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drugie życie dworca

Trzeba przyznać, że na tę informację mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej czekali od lat, a wielu z nich daw-
no straciło nadzieję na to, że budynek kiedykolwiek 
odzyska pierwotny wygląd. Pogrążona w  kryzysie 
kolej nie miała środków na rewitalizację dworca, a za-
wiłe procedury prawne praktycznie uniemożliwiały 
modernizację budynku ze środków samorządowych. 
Teraz wszystko wygląda inaczej. PKP dysponuje du-
żym, unijnym budżetem przeznaczonym na moder-
nizacje linii kolejowych i  infrastruktury dworcowej. 
Chętnie współpracuje również z władzami Dąbrowy 
Górniczej, aby odnawiany dworzec wpisał się w miej-
ską koncepcję zagospodarowania terenów sąsiadują-
cych ze stacją.

– Jestem przekonany, że zaplanowane prace będą 
postępować sprawnie, zgodnie z  przyjętym harmono-
gramem. Do marca tego roku mamy zamiar zakończyć 
kwestie formalne związane z  przygotowaniem i  ogło-
szeniem przetargu na dokumentację projektową. Spo-
dziewamy się, że już w trzecim kwartale 2016 roku bę-
dziemy mieli gotowy projekt odbudowy i modernizacji 
dworca. Wówczas przyjdzie czas na wybór wykonawcy 
i  rozpoczęcie robót. Myślę, że będzie to przełom 2016 
i 2017 roku – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski z depar-
tamentu inwestycji PKP SA.

Pewnym problemem jest lokalizacja dąbrowskiego 
dworca. Znajduje się on pomiędzy torami, co spra-
wia, że dojście do niego jest utrudnione. Dlatego 
inwestor planuje budowę tunelu, który bezpośred-
nio połączy dworzec z miejskimi chodnikami i pe-
ronem.

Dokończenie na str. 2

Dąbrowski dworzec kolejowy zostanie odbudowany i gruntownie zmodernizowany. Zabytkowa 
ruina, jaką jest dzisiaj pozbawiony okien i drzwi budynek, przestanie straszyć podróżnych. Odzyska 
dawny blask i stanie się częścią nowej strefy urbanistycznej obejmującej stację w Dąbrowie Górniczej 
i poprzemysłowe tereny przylegające do gruntów PKP.
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 sms szybki miejski serwis

17 stycznia 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.

13 stycznia w Przedszkolu nr 6 odbył 
się pierwszy w tym roku koncert muzycz-
ny poświęcony tematyce noworocznej. 
Koncert w wykonaniu rodziny wycho-
wanka Maksymiliana odbył się w ramach 
programu „Rodzic aktywny w życiu 
przedszkolnym swojego dziecka”, dzięki 
któremu najmłodsi poznają zawody i pasje 

swoich rodziców, babć i dziadków.

17 stycznia w Pubie Sportowym, znajdu-
jącym się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
„Centrum”, 23 drużyny rywalizowały w ra-
mach I Turnieju Piłki Stołowej MOBILLBO 

CUP.

7 stycznia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej zorganizowano wernisaż wystawy 
prac plastycznych artystów zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Twórców Zagłębia 

Dąbrowskiego.
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9 stycznia  na zaproszenie Ministra Sportu 
Andrzeja Biernata gościli w Warszawie Shi-
han Tomasz Byjos z Klubu Sportowego RONIN 
oraz Dariusz Bajkowski, prezes PZKF. Okazją 
do spotkania z podsekretarz stanu Dorotą Idzi 
było podsumowanie XXII Mistrzostw Świata 

Karate Shotokan SKDUN.

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

Dokończenie ze str. 1
– Budynek ma być funkcjonalny i pełnić rolę dworca 

aglomeracyjnego. Znajdą się w  nim estetyczne pocze-
kalnie i strefa bezpośredniej obsługi podróżnych z ka-
sami biletowymi. Planujemy także uruchomienie punk-
tu obsługi dla osób niepełnosprawnych i  specjalnego 
miejsca dla podróżujących z  małymi dziećmi – mówi 
Jeremiasz Świerzawski.

Kolej zapewnia, że uszanuje zabytkowy charakter bu-
dynku.

– Mamy pełną świadomość, że dąbrowski dworzec 
to zabytek. Zależy nam na zachowaniu jego wszystkich 
cennych walorów. Ceglana bryła zostanie wyczyszczo-
na, a ubytki uzupełnione zgodnie z zasadami renowacji 
zabytków. Zachowamy ozdobne ornamenty, a  znisz-
czone części elewacji zrekonstruujemy – zapewnia Jere-
miasz Świerzawski.

Modernizacja dworca doskonale wpisuje się w miej-
skie plany rewitalizacji i zagospodarowania terenów po 
fabryce DEFUM.

– Jeszcze w latach 90-tych zrodził się pomysł stworze-
nia na pofabrycznych terenach nowego centrum miasta. 

W  2007 roku został on zapisany w  postaci szerokiego 
projektu do strategii rozwoju. Liczę, że teraz, dzięki 
współpracy z PKP uda nam się nie tylko trwale zrewita-
lizować poprzemysłowe tereny, ale także stworzyć przy-
jazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną – mówi 
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Warto przypomnieć, że modernizacja dąbrow-
skiego dworca to kolejna inwestycja PKP w ostatnim 
czasie. Niedawno kolej gruntownie zmodernizowała 
peron główny. Teraz spełnia on wszystkie standardy 
bezpieczeństwa. Został wyłożony antypoślizgowymi 
płytami. Zamontowano nowe wiaty dla podróżnych, 
przygotowano punkty informacyjne dla pasażerów, 
a  peron oświetlają nowe, energooszczędne lampy. 
Wcześniej znacznie większą modernizację przeszedł 
dworzec w  Ząbkowicach (bez budynku stacyjnego). 
Odnowiono między innymi zabytkowe zadaszenie 
i podwyższono płytę peronową. Dzięki rewitalizacji 
przywrócono już maksymalne prędkości na tej linii: 
120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla 
pociągów towarowych.

 Grzegorz Cius

drugie życie dworca

Program konferencji na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl
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27 STYCZNIA 1945 ROKU WYZWOLONO ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE WRAZ Z DĄBROWĄ GÓRNICZĄ

Styczniowe walki
Główna bitwa rozegrała się na terenach od Przemszy w Sławkowie w kierunku Strzemieszyc oraz na 
obszarze Małych Strzemieszyc.

W  styczniu 1945  r. Armia Radziecka zbliżała się 
w  szybkim tempie do wrót Zagłębia Dąbrowskiego. 
Mieszkańcy Strzemieszyc z  ukrywaną radością ob-
serwowali ciągnące w  odwrocie kolumny wojsk nie-
mieckich drogą od Sławkowa do Dąbrowy Górniczej. 
Wszyscy wiedzieli już, że „Hitler kaput”. 17 stycznia 
Strzemieszyce obsadzone zostały niemiecką dywizją 
spadochronową, która po dwóch dniach wycofała się, 
a  jej miejsce zajęły wojska ukraińskie gen. Własowa, 
współdziałające z Niemcami oraz jednostki pancerne.

Po zdobyciu Krakowa (19 stycznia) Armia Czerwona 
dowodzona przez gen. płk. Iwana Korownikowa otrzy-
mała rozkaz natarcia w kierunku na Bukowno-Starczy-
nów, Katowice, Gliwice. Najbliższym zadaniem było 
opanowanie rejonu Będzina, Sosnowca i  Hołdunowa. 
Wymagano, aby wojsko niszczyło siły żywe i sprzęt wo-
jenny nieprzyjaciela nie w centrum obszaru przemysło-
wego, lecz na jego obrzeżu. Rozkaz dowódcy nakazywał 
przerwać obronę niemiecką na linii Przemszy i  Białej 
Przemszy natarciem skrzydłami dwóch Korpusów Ar-
mijnych: 43 i 115, wspartych siłami 4 Korpusu Pancer-
nego Gwardii. Należało rozbić broniące się zaciekle 
zgrupowanie Niemców i opanować Będzin, Sosnowiec 
i Mysłowice, a następnie zająć Katowice i osiągnąć ru-
bież Zabrze-Mikołów.

Zadanie bojowe otrzymali: 43 Korpus Armijny (gen. 
major A. Andrejew), który nacierać miał na kierunku 
Sławków i  Sosnowiec, przerwać niemiecką obronę na 
Białej Przemszy i  opanować Strzemieszyce, Dąbrowę 
Górniczą, Będzin i  Sosnowiec; 115 Korpus Armijny 
(gen. mjr S. Kozaczok) nacierający w kierunku Jaworz-
na, przerwać miał obronę Jaworzna, przerwać obronę 
na Czarnej Przemszy i  osiągnąć rubież Mysłowice-
-Hołdunów a następnie opanować Katowice; 4 Korpus 
Pancerny (gen. ljtn. P. Połubojerow), który uderzyć miał 
w kierunku Jaworzna, z marszu sforsować Czarną Prze-
mszę i opanować Katowice.

W godzinach rannych 21 stycznia wojska radzieckie 
po przejściu Białej Przemszy w Sławkowie, rozpoczęły 
zacięty i wyjątkowo krwawy bój o Strzemieszyce. Jedno 
uderzenie wojsk sowieckich szło z  Łośnia na Tworzeń 
i Gołonóg, drugie z Lipówki na Krakówkę i Małe Strze-
mieszyce-Świerczynę, lecz zatrzymane zostało w  lesie 
na tzw. czerpaku, trzecie z  kierunku Szczakowa-Ni-
wa-Maczki-Niemce-Przełajka-Strzemieszyce. Bardzo 
aktywne były radzieckie stanowiska artyleryjskie na 
Przełajce, ostrzeliwujące Strzemieszyce Wielkie, Dą-
browę-Staszic, Zagórze i Kazimierz.

Największy opór stawiali Niemcy w rejonie Sławkowa, 
utrzymując obronę na Białej Przemszy. Jednostki 43 kor-
pusu, rozwijając natarcie na Strzemieszyce Wielkie, nie 
zdołały z  marszu przerwać obrony nieprzyjaciela. Biała 
Przemsza nie została sforsowana przez wszystkie naciera-
jące jednostki radzieckie, gdyż Niemcy rzucili swe odwo-
dy na silny kontratak. Radzieckie dywizje piechoty, 80-ta 
i 13-ta wprawdzie przerwały wcześniej niemiecką obronę, 
jednakże nie posuwały się dalej, gdyż główne siły 59 armii 
nie przeszły linii Białej Przemszy. 23 stycznia 43 korpus 
opanował Sławków, a 26 stycznia – Strzemieszyce, tocząc 
krwawą bitwę o te miejscowości.

Jeszcze przed przerwaniem frontu na Białej Przemszy 
tj. 18-19 stycznia, w  Strzemieszycach Małych pojawili 
się radzieccy rozwietczycy. Było ich kilku, może 10-ciu. 

Ukrywali się w stodołach i komórkach. Najprawdopo-
dobniej ktoś zawiadomił o  tym Niemców. Zaczęło się 
polowanie na Rosjan. Dwóch lub trzech zwiadowców 
spalono żywcem wraz ze stodołą, w której się ukrywali, 
a sześciu schwytano i powiązano drutem. Niemcy roz-
palili spore ognisko i wrzucili doń powiązanych żołnie-
rzy. Nie potrafię dziś ustalić, jaka jednostka niemiecka 

dokonała tego bestialskiego czynu. Wiadomym jest jed-
nak, że tych terenów bronił 222 pułk piechoty z 75 dy-
wizji Wermachtu wraz z innymi oddziałami wsparcia.

Na Świerczynie, w  miejscu gdzie spalono żywych 
zwiadowców postawiono pierwszy pomnik na początku 
lutego 1945 r. W tymże miejscu pogrzebano poległych 

żołnierzy radzieckich, którzy padli w  walkach na Li-
pówce, na Łanach i w lesie obok tzw. krzemionki.

Należy przypomnieć, że pierwsza po wojnie mani-
festacja ludności Strzemieszyc miała miejsce przy tym 
prymitywnym pomniku zbitym z desek. Było to praw-
dopodobnie 22 lutego 1945 r. Zebrało się wówczas sporo 
ludzi wraz z dziatwą szkolną. Podczas śpiewania „Roty” 
prawie wszyscy płakali. Przemawiało kilka osób. Jed-
nym z  nich był Jan Majewski, pełniący już wówczas 
funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej 
gminy olkusko-siewierskiej w  Strzemieszycach Wiel-
kich. Nazwiska pozostałych mówców czas zatarł w pa-
mięci. Dzisiaj pomnik ten jest zaniedbany i prawie za-
pomniany przez mieszkańców Strzemieszyc.

