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rusza IV edycja Dąbrowskiego  
Budżetu partycypacyjnego
Już w kwietniu mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej mogą złożyć 
projekty na zagospodarowanie 
swojej okolicy.

W dniu 16 marca br. Rada Miejska podjęła uchwałę 
w  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu 
Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok.

Na podstawie uchwały, w terminie 11 kwietnia – 20 
maja w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej każ-
dy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia, może zło-
żyć propozycję na zagospodarowanie dzielnicy, w której 
mieszka.

W tegorocznym modelu Dąbrowskiego Budżetu Party-
cypacyjnego jest kilka zmian w porównaniu do lat ubie-
głych. Nowe zasady są efektem działań ewaluacyjnych, 
przeprowadzonych w  grudniu ubiegłego roku, podczas 
których mieszkańcy i autorzy projektów wypowiedzieli się 
na temat wad i zalet dotychczasowych edycji.

Zmianie uległy zasady dotyczące weryfikacji projek-
tów zgłaszanych na terenach jednostek organizacyjnych 
miasta. Wszystkie pomysły mieszkańców, dotyczące 
np.  szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych czy bibliotek, będą obligatoryjnie konsul-
towane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Dąbrowa Górnicza.

W  IV edycji DBP obowiązkowo będzie trzeba do-
łączyć mapkę z lokalizacją projektu oraz zgodę pod-
miotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. 
Dodany został katalog projektów, które nie mogą być 
zgłaszane, np.  niezgodne z  obowiązującymi w  mie-
ście programami.

W  tym roku uwzględniono propozycję wprowadze-
nia progu frekwencyjnego przy głosowaniu. Do realiza-
cji przejdą te projekty, które osiągnęły co najmniej 5% 
próg poparcia mieszkańców dzielnicy.

Większość zasad jednak pozostała niezmieniona. 
W procedurze utrzymane zostało wyłączenie obszarów 
ogólnomiejskich, które z uwagi na swoje przeznaczenie 
mają zostać objęte innymi procesami konsultacyjnymi. 
Nie ulega zmianie liczba dzielnic – 35. Nie zmienił się 

formularz składania projektów oraz sześciodniowy ter-
min głosowania.

Wszystkich mieszkańców, chętnych do złożenia 
własnego projektu, Biuro Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dą-
browie Górniczej zaprasza na sobotę PARTYcypacyjną, 
która odbędzie się w dniu 23 kwietnia (od godziny 9:00) 
w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkie-
wicza 6A. Podczas spotkania pracownicy Urzędu Miej-
skiego podpowiedzą, jak wypełnić wniosek, wycenić 
projekt czy opisać swój pomysł.
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 sms szybki miejski serwis

10 marca w Muzeum Miejskim „Sztygarka” 
odbył się wykład poświęcony historii książki 
rękopiśmiennej „Tajemnice manuskryptów”. 
Spotkanie poprowadził Daniel Dawidowicz.

8 marca jak co roku Panie z Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów – koła nr 3 w Ujejscu uroczyście 
świętowały Dzień Kobiet.

11 marca dąbrowski Ekonomik otrzymał 
tytuł Szkoły Przedsiębiorczości 2015. 
Międzynarodowe jury oraz Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości doceniły 
wdrożone w szkole innowacyjne metody 
i narzędzia wykorzystywane w nauczaniu.

28 lutego w parku Zielona odbył się bieg 
„Tropem wilczym”. Uczestnicy pokonali 
1963 m, czyli dystans symbolicznie nawią-
zujący do 1963r., roku uwięzienia i wykona-
nia wyroku śmierci na ostatnim Żołnierzu 
Wyklętym – Józefie Franczaku ps. „Lalek”.
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7 marca, prawie pięćdziesięciu uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych wzięło udział w 
interdyscyplinarnych konkursach „Od probówki 
do matematyczno-fizycznej łamigłówki” oraz dla 
„Od przyrody do matematycznej łamigłówki”. 
Najlepszym gimnazjalistą okazał się Wiktor Ry-
bicki z Gimnazjum nr 4, natomiast mistrzem szkół 
podstawowych został Wojciech Wosek ze Szkoły 
Podstawowej nr 3.

12 marca w aquaparku „Nemo – Wodny 
Świat” odbyła się Otyliada, czyli nocna 
impreza promująca pływanie. Zwycięzcą 
„Otyliady” w Nemo został Szymon Kuczyk, 
który pokonał dystans 30 km 150 m.

wielki zjazd  
polskich miast
3 i 4 marca Dąbrowa stała się stolicą samorządności. Wtedy właśnie 
Pałac Kultury Zagłębia gościł uczestników Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Miast Polskich, które było połączone z przypadającym 
w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem 
praw miejskich Dąbrowy Górniczej. 

W obradach wzięło udział ponad 300 samorządowców z 
całego kraju. Reprezentanci władz lokalnych dyskutowali 
m.in. o finansach miast, konsolidacji VAT, wpływie pod-
niesienia kwoty wolnej od podatku na miejskie budżety, 
edukacji, likwidacji obowiązku szkolnego dla 6-latków 
i propozycji likwidacji gimnazjów, zmianach w Karcie 
Nauczyciela, problemach związanych z planowaniem i 
zagospodarowaniem przestrzennym oraz z zamówie-
niami publicznymi, a także polityce społecznej, programie 
500+ czy ustawie o rewitalizacji. Włodarze miast przyjęli 
również wspólne stanowiska w tych sprawach. 

Podczas zjazdu, odbyła się również uroczystość wręcze-
nia 25 Srebrnych Laurów za rozwiązania i osiągnięcia w 
rozwoju miast i zarządzania nimi w minionym 25-leciu. 
Dąbrowę Górniczą doceniono za wzorcową i zinte-
growaną współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
nowoczesny system konsultacji społecznych, Dąbrowski 
Budżet Partycypacyjny, rozbudowę infrastruktury i 
sukces finansowy.

Zjazdowi towarzyszyła „Kawiarenka Obywatelska”, 
zorganizowana przez Biuro Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej UM Dąbrowy Górniczej 
oraz Związek Miast Polskich. Do Kawiarenki zapraszały 
organizacje działające na rzecz aktywizacji obywa-
telskiej i poprawy jakości oraz skuteczności komu-
nikacji władzy z mieszkańcami. Przy kawie można 
było porozmawiać o dobrych praktykach współpracy 
stowarzyszeń i fundacji z samorządami. Nie zabrakło 
także okazji do zapoznania się z szeregiem publikacji 
i rozwiązań dotyczących budżetu partycypacyjnego 
i konsultacji społecznych.
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interna znów działa
Od dnia 14 marca oddział chorób wewnętrznych naszego szpitala funkcjonuje w normalnym trybie. Tym samym każdy 
Pacjent wymagający pomocy internistycznej otrzyma ją w pełnym zakresie. Jednocześnie, przepraszam Państwa za wszelkie 
niedogodności związane z zawieszeniem funkcjonowania oddziału na okres 6 tygodni. Kieruję do Państwa ten list, ponieważ 
czuję się zobowiązany do przedstawienia sytuacji szpitala, a jednocześnie wyjaśnienia pojawiających się nieścisłości.

Dlaczego zawieszono oddział wewnętrzny?

Przyczyną czasowego zawieszenia oddziału był brak 
możliwości zabezpieczenia wymaganej liczby lekarzy. 
Problem nasiliły oczekiwania finansowe dotychczaso-
wej kadry lekarskiej. Niestety, ze względu na trudną sy-
tuację finansową szpitala nie mogliśmy ich spełnić.

Od września 2014, po otrzymaniu pozytywnej opinii 
ministerstwa zdrowia, wojewody śląskiego, marszałka 
województwa, a  także centrali Narodowego Funduszu 
Zdrowia, uruchomiliśmy w Dąbrowie Górniczej nowo-
czesny ośrodek onkologiczny. Z otrzymanej dotacji mi-
nisterstwa, w wysokości ok. 12 mln zł, zakupiliśmy no-
woczesny sprzęt badawczy. Mimo takiego wyposażenia, 
nie otrzymaliśmy jednak kontraktu z NFZ i stanęliśmy 
w obliczu sytuacji, w której:

– możemy leczyć Pacjentów, korzystając z tego sprzę-
tu, ale powoduje to stałe zadłużanie się szpitala,

– możemy wstrzymać udzielanie świadczeń – uni-
kając długu, ale w konsekwencji zwracając otrzymaną 
dotację.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że nigdy nie rozważaliśmy 
zaprzestania leczenia Pacjentów, bo zagłębiowski ośro-
dek jest potrzebny i powstał po to, by pomagać ratować 
życie chorym, a nie stać bezczynnie w oczekiwaniu na 
kontrakt. Dlatego od września 2014 do lutego 2016 zre-
alizowaliśmy na własny koszt około 6800 naświetleń ra-
dioterapeutycznych, 4800 badań TK, 1800 badań rezo-
nansu magnetycznego, 470 badań tomografii emisyjnej 
(PET). Łącznie w  tym okresie poradnia onkologiczna 
udzieliła blisko 11 tysięcy porad. Należy zaznaczyć, że 
świadczenia onkologiczne należą do jednych z najdroż-
szych. Właśnie dlatego nie mogliśmy spełnić oczekiwań 
płacowych, co spowodowało odejście części personelu 
i zawieszenie oddziału wewnętrznego.

Inną ważną przyczyną zawieszenia oddziału jest brak 
lekarzy internistów. W całym kraju Izby Lekarskie alar-
mują, że z  powodu zmian systemu kształcenia i  znie-
sienia obowiązku kończenia specjalizacji wewnętrznej, 
brakuje tych specjalistów. Ponadto, spora część lekarzy 
wyjeżdża za granicę.

Nowe oddziały
Starając się zapobiegać problemom związanym z bra-

kiem lekarzy internistów – szpital od kilku lat rozszerza 
działalność, tworząc oddziały odpowiadające na po-
trzeby zdrowotne w naszym regionie.

Uruchomiliśmy  m.in. oddział diabetologiczny, bo 
cukrzyca to dzisiaj jedna z  3 najczęstszych (po nowo-
tworach i  chorobach układu krążenia) przyczyn zgo-
nów. Uruchamiamy też pracownię histopatologiczną 
potrzebną do kompleksowego leczenia onkologicznego, 
a przed wakacjami otwarty zostanie oddział gastroen-
terologiczny. Również oddział ginekologiczno-położni-
czy rozwija się, by móc w pełni odpowiedzieć na zapo-
trzebowanie Pacjentów.

 
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Bardzo przykre były informacje na temat rzekomego 

nieprzyjęcia na SOR pacjentki wymagającej pomocy le-
karza chorób wewnętrznych, pomimo faktu, że w okresie 
zawieszenia działalności oddziału wewnętrznego, SOR 
w naszym szpitalu udzielił pomocy ponad 400 pacjentom.

Trudno jest zrozumieć sytuację, w której pogotowie, 
mając wiedzę o  zawieszeniu oddziału wewnętrznego, 
stara się kierować do szpitala pacjentów, potrzebujących 
pomocy właśnie tego niefunkcjonującego oddziału. Na-
leży zaznaczyć, że okoliczne placówki medyczne oraz 
pogotowia posiadały tę informację i zobowiązane były 
przejąć pacjentów internistycznych, za co otrzymały, 
odebrane nam w  czasie zawieszenia oddziału, środki 
finansowe na działalność internistyczną. Zapewniamy, 
że dołożymy wszelkich starań w celu wyjaśnienia tej sy-
tuacji.

Strajk?
Rozumiem prawo każdej osoby do jak najlepszych 

warunków finansowych zatrudnienia. Deklaruję chęć 
kontynuacji rozmów o podwyżkach dla personelu – po 
otrzymaniu kontraktu i  zahamowaniu zadłużania się 
szpitala. Apelujemy i  prosimy personel o  wyrozumia-
łość, ponieważ obecnie wszystkie środki przeznaczamy 
na pokrycie kosztów leczenia Pacjentów.

Prośba o Państwa wsparcie
Powstanie Zagłębiowskiego Centrum Onkologicz-

nego to historyczna, największa w ostatnich kilkudzie-
sięciu latach inwestycja medyczna w  Zagłębiu. Dzięki 
niej mogą Państwo korzystać z pomocy profesjonalnej 
kadry medycznej dysponującej jednym z  najnowocze-
śniejszych w  Polsce sprzętów. Jak wynika z  analiz, na 
podstawie których powstają mapy potrzeb medycznych 
– w Zagłębiu bardzo odczuwalny był brak komplekso-
wej opieki onkologicznej. Nie gwarantowały jej funk-
cjonujące już placówki, dlatego otrzymaliśmy zgodę 
wymienionych na wstępie instytucji na realizację tej 
potrzebnej inwestycji.

