrednio po latach niewoli 
i dwóch wojnach światowych), 
wakacyjny wypoczynek (pół-
kolonie, kolonie, obozy, biwa-
ki), kuchnie mleczne, środowi-
skowe punkty opieki, żłobki, 
przedszkola społeczne. Orga-
nizowało placówki ważne dla 
zdrowia dzieci: prewentoria, 
sanatoria, punkty sanitarne 
na wsi, poradnie higieniczno-
-wychowawcze. Organizując 
czas wolny, tworzyło świetlice, 
ogniska wychowawcze, place 
zabaw, ogródki jordanowskie, 
wypożyczalnie sprzętu spor-
towego, turystycznego, biblio-
teki. Ważne było także doży-
wianie, walka o wprowadzenie 
posiłku dla wszystkich dzieci 
w placówkach edukacyjnych.
Dzisiaj pomagamy dzieciom, 

ale już nie w takiej skali. Do 
pomocy najmłodszym powo-
łane są instytucje państwowe, 
jest wiele innych organizacji. 
My nadal jednak troszczymy 
się o  prawa dziecka, godne 
warunki do życia, edukację 
i wychowanie, wszechstronny 
rozwój, bezpieczeństwo, rów-
ność szans życiowych. Aktu-
alne jest też hasło towarzystwa 
– Wszystkie dzieci są nasze.
– Jak TPD funkcjonuje w Dą-
browie Górniczej?
– Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Dąbrowie Górniczej 
jest organizacją podlegającą 
Śląskiemu Oddziałowi Re-
gionalnemu TPD, jesteśmy 
też członkiem Dąbrowskiego 
Forum Organizacji Pozarzą-
dowych. Pracujemy na rzecz 
dzieci i młodzieży z regionu. 
Pomagamy i wspieramy dzieci 
z rodzin potrzebujących i dys-
funkcyjnych, ale nie tylko. Dla 
nas każde dziecko jest ważne. 
Organizujemy kolonie letnie 
i  zimowe, imprezy okolicz-
nościowe z okazji świąt, Dnia 
Dziecka, wystawy, konkursy 
itp. Prowadziliśmy świetlice. 
W Nemo organizujemy Miko-
łajki, w ubiegłym roku z po-
wodu pandemii zorganizo-
waliśmy je w innej formie dla 
200 dzieci, każde z nich otrzy-
mało paczkę z  prezentami. 
Raz w roku przy współpracy 
Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych organizu-
jemy wycieczkę dla osób nie-
pełnosprawnych. Teraz wyjeż-
dżamy do Wisły, zabierając ze 
sobą przebywające w naszym 
mieście dzieci z Ukrainy. Na 

Dzień Dziecka, przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego, pojedzie-
my do Krynicy Górskiej. Włą-
czamy naszych podopiecznych 
w życie miasta oraz regionu, 
organizując nie tylko wyjazdy, 
ale i wyjścia na spektakle, se-
anse kinowe, przedstawienia. 
Przygotowujemy paczki żyw-
nościowe, zbiórki produktów 
pierwszej potrzeby, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych.
– Kto może należeć do Towa-
rzystwa? Kto z wami pracuje?
– Każdy, kto ukończył 16 rok ży-
cia może z nami współpracować. 

Angażujemy nie tylko młodych 
ludzi, ale również „dorosłe” śro-
dowiska lokalne. Wspierają nas 
głównie nauczyciele, rodzice, 
często seniorzy. Pozyskujemy 
młodzież ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych do 
pracy wolontariackiej, uczymy 
integracji. Nasi podopieczni to 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym, też niepełnospraw-
ni. Najpierw sami potrzebują 
pomocy, potem zostają z nami 
i pomagają innym.
Na terenie Dąbrowy Górniczej 
działa 14 kół podległych Od-
działowi Miejskiemu. Są one 

usytuowane w szkołach, jedno 
w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym. Znajdują 
się w centrum miasta i w kilku 
jego dzielnicach. Powstają tam, 
gdzie pojawią się osoby chęt-
ne do pracy i jest przychylność 
dyrekcji placówki. By powstało 
koło, potrzebnych jest tylko 5 
osób.
– Skąd czerpiecie środki na 
swoją działalność?
Pozyskujemy dotacje, granty, 
nasze projekty finansuje m.in. 
Urząd Miejski w  Dąbrowie 
Górniczej, otrzymujemy wspar-
cie ze struktur wojewódzkich 
towarzystwa, a także z 1 pro-
centa. Do tego dochodzą da-
rowizny, sponsorzy. Ci ostatni 
często całkowicie i anonimowo 
finansują wyjazd jakiegoś po-
trzebującego dziecka, opłacają 
obiady. Rocznie z różnych form 
wypoczynku korzysta u  nas 
około 200-300 dzieci.
– Kieruje Pani dąbrowskim 
oddziałem już prawie 16 lat. 
To łatwa praca?
– I tak, i nie. Zawsze angażo-
wałam się w jakąś działalność, 
mam taką potrzebę. Chęć 
udzielania pomocy wyniosłam 
z  rodzinnego domu. Dzisiaj 
w mojej społecznej działalno-
ści wspiera mnie wiele osób. 
Jedną z  nich jest mój mąż, 
także działający w stowarzy-
szeniu. Kiedy ludzie widzą, 
że coś działa, że robi się coś 
ważnego, co można zobaczyć 
– wspierają nas materialnie 
lub angażują się w jakąś inną 
formę pomocy.
– Dziękuję za rozmowę

Lucyna Stępniewska

TPD powstało w 1919 r. jako Robotniczy Wydział Wycho-
wania Dziecka i Opieki nad Nim przy Polskiej Partii Socjali-
stycznej. W 1926 r. organizacja ta połączyła się z pokrewnymi 
stowarzyszeniami, tworząc Robotnicze Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci. Od 1920 r. do wybuchu wojny II wojny na czele 
stowarzyszenia stał Tomasz Arciszewski, robotnik w fabryce 
W. Fitzner i K. Gamper w Sosnowcu, członek Organizacji Bo-
jowej PPS, oficer Legionów Polskich, minister w pierwszych 
rządach RP Daszyńskiego i Moraczewskiego, poseł na Sejm 
z Zagłębia Dąbrowskiego, premier rządu na uchodźstwie 
w Londynie (1944-1947).