Po przerwaniu obrony niemieckiej na Białej Przemszy 
w Sławkowie na tzw. Koźle (miejsce pomiędzy Sławkowem 
a  Strzemieszycami) stoczono największą bitwę pancerną 
na terenie Zagłębia i Śląska. Walka trwała kilkanaście go-
dzin, pozostało po niej po kilkanaście wraków spalonych 
czołgów niemieckich i radzieckich. Jeszcze w maju 1945 r. 
stały tu zniszczone czołgi niemieckie z trupami ich załóg. 
Rozbite czołgi radzieckie usunięto wcześniej.

Po krwawej walce o  Strzemieszyce Wielkie zebrano 
zabitych żołnierzy na „czerpaku”, Przełajce, Lipówce, 
w  Tworzniu i  Małych Strzemieszycach. Zwłoki uło-
żono pod prymitywnym pomnikiem, zbitym z  desek 
z  gwiazdą na wierzchołku, na placu przed kościołem 
i tu je pochowano. Widziałem stos ciał ułożonych war-
stwami, młodych chłopców, niektórych o  skośnych 
oczach. Poległych zwożono wozami konnymi. W roku 
1947 ekshumowano zwłoki pochowanych żołnierzy 
i przeniesiono je do nieznanej mi miejscowości.

Jan Kmiotek
Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego

W godzinach rannych 21 stycznia 
wojska radzieckie po przejściu 
Białej Przemszy w Sławkowie, 
rozpoczęły zacięty i wyjątkowo 
krwawy bój o Strzemieszyce. Jed-
no uderzenie wojsk sowieckich 
szło z Łośnia na Tworzeń i Goło-
nóg, drugie z Lipówki na Krakówkę 
i Małe Strzemieszyce-Świerczynę, 
lecz zatrzymane zostało w lesie na 
tzw. czerpaku, trzecie z kierunku 
Szczakowa-Niwa-Maczki-Niemce-
-Przełajka-Strzemieszyce.
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Działalność oddziału  
czasowo zawieszona
Zagłębiowskie Centrum Onko-
logii Szpitala Specjalistycznego 
im. Sz. Starkiewicza, podobnie 
jak wiele placówek medycznych 
w kraju, padło ofiarą ogólno-
polskiego problemu, jakim jest 
malejąca liczba lekarzy specja-
listów.

Mimo wieloletnich zapowiedzi, do tej pory kolej-
nym rządom nie udało się wdrożyć żadnego skutecz-
nego programu, który zapewniłby odpowiedni system 
kształcenia i  tym samym stały dopływ do placówek 
medycznych poszukiwanych specjalistów. Szpitale ro-
bią, co w ich mocy, aby zapewnić pełną obsadę medycz-
ną. Zatrudniani są cudzoziemcy, a  dyrektorzy walczą 
o  każdego wolnego specjalistę. Niestety, takie metody 
i półśrodki w przypadku dużych placówek nie wystar-
czają. To dlatego Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w  Dą-
browie Górniczej zmuszone zostało do czasowego za-
wieszenia działalności oddziału chorób wewnętrznych. 
Wysiłki dyrekcji związane z zapewnieniem pełnej ob-
sady kadrowej na tym oddziale zderzyły się z  twardą 
rzeczywistością. W  efekcie, do momentu pozyskania 
nowych specjalistów, na oddział nie będą przyjmowani 
pacjenci. Wszyscy mają nadzieje, że ta czasowa przerwa 
nie będzie długa i dyrekcji uda się skompletować pełen 
zespół medyczny.

Jednocześnie w  wydanym oświadczeniu Zbigniew 
Grzywnowicz, dyrektor Zagłębiowskiego Centrum On-
kologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza, 
zapewnia, że do czasu uzupełnienia braków kadrowych 
wszyscy pacjenci wymagający opieki medycznej będą 
mieli ją zapewnioną, a osoby przyjęte na Szpitalny Od-
dział Ratunkowy będą kierowane na konkretne oddzia-
ły, gdzie zostanie im zapewniona odpowiednia opieka 
medyczna.

Sytuację przez cały czas monitorują również wła-
dze miasta, które zobowiązały dyrektora szpitala do 
jak najszybszego rozwiązania kwestii wyłączonego 
oddziału.

– Mimo czasowego zaprzestania działania oddziału 
wewnętrznego, pacjentom ani mieszkańcom nie zagra-
ża niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, ponieważ 
pozostałe oddziały szpitala funkcjonują bez zakłóceń, 
w tym oddziały specjalistyczne powiązane z oddziałem 
internistycznym czyli  m.in. diabetologia, kardiologia, 
nefrologia czy ostatnio uruchamiana gastroeterologia. 

Ponadto, działa także oddział neurologii, chirurgii 
ogólnej i urazowej, laryngologia, okulistyka, onkologia 
czy oddział pediatryczny, więc potencjał szpitala jest za-
chowany i pacjenci będą przyjmowani na poszczególne 
oddziały w zależności od zidentyfikowanych schorzeń 
– zapewnia Iwona Krupa, wiceprezydent Dąbrowy Gór-
niczej.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej in-
formuje i zapewnia wszystkich Pacjentów i ich bliskich, że:

1. Do czasu uzupełnienia braków kadrowych wszyscy Pacjenci wymagający opieki medycznej będą mieli ją 
zapewnioną.

2. Pacjenci przyjęci na Szpitalny Oddział Ratunkowy będą kierowani na konkretne oddziały (kardiologii, 
nefrologii, diabetologii, ortopedii), gdzie zostanie im zapewniona odpowiednia do potrzeb opieka medyczna.

3. Obecnie przebywający na oddziale wewnętrznym Pacjenci mają zabezpieczoną opiekę. Część zgodnie 
z przebiegiem procesu leczenia zostanie we właściwym czasie wypisana do domu, a osoby wymagające dalszej 
hospitalizacji zostaną objęte opieką przez odpowiedni do zdiagnozowanych potrzeb inny Oddział ZCO.

4. W  ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zagwarantowana jest stała i  ciągła opieka dyżurujących 
specjalistów.

5. O sprawie, zgodnie z obowiązującą w takich sytuacjach procedurą, zostały poinformowane wszystkie wła-
ściwe służby i placówki, by nowi pacjenci internistyczni kierowani byli do innych placówek służby zdrowia.

6. ZCO prowadzi aktywne rozmowy w celu uzupełnienia kadry oddziału wewnętrznego.

Lena, Natalia, Szymon i Kacper to 
najpopularniejsze imiona dzieci, któ-
rych narodziny w zeszłym roku zare-
jestrowano w dąbrowskim USC. Naj-
więcej par związek małżeński zawarło 
w sierpniu.

W  2015  r. w  dąbrowskim Urzędzie Stanu Cywilne-
go zarejestrowano 166 aktów urodzenia dziewczynek 

i 154 chłopców. Najwięcej dziewczynek – 28 – urodzi-
ło się w grudniu. Chłopcy najliczniej przyszli na świat 
w styczniu, było ich 27. Łącznie najwięcej narodzin – 47 
– odnotowano w grudniu.

Najchętniej wybierane imiona dla dziewczynek to 
Lena 11, Natalia 11, Maja 9, Zuzanna 9, Julia 9, Amelia 
8, Oliwia 7, Wiktoria 6, Nadia 5, Emilia 5, Alicja 5, Li-
liana 4, Aleksandra 4, Zofia 4, Maria 3; dla chłopców: 
Szymon 11, Kacper 10, Igor 7, Antoni 6, Wiktor 5, Alan 
5, Jakub 5, Filip 5, Jan 4, Natan 4, Adam 4, Miłosz 4, 
Bartosz 4, Marcel 4, Dawid 4.

Sierpień był najpopularniejszym miesiącem 
do zawierania małżeństw. 108 par zdecydowa-
ło się zrobić to właśnie wtedy. Na drugim biegunie 
znalazł się styczeń. Wówczas w związek małżeński wstą-
piło tylko 7 par. W całym roku zawarto 537 małżeństw. 
W 2015 roku zarejestrowano 1737 aktów zgonu (953 męż-
czyzn i 784 kobiet) osób zmarłych w Dąbrowie Górniczej. 
Na koniec roku liczba mieszkańców wyniosła 118 533.

W  zeszłym roku jedna seniorka świętowała setną 
rocznicę urodzin. Najstarszy dąbrowianin obchodził 
jubileusz 104 lat.

Rok w statystykach
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Odmieniona biblioteka  
będzie jak centrum kultury
Trzysegmentowy budynek, w środ-
ku księgozbiór, ale również pra-
cownie czy sala, w której zagoszczą 
wydarzenia kulturalne. Tak po 
modernizacji ma wyglądać siedzi-
ba strzemieszyckiej biblioteki.

– Bryła budynku wykonana będzie ze szkła i  cegły, 
tak aby nie odbiegać za bardzo od jego korzeni, ale jed-
nocześnie dać nieco świeżości – zapowiada Rafał Zwo-
liński, naczelnik wydziału inwestycji miejskich UM.

Przetarg na powinien zostać ogłoszony w lutym, a po 
jego rozstrzygnięciu ruszą prace, które potrwają do 
końca 2017 r. Kosztorys inwestorski opiewa na 8 mln zł.

Do budynku stojącego przy ul. Ofiar Katynia 93 do-
budowane zostaną istniejące niegdyś, ale wyburzone ze 
względu na zły stan techniczny, dwie części. Całość bę-
dzie mieć dwie kondygnacje. Pomieści księgozbiór, ale 
również wielofunkcyjną salę widowiskową, pracownie 
plastyczne czy komputerowe, a  także pomieszczenia, 
z których korzystać będą mogły np. stowarzyszenia.

– Obok wybudowane zostaną dojazdy i  parking, 
a  przy obiekcie znajdzie się scena letnia. Ciekawym 
rozwiązaniem będzie zielony dach z roślinnością, która 
ożywi całość – opowiada Rafał Zwoliński.

W zamyśle siedziba filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej ma stać się swego rodzaju dzielnicowym cen-
trum kultury. Służyć będzie nie tylko czytelnictwu, ale 
skoncentrują się tu też rozmaite wydarzenia artystycz-
ne, warsztaty, wystawy czy spotkania autorskie. PK

Stypendium dla Zespołu Szkół Technicznych
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej skarżą 

się na brak specjalistów z wykształceniem 

technicznym. Dlatego bardzo pozytywnym 

sygnałem jest przyznanie dla Zespółu Szkół 

Technicznych w Dąbrowie Górniczej stypen-

dium przez Fundację Gene’a Haasa. Pomoże 

ono w wyedukowaniu młodych ludzi, chcących 

rozwijać swoją karierę zawodową w przemy-

śle związanym z obróbką skrawaniem, oraz 

zachęci kolejnych kandydatów do podjęcia tej 

ścieżki kariery.

Na początku czerwca 2015 roku Fundacja Gene’a Ha-
asa ogłosiła nabór wniosków na stypendia dla szkół. 
Z Polski napłynęło 12 zgłoszeń. Jedną z placówek, które 
zakwalifikowały się do programu stypendialnego, jest 
Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, któ-
re otrzymało wsparcie w wysokości 5 000 USD. Łącz-
na kwota stypendiów dla polskich szkół przyznanych 
w 2015 roku w Polsce wyniosła 74 900 USD.

Środki Fundacji stanowią wsparcie dla uczniów i ich 
rodziców. Są przeznaczane na opłaty za czesne, pod-
ręczniki, odzież roboczą, drobne narzędzia oraz wy-
cieczki szkolne do zakładów produkcyjnych. Dodatko-
we wsparcie pomoże również zmotywować uczniów do 
pilniejszej nauki, ponieważ stypendia można wykorzy-
stywać także jako nagrody dla najlepszych uczniów.

– Jestem przekonany, że stypendia te nie tylko uła-
twią zdobycie wiedzy przez uczniów, którzy obecnie 
szkolą się na operatorów obrabiarek sterowanych nu-
merycznie, ale także przyciągną kolejnych młodych lu-
dzi do podjęcia edukacji w tej dziedzinie – powiedział 
Grzegorz Ziółkowski, Dyrektor Marketingu Abplanalp 
Sp. z o.o., dystrybutora obrabiarek marki Haas Automa-
tion, która ściśle współpracuje z  Fundacją Gene’a  Ha-
asa. – Liczę, że tego typu inicjatywy pozwolą znacznie 
wspomóc szkolnictwo zawodowe i dostarczyć na rynek 
tak poszukiwanych obecnie specjalistów. Wykfalifiko-
wani fachowcy CNC to pierwszorzędny warunek dal-
szego stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.

