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Dębowy Maj Festiwal
30 kwietnia rozpocznie się Dębowy Maj Festiwal. Do 3 maja, już po raz piąty, będzie można przeko-
nać się, jak wiele atrakcji dla spragnionych aktywnego wypoczynku ma Dąbrowa Górnicza.

Minione edycje pokazały, że zainteresowanie festiwalem 
jest ogromne. W tysiącach można liczyć ludzi biorących 
udział w zawodach, warsztatach i pokazach. Nic dziwnego, 
Centra Sportów Letnich i Wodnych w parku Zielona oraz 
przy Pogorii III oferują doskonałe zaplecze techniczne do 
uprawiania różnorakich sportów: od koszykówki, rolkar-
stwa, biegów, marszów nordic-walking, po wspinaczkę, 
siatkówkę plażową, kajakarstwo czy żeglarstwo. Za każ-
dym razem festiwal prezentuje szeroki wachlarz możli-
wości, które dają obiekty rekreacyjne położone na Zielonej 
i w rejonie dąbrowskich jezior.

W czasie majówki na nudę nie będą mogli narzekać 
lekkoatleci, rowerzyści, wodniacy, skaterzy, wspinacze, 
amatorzy sportów walki, koszykarze, siatkarze czy mi-
łośnicy fitness. Będzie można brać udział we wspólnych 
ćwiczeniach, treningach, warsztatach czy zawodach. 
Nie zabraknie okazji do podziwiania turniejowych 
zmagań, pokazów albo rozmów z instruktorami, którzy 
odkryją tajniki rozmaitych sportów.

Wśród tegorocznych nowości warto wymienić dmu-
chany tor przeszkód czy bieg Masakrator Run. Trady-
cyjnie nie zabraknie Zagłębiowskiej Masy Krytycznej, 

Biegu  Przodownika, rowerowych i  pieszych zawodów 
na orientację czy Europejskiego Rajdu Rodzinnego. 
Swoimi umiejętnościami popiszą się ratownicy z psami 
poszukującymi zaginionych pod gruzami, a także nio-
sący pomoc w  wodzie. Dębowy Maj to również spora 
dawka zajęć fitness i rodzinnych aktywności – gier, za-
baw czy zajęć plastycznych. Każdy dzień festiwalu bę-
dzie obfitował w  wiele atrakcji. Wszyscy, bez względu 
na wiek, preferowaną dyscyplinę czy kondycję, znajdą 
coś dla siebie.
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 sms szybki miejski serwis

15 kwietnia dąbrowskie stowarzyszenie 
Dar Serca zorganizowało koncert charyta-
tywny ,,Wyśpiewajmy marzenia”. Na scenie 
dąbrowskiej biblioteki wystąpili artyści: Agata 
Widera, Karolina Żelichowska, Natalia Łu-
niewska, Łukasz Baruch, Grzegorz Dowgiałło, 
Sebastian Dudzik, Przemysław Smolarski oraz 
wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka 
Pracy Twórczej pod opieką artystyczną Dariu-

sza Szwedy. 

9 kwietnia po raz dwunasty sadzono 
„Las europejski”, czyli zostały posadzone 
dęby, sosny i olchy. W sumie dąbrowski 
drzewostan powiększył się o sto drzew 
symbolizujących stulecie miasta, a czter-
dzieści nawiązujących do czterdziestolecia 
huty „Katowice”. Akcja, zainicjowana przez 
prof. Adama Gierka, posła do Parlamentu 
Europejskiego, podkreśla polską obecność 

w Unii Europejskiej. 

15 kwietnia w Katolickiej Szkole Pod-
stawowej odbyła się IV edycja Turnieju 
Młodych Odkrywców, interdyscyplinarne-
go konkursu adresowanego do szóstoklasi-
stów zagłębiowskich szkół podstawowych. 
Patronem konkursu był Tomek Wilmowski. 
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7 kwietnia odbył się bieg, którego uczestnicy 
wspominali Tomka Kowalskiego, który po pierw-
szym w historii zimowym zdobyciu Broad Peak 
w 2013 roku na zawsze pozostał w górach.

