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Partycypacja przyszłością miast?
Budżety partycypacyjne stają się coraz popularniejsze. Część miast jest już po dwóch edycjach, cześć dopiero 
je wprowadziła. Są pierwsze sukcesy, ale są i wpadki. Jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć? Jak je zmienić, 
aby nie były wyzwaniem dla mieszkańców i urzędników, a zwyczajnym trybem współdecydowania? 

Odpowiedzi na te pytania starali się znaleźć uczest-
nicy konferencji „Pierwsze lata budżetów partycypacyj-
nych w Polsce. I co dalej? ”, która odbyła się 29 stycznia 
w Pałacu Kultury Zagłębia.

– Kiedy w 2012 roku w gronie miejskich aktywistów, 
społeczników, radnych i  urzędników rozpoczęliśmy 
dyskusję o tym, jak powinien wyglądać dąbrowski bu-
dżet partycypacyjny, chyba nikt nie spodziewał się, że 
będzie to tak duży sukces całej społeczności Dąbrowy 
Górniczej – mówił podczas otarcia konferencji Zbi-
gniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Uczestnicy dyskutowali w dwóch panelach. Podczas 
pierwszego, moderowanego przez Piotra Drygałę z dą-
browskiego biura organizacji pozarządowych i zatytu-
łowanego „Co dalej okiem praktyków”, nad przyszło-
ścią i rozwojem tego typu partycypacji zastanawiali się 
przedstawiciele samorządów, w  których budżety już 
funkcjonują. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się m.
in.: Marcin Bazylak, pełnomocnik prezydenta Dąbro-
wy Górniczej, a także Anna Petroff-Skiba z Warsza-
wy, Łukasz Prykowski z  Łodzi i  Piotr Choroś z  Lu-
blina.

Drugi panel poprowadziła Ewa Stokłuska z Fundacji 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Był 
to czas badaczy i  obserwatorów partycypacji. Wśród 
nich znaleźli się: Tomasz Potkański ze Związku Miast 
Polskich, Wojciech Kębłowski z Vrije Universiteit Brus-

sel, Dariusz Kraszewski z Fundacji im. Stefana Batore-
go, Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych oraz 
Agata Dąmbska z Forum Od-nowa.

Dyskusji ekspertów i  praktyków przysłuchiwało się 
grubo ponad 300 uczestników. Nie zabrakło też przed-
stawicieli organizacji pozarządowych oraz autorów 
projektów, które zostały zgłoszone w obu edycjach Dą-
browskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Dyskusję podsumowali: Kuba Wygnański ze „Stocz-
ni” oraz Andrzej Porawski. Eksperci uznali, że najcen-
niejszym efektem wszystkich wspólnych działań sa-
morządów i mieszkańców jest zainteresowanie tym, co 
publiczne.

– W Dąbrowie Górniczej wokół budżetu partycypa-
cyjnego udało się zbudować zgodę ponad podziałami, 
a wiadomo, że bez niej wiele innowacji nigdy nie mia-
łoby szansy funkcjonować – ocenił Zbigniew Podraza.

Rozważania wyniesione z konferencji były też konty-
nuowane dzień później, podczas posiedzenia Komisji 
Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich, której 
posiedzenie odbyło się w Dąbrowie Górniczej.

Organizatorami konferencji był Urząd Miejski w Dą-
browie Górniczej wspólnie z  Fundacją Badań i  Inno-
wacji Społecznych Stocznia, Instytutem Spraw Publicz-
nych oraz Związkiem Miast Polskich. 

Bartosz Matylewicz

Prezydent Zbigniew Podraza: 
– W Dąbrowie Górniczej wokół 
budżetu partycypacyjnego uda-
ło się zbudować zgodę ponad 
podziałami.

Uczestnicy panelu „Co dalej okiem praktyków”.
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 sms szybki miejski serwis
5 stycznia Marta Pyciak, uczennica 

dąbrowskiego ekonomika wygrała ogól-
nopolski konkurs fotograficzny organi-
zowany przez Ministerstwo Środowiska. 
Tematem konkursu była woda. Marta w 
Warszawie odebrała dyplom i nagrodę za 

swoje zdjęcie.

13 stycznia w Przedszkolu nr 6 
odbył się pierwszy w tym roku koncert 
muzyczny poświęcony tematyce nowo-
rocznej w wykonaniu rodziny wycho-
wanka Maksymiliana. Zorganizowano 
go w ramach programu „Rodzic ak-
tywny w życiu przedszkolnym swojego 
dziecka”, dzięki któremu najmłodsi po-
znają zawody i pasje swoich rodziców, 

babć i dziadków.

9 stycznia  na zaproszenie Mini-
stra Sportu Andrzeja Biernata gościli 
w Warszawie Shihan Tomasz Byjos z 
Klubu Sportowego RONIN oraz Dariusz 
Bajkowski, prezes PZKF. Okazją do spo-
tkania z podsekretarz stanu Dorotą Idzi 
było podsumowanie XXII Mistrzostw 

Świata Karate Shotokan SKDUN.

16 stycznia Krzysztof Bubak, uczeń 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Dąbrowie Górniczej, znalazł się w 
finale VII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Logistycznej.
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7 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
zorganizowano wernisaż wystawy prac plastycz-
nych artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Twórców Zagłębia Dąbrowskiego.

27 stycznia w turnieju z serii Tennis Europe do 
16 lat  rozgrywanych w czeskich Milovicach, 
dąbrowska tenisistka, Maja Chwalińska, zajęła 
trzecie miejsce w singlu i drugie w deblu.

Rejestracja bez długich kolejek
Minęło sto dni od zmiany 
sposobu obsługi interesantów 
rejestrujących pojazdy 
w Wydziale Komunikacji 
i Drogownictwa dąbrowskiego 
magistratu.

 
Efekty tych działań widoczne są gołym okiem i każdy 

może je ocenić. Pierwszym z nich  jest zniknięcie dłu-
gich kolejek.  Obecnie rejestracja prowadzona jest na 
czterech stanowiskach i pracownicy na bieżąco realizu-
ją sprawy mieszkańców. Rejestracja odbywa się w tym 
samym dniu i nie ma już konieczności kolejnego poja-
wiania się w urzędzie po odbiór tablic rejestracyjnych 
i  właściwych dokumentów. Z  nowymi tablicami reje-
stracyjnymi można wyjść tuż po załatwieniu formalno-
ści. Wraz ze skróconym czasem obsługi, wzrosła liczba 
pojazdów rejestrowanych w danym dniu.

  To nie koniec pozytywnych zmian, które odczują 
mieszkańcy. 

– Od 1 stycznia zmodyfikowana została forma wypi-
sywania kart pojazdów podczas rejestracji samochodów 
sprowadzonych z zagranicy – mówi Michał Dratwiński, 

koordynator ds. rejestracji pojazdów w  dąbrowskim 
Urzędzie.

Dotychczas karty były wypisywane ręcznie, a obecnie 
wykonuje to system informatyczny. Powinno to jeszcze 
bardziej skrócić proces rejestracji pojazdów.

Jak zapewnia Dratwiński, zmian będzie więcej.
– Już teraz przymierzamy się do wprowadzenia moż-

liwości internetowego rezerwowania terminów przez 
mieszkańców. Wszyscy planujący rejestrację pojazdu 
będą mogli za pośrednictwem dedykowanej aplikacji 
internetowej umówić się z  urzędnikiem na konkret-
ny dzień i konkretną godzinę. W ten sposób nie będą 
musieli stać w klasycznej kolejce. Chcemy być elastycz-
ni i  sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Zachęcamy 
Państwa do nadsyłania swoich spostrzeżeń i uwag zwią-
zanych z wprowadzanymi zmianami na adres interne-
towy Wydziału Komunikacji i  Drogownictwa mdra-
twinski@dabrowa-gornicza.pl

***
Uwaga! Zmiany przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowa-
dzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 2015r. zniesiony został obowiązek przed-
kładania zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, 
potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub 
potwierdzającego brak takiego obowiązku (VAT 25). Dzięki 
temu ubyło formalności i zmalały koszty związane z rejestra-
cją pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Budżetowy raport
Powstał raport podsumowujący drugą 
odsłonę Dąbrowskiego Budżetu Party-
cypacyjnego. Posłuży do opracowania 
budżetowych zasad, które będą obowią-
zywać w 2015 r.

Raport, przygotowany przez Fundację Badań i Inno-
wacji Społecznych „Stocznia”, powstał na bazie warsz-
tatów z  mieszkańcami i  urzędnikami. W  ich trakcie 
uczestnicy przekazali swoje opinie dotyczące budżetu 

obywatelskiego, wskazali jego wady i  zalety, przedsta-
wili też rozwiązania, które można zastosować w kolej-
nej edycji.

Publikacja raportu, dostępnego na stronie twojada-
browa.pl, jest pierwszym krokiem do przygotowania 
modelu, który zostanie wprowadzony w  tym roku. 
Jego prezentację, na tej samej stronie, zaplanowa-
no na 6 lutego. Później przyjdzie czas na zgłaszanie 
do niego uwag mieszkańców. W  marcu przybierze 
kształt uchwały, która zostanie poddana głosowaniu 
rady miejskiej.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (184) styczeń 2015

3miasto

Zmiany na oddziale ginekologiczno-położ-
niczym, rozszerzenie działalności szpitala 
i wsparcie Zagłębiowskiego Centrum On-
kologii. M.in. o tym zdecydowano podczas 
styczniowej sesji Rady Miejskiej.

Radni zgodzili się, żeby oddział położniczo-gi-
nekologiczny, noworodkowy, sala porodowa, po-
radnia ginekologiczno-położnicza oraz poradnia 

patologii i  kontroli rozwoju noworodka przestały 
funkcjonować w strukturach szpitala. Nie oznacza 
to jednak, że nie będzie ich w dąbrowskiej leczni-
cy. Przejąć ma je prywatna firma. Reorganizacja 
nie wpłynie na ograniczenie dostępności usług, 
świadczonych w oparciu o kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Podmiot, który w  drodze 
konkursu przejmie oddziały i poradnie, ma prze-
prowadzić modernizacje podnoszące standard 
i  komfort pobytu pacjentów. Nowy pracodawca 
przejmie również personel oddziałów.

Szpital planuje rozszerzyć swoją działalność. Mają 
w nim zostać utworzone gabinety lekarza, pielęgniar-
ki i położnej pierwszego kontaktu, punkt szczepień 
oraz zespół transportu sanitarnego.

Radni zdecydowali też, żeby 19,9 mln zł przezna-
czyć na zabezpieczenie aparatury medycznej dla Za-
głębiowskiego Centrum Onkologii. Placówka stara 
się o kontrakt z NFZ, który pozwoli rozwinąć dzia-
łalność związaną z leczeniem nowotworów. Na razie 
funkcjonuje w mocno ograniczonym zakresie, opie-
rając się na umowach z lokalnymi przychodniami.

Rada Miejska wyraziła również zgodę, żeby Polsko-
-Amerykańska Klinika Serca przez kolejna lata dzier-
żawiła szpitalne pomieszczenia, w  których udziela 
specjalistycznych świadczeń kardiologicznych i  elek-
trokardiologicznych. Przemysław Kędzior

Zmiany w szpitalu

Szkoły jak nowe
Termomodernizacje placówek oświatowych i przy okazji generalne remonty szkół wraz z istniejącą 
przy nich bazą sportową realizowane są z pełną konsekwencją od wielu lat. Wydatki na inwestycje 
szkolne w ostatnich latach wyniosły 78 mln złotych.