Każdego dnia staramy się pomagać Państwu, a dzisiaj 
zwracamy się z prośbą o Państwa wsparcie. Od piątku 
w holu szpitala wystawiony będzie ten list oraz listy po-
parcia działalności ZCO. Będziemy wdzięczni za każdy 
podpis, który potwierdzi, że funkcjonowanie nowocze-
snego ośrodka w  Zagłębiu jest potrzebne Pacjentom. 
Listy z Państwa poparciem dołączymy do prośby kiero-
wanej do NFZ o uwzględnienie naszej placówki w kon-
traktowaniu. Dzięki tym środkom będziemy mogli za-
oferować jeszcze lepszą opiekę bez dalszego pogarszania 
sytuacji ekonomicznej szpitala.

Dziękuję też za wszystkie dobre słowa i  wsparcie, 
którego nam Państwo udzielają. Dają one pewność, że 
starania, które podejmujemy, by najnowocześniejszy 
ośrodek medyczny w Zagłębiu mógł funkcjonować – są 
przez Państwa zauważane.

Zbigniew Grzywnowicz
p. o. Dyrekotra

Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza

w Dąbrowie Górniczej

Mimo wielomilionowej dotacji Ministerstwa Zdrowia na zakup nowoczesnego sprzętu, który już działa i służy pacjentom, Narodowy 
Fundusz Zdrowia zwleka z udzieleniem kontraktu Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii, przez co dąbrowski szpital samodzielnie 
finansuje bardzo drogie zabiegi onkologiczne.

Zagłębiowskie Centrum 
Onkologii to, wbrew utartej 
opinii, nie puste mury, 
a doskonale wyposażona 
i nowoczesna placówka, 
która w ciągu półtora roku 
działania udzieliła ponad 
11 TYSIĘCY PORAD
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Szpital jest naszym dobrem wspólnym
Od niemal 40 lat jestem blisko związany 
z dąbrowskim szpitalem, gdzie w 1978 
roku rozpoczynałem swoją pracę jako 
młody lekarz i doskonale pamiętam w ja-
kich warunkach byli wtedy przyjmowani 
pacjenci. 

Przez wiele lat pracy mogłem z bliska obserwować jak 
szpital zmieniał się i rozwijał, poczynając od Szpitala 
Miejskiego, przez Szpital Wielospecjalistyczny, aż po 
Zagłębiowskie Centrum Onkologii.

W  tym czasie przeżywałem też wiele ważnych ale 
i trudnych, momentów w jego działalności, jednak za-
wsze, zwłaszcza od kiedy miałem realny wpływ na po-
dejmowane decyzje, przyświecał mi jeden cel – rozwój 
szpitala i taki dobór personelu medycznego oraz dosto-
sowanie oddziałów i  gabinetów medycznych, aby jak 
najlepiej służyły one mieszkańcom Dąbrowy Górniczej.

Jednym z  takich właśnie trudnych dla szpitala mo-
mentów było czasowe zawieszenie funkcjonowania od-
działu chorób wewnętrznych. Z pełnym przekonaniem 
wstrzymywałem się od komentarzy w  tej sprawie, po-
nieważ nieustannie prowadzone były negocjacje, które 
zawsze wymagają ciszy wokół.

To właśnie podejmowanie odpowiedzialnych i prze-
myślanych decyzji przez kolejnych dyrektorów dopro-
wadziło do tego, że Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
jest szpitalem posiadającym sprzęt oraz zakres świad-
czonych usług medycznych dorównujący niejednemu 
szpitalowi klinicznemu czy wojewódzkiemu.

Ja na pewno wiem jedno – szpital jest naszym do-
brem wspólnym i nikt nie ma zamiaru go sprzedawać! 
Mówienie o prywatyzacji to bezpodstawne insynuacje, 
sianie niepokoju wśród pracowników szpitala i zwykłe, 
ordynarne straszenie mieszkańców!

W  samym tylko 2015 roku w  szpitalu było hospita-
lizowanych ponad 20 tysięcy pacjentów i  udzielono 
niemal 64 tysiące porad w przyszpitalnych poradniach. 

Półtora roku działania Zagłębiowskiego Centrum On-
kologii to blisko 11 tysięcy porad, około 6,8 tysiąca 
naświetlań, 4,8 tysiąca badań tomografem komputero-
wym czy 1800 badań rezonansem magnetycznym. Czy 
ta ilość pacjentów to obraz szpitala w ruinie chylącego 
się ku upadkowi?

Zbigniew Podraza
Prezydent Dąbrowy Górniczej

Zagłębiowskie Centrum Onkologii jest szpitalem posiadającym sprzęt oraz zakres świadczonych usług medycznych dorównujący 
niejednemu szpitalowi klinicznemu czy wojewódzkiemu.
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13 marca 2016 minęła 20. rocznica śmierci wybitnego polskiego reżysera, Krzysztofa Kieślowskiego

Strzemieszyce Kieślowskiego
Wspominamy tego wspaniałego filmowca, dzięki któremu na przełomie lat 80. i 90. XX wieku o pol-
skiej kinematografii stało się głośno na całym świecie. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że dzieciństwo 
twórcy „Dekalogu” ma związki z Zagłębiem Dąbrowskim. Dzięki książce Danuty Stok pt. „Krzysz-
tof Kieślowski – o sobie” odkrywamy, że swoje dzieciństwo spędził w Strzemieszycach.

Kieślowski wspomina: „Pierwszy za-
chodni film obejrzałem w Strzemieszycach. 
Musiał to być „Fanfan Tulipan” z  Gerar-
dem Philippem. To była absolutna sensacja, 
ciągle pokazywano bowiem filmy czeskie, 
rosyjskie albo polskie. Byłem wtedy małym 
chłopcem. Miałem siedem może osiem lat, 
a  film dozwolony był chyba od szesnastu. 
Pojawił się problem. Rodzice chcieli, że-
bym ten film zobaczył. Uważali, że to ładny 
film i że się rozerwę. Mój cioteczny dziadek 
(mówiłem do niego wujku), znany w mia-
steczku lekarz – poszedł specjalnie na któ-
ryś z seansów. Uznał, że mogę go zobaczyć 
i następnie korzystając ze swego autorytetu 
lekarza, załatwił z kierowniczką kina, żeby 
mnie wpuściła. Poszedłem, i wcale tego nie 
pamiętam. A tak strasznie się szykowałem, 
przeżywałem taki stres – bałem się, że mnie 
nie wpuszczą...”.

Po wielu latach autor wspomnień sam 
stał się twórcą filmów, które obejrzały 
miliony widzów na całym świecie. Nie-
oczekiwanie – w połowie lat dziewięćdzie-
siątych – odszedł, ale pozostawił po sobie 
wspomnienia, w których mowa o naszym 
mieście. Dla osób spoza Zagłębia, Strze-
mieszyce to jedno z tysiąca anonimowych 
polskich miasteczek bez znaczenia. Dla 
mieszkańców Strzemieszyc, szczególnie 
tych młodszych, są to istotne informacje, 
wymagające jednak kilku słów wyjaśnie-
nia. Wspomniany wujek to doktor Marceli 
Białostocki, znany i  powszechnie szano-
wany lekarz, praktykujący w Strzemieszy-
cach przez długie lata, także w czasie oku-
pacji niemieckiej. Doktor Białostocki miał 
dwóch braci, którzy rozjechali się po świe-
cie oraz dwie siostry mieszkające w Zagłę-
biu. Jedna z  nich wyszła za mąż za pana 
Kieślowskiego. Mieli syna Romana – ojca 
Krzysztofa i Ewy. Pani Kieślowska – babka 
Krzysztofa – przed wojną była nauczyciel-
ką i uczyła w szkole handlowej w Sosnow-
cu. Wraz z mężem zamieszkiwali przy uli-
cy Modrzejowskiej 32 w Sosnowcu.

Ale powróćmy do wcześniej wspomnia-
nej książki. Na stronie poprzedzającej cy-
towany fragment odnajdujemy następują-
cą informację:

„...gdzie byliśmy w czasie wojny, nie wiem 
– i  już się nie dowiem. Są jakieś listy, ja-
kieś dokumenty. Moja siostra też nie wie. 
Urodziła się trzy lata po mnie, pod koniec 
wojny, w  1944 roku. Wiemy, że urodziła 
się w  Strzemieszycach. To ostatnia miej-
scowość na Śląsku, która należała przed 
wojną do Polski. W czasie wojny to już nie 
miało znaczenia, bo Niemcy byli wszędzie. 
Tam mieszkała moja babka ze strony ojca. l 
u niej zamieszkaliśmy, w jakimś małym po-

koiczku. Znała świetnie niemiecki i rosyjski, 
ale zaraz po wojnie trudno było w  Polsce 
być nauczycielką niemieckiego, więc uczy-
ła rosyjskiego. Chodziłem nawet do szkoły, 
w której uczyła...”.

W  dalszej części książki Danuty Stok 
nastąpi sprostowanie cytowanych nieści-
słości geograficznych. Jeśli chodzi o miej-
sce urodzin Ewy Kieślowskiej, to dzięki 
wspomnieniom pani Jenczowej, sąsiadki 
państwa Kieślowskich, wiemy, że w owym 
czasie doktor Białostocki mieszkał w domu 
przy ulicy Kościelnej – dziś Ofiar Katynia. 
Na piętrze w  jednym z  pokoi ulokował 
się jego siostrzeniec Roman z żoną i trzy-
letnim Krzysiem. To właśnie tu na świat 
przyszła Ewa Kieślowska. W późniejszym 
czasie cała rodzina Kieślowskich przepro-
wadziła się na ul. Hetmańską.

Po wojnie babcia Krzysztofa pracowała 
jako nauczycielka w  szkole numer 2, po-
wszechnie określanej jako szkoła „za remi-
zą”. Dzięki uprzejmości dyrekcji udało się 
odnaleźć arkusze ocen Krzysztofa i  Ewy. 
Kieślowski wspomina:

„...Kilka razy jeszcze mieszkaliśmy w tych 
Strzemieszycach. Wyjeżdżaliśmy to tu, to 
tam, a później wracaliśmy, bo to było miej-
sce, gdzie można było zawsze troszeczkę 
przeczekać. Niedawno tam pojechałem. 
Znalazłem dom i  podwórko. Oczywiście, 
wszystko jest mniejsze, bardziej ponure, 
brudniejsze niż kiedyś. Nie pamiętam, 
żeby ktoś się do mnie szczególnie źle odno-
sił. Bijali mnie czasem, raczej chcieli bijać. 
Przeważnie udawało mi się uciec. Była taka 
grupa chłopaków, którzy chcieli mnie tłuc. 
Byłem wnukiem nauczycielki, która, zda-
rzyło się, stawiała im lufy, a oni za to chcieli 
mnie tłuc. Nigdy o  tym nie rozmawiałem 
z babcią, więc nie wiem, czy tak było. Moż-

liwe, że mnie tłukli dlatego, że nie byłem 
Ślązakiem. Górny Śląsk był regionem dosyć 
szczególnym. Trudno było się tam zaakli-
matyzować – Ślązacy mówili po śląsku i ła-
two odróżniali „obcego”.

Tu następuje wyjaśnienie autorki:  
„...Kieślowski pamięta niezbyt dokładnie 
– Strzemieszyce Wielkie, a  o  te zapewne 
chodzi. Przed wojną były miejscowością 
nadgraniczną, ale położoną w  Zagłębiu 
Dąbrowskim, nie zaś na Górnym Śląsku; 
tak więc mieszkali (i  mieszkają) tam Za-
głębiacy, nieposługujący się gwarą śląską. 
Obecnie Strzemieszyce są częścią Dąbrowy 
Górniczej”. 

Powróćmy jednak do dokumentów zna-
lezionych w archiwum szkolnym. Na arku-
szach ocen Krzysztofa w rubryce „uwagi” 
znajdujemy zapis: „stopnie za IV okres są 
wystawione przez prewentorium w Buko-
winie Tatrzańskiej”. W  tej samej rubryce 

arkusza ocen siostry jest wpis: „stopnie za 
okres IV wystawione przez prewentorium 
w  Rabce Zdroju”. Owe zapisy wyjaśnia 
kolejny fragment wspomnień: „...Często 
jeździliśmy do sanatoriów dla dzieci za-
grożonych gruźlicą, czy po prostu słabych... 
Zapewne jeździliśmy dlatego, że rodzice nie 
bardzo mogli sobie z nami poradzić. Ojciec 
ciągle chorował. Matka zarabiała stanow-
czo za mało...”.