20 kwietnia Dąbrowa Górnicza uczest-
niczyła w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„Dzień Przedsiębiorczości”.  Dzięki niej 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają 
okazję odwiedzić wybrane przez siebie 
firmy lub instytucje, gdzie poznają poszcze-
gólne stanowiska pracy, wymagane kwalifi-
kacje i umiejętności dla danego zawodu oraz 
warunki rekrutacji.

Nadzwyczajna  
sesja finansowa

Przekazanie środków wynika z wyroku Sądu Ape-
lacyjnego w Katowicach, wydanego 22 stycznia 2016 
roku, który w  całości uwzględnił żądania CA Sp. 
z o.o. w zakresie kwoty 7.054.389,86 zł z ustawowymi 
odsetkami ok.  11 mln  zł oraz wszystkimi kosztami 
procesowymi.

Zainteresowani mieszkańcy Dąbrowy Górniczej za-
pewne pamiętają spory polityczne, prawne, finansowe, 
jakie pojawiły się w związku z budową nowego gmachu 
Urzędu Miejskiego, Sądu i  Prokuratury przy ul. Gra-
nicznej. Wzajemne rozliczenia i  roszczenia związane 
z realizacją kontraktu na budowę i eksploatację obiektu 
odbywały się pomiędzy czterema podmiotami: Gmi-
ną Dąbrowa Górnicza, Przedsiębiorstwem Miejskim 
MZUM. PL S.A. (właścicielem terenu, na którym stoi 
UM), Mitex S.A (dzisiaj Eiffage Budownictwo S.A.) oraz 
Centrum Administracji spółka z o.o. Wszystkie te pod-
mioty posiadały różne roszczenia wobec siebie, oparte 
na różnych podstawach prawnych. Bezspornym w tam-
tym czasie było jedynie to, że budynek został wybudo-
wany i zaczął funkcjonować.

Pierwszą sprawą sądową, która jak widać ciągnęła się 
najdłużej (od 4 maja 2004 roku) i  znalazła swój finał 
dopiero teraz, był pozew spółki córki firmy Mitex S.A. 
przeciwko gminie dotyczący niezapłacenia siedmiu 
faktur na kwotę 7.054.389,86 zł z ustawowymi odsetka-
mi z tytułu czynszu i opłaty eksploatacyjnej. Wszystkie 

pozostałe sprawy sądowe z  powództwa lub przeciwko 
gminie Dąbrowa Górnicza zostały już prawomocnie za-
kończone. Były trudne, zawiłe, skomplikowane praw-
nie, wymieniać je byłoby za długo.

Wydany przez Sąd Apelacyjny wyrok jest prawomoc-
ny. Chcąc uniknąć kosztów postępowania egzekucyjne-
go, które mogą wynieść nawet 15 procent i zagrożenia, 
jakim może być zajęcie konta gminy, prezydent miasta 
podjął decyzję o uregulowaniu kwot zasądzonych wy-
rokiem. Na dzień dzisiejszy Dąbrowa Górnicza zapła-
ciła już 10.778.062,74 zł, do zapłaty pozostaje ok. 6.603 
578,41 zł.

– Z  uwagi na prawomocność wyroku podjąłem de-
cyzję o  uregulowaniu zasądzonych kwot. Działania 
te wymagają też zgody Rady Miejskiej. Jednocześnie 
zwróciłem się o kasację wyroku, złożyłem zawiadomie-
nie w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez poprzednie władze miasta. Osoby, które 12 
lat temu podjęły decyzję o  „schowaniu faktur do szu-
flad”, naraziły nasze miasto na konsekwencje, z który-
mi dzisiaj mamy do czynienia – mówi Zbigniew Podra-
za, prezydent miasta. 

– Konieczność zapłacenia wyroku nie wpłynie na re-
alizację budżetu, będziemy musieli jednak zwiększyć 
dyscyplinę wydawania środków publicznych – podkre-
śla Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta.