To nie tylko poprawa wizerunku szkoły, stworzenie 
placówki przyjaznej dla uczniów i  nauczycieli, nowo-
czesnej, ale także wymierne oszczędności energii ciepl-
nej i elektrycznej. Do tego dochodzi: zagospodarowanie 
terenów wokół szkół, remont zapleczy socjalnych, boisk 
przyszkolnych i basenów.

– W ostatnich ośmiu latach miasto wydało na te zada-
nia prawie 78 mln zł. To pieniądze pochodzące głównie 
z budżetu, ale i dofinansowania oraz korzystne pożycz-
ki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – mówi Zbigniew Podraza, pre-
zydent miasta.

Największe i  najdroższe modernizacje to np.: re-
mont budynku obecnej szkoły muzycznej (10,5 mln zł), 
Zespołu Szkół nr 7 na Mydlicach Południowych (17 
mln  zł), Szkoły Podstawowej nr 21 (5,7 mln  zł). Duże 
modernizacje dotknęły też SP 31 w Ząbkowicach, żło-
bek przy ul. Jaworowej, Zespół Szkół Plastycznych – 
nadbudowa i  przebudowa dachu, Techniczne Zakłady 
Naukowe – budynek A., I i II LO. Wyremontowano ba-
seny w Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyspiańskiego i w Ze-
spole Szkół Zawodowych „Sztygarka”.

Zadania termomodernizacyjne odbywają się w  cy-
klach kilkuletnich. W  najbliższym czasie remonty 
obejmą: budynek po Zespole Szkół Specjalnych przy 
ul. Mireckiego, który zaadaptowany zostanie na żłobek 
miejski, pawilon IV Sztygarki, Zespół Szkół Sporto-
wych czy Zespół Szkół nr 3 przy ul. Morcinka.

Trzeba wspomnieć także o  termomodernizacji SP 
20, która trwa już właściwie od połowy 2014 roku. Do 
końca sierpnia 2016 roku, bo wtedy inwestycja zosta-
nie zakończona, wyda się na nią 12,5 mln zł. W zakres 
prac inwestycyjnych będzie wchodzić nie tylko termo-
modernizacja obiektu, ale i  rozbudowa części sporto-
wej budynku. Wymienione zostanie ogrodzenie wokół 
szkoły, wybudowane będą boiska do siatkówki i  piłki 
ręcznej, pojawi się plac zabaw dla dzieci. Tymczasem, 
jak wszystko dobrze pójdzie, już po najbliższych feriach 
uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanej sali 
gimnastycznej.

Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 na osie-
dlu Mydlice Północne będzie kosztowała miasto 5,5 
mln zł. Koszty termomodernizacyjne są tam stosunko-
wo niewielkie, bo wynoszą „tylko” 170 tys. zł. Znaczne 

pieniądze pochłonie adaptacja budynku na potrzeby 
żłobka. Obiekt zostanie przebudowany, wymienione 
zostaną okna, drzwi, zmieni się układ komunikacyjny 
placówki, przebudowane zostaną kanalizacje – desz-
czowa i sanitarna, instalacje – wodna, c.o., wentylacyj-
na, elektroenergetyczna. Zadanie planuje się rozpocząć 
w I kwartale bieżącego roku, natomiast jego zakończe-
nie przewiduje się na rok 2017.

Do remontu pójdzie Pawilon IV ZSZ Sztygarka. 
W  tym roku planowany jest przetarg na wykonanie 
dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku szkoły 
wraz z termomodernizacją obiektu.

Przebudowa i  termomodernizacja obejmie także 
Pawilon D w  Zespole Szkół nr 3 na os. Morcinka. Po 
uzyskaniu uzgodnień w  zakresie projektowanej fo-
towoltaiki, będą przygotowywane i  złożone zostaną 
wnioski o wydanie pozwolenia na budowę i o wszczę-
cie postępowania przetargowego na wyłonienie wyko-
nawcy zadania. Kosztorys inwestorski zamyka się tutaj 
kwotą 11 mln zł. Istotny udział w kosztach tej inwestycji 
będą miały ogniwa słoneczne. Zamontowane zostaną 
na dachu budynku, a współpracujące z nimi urządze-
nia produkować będą energię elektryczną na potrzeby 
szkoły. W  pawilonie zlikwidowane zostaną przeszkle-
nia, w tym między salą gimnastyczną a basenem, prze-
budowana będzie niecka basenowa na przelew górny, 
zmieniona technologia wody basenowej. Wyremonto-

wane zostaną wszystkie pomieszczenia znajdujące się 
w tym obiekcie. Realizacja inwestycji przewidziana jest 
na koniec sierpnia 2016r.

Największym jednak zadaniem inwestycyjnym reali-
zowanym w dąbrowskich szkołach będzie termomoder-
nizacja Zespołu Szkół Sportowych. Przebiegała będzie 
etapami, ponieważ w tym czasie szkoła będzie funkcjo-
nować normalnie, wyłączone z użytkowania będą jedy-
nie poszczególne elementy. Wyremontowany i przebu-
dowany zostanie cały budynek, wymienione wszystkie 
instalacje, pawilon D zaadaptowany zostanie na inter-
nat, przebudowany zostanie basen, który będzie miał 
teraz nieckę ze stali nierdzewnej z górnym przelewem 
wody. Inwestycja zakończy się w 2018 roku, kosztować 
będzie ponad 30 mln zł.

To jednak nie koniec zmian dotyczących szkoły spor-
towej. Na etapie projektowania jest także hala bieżni, 
która powstanie na działce użytkowanej przez tę pla-
cówkę. Obiekt połączony zostanie przewiązką z budyn-
kiem szkoły. Planowana 4-torowa bieżnia wraz z wybie-
giem ma mieć 100 metrów długości, w pierwszym etapie 
inwestycji będzie miała 60.

Uzdolnionej młodzieży mieszka w  Dąbrowie Gór-
niczej bardzo dużo, świadczą o  tym osiągane wyniki 
w  nauce czy sporcie, zdobywane nagrody, stypendia. 
Ucząc się w takich szkołach, zapewne sukcesów będzie 
jeszcze więcej. Lucyna Stępniewska
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Nadbudowa i rozbudowa 
siedziby Komendy Miejskiej 
Policji w Dąbrowie Górniczej – to 
oficjalna nazwa zadania, którego 
realizacja gruntownie zmieni 
oblicze siedziby dąbrowskiej 
policji. Inwestycję wesprą 
pieniądze z miejskiego budżetu.

W ramach przedsięwzięcia, po nadbudowie trzykon-
dygnacyjnego lewego skrzydła o  jedno piętro, powsta-
nie budynek biurowy. Wzdłuż ul. Granicznej zbudowa-
ny zostanie zupełnie nowy, 5-kondygnacyjny segment. 
Kubatura obiektu wzrośnie z nieco ponad 11 do prawie 
23 tys. m3.

Koszt inwestycji opiewa na ponad 17,8 mln zł. Miasto 
w zeszłym roku dołożyło się do niej 500 tys. zł. W 2015r. 
przekaże 250 tys.  zł. Prace, które powinny niebawem 
ruszyć, mają zakończyć się do 30 października.

Rozbudowa dąbrowskiej komendy jest częścią pro-
gramu standaryzacji komend i  komisariatów policji, 
prowadzonego przez Komendę Główną Policji. Ma on 
poprawić warunki pracy funkcjonariuszy, pozytywnie 
wpłynąć na jakość obsługi mieszkańców i  ujednolicić 
wizerunek policyjnych placówek.  PK

miasto

Komenda w nowej odsłonie

Bezpieczne zabawy zimowe – bezpieczne ferie
Ferie zimowe, to dla dzieci wymarzony 
czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak 
przebiegały one szczęśliwie, należy 
pamiętać o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa, obowiązujących 
nie tylko podczas zorganizowanych 
wyjazdów zimowych z rodzicami, ale 
także podczas spędzania tego czasu 
w miejscu zamieszkania. 

27 stycznia w  Przedszkolu nr 6 odbyło się spotkanie 
przedszkolaków z  funkcjonariuszem Komendy Policji 
sierżantem sztabowym Damianem Korczyńskim i z psem 
– maskotką Sznupkiem. Policjant przeprowadził z dziećmi 
zajęcie profilaktyczne na temat bezpieczeństwa podczas 
zimy i  zabaw zimowych. Potem dzieci odpowiadały na 
pytania oraz zagadki. Przeszkolone przedszkolaki wiedzą 
już, że do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach czy nartach 
należy wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych 
ulic i że należy właściwie zachowywać się podczas zjazdu 
z górki tak, aby nie zagrażać innym uczestnikom „białego 
szaleństwa”. Podczas zajęć policjant przypomniał, że pod 
żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód zamarz-
niętych zbiorników wodnych, jezior, stawów jak np. staw 
w Parku Zielona czy zbiornik wodny Pogoria. Bezpiecznie 
korzystać można ze specjalnie przygotowanych lodowisk 
i zawsze pod opieką osoby dorosłej. Na koniec spotkania 
każde dziecko otrzymało książeczki do kolorowania „Bez-
pieczne ferie”.

– Spotkanie z policjantem było podsumowaniem cy-
klu zajęć tematycznych „Bezpieczne zimowe zabawy” 

przeprowadzonych w  poszczególnych grupach wieko-
wych przez nauczycieli, których celem było ukazanie 
przedszkolakom zagrożeń podczas zabaw zimowych 
i  pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu 
podczas ferii zimowych – mówi Dorota Mitręga, dyrek-
tor Przedszkola nr 6.

Wszystkich sytuacji nikt nie przewidzi, ale pamię-
tać należy o tym, że dzieci mają fantazję i wyobraźnię 

i że często nie analizują zachowań w sposób przyczy-
nowo-skutkowy. Chwila beztroskiej zabawy może 
zakończyć się tragicznie. Do wypadków dochodzi 
bardzo często podczas rzucania się śnieżkami, jazdy 
na nartach i łyżwach oraz przy zjeżdżaniu z górki na 
sankach. Dlatego przypominajmy cały czas naszym 
wychowankom o  podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa.
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Dotacje dla zabytków

Przekazanie tych środków z budżetu miasta, podczas 
styczniowej sesji, poparła Rada Miejska.

500 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację zada-
nia, w ramach którego przeprowadzona zostanie kon-
serwacja elewacji ceglanej i  kamiennego detalu archi-
tektonicznego wieży bocznej południowej dąbrowskiej 
bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Koszt 
wszystkich robót szacowany jest na 1 mln 44 tys. zł.

Z kolei 50 tys. zł wesprze prace renowacyjne i konser-
watorskie polichromii autorstwa Włodzimierza Tetma-
jera i Henryka Uziembło, które zostały uszkodzone pod-
czas pożaru sosnowieckiej katedry. Przypomnijmy – 29 
października ogień zniszczył dach i małą wieżę budowli, 
a woda użyta do gaszenia zalała zabytkowe wnętrza, m.in. 
obrazy, polichromie i freski. Odbudowa obiektu i naprawa 
zniszczeń pochłonie ponad 2 mln zł. PK

500 tys. zł na konserwację wieży dąbrowskiej bazyliki, 50 tys. zł na 
renowację zabytkowej polichromii w sosnowieckiej katedrze, która 
mocno ucierpiała w czasie październikowego pożaru. 

śmiertelna 
brawura

2 stycznia, pod dwoma mężczyznami załamał się lód 
na Pogorii III. Obaj zostali uratowani i trafili do szpita-
la. Tam niestety jeden z nich zmarł.