Stypendia Fundacji Gene’a Haasa przyznawane są we 
współpracy z firmą Haas Automation i amerykańskim 

Narodowym Instytutem Obróbki Metali (National In-
stitute for Metalworking Skills, NIMS). Fundacja Ge-
ne’a Haasa swoimi działaniami obejmuje 3 kontynenty: 
Amerykę Północną, Europę i Afrykę. Wkrótce pomoc 
dotrze także do Azji. Po rozpatrzeniu wszystkich ubie-
głorocznych wniosków Fundacja zdecydowała o  przy-
znaniu środków 61 szkołom z 15 europejskich krajów. 
Łącznie placówki te otrzymały 425 000 USD (377 000 
EUR).

Od 2001 r. Fundacja wspiera ponad 800 organizacji 
non profit. Szczególną opieką otacza organizacje po-
magające dzieciom i zapewniające posiłki dla potrze-
bujących. Funduje także stypendia dla szkół poma-
turalnych i wyższych szkół zawodowych dla uczniów 
i  studentów, rozpoczynających programy szkole-
niowe, głównie związane ze zdobyciem certyfikatu 
obsługi obrabiarek, oraz programy edukacyjne, we 
współpracy z organizacją SME-EF. Celem Gene’a Ha-
asa jest zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia na-
uki na kierunkach technicznych i kontynuowania ka-
riery zawodowej w przemyśle obróbczym i produkcji 
maszyn.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 1 (194) luty 2016

6

O wydarzeniach uświetniających 
100-lecie miasta z Damianem 
Rutkowskim, naczelnikiem 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
UM, rozmawia Lucyna Stępniewska

18 sierpnia 1916 roku, prawie 30-tysięczna 
miejscowość o nazwie Dąbrowa otrzymała wresz-
cie prawa miejskie. Władze carskie nie chciały 
wcześniej tego zrobić, dokonały tego dopiero 
okupacyjne władze austriackie. Czy ten dzień, 
100 lat później, będzie jakiś szczególny?

Dla Dąbrowy jako miasta ta data jest rzeczywiście naj-
ważniejsza i główne obchody całego jubileuszowego roku 
planujemy skupić w tym właśnie czasie, chociaż świętować 
urodziny miasta będziemy cały rok. Od 18 do 21 sierpnia 
przebiegać będzie Weekend Stulecia. W pierwszym dniu, 
przed PKZ, przy współudziale przedstawiciela Domu 
Habsburgów, będzie miała miejsce inscenizacja histo-
ryczna prezentująca wydarzenia 1916 roku, salwa armat-
nia na cześć miasta i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego. W  piątek obchodzić będziemy prze-
sunięte o kilka dni Święto Wojska Polskiego z piknikiem 
historyczno-militarnym w roli głównej, pokazami sprzętu 
i musztry paradnej w wykonaniu wielu grup rekonstrukcji 
historycznej, a wszystko to w Parku Hallera. Sobota będzie 
miała zdecydowanie muzyczny charakter. Dla mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej zagra przynajmniej 100 akor-
deonistów, po cichu liczymy, że będzie ich zdecydowanie 
więcej. Swoje umiejętności zaprezentuje także Marcin 
Wyrostek w projekcie Music&Dance Show będącym po-
łączeniem muzyki oraz choreografii tanecznych. Ostatni 
dzień – niedziela to tzw. videomapping, przedstawienie 
historycznych wydarzeń, tym razem na tle obiektów daw-
nego zakładu Defum, widowisko światło-dźwięk.

W  Dąbrowie Górniczej zawsze dużo się dzieje, 
ma miejsce wiele cyklicznych imprez, czy one tak-
że odbędą się w tym szczególnym roku?

W kalendarzu imprez na 2016 rok mamy kilkadziesiąt 
propozycji, wiele z nich jest znanych mieszkańcom mia-
sta. W tym roku będą miały jednak odświętny charakter, 
pojawi się też wiele nowości. Zaczynamy od imprez spor-
towych i to jeszcze w tym miesiącu. Mam tu na uwadze 
Bieg Walentynkowy, a po nim, w dniach 18-21 lutego Pu-
char Polski w koszykówce mężczyzn. W kwietniu sezon 

biegowy rozpocznie dziewiąty już Półmaraton Dąbrowski. 
Końcówka kwietnia i początek maja to tradycyjnie Dębo-
wy Maj Festiwal, eksplozja aktywności nad dąbrowskimi 
Pogoriami z  biegiem terenowym z  przeszkodami oraz 
masą krytyczną.

Wyjątkowe w  tym roku będą też Dni Dąbrowy Gór-
niczej, zapowiada się wiele atrakcji, wystąpią gwiazdy 
wielkiego formatu, po raz pierwszy też goście z zagranicy. 
W czerwcu zawody pływackie Pogoria Open Water. Kil-
kanaście imprez rowerowych, m.in. maraton rolkowo-ro-
werowy czy Skandia Maraton Lang Team.

We wrześniu odbędzie się X Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny im. Michała Spisaka. W  tym roku wydarze-
nie bez precedensu. Koncert inauguracyjny, z  Narodo-
wą Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, poprowadzi 
Maestro, prof.  Krzysztof Penderecki. Dalej tradycyjnie 
też ZagłębieWood, wiele atrakcji, zaskakujące kreacje i to 
w przystępnej cenie. Grudniowa impreza Graj i Pomagaj, 
kiermasz świąteczny i oczywiście Sylwester.

26 października, w rocznicę pierwszej sesji Rady Miej-
skiej z 1916 roku, odbędzie się uroczysta sesja RM dot. na-
dania praw miejskich.

Obchody 100-lecia miasta to nie tylko koncer-
ty, imprezy sportowe, pikniki, konkursy. Pojawią 
się także nowe, ważne wydarzenia o charakterze 
historyczno-edukacyjnym, a jednak w bardzo no-
woczesnym wydaniu.

Przygotowując program, nie chcieliśmy skupić się na 
wielkich koncertach, ale na mniejszych wydarzeniach, 
tworzonych przez mieszkańców i dla mieszkańców miasta, 
a odnoszących się do naszej tożsamości, korzeni, historii. 
I tak powstał np. projekt „Strefa Stulecia”, którego założe-
niem jest stworzenie w Dąbrowie Górniczej niecodziennej 
przestrzeni wystawienniczo-wydarzeniowej, która stanie 
się wizytówką dąbrowskich obchodów jubileuszowych, 
a  jednocześnie ich centralnym punktem informacyjnym 
i promocyjnym. Na Placu Wolności przed Pałacem Kultu-
ry Zagłębia powstanie czasowy, od wiosny do jesieni, mul-
timedialny pawilon wystawowy, w  tym strefa dla dzieci, 
gdzie prezentować będziemy zdjęcia, różne artefakty miej-
skie, wykorzystując system dolby sorround, ekrany, w tym 
ekrany dotykowe itp.

Inną propozycją będzie np. program promocyjny „Dą-
browianie 2016. 100 lat, 100 fotografii, 100 historii”. Opiera 
się on na wykorzystaniu faktu, że stulecie Dąbrowy Górni-
czej da się ukazać z perspektywy 100 żyjących mieszkań-
ców miasta w wieku od 1 do 100 lat, przez co będzie można 
otrzymać niezwykłą mozaikę 100 aktywnych dąbrowian, 
z których każdy ma własną historię wplecioną w historię 
miasta. Będą plenerowe fotografie, album fotograficzny, 
interaktywna prezentacja internetowa, a  wszystko złoży 
się na barwny, wielowątkowy obraz Dąbrowy Górniczej.

Na koniec chciałabym zapytać o  przygotowy-
waną monografię miasta. Kiedy będzie wydana, 
gdzie będzie można ją kupić?

Obchody 100. rocznicy urodzin miasta zostaną uczczo-
ne także przez wydanie nowej monografii miasta. Po-
przednia, Wacława Długoborskiego, powstała w  1976 
roku, a więc dokładnie 40 lat temu. Pieczę nad tym przed-
sięwzięciem przejęło Muzeum Miejskie „Sztygarka” i  to 
właśnie na stronie internetowej tej placówki można zna-
leźć wszelkie informacje na ten temat. Monografia składać 
się będzie z  trzech części. Pierwszy tom poświęcony jest 
najogólniej mówiąc geologii i  przyrodzie, drugi historii, 
trzeci poszczególnym dzielnicom miasta. Książka wyda-
wana będzie sukcesywnie w 2016 roku. Można już w mu-
zeum (tel. 32/2623695, mail: sekretariat@muzeum-dabro-
wa. pl) dokonać subskrypcji na jej zakup, wpłacić zaliczkę 
min. 50 zł. Cała monografia kosztować ma 150 zł.

Dziękując za rozmowę, życzę pełnej realizacji 
wszystkich przedsięwzięć.

Body na obchody
Rok 2016 to bardzo szczególny 
i wyjątkowy czas dla Dąbrowy 
Górniczej, a to wszystko za sprawą 
obchodów 100-lecia nadania 
jej praw miejskich. Z tej okazji 
1 marca zainaugurowana zostanie 
kampania dla świeżo upieczonych 
rodziców i ich pociech pod nazwą 
„BODY na OBCHODY”.

Kampania będzie polegać na tym, że każdy z rodziców 
dzieci urodzonych w  2016 roku w  Dąbrowie Górniczej, 
który zjawi się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu dopeł-
nienia wszystkich formalności związanych z urodzeniem 
potomka, otrzyma pamiątkowe body z okazji obchodów 
100-lecia miasta.

Zależy nam, aby każdy obdarowany maluch został sfo-
tografowany w jubileuszowym prezencie a zdjęcia zostały 
przesłane na adres adziubek@dabrowa-gornicza.pl. Do 
każdego zdjęcia prosimy o dopisanie imienia i nazwiska 
maluszka oraz daty jego urodzenia.

Zebrane zdjęcia po zakończeniu jubileuszowego 
roku pozwolą nam na stworzenie pamiątkowego al-
bumu wszystkich młodych dąbrowian urodzonych 
w tak ważnym dla miasta 2016 roku.

Ważna informacja dla urodzonych w styczniu i lutym! 
Nikt nie będzie pokrzywdzony. Po oficjalnym starcie 
kampanii pamiątkowe body trafią do Państwa za pośred-
nictwem poczty.

Zapraszamy do wspólnej, jubileuszowej zabawy i czeka-
my na zdjęcia.

Jubileuszowy 2016 rok
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Od 18 do 21 lutego, podczas 
„Dąbrowa Górnicza Basket 
Cup 2016” przed PKZ stanie 
Strefa Kibica.

Strefa, w  specjalnych ogrzewanych namiotach, 
będzie działać codziennie w  godz. 11-17. Nie za-
braknie w niej m.in. samych koszykarzy MKS Dą-
browa Górnicza oraz zawodników drużyn biorą-
cych udział w turnieju.

Dla wszystkich zainteresowanych turniejem 
oraz dla miłośników koszykówki organizatorzy 
przygotowali sporo atrakcji – gry stacjonarne, 
minikosz dla dzieci, konsole video z grami spor-
towymi, a  także liczne konkursy z  nagrodami. 
Będą też warsztaty i  zabawy dla najmłodszych, 
których pod opiekę wezmą animatorzy.

Turniejowa 
strefa

Dąbrowa Górnicza  
w telefonie i tablecie
A gdyby tak zmieścić całą 
Dąbrowę w telefonie? Podjęliśmy 
to wyzwanie i udało się! Efektem 
jest pierwsza oficjalna aplikacja 
mobilna Dąbrowy Górniczej na 
smartfony i tablety, którą można 
bezpłatnie pobrać w Google Play 
i AppStore.

– Obecnie aplikacje mobilne stały się częścią współ-
czesnego świata i na każdym kroku starają się ułatwić 
nam życie. Wiele miast już wcześniej zdecydowało się 
na opracowanie tego typu aplikacji. Dzisiaj do tego 
grona dołącza też Dąbrowa Górnicza i  od razu wyso-
ko podnosi poprzeczkę – mówi Damian Rutkowski, 
naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, który 
odpowiada za uruchomienie aplikacji.

Czym więc dąbrowska aplikacja wyróżnia się na tle 
innych miejskich aplikacji?

– Przede wszystkim tym, na co bardzo mocno stawia-
liśmy od samego początku. To moduł tak zwanej roz-
szerzonej rzeczywistości (w aplikacji kryje się pod skró-
tem AR), który po uruchomieniu staje się wirtualnym 
przewodnikiem po Dąbrowie. Wystarczy „wycelować” 
telefonem bądź tabletem w  dowolnym kierunku, a  na 
wyświetlaczu naszego urządzenia pokaże się informa-
cja o miejscach lub instytucjach znajdujących się przed 

nami, wraz z dokładną odległością – opisuje naczelnik 
Rutkowski.