Lucyna Stępniewska

Na dzisiejszej, piątkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej mają 
zapaść bardzo istotne i ważne decyzje finansowe dotyczące miasta. 
Z budżetu gminy wyasygnowane zostaną i przekazane na rzecz 
Centrum Administracyjnego Sp. z o.o. (spółka córka firmy Mitex, 
administrująca budynkiem w latach 2002-2004) – 17.381.641,15 zł. 
Taką decyzję może podjąć tylko Rada Miasta.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 3 (196) kwiecień 2016

3PULS MIASTA

porządkowanie targowiska
Od nowego roku, oprócz zarządza-

nia gminnymi zasobami lokalowymi, 
MZBM zajmuje się też administrowa-
niem dwóch targowisk.

Tak. Dostaliśmy te tereny od gminy 
w trwały zarząd, zatem automatycznie sta-
liśmy się administratorami. Poprzednim 
administratorom z końcem grudnia 2015 
roku wygasły umowy. Przy ulicy Ludowej 
z kupcami zawieraliśmy nowe umowy, sta-
re się bowiem pokończyły, przy Tysiąclecia 
podpisujemy aneksy, bo umowy są jeszcze 
aktualne do 2017 roku.

Dlaczego wy?
Jesteśmy merytorycznie przygotowa-

ni do zarządzania nieruchomościami, 
zarówno budynkowymi, jak i  grunto-
wymi. Podlegamy gminie. Prowadzimy 
przejrzystą dokumentację finansową. 
Każdy pobór pieniędzy dokumentujemy 
fakturami lub wydrukami z kasy fiskal-
nej. Gwarantujemy rzetelną kalkulację 
stawki eksploatacyjnej, tak, by nie po-
paść w zadłużenie u dostawców mediów, 
zapłacić każdemu za wykonywaną na 
targowisku pracę. Zapewniamy kupcom 
tzw. „równość konkurencji”, sprząta-
my i  porządkujemy teren targowiska, 
jesteśmy dostępni całodobowo (telefon 
kontaktowy także poza godzinami pra-
cy). Możemy być kontrolowani w każdej 

chwili i z każdej strony. Funkcjonujemy 
w  sposób przejrzysty, transparentny. 
Myślę, że władzom miasta o  to właśnie 
chodziło, takie generalne uporządko-
wanie pracy targowisk, szczególnie tego 
przy ul. Tysiąclecia.

Rada Miejska od 2016 roku znio-
sła tzw. opłatę targową. „Miało być 
lepiej”, a podobno „jest gorzej”.

Wokół opłaty targowej narosło wiele 
nieporozumień. Powszechnie wydaje się, 
że zniesienie opłaty targowej to zniesienie 
wszelkich obciążeń, a  tak nie jest. Kupcy 
posiadający kioski płacą przecież poda-
tek od nieruchomości, od części gruntu, 
opłatę eksploatacyjną, a  więc mają takie 
podatki i opłaty, jak w latach poprzednich. 
U nich nic się nie zmieniło.

Zgodnie z treścią zniesionej 
uchwały Rady Miejskiej nie wszyscy 
kupcy opłatę targową ponosili. Pła-
cili tylko sprzedający z samochodu, 
przyczepy, szczęki, straganu, wiaty, 
z ręki, z koszyka, namiotu, stolika. 
I to oni zostali z tych kosztów zwol-
nieni. Właściciele kiosków takiej 
opłaty nie mieli.

Kiedy przejmowaliśmy targowiska, 
opłata ta już nie obowiązywała. Zatem 
trudno mi się do niej ustosunkować. Opła-
ta targowa odprowadzana była do miasta.

Skoro nie ma opłaty targowej, 
to „niedzielni” kupcy nie ponoszą 
żadnych kosztów? Podobno boicie 
się Bułgarów i nie pobieracie od nich 
opłat.

To nieprawda. Od wszystkich kupców – 
Polaków i  obcokrajowców, dokonujących 
sprzedaży okazjonalnej, np.  ze stanowisk 
ruchomych, pobierana jest opłata dzienna, 
a  od zainteresowanych dodatkowo mie-
sięczna lub dzienna opłata rezerwacyjna – 
wyliczona na podstawie kalkulacji własnej 
MZBM. Akurat handlujący na targowisku 
Bułgarzy są grupą bardzo „zdyscyplino-
waną”, nie chcą mieć nieprzyjemności czy 
dodatkowych problemów i te opłaty wno-
szą. Dowodem na to są wydruki z kasy fi-
skalnej.