W akcji ratowniczej uczestniczyli dąbrowscy straża-
cy, policjanci, zespół ratownictwa medycznego i specja-
listyczna grupa ratownictwa wodnego z Bytomia.

Policja i zespół ratownictwa medycznego były pierwszymi 
służbami, które dotarły na miejsce zdarzenia. W chwili przy-
jazdu straży pożarnej jeden z mężczyzn znajdował się na po-
wierzchni jeziora, pomocy próbował mu udzielać policjant, 
który podpłynął do niego kajakiem. Działania zastępów 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wprowadze-
niu dwóch ratowników w ubraniach wypornościowych na 
saniach lodowych na taflę jeziora. Ratownicy dotarli do po-
szkodowanego i ewakuowali go na molo, gdzie zajęli się nim 
ratownicy medyczni. Następnie rozpoczęto poszukiwania 
drugiej osoby, w czym uczestniczyła Specjalistyczna Grupa 
Ratownictwa Wodnego z KM PSP Bytom. Mężczyzna został 
znaleziony i wyciągnięty na brzeg. Poszkodowani zostali od-
wiezieni do szpitala w Dąbrowie. Jeden z nich, znajdujący się 
w głębokiej hipotermii, niestety zmarł.

24 grudnia, ok. godz. 7.50, w rejonie ul. Prusa 
przechodzień zatrzymał przejeżdżający patrol 
i poinformował strażników o leżącym nieopodal 
rannym mężczyźnie. Strażnicy podjęli się reani-
macji nieprzytomnego mężczyzny z  poważny-
mi obrażeniami głowy. Niestety ich wysiłki na 
niewiele się zdały, a  przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon.

Podobny przebieg miała interwencja z 25 grudnia. 
Ok.  godz.15, patrol przejeżdżający ul. Sobieskiego 
zauważył mężczyznę leżącego na przystanku tram-
wajowym. Gdy strażnicy nie wyczuli u niego funkcji 
życiowych, przystąpili do reanimacji. W  momencie 
przejęcia go przez pogotowie ratunkowe, mężczyzna 
miał już przywróconą akcję serca. Zdarzenie zareje-
strowała kamera miejskiego monitoringu.

Strażnicy  
ratowali życie

odzyskali sprzęt
Dąbrowscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei, 

którzy w nocy z 2 na 3 stycznia włamali się do zespo-
łu szkół przy ul. Piłsudskiego, skąd ukradli laptopy 
i projektor multimedialny.

Policjanci pracujący nad sprawą szybko wytypowali 
potencjalnych włamywaczy. Już po 3 dniach ustalili, 
że związek z  przestępstwem mogą mieć 19 i  28-latek 
z naszego miasta. W czasie przeszukania ich mieszkań 
funkcjonariusze odnaleźli cały sprzęt zrabowany ze 
szkolnej pracowni informatycznej. Wartość łupu wy-
niosła prawie 50 tys.  zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty 
kradzieży z włamaniem, za co może im grozić nawet 10 
lat więzienia.
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prace na alejach w toku
Na początku lutego szykują 
się zmiany w organizacji ruchu 
w rejonie ul. 11 Listopada 
i Majakowskiego. Rozpocznie się 
tam budowa ronda.

Zamknięty zostanie fragment ul. 11 Listopada, od wjaz-
du w  ul. Norwida do przejścia dla pieszych przy cmen-
tarzu, na pasie w stronę DK 94. Ruch będzie odbywał się 
wahadłowo. Budowa ronda jest jednym z elementów kom-
pleksowej modernizacji ul. Majakowskiego.

Pod koniec października 2014r. zakończono prace na 
części ul. Majakowskiego, na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Kr. Jadwigi/Piłsudskiego do marketu Carrefour. Po 
jego otwarciu dla ruchu, mieszkańcy zgłaszali propozycje 
skierowania tam autobusów. Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej wykonało przejazdy testowe, w czasie któ-
rych okazało się, że w chwili, gdy przy ulicy parkują samo-
chody, autobusy nie są w stanie wykonać nawrotu. Dlatego 
do końca wszystkich robót, planowanego na jesień, komu-
nikacja miejska będzie funkcjonować tak jak dotychczas.
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Orkiestra znów zagrała
11 stycznia odbył się 23. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dąbrow-
ski bilans akcji to 133 tys. 300 zł. 

W  Dąbrowie działało sześć orkiestrowych sztabów 
– I LO, V LO, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Ekono-
micznych, ZHP i Strzemieszyce – a akcję wsparło 550 
wolontariuszy. W mieście zbiórka przebiegła spokojnie, 
policja nie odnotowała kradzieży puszek czy napadów 
na kwestujących.

Podczas finału odbyły się  m.in. koncerty, licytacje, 
pokazy ratownictwa medycznego, prezentacje wojsko-
wych grup rekonstrukcyjnych i  wspólne morsowanie 
w Pogorii III. Jak co roku, impreza została zwieńczona 
pokazem fajerwerków.

W  serwisie allegro przeprowadzono  aukcje, na 
których można było wylicytować  m.in. grillowanie 
z  prezydentem, obiad z  siatkarkami i  kurs robienia 
sushi.

Pieniądze zebrane podczas 23. finału zostaną prze-
znaczone na leczenie najmłodszych, a także zapewnie-
nie godnej opieki medycznej seniorom. Z tych środków 
zakupiony będzie sprzęt dla oddziałów pediatrycznych, 
onkologicznych i geriatrycznych. 

7 lutego Zagłębiowska Izba Gospo-
darcza oraz Zbigniew Podraza, prezy-
dent Dąbrowy Górniczej organizują 
XI Bal Charytatywny. Karnawało-
wa zabawa rozpocznie się o godz. 
19.00 w Pałacu Kultury Zagłębia, Pl. 
Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej.

Bal Charytatywny, organizowany na rzecz osób 
potrzebujących, już po raz kolejny odbędzie się 
w  Dąbrowie Górniczej. Podczas zabawy przepro-
wadzona będzie  aukcja dzieł sztuki oraz innych 
fantów. Środki uzyskane z licytacji zostaną przeka-
zane na cele charytatywne.

W  balu tradycyjnie uczestniczyć będzie  wiele 
znanych osobistości naszego regionu.  Dotychczas 
pojawiali się tam prezydenci miast, osobistości 
z Urzędu Marszałkowskiego w tym marszałkowie, 
posłowie, radni, prezesi lokalnych przedsiębiorstw.

Udział w Balu Charytatywnym jest doskonałą oka-
zją do nawiązania znajomości, która w  niejednym 
przypadku może zakończyć się owocną współpracą.

W niezwykły, karnawałowy nastrój wprowadzi 
gości zespół Sojka Band.

* * *
Wstęp na bal kosztuje 560 zł od pary. Więcej 
informacji na temat Balu Charytatywnego oraz 
sposobie zakupu zaproszeń można uzyskać pod 
nr. tel. 32 262 48 92, 601 823 060, pod adresem 
mailowym: biuro@zig.org.pl lub osobiście w Za-
głębiowskiej Izbie Gospodarczej przy ul. Królowej 
Jadwigi 8 w Dąbrowie Górniczej. 

Karnawałowo  
i z sercem

Festyn w Łośniu
23 stycznia, w Szkole Podstawowej nr 26 w Dąbrowie Górniczej – Ło-
śniu odbył się zimowy festyn rodzinny. Głównymi atrakcjami były: 
konkurs kolęd, przedstawienie jasełek, bal karnawałowy i wieczorne 
puszczanie lampionów. Uczestnicy zabawy gorącymi brawami nagro-
dzili także zwycięzców konkursu na najciekawszą maskę karnawałową 
i ozdobę choinkową.
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Jubileusz Sojka Band
W wypełnionej po brzegi Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia jubileusz 10-lecia muzycznej dzia-
łalności obchodziła Orkiestra Rozrywkowa „Sojka Band”, a jej założyciel – Jerzy Sojka świętował 
50–lecie swojej pracy artystycznej. Było w rytmach muzycznych szlagierów, z humorem, ale i wzru-
szająco. Nie zabrakło podziękowań, gratulacji i życzeń kolejnych sukcesów.

Orkiestra powstała jesienią 2004 roku. W  jej skład 
wchodzą doświadczeni muzycy – zarówno amatorzy 
jak i profesjonaliści. Niektórzy poprzez wspólne muzy-
kowanie związani są ze sobą od lat. To byli członkowie 
Miejskiej Orkiestry Dętej w  Dąbrowie Górniczej, Or-
kiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Ka-
towicach oraz absolwenci i studenci Akademii Muzycz-
nej w  Katowicach. Skład zespołu stanowią zarówno 
muzycy z  wieloletnim doświadczeniem estradowym, 
jak i  uzdolniona młodzież – absolwenci i  uczniowie 
szkół muzycznych. Zespół tworzy kilka pokoleń muzy-
ków, dla których występy przed publicznością są przy-
jemnością i  zawsze przyjmowane są przez widownię 
z entuzjazmem.

Repertuar grupy jest niezwykle urozmaicony. Gra-
ją standardy muzyki jazzowej i  tanecznej, ale także 
muzykę latynoamerykańską, utwory wokalno-in-
strumentalne, a  nawet autorskie aranżacje muzy-
ki klasycznej. Grupa składa się z  trojga wokalistów 
w stałym składzie, a także z muzyków sekcji dętej (3 
trąbki, 2 puzony, 2 saksofony altowe i  2 saksofony 
tenorowe) oraz sekcji rytmicznej (gitara, perkusja, 
fortepian). Podczas występów w  zależności od po-
trzeb utworu zmienia się liczba muzyków grających 
na scenie. Zespół nawiązuje także współpracę z wo-
kalistami i  muzykami, którzy występują gościnnie. 
Dzięki temu widzowie mają szansę usłyszeć grupę 
w wielu różnych odsłonach. Orkiestra „Sojka Band” 
występowała wielokrotnie podczas Dni Dąbrowy 
Górniczej i finałów koncertu „Złota Miejscowość Ra-
dia Katowice”. Jest częstym gościem na scenie Pałacu 
Kultury Zagłębia. Występuje zarówno w plenerze jak 
i na uroczystych bankietach i  spotkaniach. Z okazji 
jubileuszu Pałacu Kultury Zagłębia Orkiestra Roz-
rywkowa „Sojka Band” została uhonorowana „Zło-
tym Laurem” i tytułem honorowym „Zespół muzycz-

ny 50-lecia Pałacu Kultury Zagłębia” oraz Statuetką 
„Nagroda 50-lecia”.

Nazwa orkiestry pochodzi od nazwiska jej założyciela 
– Jerzego Sojki, cenionego dyrygenta, aranżera i kom-
pozytora, związanego z muzyką i regionem od pokoleń. 
To zawodowy muzyk, multiinstrumentalista: gra na 
skrzypcach, fortepianie, flecie, saksofonie, akordeonie 
i klarnecie. Jego długoletnie doświadczenie estradowe, 
perfekcjonizm, wiedza i osobowość gwarantują zawsze 
najwyższą jakość muzycznych występów. Koncerty 
zespołów Jerzego Sojki od zawsze były przyjmowane 

przez publiczność z olbrzymim entuzjazmem. Jego dłu-
goletnia praca artystyczna zaowocowała wieloma pre-
stiżowymi nagrodami za wybitne osiągnięcia muzycz-
ne, wśród których znajduje się przyznana w  grudniu 
ubiegłego roku Nagroda Prezydenta Miasta Dąbrowy 
Górniczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Z okazji jubileuszu życzymy Orkiestrze Rozrywkowej 
„Sojka Band” kolejnych lat przebojowych występów, 
a Panu Jerzemu Sojce dalszych sukcesów i nieustającej 
twórczej pasji. egp

Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać Państwa, iż Poseł Beata Małec-
ka-Libera została powołana w dniu 
7 stycznia 2015r. na stanowisko peł-
nomocnika rządu ds. projektu ustawy 
o zdrowiu publicznym. To ogromne 
wyróżnienie dla Dąbrowy Górniczej 
oraz jej promocja. 