Korzystając z  aplikacji, można także „na żywo” 
w swoim telefonie oglądać widok z kamer nad Pogorią 
III i w centrum miasta, wyszukać dogodne połączenie 
komunikacji miejskiej, poznać ciekawe miejsca oraz 
wydarzenia kulturalne i  sportowe, a  także przeczy-
tać szczegółowe opisy tras spacerowych i rowerowych, 
wzbogacone o funkcję nawigacji.

– Aplikację stworzyliśmy nie tylko z myślą o osobach, 
które odwiedzają Dąbrowę, ale przede wszystkim dla 
mieszkańców, dlatego wspólnie z nimi dalej chcemy ją 
współtworzyć i modyfikować tak, aby stawała się jesz-
cze bardziej użyteczna i pomocna – podsumowuje Da-
mian Rutkowski.

Jeżeli znacie atrakcyjne miejsca i  trasy, których nie 
ma jeszcze w aplikacji, prześlijcie ich krótki opis, adres 
lub współrzędne geograficzne, a w przypadku tras pie-
szych i rowerowych również ślad trasy zapisany w pliku 
w formacie gpx.

Do współpracy zapraszamy również dąbrowskich 
przedsiębiorców, głównie branży gastronomicznej oraz 
hotelarskiej, i  czekamy na ciekawe opisy, wizytówki 
i zdjęcia (co najmniej 1 MB) prowadzonych przez was 
miejsc.

Informacje do dodania do aplikacji, a  także opinie 
o jej treści i funkcjonowaniu prosimy przesyłać na ad-
res: mzawadzki@dabrowa-gornicza.pl.

Osoba do kontaktu: Maciej Zawadzki, tel. 32 295 67 
97.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie, a jej autorem jest 
krakowska firma Amistad.

Czołówka w Dąbrowie 
powalczy o puchar
12 stycznia wylosowano 
ćwierćfinałowe pary Dąbrowa 
Górnicza Basket Cup 2016. Rywalami 
MKS-u będą Czarni Słupsk. Turniej 
zostanie rozegrany w hali Centrum od 
18 do 21 lutego.

– Czarni to trudny rywal, trzeba będzie się przyło-
żyć. Udało nam się jednak wygrać z nimi na wyjeździe, 
może uda się też u  siebie – oceniał „na gorąco” Rafał 
Podgórski, prezes MKS-u Dąbrowa Górnicza.

– Jesteśmy dumni, że tak dynamicznie tworzy się 
historia naszego klubu. Drugi sezon gramy w  ekstra-
klasie, teraz będziemy mieć okazję zagrać o puchar. Bę-
dziemy grali twardo i nieustępliwie – mówił Podgórski.

W  pozostałych meczach Rosa Radom zmierzy się 
z Polskim Cukrem Toruń, Stelmet Zielona Góra z Asse-
co Gdynia, a Anwil Włocławek z Polfarmexem Kutno. 
Losowanie odbyło się w Pałacu Kultury Zagłębia.

– Dąbrowa od kilku lat konsekwentnie buduje swoją 
pozycję na koszykarskiej mapie Polski, zarówno w eks-
traklasie, jak również w koszykówce młodzieżowej. To 
prężny ośrodek – podkreślał dąbrowskie atuty Marcin 
Widomski, prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

– Dla nas to zaszczyt, że zaufano nam i możemy or-
ganizować tak prestiżową imprezę. Przyjadą do nas 
zapewne kibice nie tylko z  naszego regionu, ale też 
z  innych części Polski – zaznaczył Zbigniew Podraza, 
prezydent miasta.

Do zmagań o puchar przystąpią czołowe zespoły Tau-
ron Basket Ligi, dlatego nie zabraknie emocjonujących 
i widowiskowych pojedynków. Kibice bilety będą mogli 
kupować w serwisie abilet. pl. Ci, którzy nie wybiorą się 
do Dąbrowy Górniczej, ćwierćfinałowe starcia mogą 
obejrzeć bezpłatnie w portalu ipla. tv. Półfinały i finał, 
na kanałach sportowych, pokaże Polsat. PK
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Alternatywa dla samochodów
Wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, bus-pasy, rozwinięty system ścieżek rowerowych czy 
płynny przejazd przez miasto samochodem z prędkością 50 km/h. To część projektu „Zielona mo-
bilność”, do realizacji którego szykuje się Dąbrowa Górnicza.

„Zielona mobilność” to ogromne przedsięwzięcie, 
które może znacząco poprawić poruszanie się po mie-
ście komunikacją zbiorową i  rowerem, uspokoić ruch 
samochodowy i podnieść bezpieczeństwo pieszych.

– Główną oś miasta, od Będzina do huty Katowice, 
zdominował ruch samochodowy. Ulice mają miejscami 
trzy szerokie pasy, co skłania do szybkiej jazdy. Biegnie 
przy nich linia tramwajowa, jednak pasażerowie muszą 
zadeklarować się, czy chcą jechać tramwajem czy auto-
busem. Nie mają możliwości szybkiego przemieszcze-
nia się między przystankami. Muszą pokonać przejście 
podziemne albo przebiegać przez jezdnię w niedozwo-
lonym miejscu. To, mimo dużej częstotliwości kurso-
wania autobusów i  tramwajów, utrudnia korzystanie 
z komunikacji publicznej – wylicza Andrzej Szambor-
ski z firmy Trako, która opracowała plan zrównoważo-
nej mobilności miejskiej.

Zgodnie z nim, m.in. przystanki tramwajowe i auto-
busowe w wybranych miejscach powinny zostać połą-
czone, na pewnych odcinkach ruch autobusowy można 
wprowadzić na torowiska, a  na innych wydzielić bus-
-pasy. Dojścia do przystanków powinny być poprowa-
dzone wyniesionymi przejściami dla pieszych. Należy 
wprowadzić ograniczenie prędkości do 50  km/h, co 
podniesie bezpieczeństwo i  upłynni ruch. Projekt sta-
wia także mocno na rowery. Żeby docierać nimi do 
szkoły czy pracy, przy głównych ulicach muszą powstać 
ścieżki rowerowe, a także miejsca do ich bezpiecznego 
parkowania.

– Tramwaj, autobus czy rower może być alternatywą 
dla samochodu. Do tego potrzebna jest dobra sieć połą-
czeń, dogodny rozkład, wygodne drogi rowerowe – wy-
licza Andrzej Szamborski.

W zeszłym roku program „Zielonej mobilności” kon-
sultowano z mieszkańcami i organizacjami pozarządo-
wymi. W tym roku przyjdzie czas na zaprezentowanie 
go dąbrowianom i prace projektowe.

– Działania wymagają również porozumienia 
z Tramwajami Śląskimi. Dotyczy to remontu torowisk, 
wprowadzenia na nie autobusów i połączenia trakcji za-
silającej z oświetleniem. Wtedy będzie można uwolnić 

chodniki od słupów i uzyskać więcej miejsca dla dróg 
rowerowych – zapowiada Rafał Zwoliński, naczelnik 
wydziału inwestycji miejskich UM.

– „Zielona mobilność” wymaga zmiany sposobu my-
ślenia o poruszaniu się po mieście. Dąbrowa Górnicza 
ma spory potencjał, można w tym temacie wiele zdzia-
łać, ale trzeba odważnych decyzji – zaznacza Andrzej 
Szamborski.

Realizacja zadania, którego koszt może sięgnąć 80 
mln zł, rozpocznie się w przyszłym roku. Miasto będzie 
się starać zdobyć na to unijne dofinansowanie.

 PK

– Tramwaj, autobus czy rower 
może być alternatywą dla 
samochodu. Do tego potrzebna 
jest dobra sieć połączeń, 
dogodny rozkład, wygodne 
drogi rowerowe.

97 tys. 883 zł 7 gr. zebrali wolontariusze z czterech dąbrowskich sztabów, które 10 stycznia włączyły się do 24.finału Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla oddziałów pediatrycznych i opiekę medyczną seniorów. Orkiestrowe wydarzenia odbyły się w Pałacu Kultury Zagłębia, a jedną z atrakcji nad Pogorią III było wspólne morsowanie.
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Kolejny etap eko-inwestycji na 
Lipówce II zakończony

Dla przypomnienia – już we wrześniu 2014 r., dzięki za-
kończeniu pierwszego etapu rozbudowy, instalacja uzyska-
ła status RIPOK. Warta kilkanaście milionów inwestycja 
obejmowała rozbudowę hali przyjęć oraz unowocześnie-
nie elementów mechanicznej części instalacji. Zmoderni-
zowano również istniejącą kompostownię wraz z placami 
dojrzewania kompostu oraz bezodorową instalację do 
kompostowania odpadów zielonych. Już wtedy dąbrowski 
RIPOK mógł przerobić zmieszane odpady komunalne od 
prawie 220 tysięcy mieszkańców. Jednak to zdecydowanie 
za mało w stosunku do potrzeb całego Regionu II, wyzna-
czonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, 
który zamieszkuje ponad 2 miliony mieszkańców z 34 
gmin, do których należy także Dąbrowa Górnicza.

RIPOK – najwyższe standardy 
gospodarki odpadami

Zgodnie z prawem odpady „wyprodukowane” przez 
każdego z nas mogą być dostarczane tylko do instalacji 
posiadającej status RIPOK, który gwarantuje, że odpady 
zostaną zagospodarowane z zachowaniem najwyższych 
standardów ochrony środowiska. W zakładzie odpa-
dy odebrane od mieszkańców zostają rozdzielone na 2 
główne strumienie. Strumień zawierający cenne surowce 
wtórne trafia na oddzielną linię sortowniczą, na której wy-
segregowuje się papier, plastik, metale i szkło. Natomiast 
drugi strumień, o wielkości do 80 mm, trafia taśmociąga-
mi do starej i nowej kompostowni. W tej frakcji znajdują 
się bowiem odpady organiczne, które przepisy zabraniają 
złożyć na składowisku bez przetworzenia. W betonowych, 
szczelnych bioreaktorach zamkniętych w halach Lipowki 
II odbywa się więc proces stabilizowania tych odpadów do 
odpadów obojętnych – neutralnych dla środowiska.

Proces jest całkowicie sterowany automatycznie, a cała 
instalacja, z zamkniętym obiegiem wody i powietrza, 
spełnia wysokie standardy ochrony środowiska. Znakiem 
rozpoznawczym dla Lipowki jest choćby wysoki na ponad 
20 m komin, którym wylatuje czyste powietrze popro-
cesowe, oczyszczone systemem zamkniętych biofiltrów. 
W tym zakresie zakład spełnia nie tylko przepisy krajowe, 
ale też unijne, mimo iż w Polsce brak jest tzw. ustawy odo-
rowej. – Gdyby UE chciało wprowadzić takie przepisy, je-
steśmy gotowi już teraz – mówi Wojciech Łagoń, dyrektor 
ZPOK Lipówka II.

Inwestycje dla środowiska
Na przeprowadzenie rozbudowy w roku 2015 Zakład 

Lipówka II uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki 
preferencyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 
11 milionów zł w ramach programu priorytetowego „Ra-
cjonalna gospodarka odpadami”. Dzięki rozbudowie za-
kład może teraz przyjąć i przerobić odpady od prawie 300 
tysięcy mieszkańców. RIPOK – jako instalacja regional-
na – gwarantuje gminie Dąbrowa Górnicza oraz innym 
gminom, z którymi współpracuje osiągnięcie ustawowych 

obowiązków w zakresie odpowiednich poziomów odzy-
sku i recyklingu oraz redukcji frakcji biodegradowalnej 
trafiającej na składowisko. Dzięki temu gminy unikną 
wysokich kar, które – zgodnie z przepisami – nakłada 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. A wymaga-

nia te rosną z roku na rok. W 2016 r. tylko 18% (docelowo 
w 2020 r. aż 50%) wszystkich zebranych odpadów ma być 
skierowane do odzysku i recyklingu. Unia Europejska 
mówi nawet o poziomie 65%, który już planuje się w no-
wym Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Stąd też zakończony jesienią 2015 r. kolejny etap roz-
budowy Zakładu Lipówka II dotyczył zwiększenia mocy 
przerobowych zakładu w jego części biologicznej, czyli 
wybudowania nowej kompostowni, ale również rozbu-
dowy części mechanicznej zakładu. Rozbudowana zosta-
ła linia do segregacji surowców wtórnych. Zakład zyskał 
między innymi nową kabinę sortowniczą oraz zakupił 
w pełni automatyczną rozrywarkę do worków, w których 
przyjeżdżają na zakład surowce wtórne zbierane selek-
tywnie przez mieszkańców. Wszystko po to, aby na liniach 
sortowniczych wydobyć jak najwięcej wartościowego 
surowca. Docelowo planowana jest rozbudowa RIPOK 
Lipówka II do swoistego Regionalnego Centrum Zago-
spodarowania i Recyklingu Odpadów. Całkowita wartość 
ubiegłorocznych inwestycji Lipówki zamyka się w grani-
cach 18 mln zł.