RTPD organizowało opiekę nad dziećmi robotniczymi, ich 
wypoczynek, dbało o higienę, prowadziło ogniska i przed-
szkola. Towarzystwo dysponowało ośrodkiem w Heleno-
wie, gdzie prowadziło m.in. dom dziecka. Był on przekazany 
przez Kazimierza Dłuskiego i jego żonę Bronisławę – siostrę 
Marii Skłodowskiej-Curie. W ośrodkach RTPD stosowano 
metody wychowawcze oparte na dziecięcej, demokratycz-
nej samorządności. W Helenowie dzieci same ustanawiały 
swój Sejm i sąd. Wśród instytucji wspierających finansowo 
tę placówkę opiekuńczo-wychowawczą był magistrat Dą-
browy Górniczej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej 
RTPD obejmowało swym działaniem ponad 20 tysięcy dzieci. 
Towarzystwo wydawało pismo „Przyjaciel Dziecka” oraz 
należało do Międzynarodowej Organizacji Socjalistycznego 
Wychowania Dziecka. MS
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Dąbrowa z bliska
Zwykłe-niezwykłe historie

Ze zwyczajności 
w nadzwyczajność
1985
Rok 1985. Do kin wchodzi 
film Juliusza Machulskiego 
„Vabank II, czyli riposta”, 
światowej już sławy zespół 
Queen wyrusza w trasę kon-
certową „The Works Tour”, 
a większość ludzi zastanawia 
się, ile kilogramów mięsa 
kupi za otrzymane kartki. 
W  tym czasie trzydziesto-
dwuletnia Antonina Kaczor 
otrzymuje tytuł mistrza 
złotnictwa w Izbie Rzemieśl-
niczej w  Katowicach. Kto 
mógłby pomyśleć, że w 2022 
roku będzie jedną z czterech 
kobiet na Śląsku, które pro-
wadzą własną działalność 
zajmującą się jubilerstwem?

Marzenia, 
marzeniami...
Wracamy do czasów, gdy 
ambitna Tosia postanawia 
rozpocząć naukę w  liceum 
imienia Stefana Żeromskie-
go w  Dąbrowie Górniczej. 
Nieszczególnie interesują ją 
„babskie sprawy”. Jej ścisły 
umysł zawsze przyciągało 
lutowanie, klejenie czy teorie 
fizyczne. Dlatego też po zda-
niu matury wybiera wydział 
nauczycielski na Uniwersyte-
cie Śląskim, by zostać nauczy-
cielem fizyki. Na zaliczenie 
semestru musi uczestniczyć 
w  zimowisku dla dzieci. 
Po powrocie Tosia już wie, 
że na pewno nie zostanie na-
uczycielką w szkole.
Wtedy w głowie dwudziesto-
kilkuletniej Antoniny poja-
wia się myśli pójścia w ścisłą 
ścieżkę edukacyjną. Tosia 
wybiera się na Politechnikę. 
Jednak z powodu problemów 
zdrowotnych bliskiej jej osoby 
trafia do Policealnego Studium 
Zawodowego Energetyki. Tam 
też po dwóch latach otrzymu-
je tytuł energetyka cieplnego 
i  tym samym kończy swoją 
edukację wyższą.

Od praktykantki do 
bizneswoman
Antonina świeżo po studiach, 
by uniezależnić się finanso-
wo od rodziców, zatrudnia 
się jako pomoc u  jednego 
z  zaprzyjaźnionych zegarmi-
strzów, świadczących też usługi 
złotnicze. Początkowo odbie-
ra ona popularne budziki do 
napraw i  oddaje już gotowe 
w  ręce właścicieli. Otoczona 
narzędziami i  fachowcami 
w wolnych chwilach sama uczy 
się naprawy zegarków, co spra-
wia jej frajdę. Jeszcze większą 
satysfakcję daje jej przygląda-
nie się pracy złotników, z któ-
rymi w tym czasie ma okazję 
współpracować. To jej pierwszy 
krok zrobiony w stronę własnej 
firmy, ale z tego młoda prakty-
kantka nie zdaje sobie jeszcze 
sprawy.

Raz kozie śmierć
W czasie stażu zegarmistrzow-
skiego Antonina bierze ślub 
i rodzi piękną córeczkę. Czas 
stabilizacji skłania ją do pod-
jęcia wyzwania i zostania wy-
marzonym złotnikiem. Droga 
nie należy do najłatwiejszych, 
lecz na samym końcu czeka ją 
spełnienie najskrytszych ma-
rzeń. Tym bardziej, że zawód 
ten jest raczej zdominowany 
przez mężczyzn.
Jako że Antonina ma w sobie 
młodociany zapał, po kilku 
latach, jako jedna z  niewielu 
kobiet, przystępuje do egza-
minu czeladniczego, co jest 
jednym z  kroków na drodze 
do niezwykłego zawodu. 
W  1984 roku zdaje go, więc 
od rozpoczęcia zupełnie nowej 
ścieżki kariery dzieli ją napraw-
dę niewiele. Rok później Tosia 
otrzymuje legitymację mistrza 
złotnictwa. Ten dokument 
otwiera jej bramę do świata, 
o którym naprawiająca zegar-
ki Tosia mogła jedynie skrycie 
marzyć. Na jej życiowej dro-

dze pojawia się szansa, z któ-
rej prawdopodobnie każdy by 
skorzystał.

Poczta pantoflowa
Na mapie Dąbrowy Górni-
czej pojawia się pracownia 
złotnicza Antoniny Kaczor. 
W latach osiemdziesiątych czy 
dziewięćdziesiątych nie ma 
mowy o  internecie. Pierwsi 
klienci, którym Antonina i jej 
świeżo upieczony zespół na-
prawiają lub tworzą przeróż-
ną biżuterię, to znajomi. Ale 
jak wiemy, dobre wiadomości 
szybko się rozchodzą. Klienci 
przekazują dobre opinie innym 
klientom, którzy z  polecenia 
przybywają z różnymi życze-
niami.
Łańcuszek za łańcuszkiem, kol-
czyk za kolczykiem – klientów 
przybywa. Zespół Antoniny 
spełnia nawet najdziwniejsze 
marzenia biżuteryjne swoich 
klientów. Czas płynie nieubła-
galnie. Antonina bez względu 
na swoje życie prywatne nigdy 
na dłuższy czas nie odstępuje 
od bycia szefem w swojej fir-
mie. Sprawuje pieczę nad wy-
robami, by wszystko zostało 
oddane klientom w najlepszym 
wydaniu.
Wdzięczni klienci zostawiają 
dziś w  internecie pozytywne 
opinie o pracy pani Antoniny, 
a  branża docenia pracownię 
złotniczą z Dąbrowy Górniczej 
„Orłami jubilerstwa”.