To także bardzo duża odpowiedzialność Pani 
Poseł i nowe wyzwania. Jej zadaniem będzie przy-
gotowanie, przedstawienie i  przeprowadzenie 
przez Sejm ustawy o  zdrowiu publicznym. Obec-
nie działania na rzecz zdrowia prowadzone są 
przez wiele instytucji – część zadań spoczywa na 
samorządach, część na instytucjach państwowych, 

takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia czy Sanepid. Skoordynowanie i zin-
tegrowanie prac tych jednostek tak, aby powstał 
Narodowy Program Zdrowia to wyzwanie, które 
należy oprzeć na zasadzie oceny potrzeb zdrowot-
nych oraz dopasowania działań do tworzonych 
programów wojewódzkich. Wszyscy chcemy żyć 
dłużej i  zdrowiej. Aby tak się stało, musimy bar-
dziej dbać o  swoją aktywność fizyczną, zmienić 
nawyki żywieniowe, zapobiegać chorobom, po-
nieważ to właśnie zdrowie jest naszą największą 
wartością.

Informujemy, iż funkcjonowanie Biura Poselskie-
go w Dąbrowie Górniczej nie zmienia się, co ozna-
cza, że przyjmować będzie ono petentów od ponie-
działku do piątku w  godzinach 9-15 przy ul. 3-go 
Maja 22. Wszelkie sprawy, które były zgłaszane do 
biura przed objęciem nowego stanowiska, znajdą 

swoją kontynuację, a do Pani Poseł, tak jak wcze-
śniej, zapisy są prowadzone również telefonicznie 
pod nr. 32 261 23 78. Paulina Wróblewska

pełnomocnik RZĄDU z dąbrowy
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Przedstawiamy Państwu wykaz Organi-
zacji Pożytku Publicznego działających 
na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa 
Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia.
Tym organizacjom możesz przekazać 
swój 1% za 2014 r:

• CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ 
KRS 0000222993 ze wskazaniem: Dom dla Bezdomnych 
w Dąbrowie Górniczej http://www.sosnowiec.caritas.pl

• DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN 
W KRYZYSIE
KRS 0000023455 

• FUNDACJA „GODNE ŻYCIE” 
KRS 0000139088 www.fundacjagodnezycie.eu

•  FUNDACJA FOR ANIMALS 
KRS 0000265307 www.fundacjasosdlazwierzat.org

• FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI 
PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
KRS 0000144428 http://www.frapz.org.pl/

•  FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT 
KRS 0000285182 http://www.foranimals.org.pl/

• FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA 
AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„WYGRAJMY RAZEM” 
KRS 0000369145 www.wygrajmyrazem.org.pl

• FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA 
REHABILITACJI LECZNICZEJ 
KRS 0000347089 

• KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – 
POGORIA 
KRS 0000063580 www.kswhutnik.prv.pl

• STOWARZYSZENIE IRBIS 
KRS 0000252284 www.irbis.pietraga.info

• FUNDACJA NASZE DZIECI 
KRS 0000377619 http://fundacja-naszedzieci.pl/

• LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 
BŁĘDÓW 
KRS 0000023953 http://teczabledow-1951.futbolowo.pl/

• MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA 
GÓRNICZA 
KRS 0000274168 www.mksdabrowa.pl

• POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 
ŚLĄSKI 
KRS 0000012847 ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie 
Górniczej www.sisp.nazwa.pl/pzndabrowa

• POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE 
KRS 0000235114 www.ptk-opp.pl

• STOWARZYSZENIE DAR SERCA 
KRS 0000301248 www.stowarzyszeniedarserca.org.pl

• STOWARZYSZENIE DLA DZIECI 
SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH 
„RAZEM DO CELU” 
KRS 0000114587 

• STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW 
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
KRS 0000204851 www.sp9ykd.com

• STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW 
KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
KRS 0000186577 ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Ada-
ma Bilika przy ArcekorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. 
www.shdkrpdg.org

• STOWARZYSZENIE ZIEMIA I MY – CENTRUM 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
KRS 0000004050 www.ziemiaimy.org.pl

• STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ pn. 
DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI 
KRS 0000169477 www.dabrowskiboks.pl

• TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – 
ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 
KRS 0000131323 ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbro-
wie Górniczej www.tpddabrowa.pl

• ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA 
KRS 0000273051 ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza 
http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

• ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
KRS 0000116212 ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej 
i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowi-
ce 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. 

• DĄBROWA FUNDACJA MEDYCZNA 
KRS 0000293251 www.szpital-dg.pl/fundacja/index.html

• LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042 www.promienstrzemieszyce.futbolowo.pl
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Młody wynalazca z Szenwalda
Kamil Świątek, uczeń drugiej klasy dąbrowskiego „Szenwalda” (i absolwent gimnazjum w ZSO nr 2) 
otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 50 000 zł na realizację 
projektu badawczego.

Dzięki współpracy jego szkoły z Wydziałem Elektrycz-
nym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Kamil został włą-
czony w program „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

Kamil jest wykonawcą projektu „Projekt i wykonanie 
bezpiecznika aktywowanego cięgnem ze stopu z pamię-
cią kształtu” uznanego przez Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego za jeden z 40 najlepszych w całym kraju.

– Dobry uczeń to dobry student i  radzący sobie na 
rynku absolwent – mówiła prof. Leona Kolarska-Bobiń-
ska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniając 
projekt i przekazując gratulacje Wydziałowi Elektrycz-
nemu Politechniki Śląskiej, gdzie swoje pasje realizuje 
Kamil Świątek.

Prototyp, nad którym pracować będzie Kamil, opiera 
się na koncepcji stworzenia takiego typu bezpiecznika, 
który samoczynnie będzie wyłączał się i włączał w mo-
mencie zwarcia. Nowatorskie podejście projektu opiera 
się na pomyśle zastosowania stopu z pamięcią kształtu 
do budowy bezpiecznika.

Sukces ucznia nie jest przypadkowy. Kamil już 
w  gimnazjum został objęty Indywidualnym Tokiem 
Nauczania, by mógł jak najlepiej rozwijać swoje zainte-
resowania i horyzonty.

Gratulujemy!
Warto wspomnieć, że szkoła w  której uczy się 

młody wynalazca – ZSO nr 2 (III LO im. Lucja-

na Szenwalda i  Gimnazjum nr 6 im. ks. kard. S. 
Wyszyńskiego), został w tym roku laureatem kon-
kursu Szkoły Odkrywców Talentów w ramach kon-
kursu na nowatorskie i  kompleksowe rozwiązania 

w  kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla 
dzieci i uczniów zdolnych. Dokonania Kamila naj-
lepiej pokazują, że wyróżnienie to było jak najbar-
dziej uzasadnione. Anna Zubko

nowa szkoła zawodowa w mieście
„Rok zawodowców” – pod takim 
hasłem Ministerstwo Edukacji 
Narodowej stara się promować 
wśród młodzieży, ich rodziców 
i przedsiębiorców szkolnictwo 
zawodowe. Do działań tych 
dołączają się także inne 
ministerstwa, specjalne strefy 
ekonomiczne oraz samorządy, 
w tym Dąbrowa Górnicza.

Do tej pory, mimo wielu zakładów przemysłowych 
w mieście, kształcenie zawodowe nie cieszyło się dużą 
popularnością w Dąbrowie Górniczej.

– Wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy ukończyli edukację w  2013 roku, ponownie 
największą grupę stanowili uczniowie liceów ogólno-
kształcących i  profilowych. Było ich niespełna 53%, 
w porównaniu do ponad 7%, które stanowili absolwenci 
zasadniczych szkół zawodowych – mówi Łukasz Cia-
stoń, zastępca dyrektora dąbrowskiego Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Ten stan rzeczy może się niebawem zmienić dzięki 
zaangażowaniu w  promowanie kształcenia zawodo-

wego oraz dzięki uruchomieniu nowych kierunków 
kształcenia zawodowego w dąbrowskich szkołach. Tego 
właśnie dotyczyła jedna z uchwał, przyjętych na ostat-
niej sesji przez dąbrowskich radnych, która zezwala na 
utworzenia w Zespole Szkół Zawodowych nowej szkoły 
zawodowej, kształcącej na dwóch kierunkach – mecha-
nik pojazdów samochodowych i  operator obrabiarek 
skrawających.

– Od wielu lat Zespół Szkół Technicznych specja-
lizuje się w  kształceniu techników mechatroników 
i  techników mechaników samochodowych. Szkoła ma 

doświadczenie i  jedną z  najnowocześniejszych w  wo-
jewództwie bazę dydaktyczną, którą można wykorzy-
stać do kształcenia także w zakresie szkoły zawodowej 
i może być uzupełnieniem oferty obecnych szkół zawo-
dowych istniejących w  Zespole Szkół Ekonomicznych 
oraz w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” – pod-
kreśl Iwona Krupa, zastępca prezydenta miasta odpo-
wiedzialna za oświatę.

Pomysł ten jednak nie znalazł poparcia wśród wszyst-
kich radnych. Część z  nich uważa, że otwarcie nowej 
szkoły zawodowej będzie stanowiło konkurencję dla już 
istniejących, co w efekcie doprowadzi do tego, że żadna 
z nich nie zrobi odpowiedniego naboru i wszystkie bę-
dzie trzeba zlikwidować.

– W  mojej ocenie potrzebna jest bogata oferta edu-
kacyjna, aby uczniowie mieli szeroki wybór możliwości 
i mogli kształcić się w naszym mieście. Zdaję sobie spra-
wę z obaw części radnych, ale nie można ratować jednej 
szkoły kosztem innych. Czy te decyzje będą owocne? 
Na to pytanie odpowiedzą uczniowie, wybierając dal-
szą drogę swojej edukacji – ocenia Zbigniew Podraza, 
prezydent miasta.

Przyjęcie tej uchwały ważne było dla Zespołu Szkół 
Technicznych z  jeszcze jednego powodu. Istnienie sa-
mego technikum spowodowałoby konieczność „prze-
mianowania” zespołu na technikum, co jednak wią-
załoby się z  koniecznością podjęcia przez radnych 
uchwały likwidującej Zespół Szkół Technicznych i ko-
lejnej powołującej nowe technikum.

Bartosz Matylewicz
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Wernisaż w świątecznym klimacie
7 stycznia, w ciepłej i noworocznej at-
mosferze, w dąbrowskiej książnicy odbył 
się wernisaż Stowarzyszenia Twórców 
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Otwar-
cie wystawy uświetnił koncert kolęd 
i pastorałek przeplatany recytacją au-
torskich wierszy w wykonaniu członków 
stowarzyszenia. Podczas kulturalnego 
wieczoru nie mogło również zabraknąć 
przedstawicieli władz miejskich oraz 
instytucji kultury.

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrow-
skiego prowadzi szeroką działalność kulturalną na tere-
nie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regio-
nu zagłębiowskiego, dążąc do powszechnego uznania 
twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w  dzia-
łalności człowieka. Członkowie stowarzyszenia pracu-
ją w sekcjach: literackiej – poezja i proza, plastycznej – 
malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, haft artystyczny. 
STKZD skupia twórców w  różnym wieku (studentów, 
ludzi czynnych zawodowo, emerytów i rencistów, osoby 
niepełnosprawne), a także różnych profesji (od robotni-
ków do profesorów).