Nie jest to jedyna ekoinwestycja, którą Grupa ALBA 
zrealizowała w ubiegłym roku. W listopadzie 2015 r. 
ALBA otwarła kolejnego RIPOK-a – tym razem w Cho-
rzowie. Również ten projekt, wart ponad 20 milionów zł, 
uzyskał dofinansowanie w formie preferencyjnej po-
życzki NFOŚiGW. Dzięki inwestycji chorzowski za-
kład powiększył się o nowoczesną kompostownię wraz 
z niezbędną infrastrukturą oraz nową halę dla części 
mechanicznej zakładu. W chwili obecnej RIPOK ALBA 
w Chorzowie może przyjąć i zagospodarować odpady 
od prawie 200 tysięcy mieszkańców z Chorzowa oraz 
innych gmin aglomeracji śląskiej.

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Lipówka II w Dąbrowie 
Górniczej powiększył się o nową kompostownię do odpadów biodegradowalnych. 8 grudnia 
2015 r. nastąpiło symboliczne otwarcie, które podsumowało kolejny etap rozbudowy zakładu.

Instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego z bioreaktora.

Taśmociąg doprowadzający frakcję 0-80 mm do hali załadunku 
bioreaktora.

Wentylator komory bioreaktora.
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Od 1 lutego będzie można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 25) 
wystawę Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981.

Wystawa przedstawia ważne wydarzenia od strajków sierpniowych 1980 r. po wprowadzenie stanu wojennego 
w grudniu 1981 r. Plansze ukazują drogę, która doprowadziła do powstania NSZZ „Solidarność”, relacje Związku 
z komunistyczną władzą i stosunek społeczeństwa do „Solidarności” na tle najważniejszych wydarzeń życia poli-
tycznego, społecznego i gospodarczego kraju.

Wystawa będzie dostępna w godzinach otwarcia biblioteki przez cały luty. Wstęp wolny.
Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w 30. rocznicę narodzin „Solidarności”. Eks-

pozycja została udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodatkowe informacje: Dział Marketingu MBP, tel.: 32 639 03 01; e-mail: marketing@biblioteka-dg.pl.

Biblioteka po raz kolejny organizu-
je wielki kiermasz książek używa-
nych. W holu Biblioteki Głównej (ul. 
T. Kościuszki 25) będzie można się 
zaopatrzyć za symboliczną złotówkę 
w nowe pozycje do domowej biblio-
teczki. Wśród używanych, ale wciąż 
wartościowych i poczytnych tytułów, 
znajdą się zarówno pozycje popular-
no-naukowe, książki obyczajowe, 
powieści kryminalne, lektury szkolne 
czy bajki dla dzieci.

Zimowy Kiermasz Książek odbędzie się w  lu-
tym. Przez cały miesiąc w  godzinach otwarcia 
biblioteki będzie można przeglądać literackie 
pozycje. Kiermasz będzie też okazją, by tchnąć 
w niepotrzebne książki nowe życie i oddać je do 
książnicy. Część darów na pewno znajdzie nowy 
dom, a  inne może znajdą się na bibliotecznych 
półkach.

Pozyskane w  trakcie trwania kiermaszu środki 
zostaną przeznaczone na zakup nowych książek, 
które wzbogacą zbiory dąbrowskiej biblioteki.

Zimowy  
Kiermasz Książek

W ferie zGRAj się z biblioteką!
Co czeka na najmłodszych w biblio-
tece? Oczywiście gry z wyobraźnią 
i igraszki z literaturą. W ferie dąbrow-
ska książnica „rozegra się” na dobre. 
Dzieci i młodzież będą mogły wziąć 
udział w zajęciach, które w tym roku 
będą odbywały się pod hasłem „zGRAj 
się z biblioteką! ”.

Biblioteka Główna oraz poszczególne filie na tere-
nie całego miasta przygotowały na czas zimowej prze-
rwy w  nauce wiele rozgrywek: plastycznych, ruchowych 
i  edukacyjnych. Nuda nikomu nie grozi, bo biblioteczne 
propozycje skierowane są do uczniów w  różnym wieku. 
W placówkach MBP na uczestników zimowych spotkań 
czekać będą gry planszowe, karciane i fabularne oraz emo-
cjonujące rozgrywki z wykorzystaniem konsoli. Nie lada 
wyzwaniem będzie stworzenie własnej gry planszowej. Na 
pewno znajdą się też chętni do wzięcia udziału w grach lo-

gicznych, słownych czy quizach językowych. Ci, których 
rozpiera energia, odnajdą się w licznych zajęciach rucho-
wych, a ciekawi dzieciństwa swoich rodziców i dziadków, 
zainteresują się grami z dawnych lat. Jak zawsze w biblio-
tece każdy znajdzie coś dla siebie, a ferie będą okazją, aby 
zGRAć się z nią na dobre!

Wszystkie propozycje są bezpłatne. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy!

Szczegółowy plan zajęć dostępny na stronie:  
biblioteka-dg.pl
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„Tajemnica zalotów dinozaurów”
Co mają wspólnego dinozaury 
z ptakami? Czy ogromne gady 
sprzed 100 mln lat potrafiły 
„tańczyć”? W jaki sposób 
dobierały się w pary?

Już 11 lutego będziemy mogli posłuchać informacji na 
temat zalotów dinozaurów. Będzie to pierwsze w Polsce 
publiczne wystąpienie traktujące o odkryciu, które od-
biło się szerokim echem na całym świecie.

Na dzikich terenach Colorado zespół naukowców, 
pod kierunkiem dra Martina Lockley’a, zlokalizował 
cztery wielkopowierzchniowe areny ze śladami inten-
sywnego „przebierania” nogami dużych teropodów. 
Ślady te pozostawały tajemnicą przez ponad dwa lata. 
W międzyczasie powstawały różne hipotezy tłumaczą-
ce okoliczności ich powstania.

O  odkryciu i  jego kulisach opowie Dawid Surmik, 
uczestnik badań, który jako pierwszy zasugerował, że 
mogą to być ślady aktywności godowej, swoistych „tań-
ców”, podobnych do tych, jakie w trakcie sezonu lęgo-
wego wykonują ptaki na tokowiskach.

Międzynarodowy „Katolik”

Szkoły Katolickie z Dąbrowy Górniczej stały się Szko-
łami Partnerskimi Ambasady Francji i Instytutu Fran-
cuskiego w  Polsce oraz ośrodkiem przygotowującym 
uczniów do egzaminu DELF. Umowę podpisali: Xavier 
Wasson – Attaché ds. współpracy edukacyjnej Amba-
sady Francji w  Warszawie, Renata Klimek-Kowalska 
– prezes Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków 
i Kultur, Maria Chodkiewicz – dyrektor Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich i  Ewa Raszka – dyrektor 
Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej. 

Uroczystość prowadzili w  języku francuskim i  pol-
skim gimnazjaliści Wojtek Tabor i  Julka Płonka. Na-
tomiast program artystyczny zaprezentowali uczniowie 
klasy V b: Julka Gurgul, Zosia Tabor, Oliwia Gąsior, Lu-
cynka Ligowska, Basia Hołda i Tymek Tkacz. Dzieci wy-
konały inscenizacje piosenek francuskich „Le Clown” 
oraz „Dans sa maison”. Mali artyści zebrali wielkie bra-
wa i gratulacje. Historię współpracy dąbrowskich Szkół 
Katolickich ze szkołami francuskimi przedstawił w for-
mie filmu Maciek Bugaj, uczeń kl. II LO.

Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej 
weszły, jako jedyne w mieście i jedne z nielicznych w kraju, do 
grona 10 szkół wyróżnionych przez Ambasadę Francji za ich wkład 
w dziedzinie nauczania języka francuskiego i rozpowszechnianie 
kultury francuskiej w regionie.

Żeromski  
w górĘ

Już po raz osiemnasty miesięcznik Per-
spektywy opracował Ranking Szkół Ponad-
gimnazjalnych. 14 stycznia opublikowana 
została lista 500 najlepszych liceów i 300 
najlepszych techników w Polsce.

Na liście ogólnopolskiej znalazła się tylko jedna dą-
browska placówka – II Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Żeromskiego.

W  tym roku dąbrowskie liceum zostało sklasyfi-
kowane na 351. miejscu w  kraju i  41. w  wojewódz-
twie. Dzięki temu może posługiwać się tytułem Brą-
zowa Szkoła 2015. To najlepszy wynik od kilku lat. 
W 2015 r. Żeromski zajmował bowiem 399. pozycję, 
a dwa lata temu 439.

Pozostałe dąbrowskie szkoły nie zmieściły się w ran-
kingu ogólnopolskim, ale wśród 100 szkół wojewódz-
twa obok II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żerom-
skiego (tu na miejscu 41.) znalazło się także V Liceum 
Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Zamoyskiego (57. miejsce) i I Liceum Ogólnokształcące 
im. Łukasińskiego (59. miejsce).

Wśród setki techników w  naszym województwie 
dąbrowskie Technikum nr 3 w  Zespole Szkół Ekono-
micznych im. Adamieckiego zajmuje 45. miejsce, Tech-
nikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych 63. miejsce, 
a Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Nauko-
wych 94. miejsce.

Pierwsze miejsce w  ogólnopolskim rankingu Per-
spektyw wśród liceów zajęło XIII Liceum Ogólno-
kształcące w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie), na-
tomiast wśród techników – Technikum Nowoczesnych 
Technologii w Kleszczowie (woj. łódzkie).

W rankingu dla naszego województwa najwyżej upla-
sowało się V Liceum Ogólnokształcące w Bielsko-Białej, 
zajmując 22. miejsce, i Technikum nr 4 w Zespole Szkół 
nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju z 12. miejscem. Spośród szkół 
z naszego regionu w pierwszej setce znalazło się Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu 
(97. miejsce), uzyskując wynik lepszy niż w  poprzed-
nich latach, a w kategorii techników – Technikum Ar-
chitektury Krajobrazu w  Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących z Wojkowic (228. miejsce).  Kamila Pawłowska
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Oko w oko z pracodawcą
– czyli IX targi Pracy i Praktyk Studenckich

Pracodawca nie zapuka do Twoich drzwi. Ty zapukaj 
do odrzwi pracodawcy. Albo... weź udział w  Targach 
Pracy i Praktyk Studenckich! Już 4 marca Wyższa Szko-
ła zaprasza do udziału w tym wydarzeniu!

Targi rozpoczną sie o godz. 9.00 wykładem inaugura-
cyjnym pt. „Prosto do celu – Jak skutecznie wyznaczać 
i osiągać cele zawodowe i osobiste? ”, który poprowadzi 
dr Sabina Ratajczak – psycholog, trener, coach, wykła-
dowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
prowadząca od 12 lat szkolenia i  treningi z  zakresu 
komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, tech-
nik sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji, doskonale-
nia miękkich kompetencji przydatnych w zarządzaniu 
ludźmi, budowaniu relacji, treningi kierownicze, warsz-
taty integracyjne oraz szkolenia doskonalące kompe-
tencje trenerskie.

– To już 9 edycja targów – mówi Magdalena Kot-Rado-
jewska, organizator targów. Co roku wydarzenie cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem. Rośnie też liczba 
firm zainteresowanych udziałem w  targach. To wynik 
trudności na rynku pracy, związanych z pozyskaniem 
właściwych pracowników. Badania donoszą, że jedna 
trzecia pracodawców odczuwa niedobór talentów. Tar-
gi to dla pracodawców doskonała okazja, by pozyskać 
młodych, prężnych i chętnych do pracy kandydatów.

Podczas wydarzenia studenci WSB, absolwenci 
uczelni i  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz 
inne zainteresowane osoby będą mogły spotkać się 
z  przedstawicielami firm, które są zainteresowane 
zatrudnieniem potencjalnych pracowników. W  Tar-
gach weźmie udział blisko 50 wystawców z  różnych 
branż,  m.in.: Saint Gobain, Doradztwo Personal-
ne Menedżer Sp. z o.o., Coig SA, Aterima Sp. z o. o. 
Sp. k., UPC Sp. z o.o., Slet Sp. z o.o., NBP Katowice, 
DSA Investment S. A., MENNICA Finance S.A., IBM 
Global Services Delivery Polska Sp. z o.o., American 
Instutute for Foreing Study (Poland) Sp z  o.o., Stu-

dio fitness Energys, Nationale Nederlanden Usługi 
Finansowe S.A., Synegry Platform Sp z. o.o.

To znakomita okazja do bezpośredniego kontaktu 
z pracodawcami, pozostawienia swojego CV czy pozna-
nia wymagań wobec przyszłych pracowników.