Szef pozostanie 
szefem
„Robiłam w  swoim życiu 
przeróżne rzeczy ze złota, 
srebra i  nie tylko, dla mnie 
to odprężenie i od zawsze spra-
wiało mi to przyjemność. Stąd 
mój zawód” – mówi pani An-
tonina.
Jej zakład jest w  stanie speł-
nić właściwie każde ma-
rzenie klienta, związane 
ze złotniczym rzemiosłem.
Po tylu latach w  branży, na-

wet na emeryturze, pani An-
tonina wciąż jest aktywna 
zawodowo. Praca jest dla niej 
jak swego rodzaju narkotyk. 
Niełatwo jest znaleźć osobę, 
która po tylu latach, wciąż, 
mimo wszystkich przeciwności 
losu, nie poddała się i dawała 
z siebie absolutnie wszystko. Nie 
tylko zawodowo, ale też pry-
watnie. Obecnie jej prywatne 
i  zawodowe życie toczy się 
w Dąbrowie Górniczej. Tutaj 
mieszka jej rodzina, w tym mie-
ście rozwinęła się jej największa 
pasja, tu lokuje się dorobek ży-
cia, czyli w zasadzie wszystko, 
co najbliższe jej sercu.

Zwyczajna – 
niezwyczajna
Za każdym z  pozoru zwy-
czajnym człowiekiem stoi 
jakaś niezwyczajna historia. 
Antonina Kaczor jest jedną 
z  tych osób. Jest przykładem 
tego, że posiadanie marzeń 

to jedno, ale by stały się rze-
czywistością, oprócz odro-
biny szczęścia, potrzebna 
jest też determinacja i wiara 
we własne możliwości. Nie 
można brać życia aż tak na 
poważnie. Każdą pozorną 
porażkę trzeba traktować jak 
lekcję i jeden z kamieni milo-
wych, które należy pokonać 
na drodze do sukcesu. Jak 
sama mówi: „Samo nie dzie-
je się nic, jedyne co możemy 
robić, to działać”.
Każdy z nas jest na swój spo-
sób niezwyczajny, tylko cza-
sami ktoś, coś lub my sami 
musimy pomóc sobie zdać 
sobie z tego sprawę.
Antonina Kaczor to moja 
zwyczajna – niezwyczajna 
babcia.

Zuzanna Wilczek

Artykuł Zuzanny Wilczek 
zwyciężył w konkursie 
dziennikarskim organizowanym 
przez I Liceum Ogólnokształcące 
oraz „Przegląd Dąbrowski”.
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#DziejesięwDG
Aktywnie

Dąbrowski Dzień Seniora
8 czerwca – Park Hallera
• 14:00–14:30 Przemarsz korowodu 

pod sceną
• 14:45 Uroczyste otwarcie Dnia 

Seniora
• 15:00 Występ zespołu „Rozśpie-

wana Tucznawa”
• 15:15–16:00 Koncert Zespołu 

Aplauz Sixties
• 16:00 Pokaz taneczny słuchaczy 

UTW
• 16:15–17:15 Senior Band
• 17:30–18:30 Pokaz Marengo + 

warsztaty taneczne
• 18:40–19:00 Czytanie performa-

tywne z udziałem seniorów przy 
akompaniamencie muzyki na 
żywo (organizator: Miejska Bi-
blioteka Publiczna)

• 19:15 Sojka Band

***
Muzeum Miejskie Sztygarka
Dąbrowski Spacerownik:
• Spacer wokół Sztygarki. Co kry-

je ulica Hieronima Kondratowi-
cza?

• Architektoniczne perełki śród-
mieścia między Pałacem Kultury 
Zagłębia a Sztygarką

Wycieczki rozpoczynają się o pełnych 
godzinach w recepcji Muzeum (9:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00). 
Muzeum zapewnia przewodnika. Za-
pisy odbywają się drogą telefoniczną 
pod numerem 32 726 41 85 lub drogą 
mailową: sekretariat@muzeum-dabro-
wa.pl.
Jeśli będą chętni, wycieczki mogą 
odbyć się również w  dniach 7 i  9 
czerwca.

***
Dzień Seniora w Akademii WSB
9 czerwca
• 15:00 Warsztaty: Senior EKOBO-

HATEREM
szycie ekoworeczków na owoce/wa-
rzywa (szycie na maszynie), cuda 
z wikliny papierowej, moja własna 
EkoTorba
• 16:00 Wykład „Narodziny i rozwój 

Układu Słonecznego”
Zapisy w Biurze UTW Akademi WSB 
pod numerem telefonu 32 295 93 93.

***
Nemo – Wodny Świat
Od 5 do 10 czerwca seans w grocie 
solnej wyposażonej w tężnię solanko-
wą z witek brzozowych w cenie 5 zł/
45-minutowy seans na hasło „Senio-
ralia 2022”. Obowiązują zapisy pod nr 
tel. 32 639 05 79.
5 czerwca – niedziela – Wieczorek 
Taneczny w Klubie Aquarium – za-
bawa taneczna przy muzyce na żywo 
z zespołem IN-PLUS – wstęp w cenie 
12 zł/z Kartą Seniora Nemo.
6 czerwca – poniedziałek – Indywidual-
ny Turniej Bowlingowy dla Seniorów – 
zapisy do dnia 3 czerwca – pod nr tel. 32 
639 05 67 lu 32 639 05 67. Turniej odbę-
dzie się pod warunkiem frekwencji mi-
nimum 20 uczestników, wpisowe 10 zł.
7 i 9 czerwca – wtorek i czwartek w go-
dzinach od 10:00 do 12:00 – trening na 
siłowni z trenerem personalnym w ce-
nie 10,50 zł/1h/os, 15 zł/2h/os. Obo-
wiązują zapisy pod nr tel. 32 639 05 79.
W Nemo będzie można wykonać m.in. 
badanie ciśnienia krwi, poziomu cu-
kru itd.

***
Zajęcia dla seniorów w Klubie Senio-
ra i Juniora „Manhattan” przy Al. J. 
Piłsudskiego 34E/661a
7 czerwca
• godz. 9:30-11:30 – Zajęcia sporto-

we dla dorosłych
9 czerwca
• godz. 15:00- 19:00 – Brydż dla do-

rosłych
10 czerwca
• godz. 15:00-17:00 – Witraż metodą 

Tiffany’ego dla dorosłych
• godz. 17:00-18:00 – Zajęcia spor-

towe z DomFit
***

Stowarzyszenie Civitas – piknik 
sportowy
• 9 czerwca, start i meta w parku 

Zielona. Zaczynamy o godz. 9:30.
W programie pikniku:
• przejażdżka rowerowa: Park Zie-

lona, Pogoria III i IV
• przemarsz z kijkami (nordic-wal-

king) – Park Zielona i okolice
• spotkanie przy grillu, zabawy spor-

towe, konkursy, wspólne śpiewanie.