Na tym historia ze Strzemieszycami się 
kończy. Z  pozostałych wypowiedzi wy-
nika, iż jego dzieciństwo nie było radosne 
i szczęśliwe. Ciągła tułaczka uniemożliwia-
ła zawarcie przyjaźni, związanie się z ludź-
mi czy miejscowościami. Dotyczy to też 
Strzemieszyc, choć przyznać trzeba, że wy-
raża się o nich raczej ciepło. Na uwagi osób, 
które zarzucają mu niechęć do powrotu 
w  dawne miejsca, odpowiedzią może być 
kolejny fragment jego wspomnień.

„...potem bardzo długo jeździłem szu-
kając tych miejsc. Właściwie planowałem, 
żeby się spotkać z tymi ludźmi, a gdy już do 
nich dojeżdżałem, ochota mi przechodziła. 
Oglądałem te miejsca i  wracałem. Wyda-
wało mi się, że to jest coś miłego, przyjść, 
zobaczyć człowieka, którego się nie widzia-
ło trzydzieści, czterdzieści lat. Zobaczyć jak 
wygląda, kim jest. To są całkowicie inne 
światy, ale właśnie dlatego to jest ciekawe. 
Mówiło się o tym, co słychać, co się zdarzyło. 
Ale po paru takich spotkaniach z kolegami 
straciłem ochotę na takie wyjazdy. Prawdę 
mówiąc, było mi trochę wstyd. Mnie się dość 
dobrze powodzi, jeżdżę dobrym samocho-
dem. Przyjeżdżałem w  miejsca, gdzie były 
rudery, widziałem biedne dzieci, biednych 
ludzi. Pewnie miałem trochę szczęścia. Raz 
czy dwa w życiu, i to wszystko. Oni akurat 
nie mieli”. Jan Kmiotek

Dom przy Hetmańskiej, akwarela Magdaleny Ziemniak z 2004 r.
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Kocie mieszkania
Dąbrowa Górnicza dołączyła do innych pol-

skich miast – Gdańska, Krakowa, Katowic i Po-
znania – przyjaznych wolno żyjącym zwierzętom. 
Z inicjatywy mieszkańców, którym los wolno ży-
jących kotów nie jest obojętny, powstał pomysł, 
a z budżetu miasta wyasygnowano pieniądze. 
Tak powstały pierwsze mieszkania dla kotków.

Domki, aby spełniały swoją rolę muszą być ustawione 
w miejscach bytowania kotów, tam, gdzie te zwierzęta 
żyją od lat. Na terenie miasta kocie budki zlokalizowano 
w czterech miejscach. Trzy znajdują się w pobliżu i 
na osiedlu Mydlice Północne: obok szkoły sportowej, 
zajazdu Hubertus oraz przy ciągu handlowo-gastro-
nomicznym ul. Łukasińskiego. Jedno lokum „działa” też 
w centrum miasta przy ul. Kościuszki, obok parkingu 
przy Superjednostce.

Pamiętajmy, że domki są własnością miasta (są 
oznaczone odpowiednią tabliczką) i w związku z 
tym podlegają ochronie prawnej. Tak samo jak koty. 
Można je lubić lub nie, ale nie można wyrządzać im 
jakiejkolwiek krzywdy, tym bardziej, że należą do 
grupy czyścicieli miasta – obecność kotów znacznie 
zmniejsza populację gryzoni roznoszących niebez-
pieczne choroby, dodatkowo za ich usługi nie musimy 

płacić. Dobrze byłoby czasem zanieść im pozostające 
w naszych gospodarstwach jedzenie lub wlać wodę 
do miski! Barbara Madej

Przedszkoliada Tour 2016
Dużo śmiechu, zabawy, ruchu, prezentów i sportowcy z najwyższej 
półki oraz przeszło 200 rozochoconych i szczęśliwych dzieci 
z przedszkoli z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina i Katowic 
– tak w skrócie można podsumować imprezę z cyklu Grupa Azoty 
Przedszkoliada Tour 2016 Dąbrowa Górnicza.

Od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Dąbro-
wy Górniczej wspólnie z Muzeum Miejskim 
„Sztygarka” wydaje miniaturowe zeszyty 
serii „Industriae Theatrum ex Silesia”. 
Czwarty tomik, postanowiono poświęcić 
zachowanym i na nowo odkrytym dziełom 
dwóch Francuzów. 

Pierwszy z  nich, to światowej sławy rzeźbiarz, 
który wsławił się realizacją najbardziej rozpozna-
walnego symbolu Nowego Jorku, jakim jest bez 
wątpienia Statua Wolności. Drugi, to osiadły w Pol-
sce Francuz, znakomity działacz międzynarodo-
wego ruchu architektonicznego, twórca  m.in. bu-
dynku warszawskiej ASP i wielki miłośnik stolicy. 
W naszym regionie sylwetki tych dwóch twórców 
– Fryderyka Augusta Bartholdiego i Alfonsa Gra-
viera – połączyło jedno miejsce, w którym zobaczyć 
można ich niezwykłe prace. To dawna Szkoła Gór-
nicza „Sztygarka” (obecnie Zespół Szkół Zawodo-
wych im. S. Staszica), a  także zlokalizowane pod 
jednym adresem Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

Projekt „Bartholdi i  Gravier. Francuskie kon-
teksty dzieł sztuki związanych z przemysłem XIX 
i XX wieku w województwie śląskim” to wspólne 
przedsięwzięcie, które zostało dofinansowane ze 
środków budżetowych Samorządu Województwa 
Śląskiego w 2015 roku. Dzięki tej dotacji możliwe 
było wydanie interesującej ze względu na treść 
i  formę publikacji oraz stworzenie planszowej 
wystawy. W  przygotowanym opracowaniu, au-
torstwa Andrzeja J. Wójcika oraz Tomasza Gry-
giela z  Polskiej Akademii Nauk w  Warszawie, 
znalazły się nieznane i niepublikowane wcześniej 
na gruncie polskim materiały, a  efekty wydano 
w  interesującej edytorsko i  graficznie formie. 
Tłumaczenia fragmentów publikacji na język 
francuski i angielski zwiększyły krąg odbiorców, 
poszerzając go również o  czytelników z  francu-
skiego kręgu językowego.

Dzięki tej realizacji wydawniczej i wystawienni-
czej, możliwa stała się popularyzacja zachowanych 
i  na nowo odkrywanych dzieł dwóch Francuzów, 
które można zobaczyć na terenie Dąbrowy Górni-
czej. Autorzy publikacji wykorzystali nowo pozy-
skane materiały, dotąd niepublikowane i nieznane 
wśród regionalistów oraz historyków sztuki, a  ich 
opracowania, pomimo założeń stworzenia opraco-
wań popularyzatorskich, mają walory i  charakter 
tekstów naukowych. Oprócz tytułowych postaci 
i ich dzieł, teksty rozszerzono o zupełnie nowe tre-
ści i odkrycia, czego przykładem może być wymie-
niana w  publikacji pełnopostaciowa rzeźba (obok 
popiersia francuskiego inżyniera Franciszka-Felik-
sa Verdié), która znajduje się w III Pawilonie „Szty-
garki”. Nosi tytuł „Górnik”. Jej autorem okazał się 
związany ze Śląskiem Cieszyńskim i Krakowem – 
Jan Raszka, który również miał francuski epizod 
w swoim życiorysie. Artystę odznaczono Legią Ho-
norową.

Wszystkich chętnych i  spragnionych poznania 
francuskiego odcienia naszych dąbrowskich dzieł 
sztuki, zapraszamy do sięgnięcia po publikację. 
„Bartholdi i  Gravier. Francuskie konteksty dzieł 
sztuki związanych z przemysłem XIX i XX wieku 
w  województwie śląskim”. Bezpłatne egzemplarze 
wyszukanego typograficznie wydawnictwa można 
otrzymać w Muzeum Miejskim „Sztygarka”.

Magdalena Cyankiewicz 

Bartholdi i Gravier 
w nowej odsłonie

Na zawodach nie zabrakło gwiazd, a  największymi 
były z  pewnością siatkarki walczącego o  najwyższe 
laury w  Orlen Lidze, Tauron MKS-u  Dąbrowa Górni-
cza – Natalia Piekarczyk i Joanna Staniucha-Szczurek. 
Z kolei swoją celność w rzutach do kosza przedszkolaki 
sprawdzały pod okiem, wzrostowo najbardziej wyróż-
niających się w tym towarzystwie Drago Pasalica oraz 
Patryka Wieczorka. Dwójka koszykarzy, choć najwyż-
sza, potrafiła w  szybki sposób znaleźć wspólny język 
z najmłodszymi. Mecze piłki nożnej prowadziły Marta 
Pałgan i Karolina Kołdoń z zespołu Czarne Sosnowiec. 

Wszystkie mecze kończyły się remisami, więc wszyscy 
zajęli pierwsze miejsca. Pozytywną energią zarażały na 
swoich stacjach koszykarki z AZS UŚ Katowice – Nata-
lia Nowak i Anna Fiałkowska.

Po zajęciach sportowych, przedszkolaki otrzymały 
pamiątkowe medale i  dyplomy oraz okazałe upomin-
ki ufundowane przez lokalnego partnera, firmę pro-
dukującą zabawki – Wader. Torby z prezentami dzieci 
odebrały od sportowców oraz przedszkoliadowego 
Kangura. Na koniec wykonano wspólne zdjęcie, będące 
wspaniałą pamiątką uczestnictwa w zawodach.
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Roczne zdolności produkcyjne przemiałowni Ekocem to 1,4 mln ton

Cementowa potęga
Dąbrowski zakład ma 16 lat, w Polsce niezachwianą pozycję lidera w produkcji aż 11 rodzajów cementu, 
a dzięki najnowocześniejszym urządzeniom, techniczne możliwości zestawienia dowolnego cementu lub 
mieszanki spoiwowej spełniającej wymagania i oczekiwania zamawiającego.

Przemiałownia Ekocem zlokalizowana jest w przemy-
słowej części Dąbrowy Górniczej na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obok Cementowni 
Górażdże znajdującej się w Choruli koło Opola stanowi 
podstawę jednej z trzech linii biznesowych – Górażdże 
Cement. Pozostałe to Górażdże Beton i Górażdże Kru-
szywa. Wszystkie zaś tworzą Grupę Górażdże – lidera 
w krajowej produkcji cementu i jednego z największych 
w  Polsce producentów betonu towarowego i  kruszyw. 
Dla porządku trzeba dodać, że cała grupa należy do 
międzynarodowego koncernu HeidelbergCement.

– Ekocem bazuje w swojej produkcji na klinkierze 
dostarczanym z Cementowni Górażdże i granulowa-
nym żużlu wielkopiecowym z  ArcelorMittal Poland 
S. A. – wyjaśnia Mariusz Saferna, dyrektor dąbrow-
skiego przedsiębiorstwa. – Zakład wyposażony jest 
w  dwa młyny kulowe: pierwszy, jednokomorowy 
o  wymiarach 5/14 metrów, służy do przemiału żuż-
la, w drugim – dwukomorowym, wielkości 5/15 me-
trów, mieli się klinkier i  wybrane półprodukty. To 
jeden sposób produkcji cementu. Drugi odbywa się 
z  wykorzystaniem mieszalnika, w  którym poprzez 
mieszanie ujednorodnia się wybrane półprodukty 
danego rodzaju cementu. Wszystko to dzieje się z za-
chowaniem obowiązujących norm środowiskowych, 
pod stałym nadzorem naszego laboratorium. Dodat-
kowo, stały monitoring jakości dostarczanych surow-
ców gwarantuje produkcję cementów o  stabilnych 
parametrach spełniających wymagania odpowied-
nich norm przedmiotowych. Obecnie wytwarzamy 
i  sprzedajemy cementy portlandzkie, portlandzkie 
żużlowe, portlandzkie wieloskładnikowe, cementy 
pucolanowe i cementy hutnicze.

Grupa Górażdże, będąc nowoczesną międzynarodo-
wą firmą, od wielu lat współpracuje i buduje partnerskie 
relacje ze społecznością lokalną. Jej Fundacja „Aktywni 
w Regionie” wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy regio-
nalne na terenach miast i gmin, w których spółki grupy 
prowadzą swoją działalność produkcyjną. „Aktywni 
w Regionie” realizują swoje działania w oparciu o pro-
gramy grantowe, organizują także własne projekty i ak-
cje społeczne. W okresie trzech lat działalności (2012-
2014) Fundacja dofinansowała ponad 176 projektów na 
łączną kwotę 2 mln złotych, głównie w obszarze spor-
tu, kultury, ochrony środowiska i  szeroko rozumianej 
działalności charytatywnej.