– W  trakcie Targów Pracy i  Praktyk Studenckich 
odbywać się będzie Akademia Rozwoju Kompetencji, 
w  ramach której wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do udziału w szkoleniach i prezentacjach prowa-
dzonych przez firmy – dodaje Magdalena Kot-Radojew-
ska. Uczestnicy będą mogli zbadań swoje predyspozycje 
zawodowe, ocenić mocne i  słabe strony w  kontekście 

wymagań współczesnego rynku pracy czy dowiedzieć 
się, jak pozyskać środki na założenie własnego biznesu.

Patronat honorowy nad Targami objęło Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.

Wystawcy będą obecni na swoich stanowiskach w go-
dzinach 9.00 – 14.00. Udział w Targach oraz szkoleniach 
organizowanych w ramach Akademii Rozwoju Kompe-
tencji jest bezpłatny.

Więcej na www.wsb.edu.pl/targipracy 

Wysyłasz 15 CV dziennie i nic? Wciąż czekasz, a telefon milczy.... Dlaczego? Bo dziś pracy szuka się 
inaczej. Czas, kiedy wysyłaliśmy aplikacje w odpowiedzi na oferty zamieszczone w Internecie dawno 
minął. Jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę, musisz wziąć sprawy w swoje ręce.

15 stycznia, podczas Koncertu Noworocznego w PKZ, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej została wyróżniona Złotym Laurem im. Adama Piwowara. Uczelnia otrzymała go 
za osiągnięcia i wkład w rozwój edukacji oraz popularyzację nauki. Nagrodę z rąk prezydenta 
Zbigniewa Podrazy odebrała prof. nadz. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor WSB.

Przy dźwiękach Poparzonych Kawą Trzy i w blasku wielobarwnych fajerwerków dąbrowianie 
przed Pałacem Kultury Zagłębia przywitali 2016 r.
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TAMEH POLSKA:

Nowy turbogenerator w Dąbrowie 
Górniczej oddany do użytku
W TAMEH POLSKA – spółce joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON – na terenie huty 
ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, oddano do użytku nowy turbogenerator. Jednostka 
o mocy 50 MW zwiększyła poziom produktywności, wydajności i niezawodności zakładu.

Inwestycja ta, której wartość prze-
kracza 120 mln złotych, ma na celu 
jak największe wykorzystanie ga-
zów hutniczych (wielkopiecowego, 
koksowniczego i  konwertorowego) 
oraz efektywne ich przetworzenie na 
energię elektryczną, ciepło grzew-
cze i  inne media dla huty. Realiza-
cja tego projektu w znaczący sposób 
przyczynia się do ochrony środowi-
ska naturalnego – inwestycja pozwa-
la w  znacznym stopniu ograniczyć 
ilość zużywanego paliwa, a  więc 
i emisje do powietrza. Zmniejszy też 
ilość gazów hutniczych spalanych na 
świecy.

– Turbogenerator ten jest jedną 
z  najnowocześniejszych tego typu 
konstrukcji w  Polsce – wysoko-
sprawną i  bardzo efektywną. Przy 
realizacji inwestycji pracowało po-
nad tysiąc osób i  ponad 50 firm – 
mówi Andrzej Curyło, członek za-
rządu TAMEH POLSKA Sp. z  o. o. 
i dyrektor produkcji.

– To pierwsza z  wielu proekolo-
gicznych inwestycji zaplanowanych 
przez TAMEH POLSKA, których ce-
lem jest  m.in. zwiększenie efektyw-
ności energetycznej – dodaje.

Efekty środowiskowe osiągnięte 
dzięki inwestycji

• Zmniejszenie emisji CO2 – 
64 950 t/rok

• Zmniejszenie emisji SO2 – 
354 t/rok

• Zmniejszenie emisji NOx – 
92 t/rok

• Zmniejszenie emisji pyłu 
– 35 t/rok

Inwestycja w liczbach
• Waga konstrukcji – 100 ton
• Waga rurociągów i armatury – 

200 ton
• Długość ułożonych tras kablo-

wych – 45 km

O TAMEH POLSKA  
Sp. z o. o.

TAMEH POLSKA Sp. z  o.o  jest 
częścią TAMEH Holding Sp. z  o.o., 
joint venture spółek z  Grupy Arce-
lorMittal i  Grupy TAURON, które-
go głównym celem biznesowym jest 
długoterminowa i  międzynarodowa 
współpraca firm w obszarze energe-
tyki przemysłowej, rozwój aktywów 
energetycznych oraz zapewnienie 
dostaw mediów (m.in. energii elek-
trycznej, ciepła, dmuchu wielkopie-
cowego i  sprężonego powietrza) dla 
zakładów ArcelorMittal oraz innych 
odbiorców.

Do TAMEH POLSKA należą 
trzy elektrociepłownie: Blachow-
nia w  Kędzierzynie Koźlu (wcze-
śniej należała do TAURON Wy-
twarzanie), ZW Nowa w  Dąbrowie 
Górniczej (wcześniej należała do 
TAURON Ciepło) oraz elektro-
ciepłownia w  krakowskiej hucie 
ArcelorMittal Poland (wcześniej 
należała do hutniczego koncernu). 
TAMEH Polska utworzony został 
w roku 2014 i zatrudnia około 800 
pracowników. 

fo
t. 

Dąbrowskie Stowarzyszenie „Ziemia i My” 
przeprowadziło dla młodzieży z Zespołu 
Szkół Sportowych warsztaty na temat niskiej 
emisji w miastach „Smog – nasz miejski smok”. 
Zajęcia powstały w oparciu o Lokalny Program 
Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 
i były finansowane przez Wydział Ekologii 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej. Uczestniczyli w nich uczniowie 
klasy I L. Projekt został zrealizowany przy 
współpracy WFOŚiGW w Katowicach. Zajęcia 
odbywały się w pracowni multimedialnej w bi-
bliotece przy wykorzystaniu jej zasobów.

– Doceniając zaangażowanie uczniów oraz ich do-
bre nastawienie do zagadnień proekologicznych, pani 
Grażyna Morcinek – prezes Stowarzyszenia „Ziemia 

i My” – zaproponowała nam kolejne zajęcia, ale tym 
razem w języku obcym – mówią Małgorzata Czapla 
i Anna Piwowar, opiekunki Klubu 4H. – Naszym go-
ściem był 23-letni student wydziału Public Admini-
stration Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapesz-
cie, który przyjechał do Polski w  ramach wymiany 
studenckiej organizacji AIESEC Polska. Janos działa 
jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Ziemia i My”, 
realizując projekty ekologiczne. W  naszej szkole 
przedstawił młodzieży klasy III S i II LS prezentację 
w języku angielskim pt.: „Walory przyrodnicze i tu-
rystyczne Węgier”.

– Dyskusja w  języku angielskim pokazała, że na-
sza młodzież swobodnie i  biegle posługuje się tym 
językiem w różnych dziedzinach życia. Zajęcia były 

przyjęte z  dużym aplauzem, toteż w  poniedziałek 
18 stycznia pani Grażyna i Janos kolejny raz gościli 
w naszej szkole – mówią Małgorzata Czapla i Anna 
Piwowar, opiekunki Klubu 4H

Tym razem w  pracowni ekologicznej prezen-
towali uczniom klas III L, S i  P nowoczesne gry 
dydaktyczne poszerzające ich wiedzę ekologiczną 
i ekonomiczną. Zajęcia prowadzone po polsku i po 
angielsku, rozwijały nie tylko kwalifikacje języko-
we niezbędne we współczesnym świecie, ale tak-
że umiejętności ekonomiczne i  przedsiębiorcze. 
Celem tych warsztatów było uświadomienie mło-
dzieży, na czym polega rozwój zrównoważony, bio-
różnorodność i jakie może mieć skutki zaburzenie 
równowagi w środowisku.

Nowe projekty ekologiczne Klubu 4H
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 8 Nowe stawki za śmieci
16 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 

podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. Nowo ustalone stawki obow-
iązują od 1 lutego 2016 roku  i wynoszą: 12,00 zł,  jeżeli 
odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane 
i odbierane oraz 20,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie 
są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomoś-
ci zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wyliczonej na podstawie danych wskazanych w do-
tychczasowej deklaracji.  Właściciel nieruchomości 
nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku: zmiany 
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub 
zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych. Nową 
deklarację składają właściciele nieruchomości, wobec 
których została wydana decyzja o wysokości opłaty 
za gospodarowania odpadami komunalnymi. Więcej 
http://www.mzgodg.pl/

 8 Kształcenie specjalne 
– zmiany przepisów

Od 1 stycznia 2016 r. rodzice  (opiekunowie prawni) 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa 
Górnicza składają wniosek o przyjęcie dziecka bez-
pośrednio do dyrektora danej szkoły. W przypadku, jeżeli 
miasto nie prowadzi szkoły odpowiedniej ze względu na 
rodzaj niepełnosprawności dziecka, rodzice (opiekunow-
ie prawni) składają wniosek do dąbrowskiego UM o 
wydanie skierowania do kształcenia specjalnego dla 
dziecka poza granicami powiatu Dąbrowa Górnicza. 

 8 Pamiętajmy o terminach
Wydział Gospodarki Nieruchomościami przypomi-

na, że 31 marca 2016 roku, upływa ostateczny termin 
wpłat opłat  rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów Gminy i Skarbu Państwa. Opłat należy dokony-
wać na odpowiedni rachunek urzędu: 20 1560 1010 0000 
9480 0000 1082 Getin Noble Bank S.A. Od-dział Będzin 
(opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Gminy) lub 
67 1560 1010 0000 9480 0000 1109 Getin Noble Bank S.A. 
Oddział Będzin (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 
Skarbu Państwa) bądź w kasie urzędu (ul. Graniczna 21) 
w poniedziałki i czwartki od 7.30 do 16.30, w pozostałe 
dni robocze od 7.30 do 15.00.

Uwaga! Wpłaty dokonane po 31 marca 2016 r. będą 
obciążane należnymi odsetkami za zwłokę.

 8 XI Zjazd Absolwentów 
dąbrowskiej „Sztygarki”

Z okazji 200 lat istnienia dąbrowskiej „Sztygarki” 
dyrekcja szkoły wspólnie z Kołem Absolwentów serdec-
znie zaprasza na XI Zjazd Absolwentów, który odbędzie 
się 10 czerwca 2016 roku. 

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. Kwotę tą należy 
wpłacić do dnia 15.05.2016 r. na poniższe konto: Dąbrows-
ka Sztygarka - Rada Szkoły 36 1090 2008 0000 0001 
2020 0488 z dopiskiem Zjazd Absolwentów 2016. Koszt 
uczestnictwa uwzględnia publikację okolicznościowego 
biuletynu. Informacji w sprawie Zjazdu udziela Sek-
retariat Szkoły nr tel. 32 262 25 04. Kontakt z członkami 

koła Wychowanków Dąbrowskiej Sztygarki pod nr tel.: 
510 622 272, 507 054 582, 697 371 375.

W programie spotkania zwiedzanie sztolni (dla chęt-
nych od 9.00), zbiórka przed wejściem do kościoła św. 
Barbary (9.45), msza święta w kościele św. Barbary (10.00), 
wymarsz uczestników do Sztygarki (11.00) złożenie 
kwiatów pod pomnikiem St. Staszica, złożenie kwi-
atów pod „Dębem”, złożenie kwiatów pod obeliskiem 
na terenie szkoły, podpisywanie list uczestnictwa. O 
12.30 zaplanowano część oficjalną w auli Szkoły, o 14.00 
rozlokowanie uczestników w salach szkolnych, o 14.15 
wspólny obiad. Zakończenie Zjazdu przewidywane 
jest ok. 17.00.

 8 ZUS dla rodziców
W Inspektoracie ZUS w Dąbrowie Górniczej przy ul. 

Kościuszki 48 odbywać się będą bezpłatne szkolenia 
dotyczące zmian przepisów zasiłkowych od 1 stycznia 
2016 r., w tym e-ZLA oraz zasiłków związanych z rod-
zicielstwem. Terminy najbliższych szkoleń to 10, 17 i 24 
lutego. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz.9.00.

 8 Prawo dla każdego
Od 1 lutego2016 roku w Dąbrowie Górniczej zos-

tało uruchomionych pięć punktów pomocy prawnej, w 
których udzielana jest pomoc w ramach ogólnopolskiego 
systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Mogą z niej 
skorzystać osoby w kryzysie (ofiary klęsk żywiołowych, 
katastrof itp.),  posiadacze Kart Dużej Rodziny, kombat-
anci lub weterani wojenni, osoby poniżej 26. i powyżej 
65. roku życia oraz osoby pozostające pod opieką MOPS.

