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Pierwszy inwestor w Tucznawie
NGK Ceramics Polska Sp. 
z o.o. wybuduje zakład pro-
dukcyjny w Dąbrowie Gór-
niczej – Tucznawie. Inwesty-
cja będzie realizowana na 
terenie o powierzchni 14,7 
ha objętym Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną 
Podstrefą Sosnowiecko-Dą-
browską. Jest to pierwszy in-
westor, który zdecydował się 
zainwestować miliony euro 
w Tucznawie.

Spółka będzie wytwarzać nowoczesne filtry cząstek 
stałych zrobionych z  węglika krzemu w  eksperymen-
talnej technologii produkcji. Planowany nowy proces 
produkcji będzie cechował się wysokim stopniem au-
tomatyzacji i zaawansowania technologicznego wyma-
gającego od przyszłych pracowników wysokich umie-
jętności technicznych. Rozpoczęcie budowy zakładu 
planowane jest na sierpień tego roku, a  uruchomienie 
produkcji ma nastąpić w styczniu 2017 roku.

– NGK Ceramics to pierwszy inwestor, który docenił 
atuty dąbrowskich terenów inwestycyjnych w  Tuczna-
wie. Wierzę, że jest to dobry prognostyk dla naszych te-
renów i niebawem w Dąbrowie pojawią się kolejni inwe-
storzy – mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy 
Górniczej.

W  podobnym tonie niemal rok temu wypowiadał 
się Janusz Piechociński, minister gospodarki, który już 
wtedy deklarował pomoc w promocji dąbrowskich tere-
nów i pozyskiwaniu inwestorów.

– Najważniejszy jest pionier, który zdecyduje się zain-
westować, a kiedy to się już stanie, z pewnością w ślad za 
nim pojawią się kolejni – mówił Piechociński.

W nowym zakładzie zatrudnienie początkowo znajdzie 
co najmniej 70 osób. Wskutek zwiększania mocy i wydaj-
ności zakładu planuje się w przeciągu kilku lat zwiększyć 
zatrudnienie do około 260 osób. Planowane nakłady inwe-
stycyjne wyniosą minimum 76 milionów Euro.

– Istotne jest to, aby pierwszym inwestorem był in-
westor duży i znaczący w branży, i takim właśnie inwe-
storem jest NGK Ceramics – duża światowa korporacja, 

która może ściągnąć za sobą kolejnych przedsiębiorców 
– podkreśla Piotr Wojczek, prezes Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

NGK Ceramics Polska to spółka należąca do japoń-
skiego koncernu NGK Insulators. Jest jednym ze świa-
towych liderów w produkcji m.in. urządzeń do redukcji 
zanieczyszczeń pochodzących z emisji gazów spalino-
wych z  samochodów osobowych. Firma posiada swo-
je fabryki w 33 lokalizacjach na całym świecie, w tym 
w Gliwicach, gdzie pracuje obecnie 1000 osób.

 PD

Wizualizacja zakładu NGK Ceramics, który powstanie na terenie strefy ekonomicznej w Tucznawie.

„Najważniejszy jest pionier, który zdecyduje się zainwestować,  
a kiedy to się już stanie, z pewnością w ślad za nim pojawią się kolejni”

 Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki

GÓRNICZA
DĄBROWA
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 sms szybki miejski serwis

Na terenie zakładu Tameh, dawna EC 
Nowa miało miejsce czyszczenie ruro-
ciągów. Wiązało się to z podwyższonym 
hałasem, który nie zagrażał bezpieczeń-
stwu i zdrowiu mieszkańców. Czyszczenie 
rurociągu było elementem uruchamiania 
turbozespołu upustowo-kondensacyj-

nego.

Dzieci z oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 26, w marcu 
nie korzystają z zabawek. Zamiast 
tego, puszczają wodze wyobraźni 
i tworzą swoje własne „dzieła”.

7-8 marca już po raz drugi w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Słabo Widzących i Niewi-
domych im. Zofii Książek Bregułowej 
spotkali się miłośnicy wyjątkowej dys-
cypliny sportu, jaką jest tenis stołowy 
dźwiękowy.

W Technicznych Zakładach Nauko-
wych przy ul. Łańcuckiego 10, 4 i 5 
marca odbyła się XV Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Giełda miała 
na celu promocję dąbrowskich szkół 
ponadgimnazjalnych – publicznych 
i niepublicznych.
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12 marca w dąbrowskim Katoliku już po raz 
trzeci zorganizowany został Zagłębiowski Turniej 
Młodych Odkrywców. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Młodzi Odkrywcy w Krainie 

Kangurów”.

Po raz czwarty odbył się organizowany przez 
Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dą-
browie Górniczej konkurs „I Ty możesz zostać 
ratownikiem”.

Doceniona dąbrowska 
samorządność

9 marca w Pałacu Prezydenckim odbyły 
się uroczystości związane z 25-leciem 
samorządności w Polsce. Nie zabrakło 
przy tym dąbrowskich akcentów.

8 marca 1990 r. Sejm uchwalił pakiet ustaw samorzą-
dowych. 27 maja tego samego roku odbyły się pierwsze 
w  powojennej Polsce wybory, w  których mieszkańcy 
mogli wybrać swoich reprezentantów do władz gmin-
nych. Ćwierć wieku funkcjonowania samorządu jest 
zatem okazją do podsumowań. 9 marca prezydent Bro-
nisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe, 
a  także  Nagrody Obywatelskie 25-lecia Samorządno-
ści za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej. Ta trafiła do Piotra Drygały, kie-
rownika Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywno-
ści Obywatelskiej UM.

– Nie ma lepszej szkoły postaw obywatelskich niż sa-
morząd, niż zaangażowanie w pracę wspólną na rzecz 

rozwiązywania problemów całej wspólnoty – podkre-
ślił Bronisław Komorowski.

Przed Pałacem Prezydenckim oficjalnie otwarto wy-
stawę „Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = 
SAMORZĄD”.

Na kilkunastu planszach zaprezentowano najważ-
niejsze etapy powstawania samorządności w  Polsce, 
począwszy od lat 80., a także sylwetki twórców reformy 
samorządowej – prof. Jerzego Regulskiego, prof. Jerze-
go Stępnia, prof. Waleriana Pańki i prof. Michała Ku-
leszy. Wystawa w przejrzysty, graficzny sposób tłuma-
czy, czym jest samorząd, jak jest zbudowany, jakie ma 
funkcje, zadania i kompetencje, jak jest wybierany. Za-
prezentowano również praktyczny wymiar samorządu 
– m.in. zrealizowane miejskie inwestycje i zmiany, jakie 
zaszły i wciąż zachodzą w kraju za pośrednictwem wła-
dzy lokalnej. Wśród tysiąca zdjęć z całej Polski, znala-
zło się też jedno z Dąbrowy – pokazujące rozbudowaną 
bazę sportowo-rekreacyjną nad Pogorią III. PK

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia

 zdrowia, szczęścia i spokoju. 
Niech nadchodzące Święta będą 

pełne radości i miłości,
 a dobry nastrój, wiosenna aura 

oraz przyroda budząca się do życia przyniosą 
wszystkim nadzieję i optymizm.

 Agnieszka Pasternak Zbigniew Podraza 
 Przewodnicząca  Prezydent 
 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej
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Atrakcje z unijnym wsparciem

W ramach projekt „Infrastruktura obsługi marko-
wych produktów turystycznych w  Dąbrowie Górni-
czej” miasto otrzyma ponad 1 mln 400 tys. zł. Środki 
zostaną przeznaczone  m.in.  na  stworzenie multi-
medialnej trasy turystycznej w  kopalni ćwiczebnej 
„Sztygarka”, a także budowę placu zabaw i strefy fit-
ness nad Pogorią III.

Ekspozycja multimedialna ma przybliżyć zwiedza-
jącym kopalnię jako miejsce, w  którym uczniowie 
„Sztygarki” zdobywali pierwsze szlify zawodowe. 
Przed wejściem stanie zabytkowy pojazd, w  któ-
rym wyświetlany będzie film archiwalny. Pokonując 
650 m korytarzy, turystom towarzyszyć będą efekty 
dźwiękowe – imitujące pracę maszyn, wybuchów, 
rozmów górników. Odpowiednio dobrane scenki fil-
mowe, oświetlenie i sztuczny dym podkreślą wygląd 
kopalnianej infrastruktury i atmosferę w rejonie gór-
niczych wyrobisk.

Odmieniona kopalnia ćwiczebna ma otworzyć swo-
je podwoje 13 czerwca, podczas Industriady. Koszt 
prac wynosi 400 tys. zł.

Z kolei nad Pogorią III pojawi się plac zabaw i strefa 
fitness. Na ponad 700 m2, między parkingiem, a  lo-
kalami gastronomicznymi, staną  m.in. zjeżdżalnie, 
huśtawki, wiszące mostki, miniścianki wspinacz-
kowe, piramidy linowe, a  także 9 urządzeń siłowni 
plenerowej. Wszystko powinno być gotowe na długi 
majowy weekend. Koszt przedsięwzięcia to prawie 
450 tys. zł.

Wartość projektu „Infrastruktura obsługi marko-
wych produktów turystycznych w  Dąbrowie Górni-

czej” opiewa na ponad 1 mln 600 tys. zł, a dofinan-
sowanie stanowi przeszło 1 mln 400 tys.  zł. Oprócz 
inwestycji w sztolni i nad Pogorią, obejmie prace już 

wykonane, m.in. modernizację i adaptację na cele tu-
rystyczne korytarzy kopalni ćwiczebnej, a także od-
nowienie skwerku przed „Sztygarką”. PK

MOPS w nowym miejscu
Od 9 marca Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej działa w nowej siedzibie, przy 
ul. Piłsudskiego 2 (dawny budynek PEC). 
Tam załatwiane są wszystkie sprawy.

Bez zmian pozostał numer telefonu – 262 25 28. 
W budynku przy ul. Piłsudskiego 2 znajdują się: Dział 
Pomocy Środowiskowej – Zespół nr 1 (poprzednia sie-
dziba przy ul. M. Szulc), Dział Pomocy Środowiskowej – 
Zespół nr 3 (poprzednia siedziba przy ul. Sienkiewicza), 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści, Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Zespół ds. 
bezdomności, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Po-
mocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, Dział Ak-
tywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej, Zespół 
Metodyczno-Konsultacyjny, Zespół ds. Osób Starszych 
i  Niepełnosprawnych, Dział ds. Rehabilitacji Społecz-
nej, Zespół ds. Planowania Analiz i  Sprawozdawczo-
ści, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Administracji 
i  Obsługi, Dział Kadr, Płac i  Organizacji, Stanowisko 
ds. BHP.

W dawnej siedzibie, przy ul. Skibińskiego 1, nie są za-
łatwiane żadne sprawy.

Turystyczne i rekreacyjne miejsca Dąbrowy będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Pomogą w tym pieniądze 
z funduszy unijnych, które pozyskało miasto.

Miejsce, gdzie powstanie plac zabaw i strefa fitness.
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Wspomnienia o Antonim Ziębie
30 marca o godz. 14.00 w Szkole Pod-
stawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej 
(ul. Górna 1, Okradzionów) odbędzie się 
okolicznościowe spotkanie poświęco-
ne Antoniemu Ziębie – wieloletniemu 
nauczycielowi i wychowawcy, byłemu 
dyrektorowi Seminarium Nauczyciel-
skiego w Dąbrowie Górniczej.

Antoni Zięba (ur. 12.05.1894  r. w  Gołonogu, zm. 
02.10.1986 r., pochowany na cmentarzu komunalnym 

w  Okradzionowie). W  1946  r. od podstaw utworzył 
III LO we Wrocławiu i przez 19 lat był jego dyrekto-
rem. Od 33 lat organizowane są zjazdy absolwentów 
upamiętniające jego osobę. W  lipcu 2014  r. Antoni 
Zięba został pośmiertnie odznaczony przez Przewod-
niczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Złotą 
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego”.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Miejska Komi-
sja Historyczna „Pokolenia”, SITPH Oddz. w Dąbrowie 
Górniczej, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 28 w Dąbro-
wie Górniczej.

święto wiedzy

Inicjatywa cieszy się niesłabnącym powodzeniem od 11 
lat. Co rok przeistacza niespełna 130-tysięczne miasto Dą-
browa Górnicza w tętniącą życiem stolicę polskiej nauki, 
w której przez 7 dni odbywają się debaty światowej sławy 
naukowców, spektakularne pokazy, eksperymenty, warsz-
taty i wykłady.

Uroczysta inauguracja XI Festiwalu Nauki odbędzie się 
w dniu 25 marca o godz. 10.00 w Audytorium Maximum 
WSB. Wykład inauguracyjny pt. „Budownictwo pod-
ziemne szansą rozwoju współczesnych miast” poprowadzi 
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Bezpośrednio po wykła-
dzie inauguracyjnym o godz. 12.00 odbędzie się debata pt.: 
„Dokąd zmierza współczesny świat? ”. Moderatorem deba-
ty będzie redaktor Jacek Żakowski. W gronie panelistów 
znajdują się: prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. 
Andrzej Radziewicz – Winnicki oraz prof. zw. dr hab. Ma-
rek S. Szczepański.

Wśród gości w ramach 11. Festiwalu Nauki znajdą się 
wybitne autorytety z całej Polski, m.in. Elżbieta Dzikow-
ska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, 
prof.  Roberto Kaplan, prof.  dr  hab. Jerzy Nikitorowicz, 
prof.  dr  hab. inż.  Janusz Morbitzer, prof.  dr  hab. Piotr 

Ostaszewski, Antoni Piechniczek, prof. dr hab. Beata Przy-
borowska, prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski, sędzia 
Jerzy Stępień, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Nowością Festiwalu jest projekt dedykowany szkołom 
ponadgimnazjalnym pn. „Lekcje na zamówienie”, w  ra-
mach którego nauczyciele mogą wybrać wykłady, które 
odbędą się w siedzibie szkoły.

Wśród partnerów 11. Festiwalu Nauki znalazły się dą-
browskie instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna, Pałac 
Kultury Zagłębia, Centrum Sportu i Rekreacji, Młodzie-
żowy Ośrodek Pracy Twórczej, Muzeum Miejskie „Szty-
garka”, Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dą-
browie Górniczej.

Patronat honorowy nad 11. Festiwalem Nauki objęły   
m.in.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pol-
ska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Nauki Ko-
pernik, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Festiwal Nauki jest otwarty i bezpłatny!
Szczegółowe informacje dotyczące 11. Festiwalu Nauki 

znajdują się na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/festi-
walnauki.

Miłośników nauki, pasjonatów podróży, obserwatorów gwiazd 
i poszukujących życia w kosmosie, literatów amatorów i wszystkich 
tych, dla których nauka jest czymś więcej niż tylko książkową 
wiedzą, zapraszamy do udziału w 11. Festiwalu Nauki w Dąbrowie 
Górniczej. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Jak co roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
wezmą udział w Dniu Przedsiębiorczości – inicja-
tywie, dzięki której młodzież w  praktyczny spo-
sób poznaje rynek pracy. Tegoroczna edycja Dnia 
Przedsiębiorczości odbędzie się 25 marca.

Idea jest prosta: młodzi ludzie poznają wybrane 
stanowiska pracy podczas kilkugodzinnych wizyt 
w firmach, w czasie których zdobywają praktyczną 
wiedzę oraz informacje na temat wymagań i kwa-
lifikacji potrzebnych w danej branży, a także mogą 
spróbować swoich sił w wykonaniu podstawowych 
czynności i zadań pod okiem doświadczonego pra-
cownika. Wydarzenie skierowane jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których często jest 
to pierwsza okazja do obserwowania z  bliska, jak 
funkcjonuje na co dzień znana firma, zakład pro-
dukcyjny czy też małe lokalne przedsiębiorstwo. 
W  organizację takich spotkań zaangażowani są 
szkolni koordynatorzy akcji, przedsiębiorcy, człon-
kowie Dąbrowskiej Rady Biznesu, a  także sami 
uczniowie.

Jeśli chcecie wiedzieć, jakie firmy i szkoły z Dą-
browy Górniczej wezmą udział w  Dniu Przedsię-
biorczości, odwiedźcie stronę www.dzien-przed-
siebiorczosci.junior.org.pl, na której znajdują się 
informacje o zarejestrowanych uczestnikach.

Dzień Przedsiębiorczości 
w Dąbrowie Górniczej

Gdy powstawało – było niewielką 
szkołą – dziś ma pewną pozycję na 
edukacyjnej mapie miasta. Od począt-
ku było wiadomo, że uczeń „Piątki” do 
przeciętnych nie należy. Po 25 latach 
od założenia V Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Kanclerza Jana Zamoyskie-
go w Dąbrowie Górniczej, absolwenci 
szkoły założyli stowarzyszenie.

– Pomysł był naturalny – mówi Marcin Lisowski, 
przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów i  Przy-
jaciół V Liceum Ogólnokształcącego w  Dąbrowie 
Górniczej. – Do tej pory nie było organizacji integru-
jącej kilka tysięcy osób, które w ciągu ćwierćwiecza 
ukończyły „Piątkę”. To nasz cel, dlatego zbieramy 
wokół siebie absolwentów i  przyjaciół szkoły czyli 
przede wszystkim jej byłych i obecnych nauczycieli.

Najpierw był pomysł, potem odkurzenie starych 
kontaktów, pierwsze spotkanie osiemnastu założy-
cieli z różnych pokoleń i rejestracja w Urzędzie Mia-
sta – w ten sposób w styczniu w Dąbrowie Górniczej 
narodziła się kolejna organizacja pozarządowa.

– Przed nami pierwsze i co tu ukrywać – ambitne 
zadanie – czyli zorganizowanie nieoficjalnego spo-
tkania absolwentów z okazji 25-lecia szkoły – mówi 
Lisowski. – To już 11 kwietnia. Niestety, do bardzo 
wielu osób nie udało nam się dotrzeć. Powód proza-
iczny – ludzie wyjeżdżają, zmieniają emaile i numery 
telefonów. Dlatego wszystkich zainteresowanych pro-
simy o  kontakt ze Stowarzyszeniem, bo czasu coraz 
mniej.

Kontakt: absolwentvlo@op.pl lub przez fanpage na 
Facebook’u.

Czas absolwentów
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Zwrot nadpłaty w 30 dni 
Nowa preferencja dla zeznań 
elektronicznych składanych 
przez rodziny wielodzietne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Dąbrowie Górni-
czej informuje o nowej preferencji dla zeznań elektro-
nicznych składanych przez rodziny wielodzietne. Mini-
sterstwo Finansów zobowiązało się do zwrotu – w ciągu 
30 dni od dnia złożenia zeznania – nadpłaty w podatku 
dochodowym od osób fizycznych wynikającej z roczne-
go zeznania podatkowego – rodzicowi korzystającemu 
z  ulgi prorodzinnej z  tytułu wychowania co najmniej 
trojga dzieci POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZEZNA-
NIA PODATKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Kar-
cie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Przez ro-
dzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic 
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w  wieku do ukończenia 25. roku życia – w  przy-

padku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
2) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Dąbrowie Górni-
czej zachęca do składania zeznań podatkowych przez 
internet również pozostałych podatników.