W  działania prospołeczne włączona jest także dą-
browska firma i  to już z  sukcesami. W  2015 roku po 
raz pierwszy przyznano tytuł Wolontariusza Roku. Ho-
norowy tytuł i  statuetkę otrzymał pracownik zakładu 
Ekocem, Jarosław Bugaj, pomysłodawca zajęć edukacyj-
nych pt. „Kosmiczne Dzieciaki” rozwijających zaintere-
sowania naukami ścisłymi i technicznymi wśród dzieci 
na terenie Dąbrowy Górniczej. Nagrodę przyznano za 
nowatorskie i pełne pasji działania edukacyjne z zakre-
su astronomii.

Przemiałownia Ekocem jako firma członkowska 
Dąbrowskiej Rady Biznesu przy Prezydencie Dąbrowy 

Górniczej, uczestniczy także w organizowanym w mie-
ście tzw. „Dniu Przedsiębiorczości”. Uczniowie odby-
wają w  zakładzie kilkugodzinne „praktyki”, podczas 
których otrzymują praktyczne informacje i  uzyskują 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące kon-
kretnej branży czy też firmy, z którą chcieliby związać 
swoją przyszłość.

– Inną formą aktywności przedsiębiorstwa skiero-
waną do młodzieży jest współpraca z Zespołem Szkół 
Zawodowych „Sztygarka”. Co roku, w ramach „Tygo-
dnia z BHP” uczniowie tej szkoły jako młodzieżowi 
inspektorzy pracy, przemieszczając się po naszym za-
kładzie, mają wyłapywać niedociągnięcia z  zakresu 
bezpieczeństwa i  higieny pracy, zaaranżowane spe-
cjalnie dla nich. Młodzi ludzie mają się przekonać, 
jak ważne są to zadania, których właściwe przestrze-
ganie ratuje zdrowie, a nawet życie – mówi dyrektor 

Saferna, który kontakty z  uczniami czy studentami 
ceni sobie bardzo wysoko.

Mariusz Saferna swoją karierę zawodową związał 
z  Grupą Górażdże. Po studiach na Wydziale Inży-
nierii Materiałowej i  Ceramiki krakowskiej AGH 
rozpoczął pracę na stanowisku technologa betonu 
w  spółce holdingowej CGS Beton Polska Sp. z  o. o., 
potem w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o. 
o. w Dąbrowie Górniczej, teraz zarządza dąbrowskim 
Ekocemem. Można stwierdzić, że „buduje z  firmą 
swoją przyszłość”. Tak brzmi bowiem hasło koncer-
nu, kierowane do potencjalnych pracowników, także 
studentów. Tym ostatnim patronował, koordynując 
wcześniej różne projekty edukacyjne dla studentów 
uczelni technicznych  m.in. „Uniwersytet Betonu 
Grupy Górażdże”. 

Lucyna Stępniewska

Mariusz Saferna
Dyrektor spółki Ekocem w Dąbrowie Górniczej

– Siłą każdego menagera jest dobry zespół, jego wiedza i doświadczenie i to, że 
ludzie chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. W Dąbrowie Górniczej pra-
cują 72 osoby: ambitni, kreatywni inżynierowie i technicy oraz cała załoga, która 
wie, co ma robić i  robi to z  najwyższą starannością. To świetny zespół, a  praca 
z nim daje mi ogromną satysfakcję. Codziennie przyjeżdżam do pracy spod Opola 
i robię to z dużą przyjemnością.
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Pierwsza pani prezes u strażaków
Po raz pierwszy w historii Dąbrowy Górniczej 

kobieta stanęła na czele Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zawodowe kompetencje pani Anny 
Izdebskiej doceniono w Kuźniczce Nowej.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych ruszyły właśnie 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Pierwszą jednost-
ką, która przeprowadziła wybory – była OSP Kuźniczka 
Nowa. I tu zaskoczenie, na prezesa jednostki wybrano 
panią Annę Izdebską.

Nowa pani prezes swoje umiejętności nabywała od roku 
2004, jeszcze jako członek młodzieżowej drużyny pożar-
niczej. Rok temu pozytywnie zaliczyła kurs podstawowy 
strażaków i mogła już jeździć do akcji ratowniczych.

OSP Kuźniczka Nowa, jako pierwsza złamała stereo-
typ twardego, męskiego zarządzania OSP. Nowoczesne 
spojrzenie kolegów zaowocowało wyborem kobiety na 
prezesa. Można mieć nadzieję, że inne jednostki także 
pójdą tym śladem…

Gratulujemy pani prezes i trzymamy za nią kciuki.
A oto nowe władze OSP Kuźniczka Nowa:
Prezes – Anna Izdebska
Wiceprezes – Przemysław Stańczyk
Naczelnik – Jarosław Dzioba
Z-ca Naczelnika – Karol Fornal
Sekretarz – Sławomir Wilk
Skarbnik – Zdzisław Gawryś

Zwiedzajmy Podziemne Trasy Turystyczne
Obiekty podziemne od początku dziejów 
są nierozerwalnie powiązane z życiem 
ludzi, którzy wykorzystywali istniejące 
naturalnie twory, takie jak jaskinie oraz 
wnęki w skałach, do tworzenia swoich 
siedlisk oraz bezpiecznych obozowisk. 
W miarę rozwoju cywilizacyjnego ludzie 
zaczęli dostrzegać inny aspekt podziemi, 
nie tylko siedliskowy.

Poszukując cennych kopalin, pradawni górnicy two-
rzyli sieci podziemnych korytarzy i  komór. Ponadto, 
podziemia stawały się miejscem magazynowym służą-
cym do przechowywania towarów. Dostrzeżono rów-
nież ich strategiczna rolę w budowie umocnień i wiel-
kich linii obronnych. Polska jest krajem o niezwykłym 
bogactwie i rozmaitości obiektów podziemnych, w któ-
rych udostępniono ponad 100 tras turystycznych w pię-
ciu podstawowych kategoriach. Należą do nich jaskinie 
– jako elementy naturalne, kopalnie, obiekty pomilitar-
ne, składy i piwnice oraz pozostałe.

Podziemne trasy turystyczne i  ich zwiedzanie jest 
czymś w  rodzaju przygody, która dostarcza niezwy-
kłych wrażeń i staje się doskonałą lekcją historii i przy-
rody.

Od 2009 roku do grona Stowarzyszenia Podziem-
nych Tras Turystycznych Polski dołączyła dąbrow-
ska Kopalnia Ćwiczebna, która urozmaiciła mapę 
polskich obiektów podziemnych zrzeszonych. Pra-
cownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka” czynnie 
uczestniczą w pracach Stowarzyszenia, promując na 
forum ogólnopolskim Dąbrowę Górniczą i jej trady-
cje związane z górnictwem.

Corocznie Stowarzyszenie organizuje forum, w ra-
mach którego przedstawiciele obiektów zrzeszonych 
spotykają się, wymieniając doświadczeniami. Zapro-

szeni goście, tacy jak przedstawiciele Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej oraz Wyższego Urzędu Gór-
niczego, przedstawiają najnowsze trendy w  polskiej 
turystyce, jak i  przepisy związane z  funkcjonowa-
niem obiektów podziemnych w zakresie działalności 
górniczej.

Już w kwietniu w ramach XV Forum Stowarzyszenia 
Podziemnych Tras Turystycznych Polski, przedstawi-
ciele dąbrowskiej „Sztygarki” będą gościć w Kostrzyniu 
nad Odrą, gdzie zapoznają się ze specyfiką pomilitar-
nych obiektów podziemnych, a  w  części referatowej 
podzielą się problematyką pozyskiwania do tworzenia 
ekspozycji podziemnych artefaktów techniki. Na forum 
ogólnopolskim zaprezentowana zostanie także czynna 
od lipca 2015  r., multimedialna trasa turystyczna zre-
alizowana w  ramach Parku Tematycznego „Kopalnia 
Ćwiczebna”.

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania polskich pod-
ziemi. Pomimo wielu często pozornych podobieństw, 
każda z tras jest niepowtarzalna, unikalna, ma swoje ta-
jemnice, legendarnych władców i żywych mieszkańców.

Sebastian Kosakowski
***

Wszystkich zapraszamy do dąbrowskiej Kopalni Ćwi-
czebnej. Znajdująca się tam ekspozycja multimedialna 
przybliża zwiedzającym sztolnię jako miejsce, w którym 
uczniowie „Sztygarki” zdobywali pierwsze szlify zawodo-
we. Przed wejściem stanął zabytkowy pojazd, w którym 
wyświetlany jest film archiwalny. Pokonując 650 m kory-
tarzy, turystom towarzyszą efekty dźwiękowe – imitujące 
pracę maszyn, wybuchy, rozmowy górników. Odpowied-
nio dobrane scenki filmowe, oświetlenie i  sztuczny dym 
podkreślą wygląd kopalnianej infrastruktury i atmosferę 
w rejonie górniczych wyrobisk.

Corocznym zwyczajem Panie z Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z koła nr 3 
w Ujejscu świętowały Dzień Kobiet. Były wspo-
mnienia, piękne życzenia, czekoladki, konkursy 
i nagrody. Po gali konkursowej rozpoczęła się 
zabawa taneczna oraz śpiewy znanych piosenek. 
Po miłej zabawie ciężko było się rozstać…

Święto 
wszystkich pań
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Akademia  
Młodych Duchem
Biblioteka ponownie ma wiosenną propozycję dla wszystkich 
ciekawych świata i nowych doświadczeń. Nowy projekt dla 
dojrzałych mieszkańców Dąbrowy Górniczej będzie trwać 
od kwietnia do czerwca 2016 r.

Akademia Młodych Duchem to projekt kulturalno-
-edukacyjny, w repertuarze zajęć pojawią się nie tylko 
wykłady, ale też warsztaty i wyjazdy. Tutaj każdy znaj-
dzie coś dla siebie, bo program obfituje w różnorodne 
przedsięwzięcia –  od dyskusji po zajęcia manualne. 
Dzięki szerokiej gamie warsztatów i  spotkań, uczest-
nicy poszerzą swoje horyzonty, rozwiną umiejętności 
oraz zdobędą cenne doświadczenia.

Wykład inauguracyjny wygłosi Wiktor Niedzicki 
– popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy 
i telewizyjny, nauczyciel akademicki. W swoim dorobku 
ma kilkaset programów popularnonaukowych, liczne 
artykuły prasowe i  książki. Jego życiowym celem jest 
promocja polskiej nauki.

Wykład Wiktora Niedzickiego „Spotkanie z  jutrem” 
odbędzie się 28  kwietnia o  godz.  17:00 w  Bibliotece 
Głównej MBP (ul.  T.  Kościuszki  25, Dąbrowa Górni-
cza). Wstęp wolny.

„Spotkanie z jutrem” to lekcja o tym, że jutro zaczyna 
się już dziś. Patrzymy w dal, wypatrując lepszej, ciekaw-

szej, łatwiejszej przyszłości, a tymczasem obok nas już 
pojawiają się rozwiązania i technologie, które zapierają 
dech w piersiach. – Specjaliści potrafią czytać nasze my-
śli, elektronicy mają w ręku narzędzia do wykrywania 
przyszłych chorób [...] Urządzenia i  technologie, które 
miały się pokazać dopiero w  przyszłości, są dostępne 
już dziś – mówi Wiktor Niedzicki. W czasie spotkania 
autor zapozna publiczność z  niezwykłymi przedmio-
tami i materiałami, które już zmieniły nasz świat. Jak 
wygląda lepsze jutro wg naukowców i  dlaczego warto 
się uczyć fizyki –  dowiemy się na wykładzie Wiktora 
Niedzickiego.

Organizatorem Akademii Młodych Duchem jest Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a  głównym partne-
rem Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. 
W  realizacji zadania pomagają Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach oraz Stowarzy-
szenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna Dąbrowa.

Projekt jest finansowany przy udziale środków Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Czytak Plus 

LEX w bibliotece

Biblioteka przystąpiła do projektu 
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej 
książki mówionej dla osób niewidomych 
i słabo widzących – Edycja 2015” realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. 
Henryka Ruszczyca.