Wyjątkową wystawę, na którą składały się prace wy-
konane m.in. techniką haftu, fotografii oraz malarstwa 
można było oglądać w  Bibliotece Głównej (ul. T. Ko-
ściuszki 25) przez cały styczeń.

Śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, 
a może posiadasz oryginalną kolekcję? Masz intere-
sujące hobby, którym chciałbyś się z nami podzie-
lić? Czekamy właśnie na Ciebie!

Każdy, kto chciałby się pochwalić swoją niety-
pową profesją czy zamiłowaniem, już dziś może 
nawiązać współpracę z dąbrowską biblioteką! Pro-
pozycje można zgłaszać telefonicznie lub mailowo 
(32 639 03 01; marketing@biblioteka-dg.pl).

Pasjonaci pilnie poszukiwani

Orange dla biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górni-

czej w 2014 r. po raz kolejny przystąpiła do programu 
„Orange dla bibliotek”. Organizatorami programu są 
Orange Polska i Fundacja Orange. Celem programu 
jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych 
technologii komunikacyjnych i promocję ich wyko-
rzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi,  
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kultural-
nymi i edukacyjnymi. 

Dąbrowska biblioteka otrzymała dotację w wy-
sokości 27 325,63 zł. Pozyskana kwota została wy-
korzystana na pokrycie całości kosztów dostępu do 
szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece 
Głównej i filiach w 2014 roku. Pozostałą kwotę prze-
znaczono na zakup oprogramowania antywirusowe-
go na stanowiska komputerowe, z których korzystają 
użytkownicy biblioteki.

Przeżyj „Przygodę z książką”

Rozmiar ma znaczenie, 
brafitting to nie złudzenie!

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
uczniów dąbrowskich szkół podstawo-
wych do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym mającym na celu rozbudze-
nie dziecięcej wyobraźni.

Zadaniem uczestników jest wykonanie krótkiego 
komiksu pn. „Przygoda z  książką”. Ochotnicy mogą 
zgłosić do konkursu wyłącznie jedną, samodzielnie wy-
konaną pracę (mieszczącą się na jednej stronie nie prze-
kraczającej formatu A3). W  konkursie przewidziano 

dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI SP. Pra-
ce konkursowe z dołączoną kartą informacyjną należy 
składać w terminie od 28 stycznia do 10 lutego w Dzia-
le Marketingu MBP (ul. T. Kościuszki 25 w Dąbrowie 
Górniczej).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 lutego. Lista 
laureatów zostanie ogłoszona na stronie interneto-
wej organizatora. Na autorów najlepszych prac czeka-
ją atrakcyjne nagrody, które będzie można odbierać  
do 27 lutego w Dziale Marketingu.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostęp-
ny jest na stronie www.biblioteka-dg.pl.

Mało kto wie, że dobrze dobrany biustonosz wpływa 
korzystnie na kręgosłup, a nawet niweluje kompleksy. 
Idea brafittingu polega na dobieraniu bielizny w taki 
sposób, by była nie tylko wygodna, ale również ładnie 
kształtowała piersi i pasowała do każdej kobiety.

Dąbrowska biblioteka zaprasza panie w każdym wie-
ku na spotkanie z brafitterką, które odbędzie się 17 lu-

tego o godz. 17.00 w Bibliotece Głównej przy ul. T. Ko-
ściuszki 25. Uczestniczki będą miały okazję nie tylko 
wziąć aktywny udział w warsztatach, uzyskać fachowe 
porady, ale także spędzić przyjemne popołudnie w ko-
biecym towarzystwie.

Zapisy pod nr tel. 32 639 03 01. Zapraszamy!
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Marcin Łazarski z nowościami
Dąbrowski wokalista, tekściarz i autor muzyki znów daje o sobie znać. Tym razem pojawia się 
z trzema utworami w solowym, nowym minialbumie. Jak sam mówi, jego repertuar oparty jest na 
akustycznym i gitarowym brzmieniu, to mieszanka melancholii i humoru.

Słuchacze Trójki mogą kojarzyć postać Marcina Ła-
zarskiego. Jego utwór „Jestem kamieniem” znalazł się 
wśród propozycji do Listy Przebojów Radiowej Trój-
ki, zauważony przez Marka Niedźwiedzkiego. Artysta 
wziął też udział w koncercie „Korowód” transmitowa-
nym na żywo, oczywiście w Trójce. Płyta zawiera trzy 
utwory z  solowego repertuaru: Tylko bądź, Wszystko 
czego chcę oraz Pięć po północy

Sprawcami są: Marcin Łazarski – wokal, Łukasz Ku-
rek – perkusja, Jan Malecha – gitara, Michał Kapczuk 
– bas, Kajetan Borowski – instr. klawiszowe.

Już teraz zapraszamy do słuchania, a wkrótce jak za-
powiada sam Marcin Łazarski – na koncerty!

Utworów można również posłuchać na portalu so-
undcloud:

• https://soundcloud.com/marcinlazarski
• oraz fan page’u www.facebook.com/marcinlazarskimusic

 ***
Marcin Łazarski to ciekawa postać na naszej muzycz-

nej scenie. Młody, ale ma za sobą kilka niezłych projek-
tów, a na koncie trochę nagród muzycznych.

Jego uwory grają radiowa Trójka, Chilli Zet, radio 
Merkury, radio RAM i PIN, szkocki Shmu Fm. Pojawia 
się także w telewizji publicznej, stacjach komercyjnych 
i oczywiście na koncertach.

O jego twórczości piszą też portale muzyczne. Marcin 
Łazarski obecnie realizuje projekt solowy, jest także li-
derem zespołu De Trebles.

Po kilkuletniej przerwie impreza sylwestrowa powróciła przed Pałac Kultury Zagłębia. Nowy Rok witano 
m.in. przy dźwiękach The Postman, Iwony Węgrowskiej i Feel. W Sylwestra nie zabrakło też pokazów 
multimedialnych i fajerwerków. 

Sylwester w plenerze
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młody  
przedsiębiorca

W lutym rusza druga edycja Programu „Młody Przed-
siębiorca w  Nowoczesnym Mieście” przygotowanego 
przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach, który Miasto Dąbrowa Górnicza objęła pa-
tronatem. Dzięki tej inicjatywie osoby do 35-go roku życia 
prowadzące swoją firmę nie dłużej niż 3 lata będą mogły 
skorzystać z bezpłatnego wsparcia merytorycznego i uzy-
skać informacje na temat rozwoju własnej działalności. 
W ramach Programu odbędzie się szereg spotkań w mia-
stach naszego regionu, w tym dwa w Dąbrowie Górniczej. 
Pierwsze z nich będzie miało miejsce 18 lutego br. w dą-
browskim urzędzie miejskim i będzie częścią cyklu wyda-
rzeń pod hasłem „Silesia Business Roadshow”, inaugurują-
cych II edycję Programu. Będzie to okazja do wysłuchania 
porad eksperta, poznania historii sukcesu znanej firmy 
z naszego miasta, a także miejsce wymiany doświadczeń 
z  innymi młodymi przedsiębiorcami. Pełen program 
spotkania wkrótce zostanie opublikowany, a szczegółowe 
informacje dostępne będą na stronie www.dabrowa-gor-
nicza.com oraz w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwe-
storów UM (tel. kontaktowy 32 295 96 86).

Zapraszamy przedstawicieli dąbrowskich firm ro-
dzinnych do udziału w  seminarium przybliżającym 
proces sukcesji, który jest ważny, jeśli rodzinny biz-
nes ma trwać i stale się rozwijać. W czasie warsztatów 
uczestnicy poznają praktyczne narzędzia przygoto-
wujące do podjęcia tematu sukcesji w  przedsiębior-
stwie i otrzymają zestaw składający się z drukowane-
go poradnika biznesowego, audiobooka oraz dwóch 
aplikacji komputerowych. Seminarium odbędzie się 
27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbro-
wie Górniczej. Udział w  seminarium jest bezpłatny, 
jednak liczba miejsc jest ograniczona i  wynosi 30 
osób. Aby uczestniczyć w  seminarium, wystarczy 
zarejestrować się na stronie sukcesja.org/sukcesja. 
Dodatkowe informacje dostępne są też na stronie 
www.dabrowa-gornicza.com oraz w Biurze Rozwo-
ju Miasta i Obsługi Inwestorów UM (tel. kontakto-
wy 32 295 96 86). Maciej Skórczyński

program Dla  
firm rodzinnychZ pasji do fotografii…

Autorką ekspozycji jest Olena Dodchuk – choreo-
graf, baletmistrz, reżyser, dyrektor artystyczny Ze-
społu Tańca Współczesnego „Light” Pałacu Dzieci 
i Młodzieży w Równem na Ukrainie. Olena Dodchuk 
jest także wieloletnim wykładowcą akademickim 
Równieńskiego Uniwersytetu Humanistycznego, Ka-
tedry Choreografii, koordynatorką projektów mię-
dzynarodowych. Za swoją pracę dydaktyczną została 
uhonorowana Tytułem Doskonałego Mistrza Eduka-
cji Ukrainy.

Wystawę zorganizowano w  ramach projektu pol-
sko-ukraińskiego „Mistrzowskie drogi, uczniowskie 
ścieżki”, którego koordynatorem artystycznym jest 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w  Dąbrowie 
Górniczej. Jest to dwubiegunowa prezentacja aktu-
alnych zjawisk artystycznych w  sztuce polskiej na 
Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. Do tej pory wysta-
wy, prezentacje, warsztaty, koncerty, pokazy mody 
i  konkursy zorganizowano na Ukrainie, w  Polsce 
oraz Czechach. 

Do 13 lutego w dąbrowskim Centrum Handlowym „Pogoria”  
(ul. Sobieskiego 6) można oglądać wystawę fotograficzną pn. „Mowa 
ciała, mową duszy”.

Wygrali razem
W 2014 roku Fundacja na Rzecz Promowania Aktyw-

ności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem” 
zorganizowała kwestę uliczną na podstawie pozwolenia 
Prezydenta miasta nr WSO- I.5311.5.2014. W  kweście 
wzięło udział 5 wolontariuszy, w tym zarząd fundacji, 
przyjaciele z klubu wolontariackiego „Integrator” dzia-
łającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej.