Możliwość przesyłania popularnych:
1. PIT-ów (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 

PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-11, PIT-
40, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R) i

2. VAT-ów (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) oraz
3. PCC-3
bez podpisu elektronicznego oraz intuicyjność sys-

temu e-Deklaracje pozwala podatnikom zaoszczędzić 
czas i pieniądze oraz uniknąć najczęściej popełnianych 
błędów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Dąbrowie Górni-
czej ponadto informuje, iż od dnia 15 marca 2015r. Ad-
ministracja Podatkowa udostępni nową elektroniczną 
usługę – wstępnie wypełnionego zeznania podatkowe-
go (PFR) dostępnego na serwisie Portal Podatkowy. Ze-
znanie to będzie miało charakter propozycji rozliczenia 
rocznego do zatwierdzenia lub do złożenia po doko-
naniu modyfikacji o nieuwzględnione przychody oraz 
przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia.

UWAGA!!!
SKŁADANE ELEKTRONICZNIE DOKUMENTY 

POTWIERDZONE URZĘDOWYM POŚWIAD-
CZENIEM ODBIORU (UPO), SZYBCIEJ TRAFIAJĄ 
DO WERYFIKACJI W URZĘDACH, TYM SAMYM 
PODATNICY MOGĄ RÓWNIEŻ ZNACZNIE SZYB-
CIEJ OTRZYMAĆ WYKAZANE W ZEZNANIACH 
NADPŁATY!

Więcej informacji na stronie internetowej: www.por-
talpodatkowy.mf.gov.pl

– Nie bardzo wierzyłam 
w takie rzeczy. Jednak za na-
mową sąsiadki poszłam do 
pana Zbyszka. Teraz znów cie-
szę się życiem – opowiada pani 
Dominika Bolidar z Sosnowca. 
Do niedawna nie umiała sama 
zajść do ubikacji, trzeba ją 
było łyżeczką karmić. Teraz 
znów żyje normalnie.

Pani Dominika jest trzy lata po 
wylewie. Jeszcze rok temu cho-
dziła o kulach, miała wyraźny 
przykurcz prawej ręki, w której 
nie potrafiła utrzymać widelca. 
Jej mowa była bełkotliwa, trud-
na do zrozumienia. – Chodziłam 
na rehabilitację, ale to praktycz-
nie nic nie dawało. Więc dałam 
się sąsiadce namówić na wizytę 
u uzdrowiciela – opowiada. Po 
trzech miesiącach i dwunastu 
wizytach, przychodzi do pana 
Zbyszka lekko tylko utykając, 
a w jej wymowie ledwie słychać 
ślady po wylewie. Dłonią posłu-
guje się zupełnie sprawnie.

– Pan Zbyszek to cudotwór-
ca. I pomyśleć, że nigdy bym 

do niego nie trafiła, gdyby 
nie moja sąsiadka. Kazia mia-
ła cystę na nerce, która pod 
dotykiem Zbigniewa Rubi-
na zmniejszyła się a następ-
nie znikła. Miała też szumy 
i dzwonienie w uszach. Także 
one po kilku wizytach ustały. 
I wtedy pomyślałam sobie, że 
pomógł Kazi, pomoże i mnie – 
mówi pani Dominika.

Podobnie było u pana Ka-
zimierza Uszyńskiego. Przy-
szedł do Zbigniewa Rubina 
z cukrzycą, poważnym nad-
ciśnieniem i strasznymi bóla-
mi kręgosłupa. Dziś czuje się 
zdrów, kręgosłup przestał go 
boleć. Ale to tylko odczucie. 
Natomiast odczuciem nie są 
już wyniki badań. Ciśnienie 
unormowało się na poprawnym 
poziomie, mimo że zmniejszył 
o połowę dawki leków. Podob-
nie jak cukier we krwi.

– Bardzo mi się też poprawił 
cholesterol. Do tego zawsze 
w marcu miałem katar, kaszel, 
stałe przeziębienia. A w tym 

roku nic – mówi pan Kazi-
mierz i dodaje: – Ja i bez tych 
wyników badań czuję, że pan 
Rubin przywrócił mi zdrowie, 
radość życia. Ale te wyniki 
potwierdzają, że jego energia 
rzeczywiście działa cuda.

– Kiedy się okazało, że mam 
guza w piersi, wielkości śliw-
ki, przeraziłam się. Wybrałam 
się zaraz do pana Zbyszka. 
I rzeczywiście, po czterech wi-
zytach guz był jak pestka, po 
ośmiu znikł zupełnie – cieszy 
się pani Marta Lisek z Mysło-
wic. I dodaje: – Pan Zbyszek 
wzbudził też moje zaufanie, 
kiedy zażądał, żeby koniecznie 
pozostawać pod opieką leka-
rzy. Oszuści namawiają, żeby 
do lekarzy nie chodzić.

(ego)

Zbigniew Rubin przyjmuje 
w Gabinecie Naturoterapii 
w Sosnowcu ul Ostrogórska 
9. (przy Rondzie Gierka). Re-
jestracja tylko telefoniczna, 
nr tel. 530-715-485.

Niezwykła skuteczność sosnowieckiego uzdrowiciela

Ręce dające zdrowie

11 kwietnia V Liceum Ogólnokształcące z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 
obchodzić będzie Jubileusz XXV-lecia. Dla osób zwią-
zanych z Zamoyskim to doskonała okazja, by spotkać 
znajomych, ożywić wspomnień i  przypomnieć sobie 
historię szkoły. Szczegóły Jubileuszu można poznać na 
stronie liceumzamoyski.pl i na facebook’u.

W  programie uroczystości jubileuszowych przewi-
dziano: mszę w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dą-
browie Górniczej, zjazd absolwentów i Galę Jubileuszo-
wą w Pałacu Kultury Zagłębia. 

9 kwietnia 2015 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00, 
zapraszamy do budynku Liceum przy ulicy Czapińskie-
go 8, na Dzień Otwarty Szkoły dla Absolwentów, zapra-
szamy także w tym samym dniu do Hali Widowiskowo-
-Sportowej Centrum o  godzinie 13:00, na mecze piłki 
ręcznej pomiędzy absolwentami i uczniami szkoły.

Czekamy na wszystkich absolwentów i przyjaciół Za-
moyskiego. Komitet organizacyjny.

Jubileusz Zamoyskiego

Jednym z tematów, który wywołał 
dosyć burzliwą dyskusję podczas 
ostatnie sesji Rady Miejskiej, była 
sprawa historii strzemieszyckich Za-
kładów Chemicznych „Strem”, gdzie 
podczas II wojny światowej z nazi-
stowskich obozów zagłady przywożo-
ne były ludzkie szczątki.

Grupa mieszkańców Strzemieszyc pozyskała 
z  Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty, które 
mogą świadczyć o  tym, że do zakładów „Strem” 
przewożono ludzkie kości z krematoriów w Oświę-
cimiu z  przeznaczeniem na przeróbkę na nawozy. 
O posiadaniu takich dokumentów, jeszcze w lutym 
poinformowali prezydenta miasta, który przekazał 
sprawę do zbadania przez Muzeum Miejskie „Szty-
garka”.

– 10 marca muzeum zwróciło się do miesz-
kańców Strzemieszyc z  prośbą o  udostępnienie 
posiadanych dokumentów świadczących o  tym 
procederze z  czasów II wojny światowej. Kiedy 
tylko dokumenty zostaną udostępnione, Mu-
zeum Miejskie „Sztygarka” złoży wnioski do Wo-
jewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk 
i  Męczeństwa w  Katowicach oraz do Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, o  weryfikacje posiada-
nych informacji. Jeśli instytucje te, które odpo-
wiedzialne są za prowadzenie rejestrów miejsc 
martyrologii obywateli polskich, potwierdzą te 
informacje, będziemy starać się w godny sposób 
upamiętnić wydarzenia sprzed lat – mówi Mar-
cin Bazylak, pełnomocnik prezydenta miasta.

Powodem do dyskusji był projekt grupy radnych, 
którzy w ten sposób chcieli zobowiązać prezyden-
ta miasta do podjęcia działań w  tym zakresie, ale 
ostatecznie projekt uchwały został zniesiony z po-
rządku obrad, ponieważ działania te zostały pod-
jęte jeszcze przed złożeniem projektu uchwały, 
w związku z czym była ona bezpodstawna.

Trudna historia  
Stremu
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przed nimi lepsza przyszłość
W ramach szóstej już edycji projektu „IN-
TEGRA – program integracji zawodowej 
i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej realizuje Program 
Aktywności Lokalnej na rzecz rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowaw-
czymi oraz osób dotkniętych problemem 
bezdomności. 

W procesie rekrutacji zakwalifikowanych do projektu 
zostało 60 mieszkańców naszego miasta, jednak wspar-
ciem w  ramach projektu obejmujemy, zgodnie z  ideą 
PAL, również osoby z najbliższego otoczenia uczestni-
ków.

Krótko, czym jest PAL?

Program Aktywności Lokalnej to zespół działań ma-
jących na celu integrację uczestników i  uczestniczek 
projektu ze środowiskiem lokalnym oraz motywowanie 
ich do aktywnego kreowania swojego życia zarówno 
osobistego jak i zawodowego, a zwłaszcza do podejmo-
wania „walki” o lepszą przyszłość. Bardzo zależy nam, 
aby wsparcie kierowane do osób biorących udział w pro-
jekcie było kompleksowe, dlatego też zaplanowaliśmy 
i  realizujemy różnorodne formy i działania aktywizu-
jące. Wsparcie, jakie oferujemy naszym uczestnikom to  
m.in.: zajęcia realizowane przez Klub Integracji Społecz-
nej, treningi umiejętności i  kompetencji społecznych, 
wsparcie i  poradnictwo specjalistyczne oraz działania 
o  charakterze środowiskowym. Wszystkie działania 
są dostosowane do potrzeb i  oczekiwań uczestników 
i wsparte środowiskową pracą socjalną.

Do tej pory, przez ponad rok realizacji projektu, zre-
alizowano szereg działań: spotkania inauguracyjne, 
zajęcia edukacyjno-korekcyjne, zajęcia w KIS, treningi: 
umiejętności kulinarnych, wizażu i stylizacji, savoir-vi-
vre oraz trening aktywności obywatelskiej, pogadanki, 
prelekcje, spotkania ze specjalistami, lokalne i regional-
ne wycieczki m.in. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” 
oraz rodzinne wyjścia. Ponadto cyklicznie organizowa-
ne są spotkania z lokalnymi podmiotami wspierającymi 
działalność PAL. PALowicze utworzyli grupy inicjatyw-
ne, które są płaszczyzną do dzielenia się doświadczenia-
mi w  pokonywaniu trudności, wymiany użytecznych 
informacji, wypracowywania umiejętności współpracy 
i planowania nowych inicjatyw w ramach projektu, ta-
kich jak warsztaty decoupage, prężnie działające sekcje: 
rowerowa, fotograficzna, rękodzielnicza, kącik gracza 
czy pomoc w  organizacji lokalnych turniejów sporto-
wych. Warto wspomnieć, że PALowicze wsparci przez 
pracownika KIS, po zapoznaniu się z ideą Budżetu Par-
tycypacyjnego z  własnej inicjatywy napisali i  złożyli 

wnioski, które zawierały ciekawe propozycje projekto-
we. Spośród 6 złożonych przez PALowiczów projektów, 
aż 4 zostały poparte przez mieszkańców naszego miasta 
w głosowaniu.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu 
PALowicze skrzętnie odnotowują w Kronice PAL.

Wspólnie udało nam się zrealizować już bardzo dużo, 
ale nie zwalniamy tempa! Przed nami jeszcze niespełna 
pół roku realizacji, a przed uczestnikami i uczestnicz-
kami PAL jeszcze wiele ciekawych i kształcących dzia-
łań.

Uczestnicy programu

Projekt „INTEGRA – program integracji zawodowej i spo-
łecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007 – 2013, Priorytet VII – promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integra-
cji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Trening umiejętności kulinarnych

Rondo coraz bliżej
Kompleksowa modernizacja ul. 
Majakowskiego idzie do przodu. 
Aktualnie najbardziej widoczna 
zmiana dla mieszkańców dotyczy 
skrzyżowania z ul. 11 Listopada, 
gdzie powstaje rondo.

Na początku lutego zamknięty został fragment ul. 
11 Listopada, od wjazdu w  ul. Norwida do przejścia 
dla pieszych przy cmentarzu, na pasie w stronę DK 94. 
Ruch odbywa się wahadłowo.

Pod koniec października zakończył się remont ul. Ma-
jakowskiego, od skrzyżowania z Kr. Jadwigi do 6 Sierp-
nia. Przypomnijmy, że w ramach modernizacji na całej 
długości ulicy wymieniona zostanie sieć wodno-kana-
lizacyjna, na jezdniach pojawi się nowa nawierzchnia, 
wytyczone zostaną ścieżki rowerowe. Wyremontowane 
będą chodniki, zaaranżowana zostanie zieleń i  mała 
architektura. Modernizacja poprzedzona została kon-
sultacjami z  mieszkańcami, którzy wypowiedzieli się, 
jakiego efektu oczekują. Zakończenie prac zaplanowa-
no na jesień.
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Kompletują najlepsze wyposażenia laboratoriów, produkują, według sprawdzonych i niezawodnych 
receptur, najwyższej jakości odczynniki

Stamar dla wymagających
Przetrwali dzielnie 25 lat. Lat 
naznaczonych reformami służby 
zdrowia, restrukturyzowaniem 
górnictwa, przystosowywaniem 
się do Wspólnoty Europejskiej, 
ale też wypełnionych ciągłym 
doskonaleniem swoich produk-
tów i sposobów obsługi klientów

Stamar – Zakład Odczynników do Diagnostyki Labora-
toryjnej został zarejestrowany w lutym 1990 roku. Firma 
zaczynała od produkcji odczynników do diagnostyki la-
boratoryjnej, ale laboratoria potrzebowały probówek, ka-
pilar, szkiełek, zaczęli zatem kupować i sprzedawać sprzęt 
laboratoryjny, wyposażać laboratoria – od A do Z. Dzisiaj 
ich oferta odczynnikowo-sprzętowa jest już bardzo boga-
ta, oferują odczynniki i sprzęt wysokiej jakości jak np. au-
tomatyczne analizatory biochemiczne i  hematologiczne. 
Swoją działalność rozszerzyli na rynki: niemiecki, fiński, 
brytyjski czy szwedzki.

– To nie były lekkie czasy – wspomina Dorota Szew-
czyk, właścicielka firmy. – W ciągu 25 lat przeżyliśmy 3 
duże reformy służby zdrowia. Pierwsza to jej oddłuże-
nie, ustawy wprowadzone przez rząd Jerzego Buzka. Dla 
naszej firmy, zresztą, jak i innych firm działających w tej 
branży był to szok. Z dnia na dzień, znienacka przepadły 
nam środki zatrzymane przez przychodnie, laboratoria 
czy szpitale. Wiele firm splajtowało, nic nie dało się zrobić, 
mieliśmy dwa wyjścia – albo zamknąć działalność, albo 
zacisnąć pasa i dalej pracować. Rynek medyczny to trudny 
rynek. Pieniądze, które powinny pracować, są zawieszone, 
kontrahenci płacą z opóźnieniem, bardzo często z dużym 
opóźnieniem. Nie można planować kosztów na poziomie 
przychodów, bo się nie przetrwa. Trzeba mieć w zanadrzu 
dodatkowe środki, a inwestycje muszą być dobrze przygo-
towane.

Jaki był początek? – Po studiach chemicznych na Poli-
technice Śląskiej, ja zaczęłam pracować na Akademii Me-
dycznej w  Katowicach, mąż w  laboratorium Przychodni 
Huty Katowice. Z  czasem nasze zainteresowania zawo-

dowe poszły w kierunku analizy chemicznej – mówi pani 
Dorota. – W  przychodniach znajdowały się pracownie 
chemiczne, które w pierwszej kolejności były likwidowane. 
My weszliśmy właśnie w  taką lukę. Pracowaliśmy w bu-
dynku laboratorium Kopalni Paryż, która sprywatyzowała 
laboratorium, potem sama została zlikwidowana. Podob-
nie stało się z sąsiednimi kopalniami – Saturn w Czeladzi 
i Sosnowiec w Sosnowcu. W ciągu 1,5 roku zniknęły ko-
palnie w Zagłębiu Dąbrowskim. Odchodzili nam kolejni 
klienci, my działaliśmy cały czas. Mimo trudności nikogo 
nie zwolniliśmy z laboratorium, dawaliśmy ludziom inne 
szanse, inne zadania.

Kolejny kryzys, kolejna trauma. Po stratach finanso-
wych wynikających z  likwidacji kopalń, zostali z  rozbu-
dowanym laboratorium i wieloma pracowniami chemicz-
nymi. By nie zwalniać pracowników, wprowadzali wiele 
zmian  m.in. rozszerzali asortyment handlowy. By prze-

trwać, musieli postawić kolejny krok do przodu. Laborant-
ki uczyły się sprzedawać sprzęt laboratoryjny i odczynni-
ki, obsługi komputera i  kompletowania dostaw. Zakład 
ratowała dyscyplina finansowa, której przestrzegali za-
wsze. Zawsze bowiem trzeba było mieć więcej środków na 
wydatki, na nowe asortymenty, na substraty do produkcji, 
którą stale powiększali dzięki wytrwałej pracy i nowym 
doświadczeniom męża właścicielki, Romana Szewczyka

Dzisiaj firma współpracuje z  ponad 800 kontrahenta-
mi. Rozwija się coraz lepiej. Zyskuje nowych klientów. 
W ostatnich latach ich grono poszerzono o gabinety we-
terynaryjne, które rozwijając się, tworzą u siebie diagno-
stykę laboratoryjną dla zwierząt. Sprzedaje im się nie tylko 
odczynniki, ale i małe analizatory. Współpraca układa się 
bardzo dobrze.

– Po 25 latach kierowania firmą myślimy o zmianie po-
koleniowej w zarządzaniu zakładem – mówi pani Szew-
czyk. – Wspaniale nadają się do tego moi synowie – Sta-
nisław i  Marek. Od ich imion pochodzi zresztą nazwa 
firmy – Stamar. Skończyli studia w Niemczech, pierwszy 
inżynierię przemysłową, drugi ochronę środowiska. Po 
kilkuletniej pracy w  wielkich korporacjach wrócili do 
domu, do pracy w małej rodzinnej firmie. Tutaj zakotwi-
czyli. Pracują z  energią, oddaniem, wiedzą, że samo nic 
nie przychodzi, a efekty uzyskuje się jedynie ciężką pracą 
i  zaangażowaniem. Mają też świadomość, że pracuje się 
nie tylko dla siebie, ale ma się także zobowiązania wobec 
innych. Dzięki nim mocno uruchomiły się nam kontakty 
zagraniczne, firma inwestuje, idzie do przodu.

Stamar zawsze był firmą rodzinną, dzisiaj 16-osobową. 
Nie wszyscy są ze sobą spokrewnieni, ale pracują razem 
już wiele lat, niektórzy od początku istnienia firmy, więc 
właściwie taką „rodziną” się stali. Tym bardziej, że dobrze 
im się ze sobą pracuje.