Spór zatem dotyczy opłaty 
eksploatacyjnej ponoszonej przez 
kupców mających swoje kioski, 
wiaty, szczęki. Na obu targowiskach 
wynosi 100 zł. Przy Ludowej wszy-
scy pracują normalnie, na Tysiącle-
ciu prawie wojna...

Na Ludowej utrzymaliśmy stawkę po-
przedniego administratora, która wynosi-
ła właśnie 100 zł. Na Tysiącleciu wynosiła 
10 zł. Stawka nieadekwatna do rzeczywi-
stości. Taką właśnie zaproponował kiedyś 
Klub Sportowy Zagłębiak, wygrywając 
przetarg. Jego przedstawiciele na ostatnich 
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej czy Go-
spodarki Komunalnej Rady Miejskiej sami 
przyznali, że mają długi na kilkadziesiąt 
tysięcy złotych np. wobec Miejskiego Za-
kładu Gospodarowania Odpadami. Wcze-

śniej, przed 2012 rokiem, opłata ta wyno-
siła 80 zł.

Wzrost o 900 procent to dotkli-
wa podwyżka. Nie dziwi, że kupcy 
protestują.

W liczbach bezwzględnych tak to wyglą-
da, ale nie można mówić o 900 procentach 
podwyżki, ponieważ nie wiadomo, jaki był 
rzeczywisty poziom tej stawki do końca 
2015 roku. Może zapytać należy, dlaczego 
nagle z 80 zł opłata eksploatacyjna została 
obniżona o 700 proc. do poziomu 10 zł. Te-
raz opłata w kwocie 100 zł brutto od kiosku 
handlowego jest urealniona, skalkulowana 
na podstawie rzeczywistych kosztów i po-
równywalna z opłatami eksploatacyjnymi 
na targowiskach w  całej Polsce. Gwaran-
tujemy też, że opłata ta jest opłatą jedyną. 
Nie będziemy wymagać wykupywania 
dodatkowych cegiełek, jakichś datków czy 
darowizn. Opłata ta jest rzeczywistym, 
udokumentowanym kosztem.

Czy opłata ta musi być tak duża?
Wcale nie jest tak duża, jest jedną 

z najniższych w regionie. Np. na Załężu 
za 8 m kw. powierzchni kiosku płaci się 
netto 89,43 zł. Opłata została bardzo ra-
cjonalnie skalkulowana. MZBM z  tytu-
łu trwałego zarządu nad targowiskiem, 
ponosi stałą opłatę roczną w wys. 1 proc. 
ceny nieruchomości. Zarządzanie targo-
wiskiem to także koszty: osobowe, wy-
wozu nieczystości stałych, sprzątania, 
pogotowia awaryjnego, ubezpieczenia, 
odprowadzania obowiązkowych podat-
ków (kupcy wpłacają u nas, a my przeka-
zujemy je miastu), funduszu remontowe-
go. Obejmując targowisko ponieśliśmy 
już pewne koszty, np.  kupiliśmy kasy 
fiskalne, ubezpieczamy inkasentów, 
płacimy za dodatkowe powierzchnie do 
sprzątania.

Zapowiadacie też wiele inwestycji.
Planujemy budowę nowego śmietnika 

(takiego jak na Ludowej), na razie ustala-
na jest jego lokalizacja, chcemy utwardzić 
teren targowiska, ogrodzić go. Jesteśmy 
w  trakcie inwentaryzacji sieci wodno-ka-
nalizacyjnej. Prowadzimy reklamę obu 
targowisk, jako miejsc uporządkowanych 
i przyjaznych zarówno kupcom, jak i ku-
pującym.

Może wszystko byłoby dobrze, 
gdyby kupcy widzieli, że sprzątacie, 
na targowisku jest porządek, no i nie 
płaciliby za toaletę…

To kolejny bezpodstawny zarzut. Mamy 
dokumentację zdjęciową. Zaczynamy 
sprzątać, jeszcze w trakcie pracy targowi-
ska. Skróciliśmy nawet czas sprzątania, 
o  godz. 19-20 jest już czysto, jestem na 
targowisku i sprawdzam to osobiście. Po-
rządkujemy nie tylko teren targowiska, ale 

i cały obszar, który wykorzystany bywa do 
handlu.