Dąbrowski Dzień Seniora
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nasza historia
Rysunki

Wystawa prac Bohdana Butenki

W Noc Muzeów przygotowaną w Muzeum 
Miejskim „Sztygarka” 21 maja br. otwarto 
niezwykle ciekawą wystawę rysunków 
znakomitego artysty grafika, autora 
książek, komiksów, plakatów, projektanta 
scenografii, a nade wszystko mistrza ilustracji 
książkowej – Bohdana Butenki. Wystawa 
„Bohdan Butenko. Rysunki” pokazuje wybór 
ponad 100 satyrycznych dzieł, wykonanych 
piórkiem tuszem, czasem również czarnym 
pisakiem. Dąbrowska wystawa jest rzadką 
okazją do zobaczenia tego fragmentu 
z bogatej spuścizny dzieł rysownika, które 
artysta zamieszczał w krajowych, a także 
zagranicznych czasopismach.

Bohdan Butenko od czasu 
ukończenia studiów na war-
szawskiej ASP (1955) w  pra-
cowni Jana Marcina Szancera, 
związany był z wydawnictwem 
„Nasza Księgarnia”. Jego ilu-
stracje pojawiły się w  ponad 
250 książkach, a opracowania 
zdobywały wielokrotnie tytuł 
„Najpiękniejszej Książki Roku”. 
Rysunki Bohdana Butenki uka-
zywały się przez lata w czaso-
pismach dla dzieci i młodzieży 
(„Miś”, „Świerszczyk”, „Płomy-
czek) oraz w wielu periodykach 
dla dorosłych (m.in. „Szpilki”, 
„Stolica”). Jego rysunków nie 
sposób było nie rozpoznać, 
gdyż sygnatura „Butenko 
pinxit” stała się rozpoznawal-
nym znakiem firmowym.
Znany ilustrator odwiedził rów-
nież Dąbrowę Górniczą, będąc 
gościem honorowym konkursu 

czytelniczego zorganizowane-
go 28 maja 2013 roku w biblio-
tece Szkoły Podstawowej nr 12. 
Obecnie na dąbrowskim Nie-
publicznym Przedszkolu Filip 
i Maja przy ulicy 11 Listopada 
stworzono mural poświęcony 
twórcy z jego niezapomniany-
mi postaciami – Gapiszonem 
i Kwapiszonem oraz Guciem 
i  Cezarem, Bohdan Butenko 
był jednym z najbardziej uho-
norowanych polskich rysowni-
ków. Został m.in. Kawalerem 
Orderem Uśmiechu i  to jego 
szczególne odznaczenie można 
zobaczyć na muzealnej ekspo-
zycji. Kolekcja prac i pamiątek 
artysty pochodzi ze zbiorów 
prywatnych. Wystawę przygo-
towaną w Muzeum Miejskim 
„Sztygarka” można oglądać do 
26 czerwca 2022 roku.

Magdalena Cyankiewicz

Z okazji 40-lecia Spółdzielni Mieszka-
niowej „Metalurg” w Muzeum Miejskim 
„Sztygarka” odbyło się okolicznościowe 
spotkanie, podczas którego zaprezento-
wano jubileuszową publikację. Monogra-
fia dokumentuje nie tylko historię spół-
dzielni, ale jest również kroniką rozwoju 
Dąbrowy Górniczej. Jej pierwszy egzem-
plarz na ręce prezydenta miasta Marcina 
Bazylaka przekazał prezes „Metalurga” 
Andrzej Madej.  MS

Jubileusz „Metalurga”

Bohdan Butenko w SP nr 12 w Dąbrowie Górniczej, fot. Dagmara Czerwiec
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Dąbrowa „Perłą Samorządu”
Prezydent Dąbrowy Gór-
niczej znalazł się w gronie 
laureatów nagrody przy-
znawanej przez „Dziennik 
Gazetę Prawną” najlepszym 
włodarzom miast. Marcin 
Bazylak został sklasyfiko-
wany na 6. miejscu wśród 
prezydentów ośrodków li-
czących ponad 100 tysięcy 
mieszkańców.

– Znaleźć się w gronie 10 wy-
różnionych prezydentów takich 
miast, jak Poznań, Gdynia, Łódź, 
Gdańsk, Wałbrzych, Lublin, 
Kraków, Katowice i Białystok to 
prawdziwy zaszczyt – skomen-
tował Marcin Bazylak. Nagrodę 
w imieniu gospodarza Dąbrowy 
Górniczej odebrała podczas spe-
cjalnej gali w Gdyni wiceprezydent 
Bożena Borowiec.  MS

nasze sprawy
Nagroda

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www. rowerowymaj.eu

Rowerowa majówka

fo
t.
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Przez cały miesiąc dąbrowskie dzieci dojeżdżały do szkół i przed-
szkoli na rowerach i hulajnogach w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Rowerowy Maj”. Każdy przejazd został odnotowany przez na-
uczycieli symboliczną naklejką w specjalnym dzienniczku. 
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kultura/biblioteka

Wystawa fotografii 
Anny Dudzińskiej 
„#Inaczej #taksamo”

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Ale to już było...

Już za kilka dni, za dni parę... Do zobaczenia

Popularni czytają 
Bruce Lee. Wyjątkowa 
historia gwiazdy kina 
sztuk walki. Lekkie pióro 
autora, ekscytujące 
i humorystyczne 
historie, intrygujące 

fakty z życia gwiazdy 
oraz wyjaśnienie 

jego tajemniczej 
śmierci to 
recepta 
na topową 
biografię! 

Poleca
Karolina  

Hynek
z Filii nr 8 MBP

Obchody Tygodnia Bibliotek rozpoczęły się 9 maja finałem konkursu 
recytatorskiego dla przedszkolaków pn. „Wierszykarnia”. Dzień później 
uroczystą premię miał film „Apetyt na Bibliotekę”, w którym Remi-
giusz Rączka gotował regionalne potrawy z książki „Zbiór przepisów 
potraw regionalnych województwa śląskiego” pod red. H. Szymander-
skiej. Obecny na premierze kucharz przygotował dla zgromadzonej 
publiczności barszcz biały na przodku króliczym, którego przygoto-
wanie można było zobaczyć w filmie. Kolejny dzień Tygodnia Biblio-
tek był sprawdzianem dla uczniów dąbrowskich szkół podstawowych, 
którzy stanęli w szranki podczas dyktanda „Kto pisze, nie BŁĄDzi”. 
Uczestnicy musieli poradzić sobie z tekstem pt. „Dzień dobry papużko”, 
przygotowanym przez prof. UŚ, dr hab. Danutę Krzyżyk – językoznawcę 
z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Ducha rywalizacji nie zabrakło także w czwartek, pod-
czas „Turnieju Bibliotek”, który w tym roku odbył się w Zagłębiowskiej 
Mediatece. Reprezentacja dąbrowskiej biblioteki konkurowała z książ-
nicami z Będzina i Sosnowca w zadaniach wymagających znajomości 
literatury i regionu, choć w niektórych zadaniach i tężyzna fizyczna 
była jak najbardziej wskazana! Piątek trzynastego zarezerwowano na 
spotkanie z Robertem Małeckim – autorem bestselerowych powieści 
kryminalnych (m.in. „Żałobnica”, „Zmora” i „Wstyd”), natomiast wy-
darzeniem wieńczącym tegoroczny Tydzień Bibliotek był rajd rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”, który przyciągnął rekordową liczbę bibliote-
karzy, czytelników, a także miłośników książek, bibliotek i oczywiście… 
rowerów! Wydarzenia w ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej./MB/

Tegoroczne święto bibliotek odbyło się pod 
hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”!