Gratulujemy jubileuszu i  życzymy kolejnych sukcesów 
w rozbudowie i umacnianiu pozycji firmy na polskim i eu-
ropejskim rynku. Lucyna Stępniewska

Cała „załoga” w siedzibie firmy przy ul. Perla. W środku właścicielka, p. Dorota Szewczyk

Piękny jubileusz
Wanda Gaik z domu Bała 28 listopada 1914 roku obchodziła setne urodziny. 

Z kwiatami i najlepszymi gratulacjami w dniu urodzin u dostojnej jubilatki poja-
wili się Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Jadwiga Chętkow-
ska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pochodząca z  rodziny wielodzietnej, 
gdzie było trzech synów i pięć córek, ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej. 
W roku 1936 wyszła za mąż za Jana Gaik i urodziła trzech synów. Od chwili ślubu 
wraz z rodziną zamieszkała na ulicy Średniej w Dąbrowie Górniczej. Mieszkała 
tam do momentu otrzymania przydziału z kopalni na jedne z pierwszych bloków 
w naszym mieście, gdzie zamieszkuje do dziś. W trakcie całego swojego życia zaj-
mowała się domem. Ciężar utrzymania rodziny spoczywał na mężu. W 1993roku 
została wdową, pochowała również trzech synów. Rzadko korzystała z pomocy 
lekarzy. Na chwilę obecną w trudach jej codziennego życia wspiera ją jedyna synowa. Pani Wanda doczekała się 
czworga wnucząt, czworga prawnucząt oraz jednego praprawnuka.

Najlepsze życzenia zdrowia przesyła także Redakcja Przeglądu Dąbrowskiego.
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Zajrzyj do Akademii Pokoleń
Po kilkumiesięcznej przerwie 
powracamy z nowymi 
propozycjami interesujących 
spotkań i warsztatów!  

Druga edycja międzypokoleniowego projektu kul-
turalno-edukacyjnego, realizowanego od kwietnia do 
października, skierowana będzie do przedstawicieli 
różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych 
oraz osób starszych. Głównym celem przedsięwzięcia 
jest umożliwienie mieszkańcom Dąbrowy Górniczej 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Program projektu obejmie cykl działań kultural-
no-animacyjnych, tj. warsztaty tematyczne, wykłady 
i  wyjazdy, dzięki którym uczestnicy poszerzą swoje 
horyzonty, rozwiną umiejętności, a  także zdobędą 
cenne doświadczenia. Ważnym celem zadania jest 
propagowanie idei uczenia się przez całe życie. Przy-
gotowana oferta będzie sprzyjała tworzeniu skutecz-
nych narzędzi budowania potencjału społecznego 
i intelektualnego lokalnej społeczności, przełamywa-
niu barier czy kształtowaniu międzypokoleniowych 
relacji.

Na pierwsze spotkanie, inaugurujące Akademię Po-
koleń, zapraszamy 21 kwietnia o godz. 17.00 do dąbrow-
skiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Gościem 
specjalnym będzie Dorota Sumińska – znana lekarka 
weterynarii i publicystka, która przeniesie publiczność 
w świat zwierzaków i egzotycznych podróży. Bohater-
ka spotkania opublikowała kilka książek dotyczących 
opieki nad zwierzętami domowymi, prowadziła też pro-
gramy telewizyjne (Zwierzowiec w TVP1 i część o zwie-
rzętach w Między kuchnią a salonem w TVN) i radiowe 
(Zwierzenia na cztery łapy w I Programie Polskiego Ra-
dia oraz Wierzę w zwierzę na antenie Tok FM).

Wykłady organizowane w  ramach projektu będą 
miały charakter otwarty (bez zgłoszeń uczestników), 
natomiast na warsztaty prowadzone będą zapisy telefo-
niczne (z limitem miejsc). Więcej szczegółów już wkrót-
ce na www.biblioteka-dg.pl, akademia.biblioteka-dg.pl.

Organizatorem Akademii Pokoleń jest Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich, a głównym partnerem 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. 
W  realizacji zadania pomagają również: Stowarzy-
szenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna Dąbrowa, 
British School Ogólnopolska Szkoła Językowa Od-
dział Dąbrowa Górnicza, Niepubliczne Przedszkole 
Filip i Maja w Dąbrowie Górniczej. Projekt finanso-
wany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej.

Dąbrowa 
czyta Herberta!

Miejska Biblioteka Publiczna w  Dąbrowie Górniczej 
zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji 
pod hasłem „Czytam w podróży… Herberta”, której celem 
jest upowszechnienie spuścizny twórczej znanego poety 
i zachęcenie społeczeństwa do czytania jego twórczości.

Tegoroczną akcję promującą czytelnictwo zaplanowano 
na 24 marca (wtorek). Podobnie jak w ubiegłym roku, czy-
telnicy dąbrowskiej MBP otrzymają w tym dniu zakładki 
z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta. 
Przedsięwzięciu towarzyszył będzie literacki flash mob 
„Herbert w  samo południe”, który odbędzie się o  godz. 
12.00 na placu przed dąbrowską Biblioteką Główną (ul. T. 
Kościuszki 25). Do spontanicznego czytania wybranych 
dzieł Herberta zapraszamy wszystkich ochotników! Li-
czymy, że działania te przyczynią się do upowszechnienia 
twórczości poety, a także zainspirują mieszkańców do się-
gnięcia po poezję.

Akcja „Czytam w podróży… Herberta” organizowana 
jest w ramach kampanii „Pan Cogito” przez Fundację im. 
Zbigniewa Herberta oraz Klub Herbertowskich Szkół. 
Przedsięwzięcie wspierają: Biblioteka Narodowa, Instytut 
Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza. Więcej infor-
macji na www.fundacjaherberta.com, www.facebook.
com/Herbert.Pan.Cogito.

Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hugona Kołłą-
taja w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. T. Ko-
ściuszki 25 w Dąbrowie Górniczej informuje, że pod-
czas zbiórki publicznej przeprowadzonej w  okresie 
01.03.2014 – 10.02.2015 zebrano kwotę 660 zł.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na zakup 
nowych książek dla Biblioteki Głównej MBP. Dzięki 
czytelnikom wrzucającym dowolne datki do skarbon 
zakupiono 28 książek za kwotę 660 zł.

Wśród zakupionych tytułów znalazły się nastę-
pujące pozycje: Day S. – Wybór Crossa; Kuźniak A., 
Karpacz-Obładze E. – Czarny anioł. Opowieść o Ewie 
Demarczyk; Cass K. – Rywalki. Książę i gwardzista; 
Matthews S. – Sekrety po zmierzchu; Miłoszewski Z. 
– Uwikłanie, Ziarno prawdy, Gniew; Bator J. – Wyspa 
łza; Ulatowska M. – Rodzina z Sosnówki; Halber M. – 
Najgorszy człowiek na świecie.

Akcję przeprowadzono zgodnie z  zezwoleniem 
WSO-I.5311.4.2014 z dnia 24.02.2014, wydanym przez 
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Książki zakupione dzięki datkom Czytelników to 
jedynie niewielka część wszystkich nowości, które 
dąbrowska książnica zakupiła w 2014 r. Łącznie zaku-
piono 11 447 egzemplarzy nowych książek, na które 
przeznaczono ogółem 232 758 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w  Dąbrowie Górni-
czej gorąco zachęca do lektury i jednocześnie dziękuje 
wszystkim swoim darczyńcom.

Nowe książki

Biblioteka  
nad rozlewiskiem

Wszystkich wielbicieli mazurskiej sagi i  innych po-
wieści Małgorzaty Kalicińskiej zapraszamy na spotka-
nie autorskie z  pisarką, które zostanie zrealizowane 
dzięki środkom pozyskanym w  ramach II edycji Dą-
browskiego Budżetu Partycypacyjnego (dzielnica Śród-
mieście).

Małgorzata Kalicińska – kobieta pisząca, jak sama o so-
bie mówi – swoim doświadczeniem zawodowym udo-
wodniła, że żadnej pracy się nie boi. Była nauczycielką, 
zbieraczką wiadomości w programie „Kawa czy herbata”, 
współtwórczynią programów telewizyjnych, felietonistką, 
pracownikiem i  współwłaścicielką agencji reklamowej. 
Ale obecny zawód, to także jej pasja. W dorobku literac-
kim Małgorzaty Kalicińskiej znajdziemy m.in. „Dom nad 
rozlewiskiem”, „Powroty nad rozlewiskiem”, „Miłość nad 
rozlewiskiem”, „Fikołki na trzepaku”, „Widok z  moje-
go okna. Przepisy nie tylko na życie”, „Zwyczajny facet”, 
a także najnowszą powieść – „Lilka”.

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską odbędzie 
się 23 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali audiowizualnej 
dąbrowskiej Biblioteki Głównej MBP (ul. T. Kościuszki 25) 
w  ramach projektu „2015 Rok Promocji Czytelnictwa – 
Zaczytana Dąbrowa”. Wstęp wolny.

Dla naszych czytelników
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Półfinałowe zmagania
Przed uczestnikami IV edycji 
Ligi Młodych Przedsiębiorców 
decydujące starcie. 

30 marca w  dąbrowskiej bibliotece odbędzie się 
ostatni turniej przed wielkim finałem, podczas które-
go młodzież zaprezentuje swoją wiedzę i umiejętności 
interpersonalne. Turniejowe zmagania tradycyjnie bę-
dzie śledziło jury, które oceni m.in. zdolność argumen-
tacji i  zaangażowanie każdej grupy. Nie zabraknie też 
konkurencji sprawdzających kreatywność czy refleks 
uczestników. Do półfinałowej rozgrywki przystąpi 
7 drużyn, w skład których wchodzą uczniowie: Gimna-

zjum nr 4, Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, I LO im. W. Łukasińskiego (2 drużyny) oraz V LO 
im. J. Zamoyskiego (2 drużyny). Zespoły od kilku mie-
sięcy intensywnie walczą o  miano najbardziej przed-
siębiorczej grupy oraz atrakcyjne nagrody, gromadząc 
punkty w trakcie organizowanych spotkań.

Organizatorami projektu są: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Ada-
mieckiego oraz Urząd Miejski w  Dąbrowie Górniczej. 
Akcję wspiera Wydział Organizacji i  Zarządzania Po-
litechniki Śląskiej w  Zabrzu. Patronatu udzielili: Pre-
zydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Dąbrowska Rada 
Biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa w Katowicach.

Wszystkich amatorów 
muzycznych brzmień 
zapraszamy do udziału 
w IV Festiwalu Piosenki 
Anglojęzycznej Sing Up Festival!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych, którzy biegle 
władają językiem angielskim i  czerpią radość ze 
śpiewania. Udział w  projekcie stanowi doskonałą 
okazję do zaprezentowania swojego talentu i  kre-
atywności. Osobom nieśmiałym pozwala nabrać 
ogłady scenicznej, zaś najzdolniejszym wokalistom 
toruje drogę do występów estradowych.

Eliminacje konkursowe odbędą się 14 maja 
o  godz. 17.00 w  sali audiowizualnej Biblioteki 
Głównej przy ul. T. Kościuszki 25. W  ten spo-
sób wyłonionych zostanie dziesięciu uczestni-
ków, którzy wezmą udział w  występie finało-
wym 22 maja o godz. 17.00. Ich zadaniem będzie 
wykonanie dwóch różniących się charakterem 
piosenek w  języku angielskim. Ocenie jurorów 
podlegać będzie wykonanie utworów pod wzglę-
dem językowym, artystycznym i  interpretacyj-
nym, a  także umiejętność publicznej prezenta-
cji. W  skład komisji konkursowej wejdą  m.in.: 
przedstawiciele instytucji kultury, lektorzy języ-
ka angielskiego, instruktorzy wokalni i dzienni-
karze muzyczni.

Organizatorami festiwalu są Miejska Biblioteka 
Publiczna i Ogólnopolska Szkoła Językowa British 
School Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w  kon-
kursie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres ma-
ilowy: marketing@biblioteka-dg.pl lub dostarcze-
nie ich do siedziby organizatora: Dział Marketingu 
MBP w  Dąbrowie Górniczej (Biblioteka Główna, 
ul. T. Kościuszki 25) do 8 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel.  32 639 03 01 
lub na stronie www.biblioteka-dg.pl

Startuje Sing Up 
Festival!

Szanując przeszłość  
- budujmy przyszłość
W związku ze zbliżającą się setną 
rocznicą nadania praw miejskich 
Dąbrowie Górniczej i 40-tą 
rocznicą uruchomienia produkcji 
w Hucie Katowice, zwracamy się 
o pomoc w pozyskaniu pamiątek 
i dokumentów nawiązujących do 
tych rocznic.

Poszukujemy zwłaszcza pamiątek, zdjęć, dokumen-
tów, wspomnień ludzi pamiętających świetność najstar-
szej i wyjątkowej dzielnicy miasta – Gołonoga.

W  przypadku 40. rocznicy uruchomienia produkcji 
w  Hucie Katowice, istotą naszych działań jest odszu-
kanie pracowników, wspomnień, wydarzeń z  okresu 

uruchomienia poszczególnych wydziałów HK. Znasz 
historię procesu jej uruchamiania – SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI.

Projekt „Nowy Gołonóg-2015” ma na celu poszerze-
nie wiedzy o historii Gołonoga oraz o ludziach i historii 
Huty Katowice. Zebrane materiały zostaną wykorzysta-
ne podczas zbliżających się uroczystości rocznicowych 
dla potrzeb wystawowych i dokumentacyjnych.

Forma udostępnienia materiałów zależy od Państwa 
– mogą one zostać wypożyczone na czas opracowania 
bądź przekazane na stałe do Muzeum Miejskiego „Szty-
garka” w  Dąbrowie Górniczej. Zapraszamy do współ-
pracy!

Organizatorami projektu „Nowy Gołonóg-2015” są: 
SITPH Oddz. w Dąbrowie Górniczej, Miejska Komisja 
Historyczna „Pokolenia”, Muzeum Miejskie „Sztygar-
ka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Gór-
niczej.

Informacje kontaktowe: tel. 608 298 833, 508 045 718; 
e-mail: gadaczek@op.pl.
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Zaczytana Dąbrowa
Rozmowa z Pawłem Durajem, dyrektorem Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

- Biblioteka w Dąbrowie Górniczej ogłosiła kampanię 
promocyjną „Zaczytana Dąbrowa 2015”, skąd pomysł?

- Pomysł jest rzeczywiście precedensowy, jeśli uwzględ-
nić skalę, zaangażowanie sił i środków, jakimi dysponują 
biblioteki publiczne w Polsce. Uznaliśmy za ważne dotar-
cie do tej części społeczeństwa, które z różnych względów 
nie jest aktywne czytelniczo, nie korzysta z jakichkolwiek 
form aktywności proponowanej przez naszą instytucję. 
Chcemy jako biblioteka przebić się do społecznej świado-
mości z komunikatem o swoim istnieniu. Mamy naprawdę 
dobrą, ciekawą ofertę. W bibliotece warto poszukać czegoś 
dla siebie i z takim przesłaniem spróbujemy dotrzeć do jak 
największej grupy mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

- Jak wygląda sprawa czytelnictwa w  Polsce? Sporo 
-  szczególnie w  ostatnich miesiącach - dyskusji na ten 
temat, mówi się, że nie jest najlepiej.

- Rzeczywiście, najłagodniej mówiąc, nie jest najlepiej. 
Ani jednej książki w ciągu roku nie czyta 60% Polaków. 
Wśród osób z wyższym wykształceniem ponad 30% nie 
sięga w ogóle po książki, a jeszcze dekadę temu było to za-
ledwie 2%. Jedynie 8% nastolatków czyta regularnie, a to 
przecież nasze przyszłe dorosłe społeczeństwo.

- Dużo pracujemy, mamy więcej obowiązków, może 
po prostu brakuje nam czasu na czytanie?

- Niestety, Polacy czytają tym rzadziej im są starsi, przy 
czym najmniej czytają emeryci. Przeczy to tezie, że to 
obowiązki zawodowe i  brak czasu stoją na przeszkodzie 
czytaniu. Brak czasu nie jest ani jedyną, ani najważniejszą 
przyczyną takiego stanu rzeczy.

- A może spadek czytelnictwa to po prostu dziejowa 
i nieunikniona konieczność? Są nowe technologie, przy-
spieszył rozwój cywilizacyjny, mamy powszechny Inter-
net.

- Spadek czytelnictwa nie jest ani powszechny, ani nie-
uchronny. W wielu krajach bardzo wysoko rozwiniętych 
i  powszechnie wykorzystujących najnowsze technologie 
informacyjno-komunikacyjne, czytanie i korzystanie z bi-
bliotek stoi na imponującym poziomie. We Francji, która 
ma wysoki odsetek imigrantów, aktywne czytelniczo jest 
70% społeczeństwa. W Holandii, Danii, Szwecji czy Fin-
landii czyta nawet do 90% populacji, a regularne korzysta-
nie z biblioteki jest zachowaniem tak samo naturalnym jak 
robienie zakupów w sklepie. Po prostu jest jedną z niemal 
codziennych czynności. Zresztą dobre przykłady mamy 
znacznie bliżej. W bardzo podobnych do Polski historycz-
nie, kulturowo i  społecznie Czechach nie czyta zaledwie 
17%. Przypomnę, że w Polsce to 60% społeczeństwa. Boli.

- Jak to zmienić?
- Przede wszystkim należy uświadomić sobie cały kapi-

tał społeczny, kulturowy i  intelektualny budowany przez 
kraje i  społeczeństwa także na fundamencie dbałości 
o  kulturę czytelniczą. Czytanie, żywy kontakt z  insty-
tucjami aktywizującymi tę część kultury ma ogromne 
znaczenie w życiu, rozwoju pojedynczego człowieka i spo-
łeczeństwa jako takiego. Nie ma na świecie przykładu wy-
soko rozwiniętego państwa, które ignorowałoby sprawy 
związane z  rozwojem czytelnictwa. Wręcz wzorowy jest 
model skandynawski. Państwa angażują tutaj ogromne 
środki finansowe i własny autorytet do wspierania twór-
ców, wydawców, bibliotek publicznych. Biblioteki są bar-
dzo dobrze wyposażone, mają zróżnicowaną ofertę wła-
snej aktywności. Prowadzone są kampanie promocyjne na 
bezprecedensową skalę. To system, który funkcjonuje od 
lat i jest bardzo skuteczny. W jakim miejscu cywilizacyj-
nym są kraje skandynawskie – nie trzeba dodawać. Warto 
natomiast dodać, że nie dlatego inwestują w kulturę czytel-
niczą bo są bogate, ale dokładnie odwrotnie – są zamożne, 

także dzięki własnej przenikliwości i uświadomieniu sobie 
roli, jaką odgrywa kultura czytelnicza w budowaniu społe-
czeństwa świadomego, twórczego, kreatywnego, skutecz-
nie wykorzystującego własny potencjał intelektualny.

- Wracając do biblioteki w  Dąbrowie Górniczej, jak 
wygląda stan czytelnictwa w naszym mieście?

- W większości parametrów, którymi stan czytelnictwa 
opisujemy, jest lepiej niż średnio w kraju. Jestem przekona-
ny, że to efekt wielu lat pracy, aktywności, szukania przez 
bibliotekę nowych rozwiązań, pomysłów. Staramy się być 
instytucją aktywną, przewidującą, nierzadko tworzącą 
precedensy.