Co do toalety, prowadzi ją podmiot ma-
jący działalność gospodarczą. Nie wiem, na 
jakich zasadach funkcjonowała wcześniej, 
ale wiem, że też była odpłatna. Płaciło się 
„na talerzyk”, pracownicy 50 groszy, klien-
ci 1 zł. Nie płacili jedynie właściciele kio-
sków. Obecnie dyrektor MZBM uzgodnił 
z najemcą prowadzącym toaletę całkowite 
odstąpienie pobierania opłat od właścicieli 
kiosków oraz możliwość wystawienia fak-
tur za miesięczne korzystanie z toalety dla 
pracowników, co można wpisać w koszty.

Spotykacie się z kupcami, radnymi. 
Czy z tych rozmów coś wynika?

Przyjmujemy uwagi kupców, wycho-
dzimy też z własnymi propozycjami, któ-
re stosownymi aneksami wprowadzamy 
w życie już od marca. Dla przykładu opłata 
eksploatacyjna jest pobierana od każdego 
kiosku, jeżeli ktoś ma dwa i  są one połą-
czone, traktujemy je jako jeden obiekt. 
Gdy kupcy mają po kilka kiosków, nie po-
bieramy od każdego po 100 zł. Za pierwszy 
normalnie 100 procent ustalonej kwoty, za 
drugi 50, za trzeci i następny – 25. Indy-
widualnie dogadujemy się, co do tzw „wy-
stawki” przed kioskiem, rozdzieliliśmy 
taryfy codzienne i niedzielne, myślimy też 
o wprowadzeniu różnych opłat w sezonie 
zimowym i  letnim. To wszystko musimy 
jeszcze sprawdzić, administratorem jeste-
śmy przecież od 3 miesięcy.

Co do radnych to mają oni nadzieję, że 
uporządkujemy handel i  dokonamy za-
deklarowanych inwestycji. Po pierwszym 
półroczu mamy rozważyć możliwość 
zmiany stawki eksploatacyjnej na podsta-
wie kosztów i przychodów.

Na 76 kontrahentów na targo-
wisku, z 73 podpisaliście aneksy. 
Wprowadziliście postulowane przez 
kupców zmiany, planujecie inwesty-
cje, które poprawią funkcjonowanie 
targowiska, a szum medialny nie 
cichnie. To, o co jeszcze chodzi?

To pytanie, to chyba nie do mnie...

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Lucyna Stępniewska

Rozmowa z Kamilą Szczerek, z-cą dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
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Odeszła legenda  
polskiego boksu
10 kwietnia, w wieku 61 lat, zmarł Hen-
ryk Średnicki – jedyny polski mistrz 
świata w boksie.

Henryk Średnicki był jednym z  najwybitniejszych 
polskich bokserów. W  1978r. w  Belgradzie wywalczył 
złoty medal mistrzostw świata w kategorii muszej. Żad-
nemu polskiemu pięściarzowi nie udało się powtórzyć 
tego sukcesu. Średnicki dwukrotnie stawał na najwyż-
szym stopniu podium mistrzostw Europy – w  1977 
roku w Halle (waga papierowa) i w 1979 roku w Kolo-
nii (waga musza). Zaliczył dwa występy na igrzyskach 
olimpijskich. W 1976 roku w Montrealu odpadł w eli-
minacjach, a  cztery lata później w  Moskwie dotarł do 
ćwierćfinału. Sześć razy zdobył mistrzostwo Polski 
w wadze papierowej i muszej.

Henryk Średnicki przygodę z  boksem rozpoczął 
w  Górniku Siemianowice. Później bronił barw GKS-
-u  Katowice, GKS-u  Tychy, GKS-u  Jastrzębie i  Gór-
nika Sosnowiec. Po zakończeniu kariery sportowej 
poświęcił się pracy trenerskiej. Wniósł wielki wkład 
w  rozwój zagłębiowskiego i  polskiego pięściarstwa. 
W ostatnich latach ciężko chorował, zmagał się m.in. 
z cukrzycą. 

Hubertus wypięknieje
Wiele wskazuje na to, że znany 
wszystkim zabytkowy budynek 
restauracji Hubertus może 
odzyskać dawny blask. Po 
licytacji komorniczej trafił do 
prywatnego inwestora.