Punkty zlokalizowane są w następujących miej-
scach:

• Al. J. Piłsudskiego 29 siedziba MOPS) - pomoc 
prawna świadczona jest przez adwokatów ws-
kazanych przez Okręgową Radę Adwokacką  od 
poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00

• Ul. Obrońców Pokoju (Gimnazjum nr 10, wejście 
boczne) - nieodpłatna pomoc prawna świadczona 
jest przez radców wskazanych przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Katowicach od ponied-
ziałku do piątku od 13.00 do 17.00

• ul. Wybickiego 4 - Punkt został powierzony do 
prowadzenia organizacji pozarządowej: Fundacja 
Godne Życie. Nieodpłatna pomoc prawna świ-
adczona jest przez radców prawnych w ponied-
ziałek, wtorek, środę i piątek od 8.00 do 12.00 oraz 
czwartek od 14.00 do 18.00 

• ul. Skibińskiego 1 (I piętro) - Fundacja Godne 
Życie. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona 
jest przez radców prawnych w poniedziałek od 
13.00 do 17.00 oraz wtorek, środę, czwartek i piątek 
od 8.00 do 12.00

• ul. Chemiczna 2 (budynek Domu Kultury, parter) 
- Fundacja Godne Życie. Nieodpłatna pomoc praw-
na świadczona jest przez radców prawnych - 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 
do 12.00 oraz środa od 13.00 do 17.00

Poradnictwo w tych punktach odbywa się BEZ 
ZAPISÓW. Prawnicy udzielą m.in. porady z zakresu pra-
wa rodzinnego, karnego, administracyjnego czy cywil-
nego. Doradzą w kwestii przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej oraz wytłumaczą mechanizmy 
działania systemu ubezpieczeń społecznych.

Jednak należy pamiętać, że nieodpłatna pomoc 
prawna nie obejmuje spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 
zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego 
oraz związanych z prowadzeniem działalności gosp-
odarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest ze 
środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej 
z budżetu państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej.

 8 Ważne informacje oświatowe
Jak informuje Wydział Oświaty dąbrowskiego UM w 

dziale Ogłoszenia Biuletynu Informacji Publicznej www.
bip.dabrowa-gornicza.pl oraz na portalu miejskim www.
dabrowa –gornicza.pl opublikowane zostały informacje 
dotyczące kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 
dla kandydatów do klas pierwszych gimnazjów zam-
ieszkałych poza obwodem gimnazjum. Wydział Oświaty 
przedstawił również kryteria obowiązujące na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Na podanych stronach można zapoznać się także ze 
szczegółowym harmonogramem rekrutacji. 

Zaprezentowane zostały także kryteria w postępowa-
niu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych 
szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz 
liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 
kryteria oraz harmonogram czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. 
Informacje dodatkowe Referat Oświaty 32 295 68 37.

 8 Oddaj krew
W każdy drugi oraz czwarty wtorek miesiąca można 

oddać krew w specjalnym Ambulansie, który czeka na 
Placu Wolności w godzinach od 13.00 do 17.00. Dawcy 
mogą także się zgłaszać w oddziale terenowym przy 
Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Szpitalu Spec-
jalistycznym im. Sz. Starkiewicza - ul. Szpitalnej 3 (re-
jestracja dawców od 7.00 do 12.30).

Krew, a konkretnie jej składniki odgrywają bardzo 
ważną rolę w organizmie. Oprócz tlenu transportu-
ją także wiele innych niezbędnych substancji, biorą 
udział w procesach obronnych organizmu, procesach 
krzepnięcia i wielu innych. Przy niedoborach poszcze-
gólnych składników krwi bądź gdy nie funkcjonują 
one prawidłowo, jedną z metod leczenia jest transfuzja 
krwi. Do tego jednak niezbędni są dawcy. Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katow-
icach zachęca zdrowych pełnoletnich mieszkańców do 
honorowego oddawania krwi. Szczegółowe informacje 
na www.krwiodawstwo-katowice.pl.

 8 Dąbrowskie Poradnie Prawne
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy nie spełniają 

kryteriów uprawniających do skorzystania z Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej, mogą skorzystać z bezpłatnej 
oferty prowadzonych przez Fundację Godne Życie od 
siedmiu lat Dąbrowskich Poradni Prawnych. – Są one 
przeznaczone dla osób walczących z używkami, ale 
prawnicy udzielają też porad prawnych o szerokim 
zakresie. Aby spotkać się z prawnikiem należy zapisać 
się z tygodniowym wyprzedzeniem – mówi pomys-
łodawca i założyciel Dąbrowskich Poradni Prawnych 
Łukasz Kolber, wiceprezes Fundacji Godne Życie.

Dąbrowskie Poradnie Prawne mieszczą się w Zielo-
nym Domku przy ul. Kr. Jadwigi 8, Miejskim Centrum 
Informacji w CH Pogoria przy ul. Sobieskiego 6, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 25. Zapisy na 
porady odbywają się w każdy czwartek od 9.00 tele-
fonicznie pod numerem 511- 982-448 lub osobiście w 
biurze Fundacji Godne Życie w Zielonym Domku przy 
ul. Kr. Jadwigi 8.

Dąbrowskie Poradnie Prawne finansowane są z środ-
ków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
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DeBeŚciaki wszystkich krajów łączcie się
Od wielu lat Dąbrowa 
Górnicza na jeden weekend 
staje się kabaretowym 
pępkiem świata, a to za 
sprawą Dąbrowskiej Ściemy 
Kabaretowej, naszego 
rodzimego DeBeŚciaka, 
który w tym roku odbędzie 
się 14 raz!

Każda „debeściakowa” edycja to inny charakter i kli-
mat. Przez te wszystkie lata przez scenę PKZ przewinęły 
się klimaty: operowe, westernowe, kosmiczne, pechowe. 
Tym razem zagości a może nawet i wróci na moment… 
klimat czerwony, rodem z PRL.

Oczywiście nie oznacza to, że Debeściak w  cało-
ści nabierze partyjnej czerwieni, bowiem w  piątek 
o godz. 19.00, na oficjalnym, prawie-partyjnym roz-
poczęciu pojawi się na scenie teatralnej PKZ grupa 
artystów w  odcieniu… zielonym. Reprezentacja ko-
lektywu Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego 
w  programie „Kabaret na emigracji czyli Zielona 
w Dąbrowie” sprosta wymaganiom nawet najbardziej 
wybrednego kabaretowego widza (każdej opcji poli-
tycznej). W składzie wieczoru zobaczymy m.in.: arty-
stów kabaretu Słuchajcie (obecnie Zachodni), Ciach 

oraz Magdę Mleczak (kabaret Szum, Słoiczek po cu-
krze). Całość zakończy i spuentuje w jedyny, możliwy 
i poprawny sposób – Kabaret ADI czyli Marcin Osie-

wicz oraz Władysław Sikora (m.in. twórca Kabaretu 
Potem).

Sobota – godz. 16.00 to już zgodnie z tradycją „debeścia-
kowego ludu kabaretowego” konkurs siedmiu... reprezen-
tantów sztuki komicznej, w tym solistów: Antoniego Gor-
gonia Gruchy i Marcina Wojciecha. O podium zawalczą 
także kabarety: Czołówka Piekła, Weźrzesz (zeszłoroczni 
laureaci), Z konopi, Inaczej i Trzecia strona medalu. Skład 
konkursowy, jak co roku, będzie budził wiele emocji 
do ostatniego numeru, a  pikanterii całemu wieczorowi 
doda konkurs filmów nakręconych przez kabarety wła-
śnie w klimacie PRL. Tylko podczas tego wieczoru jedyne 
i słuszne jury czyli Publiczność, zagłosuje na swoich trzech 
faworytów, których czeka wieczna chwała, splendor i… 
nagrody finansowe.

Prowadzenia piątkowego i sobotniego wieczoru w roli 
gospodarza, reprezentując „debeściakowy lud kabareto-
wy”, podejmie się Kabaret DNO.

Niedzielny finał, rozpoczynający się punktualnie 
o  godz. 17.00, to wieczór laureatów, wybranych przez 
jedyną, słuszną Publiczność. Ciężaru i honoru prowa-
dzenia oraz  bycia gwiazdą wieczoru finału XIV Dą-
browskiej Ściemy Kabaretowej podjął się śmiechem 
umocowany – towarzysz Bałtroczyk, Piotr Bałtroczyk.

Przewidziane zostały również dwa wieczory filmowe 
pod wspólną nazwą: DeBeŚciakowy przegląd filmowy. 
10 marca w czwartek o godz. 19.00 rozpocznie się prze-
gląd filmów kabaretu DNO, a  11 marca o  godz. 17.00 
przegląd zielonogórskich filmów wytwórni AYoY.

Jedyne co pozostaje, to zawołać: Ludu przybywaj! Na 
jedyną słuszną ściemę! Dąbrowską! Kabaretową!

Więcej informacji o wydarzeniu na www.palac.art.pl
KK

Kabaret Hrabi – Debeściak 2015.
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Zimowa laba z kulturą

Atramentowa Dama w PKZ

Salonie kultury – otwórz się!

Tanecznie, muzycznie, 
plastycznie i filmowo – tak 
w największym skrócie spędzą 
ferie najmłodsi bywalcy Pałacu 
Kultury Zagłębia.

W  pałacowej pracowni plastycznej zagości Fidiasz 
– starożytny rzeźbiarz grecki, który będzie patronem 
zajęć ceramicznych dla dzieci. Dla młodzieży tworzy-
wem i  inspiracją stanie się szkło, które trzeba będzie 
okiełznać na zajęciach pod nazwą „szklane obiekty”. 
Kto woli ferie przetańczyć, może to zrobić na warsz-
tatach tańca współczesnego i  jazzowego. A  dla kogo 
zbliżające się ferie będą początkiem kariery muzycznej? 
Przekonamy się już wkrótce na warsztatach gitarowych. 
Prawdziwa uczta czeka najmłodszych miłośników kina. 
Najnowsze filmowe przeboje prezentowane będą już od 
soboty 13 lutego. Co by było, gdyby dinozaury nie wy-

marły? Odpowiedź znajdziemy w filmie „Dobry dino-
zaur” opowiadającym o przygodach małego dinozaura 
Arla. Miłośnicy psów z pewnością znają wzruszającą hi-
storię przyjaźni Sebastiana i jego psa Belli, której drugą 
filmową część będzie można zobaczyć od 16 do 18 lute-
go. Pies – tym razem Snoopi, będzie również bohaterem 
kolejnego prezentowanego filmu pt.: „Fistaszki”. Źle się 
dzieje na biegunie! Trzeba go ratować. Zrobi to sympa-
tyczny niedźwiedź polarny w filmie „Misiek w Nowym 
Jorku”. Na ekrany pałacowego kina zawitają także sym-
patyczne i  zwariowane wiewiórki, których przygody 
obejrzymy w filmie „Alwin i wiewiórki: Wielka wypra-
wa”. Każdy film prezentowany będzie trzy dni o godz. 
11.00, 14.00 i 17.00. Wyjątkiem są 13 i 22 lutego, kiedy 
zapraszamy do kina o godz. 14.00 i 17.00.

Atrakcji nie zabraknie również w  klubach i  świetli-
cach PKZ na terenie całego miasta. Zaplanowano tu 
wiele zajęć, warsztatów, gier i zabaw. Więcej informacji 
o feriach w PKZ na www.palac.art.pl.

EP

Jej ostatnia płyta 
„Atramentowa” zyskała miano 
platynowej i to właśnie utwory 
z tego krążka usłyszy pałacowa 
publiczność. Mowa o aktorce 
i wokalistce – Stanisławie 
Celińskiej.

19 lutego, o godzinie 19.00 sceną Pałacu Kultury Za-
głębia zawładnie niezwykle charyzmatyczny głos. Głos 
artystki, która po koncercie w  Opolu, w  2009 roku 
została okrzyknięta polską Cesarią Evorą. Stanisława 
Celińska ma niewątpliwie rzadki dar czarowania pu-
bliki za pomocą barw i  emocji. Pomaga jej w  tym ta-
lent aktorski oraz wybitni młodzi muzycy. Nie ma roli, 
której by nie zagrała. Podobnie jest z muzyką – nie ma 
piosenki poetyckiej, której by nie zaśpiewała w swoim 
oryginalnym, przejmującym stylu. Utwory napisa-
ne specjalnie dla niej przez  m.in.: Wojciecha Młynar-

skiego, Muńka Staszczyka i  Dorotę Czupkiewicz za-
brzmią przy akompaniamencie fortepianu, saksofonu, 
wiolonczeli i  akordeonu, co z  pewnością doda całości 
niepowtarzalnego klimatu. Bilety dostępne na stronie  
www.bilety.palac.art.pl oraz w Kasie PKZ, która czynna 
jest w godzinach: pon.: od 12.30 do 19.30, wt. – pt.: od 
8.30 do 19.30, sob. – niedz.: od 16.30 do 19.30, za wyjąt-
kiem 6 lutego – wtedy Kasa czynna będzie w godzinach 
od 14.30 do 17.30.  OL

27 stycznia ponownie otwarły się drzwi Salonu 
Kultury. Po pierwszym spotkaniu z gwiazdą moż-
na było usłyszeć opinie: „świetny gość”, „super 
facet”, „przesympatyczna osoba” – tak właśnie 
wypowiadała się kobieca część widowni o Pio-
trze Gąsowskim, który wpadł na kawę do Pałacu 
Kultury Zagłębia drodze na narty.