- Jakiś przykład?
- Bardzo proszę. Byliśmy jedną z pierwszych bibliotek 

w Polsce, która zrozumiała, że kończy się tradycyjna rola 
czytelni i  która wdrożyła usługę wypożyczeń krótkoter-
minowych. Dzięki tej usłudze od lat nasi czytelnicy mogą 
zabierać ze sobą zbiory, z których dotychczas można było 
korzystać wyłącznie na miejscu. To duże udogodnienie dla 
czytelników i rozwiązanie, które w międzyczasie wdrożyło 
wiele bibliotek.

- Rozumiem, że ten nowatorski duch zrodził pomysł 
kampanii promocji czytelnictwa. Do kogo jest skierowa-
na akcja i na czym będzie polegała?

- W  naszej codziennej działalności szczególny akcent 
kładziemy na użytkowników najmłodszych – bo to inwe-
stycja w przyszłość, w budowanie nawyków czytelniczych 
i pozytywnego wyobrażenia o bibliotece, i najstarszych – 
bo są najliczniejszą grupą społeczną w  naszym mieście. 
Jednak naszą kampanią chcemy objąć całą populację 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wspólną cechą wszyst-
kich, do których chcemy dotrzeć, jest bierność czytelnicza 
i  brak zainteresowania poszukiwaniem czegoś dla siebie 
w naprawdę interesującej ofercie biblioteki. Musimy więc 
wyjść z naszych obiektów, musimy dać się zauważyć tam, 
gdzie jest ta część społeczeństwa – na ulicach, deptakach, 
przystankach, plażach, kawiarniach czy pubach. Tam 
chcemy spotkać naszych – mam nadzieję – przyszłych 
użytkowników i przekonać ich, że warto w bibliotece po-
szukiwać czegoś dla siebie, że warto korzystać zarówno ze 
zbiorów, jak i oferty kulturalnej.

- Czy taka obecność w przestrzeni publicznej okaże się 
wystarczająco skuteczna?

- Nie wiem. Wiem, że będziemy się starać, żeby nasza 
kampania była ciekawa, urozmaicona, żebyśmy zostali za-
uważeni przez jak najwięcej mieszkańców naszego miasta. 
Chcemy pokazać bibliotekę uśmiechnięta i otwartą. Na-
szym językiem komunikowania się z ludźmi będzie teatr, 
taniec, piosenka, rysunek, no i oczywiście czytanie, czyta-
nie i jeszcze raz czytanie.

- Możemy poznać jakieś konkrety?
- Jak najbardziej, z  zastrzeżeniem że okoliczności, na 

które nie mamy wpływu, jak ostateczna zasobność kam-
panijnego portfela czy warunki pogodowe mogą niekie-
dy skorygować plany i  zamierzenia. Planujemy powołać 
bibliotekę mobilną, jako nową formę załatwienia wszyst-
kich potrzeb czytelniczych po tzw. drodze, bez koniecz-
ności pójścia do biblioteki. Taką bibliotekę będziemy suk-
cesywnie wdrażać w  urzędach, galeriach i  instytucjach 
w mieście, a wzbogacimy ją letnim ogrodem czytelniczym 
– miejscem do swobodnego poczytania w plenerze, przy 
okazji spaceru czy oczekiwania na autobus czy spotkanie. 
Przygotowujemy wdrożenie karty rabatowej umożliwiają-
cej czytelnikom skorzystanie z rabatów i zniżek u partne-
rów biblioteki, którymi będą instytucje nie tylko związane 
z  kulturą. Uruchomimy nową usługę udostępniania do 
domu gier planszowych i  zabawek edukacyjnych. Liczy-

my na zainteresowanie tą usługą szczególnie rodzin, dla 
których może to być okazja do miłego spędzenia czasu 
z dziećmi bez ponoszenia kosztów zakupów gier czy za-
bawek nietanich przecież, a  coraz popularniejszych, bo 
dobrze służących wspaniałej wspólnej rodzinnej zabawie.

- Jeśli dobrze zrozumiałem, planujecie wyjść z niektó-
rymi działaniami w tzw. teren?

- Dokładnie tak. Planujemy w miejscach, w których są 
ludzie, prezentować wydarzenia kulturalne – spektakle, 
przedsięwzięcia muzyczne, wystawy. Będziemy sporo 
czytać w publicznych miejscach, mam nadzieje, że wielu 
mieszkańców namówimy do wspólnej chwili z  książką. 
Będziemy rozdawać teksty literackie jako miły – mam 
nadzieję – dodatek do kawy w  pubie czy urozmaicający 
podróż autobusem czy tramwajem. Zaprezentujemy sze-
reg wystaw, które z pewnością mieszkańcy zauważą w róż-
nych częściach miasta. Zorganizujemy festiwal komiksu, 
festiwal bajki i baśni, festiwal fantastyki, a także robinso-
nadę - festiwal literatury podróżniczej. Mam nadzieję, że 
każde z tych wydarzeń będzie naprawdę atrakcyjne bogac-
twem warsztatów, spotkań autorskich, spotkań z ciekawy-
mi ludźmi, wystaw. Planujemy zorganizować bibliotekę na 
plaży, podczas której zaproponujemy m.in. koncerty czy 
spotkania ze znanymi, interesującymi ludźmi. Chcemy za-
skoczyć formą, umilić plażowanie w sposób, który zwróci 
uwagę na charakter naszej instytucji. Planujemy nagrać 
biblioteczny teledysk i wykonać najdłuższą w Zagłębiu za-
kładkę do książki.

- Rzeczywiście, zanosi się na niezłą zabawę.
- Mamy taką nadzieję, szczególnie że to tylko część pla-

nowanych atrakcji. Będą przecież ogólnomiejskie kon-
kursy, będzie troszkę na sportowo, gdyż tegorocznego 
odjazdowego bibliotekarza planujemy wpisać w działania 
kampanii. Już dziś zapraszam miłośników rowerów na 
wspólną majową rowerowo-książkową wycieczkę przez 
miasto. Chcemy zorganizować Galę Czytelników i  uho-
norować najaktywniejszych czytelników naszej biblioteki. 
Wielokrotnie mieszkańcy miasta spotkają naszą kamerę 
tam, gdzie się biblioteki nie spodziewają. Liczymy na ser-
deczny, życzliwy kontakt z przymrużeniem oka. Najmłod-
szym spacerującym z rodzicami w dąbrowskich parkach 
może przytrafić się niespodziewane spotkanie ze znanymi 
postaciami z  bajek, które umilą czas aktywnej rekreacji 
wspólnym czytaniem i zabawą.

- Pozostaje życzyć dobrej pogody, zasobnego kampa-
nijnego portfela i  jak najlepszych owoców tego rzeczy-
wiście niebanalnego przedsięwzięcia. Dziękuję za roz-
mowę.
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GÓRNICZA
DĄBROWA

Biuro Organizacji Pozarządowych 

i Aktywności Obywatelskiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 21

e-mail: 

twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl

tel. 32 295-67-41, 32 295-96-38

W tym roku świętujemy 25-lecie Polskiej Samorządności, która niewątpliwie jest jednym z najwięk-
szych sukcesów polskiej transformacji. Jednym z wyzwań stojących przed dalszym rozwojem sa-

morządów lokalnych jest budowanie mechanizmów włączających mieszkańców we współdecydowanie 
i współrządzenie. W Dąbrowie Górniczej już od 2007 roku rozpoczęliśmy działania, które pozwoliły 
przyjąć unikatowy w skali kraju Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Składają się na nie-
go: współpraca z organizacjami pozarządowymi, zarówno przy planowaniu, jaki i realizowaniu polity-
ki publicznej, system konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, 
który dla wielu innych samorządów w kraju stał się dobrym przykładem i wzorem do naśladowania.  
Zachęcam do udziału w trzeciej jego edycji.

Zbigniew Podraza
Prezydent Dąbrowy Górniczej

Boisko, plac zabaw albo skwerek 
i  deptak. Tego brakuje w  Twojej 
dzielnicy? A może masz pomysł, co 
jeszcze należy w niej zrobić? Twoje 
propozycje mogą stać się faktem. 
Pozwala na to Budżet Partycypa-
cyjny.
Budżet Partycypacyjny to 8 mln  zł 
z  budżetu miasta. O  tym, jak je spo-
żytkować, zdecydują bezpośrednio 
mieszkańcy.
Wiesz, jakie inwestycje powinny zo-
stać zrealizowane w  Twojej okolicy? 
Podobnie myślą Twoi sąsiedzi? Zgło-
ście swoją propozycję.
Budżet Partycypacyjny to Twoje pienią-
dze, a Ty najlepiej wiesz, jak je wydać.

GÓRNICZA
DĄBROWA

Główne założenia dąbrowskiego modelu

Harmonogram Dąbrowskiego Budżetu 

Partycypacyjnego

7 kwietnia – 20 maja

90 dni       czerwiec – sierpień

35 spotkań z mieszkańcami      wrzesień/październik 

6 dni       listopad  

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny ma dotyczyć najbliższego otoczenia dlatego miasto 

podzielono na 35 dzielnic, których dotyczy procedura. 
 

Na realizację przedsięwzięć w ramach procedury Budżetu Partycypacyjnego przeznaczone 

zostanie 8 milionów złotych. Z kwoty tej wynika kwota gwarantowana na realizację 

działań w każdej dzielnicy. Kwota wynika z przelicznika: 
 

Kwota gwarantowana 30 000,00 zł dla każdej z dzielnic + kwota wynikająca z liczby 

mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy na dzień 31.12.2014r. 

Składanie wstępnych projektów dla dzielnic Inicjatywa 

mieszkańca danej dzielnicy. Wniosek poparty przez 

min. 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat 

Opiniowanie i rekomendacje projektów. Urząd Miejski

Dzielnicowe Fora Mieszkańców.

Powstanie listy projektów pod głosowanie

Wybór przez mieszkańców projektów z listy. Głosowanie: osobiste, 

korespondencyjne i elektroniczne 

Zabezpieczenie środków w budżecie 

i w planach realizacji na kolejny rok: 

Prezydent Miasta + Rada Miejska

2
3

4
5

1. Zgłaszanie propozycji przez mieszkańców 
Projekty zgłaszać można od 7 kwietnia do 20 maja 

Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 lat. 

Projekt sporządza się na specjalnym wniosku przygotowanym przez Urząd Miejski. 

Formularz najlepiej wypełnić w formie elektronicznej. 

W wyniku dwóch edycji w mieście zre-
alizowanych zostało 56 projektów, 
a  obecnie realizowanych jest kolej-
nych 70. Pierwsza edycja to 27 dziel-
nic, 5  mln  zł i  250 złożonych projek-
tów oraz blisko 22 tys. głosujących na 
195 projektów, które trafiły na listy do 
głosowania w  wyniku Dzielnicowych 
Forów Mieszkańców. Druga edycja to 
30 dzielnic, 236 zgłoszonych projek-
tów, 21,5 tys. głosujących na 136 pro-
jektów, również przedyskutowanych 
na spotkaniach w  dzielnicach. Wnioski 
z  tych dwóch edycji pozwoliły nam na 
przygotowanie w  procesie ewaluacji 
nowej trzeciej już procedury DBP.
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Prezentowany model jest efektem działań 

ewaluacyjnych prowadzonych w  ramach projektu 

„Obywatelska Dąbrowa” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Przypomnijmy, że mieszkańcy poprzez 

ankietę elektroniczną mogli zgłaszać uwagi do podziału 

dzielnic, a  9 grudnia odbył się otwarty warsztat 

ewaluacyjny z  mieszkańcami prowadzony przez Ewę 

Stokłuskę z  Fundacji Pracownia Badań i  Innowacji 

Społecznych Stocznia. Zachęcamy do zapoznania się 

z raportem podsumowującym działania ewaluacyjne.

W  zaproponowanym projekcie uległa zmianie liczba 

dzielnic z  30 do 35 oraz dokonano pewnych zmian 

granic i  nazw dzielnic. Powstały nowe dzielnice takie jak: 

Staszic, Podlesie, Osiedle Młodych Hutników, Rudy, Łazy 

Błędowskie, Marianki oraz Ratanice. 

W procedurze utrzymane zostało wyłączenie obszarów 
ogólnomiejskich takich jak: Plac Wolności, Park Hallera, 
Park Zielona, Pogorie I, II, III, IV, Park Śródmiejski (tzw. 
małpi gaj), Wzgórze Gołonoskie, Park Podlesie oraz Planty 
im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. 
Kopernika a ul. Poniatowskiego. Mają one być objęte 
innymi procesami konsultacji. 

Tegoroczna edycja niesie ze sobą także pewne obostrzenia 

formalne polegające na obowiązkowym dostarczeniu mapki 

wskazującej miejsce realizacji projektu oraz zgód dysponentów 

terenu, o  ile projekt jest zlokalizowany na terenie innym 

niż gminny. W  przypadku gdy załączniki te nie zostaną 

dostarczone we wskazanym terminie, projekt nie przejdzie 

weryfikacji formalnej. Warto także podkreślić, że zmienił się 

formularz składania projektów. Podtrzymany został natomiast 

6-dniowy termin głosowania.

1. Brodway 
• Liczba mieszkańców – 4 785 os. 
• Ulice: Folwarczna, Graniczna 5, Komuny Pary-

skiej, Leona Kruczkowskiego, Gustawa Morcin-
ka, Tysiąclecia 4,6,8,10,12, Aleja Zagłębia Dą-
browskiego 

• Kwota dla dzielnicy: 307 769,25 zł 
• Punkt konsultacyjny: Klub Zodiak, ul. Tysiącle-

cia 1

2. Manhattan 
• Liczba mieszkańców – 6 609 os.
• Ulice: Długa 1,3,4,6, Leśna 3,5,7,9, Aleja Józefa 

Piłsudskiego nr parzyste do nr 36 
• Kwota dla dzielnicy: 413 652,45 zł
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 5 MBP, Al. Piłsud-

skiego 32

3. Aleje 
• Liczba mieszkańców – 5 992 os.
• Ulice: 11 Listopada 1A, 1B, 1C, 17A, 17B, 18A, 19, 

20, 6 Sierpnia, Katowicka, Krasińskiego, Maja-
kowskiego, Mickiewicza, Norwida, Przemysłowa, 
Słowackiego, Wyspiańskiego 

• Kwota dla dzielnicy: 377 835,60 zł
• Punkt konsultacyjny: Gimnazjum nr 4, ul. Wy-

spiańskiego 1

4. Reden - Adamiecki 
• Liczba mieszkańców – 7 298 os
• Ulice: 1 Maja 28-65, Karola Adamieckiego, Aleja 

Róż, Janusza Korczaka, Królowej Jadwigi nr pa-
rzyste od nr 26 do nr 56, Planty, Reymonta 33-43, 
Wojska Polskiego od nr 32 do nr 70 

• Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł
• Punkt konsultacyjny: Klub Helikon, ul. Wojska 

Polskiego 45

5. Reden 
• Liczba mieszkańców – 6 821 os.
• Ulice: 1 Maja 1-24, Księdza Grzegorza Augu-

stynika, Cieplaka, Górników Redenu, Kołłątaja, 
Konopnickiej 30, 36, 37, 38, 40, 40A, 40B, 40b, 
40C, Kopernika, Królowej Jadwigi nr-y nieparzy-
ste od 1 do 31, Nowa, Orzeszkowej, Aleja Józefa 
Piłsudskiego 5, Poniatowskiego, Reymonta 1-16, 
Skibińskiego, Spokojna, Stara, Traugutta, Wąska, 
Wierzbowa, Wojska Polskiego 1B-13 

• Kwota dla dzielnicy: 425 959,05 zł
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 4 MBP, ul. Rey-

monta 14

6. Staszic 
• Liczba mieszkańców – 1 093 os.
• Ulice: Bobrowa, Harcerska, Poleśna, Południowa, 

Poprzeczna, Różana, Starocmentarna, Staszica, 
Szklana, Świerkowa, Juliana Tuwima, Uthkego, 
Wschodnia, Zagórska, Zgoda, Jana Ziemby 

• Kwota dla dzielnicy: 93 448,65 zł
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 8, 

ul. Krasińskiego 34

7. Podlesie 
• Liczba mieszkańców – 953 os.
• Ulice: 11 Listopada od nr 2 do nr 16, Buczka, 

Długa nr 2, 7-94, Krótka, Leśna 2,4,6,8, 10-68, 
Nowocmentarna, Partyzantów, Podlesie 1-43, 
Spółdzielcza 

• Kwota dla dzielnicy: 85 321,65 zł
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 8, 

ul. Krasińskiego 34

8. Stara Dąbrowa 
• Liczba mieszkańców – 1 145 os.
• Ulice: Cicha, Czapińskiego, Dekerta, Dębowa, 

Hutnika, Jaworowa od nr 41 do 57, Kondratowi-

cza, Legionów Polskich 3, 5, 7, 9A, 9B, 11, 13, 25, 
27, 29, 31, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 59-85A, 89, Pola, 
Piwowara, Pułaskiego, Rejtana, Starzyńskiego, 
Sucha, Szkolna, Barbary, Wigury, Żwirki 

• Kwota dla dzielnicy: 96 467,25 zł
• Punkt konsultacyjny: Muzeum Miejskie „Szty-

garka” ul. Legionów Polskich 69

9. Mydlice Południowe 
• Liczba mieszkańców – 9 295 os.
• Ulice: Jakuba Dąbskiego, Jaworowa od nr 15 do 

nr 40, Legionów Polskich 95-155, Ludowa, Mi-
reckiego 17, 19, 21, 58-88, Starościńska, Wolska, 
Zdrowa, Ziemna 

• Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 18 MBP, ul. Legio-

nów Polskich 131 a

10. Mydlice Północne 
• Liczba mieszkańców – 6 527 os.
• Ulice: Chopina, Dąbrowskiego nr parzyste od nr 

24 do nr 44,Legionów Polskich 38A, 54, 56, 87, 
87A, Łukasińskiego, Mireckiego 2-16, 20, 22-54, 
Perla, Siemońska, Sienkiewicza nr parzyste od 2 
do 20 A, Sobieskiego 35, 45, Szpitalna, Wiejska, 
Żeromskiego 

• Kwota dla dzielnicy: 408 892,35 zł
• Punkt konsultacyjny: Zespół Szkół Sportowych, 

ul. Chopina 34

11. Śródmieście 
• Liczba mieszkańców – 7 506 os.
• Ulice: 3 Maja, Dąbrowskiego od nr 1 do 23, 25,37, 

Dojazdowa, Górnicza, Juliusza Kadena-Ban-
drowskiego, Kolejowa, Konopnickiej nr niepa-
rzyste od nr 9 A do 21, Aleja Tadeusza Kościusz-
ki, Królowej Jadwigi nr 6,6b, 6B, 10, Legionów 
Polskich 6, 8, 10, 18, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 42, 44, 

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W TEGOROCZNEJ EDYCJI
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46, Okrzei, Paryska, Przybylaka, Sienkiewicza nr 
nieparzyste od 1 do 29, Sobieskiego 3-23, Spójna, 
Struga 