Dzięki udziałowi w  projekcie biblioteka otrzymała 
nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które przysto-
sowane jest do obsługi przez osoby niewidome i słabo 

widzące. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” 
do zasobów książnicy trafił też pakiet ponad tysiąca 
cyfrowych książek mówionych gotowych do odtworze-
nia na Czytaku. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór 
dostosowany dla osób z wadą wzroku. Czytak Plus do-
stępny jest w Bibliotece Głównej (ul. T. Kościuszki 25, 
Dąbrowa Górnicza). Wszystkim zainteresowanym 
szczegółowych informacji udziela Agnieszka Kowalska; 
nr tel. 32 262 52 80

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

W Bibliotece Głównej (ul. T. Kościusz-
ki 25) Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej można bezpłatnie 
korzystać z Systemu Informacji Prawnej 
LEX – Wolters Kluwer.

Dostęp możliwy jest tylko z  wybranych adre-
sów IP, a dzięki pomocy Urzędu Miejskiego i Miej-
skiej Sieci Szerokopasmowej, teraz zalicza się do 
nich również nasza instytucja. By  skorzystać 

z  LEXa w  Bibliotece, wystarczy posiadać aktywną 
kartę biblioteczną.

LEX dostępny jest ze wszystkich komputerów Biblio-
teki Głównej, zarówno tych umiejscowionych na an-
tresoli w  Czytelni Multimedialnej, jak i  stanowiskach 
komputerowych w  Czytelni. Aby skorzystać z  Syste-
mu, należy wejść na stronę www.lex.pl, a  następnie 
(w  okienku „zaloguj się” po prawej stronie) wybrać 
„LEX IP”. Szczegółowych informacji udziela Jolanta 
Wróbel, nr tel. 32 262 52 81.
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Obrazy  
Urszuli Moska

TED  
w bibliotece

1 marca w Bibliotece Głównej (ul. T. Ko-
ściuszki 25) Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Dąbrowie Górniczej odbył 
się wernisaż wystawy Urszuli Moska. 
Wydarzenie przyciągnęło niemal 100 
osób, a wystawa każdego dnia cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Na wer-
nisażu pojawił się też Piotr Naliwajko – 
polski malarz, mentor Urszuli Moska.

Artystka, urodzona w  Dąbrowie Górniczej, od 
kilkunastu lat amatorsko uprawia malarstwo szta-
lugowe. Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne; 
szczególnie chętnie przedstawia na płótnie postaci 
i  martwe natury. Prace Urszuli Moska były prezen-
towane na wystawach zarówno zbiorowych, jak i in-
dywidualnych.

Zainteresowani twórczością artystki mogą zoba-
czyć jej dzieła jeszcze do 29 marca 2016 r. w godzinach 
otwarcia Biblioteki Głównej. Wstęp wolny.

Żądny wiedzy, ciekawostek 
i idei? Możesz zaspokoić swój 
głód w bibliotece!

Kolejny miesiąc i  kolejne spotkanie. Tym razem 
zostanie zaprezentowana wypowiedź „Nauka języka 
obcego otwiera umysł” Adama Janiszewskiego – na-
uczyciela i  tłumacza. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy 21 marca o godz. 16:30 do Galerii Klubo-
wej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Gór-
niczej (ul. T. Kościuszki 25).

Co to jest TED?
Technology, Entertainment and Design – czyli 

konferencja naukowa, której celem jest popula-
ryzacja – jak głosi motto – „idei wartych rozpo-
wszechniania”.

Na czym to polega?
Konferencje są krótkie, trwają zazwyczaj około 20 

minut – tyle czasu ma mówca na wygłoszenie wy-
kładu. Prezenterem może zostać każdy, kto ma coś 
wartościowego do przekazania. Nieważne skąd po-
chodzisz i ile masz lat, bo swoje pomysły na TEDzie 
przedstawiają nawet dzieci. Wśród celebrytów na 
scenie pojawili się Bill Gates, Stephen Hawking, Ri-
chard Dawkins, Bill Clinton, James Cameron i wielu 
innych.
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Wsparcie dla bezpieczeństwa
Podczas marcowej sesji radni miejscy zdecydowali o przekazaniu policji 60 tys. zł. 
Dzięki tym pieniądzom, latem, dodatkowe patrole pojawią się m.in. nad Pogorią 
i w Strzemieszycach.

Funkcjonariusze, w patrolach pieszych i rowerowych, 
służbę pełnić będą w rejonie Pogorii I, III i IV, a także 
w innych dzielnicach, m.in. w Strzemieszycach. Dodat-
kowe patrole działać będą od 27 maja do 30 września.

Miasto od wielu lat wspiera policję. Oprócz dodat-
kowych patroli, z kasy miejskiej finansowane są m.in. 
etaty 10 dzielnicowych, radary, nowe radiowozy i pali-
wo do nich. Z  pomocą środków samorządowych roz-
budowywana jest komenda. W  ramach przedsięwzię-
cia, trzykondygnacyjne lewe skrzydło „urosło” o jedno 
piętro. Wzdłuż ul. Granicznej zbudowany został nowy, 
pięciokondygnacyjny segment. Tym sposobem kubatu-

ra obiektu wzrosła, z nieco ponad 11, do prawie 23 tys. 
m3. Modernizacja czeka również pomieszczania wyko-
rzystywane obecnie przez stróżów prawa.

Rozbudowa siedziby dąbrowskiej policji jest częścią 
programu standaryzacji komend i  komisariatów poli-
cji, prowadzonego przez Komendę Główną Policji. Ma 
on poprawić warunki pracy funkcjonariuszy, polepszyć 
jakość przyjmowania i  obsługi mieszkańców, a  także 
ujednolicić wizerunek policyjnych placówek. Koszt in-
westycji opiewa na ponad 17,8 mln zł. Miasto dołożyło 
kwotę 750 tys. zł. Efekt prac ma być widoczny w przy-
szłym roku.

Ledy w Dąbrowie, bezpieczniej i oszczędniej
Jeszcze w tym roku ulica Zakładowa 
w Dąbrowie Górniczej na całej swojej 
długości, tj. od ul. Parkowej aż do ronda 
z ul. Jasną, zostanie oświetlona nowocze-
snymi lampami LED. 

– Obecnie powstaje projekt budowlano-wykonaw-
czy, a ostateczne oddanie inwestycji planowane jest 
przed okresem letnim, kiedy ten odcinek jezdni będzie 
szczególnie uczęszczany zarówno przez samochody, 
jak i osoby aktywnie spędzające czas nad zbiornikiem 
wodnym Pogoria. Zarówno słupy oświetlenia ulicznego, 
jak i oprawy zostaną zabezpieczone przed kradzieżą – 
mówi Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania 
Energią.

Wygląda na to, że Dąbrowa jako pierwsza w  Polsce 
gmina będzie miała widoczne z  poziomu chodnika 
i przytwierdzone na stałe specjalne tabliczki z herbem 
miasta na słupach oraz oprawach, a w wybranych miej-
scach zintegrowane nadajniki GPS, które w przypadku 
ewentualnej kradzieży wskażą lokalizację lamp. Dodat-
kowo, każda oprawa oświetleniowa będzie podłączona 
do zdalnego systemu sterowania, który umożliwi uzy-
skanie ok. 40-60% oszczędności w zużyciu energii elek-
trycznej. Nowe oświetlenie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa i zwiększenie komfortu życia mieszkańców.

Koszt tego zadania wraz z utworzeniem dokumenta-
cji i uzyskaniem wszelkich pozwoleń wyniesie ok. 259 
tys. zł.

Ledy nad Pogorią to część większego projektu zakła-
dającego zakup i  montaż 277 opraw oświetleniowych 
w 42 miejscach Dąbrowy Górniczej. Zgodnie z projek-
tem pojawią się w  Gołonogu, Błędowie, Antoniowie, 
Łęknicach i Strzemieszycach, m.in. przy ulicach: Jam-
ki, Dąbskiego, Ludowej, Dzieci Wrześni, Krasińskiego, 
Krynicznej, Jasnej, Kusocińskiego, Sezamkowej, Sosno-
wieckiej, Szosowej, Zagrabie, Storczyków, Morcinka 
i Zakątek, w tych miejscach, gdzie do tej pory nie było 
oświetlenia ulicznego.

Wartość podpisanej umowy to 3,2 mln zł, zwieńcze-
nie prac planowane jest na wrzesień.

Jak dowiadujemy się w  Wydziale Inwestycji Miej-
skich, to nie koniec zmian. Planowana jest bowiem 
dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego w  mieście. 
Istniejące oprawy sodowe zastępowane będą stopniowo 
oprawami typu LED. Dzięki wsparciu finansowemu ze 
środków zewnętrznych (Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne), zadanie to może być dofinansowane nawet 
w 85% kosztów kwalifikowanych. W sprawie wspólnej 
realizacji zadania prowadzone są obecnie uzgodnienia 
z TAURON Dystrybucja S.A.

 az Oświetlenie LED na ul. Majakowskiego

Zdrowie, bezpieczeństwo, wysokie 
technologie, pieniądz, świat, a nawet 
…. miłość – to tematy przewodnie 
12. Festiwalu Nauki, organizowanego 
przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dą-
browie Górniczej oraz Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej. Wydarzenia 
festiwalowe potrwają do 20 marca 
2016 roku.

Święto nauki
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konkurs recytatorski
W  poniedziałek 14 marca 2016  r. w  Zespole Szkół 

Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II odbył się Woje-
wódzki Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół spe-
cjalnych i  integracyjnych. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: Miejska Biblioteka Publiczna w Dą-
browie Górniczej, „Wielka Liga Czytelników”, „Prze-
gląd Dąbrowski”. Do  konkursu przystąpiło siedem 
zespołów z całego województwa. Jury wyłoniło trzech 
laureatów i trzy najlepsze szkoły, które otrzymały tytuł 
„Szkoły Mistrzów Ortografii”. Organizacja konkur-
su była możliwa dzięki sponsorom: Sosnowski Paweł 
Myjnia Samochodowa Bezdotykowa w Czeladzi, PGK 
Geo-Meritum w Dąbrowie Górniczej, MAPEI.

• Terapia uzależnień: alkoholizm, hazard, 
narkomania. Dyskretnie, tel. 730 800 775.

• Sprzedam wózek dziecięcy trzy w jednym 
Maxi Cosi Mura 4, używany po jednym 
dziecku, kolor niebieski, Ząbkowice, tel. 
669 100 869.

• Sprzedam łóżeczko 60x120 z szuflą oraz 
materac GPK, kolor miodowy, Ząbkowi-
ce, tel. 669 100 869.

SPRZEDAM 
 DZIAŁKI  

W BŁĘDOWIE !!!
– działki zlokalizowane przy drodze asfaltowej
– media w drodze dojazdowej
–  bliskość szlaków turystycznych i  ścieżek 

rowerowych (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd)
–  bliskość lasu i rzek (Centuria, Przemsza – łowisko 

pstrąga)

DZIAŁKA 1:
– powierzchnia 2 663 m² – cena 35 zł m²
–  możliwość podzielenia działki na dwie po 

ok.  1200  m² – cena 45 tysięcy za działkę (po 
wydzieleniu drogi wewnętrznej)

– szerokość działki przy drodze 35 metrów

DZIAŁKA 2:
– powierzchnia 2 380 m² – cena 35 zł m²
–  możliwość podzielenia działki na dwie po 

ok.  1000  m² – cena 40 tysięcy za działkę (po 
wydzieleniu drogi wewnętrznej)

– szerokość działki przy drodze 22,5 metra
– działka pod lasem i w pobliżu rzeki

MOŻLIWA PŁATNOŚĆ W RATACH
Kontakt: 786 983 383
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TAMEH POLSKA  
ograniczy emisję do powietrza
TAMEH POLSKA Sp. z o. o. – spółka joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON – w ciągu 
najbliższych trzech lat w elektrociepłowni w Dąbrowie Górniczej zbuduje instalację odsiarczania 
i odazotowania spalin. Po zakończeniu budowy, ZW Nowa będzie spełniała nowe, bardzo 
wymagające europejskie normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

TAMEH POLSKA i General Electric 
podpisały kontrakt na budowę w  for-
mule „pod klucz” kompletnych insta-
lacji odsiarczania (IOS) i  odazotowa-
nia (SCR) spalin 5 kotłów OPG-230 
w TAMEH POLSKA Sp. z o. o. – ZW 
Nowa w Dąbrowie Górniczej. Wartość 
kontraktu to ok. 215 mln zł.

Instalacja odsiarczania spalin jest 
oparta na opatentowanej przez firmę 
GE technologii półsuchego odsiar-
czania spalin metodą NID™, która 
jest jednym z  najbardziej zaawan-
sowanych rozwiązań dostępnych 
obecnie na rynku, gwarantującym 
wysoką skuteczność redukcji emi-
sji zarówno w  zakresie odsiarczania 
spalin, jak i pyłów. W Polsce GE zre-
alizowało z  powodzeniem podobne 
instalacje w  elektrociepłowniach 
w Janikowie, Bydgoszczy i Poznaniu. 
Instalacja w  ZW Nowa z  pięcioma 
modułami NIDTM będzie oczysz-
czała 1  600 000 Nm3 spalin na go-
dzinę i  będzie jedną z  największych 
instalacji półsuchego odsiarczania 
spalin w Europie.