Jak zwykle nie brakowało anegdot z życia prywatnego 
i ciekawostek ze „służby telewidzom”. Jednak to dopiero 
początek. Przed nami kolejna gwiazda znana ze sceny 

oraz ekranu – tego małego, jak i  kinowego… Sieknął 
Bohuna w  czerep, namówił Religę na przeprowadz-
kę do Zabrza, przygrywał Wiedźminowi i  oddał swój 
głos Shrekowi. Aktor teatralny i filmowy. Kompozytor 
i wokalista – czyli Zbigniew Zamachowski! To właśnie 
on, 1 marca o  godzinie 17.00, w  pałacowej Sali Agora 
napije się kawy z  dąbrowską publicznością. Spotkanie 
poprowadzi Agnieszka Strzemiśka z  Polskiego Radia 
Katowice.
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Seminarium 
miecza i szabli
30 stycznia w hali „Centrum” 
umiejętności szlifowali 
miłośnicy polskiej i japońskiej 
białej broni.

Pomysłodawcą wydarzenia był Seweryn Mag-
dziak z  Aikijujutsu Kumura Ryu Dąbrowa Gór-
nicza.

– Zajęcia z szermierki szablą polską prowadził 
mistrz Daniel Dawidowicz, który z żoną Grażyną 
zrealizował także dla dzieci turniej szabli pianko-
wej Go-Now. Dzieci walczyły w  dwóch grupach 
każdy z każdym – opowiada Seweryn Magdziak.

W  następnej części seminarium uczestnicy, 
którzy przyjechali z  Rzeszowa, Nowego To-
myśla, Gliwic, Zawiercia, Sosnowca, Jaworzna 
i  Mysłowic kolejno poznawali tajniki szabli 
polskiej, miecza japońskiego, tanto (nóż japoń-
ski), a  także walki i  obrony przed nożem. Na-
uczycielami byli: szabli polskiej (sztuka krzy-
żowa i  szabla teatralna) Daniel Dawidowicz, 
miecza japońskiego iaijutsu (Okres Edo) Se-
weryn Magdziak, szermierki japońskiej Rafał 
Habil i Patryk Chmielewski oraz walki nożem 
Andrzej Jabłoński.

– Taka formuła seminarium jest swego ro-
dzaju innowacją. Mało jest osób, które próbują 
połączyć szablę polską z  mieczem japońskim. 
Wymagało to przygotowania specjalistycznego 
sprzętu, kasków, szabli piankowych Go-Now czy 
palcatów, drewnianych szabli treningowych. Na-
uczyciele musieli bardzo starannie przygotować 
prezentowane przez siebie techniki. Całe semi-
narium przebiegało w przyjacielskiej atmosferze 
i  dało uczestnikom niezapomniane przeżycia 
i  dużo nowej wiedzy – podsumowuje Seweryn 
Magdziak.

sport

Adrian Błeszyński, dąbrowski 
zawodnik mieszanych sztuk 
walki, zwyciężył podczas gali 
Night of Heroes 3.

30 stycznia w sosnowieckiej hali sportowej odby-
ła się gala Night of Heroes 3, w ramach której sto-
czono dziesięć pojedynków w formule K1 i MMA. 
W walce wieczoru, Adrian Błeszyński zmierzył się 
z Vitalym Lukoyko. Dąbrowianin potrzebował pół-
torej minuty, by rozprawić się z  rywalem. O zwy-
cięstwie zdecydowała seria ciosów zadana Białoru-
sinowi w parterze.

Adrian Błeszyński ma na koncie sporo sukcesów. 
Może poszczycić się  m.in. amatorskim wicemi-
strzostwem Polski w MMA, mistrzostwami Europy 
i  świata, a  także udanymi występami na licznych 
turniejach.

Zwycięzca gali

Rok rozpoczęty zwycięstwami

Dąbrowska drużyna pierwszy tegoroczny mecz w Orlen 
Lidze zagrała 16 stycznia w Pile. Miejscowy PTPS nie był 
zbyt wymagającym przeciwnikiem dla podopiecznych tre-
nera Juana Manuela Serramalery i tylko w jednym z trzech 
setów gospodynie nawiązały walkę z wyżej notowanymi 
dąbrowiankami. Tydzień później MKS wrócił do swojej 
hali, by zmierzyć się z Developresem SkyRes Rzeszów. Siat-
karki z Dąbrowy zdobyły planowe trzy punkty, ulegając 
rywalkom tylko w jednym secie. Później przyszedł czas na 
pojedynek z liderkami, mistrzyniami Polski, Chemikiem 
Police. Faworytem starcia były policzanki i potwierdził to 

przebieg meczu. Dąbrowianki zdołały zwyciężyć jedynie 
w jednej partii. 2 lutego MKS zagrał z KSZO Ostrowiec. 
Przyjezdne podjęły walkę, ale sił i możliwości starczyło im 
tylko na wygranie jednego seta. 6 lutego hala „Centrum” 
będzie areną pojedynku, w  którym zmierzą się czołowe 
zespoły ekstraklasy. MKS zagra z zajmującym fotel wiceli-
dera sopockim Atomem. W szóstej kolejce, w starciu nad 
Bałtykiem, lepsze były dąbrowianki, które wygrały 3:1. Te-
raz „Atomówki” zapewne spróbują wziąć rewanż za tamtą 
porażkę, a to zwiastuje, że emocji i dobrej gry nie powinno 
zabraknąć. Początek spotkania o godz. 17.

Zawodniczki Taurona MKS-u Dąbrowa Górnicza udanie rozpoczęły 
rok. Wygrały trzy z czterech spotkań, po szesnastu meczach zajmują 
trzecią pozycję w ekstraklasie.

19 czerwca, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni wraz z CSiR i partnerami: TKKF Triathlon DG oraz WOPR DG, organizuje 
kolejne zawody triathlonowe: „Dąbrowa Górnicza Triathlon”. Dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego, to już drugi raz. Biorąc 
pod uwagę sukces zeszłorocznej edycji, Pozytywnie Zakręceni postanowili wyjść naprzeciw kibicom i przenieść imprezę do 
centrum miasta, aby mogli przekonać się, jak widowiskową dyscypliną jest triathlon.

już warto trenować
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Bieg Walentynkowy
Przed nami kolejna, jubileuszowa, piąta edycja najstarszego Biegu Walentynkowego w Polsce! Tego-
roczny kalendarz nam sprzyja – spotkamy się dokładnie w Dniu Zakochanych – 14 lutego. 

Wraz z  Centrum Sportu i  Rekreacji oraz Wydziałem 
Promocji Kultury i  Sportu Urzędu Miasta w  Dąbrowie 
Górniczej ponownie zapraszamy Was do Hali Centrum, 
skąd rozpoczniecie swoje walentynkowe zmagania. Trasa 
pozostaje niezmieniona – urozmaicona pętla ulicami Dą-
browy Górniczej oraz uroczymi parkowymi alejkami. Dla 
startujących par mamy przygotowaną czerwoną wstążecz-
kę, która będzie świadkiem zmagań z trudami trasy.

Chociaż w  Biegu Walentynkowym liczy się przede 
wszystkim dobra zabawa, zmierzymy wszystkim czas, 
a tym, którzy oprócz dobrej zabawy będą chcieli się pości-
gać – zmierzymy go dokładniej. Na najszybszych zawod-
ników będą czekały nagrody rzeczowe, każdy otrzyma 
pamiątkowy medal. Tradycyjnie odbędzie się też konkurs 
na najlepsze walentynkowe przebranie. Nowością tego-
rocznej edycji jest limit uczestników – biorąc pod uwagę 
doświadczenia poprzednich edycji uznaliśmy, że maksy-
malna liczba uczestników, jaką jesteśmy w stanie sprawnie 
i szybko obsłużyć to 900 osób.

Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń! Gorąco liczymy 
również na mieszkańców Dąbrowy Górniczej – zaprasza-
my do aktywnego udziału w imprezie lub do kibicowania 
zawodnikom na trasie ich zmagań. Informacje dotyczące 
Biegu Walentynkowego znajdziecie na naszej stronie in-
ternetowej www. pogoriabiega. pl oraz na naszym profilu 
na Facebook’u.

V Bieg Walentynkowy, 14 lutego 2016 r. o godzinie 11:00.
Tomasz Skuta, Pogoria Biega

Igor wicemistrzem Polski
Igor Drożyński, nasz jedenastoletni kierow-

ca kartingowy, zakończył sezon 2015 tytułem 
Wicemistrza Polski. Rozpoczął go w lutym od 
wyjazdu na trening do Włoch na tor w Lonato 
i trwał aż do listopada. W tym czasie ścigał się na 
torach w Polsce w serii pucharowej ROTAX MAX 
CHALLENG i Kartingowych Mistrzostwach Polski 
oraz za granicą na kilku rundach CEE ROTAX 
MAX. 

Igorowi udało się wywalczyć IV miejsce w klasyfik-
acji generalnej Pucharu ROTAXA, stając wielokrotnie 
na podium i tytuł wicemistrzowski, o który walczył 
w 2 rundach na torze w Poznaniu i Starym Kisielinie. 
Wynikiem godnym odnotowania jest trzecie miejsce na 
torze A1 w Austriackim Brucku w 2 rundzie CEE, na 
którym w roku 2014 zajął V miejsce w mistrzostwach 
Europy.

Miniony rok był dla zawodnika czasem zmian, 
przejścia do wyższej i  szybszej kategorii wyścigowej 
MINI MAX, co wiązało się z  częstymi wyjazdami 
i ciężką pracą nie tylko na torze, ale i na basenie, si-
łowni, a także na zajęciach poprawiających motorykę 
i kondycję fizyczną.

Na początku stycznia w  Warszawie, w  hotelu She-
raton odbyła się uroczysta Gala Sportu Kartingowego 
zorganizowana przez Polski Związek Motorowy, na 
której Igor odebrał biało-czerwoną szarfę mistrzowską, 

puchary i  dyplomy. Za pośrednictwem naszej gazety 
młody sportowiec dziękuje za doping i wsparcie wszyst-
kim przyjaciołom, sponsorom, rodzicom, dziadkom 
Markowi i Basi oraz cioci Iwonie. Gratulujemy. MD

W październiku zakończyły się szachowe rozgryw-
ki 71. Drużynowych Mistrzostw Polski Sygnity Eks-
traliga 2015. W gronie 10 najlepszych ekip szachowych 
w kraju znalazła się także dąbrowska, reprezentująca 
Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Zagłębie” Dąbrowa Górnicza. Mimo, że przed tur-
niejem nie zaliczała się do faworytów, w ostatecznych 
rozgrywkach drużyna w  składzie am. Zbigniew Pa-
kleza, am. Artur Jakubiec, mm. Jakub Czakon, mm. 
Paweł Weichhold, mm. Edyta Jakubiec, am. Radosław 
Jedynak,  mm. Dariusz Szoen i  km. Michał Mazur-
kiewicz zajęła znakomite czwarte miejsce. Podsumo-
wując rozgrywki szachowej ekstraligi, nasi szachiści 
stoczyli 5 wygranych meczy, dwa zakończyły się re-
misem, dwukrotnie ponieśli porażkę. Na szczególne 
wyróżnienie w  naszej ekipie zasługuje występ arcy-
mistrza Zbigniewa Paklezy i mistrza międzynarodo-
wego Pawła Weichholda, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki po 5,5 pkt z 9 partii. Gratulujemy!

Dotychczasowy Mistrz Polski VOTUM SA Polonia 
Wrocław ustąpił miejsca WASKO Hetman Katowice, 
brązowe medale zdobyli szachiści Stilonu Gorzów.

Zainteresowanych wsparciem klubu a  przede 
wszystkim grą w szachy, zapraszamy do udziału w za-
jęciach szkoleniowych, które odbywają się we wtorki 
o godz. 17.00 w nowej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 
6A. Kontakt rafael.pierzak@zaglebiedabrowa.pl/stro-
na: www.zaglebiedabrowa.pl. az

Szachowe niespodzianki
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