• Kwota dla dzielnicy: 465 723,30 zł
• Punkt konsultacyjny: Inkubator Społecznej 

Przedsiębiorczości, Al. T. Kościuszki 25

12. Strzemieszyce Wielkie 
• Liczba mieszkańców – 8 298 os.
• Ulice: Akacjowa, Aleja Za Remizą, Astrów, Mar-

celego Białostockiego, Boczna, Bursztynowa, 
Chabrowa, Ciołkowizna, Cmentarna, Fabrycz-
na, Grabocińska, Gruszczyńskiego, Hetmańska, 
Hotelowa, Jamki, Kamienna, Kazimierzowska, 
Kombatantów, Kornela Kozłowskiego, Kozubka, 
Krucza, Łazienna, Łuszczaka, Magazynowa, Jana 
Majewskiego, Modrzejowska, Mostowa, Myśliw-
ska, Narutowicza, Obrońców Pokoju, Ofiar Katy-
nia, Władysława Orkana, Orla, Polna, Przełajka, 
Aleksandra Puszkina, Rodzinna, Roztoki, Rud-
na, Rybna, Rzeczna, Sezamkowa, Świerczyna, 
Skośna, Sosnowa, Sosnowiecka, Sportowa, Sta-
cyjna, Strzemieszycka, Studzienna, Szałasowi-
zna, Szarych Szeregów, Szklanych Domów, Środ-
kowa, Torowa, Towarowa, Transportowa, Tylna, 
Wakacyjna, Warszawska, Wiosenna, Zielna, Źró-
dlana, Żurawia, Żwirki i Wigury 

• Kwota dla dzielnicy: 511 698,90 zł
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 17, 

ul. Ofiar Katynia 76

13. Tworzeń 
• Liczba mieszkańców – 3 167 os.
• Ulice: Budowlanych, Gwardii Ludowej od nr 98 

do 100 oraz od 102 do 158, Laski, Łączna, Roma-
na Piecucha, Aleja Józefa Piłsudskiego 70, 91-117, 
Pogodna, Pogoria, Walentego Roździeńskiego, 
Sadowa, Michała Spisaka, Swobodna, Toruńska, 
Tworzeń, Zaplecze, Żeglarska 

• Kwota dla dzielnicy: 213 844,35 zł
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 11, 

Al. Piłsudskiego 103

14. Kasprzak 

• Liczba uczestników – 8 361 os.
• Ulice: Bratków, Działki, Jaskrów, Kaczeńców, Ka-

sprzaka 18-64, Kosmonautów 1,3,5,7,9, Młodych, 
Podlesie 47-93, Storczyków, Szarotki, Tysiąclecia 
15-59 

• Kwota dla dzielnicy: 515 356,05 zł
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 7 MBP ul. Kasprza-

ka 46

15. Stary Gołonóg 
• Liczba mieszkańców – 5 133 os.
• Ulice: Bema, Dzieci Wrześni, III Powstania Ślą-

skiego, Kasprzaka 2-14, Kosmonautów 4,6, Kra-
sickiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Aleja 
Józefa Piłsudskiego 31, 33, 44, 46, Prusa, Pusta, 
Szenwalda, Marii Szulc, Tysiąclecia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
Wiśniowa, Wodna, Wybickiego 4,6,8,10,12 

• Kwota dla dzielnicy: 327 970,65 zł
• Punkt konsultacyjny: Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 2, ul. Prusa 3

16. Gołonóg 
• Liczba mieszkańców – 4 789 os.
• Ulice: Cedlera, Franciszkańska, Jurija Gagarina, 

Gwardii Ludowej od nr 1 do 97, 101, Kościelna, 
Aleja Józefa Piłsudskiego 75,77,79,81,83,85, Sied-
miu Szewców, Tierieszkowej, Urocza, Wybickie-
go 3,5,7,9,11 

• Kwota dla dzielnicy: 308 001,45 zł
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 3 MBP, ul. Wybic-

kiego 3 a

17. Zielona - Korzeniec - Dziewiąty 
• Liczba mieszkańców – 5 138 os.
• Ulice: Władysława Adamskiego, Adama Asny-

ka, Bartosza Głowackiego, Bohomolca, Ciasna, 
Cupiała, Dembowskiego, Jana Długosza, Dolna, 
Duboisa, Dudkiewicza, Dziewiąty, Filtrowa, An-
drzeja Frycza-Modrzewskiego, Furmana, Gał-

czyńskiego, Graniczna od nr 11 do nr 127, Grani-
towa, Grunwaldzka, Hempla, Hibnera, Janowska, 
Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Kiliń-
skiego, Konopnickiej 25A, 25B, 25C, 31-35A, 37A, 
39, 39A, 41-136, Korzeniec, Józefa Kraszewskiego, 
Krzynówki, Letnia, Limanowskiego, Łańcuckie-
go, Łącząca, 9 Maja, Malinowe Górki, Mała, Mar-
chlewskiego, Narodowa, Napierskiego-Kostki, 
Odrodzenia, Olszowa, Ignacego Paderewskiego, 
Pękalskich, Piaskowa, Plater, Powstańców, Pół-
nocna, Prosta, Przodowników, Reja, Równa, Ro-
botnicza, Sawickiej, Siewierska, Józefa Skalskie-
go, Stalowa, Stanisława Konarskiego, Sztygarska, 
Śliwińskiego, Średnia, Twarda, Ursyna Niemce-
wicza, Urbańskiego, Wspólna, Wróblewskiego 
1-44, Zapolskiej, Zielona, Zielona Dolina, Żytnia 

• Kwota dla dzielnicy: 328 260,90 zł
• Punkt konsultacyjny: Zespół Szkół nr 1, ul. Ko-

nopnickiej 56

18. Antoniów 
• Liczba mieszkańców – 669 os. 
• Ulice: Baśniowa, Gruntowa, Kostury, Janusza 

Kusocińskiego 2, 2B, 4, 4B, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 
16, 18, 18A, 20-67A, Konstytucji 1-52, Spacerowa, 
Stawowa 

• Kwota dla dzielnicy: 68 835,45 zł
• Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, 

ul. Spacerowa 4

19. Ujejsce 
• Liczba mieszkańców – 2 089 os. 
• Ulice: 40-lecia PRL, Broniewskiego, Dobrawa, 

Dymniki, Gruszeckiego 5-30, Handlowa, Kar-
sowska, Kryniczna, Kwiatowa, Mieszka I, Mor-
gowa, Ogrodników, Olimpijska, Podbagienko, 
Podbuczyny, Przełajowa, Ujejska, Wysoka, Wy-
zwolenia 

• Kwota dla dzielnicy: 151 266,45 zł 
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 25, 

ul. Mieszka I 20

20. Osiedle Młodych Hutników 
• Liczba mieszkańców – 3 421os. 
• Ulice: Aleja Zwycięstwa 79,81,83,85,87,89,91,93,95, 

Europejska, Konstytucji 54-83 
• Kwota dla dzielnicy: 228 589,05 zł 
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 10 MBP, Aleja Zwy-

cięstwa 91

21. Ząbkowice 
• Liczba mieszkańców – 6 761os. 
• Ulice: Aleja Zwycięstwa 3-74, 80, 84, 86, Armii 

Krajowej, Chemiczna, Marii Dąbrowskiej, Dolo-
mitowa, Dreszera, Dworcowa, Fiołkowa, Alek-
sandra Fredry, Gospodarcza, Górzysta, Artura 
Gruszeckiego 1-4,Hallerczyków 2-61,63A, 65A, 
67,71,73,75,77,79, Hutnicza, Jaskółcza, Kalinowa, 
Kasztanowa, Grzegorza Korczyńskiego, Janu-
sza Kusocińskiego 1, 1A, 1C, 3, 3A, 3D, 5A, 5a, 
7,9,11,15,17,19,Oskara Langego, Leszczynowa, 
Lipowa, Łąkowa, Makowa, Jana Mizerkiewi-
cza, Młynarska, Nadrzeczna, Zofii Nałkowskiej, 
Orzechowa, Osiedle Robotnicze, Oświecenia, 
Piastowska, Projektowana, Pszenna, Adama Ra-
packiego, Rolnicza, Rzemieślnicza, Władysława 
Sikorskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Sło-
neczna, Sokolska, Szosowa, Targowa, Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera, Traktowa, Tulipanowa, 
Wapienna, Willowa, Wypoczynkowa, Franciszka 
Zabłockiego, Zacisze, Zagłębiowska, Zdrojowa, 
Związku Orła Białego 
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• Kwota dla dzielnicy: 422 476,05 zł 
• Punkt konsultacyjny: Dom Kultury “Ząbkowi-

ce”, ul. Chemiczna 2

22. Trzebiesławice 
• Liczba mieszkańców – 997 os. 
• Ulice: Dworska, Gródki, Modrzewiowa, Stra-

żacka, Św. Stanisława Kostki, Trzebiesławicka, 
Uczniowska, Zachodnia 

• Kwota dla dzielnicy: 87 875,85 zł 
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 35, 

ul. Uczniowska 24 

23. Strzemieszyce Małe 
• Liczba mieszkańców – 1 430 os. 
• Ulice: Anna, Cisowa, Główna, Grzybowa, Kawa, 

Kazdębie, Koksownicza, Lipówka, Składowa, 
Jodłowa, Zakawie 

• Kwota dla dzielnicy: 113 011,50 zł 
• Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, 

ul. Główna 61 

24. Łosień 
• Liczba mieszkańców – 1 469 os. 
• Ulice: Gołonoska, Łaskowa, Orna, Pocztowa, 

Przedziałowa, Zagrabie, Ząbkowicka 
• Kwota dla dzielnicy: 115 275,45 zł 
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 13 MBP, ul. Pocz-

towa 3

25. Kuźniczka Nowa 
• Liczba mieszkańców – 222 os. Ulica: Kuźniczka 

Nowa 
• Kwota dla dzielnicy: 42 887,10 zł 
• Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, 

ul. Kuźniczka Nowa 

26. Okradzionów 
• Liczba mieszkańców – 748 os. 
• Ulice: Białej Przemszy, Górna, Ziołowa 
• Kwota dla dzielnicy: 73 421,40 zł 
• Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, 

ul. Białej Przemszy 23

27. Rudy 
• Liczba mieszkańców – 259 os. 
• Ulice: Rudy, Turystyczna, Wypaleniska 

• Kwota dla dzielnicy: 45 034,95 zł 
• Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, 

ul. Turystyczna 13a 

28. Błędów 
• Liczba mieszkańców – 1 414 os. 
• Ulice: Dąbrówka, Górki, Jesionowa, Kuźnica Błę-

dowska, Pustynna, Sołtysówka, Strumień, Sztor-
cowa, Zagórze, Żołnierska 

• Kwota dla dzielnicy: 112 082,70 zł 
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 27, 

ul. Żołnierska 188

29. Łazy Błędowskie 
• Liczba mieszkańców – 369 os.
• Ulice: Łazy Błędowskie, Niegowonicka, Zagórcze 
• Kwota dla dzielnicy: 51 420,45 zł 
• Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 27, 

ul. Żołnierska 188

30. Łęka 
• Liczba mieszkańców – 699 os.
• Ulice: Ciernie, Dąbrowszczaków, Poboczna, 

Przelotowa, Szatanówka, Szkotnica 
• Kwota dla dzielnicy: 70 576,95 zł 
• Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, 

ul. Przelotowa 185 A

31. Tucznawa - Bugaj - Sikorka 

• Liczba mieszkańców – 2 371 os.
• Ulice: Czajkowa, Gilowa, Grabowa, Hallerczy-

ków 62,64,66,70,72,74,76,76A, 78,80-211, Po-
młynie, Ptasia, Relaksowa, Skowronkowa, Sło-
wikowa, Sowia, Szpakowa, Wilgowa, Batalionów 
Chłopskich, Borowinowa, Jagodowa, Jałowcowa, 
Jaśminowa, Wrzosowa, Żurawinowa, Idzikow-
skiego, Królewska, Ks. Stanisława, Łazowska, 
Przymiarki, Siewna 

• Kwota dla dzielnicy: 167 636,55 zł 
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 16 MBP, ul. Ks. Sta-

nisława 1

32. Łęknice 
• Liczba mieszkańców – 2 806 os.
• Ulice: Bukowa, Klonowa, Łęknice, Podłęknicka, 

Topolowa, Wesoła, Wróblewskiego 50-58 
• Kwota dla dzielnicy: 192 888,30 zł 
• Punkt konsultacyjny: Filia nr 20 MBP, ul. Topo-

lowa 32

33. Marianki 
• Liczba mieszkańców – 192 os.
• Ulica: Marianki 
• Kwota dla dzielnicy: 41 145,60 zł 
• Punkt konsultacyjny: Centrum Sportów Letnich 

i Wodnych Park Zielona, ul. Letnia 9

34. Ratanice 
• Liczba mieszkańców – 158 os.
• Ulice: Magnoliowa, Migdałowa, Ratanice 
• Kwota dla dzielnicy: 39 171,90 zł 
• Punkt konsultacyjny: Centrum Sportów Letnich 

i Wodnych Park Zielona, ul. Letnia 9

35. Piekło 
• Liczba mieszkańców – 731 os.
• Ulice: Parkowa, Tadeusza Jasińskiego, Brzozowa, 

Zuchów, Zakładowa, Jasna, Zakątek, Józefa Un-
ruga, Wczasowa 

• Kwota dla dzielnicy: 72 434,55 zł 
• Punkt konsultacyjny: Placówka Opiekuńczo-Wy-

chowawcza „Przystań” ul. Jasna 29.
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SUKCES SZÓSTOKLASISTÓW
W tym roku szkolnym uczniowie klasy 
VIa Szkoły Podstawowej nr 12 im. S. Sta-
szica mieszczącej się w Dąbrowie Gór-
niczej odnieśli spektakularne sukcesy. 
Uzyskali tytuły LAUREATÓW – Zuzanna 
Karcz w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z Języka Polskiego, a Norbert 
Luchowski w Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Matematyki. Zuzia 
Karcz jest już dwukrotną triumfator-
ką, gdyż tytuł laureata zdobyła także 
w ubiegłym roku szkolnym, jako piąto-
klasistka.

Uczestnicy zmagali się z niezwykle trudnymi za-
daniami w  trzech etapach: szkolnym, rejonowym 
i  wojewódzkim. Wiedza i  umiejętności, którymi 
trzeba się było wykazać, znacznie wykraczały poza 
wymagania programowe. O randze sukcesu świad-
czy fakt, że ci uczniowie są jedynymi uczestnikami 
z Dąbrowy Górniczej, którym udało się zakwalifi-
kować do finałowego etapu, a potem znaleźć w gro-
nie zwycięzców.

Edukację polonistyczną i  edukację matematycz-
ną w  klasach I–III prowadziła mgr  Beata Brosch. 

W  klasach IV–VI uczniowie przygotowywali się do 
konkursu pod opieką mgr Aliny Czai i mgr Dagmary 
Czerwiec.

Warto dodać, że laureaci tego prestiżowego konkursu 
są zwolnieni z części pierwszej sprawdzianu szóstokla-
sisty.

Zuziu i Norbercie, jesteśmy z Was dumni! Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

To nie pomyłka – przedszkole i piłka!

W  dąbrowskiej imprezie wzięło udział blisko 150 
przedszkolaków. Uczestnikami były dzieci  z  Przed-
szkoli: BAJOKO, Filip i Maja, Tęczowa Kraina Legionów 
i Kazdębie, Elfik i Akademia Pana Kleksa z Sosnowca, 
Zaczarowany Ogród z Będzina. 

Przedszkolaki próbowały swoich sił w  rzutach do 
kosza, strzałach do bramki, slalomie z piłkami oraz 
w  zmaganiach na stacji siatkarskiej. W  tym roku, 
także dodatkowo – hokejowej, promującej Mistrzo-
stwa Świata w  Hokeju na Lodzie, które odbędą się 
w  kwietniu w  Krakowie. Główną atrakcją wyda-
rzenia były mecze piłki nożnej rozgrywane na od-
grodzonym boisku. W  rozgrywkach obowiązywała 
jedna podstawowa zasada – nie ma rywalizacji, jest 
wspólna gra i zabawa. Dzieci bawiły się z kangurem 
i bobrem, otrzymały upominki i dyplomy, na koniec 
zrobiły sobie wspólne zdjęcie. 

Podczas zmagań sportowych maluchom towarzyszyli 
i pomagali sportowcy – koszykarze MKS Dąbrowa Gór-
nicza: Paweł Zmarlak, Piotr Zieliński, David Weaver 
oraz siatkarki Tauronu Banimex MKS Dąbrowa Gór-
nicza: Joanna Staniucha-Szczurek oraz Natalia Piekar-
czyk, piłkarki Czarni Sosnowiec: Natalia Cisło, Marlena 
Konieczna, Dagmara Wieczorek i  Milena Syguła oraz 
hokeiści Zagłębia Sosnowiec, w tym zawodnik ekstrali-
gowy Łukasz Podsiadło.

Przedszkoliada Tour to cykl imprez organizowa-
nych we wszystkich miejscach w  Polsce, w  których 
przedszkolaki biorą udział w  cotygodniowych zaję-
ciach z piłką. Przedszkoliada Tour 2015 obejmuje 26 
imprez pod patronatami: Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszał-
ka Sejmu. 

Przedszkoliada Event 2015 Dąbrowa Górnicza zo-
stał objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta, 
a  współorganizatorem imprezy było Centrum Sportu 
i  Rekreacji. Wśród firm wspierających akcję znaleźli 
się partnerzy lokalni: producent zabawek firma Wader, 
świętująca w  tym roku 25-lecie działalności oraz De-
cathlon Sosnowiec.

Pod takim hasłem w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” odbyła się największa 
impreza sportowa dla przedszkolaków o charakterze ogólnopolskim – Przedszkolia-
da Tour 2015. 

Od wielu lat niczym bumerang wraca temat budowy 
w  Dąbrowie Górniczej schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Czy aby na pewno jest ono nam potrzebne?

Zwierzęta wyłapywane z  terenu Dąbrowy Górni-
czej transportowane są do schroniska w Chorzowie, 
które zapewnia im kompleksową opiekę weterynaryj-
ną, odpowiednie wyżywienie oraz warunki bytowe 
przystosowane do ich potrzeb biologicznych.Za taką 
usługę gmina w  roku 2014 roku zapłaciła 55.596  zł. 
Do tego dochodzą środki finansowe wydatkowane 
na zapewnienie miejsca schronisku dla 200 psów, 54 
kotów oraz 1 ślepego miotu szczeniąt pochodzących 
z terenu Dąbrowy Górniczej. W 2014 roku wyniosły 
one 527.303,23 zł.

Takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze niż 
utrzymywanie własnego schroniska. Dla porównania 
koszty utrzymania swojego schroniska w  Sosnowcu 
wyniosły prawie 1,3 mln zł. 