Zebrana kwota w  rekordowej jak dotąd wysokości 
2.410,86 zł została przeznaczona na realizowane przez fun-
dację „Wygrajmy Razem” w 2014 r. projekty: Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących 
„Dotyk Dźwięku”, Warsztaty muzyczno-wokalne Powsin 
2014 i koncert „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”.

spacer z emilią zawidzką
 26 stycznia uczniowie klas II Gimnazjum nr 3 w Ze-

spole Szkół nr 7 w  Dąbrowie Górniczej wzięli udział 
w Grze Miejskiej „Śladami Emilii Zawidzkiej – patronki 
Gimnazjum nr 3”. Projekt „rozegraj okolicę” pochodzi 
z  programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młody 
Obywatel 2014/2015” i  zrealizowany był w  formie Gim-
nazjalnego Projektu Edukacyjnego. Młodzież działająca 
w Samorządzie Szkolnym Gimnazjum nr 3 postanowiła 
zmienić przestrzeń miejską w planszę do gry i umieścić 
na niej miejsca związane z patronką swojego Gimnazjum 
– Emilią Zawidzką. Zabawa miała na celu poszerzenie 
wiedzy o  patronce szkoły, historii miasta oraz pielę-
gnowanie szkolnej tradycji. Wprowadzeniem do gry 
było „spotkanie” uczniów klas II z  Emilią Zawidzką, 
która za pomocą prezentacji multimedialnej przybli-
żyła im historię miasta w roku 1900, kiedy to powstała 
w  Dąbrowie Górniczej pierwsza żeńska średnia szko-
ła ogólnokształcąca. Następnie w  dwóch grupach pod 
opieką nauczycieli pani J. Chlebicy, pani A. Lisek, pana 
D. Teresińskiego oraz pani K. Łukasik – Majewskiej, 
wyruszyli w  miasto, by odnaleźć punkty kontrolne 
i  rozwiązać zagadki związane z  historią szkoły i  mia-
sta. Odwiedzili I L.O., które w roku 1951 połączyło się 

z Gimnazjum żeńskim w jedną szkołę o nazwie Liceum 
Koedukacyjne im. W. Łukasińskiego, zapalili znicze na 
grobie patronki szkoły, rozwiązali quiz o bazylice, od-
naleźli zagubiony na Poczcie Polskiej list z 1916 roku, 
kiedy to Dąbrowa Górnicza otrzymała prawa miejskie 
oraz tablicę pamiątkową na dawnej ulicy Klubowej 10 
– obecnie 3-go Maja. Pełni pozytywnych wrażeń przeżyli 
ciekawą lekcję historii szkoły i miasta Dąbrowa Górnicza.
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Edward Bober
606 986 725
edwardbober3@wp.pl
dyżur telefonicznie lub 
w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca od 16.00 
do 17.00, DG. ul. Jawo-
rowa 59
Komisje: Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oświaty 
i Wychowania, Mieszkaniowa

Piotr Bobrowski
503 975 128
piotr.bobrowski@
gazeta.pl
dyżur po telefonicznym 
uzgodnieniu
Komisje: Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska;  Rozwoju 

i Promocji Miasta;  Prawno-Organizacyjna;  
Oświaty i Wychowania

Piotr Chałuda
693-865-435
pchaluda@rada.dabro-
wa-gornicza.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Rewizyjna, 
Budżetowa, Kultury, 
Rekreacji i Sportu, 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska – przewodniczący komisji, Rozwoju 
i Promocji Miasta

Krystyna Chrobot
606 907 548
krystynachrobot@o2.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Rewizyjna 
– przewodnicząca 
komisji; Budżetowa; 
Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej; Oświaty i Wychowa-
nia; Mieszkaniowa – wiceprzewodnicząca 
komisji

Kamil Dybich
668 305 964
kontakt@kamildybich.
com
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Budżetowa – 
wiceprzewodniczący 
komisji, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
Rozwoju i Promocji Miasta – przewodni-
czący komisji

Ryszard Harańczyk
508-371-871
haranczyk@wp.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Kultury, 
Rekreacji i Sportu; 
Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

– wiceprzewodniczący komisji; Rozwoju 
i Promocji Miasta

Grzegorz Jaszczura
601-404-346
grzegorz@worldpol.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym – UM, ul. 
Graniczna 21
Komisje: Budżetowa, 
Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej, 

Oświaty i Wychowania

Robert Kazimirski
728 800 499
robert.kazimirski@
interia.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
radny zaprzysiężony 
został 28.01.2015 roku

Grzegorz Kuśpiel
691-847-629
g_kuspiel@interia.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym – UM 
DG, ul. Graniczna 21, 
pokój radnych
Komisje: Rewizyjna; 
Budżetowa; Kultury, 

Rekreacji i Sportu – przewodniczący komisji; 
Rozwoju i Promocji Miasta

Zbigniew Łukasik
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

668 156 253
zbigniewl@op.pl
dyżury w każdy ponie-
działek miesiąca od 
godz. 15.45 do godz. 
17.00
Komisje: Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska; Mieszkaniowa

Agnieszka Pasternak
Przewodnicząca Rady Miejskiej

32/295-67-46
przewodnicząca@
dabrowa-gornicza.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym – sekre-
tariat BRM UM DG – 
Graniczna 21 pokój 417
Komisje: Budżetowa; 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zbigniew Piątek
515-138-023
zbigniewpiatek1963@
interia.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Rewizyjna; 
Kultury, Rekreacji 
i Sportu; Ochrony Zdro-

wia i Pomocy Społecznej; Mieszkaniowa

Grzegorz Przewieźlik
531 322 831
grzegorzprzewiezlik@
interia.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Budżetowa; 
Kultury, Rekreacji 
i Sportu – wiceprze-

wodniczący komisji; Oświaty i Wychowania; 
Mieszkaniowej – przewodniczący komisji

Jerzy Reszke
507 120 068
jerzy.reszke@gmail.com
dyżury w siedzibie Rady 
Dzielnicy Strzemie-
szyce w Filii nr 8 MBP 
w Strzemieszycach, sali 
nr 2, II piętro
ul. Ofiar Katynia 93, 

w godz. 16.00 – 18.00: 4 lutego, 4 marca, 
1 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca 2015 roku
Komisje: Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska;  Rozwoju i Promocji Miasta;  
Prawno-Organizacyjnej

Renata Solipiwko
518 513 733
rsolipiwko@rada.dabro-
wa-gornicza.pl
dyżur – pierwszy 
poniedziałek miesią-
ca od godz. 16.30 do 
godz. 18.30 – Remiza 
OSP Ujejsce Dąbrowa 

Górnicza ul. Ujejska 87a. Komisje: Kultury, 
Rekreacji i Sportu; Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska; Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej; Oświaty i Wychowania

Krystyna Stępień
508 719 760
k.stepien@vip.onet.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym – Urząd 
Miejski DG ul. Gra-
niczna 21. Komisje:Bu-
dżetowa; Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska; Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej – przewodnicząca komisji; Praw-
no-Organizacyjna – wiceprzewodnicząca 
komisji; Oświaty i Wychowania

Mateusz Stępień
724-796-544
mat.stepien@onet.pl
dyżury w pierwszy czwar-
tek miesiąca od godz. 
18.30 do 19.30 – SP nr 
18. Komisje: Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska;  Prawno-Or-

ganizacyjna;  Oświaty i Wychowania

Krystyna Szaniawska
502 631 446
kszaniawska@rada.
dabrowa-gornicza.pl
dyżury – pierwsza środa 
miesiąca od godz. 16.00 
do godz.17.00 – SP nr 
5, budynek basenu, ul. 
Strzemieszycka

ul. Strzemieszycka 390 Komisje: Budżetowa;  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;  
Rozwoju i Promocji Miasta – wiceprzewodni-
cząca komisji;  Prawno-Organizacyjna;  Oświaty 
i Wychowania – przewodnicząca komisji

Robert Warwas
668-178-593
robertwarwas76@
gmail.com
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym – Urząd 
Miejski DG ul. Granicz-
na 21, pokój radnych
Komisje: Kultury, 

Rekreacji i Sportu, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, Mieszkaniowa

Marek Węgrzynowicz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

501-410-178
wegrzynowicz@interia.
eu
dyżury – każdy wtorek 
miesiąca od 17.00 
w siedzibie Platformy 
Obywatelskiej DG ul. 
3-go Maja 22, pokój 

215, II piętro
Komisje: Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej, Prawno-Organizacyjna

Szymon Widera
503 169 055
sz.widera@gmail.com
www.szymonwidera.pl
dyżury – pierwszy 
wtorek miesiąca od 
godz. 17.00 w Zespole 
Szkół Plastycznych, ul. 
Kosmonautów 8

Komisje: Rewizyjna – wiceprzewodniczący 
komisji; Kultury, Rekreacji i Sportu; Oświaty 
i Wychowania

Wiesław Wiekiera
604 821 476
w.wiekiera@gmail.com
dyżur po uzgodnie-
niu telefonicznym – 
Urząd Miejski DG ul. 
Graniczna 21, pokój 
radnych
Komisje: Budżetowa – 

przewodniczący komisji, Oświaty i Wy-
chowania – wiceprzewodniczący komisji, 
Mieszkaniowa

Kazimierz Woźniczka
32/264 02 57, 
260 79 52
kazimierz.wozniczka@
interia.pl
dyżury – Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych ul. 
Białej Przemszy 165
Komisje: Kultury, 

Rekreacji i Sportu;  Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska;  Rozwoju i Promocji 
Miasta;  Oświaty i Wychowania

Katarzyna Zagajska
600 182 605
kasia.zagajska@gmail.
com
katarzynazagajska.pl
dyżur po telefonicznym 
uzgodnieniu
Komisje: Budżetowa;  
Kultury, Rekreacji 

i Sportu;  Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska;  Rozwoju i Promocji Miasta;  
Oświaty i Wychowania.

Sławomir Żmudka
608-688-277
szmudka@rada.dabro-
wa-gornicza.pl
dyżur po uzgodnieniu 
telefonicznym
Komisje: Rewizyjna;  
Budżetowa;  Gospo-
darki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska – wiceprzewodni-
czący komisji;  Rozwoju i Promocji Mia-
sta;  Prawno-Organizacyjna – przewodni-
czący komisji; Oświaty i Wychowania

miasto

Kadencja 2014-2018 

Radni Rady Miejskiej 
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1 stycznia 2015 r. weszła w życie 
i ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. 
ustawa z dnia 26 września 2014 r. 
o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1563).

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 
2015  r., informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub 
roczne obliczenie podatku PIT-40, jeżeli są sporządzane 
za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane 
przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obli-
czenie podatku oraz deklaracje PIT-4R i PIT-8AR na-
leży przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie 
z przepisami Ordynacji podatkowej.

Dwa terminy do złożenia informacji:
– do końca stycznia roku następującego po roku po-

datkowym PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 
sporządzany w formie papierowej,

– koniec lutego roku następującego po roku podat-
kowym PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego ob-
liczenia podatku PIT-40 dokumenty złożone w formie 
elektronicznej.

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów 
w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do 
ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej.

Powyższym zmianom towarzyszy udostępnienie 
przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki 

Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w  ra-
mach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-
-8C, PIT-R, PIT-40 (które w  UBD zostały oznaczone: 
PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie 
jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) 
dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumen-
tu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzę-
dowi skarbowemu zbiorczej informacji o  dochodach 
osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Ponadto przewiduje się umożliwienie płatnikom po-
datku dochodowego od osób fizycznych oraz podmio-
tom niepełniącym funkcji płatnika w  tym podatku, 
będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, 

PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi au-
toryzującymi. W  przypadku pozostałych podmiotów 
(niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy 
podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w  rozumieniu ustawy o  podpisie elektro-
nicznym.

Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatko-
wych przekazywanych administracji podatkowej za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli 
na natychmiastowe gromadzenie w  systemie informa-
tycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi 
wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla nie-
których podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zo-
stanie udostępniona dla podatników składających ze-
znanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014 r. będzie można 
pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portal-
podatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie 
mieć charakter fakultatywny – będzie prawem podatni-
ka, a nie obowiązkiem.

poradnik podatnika

Większa i bardziej dostępna

ulga na dzieci
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dą-
browie Górniczej informuje, że z począt-
kiem 2015 r. weszły w życie przepisy 
rozszerzające zasady przyznawania ulg 
podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły 
skorzystać wszystkie rodziny, w których 
przynajmniej jedno z rodziców płaci poda-
tek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Warunkiem zwrotu jest uzyskiwanie dochodów opo-
datkowanych według skali podatkowej przynajmniej 
jednego z  rodziców. Podatnicy, którym zabraknie po-
datku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, 
mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej do 
wysokości przysługującego im odliczenia. Oznacza to, 
że ulga nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych 

składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne, które 
podlegają odliczeniu. W tym celu należy dodatkowo wy-
pełnić i  złożyć formularz PIT-UZ (część uzupełniającą 
zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014  r.) 
Nastąpiło podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne 
dziecko o 20 proc.

Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić:
• na pierwsze i drugie dziecko – po 1.112,04 zł,
• na trzecie – 2.000,04 zł,
• a na każde kolejne 2.700 zł.
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

PIT-11, PIT-8C, PIT-40

Nowe zasady rozliczeń
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 8 Rowery dla „Otwartych serc”
Masz w piwnicy zakurzony rower, z którego nie ko-

rzystasz? Może mógłbyś go ofiarować lub odstąpić za 
symboliczną opłatą? Jedną z  form rehabilitacji rucho-
wej w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” 
są wspólne wycieczki rowerowe. Niestety, chętnych do 
wzięcia w nich udziału zawsze jest więcej niż rowerów. 
Z naszych informacji wynika, że brakuje jeszcze co naj-
mniej kilku sztuk. I nie jest istotne, jaki model roweru 
przekażemy. Pracownicy WTZ zregenerują sprzęt, na-
smarują i dokręcą co trzeba. Chcą zdążyć z przygoto-
waniami przed wiosną. I  co ważne pracownicy WTZ 
deklarują, że sami odbiorą od Was sprzęt – zadzwońcie, 
a przyjadą, zabiorą stary rower i ofiarują mu nowe życie. 
Kontakt telefoniczny pod numerem – 32 261 91 44.

 8 Oddaj krew
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Katowicach zachęca zdrowe pełnoletnie osoby (do 
65. roku życia), ważące nie mniej niż 50 kg, chcące po-
móc potrzebującym, do regularnego oddawania krwi. 
Najbliższa okazja nadarza się 3 lutego. Specjalny ambu-
lans będzie czekał na krwiodawców przy ulicy Koksow-
niczej w godzinach od 8.00 do 10.00 i od 13.00 do 17.00 
na Placu Wolności. Przypominamy, że mężczyźni mogą 
oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku, natomiast 
kobiety nie częściej niż 4 razy w  roku. Więcej http://
www.rckik-katowice.pl/

 8 Decyzje podatkowe w drodze
Tradycyjnie, już po raz ósmy w połowie stycznia z de-

cyzjami w sprawie podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego na 2015 rok wyruszyli gońcy. 
Wcześniej przeszli wszystkie niezbędne szkolenia z za-
kresu ochrony danych osobowych, dot. roznoszenia de-
cyzji, bhp itp.

13 gońców w  okresie do 12 marca 2015r. dostarczy 
ok. 55 tys. przesyłek. Pisma urzędowe doręczane będą 
bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników, 
w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Doręczy-
ciele będą posiadać imienne upoważnienia prezydenta 
Dąbrowy Górniczej, które można zweryfikować z  do-
wodem tożsamości. Wzorem lat ubiegłych przypomi-
namy, że gońcy przynoszą tylko decyzje, nie pobierają 
od nas żadnych opłat.

Opłat możemy dokonać na cztery sposoby. Na „tere-
nach zielonych” u inkasenta, na konto wskazane w pi-
śmie urzędowym, w kasie urzędu (gotówką lub kartą) 
oraz za pośrednictwem wpłatomatu mieszczącego się 
przy wejściu głównym do budynku urzędu miejskiego 
przy ulicy Granicznej 21, czynnego 24 godziny na dobę.

W obu przypadkach, płatności kartą, jak i za pośred-
nictwem wpłatomatu, nie jest pobierana prowizja od 
wpłacającego.

Wybór takiej formy doręczania decyzji podatko-
wych to już sprawdzony i  pewny sposób na dostar-
czenie pism urzędowych, a przy okazji to także duże 
oszczędności dla budżetu miasta. 

 8 Nabór do przedszkoli
Nabór do dąbrowskich przedszkoli rozpocznie się 

w kwietniu. Tak jak w latach ubiegłych, prowadzony bę-
dzie elektronicznie. W marcu Rada Miejska ma przyjąć 
kryteria naboru. Po tym ustalony zostanie jego dokład-
ny termin.

z pierwszej ręki

W  2015 roku upłyną 24 lata od zainicjowania przez 
Fundację Ekologiczną „Silesia” akcji „Posadź swoje 
drzewko”, skierowanej do szkół i  przedszkoli z  woje-
wództwa śląskiego. Akcja ta, dofinansowywana do 2011 
roku prawie w  100  proc. przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowi-
cach, cieszyła się od samego początku dużym zaintere-
sowaniem wśród nauczycieli przyrody, biologii i  nauki 
o  środowisku. Fundacja już w  pierwszych latach opra-
cowała założenia, koncepcję i projekt budowy w ramach 
tej akcji edukacyjnych ogrodów zielonych, głównie przy 
szkołach, w  celu uaktywnienia różnych form edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej.

Niestety w 2012 roku Fundusz ograniczył dofinanso-
wanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej do 80 proc., 
co z  uwagi na konieczność pokrywania 20% kosztów 
zakupu sadzonek przez szkoły, znacznie ograniczyło za-
interesowanie szkół udziałem w akcji prowadzonej przez 
Fundację. I tu z pomocą przyszedł największy producent 
stali i wyrobów stalowych w Polsce – ArcelorMittal z sie-
dzibą w Dąbrowie Górniczej. Od 2012 roku firma zapew-
nia finansowanie 20 proc. kosztów zakupu sadzonek dla 
6 szkół i przedszkoli w każdej półrocznej edycji akcji.

Dzięki darowiznom ArcelorMittal Poland placów-
ki edukacyjne usytuowane w  Dąbrowie Górniczej, 

Sosnowcu, Chorzowie i  Świętochłowicach, miastach, 
w których stalowy gigant posiada zakłady produkcyj-
ne, mogą cieszyć się ogrodami, w których rosną azalie, 
forsycje, hortensje, klony, brzozy i  tuje oraz inne ga-
tunki krzewów i drzew. W sumie w latach 2012 – 2014 
zasadzonych zostało ponad 1500 egzemplarzy roślin 
dwudziestu kilku gatunków.

Lista placówek, które skorzystają z możliwości roz-
budowy swoich przyszkolnych ogrodów w ramach za-
dania „Posadź swoje drzewko – edycja wiosna 2015” 
realizowanego przez Fundację Ekologiczną „SILESIA” 
dzięki pomocy ArcelorMittal Poland przedstawia się 
następująco:

1. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-
języcznymi, Dąbrowa Górnicza

2. Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej
3. Szkoła Podstawowa nr 27 w Dąbrowie Górniczej
4. Szkoła Podstawowa nr 35 w Dąbrowie Górniczej
5. Przedszkole nr 27 w Chorzowie
6. Przedszkole nr 8 w Dąbrowie Górniczej
7. Przedszkole nr 17 w Dąbrowie Górniczej
8. Przedszkole nr 1 Chorzów

Głównym celem tego zadania jest zwiększenie terenów 
zielonych w otoczeniu szkół, przedszkoli, boisk sporto-
wych, placówek ochrony zdrowia oraz popularyzacja bu-
dowy miniogrodów botanicznych i miniarboretów, jako 
zaplecza edukacyjnego dla placówek oświatowych.

Dzieci korzystają z przyszkolnych ogrodów nie tylko dla 
zabawy i  rekreacji. Ważne jest też rozwijanie edukacyjnej 
funkcji terenów zielonych należących do szkół i przedszko-
li. W pracach związanych z sadzeniem roślin, a także ich 
pielęgnacją udział biorą uczniowie. Posiadanie przez szkołę 
ogrodu z wieloma gatunkami drzew i krzewów umożliwia 

nauczycielom przeprowadzanie na miejscu praktycznych 
zajęć z botaniki oraz kształtowanie wśród uczniów świado-
mości ekologicznej i dbałości o otoczenie. Tereny, na których 
wykonywane są pierwsze nasadzenia stają się zaczątkiem 
miniogrodów botanicznych i miniarboretów. Pamiętać też 
należy o wymiernych korzyściach, jakie dostarcza nam zie-
leń pod różnymi postaciami. Drzewa i krzewy poprawiają, 
jak wiadomo, jakość naszego powietrza.

Placówki oświatowe wciąż nie dysponują wystar-
czającymi środkami finansowymi na przekształcanie 
otaczających ich terenów w ogrody i arboreta. Bardzo 
często jest tak, że nasadzenia drzew i  krzewów na 
przyszkolnych terenach, to właśnie zasługa wielolet-
niej współpracy z  Fundacją Ekologiczną „SILESIA” 
i pomocy ArcelorMittal Poland.

wspieramy ogrody
Fundacja Ekologiczna „SILESIA” 
dzięki pomocy finansowej 
ArcelorMittal Poland wspiera 
tworzenie i rozbudowę ogrodów 
przy szkołach i przedszkolach.
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Bardzo udany występ na mistrzostwach Europy 
Karate Fudokan zaliczyli karatecy dąbrowskiego 
klubu Ronin. Dwie zawodniczki stanęły na najwyż-
szym stopniu podium.

Mistrzostwa odbyły się 19 i 20 grudnia w Berli-
nie.

– Nasz klub reprezentowało 5 zawodników 
będących członkami Reprezentacji Polski. Na-
talia Budzyń (1m Kihon, 1m kobudo, 2m kumi-
te dzieci), Katarzyna Janikowska (1m kobudo, 
2m kumite juniorek młodszych, 2m kumite 
drużynowe), Jakub Janikowski (3m kobudo, 
2m kumite junior młodszy), Jakub Sendek (2m 
kobudo, 3m kumite junior młodszy) i Tymote-
usz Garula (2m kihon Ippon kumite dzieci, 2m 
kihon) – opowiada Tomasz Byjos, trener klu-
bu Ronin, który był również jednym z sędziów 
podczas mistrzostw.

Medale na koniec roku

Zagrali 
w piłkarzyki
23 drużyny spotkały się 17 stycznia 
w Pubie Sportowym na I Turnieju Piłki 
Stołowej MOBILLBO CUP. Po emocjo-
nujących meczach, podczas których za-
wodnicy byli gorąco dopingowani przez 
kibiców, na podium stanęli: I miejsce 
– URUK-HAI (Dawid i Paweł), II MIEJ-
SCE – AA (Tomasz i Daniel), III MIEJSCE 
– DRAGONFLY (Grzegorz i Tomasz).

– Turniej miał charakter imprezy rozrywkowo-
-sportowej – opowiada Jurand Skrzekowski, organiza-
tor imprezy. – Po rozegraniu pierwszych spotkań fazy 
grupowej byliśmy pod wrażeniem poziomu sportowe-
go rozgrywek, lecz dopiero w  fazie pucharowej, przy 
rozgrywaniu ćwierćfinałów, półfinałów i finału, dru-
żyny prezentowały coraz wyższy poziom oraz umiejęt-
ności techniczne. Spotkania trwały dłużej i były bar-
dzo wyrównane. Nie spodziewaliśmy się również tak 
dużego zasięgu imprezy, gościliśmy drużyny z całego 
Zagłębia Dąbrowskiego, a  także z Zawiercia, a nawet 
z Krakowa.

