
FABRYKA PEŁNA ŻYCIA 
  
Piątkowy wieczór w Fabryce rozpocznie się klasycznym już spektaklem „Pan 
Twardowski”. Młodzi artyści z Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej przedstawią legendę w nowym wydaniu. Spektakl jest finałem polsko - 
ukraińskiego projektu edukacyjnego: "Sztuka mówi jednym językiem".  
Start godz. 19:00 
  
Fabrykę Pełną Życia opanują psy i miłośnicy tych czworonogów. 10 października 
zagoszczą tam Psoty – targi i festiwal dla psów. To pierwsze tego typu wydarzenie 

w Dąbrowie Górniczej. W jego trakcie, w godz.10-17, w Fabryce Pełnej 
Życia (ul. Kościuszki 3) zagoszczą wystawcy m.in. z psią żywnością, akcesoriami czy 

zabawkami. Nie zabraknie też zajęć i warsztatów. Wstęp wolny. 
Więcej o wydarzeniu pod linkiem facebook.com/events/442021313381844 
  
Dzień później od 10:00-15:00 spotykamy się w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia, aby 
uczcić Święto Drzewa! Drzewa nie tylko ładnie wyglądają ale także oczyszczają 
powietrze oraz regulują działanie układu nerwowego. W programie między 
innymi występy muzyczne przygotowane przez młodzież z Zespołu Szkół 
Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, prezentacja multimedialna „Niezwykłe 
życie drzew”, wystawy oraz warsztaty. Podczas Święta Drzewa odbędzie się 
akcja rozdawania drzewek owocowych w zamian za przeterminowane leki oraz 
zużyte baterie – warto ich poszukać w swoim domu! Bądź eko! 
  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
  
Wyjątkowy spektakl łączący przyjemne z pożytecznym rozpocznie piątkowy 
wieczór. Filia numer 8 będzie gościła artystów Teatru Kultureska, którzy wystąpią 
z programem „Bukiet Talentów”. Spektakl pełen śpiewu, muzyki, animacji zabierze 
nas w podróż po ekologii – poruszy tematy  recyklingu, segregacji odpadów 
i prawidłowych nawyków ekologicznych. Artyści pokażą najmłodszym, jak żyć 
ekologicznie i dobrze się przy tym bawić! Start godz. 18:00. 
  
Sobota w Bibliotece Miejskiej to Noc Bibliotek. W ramach akcji organizowany jest 
spektakl Krawcowa, tym razem dla dorosłych. Artyści z Teatru Gry i Ludzie 
przedstawią opowieść o kobietach i sukienkach, o przeżyciach i marzeniach, sekretach 
i... życiu, które toczy się mimo ciężkich czasów. Start godz. 20:00. 
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Wymagane jest posiadanie aktywnej karty 
bibliotecznej oraz rezerwacja darmowego biletu na stronie  
https://rezerwacje.biblioteka-dg.pl/?fbclid=IwAR07kSj8FCTg5R1Sa-OH-
6YHMgf3qVcZAV4WpEWxv96WUi3cR19iWrBA9No 
  

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 
  
W ramach inauguracji sezonu kulturalnego 2020/2021 Pałac Kultury Zagłębia 
zaprasza na sobotni wieczór muzyczny Żegnaj lato na rok w klubie Helikon. Wystąpią 
zespół Non A Capella oraz soliści i instrumentaliści z klubu Helikon. Udział 
w koncercie tylko za okazaniem bezpłatnej wejściówki (można ją odebrać w klubie 
Helikon – telefon 32 7338795.). 

Start godz. 17.00 
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Następny dzień będzie należeć do Jana Pawła II. Koncert Totus Tuus poświęcony 
jego setnym urodzinom zwieńczy 15. Międzynarodowy Festiwal 
im. Gorczyckiego. Podczas koncertu usłyszymy dzieła Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Antonia Vivaldiego oraz Totus Tuus Henryka Mikołaja Góreckiego 
i prawykonanie utworu O dolce lume. Start godz. 18:00. 
  
https://youtu.be/YuKAS4QOEyI 
 
Bilety oraz więcej informacji dostępne jest na stronie bilety.palac.art.pl oraz w kasie 
PKZ (plac Wolności 1). 
 
FINAŁ BIKE ATELIER MTB MARATON 
  
To już szósty sezon maratonu, który wystartuje w sobotę na Pogorii III. To świetna 
okazja by spotkać się z przyjaciółmi przy okazji pokonywania nowych wyzwań! W tym 
roku będzie można ścigać się na trzech dystansach, w tym tzw. FAMILY, w którym 
będą brać udział się także najmłodsi. Start punkt 8:00! Tegoroczną trasę możesz 
sprawdzić pod linkiem https://bikeateliermaraton.pl/sezon-2020/dabrowa-
gornicza#tab-1548751667731-3-1fef3-8ff9 
 
Aby zarejestrować swój udział w imprezie, koniecznie odwiedź stronę 
https://bikeateliermaraton.pl/rejestracja/ 
  
PARK HALLERA 
  
W parku jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Podczas Holi Święta 
Kolorów będziecie mogli wspólnie pokolorować się nawzajem w rytm 
muzyki granej przez DJów. Oprócz tego będzie można wypróbować Bazooki 
CO2, kolorowe okulary oraz zasmakować w wacie cukrowej i innych przysmakach 
z foodtrucków. Daj się ponieść zabawie! Wstęp wolny. Sobota,  
Start godz. 14:00. 
  
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ANTONIOWIE 
  
Piątkowe popołudnie zacznij od gry w bingo! To świetna gra dla całej rodziny. 
Wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka.  
Zapisz się już dziś pod numerem telefonu – 32 733 87 80 
Godz. 17:00 – 20:00 
  
KLUB MUZYCZNY ROCKOUT 
  
W klubie Muzycznym Rockout wystąpi zespół Poparzeni Kawą Trzy. Będą 
świętować 15 lat działalności! To twórcy takich hitów jak „Byłaś dla mnie 
wszystkim” czy „Kawałek do tańca”. Warto przypomnieć, że zespół powstał 
z dziennikarzy RMF FM oraz Radia Zet. Bilety na sobotni koncert można nabyć na 
stronie https://m-artartisticagency.com/bilety-kupno-online.html 
Start Godz. 20:00 
  
PRAŻONKI OSIEDLOWE 
  
W niedzielne popołudnie osiedle Młodych Hutników opanuje grillowa atmosfera. 
Podczas osiedlowych Prażonek będzie można spędzić wspólnie czas w towarzystwie 
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DJa. Przewidziany jest także koncert Łukasza Stamburskiego, pokaz 
strażacki oraz losowanie cennych nagród. Dla najmłodszych przygotowany 
zostanie dmuchany plac zabaw i inne niespodzianki. Zapisy oraz szczegóły 
imprezy pod linkiem  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064082220715235&id=70090
1980366596 
  
  
Chcą Państwo wiedzieć więcej o wydarzeniach w mieście? Zachęcamy do bycia 
na bieżąco, śledząc naszą stronę na Facebooku, profil na Instagramie 
oraz pobierając aplikację Dąbrowa Górnicza w Google Play lub AppStore. 
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