Kilka lat temu podejmowane były rozmowy z wła-
dzami samorządowymi Sosnowca i Czeladzi na temat 
możliwości budowy międzygminnego schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, jednak nie doprowadziły do 
podjęcia ostatecznej decyzji.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dys-
ponowania odpowiednim terenem, na którym możli-
we byłoby usytuowanie takiego obiektu. Na tą chwilę 
Dąbrowa Górnicza nie posiada nieruchomości, która 
spełniałaby jednocześnie szereg wymagań wynika-
jących z  przepisów prawnych. M.in. schronisko dla 
zwierząt powinno być zlokalizowane w  miejscu od-
dalonym co najmniej o  150  m od siedzib ludzkich, 
obiektów użyteczności publicznej, wszelkich zakła-
dów prowadzących działalność gospodarczą w zakre-
sie produkcji zwierzęcej, rzeźni, targów, spędów, ogro-
dów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia 
zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt nie wskazuje koniecz-
ności budowy schronisk dla zwierząt w każdej gmi-
nie, a  jedynie nakłada obowiązek zapewnienia wol-
nych miejsc w schroniskach. Własnych schronisk nie 
posiadają: Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie czy 
Świętochłowice.

psy i koty pod opieką

wśród najlepszych

6 marca w Poznaniu, podczas Kongresu XXV-lecia 
Samorządu Terytorialnego, Dąbrowa Górnicza została 
uhonorowana nagrodą dla najlepszych miast na pra-
wach powiatu, przyznawaną przez Związek Powiatów 
Polskich. Nagrodę odebrał Zbigniew Łukasik, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej. 
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12 jubileusze

tura Ii, godz. 11:00, 50-lecie
1. SUMARA Henryka, Jan
2. KUCHARSCY Teresa, Kazimierz 
3. FILUS Teresa, Stanisław
4. STOLARCZYK Halina, Mieczysław – nieobecni
5. ĆMIL Irena, Tadeusz 
6. LEBIDA Helena, Zygmunt
7. MAŁECCY Genowefa, Zdzisław
8. KUCHARZ Elżbieta, Władysław
9. GŁOSZ Jadwiga, Edward
10. KWAŚNIAK Anna, Józef
11. RATAJ Mirosłąwa, Atoni

tura I, godz. 10:00, 50-lecie
1. KWIATOŃSCY Teresa, Jerzy - nieobecni
2. ZDEBEL Irena. Grzegorz
3. SZAFRUGA Marianna, Zygmunt
4. ZIĘTEK Helena, Józef
5. KRZEPISZ Otylia, Jan - nieobecni
6. PIESAK Halina, Adam
7. ZIĘTARA Barbara, Andrzej
8. SPORZYŃSCY Halina, Jerzy
9. KALARUS Krystyna, Edmund
10. POBIEGA Jadwiga, Jerzy
11. DZIECIĄTKOWSCY Irena, Zbigniew

tura Iii, godz. 12:00, 50-lecie
1. KLICH Alicja, Witold
2. KOCEL Helena, Edward - nieobecni
3. KWIECIŃSCY Alfreda, Stefan
4. MADEJ Zofia, Zbigniew
5. HELJAK Krystyna, Stanisław
6. NIEDZIELA Wanda, Kazimierz - nieobecni
7. MATRAS Marianna, Marian
 8.BRZOZOWSCY Krystyna, Szczepan
9. SŁOMIAN Wanda, Tadeusz
10. TEPER Krystyna, Andrzej – nieobecni
11. GIERCZYŃSCY Stanisława, Andrzej

tura Iv, godz. 13:00, 50- i 60-lecie
WITELUS Irena, Jerzy 
SURMIK Janina, Stefan 
FRYDRYCH Czesława, Ryszard
BIAŁAS Henryka, Marian
FURGACZ Zofia, Janusz 
BARTCZAK Janina, Marian
POKORSCY Henryka, Stefan

BANACH Jadwiga, Władysław
SKIBA Krystyna, Marian
STĘPIEŃ Genowefa, Stanisław - nieobecni
DEPTA Krystyna, Marian

tura v, godz. 14:00, 60-lecie
1. KOLERA Halina, Gustaw
2. PODSIADŁO Helena, Zdzisław
3. NOWAK Sabina, Zygmunt - nieobecni
4. DURAJ Lucjan, Leszek
5. SZÓSTKIEWICZ Wiesława, Czesław - nieobecni
6. GRZEGOSZCZYK Zofia, Alojzy 
7. KRZYSZTAŃSCY Janina, Bolesław
8. MATUŁA Eleonora, Andrzej - nieobecni
9. BAŃSCY Wiesława, Władysław
10. TWORKOWSCY Aleksandra, Tadeusz
11. ZIĘTEK Janina, Lucjan
12. WOJNIAK Henryka, Władysław
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 8 SMS od miasta
16 marca uruchomiony został System Powiadamiania 

„INFO SMS” przeznaczony dla mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej. Po zarejestrowaniu każdy użytkownik będzie 
otrzymywał SMS’y z ostrzeżeniami i komunikatami oraz 
inne powiadomienia zgodnie z  wybranymi kategoriami 
(utrudnienia w  ruchu, wydarzenia sportowe, kulturalne, 
ekologiczne itp.). Rejestracja polega na wpisaniu w formu-
larzu – miasta i ulicy zamieszkania, a następnie podaniu 
numeru telefonu komórkowego, na który zostaną dostar-
czane powiadomienia i  informacje w  formie SMS. Ko-
rzystanie z serwisu jest bezpłatne. Więcej w regulaminie 
usługi. Platforma jest dostępna pod adresem www.powia-
domienia.dabrowa-gornicza.pl

 8 Nowy numer alarmowy
Jak poinformowała Lidia Kolasa z  Referatu Bezpie-

czeństwa i Ochrony Ludności, w marcu uruchomiony 
został dodatkowy numer telefonu do całodobowej służ-
by Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na nowy nu-
mer 662 138  252, mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie 
interwencje. Niezależnie od nowego numeru, aktywny 
pozostaje także dotychczasowy telefon stacjonarny 32 
262 44 10, przy którym 24 godziny na dobę dyżurują 
pracownicy CZK i przyjmują zgłoszenia od dąbrowian.

 8 Rewitalizacja miasta  
oczami studentów

Wystartowała VII edycja Konkursu o  Nagrodę Pre-
zydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę 
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta 
Dąbrowa Górnicza. Zgłoszenia prac przyjmowane będą 
do 19 października 2015 r. – Czekamy na prace dyplo-
mowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie – mówi 
Aneta Nowak z Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwe-
storów. I dodaje: - Ważne jest, by temat pracy związany 
był z  rewitalizacją lub rozwojem Dąbrowy Górniczej, 
podejmował zagadnienia istotne dla funkcjonowania 
miasta w  sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, 
środowiskowej oraz posiadał związek z realizacją przy-
jętych przez samorząd miasta planów i programów.

Premiowani będą zwłaszcza autorzy prac, które przy-
czynić się mogą do rozwiązania konkretnego problemu 
miasta i są możliwe do wdrożenia. Wszystkie zgłoszenia 
oceni komisja konkursowa. Laureaci otrzymają nagro-
dy pieniężne. Zwycięzca w grupie autorów prac magi-
sterskich otrzyma 5 tys. złotych, zaś autor wyróżniają-
cej się pracy inżynierskiej czy licencjackiej 3 tys. zł.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w kon-
kursie zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w  Dąbrowy Górniczej: www.idabrowa.pl 
oraz www.rewitalizacja.idabrowa.pl

Dodatkowe informacje nt. konkursu uzyskać można 
w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Osoba do kontaktu: 
Aneta Nowak tel.: 32 295 68 85.

 8 Dowód osobisty  
na nowych zasadach

Od 1 marca 2015  r. obowiązuje nowy wzór dowodu 
osobistego. Obsługiwany jest przez nowy system reje-
strów państwowych, łączący rejestry PESEL, dowodów 
osobistych i aktów stanu cywilnego.

Nowy wzór dowodu osobistego nie zawiera informa-
cji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie 
ma też zeskanowanego podpisu posiadacza  dowodu 
osobistego. Dzięki integracji rejestrów państwowych, 
urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane 
adresowe w rejestrze PESEL. W banku czy u notariusza 
wystarczy oświadczenie obywatela potwierdzone wła-
snoręcznym podpisem.

UWAGA! NOWY DOWÓD – NOWE ZDJĘCIE
Format i wymiary nowego dowodu osobistego po-

zostaną takie same jak dotychczas, ale zmieniły się 
wymagania co do fotografii. Obowiązuje taka jak 
w paszportach. Wymagana jest aktualna kolorowa fo-
tografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w cią-
gu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, 
mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny 
kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka 
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmo-
wała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, 
zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji 
frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemny-
mi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, 
nieprzesłoniętymi włosami, z  naturalnym wyrazem 
twarzy i zamkniętymi ustami.

Teraz sami zdecydujemy, czy złożymy wniosek o wy-
danie dowodu osobistego  tradycyjnie  (w  urzędzie 
gminy) czy online. Tradycyjny, papierowy wniosek bę-
dziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz 
będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w opar-
ciu o  nasze dane w  rejestrze PESEL oraz informacje, 
które mu podamy. Elektroniczny wniosek o  wydanie 
dowodu osobistego będziemy musieli natomiast uwie-
rzytelnić podpisem elektronicznym, np.  za pośrednic-
twem portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej).

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W  przypadku osób niepełnosprawnych  istnieje 

możliwość, że to pracownik gminy odbierze formu-
larz w  miejscu pobytu, jeśli z  powodu choroby lub 
niepełnosprawności nie będzie możliwości złożenia 
wniosku. Gotowy dokument będzie mógł odebrać 
pełnomocnik.

Wszystkie dowody wydawane od 1 marca 2015 roku 
opatrzone są datą ważności. Zgodnie z informacją Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych dowód osobisty beztermi-
nowy będzie zastąpiony dowodem osobistym termi-
nowym. Dla osoby, która nie ukończyła piątego roku 
życia, dokument wydany będzie na pięć lat. Natomiast 
dokument tożsamości dla pozostałych osób będzie 
ważny przez dziesięć lat.

Także osoby, które ukończyły 65 rok życia, będą 
otrzymywały dokumenty terminowe.  Data ważności 
dowodu osobistego to informacja, jakiej wymagają ban-
ki, przewoźnicy, jak i służby graniczne.

Usunięcie danych adresowych ma być pierwszym 
krokiem w likwidacji obowiązku meldunkowego w Pol-
sce. Jego zniesienie ma nastąpić jednak dopiero w stycz-
niu 2016 roku. 

 8 Nabór projektów i pomysłów 
Program Rewitalizacji

W ramach prac nad aktualizacją Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020, 
Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów rozpoczę-
ło nabór projektów oraz pomysłów na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne.

KARTA PROJEKTU adresowana jest m.in. do przed-
siębiorców, spółdzielni i  wspólnot mieszkaniowych, 
organizacji pozarządowych, szkół wyższych, instytu-
cji i  kościołów, zainteresowanych zgłoszeniem do ak-
tualizowanego Programu własnych projektów, które 
zamierzają realizować w  najbliższych latach. Objęcie 
tych zadań Lokalnym Programem Rewitalizacji Dąbro-
wy Górniczej umożliwi uprawnionym beneficjentom 
ubieganie się o środki UE w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 na typy działań o charakterze wielowymia-
rowej rewitalizacji.

KARTA POMYSŁU adresowana jest m.in. do miesz-
kańców oraz jednostek pomocniczych, wszystkich 
którzy zainteresowani są działalnością na rzecz zmian 

w obszarach miasta wskazanych do rewitalizacji, w ra-
mach projektów realizowanych przez wydziały Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Terenem realizacji zgłaszanych projektów i pomysłów 
będą wskazane do rewitalizacji obszary miasta (pro-
pozycje obszarów do rewitalizacji prezentowane są na 
stronie internetowej www.idabrowa.pl oraz www.rewi-
talizacja.idaborwa.pl).

Zgłoszenia projektów rewitalizacji i  pomysłów na 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyjmowane są do 10 
kwietnia 2015 r. na formularzach zawartych w załącz-
nikach poniżej. Wypełniony formularz z kartą projektu 
lub kartą pomysłu należy złożyć w Biurze Obsługi In-
teresanta (stanowisko nr 13) Urzędu Miejskiego w Dą-
browie Górniczej lub przesłać pocztą na adres: Biuro 
Rozwoju Miasta i  Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbro-
wa Górnicza.

Pytania dot. zgłaszania projektów rewitalizacji i po-
mysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne można kie-
rować do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów 
Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 15.30.

DODATKOWE DYŻURY INFORMACYJNE
Dodatkowe popołudniowe dyżury informacyjne od-

będą się: 23 marca (poniedziałek), 30 marca (ponie-
działek) i 9 kwietnia (czwartek) w godz. 15.30 – 17.00, 
w  Biurze Rozwoju Miasta i  Obsługi Inwestorów – p. 
421 (IV piętro). Osoba do kontaktu: Aneta Nowak, tel.: 
32/295 68 85, e-mail: anowak@dabrowa-gornicza.pl

 8 Dyżur konsultacyjny Urzędu 
Marszałkowskiego

8 kwietnia 2015 r. Mobilny Punkt Informacyjny uru-
chomiony zostanie w  Dąbrowie Górniczej. Specjaliści 
do spraw Funduszy Europejskich – przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możli-
wości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Dla wszystkich przygotowujących projekty rewi-
talizacji, na realizację których zamierzają ubiegać się 
o środki UE to dodatkowa sposobność, by uzyskać in-
formacje.

Mobilny Punkt Informacyjny działać będzie od 9.00 
do 14:30. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Gra-
nicznej 21, w sali konferencyjnej nr 1 (obok sali sesyj-
nej).

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa re-
alizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, dostępna dla mieszkańców regionu za po-
średnictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Eu-
ropejskich. Aktualne informacje na temat Mobilnych 
Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie 
województwa śląskiego publikowane są na stronach in-
ternetowych: www.efs.slaskie.pl/www.rpo.slaskie.pl.

 8 Doradcy Podatkowi 
Niepełnosprawnym

Do 28 kwietnia, we wtorki i czwartki, od 9.00 do 15.00 
można korzystać z bezpłatnej pomocy doradców podatko-
wych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2014. 
Zainteresowani mogą uzyskać m.in. niezbędne informacje 
na temat możliwości skorzystania z  odliczeń wydatków 
poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udo-
kumentowania tych wydatków. Doradcy podatkowi dyżu-
rują pod telefonem komórkowym 513 152 218.

To już szósta wspólna akcja Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców 
Podatkowych Oddział Śląski. Patronat nad nią objął 
Marszałek Województwa Śląskiego.
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Od 24 do 26 marca w Dąbrowie odbę-
dzie się I Światowy Kongres Klastrów 
– Cluster World Congress. Jego hasłem 
przewodnim jest „XXI wiek – stuleciem 
rozwoju gospodarki przez rozwój idei 
klasteringu”.

Klaster to grupa przedsiębiorstw pochodzących 
z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także in-
stytucji i  organizacji powiązanych, konkurujących 
i współpracujących ze sobą.

Celem kongresu jest stworzenie platformy komuni-
kacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów, a tak-
że umożliwienie łączenia ich potencjałów.

Międzynarodowa formuła kongresu zakłada pre-
zentację działalności polskich i światowych klastrów. 
Uczestnicy porozmawiają m.in. o polskiej i zagranicz-
nej polityce klastrowej oraz aktualnych sprawach go-
spodarczych. Zagadnieniami poruszanymi podczas 
paneli będą kwestie związane z rozwojem, zarządza-
niem, benchmarkingiem, finansowaniem i integracją 
klastrów.

Program kongresu obejmuje kilka sesji plenarnych, 
kilkadziesiąt równoległych paneli tematycznych, kil-
ka warsztatów z  zarządzania klastrami, spotkania, 
wizyty studyjne i imprezy towarzyszące. Główne wy-
darzenia odbędą się w Pałacu Kultury Zagłębia.

Szczegółowe informacje na stronie  www.cluster-
worldcongress.com.

Kongres Klastrów Angielski za darmo

– Kursy są całkowicie darmowe, mogą wziąć w nich 
udział wszyscy mieszkańcy naszego miasta, niezależnie 
od wieku, praktycznie od szkoły podstawowej. Górnego 
wieku nauczania jak doskonale wiemy nie ma – mówi 
Konrad Kawelczyk, właściciel szkoły. – Kursy dzięki 
swojej interaktywności i  materiałom dydaktycznym 
National Geographic są atrakcyjne i bardzo efektywne. 
Aby były jeszcze ciekawsze planujemy organizować re-
gularnie konwersacje z  native speakerem, czyli dodat-
kowe zajęcia z osobą pochodzenia brytyjskiego, na któ-
rych kursanci będą szlifować swoją znajomość języka 
angielskiego.

Kursy e-lerning są przygotowane w trzech poziomach 
zaawansowania, począwszy od lekko powyżej podsta-
wowego do zaawansowanego. Aby w  pełni skorzystać 
z jego walorów najlepiej na początku określić swoją wie-
dzę, czyli rozwiązać test w siedzibie szkoły lub on-line 
dostępny na www.britishschool.pl. Następnie wystarczy 
tylko raz odwiedzić British School w Dąbrowie Górni-

czej (ul. Kościuszki 27), aby się zarejestrować, a potem 
rozpocząć kurs trwający rok.

Ogólnopolska Szkoła Językowa British School 
jest największą tego typu placówką w  Polsce, a  od-
dział w  Dąbrowie Górniczej to jeden z  najlepszych, 
istnieje już 8 lat na rynku. Placówka wyróżniona 
została w  Programie Rekomendacyjnym 100 Best 
Schools in Poland 2015.

Więcej informacji na britishschool.pl, Dąbrowa Gór-
nicza oraz pod nr telefonu 32 260 44 44.

Mieszkańcy naszego miasta jako pierwsi w Polsce będą mogli 
wziąć udział w bezpłatnych kursach języka angielskiego. Aż 1000 
z nich będzie mogło skorzystać z darmowych kursów za pomocą 
systemu e-learning. Są one organizowane przez dąbrowski oddział 
British School.
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Jak wyglądał rok 2014 dla dąbrowskie-
go oddziału ArcelorMittal Poland?

Z całą pewnością mogę powiedzieć, że miniony rok dla 
dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland był bardzo 
intensywny. Przede wszystkim uruchomiliśmy instalację 
do produkcji 120-metrowej szyny. Jest to przełomowa in-
westycja o wartości 140 milionów złotych, która pozwo-
liła nam stać się jednym z trzech producentów szyny tej 
długości na świecie.

W zeszłym roku otworzyliśmy także centrum serwiso-
we grodzic, mogące produkować nawet 85 000 ton pro-
duktów rocznie. Inwestycja ta pozwoliła nam poszerzyć 
obecną ofertę o nowe typy grodzic, charakteryzujące się 
wysokimi wskaźnikami wytrzymałości, dzięki czemu 
mogą być one wykorzystywane w  jeszcze bardziej wy-
magających projektach infrastrukturalnych, w tym mor-
skich.

W końcu chciałbym także wspomnieć o trzecim waż-
nym projekcie mającym na celu redukcję hałasu. Kosz-
tem 6 milionów złotych wybudowaliśmy ekran aku-
styczny, zaś za kolejne 14 milionów realizujemy projekt 
wyciszenia bazy przeładunku rud oraz wyciszenia nośni-
cy transporterów rud.

Czy po tak intensywnym roku planuje-
cie jeszcze jakieś inwestycje w Dąbro-
wie Górniczej na ten rok?