Przez cały czerwiec w Galerii Klubowej i holu Biblioteki 
Głównej prezentowane będą zdjęcia reporterki radiowej 
Anny Dudzińskiej, zrobione przed wybuchem pandemii, 
zwracające uwagę na problem, jakim jest ograniczenie do-
stępu dzieci do edukacji. Jako korespondentka Polskiego 
Radia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich autorka mia-
ła szansę odwiedzić kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 
Z czułością obserwowała jak dużo łączy jej dzieci z tymi, 
które mieszkają na Filipinach, w Bhutanie, Japonii, Libanie, 
Jordanii czy różnych regionach Indii. Wystawa udostęp-
niona z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wstęp bezpłatny 
w godzinach otwarcia placówki./MB/

Jarmark Bajek i Baśni
Tegoroczny Dzień Dziecka w Dąbrowie Górniczej będzie 
obchodzony w Parku Hallera, gdzie na najmłodszych 
mieszkańców miasta czekać będzie ogrom atrakcji! 

1 czerwca o godz. 10:00 spod 
Biblioteki Głównej do Parku 
Hallera wyruszy przemarsz 
dąbrowskich uczniów i przed-
szkolaków z udziałem Miejskiej 
Orkiestry Dętej i bajkowych po-
staci. O godz. 11:00 rozpocznie 
się spotkanie autorskie z Renatą 
Piątkowską – autorką książek 
dla dzieci („Wszystkie moje 
mamy”, „Przyjaciele mogą wie-
le, czyli magia z leśnej polany. 
Gang Słodziaków”). W godz. 

12:00-19:00 na najmłodszych 
czekać będzie strefa animacyj-
na, m.in.: warsztaty i pokazy 
cyrkowe, zabawy integracyj-
ne i  literackie, czytelnia pod 
chmurką, wielkoformatowe gry 
plenerowe, konkursy z nagro-
dami, warsztaty literacko-pla-
styczne, stoisko z watą cukro-
wą czy możliwość nauki jazdy 
na monocyklu. O godz. 16:00 
odbędzie się spektakl „Piraci 
z  Karaibów” (w  wykonaniu 

Prymart – Agencji Artystycz-
nej), natomiast o godz. 18:00 
– koncert zespołu Siostry Wajs 
& Stonoga, który wykonuje 
piosenki dla dzieci i zaprasza je 
do wspólnej zabawy. W godz. 
16:00-19:00 będzie można 
również skorzystać z fotobud-
ki. Wszystkie działania w ra-
mach „Jarmarku Bajek i Baśni” 
są bezpłatne i dofinansowane 
przez Urząd Miejski w Dąbro-
wie Górniczej./MB/
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kultura/biblioteka
Dzieje się

Astronomia w bibliotece? 
Projekt „Kosmiczne 
dzieciaki” w Filii nr 5
Filia nr 5 na 
dąbrowskim 
Manhattanie
Mieszkańcy Dąbrowy Górni-
czej doskonale wiedzą, gdzie 
znajduje się nasz lokalny 
Manhattan. W Stanach Zjed-
noczonych jest to najdroższa 
dzielnica Nowego Jorku, za-
mieszkiwana przez biznesme-
nów, maklerów giełdowych 
i bankierów. Główną ulicą 
centrum Manhattanu jest 
Piąta Aleja, jedna z najsłyn-
niejszych ulic świata. Nasz 
dąbrowski Manhattan również 
posiada swoją wyjątkową ale-
ję. Co istotne, to właśnie przy 
alei Józefa Piłsudskiego 32, 
zlokalizowana jest jedna z fi-
lii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, która swoją kreatywnością 
i wielkim sercem pracow-
ników, czytelników i grona 
przyjaciół może konkurować 
z nowojorskim stylem.
Na ponad trzystu metrach 
kwadratowych znajdują się bli-
sko 53 tysiące książek. Mieści 
się tam czytelnia, wypożyczal-
nia dla dorosłych oraz wypo-
życzalnia dla dzieci i młodzie-
ży. Biblioteka posiada również 
tajemniczą salkę do kosmicz-
nych zadań specjalnych. Śred-
nio każdego miesiąca Filia nr 
5 wypożycza ponad 3,5 tysią-

ca woluminów. Znaczną gru-
pę użytkowników placówki 
stanowią również najmłodsi 
i bardzo ciekawi otaczającej 
nas rzeczywistości czytelni-
cy. Wychodząc naprzeciw ich 
potrzebom oraz młodzieńczej 
dociekliwości i ciekawości 
w odkrywaniu praw związa-
nych z powstaniem i rozwojem 
Wszechświata, powstał wyjąt-
kowy projekt zatytułowany 
„Kosmiczne dzieciaki”.
Początki 
i zaangażowani 
wolontariusze
Korzenie pomysłu sięgają 
2010 roku, kiedy to ówczesna 
kierownik filii, Izabela Bugaj 
wraz z zaangażowanym wo-
lontariuszem zaczęła prace 
związane z organizacją zajęć 
poświęconych nauce i tech-
nice, a zwłaszcza astronomii. 
Wspomnianym pierwszym 
wolontariuszem był Jarosław 
Bugaj, prywatnie mąż kierow-
niczki Filii nr 5 oraz członek 
Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Astronomii, Od-
działu Śląskiego z siedzibą 
w Chorzowie, będący pra-
cownikiem Grupy Górażdże 
(Górażdże Cement Zakład 
Ekocem w Dąbrowie Górni-
czej). W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że w pracy wielu 