Instalacja katalitycznego odazoto-
wania spalin (SCR) typu „tail end” 
pozwoli sprostać coraz bardziej wy-
magającym regulacjom w  zakresie 
emisji NOx. Do podgrzewania spalin 
dolotowych do instalacji SCR zosta-
ną wykorzystane gazy wielkopiecowe 
pochodzące z  dąbrowskiego oddziału 
ArcelorMittal Poland.

– Oczekujemy, że po uruchomie-
niu, instalacje IOS i  SCR zagwaran-
tują utrzymanie poziomu SO2, pyłów 
i  NOx w  spalinach odpowiednio po-
niżej 180  mg/Nm3, 10  mg/Nm3 oraz 
190 mg/Nm3. To pozwoli na całkowitą 
zgodność z unijną dyrektywą dotyczą-
cą emisji przemysłowych (ang. IED 
– Industrial Emissions Directive), co 
umożliwiłoby nam dalsze wykorzy-
stanie wszystkich kotłów parowych 
w ZW NOWA po roku 2017 – powie-
działa Kristina Červenková, prezes za-
rządu TAMEH HOLDING Sp. z o. o.

– Jesteśmy dumni, mogąc współ-
pracować z TAMEH POLSKA przy tej 
ważnej inwestycji, dzięki której ZW 
Nowa spełni nowe, a zarazem bardzo 
wymagające europejskie normy emisji 
zanieczyszczeń powstałych w wyniku 

realizacji procesów wytwarzania ener-
gii elektrycznej i ciepła – powiedziała 
Beata Stelmach, prezes GE w  Polsce 
i  krajach bałtyckich. – Zastosowane 
technologie GE NIDTM i SCR dostar-
czają naszym klientom unikalnych 
rozwiązań, które pozwalają sprostać 
coraz bardziej rygorystycznym przepi-
som dotyczącym ochrony środowiska 
przy jednoczesnym zapewnieniu nie-
zawodnych dostaw energii elektrycz-
nej i czystego powietrza.

Zakładane parametry insta-
lacji:

• skuteczność odsiarczania po-
wyżej 90 proc.

• dyspozycyjność instalacji po-
wyżej 98 proc.

Przewidywana redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza:

• SO2 1 133 t/rok
• NOx 540 t/rok
• pył 319 t/rok

O TAMEH POLSKA Sp. z o.o.

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

Do TAMEH POLSKA należą trzy 
elektrociepłownie: Blachownia w  Kę-
dzierzynie Koźlu (wcześniej należa-
ła do TAURON Wytwarzanie), ZW 
Nowa w  Dąbrowie Górniczej (wcze-
śniej należała do TAURON Ciepło) 
oraz elektrociepłownia w krakowskiej 
hucie ArcelorMittal Poland (wcze-
śniej należała do hutniczego koncer-
nu). TAMEH Polska utworzony został 
w roku 2014 i zatrudnia około 800 pra-
cowników. 

Kongres jest wydarzeniem o randze między-
narodowej i światowej. Gromadzi przedsta-
wicieli klastrów oraz władz lokalnych, regio-
nalnych i krajowych, a także przedstawicieli 
organizacji międzynarodowych.

Organizatorami Kongresu, który w  tej edycji od-
będzie się pod hasłem przewodnim „Potrójna helisa 
w realizacji międzynarodowych projektów. Budowa-
nie gospodarki lokalnej i światowej poprzez koope-
rację międzysektorową” są Cluster World Sp. z o.o., 
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsię-
biorstw, Klaster Medyczny PIKMED, Komitet Roz-
woju Zagłębia, POLSKA 3.0, Humaneo.

Klastry i powiązania kooperacyjne, łączące współ-
pracę biznesu, samorządu, jednostek badawczo-
-naukowych, są bez wątpienia narzędziem, które 
coraz częściej będzie używane w  celu budowania 
konkurencyjnej gospodarki w  wymiarze lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym.

W trakcie Kongresu, na poszczególnych panelach 
będą prezentowane możliwości współpracy i  nie-
zbędnych działań dla realizacji międzynarodowych 
projektów, m.in. projektu POLSKA 3.0 – Narodowe-
go Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP 2014-
2020, największego transgranicznego projektu w Eu-
ropie, realizowanego poprzez klastry.

POLSKA 3.0 to program zintegrowanych działań, 
mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad 
i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodal-
nego oraz budowę największego w Europie Ponadna-
rodowego Centrum Logistycznego w  Gorzyczkach, 
obejmującego obszar Polski, Czech i Słowacji.

Podczas paneli i dyskusji kongresowych nie zabrak-
nie także prezentacji działalności polskich i światowych 
klastrów, pokazania dobrych praktyk łączenia poten-
cjałów w celu usprawnienia lokalnej i globalnej gospo-
darki, tematów związanych z rozwojem, zarządzaniem, 
benchmarkingiem czy finansowaniem działalności po-
wiązań kooperacyjnych. Merytoryka kongresu została 
przygotowana z należytą starannością i uwagą skiero-
waną na obecność różnych sektorów w wydarzeniu.

Więcej o konresie na clusterworldcongress.com

światowy kongres klastrów
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 8 Powstało Centrum Bociana
Od początku marca w Dąbrowie działa Szkoła Rodze-

nia „Centrum Bociana”. To, dopełniający całości, pro-
jekt Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka skierowa-
ny, tym razem, do przyszłych rodziców. Szkoła działa 
w systemie ciągłym – w każdej chwili można dołączyć 
do grupy i  rozpocząć swój tok zajęć, co stanowi duże 
ułatwienie i  daje możliwość płynności oraz ogranicza 
czas oczekiwania. Na cały cykl składa się 27-godzinny 
program podzielony na 9 spotkań – każde z nich to 2 
godziny teorii i praktyki z położną i specjalistami oraz 
godzina zajęć ruchowych przygotowanych specjalnie na 
czas ciąży, porodu i połogu. Mamy, które muszą ogra-
niczyć swoją aktywność ze względu na bezpieczeństwo 
ciąży, mogą uczestniczyć tylko w zajęciach z położny-
mi. Na przyszłych rodziców czeka kolorowa, wygodna 
i  przyjazna sala, przystosowana każdorazowo specjal-
nie do tematu zajęć, doskonała infrastruktura obiektu, 
wspaniałe miejsca do odpoczynku, położne, rehabili-
tanci, instruktor jogi, ratownik medyczny, terapeuci 
pracujący na co dzień z  maleństwami oraz psycholog 
i serdeczna atmosfera.

Warto wiedzieć, że po takich zajęciach przygotowa-
nie do porodu i sam jego przebieg, nie będą już wielką 
niewiadomą, a każdy rodzic bez strachu weźmie w ra-
miona swoje nowo narodzone maleństwo, przebierze, 
przewinie i wykąpie. Każda Mama bez stresu nakarmi 
swoje Dzieciątko (propagujemy karmieni naturalne, ale 
oczywiście przygotujemy też do innych form karmienia 
noworodka), nauczy się je trzymać i podnosić – co jest 
szczególnie ważne w  pierwszym okresie po narodzi-
nach. Więcej http://centrumwczesniaka. pl/szkola-ro-
dzenia/

 8 Program Rodzina 500 Plus
Za niecałe dwa tygodnie rusza program Rodzina 

plus. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski 
o  świadczenie wychowawcze. Będzie można je złożyć 
w ciągu trzech miesięcy tj. do czerwca, wówczas świad-
czenie będzie wypłacane z wyrównaniem. 

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Dąbrowie Górniczej, wnioski w  sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wydawane będą od 21 marca 
2016  r. od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku, 
a w czwartki do 17.00. w siedzibie MOPS przy al. J. Pił-
sudskiego 2 oraz w zespołach pomocy środowiskowej: 
w Strzemieszycach, ul. Obrońców Pokoju 7; w Ząbko-
wicach, ul. Chemiczna 2 oraz w centrum ul. Adamiec-
kiego 13.

Wnioski można pobrać także ze strony inter-
netowej dąbrowskiego MOPS ZAKŁADKA PRO-
GRAM „RODZINA 500PLUS” http://mops. com. pl/? 
rpid=6&pid=466

Wnioski w  sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego (Program Rodzina 500 Plus) będzie 
można składać od 1 kwietnia w  następujących punk-
tach:

• MOPS Al. J. Piłsudskiego 2 - od poniedziałku do 
piątku, od 8.00 do 18.30, od 1 kwietnia do 1 lipca 
2016 r.

oraz w Zespołach  Pomocy Środowiskowej - punktach 
pracowników socjalnych mieszących się na

• ul. Skibińskiego 1, od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 18.30, od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

• ul. Obrońców Pokoju 7, od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 18.00, od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r.

• ul. Chemiczna 2 (Antoniów, Bielowizna) od 
poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, od 1 
kwietnia do 31 maja 2016 r.

Dodatkowo wnioski będzie można złożyć w 
• SP nr 23 ul. Idzikowskiego 139 (Tucznawa, Siko-

rka, Bugaj) – 4 kwietnia 2016 r. od 10.00 do 17.30

• SP nr 27 ul. Żołnierska 188 (Błędów, Zagórze, Łazy 
Błędowskie) – 5 kwietnia 2016 r. od 10.00 do 17.30

• SP nr 26 ul. Gołonoska 23 (Łosień,  Łęka) - 6 kwi-
etnia 2016 r. od 10.00 do 17.30

• SP nr 28 ul. Górna 1 (Okradzionów,  Kuźniczka 
Nowa, Rudy, Wypaleniska) – 7 kwietnia 2016 r. 
od 10.00 do 17.30

• SP nr 25 ul. Mieszka I 20 (Ujejsce, Trzebiesławice) 
8 kwietnia 2016 r. od 10.00 do 17.30

W ramach Programu „Rodzina 500 Plus” rodzice będą 
mogli otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 
po 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko – 
niezależnie od dochodu; oraz na pierwsze dziecko – pod 
warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które 
wynosi 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodz-
iny z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł. Pomoc będzie 
wypłacana do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Infolinia
Mieszkańcy województwa śląskiego mogą dzwonić 

z pytaniami na infolinię 500 plus -  tel. 32 207 70 
05 w godzinach pracy urzędu wojewódzkiego. 
 

 8 Konsultacje Projektu 
Programu Rewitalizacji

Jak informuje Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwe-
storów do 4 kwietnia trwać będą konsultacje społeczne 
projektu aktualizacji programu rewitalizacji Dąbrowy 
Górniczej. Treść projektu zamieszczona została w Biu-
letynie Informacji Publicznej na portalu miejskim www.
dabrowa-gornicza.pl, konsultacje.dabrowa-gornicza.pl 
a także na www.rewitalizacja.idabrowa.pl.

Uwagi do treści dokumentu składać można, korzy-
stając z  dołączonego tam formularza uwag wyłącznie 
w  formie pisemnej. Należy je kierować do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub korzysta-
jąc z poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Dą-
browie Górniczej – Biuro Organizacji Pozarządowych 
i  Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 
Dąbrowa Górnicza, bądź elektronicznie na e-mail:  
ngo.dabrowagornicza@gmail.com.

Z projektem dokumentu można zapoznać się również 
w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osoba 
do kontaktu: Aneta Nowak, tel. 32 295 68 85, pok. 421).

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w  otwar-
tym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 22 
marca br. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej przy ul. Kościuszki 25, a także w popołudniowych 
dyżurach konsultacyjnych organizowanych 17 marca 
br., od 16.00 do 18.00 w Inkubatorze Społecznej Przed-
siębiorczości, przy ul. Sienkiewicz 6a, pok. nr 9. 31 mar-
ca oraz 4 kwietnia dyżury będą odbywały się od 15.30 
do 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Granicznej 21, 
IV piętro, pok. 421.

 8 Bezpłatna mammografia
24 marca na placu przy Hali Widowiskowo-Sportowej 

od 9.00 do 16.00 będzie stacjonował mammobus. W tym 
czasie, panie w  wieku od 50 do 69 lat będą mogły bez-
płatnie przebadać się w  ramach populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Aby skorzystać 
z  programu nie jest wymagane skierowanie lekarskie, 
jednak przed badaniem weryfikuje się PESEL i sprawdza 
w ogólnopolskim Systemie Informatycznym Monitorowa-
nia Profilaktyki, czy takie badanie przysługuje.

Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat będą mogły sko-
rzystać z  badań mammograficznych w  ramach Fun-
duszy Norweskich. W  tym przypadku konieczna jest 
jednak wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. 
Rejestracja prowadzona jest od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 9.00 do 18.00 
tel. 58 666 24 44 www.mammo.pl

 8 Rada Seniorów zaprasza  
na dyżury

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza zaprasza 
mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji tematów, 
którymi powinna się zająć. Dyżury przedstawicieli Rady 
odbywać się będą w każdą środę od 10.00 do 12.00 w sie-
dzibie przy ul. Sienkiewicza 6A (Centrum Aktywności 
Obywatelskiej). Zainteresowani mieszkańcy będą mogli 
dowiedzieć się, czym do tej pory zajmowała się Rada, jakie 
ma propozycje dalszych działań oraz zaproponować tema-
ty, które powinny zostać poruszone podczas posiedzeń. Na 
środowej sesji, na wniosek Rady Seniorów, Rada Miejska 
ustanowiła dzień 15 czerwca Dąbrowskim Dniem Seniora.

 8 Sobota dąbrowskich OPP
Dąbrowskie organizacje pożytku publicznego zachęca-

ją, aby rozliczając się z fiskusem wspierać lokalnie i swój 
1% zostawić w  dębowym mieście. Warsztaty plastyczne 
i ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, konsul-
tacje logopedyczne, wspólne muzykowanie, gry i zabawy 
zręcznościowe, pokazy sportowe to nie wszystkie atrakcje, 
które czekają na dąbrowian podczas Soboty dąbrowskich 
OPP, która odbędzie się 19 marca 2016r. od 11.00 do 16.00 
w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewi-
cza 6a w Dąbrowie Górniczej.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Aktywności 
Obywatelskiej i  Dąbrowskie Forum Organizacji Poza-
rządowych. Szczegółowe informacje znaleźć można 
na www. ngo. dabrowa-gornicza. pl oraz pod numerem 
telefonu 668 573 952.

Organizacje zapraszają wszystkich mieszkańców 
i całe rodziny. To będzie wyjątkowy dzień!

 8 Uwaga! kwalifikacja 
wojskowa

Od 4 do 29 kwietnia 2016 roku w Dąbrowie Górni-
czej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 
mężczyzn urodzonych w  1997 roku, zamieszkałych 
stale lub przebywających czasowo ponad 3  m-ce na 
terenie miasta. Kwalifikacja wojskowa polega na sta-
wieniu się przed Powiatową Komisją Lekarską w celu 
ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojsko-
wej powinna posiadać ze sobą dowód osobisty (lub 
inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość), 
fotografię o  wym. 3x4  cm, dokument stwierdzający 
poziom wykształcenia (np.  świadectwo ukończe-
nia szkoły lub zaświadczenie o  pobieraniu nauki). 
W przypadku problemów zdrowotnych należy przed-
stawić Komisji Lekarskiej zaświadczenia lekarskie, 
wypisy z leczenia szpitalnego, historię choroby, zdję-
cia rtg.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa 
się również: mężczyzn urodzonych w  latach 1992-
1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdro-
wia, osoby urodzone w roku 1995-1996, które zostały 
uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdol-
ne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan 
zdrowia oraz kobiety urodzone w  latach 1992-1997, 
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej, a także pobierające naukę w celu uzyska-
nia tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2015/2016 kończą naukę w  szkołach lub 
uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych albo będące student-
kami lub absolwentkami tych szkół.

Powiatowa Komisja Lekarska dla naszego miasta 
będzie miała swoją siedzibę na czas kwalifikacji w bu-
dynku Polikliniki Dąbrowskiej przy Al. Piłsudskiego 92 
(przychodnia zdrowia przy Hucie Katowice, II piętro, 
obok stomatologii).
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16 jubileusze

GRUPA I, godz, 10:00
50-lecie

1. Zaciera Bronisław, Teresa
2. Haberka Ryszard, Grażyna
3. Krawiec Mieczysław, Helena
4. Post Włodzimierz, Cecylia
5. Trzcionka Stefan, Marianna
6. Pustułka Władysław, Teresa
7. Czwojdrak Alojzy, Maria
8. Świętek Antoni, Wiesława

GRUPA II, godz. 11:00
50-lecie

1. Działa Kazimierz, Ludmiła
2. Barabasz Stefan, Irena
3. Tołysz Mieczysław, Teresa
4. Madej Władysław, Irena
5. Tomalka Robert, Halina
6. Nowak Wacław, Krystyna
7. Rachwał Marian, Józefa
8. Dobrzański Zdzisław, Jadwiga
9. Łaś Mieczysław, Janina
10. Pawłowski Bogusław, Danuta

GRUPA III, godz, 12:00
60-lecie

1. Chudoń Henryk, Alfreda
2. Szostak Franciszek, Krystyna
3. Brodziński Roman, Janina
4. Bogdan Tadeusz, Anna
5. Ceda Stanisław, Helena
6. Musiał Zofia
7. Nowak Bogdan, Alina
8. Zych Julian, Marianna
9. Sromek Jan, Małgorzata
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Ekstremalny bieg  
z przeszkodami
W ostatnich czasach bieganie stało się bardzo popularne. Coraz więcej ludzi uprawia tę dyscyplinę, 
a zawody biegowe zyskały ogromną popularność i cieszą się dużym zainteresowaniem, stąd 
w kalendarzach biegowych pojawia się coraz więcej imprez tego typu. Jednak samo bieganie przestaje 
wystarczać sporej liczbie osób.

Dlatego też, jakiś czas temu, pojawiła się nowa for-
ma rekreacji na świeżym powietrzu, która wymaga od 
uprawiających większej sprawności – nie tylko szybko-
ści, również siły, gibkości, koordynacji ruchu oraz za-
pewnia ogólny rozwój całego ciała. Mowa tu o biegach 
z przeszkodami – dyscyplinie sportowej będącej kom-
binacją biegania, sportów siłowych, fitnessu i crossfitu. 
Jej widowiskowość i odmienność od zwykłego biegania 
przyciąga tłumy zwolenników na całym świecie, jak 
i również w Polsce.

Dzięki dofinansowaniu z  Urzędu Miasta w  Dąbro-
wie Górniczej, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni 
i  Centrum Sportu i  Rekreacji w  Dąbrowie Górniczej, 
przy wsparciu Crossfit Sparta Rage, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom i potrzebom biegaczy, 3 maja, na Po-
gorii III, organizują Masakrator Run – pierwsze takie 
zawody w Zagłębiu Dąbrowskim.

Na około ośmiokilometrowym dystansie wokół je-
ziora Pogoria III zawodników czeka 30 przeszkód 
(np. ściany, rampy, liny, opony, drut kolczasty oraz wie-
le innych), które stanowią nie lada wyzwanie i zapew-
niają ogromne emocje. W zawodach mogą wziąć udział 
wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, nie mają przeciw-
wskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą 
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Za 
pisemną zgodą rodziców, do startu dopuszczone zosta-
ną również osoby, które w  dniu zawodów będą miały 
ukończone 16 lat.

Zawodnicy klasyfikowani będą w następujących kate-
goriach: indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet, 
drużynowa (ilość osób w drużynie jest nieograniczona, 
na wynik końcowy składa się czas 2 najszybszych męż-
czyzn i  2 najszybszych kobiet z  drużyny), służby mun-
durowe (wojsko, straż pożarna, policja, itd.), najlepsze 
przebranie oraz „najlepsza klata”. Przyjmowanie zgło-
szeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie 
internetowej zawodów www.pozakreceni.pl/masakrator 
run. W razie niewyczerpania limitu zawodników, istnie-
je również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w  biurze 
zawodów. Opłaty startowe wynoszą: 79 zł do 31.03.2016, 
89 zł do 30.04.2016, a w dniu zawodów 100 zł.

– W tych zawodach startują biegacze, którzy poszu-
kują nowych wyzwań. Oprócz tego są przedstawicie-
le innych dyscyplin, którzy chcą się zmierzyć właśnie 
z biegaczami i udowodnić, kto jest lepszy. W tej grupie 
dominują crossfitowcy i  osoby trenujące boot camp. 
Pojawiają się niedzielni sportowcy i sprawdzają, czy są 
w stanie zmobilizować się na taki wysiłek – mówi Jaro 
Bieniecki, organizator Runmageddon.

Żeby wymiatać na przeszkodach, trzeba połączyć siłę, 
dynamikę i wytrzymałość.

– Da się zaobserwować tendencję, że ci, którzy mają 
30 minut na 10 km, przegrywają z tymi, co biegają po 
40-50 minut, ale są bardziej, mówiąc kolokwialnie, 

przypakowani” – zauważa z  kolei Zbigniew Rosiński, 
organizator Biegu Katorżnika.

Jest to wyzwanie dla biegaczy wszelkiego kalibru – tych 
rywalizujących o nagrody, jak i tych walczących o ukoń-
czenie. Miłośnicy tego typu zawodów twierdzą, że kto raz 
przeżyje taką przygodę, na jednym starcie nie poprzesta-
nie. Jeśli szukasz mocnych wrażeń, chcesz się zmasa-
krować, pokonać własne słabości, przekroczyć granice 
swoich możliwości bądź też zobaczyć, jak robią to inni, ta 
impreza jest dla Ciebie! Nie czekaj, pokonaj siebie!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://
www.pozakreceni.pl. Zachęcam również do dołączenia 
do wydarzenia na facebooku oraz zaglądania na nasz 
fanpage, dzięki czemu osoby zainteresowane mogą na 
bieżąco zapoznawać się ze  wszystkimi informacjami 
dotyczącymi Masakrator Run.

Marlena Nowak

Na około ośmiokilometrowym 
dystansie zawodników czeka 
30 przeszkód (np. ściany, rampy, 
liny, opony, drut kolczasty oraz 
wiele innych), które stanowić 
będą nie lada wyzwanie.
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Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza zaprasza na 
Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej Samorządowców. 
Rozpoczęcie turnieju przewidziano na 19 kwiet-
nia o 17.00 w siedzibie klubu przy ul. Sienkiewicza 
6A, a  rundy w  każdy następny wtorek o  godzinie 
17. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy 
samorządowi z  Dąbrowy Górniczej  m.in.: radni, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, nauczyciele, pra-
cownicy Urzędu Pracy i wszystkich pozostałych in-
stytucji będących organami jednostek samorządu 
terytorialnego. Zgłoszenia należy przesyłać na ad-
res internetowy: rafael. pierzak@zaglebiedabrowa. 
pl do dnia 18 kwietnia 2016.

W  zależności od ilości zgłoszeń system rozgry-
wek będzie podany w dniu rozpoczęcia imprezy. Jak 
podaje organizator, w turnieju obowiązują przepisy 
Kodeksu Szachowego PZSzach, tempo gry to 30 mi-
nut dla każdego z zawodników na całą partię. Kla-
syfikacja końcowa obejmuje ilość punktów, system 
pomocniczy Sonneberga-Bergera, ilość zwycięstw, 
bezpośredni pojedynek. Zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc otrzymają puchary oraz dyplomy.

Mistrzostwa szachowe Dąbrowianki  
wracają po medal!
Zawodniczki Taurona MKS-u Dąbrowa 
Górnicza mają przed sobą już tylko me-
cze fazy play-off. Dąbrowianki 19 marca 
rozpoczynają walkę z Chemikiem Police. 
Czy nasz zespół po trzech latach przerwy 
ponownie zdobędzie medal mistrzostw 
Polski?

– Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie byli w pierwszej 
czwórce – mówił przed startem sezonu prezes Taurona 
MKS-u Dąbrowa Górnicza, Robert Koćma. Celem mi-
nimum dla drużyny był awans do wspomnianej czwór-
ki, co umożliwiałoby walkę o medal, bowiem w tym se-
zonie play-offy zostały zmodyfikowane – już nie osiem, 
a tylko cztery najlepsze zespoły po rundzie zasadniczej 
kwalifikują się do walki o tytuł.

Cel minimum został zrealizowany – dąbrowianki po 
efektownej wygranej nad Impelem Wrocław 3:1 na dwie 
kolejki przed decydującą fazą zapewniły sobie czwarte 
miejsce. Oznacza to, że w  pierwszej rundzie play-off 
podopieczne trenera Juana Manuela Serramalery zmie-
rzą się z Chemikiem Police.