Zdecydowanie tak! Mamy całą listę inwestycji, które 
chcielibyśmy po kolei zrealizować w  najbliższych la-
tach zarówno w Dąbrowie Górniczej, jak i w naszych 
pozostałych lokalizacjach. W  dąbrowskim oddziale 
planujemy w  najbliższym czasie modernizację elek-
trofiltrów taśmy spiekalniczej numer 3, oraz moder-
nizację instalacji odpylania w stalowni. Już teraz mogę 

z  całą pewnością powiedzieć, że absolutnym prio-
rytetem na ten rok, a  także kolejne lata będą dla nas 
inwestycje ekologiczne. Pozwolą nam one zarówno 
zmniejszyć poziom wpływu produkcji stali na środo-
wisko, jak i dostosować naszą działalność do wymo-
gów stawianych przez unijną dyrektywę o  emisjach 
przemysłowych (IED), która w minionym roku weszła 
w życie w Polsce. Jest to dla nas ogromne wyzwanie, 
gdyż określone w  dyrektywie normy środowiskowe 
mamy osiągnąć w ciągu zaledwie 4 lat. Zgodnie z na-
szymi szacunkami nakłady inwestycyjne, które będzie 
musiał ponieść ArcelorMittal Poland sięgają nawet 
420 milionów euro.

Czy IED jest największym wyzwaniem, 
z jakim będziecie się musieli zmierzyć 
w tym i kolejnych latach?

Powiem krótko – niestety nie. Jak długa jest lista plano-
wanych inwestycji, tak też długa jest lista problemów, z ja-
kimi boryka się branża hutnicza w Polsce. Przede wszyst-
kim mamy do czynienia z najwyższą w Europie akcyzą 
na nośniki energii, która znacznie winduje ceny energii 
w Polsce niezbędnej w procesie produkcji stali i produk-
tów stalowych. To koszt, którego nie ponoszą nasi konku-
renci w pozostałych krajach europejskich, a trzeba pamię-
tać, że i bez tego ceny energii w Europie są 2-3 razy wyższe 
niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. To obniża na-
szą konkurencyjność i zmniejsza popyt na polską stal.

Dodatkowo branża boryka się z kosztami europejskiej 
polityki klimatyczno-energetycznej, a  na domiar złe-
go obserwujemy znaczący wzrost importu tańszej stali 
z rynków spoza Europy. To wszystko sprawia, że produk-
cja stali w Europie, a zwłaszcza w Polsce, jest coraz mniej 
opłacalna.

Z tego wnioskuję, że będzie to kolejny 
pracowity rok, w którym nie zabraknie wy-
zwań oraz inwestycji prośrodowiskowych?

Tak jak wspomniałem, faktycznie dużo uwagi poświę-
cać będziemy kwestiom ekologicznym. Nie zapominamy 
jednak o naszych zobowiązaniach względem mieszkańców 
miast, w których prowadzimy działalność. W sumie w prze-
ciągu dekady wydaliśmy ponad 12 milionów złotych na pro-
jekty społeczne z zakresu edukacji, sportu, zdrowia kultury 
oraz wolontariatu, których odbiorcami były społeczności lo-
kalne Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Sosnowca, Zdzieszo-
wic, Chorzowa oraz Świętochłowic. Cieszymy się, że udało 
nam się wyposażyć kilkadziesiąt szkół w  multimedialne 
pracownie językowe, wesprzeć w zakupie specjalistycznego 
sprzętu straż pożarną oraz szpitale, a także przeprowadzić 
akcje krwiodawstwa, które na stałe wpisały się do kalenda-
rza wydarzeń organizowanych w ArcelorMittal Poland.

Mogę zapewnić wszystkich czytelników, że wzorem 
ubiegłych lat także w tym roku nie zabraknie projektów 
społecznych w Dąbrowie Górniczej czy w  innych mia-
stach, w których jesteśmy obecni.

inwestycje ekologiczne  
będą dla nas priorytetem
Rozmowa z Jackiem Wolińskim, dyrektorem Biura Energetyki i Ochrony 
Środowiska w ArcelorMittal Poland

Pożyczki Gotówkowe z  pełna obsługą 
w domu, szybka decyzja, pożyczki dla każde-
go Eurocent tel. 663-225-225.
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Karolina Dzienniak kilka lat temu zachorowała na glejaka mózgu. Jej najbliżsi, przyjaciele, znajomi zor-
ganizowali mnóstwo imprez, akcji charytatywnych, zbiórek pieniężnych dla ratowania jej zdrowia i ży-
cia. Udało się, żyje. Za zebrane środki leczy się w Stanach Zjednoczonych, w klinice w Houston.

Z Karoliną Dzienniak 
rozmawia Lucyna Stępniewska

Przepraszam za to stwierdzenie, ale 
gdybyś zachorowała np. na raka piersi 
wszystko byłoby prostsze… Ty masz 
glejaka mózgu i razem z nim pojawił się 
problem, jak Ci pomóc?

Niestety w moim przypadku, od początku mojej wy-
boistej drogi, pomimo całkowitego załamania, wszyst-
kiego szukałam sama... W momencie, kiedy okazało się, 
że mój guz jest nieoperacyjny, szukałam innych roz-
wiązań i placówek – klinik, które chciałyby mi pomóc. 
Jedyną formą leczenia, którą zaproponowano mi w Pol-
sce, była radioterapia, gdzie po konsultacjach z rożnymi 
onkologami w Instytucie Onkologii, byłam całkowicie 
skołowana. Człowiek zostaje odesłany na 5 minut na 
korytarz i ma podjąć decyzję, od której zależy całe jego 
życie. Mogłam wówczas zaufać tylko i wyłącznie swoje-
mu instynktowi...

W momencie, kiedy pojawiły się inne metody lecze-
nia, poza granicami Polski, ponownie napotkałam na 
opór ze strony „naszych” lekarzy. Przeciętny czas ży-
cia chorego od diagnozy to rok, do półtora roku, więc 
po co tracić tą resztkę życia na bezskuteczne lecze-
nie… Jedyne słowa wsparcia jakie usłyszałam, padły 
od mojego neurochirurga, który uratował mi życie, 
kiedy guz zaczął się gwałtownie rozrastać i spowodo-
wał wodogłowie w moim mózgu. Przeszłam wówczas 
operację ratującą życie. Nie zapomnę jego słów do 
końca swoich dni: „Dziewczyno, szukaj czego się da 
i gdzie się da!!!”.

Jesteś w sytuacji, że nie wiesz, gdzie się 
leczyć, jaką metodą. Skoro w Polsce się nie 
da, to skąd Ty masz wiedzieć, co robić?

W moich poszukiwaniach nikt nie wskazał mi dro-
gi, dniami i nocami wertowaliśmy internet w poszu-

kiwaniu przeróżnych rozwiązań. Najpierw trafiłam 
na klinikę w  Berlinie, gdzie poddałam się ekspery-
mentalnej terapii, która w moim przypadku, nieste-
ty, zawiodła. Przy okazji poznałam osoby z  Polski, 
którym właśnie ta terapia przywróciła nadzieję. Po 
tej nieudanej próbie, trafiłam do kliniki dr Burzyń-
skiego w  Houston w  USA. Czułam, że muszę tutaj 
dotrzeć, co mi się udało, chociaż jeszcze długa, ciężka 
i kosztowna droga przede mną.

Chcąc zbierać pieniądze, musiałaś zwią-
zać się z jakąś fundacją czy inną organi-
zacją pożytku publicznego. Jakie tutaj 
pojawiły się trudności?

W  momencie, kiedy ja rozpoczynałam zbiórki pu-
bliczne, zgodnie z  przepisami mogłam to robić tylko 
za pośrednictwem fundacji, której do dnia dzisiejszego 
jestem podopieczną. W 2014 roku weszła w życie nowa 
ustawa o  zbiórkach publicznych, która zniosła obo-

wiązek występowania o  zgodę na organizację zbiórki. 
Wymaga się jedynie zgłoszenia takiej zbiórki drogą in-
ternetową, a po jej zakończeniu umieszczenia sprawoz-
dania z jej przeprowadzenia. 

Chcąc zbierać fundusze z  1% podatku trzeba być 
także podopiecznym organizacji pożytku publicznego. 
Trudnością w tym przypadku jest fakt, iż pieniądze te, 
akurat w przypadku mojej fundacji, są uruchamiane po 
1 grudnia danego roku. Podkreślam również, że funda-
cja dokonuje zwrotu poniesionych przez mnie kosztów 
w związku z  leczeniem. Oznacza to, że najpierw sama 
muszę zapłacić za koszty leczenia, a dopiero później na 
podstawie otrzymanych rachunków i  faktur następuje 
refundacja, na którą fundacja ma 14 dni.

W jaki sposób zbierano dla Ciebie pienią-
dze?

Form pomocy było wiele, począwszy od koncertów, 
poprzez różnego rodzaju turnieje, choćby gry w  krę-
gle czy regaty kajakarskie nad naszym jeziorem Pogo-
ria III. Organizowane były pikniki, podczas których 
sprzedawane były różnego rodzaju słodkości. Również 
w USA moi przyjaciele stawali i dalej stają na rzęsach, 
żeby pozyskiwać środki. Potęgą w dzisiejszych czasach 
jest internet, zatem zbiórki przeprowadzamy również tą 
drogą. Pod koniec roku zakończyła się zbiórka na por-
talu SiePomaga, która mam nadzieję ruszy ponownie 
niebawem.

Co możesz poradzić innym, którzy są na 
początku swojej wyboistej drogi...?

Wiem jedno, żaden lekarz nie jest uprawniony do 
tego, żeby odebrać pacjentowi nadzieję. Trzeba walczyć 
o swoje do samego końca, chociaż na początku wydaje 
nam się, że jesteśmy na straconej pozycji. Nie pomo-
gę nikomu w podjęciu tak ważnych decyzji, jak wybór 
leczenia, mogę jedynie opowiedzieć o drodze, którą ja 
przechodzę, a do każdego należy własny wybór...

Dziękując za rozmowę, życzę Ci dużo 
zdrowia. 

Na przykładzie losów Karoliny Dzienniak i małego Kacperka Siewniaka, chcemy pokazać, że trzeba mieć ogromną siłę i deter-
minację, by poradzić sobie z ciężką chorobą, na którą w Polsce nie ma ratunku… Im się udało, są w trakcie leczenia poza grani-
cami naszego kraju. Przedstawiamy ich drogę przez mękę, chcemy pokazać, że można wygrać, ale trzeba walczyć. 

Można wygrać, ale trzeba walczyć

Zaangażowanie rodziny to zwykle za mało, żeby 
skutecznie przynieść ratunek choremu. Trzeba za-
dbać przy tym o szereg spraw – konsultacje lekar-
skie, kontakt z  fundacjami, które mogą wziąć po-
trzebującego pod swoje skrzydła, zaangażowanie 
wolontariuszy do zorganizowania rozmaitych akcji, 
przebicie się z tematem do mediów itp.

Pomocą dla wszystkich potrzebujących służyć 
może Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości 
mający swoją siedzibę w  Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Kościuszki 25. Tutaj można się do-

wiedzieć o  imprezach miejskich, podczas których 
można organizować zbiórki publiczne. Pracownicy 
Inkubatora podpowiedzą, jak uatrakcyjnić zbiórki, 
by ludzie chcieli dzielić się swoimi pieniędzmi, jak 
do współpracy pozyskać wolontariuszy i gdzie ich 
szukać, przedstawią wszystkie organizacje, które 
mogą pomóc akurat danej osobie.

W najbliższych dniach na miejskim portalu inter-
netowym – www.dabrowa-gornicza.pl – utworzo-
na zostanie zakładka, w  której każdy mieszkaniec 
Dąbrowy Górniczej będzie mógł zamieścić swoje 

informacje. Spośród wielu osób potrzebujących bę-
dzie można wybrać tych, którym możemy i chcemy 
w jakiś sposób pomóc. Czy to będzie pomoc rzeczo-
wa, merytoryczna, finansowa – o tym zdecydujemy 
sami. Informacje o osobach potrzebujących znajdu-
ją się też na facebooku miejskim.

Wszystkich zainteresowanych, na adres redak-
cja@dabrowa-gornicza.pl, prosimy o  przesłanie 
informacji wg. następującego schematu: nazwisko 
i imię, krótka Informacja, zdjęcie, nr konta, odsyłacz 
do strony internetowej.

Karolina w klinice w Houston.
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Ratunek za Atlantykiem

Kacperek ma prawie 10 miesięcy. Gdy miał 2 miesiące, 
zdiagnozowano u niego raka prawego oka, tzw. siatków-
czaka. Po sześciu chemioterapiach guz się zmniejszył, ale 
w lutym znów dał o sobie znać. Seria badań potwierdziła, 
że jedynym możliwym ratunkiem dla dziecka jest szybka 
operacja, wykonywana w Stanach Zjednoczonych, kosztu-
jąca ok. 500 tys. zł. Do tego dochodzi podanie specjalnego 
leku – melphalanu. Jedna dawka kosztuje ok. 140 tys. zł, 
a dziecko może potrzebować kilku.

Wtedy rozpoczął się wyścig z czasem, ruszyła też lawi-
na wydarzeń, które miały pomóc w zebraniu niebagatel-
nej kwoty. Rodzina, z pomocą znajomych, dąbrowskich 
stowarzyszeń i  klubów sportowych przeprowadziła   
m.in. zbiórki pieniędzy na meczach w hali „Centrum”. 
Nad Pogorią odbyły się specjalne zawody biegowe. 
W pomoc zaangażowała się Polonia w USA. Na leczenie 
Kacperka zbierano w czasie internetowych aukcji i licy-
tacji organizowanych w trakcie imprez. Wcześniej, już 
latem 2014r., gdy u chłopczyka rozpoznano nowotwór, 
trafił pod opiekę fundacji „Zdążyć z pomocą”.

Walka o  pieniądze na operację została wygrana. 14 
marca Kacperek z  rodzicami poleciał do nowojorskiej 
kliniki, w której przeprowadzony zostanie zabieg. Nie 
wiadomo jednak, ile pieniędzy trzeba będzie na dalsze 
leczenie. PK

Gdy chodzi o zdrowie i życie dziecka, rodzice są w stanie poruszyć niebo i ziemię. Tak jest w przy-
padku Kacperka Siewniaka. Wielka determinacja bliskich i osób nieobojętnych na nieszczęście ro-
dziny, przybliżyła ją do upragnionego celu.
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triathloniści na start
Masz rower? Przebiegniesz dookoła Pogorię? Jesteś w stanie 
przepłynąć kilka długości basenu? Spróbuj czegoś nowego, bardziej 
emocjonującego – wystartuj w Dąbrowa Górnicza Triathlon!

Prawdziwy boom przeżywa bieganie, natomiast moda 
na triathlon dopiero nadchodzi. Coraz więcej biegaczy 
i rowerzystów przekonuje się do tej dyscypliny, bo ona, 
w przeciwieństwie do samego biegania czy jazdy na ro-
werze, rozwija też górną część ciała. Oczywiście, wygląd 
to kwestia gustu, ale obiektywnie patrząc, korzystniej 
wydaje się prezentować równomiernie umięśniona syl-
wetka. Natomiast argument, że uprawianie 3 różnych 
dyscyplin zapewni większy poziom ogólnej sprawności 
niż uprawianie jednej, jest bezdyskusyjny. Co więcej, na 
poziomie amatorskim, dzięki uprawianiu trzech róż-
nych dyscyplin wytrzymałościowych, poprawiają się 
wyniki w każdej z nich. Chcesz szybciej biegać? Zacznij 
jeździć na rowerze i pływać!

Dąbrowa Górnicza Triathlon to: 600  m pływania, 
21 km jazdy na rowerze i 6 km biegu. To idealne warun-
ki dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z  tą dys-
cypliną sportu – dystanse poszczególnych konkurencji 
są osiągalne właściwe dla każdego, nawet „niedzielnego 
sportowca”. Szczególnie, że limit czasu wynosi 2:20 mi-
nut, a na samo pływanie – aż pół godziny. Nie potrzeba 
specjalnego roweru – stary, poczciwy „góral” da radę, 
choć zawodowcy mogą korzystać z profesjonalnych ro-
werów do jazdy czasowej. 

– Pianka pływacka nie jest obowiązkowa, chociaż 
bez wątpienia pomaga pływać i  może być remedium 
na obawy przed głęboką wodą, bo nie sposób w  niej 
utonąć – mówi Sylwester Kuster, trener dąbrowskiego 
Triathlon X-Team. – A  jeśli ktoś chce poprawić swoje 
umiejętności pływackie, doszlifować formę przed za-
wodami, jesteśmy do dyspozycji – dodaje. Na miejscu 
przewidziana jest wypożyczalnia pianek pływackich 
w przystępnej cenie. 

Zawodnicy w  klasyfikacji Open kobiet (za miejsca 
I-III) i  Open mężczyzn (za miejsca I-III) otrzymają 
nagrody rzeczowe oraz puchary. Nagrodzone zostaną 
również pierwsze trzy miejsca w  poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych (K/M: 18-29; 30-39; 40-49; 50+). 
W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma m.in.: 
numer startowy, czepek oznaczony numerem, żel ener-
getyczny, napój izotoniczny, okolicznościową koszulkę 
techniczną; a  po przekroczeniu linii mety – pamiąt-
kowy medal, wodę i  posiłek. Oprócz tego każdy, kto 
ukończy zawody, będzie mógł uczestniczyć w konkursie 

z nagrodami. Dodatkową konkurencją będą zawody dla 
dzieci, z podziałem na grupy wiekowe.

Na imprezie pojawią też oczywiście zawodowcy. 
Szybkie trasy biegowe i kolarskie będą sprzyjały „prze-
tarciu” się przed Mistrzostwami Polski, które odbędą 
się tydzień później. Być może pojawią się znani aktorzy 
wspierający Fundację Synapsis w ramach akcji „Biegiem 
na pomoc”.

Dobra zabawa zapowiada się nie tylko w  wymiarze 
sportowym. Imprezie towarzyszyć będą występy lo-
kalnych kapel muzycznych. Patronatem medialnym 
zawody objął Dziennik Zachodni, Radio Eska i  TVP 
Katowice. Dąbrowa Górnicza Triathlon organizują sto-
warzyszenia: Pozytywnie Zakręceni i Aktywna Dąbro-
wa, Centrum Formy oraz CSiR.

Jeśli nigdy nie startowałeś w  zawodach triathlono-
wych, szukasz nowych, wyjątkowych doznań i... nie bo-
isz się uzależnić, wejdź na www.dgtriathlon.pl i dołącz 
do Dąbrowy Triathlonowej! Mariusz Ziach

Dąbrowscy koszykarze potrafią 
stworzyć sportowe widowisko 
mrożące krew w żyłach. Wystawia-
ją na ciężką próbę nerwy kibiców. 
Jeśli jednak kończy się to ich zwy-
cięstwem, nikt nie powinien mieć 
pretensji.

Przebieg rodem z thrillera miało spotkanie 14 
marca, gdy MKS podjął Polpharmę Starogard 
Gdański. O  jednopunktowym zwycięstwie go-
spodarzy zdecydowały rzuty wolne, celnie wyko-
nane przez Marcina Piechowicza na samym koń-
cu spotkania. Niemały wkład w  wygraną miały 
też trafienia „za trzy” w ostatnich minutach me-
czu, autorstwa Mylesa McKaya.

– Myślę, że obaj stanęliśmy na wysokości za-
dania w momentach, w których drużyna nas po-
trzebowała. To jest właśnie piękno koszykówki. 
Marcin był wielki i  wspaniale było sięgnąć po 
zwycięstwo – podkreśla Myles McKay.