bibliotek wielką rolę odgrywa 
także zaangażowanie człon-
ków rodziny, którzy uczest-
niczą w rozmaitych przedsię-
wzięciach. Tak było i w tym 
przypadku.
Pierwotnie pomysł związa-
ny z badaniem ciał niebie-
skich przez dzieci nosił na-
zwę „Kosmodrom Nauka” 
i ukonstytuował się on w 2013 
roku, pierwsza edycja trwała 
7 miesięcy. Projekt uzyskał 
wsparcie Fundacji Góraż-
dże, która finansuje progra-
my grantowe, Wolontariat 
Pracowniczy „Aktywni i Po-
mocni” oraz własne projekty 
i kampanie społeczne. Przez 
siedem lat Fundacja udziela-
ła pomocy Filii nr 5 właśnie 

poprzez program Wolonta-
riatu Pracowniczego, który 
aktywizuje pracowników 
Grupy Górażdże. W ramach 
uzyskanego dofinansowania 
zrealizowano cykl spotkań 
o tematyce naukowej (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
wiedzy astronomicznej). Za-
kupiono również pomoce na-
ukowe i różnorodne materiały 
takie jak plakaty edukacyjne 
obiektów kosmicznych, mapy 
gwiazdozbiorów, mapy i atla-
sy nieba, książki o tematyce 
kosmicznej, będące nagroda-
mi dla uczestników.

„Kosmiczne 
dzieciaki”
W 2014 roku „Kosmodrom na-
uka” przekształcił się w „Ko-
smiczne dzieciaki” i trwa on 
praktycznie nieprzerwanie, re-
alizując i udoskonalając swoją 
początkową formułę spotkań 
edukacyjnych o tematyce 
astronomicznej, skierowaną 
przede wszystkim do dzieci 
przedszkolnych. Niezwykle 
ważne jest, że wolontariusze 
związani z projektem wciąż 
czynnie wspierają go swoją 
pomocą, a także angażują się 
w inne wydarzenia organizo-
wane przez bibliotekę.

Każda edycja wydarzenia 
kończyła się konkursem, któ-
rego finał odbywał się w Pla-
netarium i Obserwatorium 
Astronomicznym im. Miko-
łaja Kopernika w Chorzowie. 
W „Kosmicznych dziecia-
kach” uczestniczyły głów-
nie dąbrowskie przedszko-
la. Przygotowania dzieci do 
wielkiego finału odbywały się 
w Filii nr 5, a także w przed-
szkolach, do których jeździli 
bibliotekarze i lider projektu. 
W tegorocznej edycji w „Ko-
smicznych dzieciakach” wzię-
ło udział 8 przedszkoli repre-
zentowanych przez 10 grup 
najmłodszych czytelników, co 
oznacza, że wydarzenie obję-
ło swoim zasięgiem około 250 
dzieci.
Warto zaznaczyć, że realiza-
cja wszystkich zaplanowanych 
wydarzeń nie byłaby możliwa 
bez wsparcia bibliotekarzy-wo-
lontariuszy, licznych zaanga-
żowanych przyjaciół Filii nr 5 
oraz Fundacji Górażdże. Pod-
sumowując tegoroczną edy-
cję, jednocześnie serdecznie 
zapraszamy do udziału oraz 
śledzenia kolejnych zmagań 
„Kosmicznych dzieciaków” 
z astronomią w 2023 roku.

Dorota Kowalczyk
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Uczestnicy projektu przed Planetarium Śląskim w Katowicach.

Prace plastyczne dzieci z Przedszkola nr 12 
w Dąbrowie Górniczej.

Dorota Kowalczyk, Jarosław 
Bugaj i pracownik Planetarium 
Śląskiego wraz z dziećmi.
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OGŁOSZENIA DROBNE
• Comiesięczne wysokie świadczenia (ponad 2000 zł) dla opie-

kunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W-Consult tel. 
502134954

• Masz problem z ZUS? Powierz to nam i śpij spokojnie. Telefon: 
502134954

солідарна з Україною

Warto sprawdzić nowe 
dane w ewidencji gruntów 
i budynków
Pod koniec 2021 roku zakończyliśmy w Dąbrowie 
Górniczej aktualizację ewidencji gruntów i budyn-
ków. Wprowadzone do niej zmiany będą teraz pod-
stawą do obniżenia lub podwyższenia podatków.

Celem aktualizacji – w przepi-
sach nazywanej modernizacją 
– było doprowadzenie ewi-
dencji gruntów i  budynków 
do zgodności ze stanem fak-
tycznym. Prace, które objęły 
prawie 40 tys. działek (63 proc. 
wszystkich działek w mieście), 
zakończyły się w  czwartym 
kwartale 2021 roku.
Skutkiem modernizacji 
mogą być obecnie zmiany 
powierzchni i  numeracji 
działek, zmiany powierzchni 
i  oznaczeń użytków grun-
towych, a  także ujawnienie 
bądź wykreślenie budynków 
z ewidencji.
Wprowadzone do ewidencji 
zmiany będą uwzględniane 
w księgach wieczystych, o czym 
mieszkańców powiadomi sąd. 
Wcześniej jednak Urząd Miej-
ski w Dąbrowie Górniczej prosi 
zainteresowane osoby o kon-

takt i składanie nowych infor-
macji podatkowych.
– Ujawnione w  ewidencji 
zmiany są podstawą do pod-
wyższenia lub obniżenia wy-
miaru podatków: od nieru-
chomości, rolnego i  leśnego. 
W związku z tym zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców 
o złożenie nowej – uwzględ-
niającej zmiany – informa-
cji podatkowej, która będzie 
podstawą do zaktualizowania 
wysokości podatku – mówi 
Agnieszka Stanuch, naczelnik 
Wydziału Podatków i Opłat 
w Urzędzie Miejskim w Dą-
browie Górniczej.
Informacje na temat moder-
nizacji ewidencji gruntów 
i budynków można uzyskać 
w  godzinach pracy urzędu 
w Wydziale Geodezji i Karto-
grafii pod numerem 032 295 
67 55. PP

Informacji na temat opodatkowania nieruchomości i gruntów udziela 
Wydział Podatków i Opłat pod numerami: 032 295 69 56, 032 295 67 
53 oraz 032 295 67 52.