Budynek Hubertusa usytuowany u zbiegu ulic Sobie-
skiego i Chopina należy do najstarszych w mieście. Jest 
wyjątkowy, wybudowany w stylu zakopiańskim na po-
czątku XX wieku, powstał z inicjatywy Spółki Francu-
sko-Włoskiej, zarządzającej kopalnią Paryż. Najpierw 
przeznaczono go na mieszkania dla uprzywilejowanych 
pracowników, potem mieściła się w  nim wytwórnia 
strun muzycznych, ostatnio restauracja. Z  uwagi na 
drewnianą konstrukcję budynek wyróżnia się na tle 
dąbrowskiej zabudowy. O zajeździe krążą legendy, po-
dobno nocowała tu Maria Konopnicka, a  po zmroku 
w budynku straszą duchy.

Do niedawna nikt nie interesował się jego losem. Po-
wybijane szyby, wyrwane wszystkie metalowe elementy, 
walące się kominy, dziurawy dach, zarośnięty teren wo-
kół sprzyjał dewastacji. Pomieszkiwali w nim bezdomni 
i  bezpańskie koty. W  ostatnim czasie, w  wyniku licy-
tacji komorniczej, nieruchomość zmieniła właściciela. 
Pojawiły się plotki, że Hubertus zostanie wyburzony, 
a na jego miejscu powstanie blok mieszkalny.

– Budynek nie będzie wyburzony, na razie trwają pra-
ce porządkowe, potem przeprowadzony zostanie grun-

towny remont. Wiem, że obiekt wpisany jest do gmin-
nej ewidencji zabytków, więc podejmując jakiekolwiek 
decyzje odnośnie przyszłości nieruchomości, biorę ten 
fakt pod uwagę. Zresztą chciałbym, by dworek odzyskał 
dawną świetność, taką, jaką miał w latach 20-tych XX 

wieku – mówi nowy właściciel nieruchomości. – Do-
kładnie, co w  nim będzie, jeszcze nie wiem. Na razie 
skupiam się na jego zabezpieczeniu i  porządkowaniu. 
Na pewno przeznaczę go pod jakąś działalność usługo-
wo-kulturalną. ste

Dla upamiętnienia uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, 
w Bazylice pw. Najświętszej Maryi 
Panny Anielskiej 3 maja o 12.00 od-
prawiona zostanie msza święta w in-
tencji Ojczyzny.

Przypomnijmy, 3 maja 2016 roku przypada 225. 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej 
w Europie, a drugiej na świecie (po amerykańskiej) 
nowoczesnej, spisanej konstytucji.

Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów uchwalona została przez 
stronnictwo patriotyczne na Sejmie Czteroletnim 
w  1791. Była rezultatem kompromisu ze stronnic-
twem królewskim, wynikiem dążeń do naprawy 
stosunków wewnętrznych w  Rzeczpospolitej po 
I rozbiorze. Przyjęta konstytucja ustaliła podstawy 
ustroju nowożytnego w Polsce. Była wielkim osią-
gnięciem narodu chcącego zachować niezależność 
państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju go-
spodarczego i politycznego kraju.

Msza za Ojczyznę 
w dąbrowskiej 
Bazylice
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ZAŁOŻYCIEL PARAFII POLSKIEGO KOŚCIOŁA NARODOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, W GOŁONOGU NA TZW. DZIEWIĄTYM

Andrzej Huszno  
– ksiądz czy heretyk?
Działalność ks. Andrzeja Huszno w Zagłębiu Dąbrowskim przez wiele lat 
wzbudzała ogromne zainteresowanie. Jak w każdym społeczeństwie miał 
swych zwolenników i przeciwników. Szczególnie ostro atakowało i kryty-
kowało go pismo „Iskra”.

Urodził się w  rodzinie chłopskiej 
w  Goleniowie k. Szczekocin w  1882 
roku. Tu uczęszczał do szkoły ludowej 
a następnie do progimnazjum w Pińczo-
wie. Mieszkał biednie na stancji wspól-
nie z innymi uczniami. Trudne warunki 
materialne spowodowały, że zaniechał 
ukończenia 5-tej klasy. Złożył prośbę 
o  przyjęcie do seminarium duchowego 
w Kielcach, a kiedy został przyjęty, nale-
żał do najzdolniejszych alumnów, wzbu-
dzając zazdrość kolegów.