Zwycięstwo po starciu, przez którego większą 
część nad głowami dąbrowian wisiała porażka, to 
ważna lekcja i motywacja do dalszej walki.

– Bardzo potrzebowaliśmy tej wygranej. 
Każdego dnia na treningach ciężko pracujemy 
i świetnie jest widzieć, że nasz wysiłek procentu-
je. Do końca sezonu jeszcze daleka droga. Mamy 
przed sobą siedem meczów rundy zasadniczej 
i nie tracimy optymizmu, wierząc w nasze możli-
wości – ocenia McKay.

To nie pierwszy raz, gdy losy meczu z udziałem 
MKS-u ważyły się do ostatnich chwil. Podobnie 
było w  konfrontacji ze Śląskiem Wrocław, która 
na korzyść dąbrowian rozstrzygnęła się w  do-
grywce. Zespół z  Dąbrowy w  końcówce meczu 
przechylił na swą stronę szalę zwycięstwa w star-
ciu z  Asseco Gdynia, choć przez większą część 
spotkania bliżej triumfu byli zawodnicy z  Wy-
brzeża. Z kolei w pojedynku z Siarką Tarnobrzeg 
przeważali podopieczni Wojciecha Wieczorka, 
jednak na finiszu tarnobrzeżanie wydarli im 
z rąk wygraną.

Kolejny niełatwy sprawdzian czeka dąbrowską 
ekipę 21 marca, gdy zmierzy się na wyjeździe 
z  Turowem Zgorzelec. MKS u  siebie najbliższy 
mecz rozegra 28 marca. O  godz.18 rozpocznie 
spotkanie z Wikaną Startem Lublin. PK

nerwy na parkiecie

W stronę półfinału
Dąbrowskie siatkarki dobrze weszły 
w fazę play off. 18 marca wygrały 3:0 
i jedną nogą są w kolejnej rundzie. 
Kropkę nad „i” mogą postawić 21 mar-
ca w Muszynie.

– Przegrałyśmy, a  przyjechałyśmy tutaj walczyć 
i zdobyć Dąbrowę. Niestety tej walki nie było widać. 
Nie pokazałyśmy się z tej strony, z której zawsze się 
prezentujemy – przyznała po spotkaniu Karolina 

Ciaszkiewicz-Lach, kapitan Polski Cukier Muszy-
nianka Muszyna.

Zespół znad Popradu równorzędną walkę prowa-
dził tylko w pierwszym secie, w którym ostatecznie 
uległ dwoma „oczkami”. W  pozostałych partiach 
wyraźna przewaga była po stronie dąbrowianek.

– Najwięcej dobrego przyniosła nasza zagrywka, była 
dzisiaj bardzo skuteczna i robiła dużo zamętu w szere-
gach Muszynianki. Pokazałyśmy, że jeśli jesteśmy zdro-
we, nie trapią nas żadne kontuzje, jeżeli mamy czas na 
to, żeby spokojnie potrenować, to jesteśmy naprawdę 
groźne – oceniła Eleonora Dziękiewicz, kapitan Tauron 
Banimex MKS Dąbrowa Górnicza.

– Mamy dwa dni na to, żeby się pokazać z  lep-
szej strony, żeby zagrać mecz z  dużą determinacją 

i przede wszystkim ze sportową ambicją, czego nam 
niestety ostatnio brakuje – skwitował Bogdan Ser-
wiński, szkoleniowiec zespołu z Muszyny.

– To jest dopiero pierwszy rozdział. Drugie 
starcie Muszynianka rozegra u  siebie, ze swoją 
publicznością. Mecz na pewno będzie inny, nie-
zwykle ciężki. Ale oczywiście jestem bardzo szczę-
śliwy, że zrobiliśmy ten pierwszy krok, co było dla 
nas kluczowe – powiedział Juan Manuel Serrama-
lera, trener MKS-u.

Tytuł MVP otrzymała Katarzyna Koniecz-
na.  W  ćwierćfinale play-off walka trwa do dwóch 
zwycięstw. Kolejny mecz rozegrany zostanie 21 mar-
ca w  Muszynie. Ewentualne trzecie, rozstrzygające 
starcie, odbędzie się dzień później. PK
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dąbrowscy Pływacy na medal
Na początku marca odbywały się Mi-
strzostwa Polski Juniorów 14 i 15-let-
nich. Wśród najlepszych byli uczniowie 
dąbrowskiego Zespołu Szkół Sporto-
wych oraz reprezentanci klubu CSIR 
MOS.

Od 6 do 8 marca  w Olsztynie odbyły się  Mi-
strzostwa Polski Juniorów 14-letnich. Jednymi 
z  najlepszych  zawodników okazali się  uczniowie dą-
browskiego Zespołu Szkół Sportowych oraz reprezen-
tanci klubu CSIR MOS Dąbrowa Górnicza Oliwia Wi-
śniewska oraz Kamil Sacha.

Oliwia zdobyła cztery medale. Dwa medale złote (na 
dystansie 200 metrów stylem grzbietowym oraz na dy-
stansie 400 metrów stylem dowolnym) oraz dwa medale 
srebrne (na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym 
oraz na dystansie 800 metrów stylem dowolnym). Ka-
mil wywalczył z kolei srebrny medal na dystansie 400 
metrów stylem zmiennym, finały na dystansie 200 me-
trów stylem zmiennym oraz 1500 metrów stylem do-
wolnym zakończył na piątym miejscu.

Dzięki wspaniałym rezultatom Kamil Sacha i  Oliwia 
Wiśniewska zostali powołani do Kadry Narodowej Polski.

Podczas Mistrzostw również inni zawodnicy z nasze-
go miasta uzyskali znakomite wyniki.  Zuzanna Gaz-
da dwukrotnie awansowała do finałów na dystansie 200 
oraz 400 metrów stylem dowolnym, Jakub Maj wystąpił 
w  finale na dystansie 200 metrów stylem zmiennym, 
natomiast żeńska sztafeta 4x100 metrów stylem dowol-
nym w składzie: Nicol Kabańska, Zuzanna Gazda, Julia 
Skórka, Oliwia Wiśniewska zajęła ósme miejsce w wy-
ścigu finałowym.

Pozostałymi zawodnikami, którzy brali udział w Mi-
strzostwach Polski, poprawiając znacznie swoje rekordy 
życiowe, byli: Roman Wołoszyn, Filip Muc, Klaudiusz 
Pawula, Krystian Napierała, Dominik Karpiel Maja 
Skórka. Trenerem wszystkich zawodników jest Ewa Ho-
fman.

W  tym samym czasie w  Ostrowcu Świętokrzyskim 
odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów 15-let-
nich, w których również uczestniczyli zawodnicy z Dą-
browy.

Najlepiej zaprezentowali się: Kamila Jeżowska, która 
zajęła siódme miejsce na dystansie 200 metrów stylem 
grzbietowym oraz awansowała do finałów na dystan-
sach 100 i 200 metrów stylem zmiennym oraz 50 i 100 
metrów stylem grzbietowym,  Jakub Walczysko, któ-
ry zajął ósme miejsce na dystansie 400 metrów stylem 

zmiennym oraz awansował do finałów na dystansie 100 
i 200 metrów stylem zmiennym.

Męska sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym 
w składzie: Jakub Walczysko, Jakub Staniszewski, Kac-
per Borkowski, Dominik Chwastek zajęła ósme miejsce 
w  wyścigu finałowym, sztafeta męska 4x200 metrów 
stylem dowolnym w  składzie:  Daniel Trzęsiec, Jakub 
Staniszewski, Kacper Borkowski, Dominik Chwa-
stek zajęła siódme miejsce.

W  wyścigach finałowych wystąpili również  Kacper 
Borkowski (50,100,200 metrów stylem motylkowym) 
oraz  Jakub Staniszewski  (200 metrów stylem dowol-
nym). Wszyscy zawodnicy są podopiecznymi trene-
ra Grzegorza Hofmana.

Kolejne sukcesy na swym koncie odnotowała 
10-osobowa grupa pływaków z Zespołu Szkół Spor-
towych. Podczas Mistrzostw Polski juniorów 17-18 lat 
największym sukcesem zakończył się wyścig w kon-
kurencji 100 metrów stylem zmiennym, w  którym 
na trzeciej pozycji dopłynął Dawid Nowodworski. 
Osiągnięciem jest również podwójny Rekord Europy 
pobity przez Konrada Powroźnika w konkurencjach 
200 i 400 metrów stylem zmiennym zawodników nie-
słyszących. 

 az

Biegowa euforia
Już 12 kwietnia wystartuje VIII Półmaraton Dąbrowski. Z przyjemnością informujemy, że partne-
rem tegorocznej edycji zostały m.in.: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) oraz Dąbrowskie 
Wodociągi Sp. z o.o.

Zdrowy styl życia, aktywność sportowa oraz wspiera-
nie działań z zakresu profilaktyki sercowo-naczyniowej 
zajmują szczególne miejsce w  strategii rozwoju PAKS, 
stąd udział Klinik w organizacji jednej z największych 
imprez biegowych w regionie. Misją Polsko-Amerykań-
skich Klinik Serca jest ratowanie życia i zdrowia Pola-
ków blisko ich miejsca zamieszkania. PAKS zapewnia 
dostęp do kompleksowego, nowoczesnego i małoinwa-
zyjnego leczenia chorób całego układu krążenia – po-
cząwszy od poradni, poprzez diagnostykę i  terapię, 
a skończywszy na rehabilitacji.

Dzięki nawiązanej współpracy uczestnicy VIII Pół-
maratonu Dąbrowskiego będą mogli skorzystać bez-
płatnie z  podstawowych badań serca (EKG, ciśnienie, 
cukier) realizowanych przez PAKS w  dniach 11 i  12 
kwietnia na terenie Hali „Centrum”.

Drugi z  partnerów, Dąbrowskie Wodociągi włączy-
ły się do Dąbrowskiego Półmaratonu pod hasłem „Piję 
wodę z kranu”. Dąbrowa Górnicza może poszczycić się 
bardzo dobrą jakością wody dostarczanej mieszkań-
com. Woda pochodzi w  ponad 80 procentach z  ujęć 
głębinowych zlokalizowanych w  Ujejscu, Trzebiesła-
wicach, Ząbkowicach i Łazach Błędowskich, gdzie jest 
ujmowana z odwiertów w warstwie triasowej z obsza-
ru jurajskiego bogatych w składniki mineralne, wśród 
nich wapń i magnez. Woda jest stabilna pod względem 
fizykochemicznym, jak i  mikrobiologicznym. Nie wy-
maga więc skomplikowanych procesów uzdatniania.

Woda ta jest stale poddawana kontroli  m.in. przez 
akredytowane laboratorium przedsiębiorstwa. Pod-
czas Półmaratonu wodociągi zapewnią wodę do picia 
uczestnikom biegu oraz kibicom, pochodzącą głównie 

z ujęcia głębinowego w Ujejscu. Spółka ufunduje także 
dla wszystkich uczestników bidony na wodę.

Wszystkim osobom dotychczas niezdecydowanym 
do udziału w Półmaratonie przypominamy, że pozo-
stały ostatnie 2 tygodnie, aby dołączyć do zawodni-
ków naszego biegu. Zapisy przyjmujemy tylko do 3 
kwietnia. Po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń. 
Udział w imprezie sportowej jest otwarty dla wszyst-
kich uczestników, którzy zgłoszą swój start, uiszczą 
opłatę startową, posiadają aktualne badania lekar-
skie lub podpiszą formularz o  zdolności do udzia-

łu w  biegu oraz najpóźniej dnia 12 kwietnia 2014  r. 
ukończą 18 lat.

Zawodnicy wystartują tradycyjnie z  Ujejsca o  godz. 
11:00. Wzorem lat ubiegłych, meta zlokalizowana zo-
stanie przy Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”. 
Odcinek będzie liczył 21 km i przebiegał wzdłuż tere-
nów przy Pogorii III i  IV. Biuro zawodów jak co roku 
zlokalizowane będzie w Hali „Centrum” przy Al. Róż 3. 
W sobotę tj. 11 kwietnia weryfikacja zawodników oraz 
wydawanie pakietów startowych odbędzie się w godzi-
nach 9:00-20:00. Z kolei w dniu imprezy biuro zawodów 
czynne będzie od godziny 7:00 do 9:00. Dla kategorii 
nordic walking do godziny 10:00. Trasa marszu liczy 
5 km. Start nastąpi o godzinie 11:45 ze ścieżki rowero-
wej przed Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogo-
ria przy zbiorniku wodnym Pogoria III.

Warto dodać, że poza atrakcyjnymi nagrodami dla zwy-
cięzców organizatorzy przygotowali także konkurs, rów-
nież z nagrodami. Po zakończeniu biegu odbędzie się loso-
wanie numerów startowych, które wezmą udział w quizie. 
Szczegółowe informacje na stronie www.csir.pl.

Anna Król

Zgodnie z tradycją, w ramach Półmaratonu, odbędzie się 
„Bieg Skrzata”. Jednak tu organizatorzy przygotowali zmia-
ny. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 11 kwietnia. 
Zapisy przyjmowane są w dniu zawodów od godz. 9:30 przy 
placu zabaw w Parku Hallera. Pierwszy bieg startuje o godz. 
11:00. Zakończenie imprezy przewidywane jest ok. godz. 
14:00. Trasa wyścigu liczy w zależności od kategorii wieko-
wej od 200 m do 1 km. Zapraszamy do wspólnej zabawy za-
równo tych najmłodszych zawodników, jak również uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych do 19 roku życia.
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Za nami XIII Dąbrowska Ściema Kabaretowa. Przez 
trzy dni scena PKZ była miejscem rywalizacji mistrzów 
polskiego humoru. W tym roku w szranki stanęło sześć 
kabaretów oraz jeden stand up’owiec. Tematem prze-
wodnim imprezy był pech. Po zaciętej walce, głosami 
widzów zwyciężyło K2, zdobywając główną nagrodę, 
ufundowaną przez Pałac Kultury Zagłębia. Drugie 
miejsce przypadło kabaretowi Weźrzesz. Natomiast 
nagrodę trzecią zdobył kabaret Czwarta Fala. Widzo-
wie „Debeściaka” obejrzeli również występy kabaretów: 

DNO, Jurki, Smile oraz Hrabi. Sponsorem głównym 
XIII Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej był Arcelor Mit-
tal. Nagrodę za trzecie, konkursowe miejsce zasponso-
rowała firma URSA. Całą imprezę wsparli również: Po-
goria Residence, CPR Inwestor oraz Przedsiębiorstwo 
Miejskie MZUM.PL. Wsparcia medialnego udzielili: 
Dziennik Zachodni, portal www.naszemiasto.pl i Radio 
ESKA.

Fanom humoru na najwyższym poziomie nie pozo-
staje nic innego, jak czekać na kolejną edycję imprezy.

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

w Dąbrowie Górniczej

Galeria Sztuki PKZ

Kino KADR

Grupa MoCarta 
kabaret

Single i remiksy
spektakl teatralny 

Emilia Krakowska 
spotkanie z cyklu Salon kultury. Kawa z Gwiazdą

Kiedy kota nie ma...
spektakl teatralny

Wyklejanki 
Wisławy Szymborskiej

Piosenki Jacka Kaczmarskiego  

Siedem grzechów głównych  

koncert z cyklu Opary Gitary

finał konkursu, rozdanie nagród

Maciej Maleńczuk  
Psychodancing 

Old Waves
koncert z cyklu Opary Gitary 

Moskata & Teper
koncert z cyklu Opary Gitary 

Dzieciaki na wiosnę

Myśleć jak Leonardo ... do 30.04.

do 20.04.

07-14.04.

17-22.04.

24-29.04.

18.04.

9,16,23,30.
04.

g. 17:00

g. 17:00

g. 17:00

g. 17:00

g. 17:00

g. 19:00

g. 19:30

g. 19:30

g. 19:30

g. 19:30

g. 19:30

OSKAROWE KADRY-PRZEGLĄD

BÓG NIE UMARŁ

BODY/CIAŁO

ZŁOTA KLATKA

SĄSIADY

HEAVY MENTAL

SELMA

BODY/CIAŁO

TO WŁAŚNIE SEKS

DIFRET

BIAŁY CIEŃ

g. 15:00SVEIN I SZCZUR

Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza       
tel. KASA 32 733 88 01  

   
  
  

VII Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny

Zagłębie i Sąsiedzi

 
www.palac.art.pl

Repertuar

20-23.03.

27.03.-01.04.

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

szafing, spektakl teatralny i inne atrakcje

10.04. 

27.03. 

12.04.

17.04. 

24.04. 

21.04. 

18.04. 

19.04. 

24-26.04.
 

9.05.

10.05.

Kabaret dobry na wszystko

Dzieciaki na wiosnę
Najwyższy czas odłożyć na półki czapki, rękawice i zimowe 

buty. Wiosenne szafy na start. I tu pojawia się problem, a naj-
większy mają ci, którzy muszą ubierać swoje pociechy. Zeszło-
roczne spodnie i  bluzki – za krótkie, kurtki i  buty – za cia-
sne, a wydatków jak zwykle za dużo. No i co zrobić z małymi 
rzeczami? Już spieszymy z  pomocą! Wszystkich zajmujących 
się dziecięcą garderobą zapraszamy na wiosenny szafing, czy-
li wymianę, sprzedaż dziecięcych rzeczy, który odbędzie się 
18 kwietnia w godzinach od 11.00 do 16.30 w Pałacu Kultury 
Zagłębia. Jest to doskonały sposób, aby w ekologiczny i ekono-
miczny sposób pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i skompleto-
wać dziecku wyprawkę na wiosnę. Osoby zainteresowane zor-
ganizowaniem stoiska ze swoimi rzeczami, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 694 416 277, 694 416 742.

Szafingowi towarzyszyć będzie wiele propozycji dla dzieci: spektakl teatralny, seans w kinie, pokaz iluzji, ani-
macje, gry i przede wszystkim wiele dobrej zabawy. Szczegóły już wkrótce na stronach PKZ: www.palac.art.pl

Wizyta sąsiadów w Zagłębiu

Przez trzy dni PKZ będzie regionalnym centrum 
folkloru. Festiwal ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI to konkurs, 
podczas którego swoje talenty zaprezentują zespoły 
taneczne, zespoły pieśni i  tańca, kapele oraz grupy 
wokalne. Największą atrakcją festiwalu będą jednak 
programy artystyczne oparte na tradycjach poszcze-
gólnych regionów naszego województwa, a także ich 

swobodne interpretacje. Pieczę nad przebiegiem kon-
kursu będzie miała Polska Sekcja Międzynarodowej 
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych CIOFF.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich mieszkańców Za-
głębia będzie Jarmark rzemiosła i Kiermasz sztuki ludo-
wej, organizowany na Placu Wolności. Więcej informa-
cji o programie festiwalu na www.palac.art.pl. 

Już 24 kwietnia na deski Pałacu Kultury Zagłębia powraca Międzykulturowy Festiwal 
Folklorystyczny ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI. Będzie to już VII edycja festiwalu, pełnego re-
gionalnej muzyki, ludowych strojów oraz wielobarwnych programów artystycznych.

Festiwalowe prezentacje.
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