PESEL UKR potrzebny, 
żeby dostać wypłatę 
za zakwaterowanie 
i wyżywienie uchodźców
Mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców 
z Ukrainy, mogą składać wnioski o przyznanie 
świadczenia pieniężnego. Od końca kwietnia 
niezbędny do tego jest nr PESEL UKR osoby, 
której dano schronienie.
Świadczenie, w wysokości 40 zł 
dziennie za osobę, przysługu-
je za zapewnienie zakwatero-
wania i wyżywienia obywate-
lom Ukrainy przebywającym 
w Polsce w związku z wojną. 
Wcześniej, składając wniosek 
o wypłatę, wystarczyło podać 
dane z dokumentu tożsamości 
uchodźcy albo potwierdzenie 
ze straży granicznej o  przy-
byciu danej osoby do nasze-
go kraju po 24 lutego. Teraz 
konieczne jest, aby uchodźca 
miał PESEL UKR.
Wypłaty są przyznawane mak-
symalnie na 60 dni. Jeżeli ktoś 

złożył wniosek przed 30 kwiet-
nia, kiedy nie był wymagany 
nr PESEL UKR, a teraz chce go 
ponowić, powinien upewnić 
się, że przebywający u niego 
uchodźca ma taki numer.
Wnioski o wypłaty przejmu-
je  Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Mieszkańcy 
w  tym zakresie obsługiwani 
będą w czterech punktach na 
terenie miasta:
ul. Wyszyńskiego 1 (centrum)
ul. Chemiczna 2 (Ząbkowice)
ul. Przedziałowa 1 (Łosień)
ul. Obrońców Pokoju 7 (Strze-
mieszyce)

w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki w godz. 7-10 oraz 12-15
w czwartki w godz. 7-10 oraz 
12-17.
Informacje można uzyskać 
pod numerami 571 332 260, 
571 332 275.
Po złożeniu wniosku, pracow-
nik socjalny po wcześniejszym 
umówieniu odwiedza miejsce 
pobytu obywatela Ukrainy 
i sprawdza, w jakich warun-
kach przebywa. Po pozytyw-
nej weryfikacji wniosek jest 
realizowany, a przysługujące 
pieniądze są wypłacane na 
konto. PK
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sport
Mecenasi

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW 
DĄBROWSKIEJ KOSZYKÓWKI
Zawodnicy MKS Dąbrowa Górnicza zakończyli już występy w Energa Basket Lidze w sezonie 2021/22. Finisz rozgrywek 
był okazją do złożenia przez prezydenta miasta Marcina Bazylaka podziękowań dla firm, które wspierały naszą drużynę.

MKS zajął 14. miejsce w lidze 
oraz dotarł do ćwierćfinału eu-
ropejskich zmagań w ramach 
Alpe Adria Cup. Jak podkre-
ślił prezydent, przedsezonowe 
oczekiwania były większe, ale 
w trakcie rozgrywek nie zabra-
kło emocjonujących meczów 
i prestiżowych zwycięstw.
Gospodarz miasta zwrócił też 
uwagę, że pod szyldem MKS 

występuje nie tylko druży-
na seniorów na najwyższym 
szczeblu ligowym, ale również 
grupy młodzieżowe w męskiej 
koszykówce i kobiecej siatków-
ce, które również mogą liczyć 
na wsparcie sponsorów.
Prezydent Marcin Bazylak 
złożył podziękowania mece-
nasom dąbrowskiej koszy-
kówki, którymi są:

• VTR
• ALBA
• DROGOPOL
• NOWAK-MOSTY
• COMPLEX
• REFRA
• SARPI DĄBROWA 

GÓRNICZA
• POGORIA RESIDENCE
• PRIMO
• PASSION

Do podziękowań dołączył rów-
nież Łukasz Żak, prezes MKS, 
który zaznaczył wielką rolę 
miasta we wspieraniu klubu.
– Koszykarze MKS, jako druży-
na występująca na najwyższym 
szczeblu rozgrywek, to sporto-
wa wizytówka naszego miasta 
i regionu. Firmy, które wspierają 
działalność klubu, są również na-
szą wizytówką jako dobre przy-

kłady społecznie odpowiedzial-
nego biznesu. Mam nadzieję, że 
za rok spotkamy się w szerszym 
gronie i w późniejszym termi-
nie, pod koniec maja. Będzie 
to bowiem oznaczało, że nasza 
drużyna bije się o jak najwyższe 
lokaty w fazie play-off – podsu-
mował Michał Syska, pełnomoc-
nik prezydenta ds. marki miasta, 
kultury i sportu. MS

Nemo zaprasza całą załogę na pokład!
Wysokie temperatury są niewątpliwie bardzo dobrym argumentem, aby skorzystać ze strefy basenowej, by 
chociaż na chwilę uciec od promieni słonecznych. Nemo jest także bardzo dobrym kierunkiem w chłodniejsze 
dni, ponieważ obiekt ten zapewnia inne aktywności, takie jak sauny, siłownia, kręgle czy bilard. A dla głodo-
morów bistro, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

– Po przeprowadzeniu re-
montu kapitalnego w łazien-
kach i natryskach, wprowa-
dzeniu nowego systemu 
dostępu do szafek, będziemy 
doskonale przygotowani na 
letnie miesiące, a  potwier-
dza to fakt, że już w czerwcu 
otwieramy strefę zewnętrz-
ną z nowymi atrakcjami dla 
najmłodszych oraz planu-

jemy ciekawe letnie eventy. 
Nasza oferta standardowa 
zostanie powiększona o pół-
kolonie dla dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat. Z doświadcze-
nia wiem, że zapotrzebowa-
nie na opiekę nad dziećmi 
podczas wakacji jest bar-
dzo duże, a poprzednie lata 
udowadniają, że półkolonie 
w  Nemo cieszą się dużym 

powodzeniem – informuje 
prezes Nemo – Świat Roz-
rywki, Tomasz Kowalski.
Wykwalifikowana kadra 
od lat zapewnia dzieciakom 
niezapomniane wrażenia, 
podczas gdy ich rodzice wy-
konują swoje obowiązki. Pół-
kolonie w Nemo to nie tylko 
zapewnione wyżywienie, 
nauka pływania czy warsz-

taty plastyczne, ale również 
zabawa podczas dyskoteki 
Kapitana Nemo. MS

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ
www.nemo-swiatrozrywkipl  
tel. 660 426 724
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(TY) DZIEŃ DZIECKA Z PKZ
Spektakle teatralne, seanse filmowe, warsztaty, pikniki rodzinne, wystawa sztuki i Zacza-
rowane Miasteczko Kreatywne – to wszystko czeka na najmłodszych wielbicieli kultury od 
27 maja do 5 czerwca z okazji Dnia Dziecka z Pałacem Kultury Zagłębia!

MAGICZNE ŚWIATY
„Magiczne światy Józefa Wil-
konia” to tytuł wystawy, która 
potrwa do 29 lipca br. Na wer-
nisaż zapraszamy już 27 maja 
o 17:00 do Galerii Sztuki PKZ, 
wstęp wolny. Józef Wilkoń 
jest ilustratorem, malarzem, 
rzeźbiarzem i autorem sceno-
grafii. Zilustrował ponad 200 
książek dla dzieci i dorosłych, 
wydanych w kraju i za granicą. 
Jego dzieła posiadają galerie 
i kolekcjonerzy z pięciu kon-
tynentów, jest laureatem wielu 
nagród i wyróżnień.