Faworytem starcia są mistrzynie Polski, ale w sporcie 
– a zwłaszcza w kobiecej siatkówce – niespodzianki nie 
są czymś nadzwyczajnym – zespół z Polic przegrał nie 
tak dawno z BKS-em Aluprofem Profi Credit Bielsko-
-Biała. Pamiętać też należy, że sporo krwi mistrzyniom 
dąbrowianki napsuły w ich meczu ligowym, który od-
był się pod koniec stycznia.

Przewagą dąbrowianek jest to, że Tauron MKS nie 
grał w tym sezonie w europejskich pucharach – z tego 
powodu zawodniczki Chemika mają w  nogach więcej 
spotkań, co często odbija się w końcowych fragmentach 
sezonu. Jeszcze kilka tygodni temu w drużynie z Dąbro-
wy Górniczej dominował szpital – wiele zawodniczek 
nie mogło grać z powodu kontuzji czy choroby. Dzisiaj 
sztab szkoleniowy dąbrowskiej ekipy ma znacznie więk-
sze pole manewru, choć w środowym starciu Pucharu 

Polski z Budowlanymi Łódź kontuzji (niegroźnej) naba-
wiła się Joanna Staniucha-Szczurek.

„Stacha” ma mało czasu na wyleczenie się, ponieważ 
pierwszy bój – na wyjeździe – odbędzie się już w sobotę 
19 marca o godzinie 14:45. Ten mecz będzie zwieńcze-
niem bardzo intensywnego tygodnia – w poniedziałek 
i środę dąbrowianki grały dwa spotkania z Budowlany-
mi Łódź – ligowy i pucharowy (dwie porażki). Co cie-
kawe, drugi pojedynek play-off odbędzie się… dopiero 
w weekend 9-10 kwietnia.

Dokładny termin spotkania, które odbędzie się 
w Dąbrowie Górniczej, nie jest jeszcze ustalony. Jeśli po 
dwóch spotkaniach będzie remis, o awansie do półfina-
łu zadecyduje trzeci mecz, który zaplanowany jest na 16 
kwietnia. Gospodarzem będzie Chemik. Zwycięzca tej 
rywalizacji zagra o złoto z  lepszym z pary PGE Atom 
Trefl Sopot – Impel Wrocław.

Informacji o  terminie spotkania z  Chemikiem Po-
lice szukać należy w  najbliższym czasie na stronie  
www.mks.dabrowa.pl.
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Maja triumfuje na kortach
Kolejne sukcesy sportowe 
na swym koncie zanotowała 
dąbrowska tenisistka, Maja 
Chwalińska. Pod koniec zeszłego 
roku oraz w styczniu 2016 r. 
Maja rozegrała sześć turniejów 
ITF w Belgi, Luksemburgu, 
Chorwacji, Szwecji i Czechach. 
To pozwoliło dąbrowiance 
w naturalny sposób zrobić 
progres sportowy. 

Ostatnio, mimo swojego wieku (14 lat) zmieniła gru-
pę wiekową i z sukcesem rozpoczęła współzawodnictwo 
z bardziej doświadczonymi, starszymi, utytułowanymi 
zawodniczkami. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na 
wyniki. Mądrą i skuteczną grę naszej tenisistki można 
było obserwować w Szczecinie, Hamburgu i Siauliai (Li-
twa). Z każdym meczem Maja udowadniała, że zwycię-
żają ci, którzy umieją nieustępliwie walczyć, wygrywać 
punkty, gemy i sety, w tym tie-breaki oraz decydujące 
punkty nie czekając na błędy przeciwniczek. Wygrywa-
jąc kolejne turnieje, w Szczecinie np. pokonała aktualną 
Mistrzynię Polski do lat 18 i 21 Weronikę Falkowską. Po 
zwycięstwie w  Szczecinie, wygrała identyczny turniej 
ITF w Hamburgu, a na Litwie wypadła najlepiej z ekipy 
biało-czerwonej.

Znakomite występy podczas turniejów do lat 18 
z  cyklu ITF Juniors, w  których sklasyfikowanych 
jest 2100 dziewczyn z całego świata, to kolejny krok 
przybliżający Maję do udziału w juniorskich turnie-
jach wielkoszlemowych. Oczy miłośników sportu co-
raz częściej zwracają się w stronę Mai Chwalińskiej, 
o której niektórzy mówią już „następczyni Radwań-
skiej”.

Nasza tenisistka i jej trener są jednak bardzo spokojni. 
Myślą przede wszystkim o dalszym sportowym rozwoju.

– Maja od początku wyróżniała się radością z  wy-
siłku fizycznego, była szybka, zwinna, łatwo uczyła się 
techniki i taktyki. Ma w sobie determinację, dążenie do 
celu życiowego. Do niczego nie trzeba jej zmuszać. Sta-
ram się nie pominąć żadnego etapu, nie spieszymy się 
– mówi trener Paweł Kałuża.

W  tym roku Chwalińska powinna wystąpić w  23 
turniejach, głównie międzynarodowych. Tenisistkę 
bardzo wspierają rodzice i  szkoła. Jej karierę finan-
suje samorząd Dąbrowy Górniczej. Zawodniczka ma 
stypendium, korzysta z  miejskiej hali, w  której jest 
też kort, wspiera ją też bielski klub BKT Advantage 
Bielsko Biała.

Anna Zubko

Maja Chwalińska, wychowanka Centrum Sportu i Rekreacji, przygodę z tenisem rozpoczęła w wieku 7 lat dzię-
ki akcji szkoleniowej „Talentiada Tenisowa” zorganizowanej przez dąbrowski CSiR. Od samego początku trenuje 
pod okiem Pawła Kałuży. 

– Osiągane sukcesy nie zmieniły jej – mówi Dagmara Molicka, dyrektor dąbrowskiego CSiR. – Maja jest nie 
tylko świetną zawodniczką, ale i bardzo dobrą uczennicą. To bardzo skromna dziewczyna.

Wyniki Mai powodują, że w jej ślady chcą iść kolejni młodzi dąbrowianie. Od września 2015 roku przy Cen-
trum Sportu i  Rekreacji utworzona została sekcja tenisa ziemnego. Pod opieką trenera Pawła Kałuży młodzi 
adepci tenisa rozwijają swoje sportowe zainteresowania, dobrze przy tym się bawią i nabywają podstawowe umie-
jętności tenisowe. Zajęcia są bezpłatne.

Koszykarskie miasto
Dąbrowa Górnicza 
gościła uczestników walki 
o koszykarski puchar Polski. 
Dąbrowski MKS toczy 
ciężkie boje na parkietach 
ekstraklasy, jednak szansa na 
udział w play off poważnie 
zmalała.

Rosa Radom została triumfatorem Dąbrowa 
Górnicza Basket Cup. Radomianie w finałowym 
starciu pokonali Stelmet Zielona Góra 74:64. 
Zmagania trwały w hali „Centrum” od 18 do 21 

lutego. Zespół z Radomia, sięgając po raz pierw-
szy w swojej historii po puchar Polski, zrewanżo-
wał się zielonogórzanom za zeszłoroczną porażkę 
w walce o trofeum. MKS Dąbrowa Górnicza od-
padł z rywalizacji w ćwierćfinale. Oprócz gospo-
darzy, do walki o  puchar stanęło siedem czoło-
wych ekip Tauron Basket Ligi.

Dąbrowianom nie najlepiej wiedzie się również 
w rozgrywkach ekstraklasy. Zajmują 12 lokatę, co 
stawia pod wielkim znakiem zapytania ich udział 
w rundzie play off. Nadziei na to mogą upatrywać 
w  korzystnych wynikach, jakie mogą osiągnąć 
w najbliższych meczach rozgrywanych przed wła-
sną publicznością. MKS w roli gospodarza wystą-
pi 19 marca, gdy zmierzy się z AZS-em Koszalin, 
26 marca w pojedynku ze Śląskiem Wrocław i 2 
kwietnia w starciu z Wilkami Morskimi Szczecin. 
Początek wszystkich spotkań o godz. 18. fo

t.
 D

ar
iu

sz
 N

o
w

ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 2 (195) marzec 2016

20

Skazani na bluesa  
i serialowa ławeczka

Skutki Siedmiu Grzechów

Wiosenna  
szafa dzieciaka

„Czerwony jak cegła”, „Whisky”, „List do M. ” 
i wiele innych utworów legendarnej grupy Dżem za-
brzmi na dużej scenie Pałacu Kultury Zagłębia 17 
kwietnia o godzinie 19.00. Wykona je dwóch chary-
zmatycznych wokalistów – Tomasz „Kowal” Kowal-
ski i  Maciej Lipina – teatralni odtwórcy roli Ryśka 
Riedla ze spektaklu Teatru Śląskiego. Akompanio-
wać im będzie oryginalny skład muzyczny ze wspo-
mnianej sztuki, czyli zespół „Skazani na bluesa”. To 
ostatnia szansa, by zobaczyć Tomka i  Macieja śpie-
wających razem na scenie. Oprócz piosenek Dżemu, 
publiczność będzie miała okazję usłyszeć utwory 

wykonawców, na których wzorował się Rysiek Riedel  
m.in.: Joe Cocker, Free i Lynyrd Skynyrd. Bilety w ce-
nie: Parter – 35 zł/Balkon I – 30 zł.

9 dni wcześniej, tj. 8 kwietnia o godzinie 19.00, na tej 
samej scenie popis dadzą stali bywalcy ławeczki z  se-
rialu „Ranczo”, którzy zaprezentują program Kabare-
tu KaŁaMaSz. Jacek Łapot, Bogdan Kalus, Sylwester 
Maciejewski i  Dariusz Szweda – połączenie sił Kaba-
retu Długi i wilkowyjskich gwiazd. Jednym z autorów 
tekstów do programu jest Robert Górski z  Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Więcej informacji na stronie:  
www.palac.art.pl.

Wręczono nagrody w  VIII edycji Konkursu 
„Siedem Grzechów Głównych”, którego organi-
zatorem był Pałac Kultury Zagłębia. Poeci i ma-
larze z  całej Polski nadesłali ponad 360 prac 
i lustrujących pychę, chciwość, lenistwo, gniew, 
nieczystość, zazdrość i  nieumiarkowanie w  je-
dzeniu i piciu. Twórcy, jak co roku, sprostali ar-
tystycznemu wyzwaniu, co przysporzyło komi-
sjom wiele trudu w wyborze zwycięzców. Łącznie 
w  kilku kategoriach wiekowych przyznano 21 
nagród oraz 38 wyróżnień. Wyniki konkursu do-

stępne są na stronie: www.palac.art.pl. Wystawę 
prac konkursowych można oglądać w holach Pa-
łacu i  zewnętrznej przestrzeni ekspozycyjnej za 
Pałacem Kultury Zagłębia.

Współorganizatorami konkursu byli: Bazylika 
NMP Królowej Anielskiej, Wydział Katechetycz-
ny Diecezji Sosnowieckiej, Miejska Biblioteka 
Publiczna w  Dąbrowie Górniczej. Konkurs hono-
rowym patronatem objęli: Biskup Diecezji Sosno-
wieckiej ks. dr  Grzegorz Kaszak oraz Prezydent 
Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. 

Wiosna nadciąga wielkimi krokami i już za chwilę znów 
staną przed problemami wszyscy, którzy muszą ubierać 
swoje pociechy. Zeszłoroczne spodnie i bluzki – za krótkie, 
kurtki i buty – za ciasne, a wydatków jak zwykle za dużo. 
No i co zrobić z małymi rzeczami?

Po raz kolejny spieszymy z  pomocą i  zapraszamy 
wszystkich zajmujących się dziecięcą garderobą na im-
prezę pod nazwą „Szafa dzieciaka”, która odbędzie się 
9 kwietnia w godzinach od 11.00 do 17.00. Jest to już trze-
cia edycja szafingu, czyli akcji polegającej na wymianie lub 
sprzedaży używanych rzeczy dziecięcych. To doskonała 
okazja, aby z jednej strony pozbyć się niepotrzebnych już 
dziecięcych rzeczy, z drugiej zaś, aby skompletować dziec-
ku wyprawkę na nowy sezon wiosenno-letni. Na stoiskach 
szafingowych będzie można znaleźć m.in.: ubrania, buty, 
książki, zabawki, maty edukacyjne, gry, foteliki, pościel, 
rowerki i inne akcesoria dziecięce.

Jak zwykle szafingowi towarzyszyć będzie wiele pro-
pozycji dla dzieci: seans w  kinie, animacje, gry, zabawy, 
warsztaty artystyczne i przede wszystkim wiele dobrej za-
bawy. Główną atrakcją imprezy będzie spektakl teatralny 
pt.: „Kot w butach” w wykonaniu Teatru Ludowego z Kra-
kowa. Szczegółowe informacje na www.palac.art.pl.