I  dodaje: – Chcemy zachować cykliczność takich 
turniejów, zależy nam na promowaniu tej dyscypliny 
sportu i zachęcaniu ludzi do udziału w tego typu wy-
darzeniach. Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz 
kibicom za udział w Turnieju Piłki Stołowej MOBILL-
BO CUP. Zwycięzcom gratulujemy wygranej. Zapra-
szamy na kolejne edycje.

Organizatorzy Agencja Reklamowa MOBILLBO 
GROUP dziękują partnerom oraz sponsorom: Cross-
fit Sparta Rage, AP Sport, MUSIAŁ Nieruchomości, 
AUTODROM Sosnowiec, Britisch School, Pizzeria 
MOSKVA, Pub Sportowy, CH Pogoria, ART Medium, 
BIG Vision; portalom internetowym i gazetom: Two-
je Zagłębie, dg.pl, tvzaglebie.pl, za patronat medialny 
nad imprezą, Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie Gór-
niczej, za promocję i wsparcie medialne.

IV Bieg Walentynkowy

Ponieważ staramy się, aby każda kolejna edycja na-
szej imprezy była lepsza od poprzedniej, unikamy po-
pełnionych błędów oraz pilnie wsłuchujemy się w Wa-
sze opinie, właśnie dzięki uprzejmości wspomnianego 
Centrum Sportu i Rekreacji Bieg Waletnynkowy w 2015 
roku czeka duża zmiana… miejsca i trasy!

Opuszczamy malownicze tereny Parku Zielona oraz 
Pogorii III i 8 lutego zapraszamy Was do Parku Halle-
ra w okolice Hali Sportowo-Widowiskowej „Centrum”. 
Oddajemy Wam do dyspozycji to, co w Dąbrowie naj-
lepsze – nowoczesne zaplecze w postaci hali „Centrum” 
– areny zmagań dąbrowskich ekstraligowych drużyn 
siatkarek i koszykarzy, bliskość obiektów sportowo-re-
kreacyjnych i komercyjnych ulokowanych w bezpośred-

nim sąsiedztwie oraz ciekawą, doskonale przygotowaną 
i  wymagającą trasę biegu. Nowe miejsce to również 
brak limitu zawodników oraz atrakcje dla Waszych nie-
biegających towarzyszy i  towarzyszek. To, co na pew-
no się nie zmieni, to klimat zawodów – podobnie jak 
w latach ubiegłych, zawodnicy startujący w parach będą 
połączeni nierozerwalną czerwoną wstążeczką,  a  na 
najlepszych będą czekały nagrody rzeczowe. Nie rezy-
gnujemy również z  konkursu na Najlepsze Walentyn-
kowe Przebranie.

Zapisy do biegu na:  www.zmierzymyczas.pl w za-
kładce „zapisy”. 

Zużywaj się – nie rdzewiej!
Tomasz Skuta, Pogoria Biega

Do Dnia Zakochanych pozostało jeszcze nieco czasu, a już teraz zapraszamy do udzia-
łu w czwartej edycji Biegu Walentynkowego organizowanego przez Stowarzyszenie 
Pogoria Biega wraz z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

informacje z dąbrowskiej hali

Pozostała walka w kraju
Siatkarki z Dąbrowy odpadły z europejskiego pucharu CEV. Teraz pozostaje im walka w kraju – o mistrzostwo i 

puchar Polski. Przeszkodą nie do pokonania okazał się turecki zespół Galatasaray Stambuł. W pierwszym starciu 
1/4 finału, do którego doszło 15 stycznia w Dąbrowie, triumfował MKS. Bój nie był łatwy, w jego trakcie nie zabrakło 
emocji i zwrotów akcji, a rozstrzygnięcie zapadło dopiero w tie-breaku. W rewanżu warunki podyktowały Turczyn-
ki. Pewnie wygrały 3:0 i to one awansowały do kolejnej rundy. W ekstraklasie, na sześć kolejek przed końcem rundy 
zasadniczej, Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza plasuje się na szóstej lokacie. W lutym lub marcu zagra w 
ćwierćfinale zmagań o puchar Polski. Przeciwnikiem dąbrowianek będzie Atom Sopot.

Grają coraz lepiej

Dąbrowscy koszykarze coraz lepiej radzą sobie w ekstraklasie. Pod koniec roku przerwali serię porażek, dzięki czemu 
zaczęli piąć się w górę tabeli. MKS pokazał charakter i udowodnił, że nie jest „chłopcem do bicia”. Jego siłę odczuły mocne 
i utytułowane zespoły, m.in. Śląsk Wrocław, Asseco Gdynia i Trefl Sopot. Po szesnastu meczach dąbrowianie zajmują 11. 
miejsce w tabeli. Coraz śmielej zerkają w stronę strefy uprawniającej do udziału w fazie play off. W najbliższym czasie 
MKS w akcji będzie można zobaczyć 7 lutego. W hali „Centrum” podejmie Siarkę Tarnobrzeg.
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Kulturalny powiew zimy
Pałac Kultury Zagłębia 
przygotował pełen wrażeń 
i gorących atrakcji program 
ferii zimowych.

Dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia 
edukacyjne, warsztaty i  seanse filmowe, 
wszystko, aby aktywnie i  ciekawie spę-
dzić ten zimowy czas. Dla zmarzluchów 
i miłośników tańca zostały przygotowane 
atrakcyjne warsztaty (hip-hop, breakdan-
ce, balet i taniec współczesny), dla amato-
rów muzycznych przygód – warsztaty gry 
na gitarze, a  dla fanów robótek ręcznych 
– prace metodami patchwork, makata 
i haft. W Galerii PKZ można wziąć udział 
w dwóch programach warsztatów: „Sztu-

ka życia” oraz „Warsztat artysty”. Podczas 
zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się 
z powstawaniem dzieł malarskich niemal 
od zera, dowiedzieć się, czym kieruje się 
artysta tworząc swoje prace i  spróbować 
swoich sił w tej materii.

Jest także i  coś dla kinomaniaków, czyli 
Ferie z filmem w Kinie KADR. Przez dwa ty-
godnie prezentowane będą największe baj-
kowe animacje ostatniego roku: „Pszczółka 
Maja”, „Piorun i  magiczny dom”, „Wielka 
Szóstka”, „Królowa Śniegu 2” i  fabularny 
„Paddington”. Seanse w godz. 11.00 i 14.00 
będą wyświetlane w  2D, a  w  „trójwymia-
rze” o godz. 17.00 (z wyjątkiem „Pszczółki 
Mai” i „Paddingtona”).

Więcej o  ofercie ferii zimowych w  Pałacu 
Kultury Zagłębia oraz innych placówkach 
PKZ na www.palac.art.pl.

Głośno i zabawnie
Najbliższe miesiące w Pałacu Kultury Zagłębia obfitować będą w koncerty i salwy śmiechu, a to za 
sprawą kilku kapitalnych wydarzeń.

Repertuarowe menu otwiera 13 lutego koncert wa-
lentynkowy „Trzech tenorów. I  Ona”. W  słynnych 
scenach operetkowych i  pieśniach neapolitańskich 
na scenie Domu Kultury w Ząbkowicach zaprezentu-
ją się młodzi, zdolni śpiewacy: Piotr Nikiel, Patrycy 
Hauke, Damian Chróściński i Ona – Agata Widera. 
Będzie im towarzyszył Zespół Muzyczny Maes-Trio. 
Fanów muzyki rozrywkowej zapraszamy 20 lutego na 
koncert zespołu LemON. W  ciągu zaledwie dwóch 
lat działalności stworzył on pięć wielkich przebo-
jów, zdobył platynową płytę oraz liczne nagrody   
m.in. Eska Music Award 2013 oraz statuetkę TOP 
na festiwalu Sopot Top Trendy 2014. Dla koneserów 
jazzowych kompozycji, pojawia się na horyzoncie 
pierwsza liga, czyli Włodek Pawlik Trio. Ceniony na 
całym świecie pianista i kompozytor, laureat najbar-
dziej prestiżowej i  pożądanej przez wszystkich mu-
zyków nagrody Grammy (przez wielu uznawanych za 
muzycznego Oscara), zawita do Dąbrowy Górniczej 
1 marca.. Jego koncerty to niezapomniane wrażenia 
dla słuchaczy i  entuzjastyczne recenzje na wszyst-
kich kontynentach. Tej okazji nie można przegapić! 
Dla Czytelników Przeglądu Dąbrowskiego mamy 
trzy podwójne zaproszenia na koncert. Wystarczy za-
dzwonić 10 lutego w godz. 12.00 – 12.15 pod nr tele-
fonu 694 416 277 i odpowiedzieć na pytanie: „Za jaką 
płytę Włodek Pawlik dostał nagrodę Grammy? ”

Emocji muzycznych ciąg dalszy. A to za sprawą operetki 
„Wesoła Wdówka” w wykonaniu Opery Śląskiej. 20 marca 
na „pałacowych deskach” usłyszymy i  zobaczymy jedno 

z największych dzieł Franza Lehara, którego premiera od-
była się w Wiedniu w 1905 roku. Oczywiście propozycji 
muzycznych będzie jeszcze więcej, o czym wkrótce. Nato-
miast marzec to nie tylko koncerty, to także powrót do jed-
nego z największych w Polsce przeglądów kabaretowych, 
którym jest Dąbrowska Ściema Kabaretowa DeBeŚciak. 
Podczas tegorocznej, 13. edycji wystąpią kabarety: Smile, 
Jurki, Hrabi oraz w roli gospodarza kabaret DNO. Każda 
edycja to nowy temat i klimat imprezy, tym razem „pecho-
wa 13tka”, gdzie wszystko będzie możliwe. W  sobotnim 
konkursie wystąpią  m.in. Czwarta Fala, K2, Weźrzesz, 
Inaczej. Prosimy przygotować się na solidną dawkę humo-
ru na najwyższym poziomie. Przegląd odbywać się będzie 
od 13 do 15 marca.

Przypominamy również, iż do końca lutego w Galerii 
PKZ można oglądać wystawę „Remanenty – Chopinowi 
Duda-Gracz” prezentującą prace Jerzego Dudy-Gracza 
inspirowane muzyką Chopina. Znajduje się tu także 20 
innych obrazów artysty, które są przekrojem twórczości 
z  lat 1970 – 2000. Są to prace z  cyklów: „Motyw Pol-
ski, „Tańce Polskie”, „Obrazy jurajskie”, „Obrazy pro-
wincjonalno-gminne”. Największym zainteresowaniem 
cieszy się obraz „Romeo i  Julia” z  czułością mówiący 
o naszym zapatrzeniu w kulturę amerykańską.

O innych imprezach i wydarzeniach więcej na www.
palac.art.pl. Bilety online dostępne na www.bilety.pa-
lac.art.pl. Gorąco zapraszamy.

Zespół „LemON”

Będzie swojsko, kolorowo i biesiadnie. 17 lutego w Domu Kultury w Ząbkowicach od-
będzie się Wyszkubek przywołujący klimat dawnych tradycji ludowych.

Wydzirki, pierzajki, pierzoki, wyszkubki, czyli oddzieranie z gęsich (czasami innych) 
piór chorągiewek od twardych stosin oraz oddzielanie puchu. Dawniej wykonywane 
ręcznie i zawsze w zimie. Kilkudniowe darcie pierza kończyło się poczęstunkiem lub za-
bawą, zwaną wyskubkiem. Ten tradycyjny ludowy obyczaj od kilku już lat kultywowany 
jest przez Pałac Kultury Zagłębia i dąbrowskie Koła Gospodyń Wiejskich.

Raz na ludowo i… puchowo
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