ZACZAROWANE 
MIASTECZKO
Zaczarowane Miasteczko Kre-
atywne to plenerowa prze-
strzeń dla rodzin, gdzie dzieci 
i rodzice przeniosą się w ma-
giczny świat warsztatów arty-
stycznych. 28 maja od 15:00 
na Placu Wolności przed PKZ 
pałacowi instruktorzy wspól-
nie z  uczestnikami stworzą 
Zaczarowane Miasteczko, na-
piszą księgę zaklęć i odkryją 
tajemnice nieprzewidywalnego 
malarstwa. Nie zabraknie też 
świecących w  ciemności eg-
zotycznych „glutków”, grafik 
prosto z żelatyny oraz czaro-
dziejskich wełnianych obrazów. 
Miasteczko otoczą kolorowe 
balony, wielkie bańki mydla-
ne i roześmiane buzie! Udział 
w wydarzeniu, które wpisuje się 
również w muzyczny weekend 
„Spotkajmy się – koncertowo! ”, 
jest bezpłatny. Na warsztatach 
spotkamy się również 1 czerw-
ca od 16:00, tym razem przy 
fontannie CH Pogoria.

„...NIE WYPANDA” 
NIE PRZYJŚĆ
W  Kinie KADR, 1–5.06 
o 15:00, odbędą się seanse dla 
dzieci z najnowszą produkcją 

Disneya i  studia Pixar zaty-
tułowaną „To nie wypanda”, 
z  polskim dubbingiem. To 
animowana opowieść o pew-
nej siebie 13-latce Mei Lee, 
która pod wpływem emocji, 
zamienia się w pandkę rudą. 
Co z tego wyniknie? Bilety na 
seans w cenie 12 zł.

TEATR NIE TYLKO 
DLA DZIECI
3 czerwca – ten dzień będzie 
stał pod znakiem teatru! O 9:00 
w Pałacu Kultury Zagłębia roz-
pocznie się Festiwal Teatralny 
„Ze Sztuką do Młodzieży”, 

podczas którego zobaczymy 
spektakle młodzieżowych grup 
z całej Polski. Festiwal zwień-
czy teatralna parada uczestni-
ków ulicami Dąbrowy Górni-
czej o godz. 13:00.
Tego samego dnia odbędzie się 
widowisko interaktywne z ele-
mentami języka ukraińskiego 
„Doktor Dolittle” – w KO He-
likon o 16:00, a w KO Unikat 
o 17:30. Bilety w cenie 5 zł.
Dzień później, 4.06 o  17:00, 
w  pałacu wystąpią aktorzy 
Teatru Lalek Rabcio z Rabki-
-Zdroju ze spektaklem „Pi-
nokio” w reżyserii Jarosława 

Antoniuka! Drewniany chło-
piec skończył w tym roku 131 
lat, pomimo tego jego historia 
jest wciąż aktualna – opowia-
da o życiu, dojrzewaniu i sta-
waniu się człowiekiem, a  jej 
morał powinno poznać każde 
dziecko. Wydarzenie odbywa 
się w  ramach nowego cyklu 
teatralnego Duża Scena Mały 
Widz. Bilety w cenie 35 zł (do-
rosły) i 25 zł (dziecko).
5 czerwca na scenie PKZ 
Domu Kultury Ząbkowice 
poznamy nową wersję znanej 
historii o dziewczynce, wilku 
i babci, którą opowiedzą trzy 

krasnale. „Różowy Kapturek” 
w wykonaniu aktorów Teatru 
Żelaznego to przezabawna 
sztuka dla dzieci. Bilety w ce-
nie 15 zł.

PIKNIKI RODZINNE
3 czerwca od 16:30 na Pl. Ak-
tywności Mieszkańca przy 
KO Krąg, a  także 5  czerw-
ca od 16:00 przy PKZ Domu 
Kultury Ząbkowice odbędą się 
pikniki rodzinne pełne atrak-
cji, warsztatów, gier i zabaw. 
Wstęp bezpłatny.
A Ty co wybierzesz dla swoje-
go dziecka?

#KulturalnaDąbrowa

Pojedynek na głosy
KINOSZKOŁA SENIORA

To nie wypanda
(TY)DZIEŃ DZIECKA W KINIE KADR 

11:30

15:00

19:30
17:00

19:00
17:00

19:15
17:00

19:00
17:00

27.05- 
31.07

1-5.06

27.05-1.06

3-8.06

10-15.06

17-22.06

8.06

Chiara
Boscy

Infinite Storm
Wiking

Między dwoma światami
Trzy piętra

Złoto
MEN

16:00-19:00
1.06

17:00
27.05

15:00-18:00
28.05

16:30
3.06

16:00
5.06

11:00
9.06

3.06

17:00
4.06

10:30
5.06

14:00
8.06

16:00
3.06

17:30
3.06

Magiczne światy Józefa Wilkonia
WYSTAWA | GALERIA SZTUKI (POZIOM -1) 

GALERIA ZA SZYBĄ (HOL PARTER) 

Ze Sztuką do Młodzieży – festiwal teatralny
9:00 PRZEGLĄD GRUP TEATRALNYCH

13:00 PARADA ULICAMI MIASTA

Piknik rodzinny 
PL. AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA PRZY KO KRĄG

Piknik rodzinny 
DOM KULTURY ZĄBKOWICE

Festiwal Mody i Sztuki 
POKAZ MODY I PREZENTACJA KOLEKCJI  

MŁODYCH PROJEKTANTÓW

Zaczarowany Dzień Dziecka z PKZ 
CENTRUM HANDLOWE POGORIA

Pinokio
SPEKTAKL DLA DZIECI | TEATR RABCIO

Różowy Kapturek
SPEKTAKL DLA DZIECI | DOM KULTURY ZĄBKO-

WICE

Dzień Seniora
PARK HALLERA

Doktor Dolittle
SPEKTAKL DLA DZIECI | KO HELIKON

Doktor Dolittle
SPEKTAKL DLA DZIECI | KO UNIKAT

Magiczne światy Józefa Wilkonia
WERNISAŻ | GALERIA SZTUKI (POZIOM -1)

Zaczarowane Miasteczko Kreatywne
PL. WOLNOŚCI PRZED PKZ

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

24.06

2.07

15.07

25.06

9.07

Druga połowa
Ząbkowice

Moje wspaniałe życie
Fabryka Pełna Życia 

seans z napisami ukraińskimi

Druga połowa 
Tucznawa

Nosferatu
Fabryka Pełna Życia 

seans z muzyką na żywo

Na rauszu
Fabryka Pełna Życia

kultura / Pałac Kultury Zagłębia