W 1915 r. wyświęcony zostaje na subdia-
kona, po kilku miesiącach na księdza (pre-
zbiteriat) i skierowany do Wolbromia. Nie-
porozumienie z  proboszczem ks. Smółką 
powoduje przeniesienie młodego wikare-
go do Pacanowa. Mimo początkowej przy-
chylności proboszcza Pacanowa i pomocy 
w utrzymaniu się, po pewnym czasie na-
rasta miedzy nimi konflikt, biskup Łoziń-
ski zawiesza ks. Husznę w  czynnościach 
kapłańskich na terenie diecezji kieleckiej. 
Powodem niesnasek było sprowadzenie 
z domu rodziców krowy i gosposi. Mary-
sia, uboga dziewczyna, która była pomocą 
w gospodarstwie rodziców Andrzeja, mia-
ła bowiem nieprzeciętną urodę. Huszno 
dostaje propozycję przejścia do innej pa-
rafii w  innej diecezji. Dumny, nie tylko 
nie odesłał Marysi i  krowy, ale zamiast 
pokory, za zaistniałą sytuację obwinia pu-
blicznie proboszcza. Chce podjąć studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Jednakże 4 klasy gimnazjum i seminarium 
duchowne nie dają mu wstępu na uniwer-
sytet. Zapisuje się jednak na filozofię jako 
wolny słuchacz. Będąc w Krakowie, utrzy-
muje się z handlu żywnością, o którą było 
trudno w czasie wojny.

Nie znane są – czas powrotu do służby 
duszpasterskiej, jak i  powody cofnięcia 
zawieszenia w czynnościach kapłańskich. 
Wiadomym jest, że w 1918 r. Huszno jest 
proboszczem parafii w Mstyczowie k. Sę-
dziszowa. Tu w rozmowach z dziedzicem 
mstyczowskim ujawnia swoje poglądy. 
Ogłasza je w broszurce pt. „Kościół Demo-
kratyczny”. Treści zawarte w tej broszurce 
uznane są za bluźniercze przez hierarchię 
kościoła. Oprócz kwestionowania niektó-
rych prawd wiary i  celibatu, nawoływał 
chłopów do zrzeszania się w stronnictwie 
„Wyzwolenie”, bo to umożliwić im miało 
przejęcie ziemi dworskiej.

W 1922 r. wstąpił do organizującego się 
w  Krakowie Polsko-Katolickiego Kościo-
ła Narodowego. Mimo różnic poglądów 
z  przedstawicielem tego kościoła – Fran-
ciszkiem Hodurem, przybywa do Dąbro-
wy Górniczej Gołonoga w 1923 r. i tworzy 
nielegalną parafię Polsko-Katolickiego 
Kościoła Narodowego pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła na tzw. Dziewiątym. 
Początkowo redaguje pismo „Polska Od-
rodzona”, a następnie dwutygodnik „Głos 
Ziemowida” poświęcony sprawom religij-
nym i  społecznym. Pismo to wydawane 
jest przez 2 lata. Redaktorem naczelnym 
„Głosu Ziemowida” był robotnik, Tomasz 
Legomski.

W numerze 11 z dn. 1 maja 1925 r. poda-
na jest informacja o skazaniu ks. A. Husz-
ny za zorganizowanie parafii narodowej 
w  Gołonogu. Wyrokiem Sądu Okręgo-
wego w Sosnowcu skazany został na mie-
siąc aresztu. Sąd Apelacyjny w Warszawie 
20 kwietnia 1925 r. uchyla ten wyrok, nie 
uznając fałszywych zeznań świadków – ks. 
Urbańskiego i aspiranta policji Aleksandra 
Gajewskiego z Będzina. Aspirant Gajewski 
usiłował zrobić z  ks. Huszny komunistę. 
Zeznał, że znalazł u niego proklamację ko-
munistyczną oraz, że Huszno przemawiał 
na sali komunistów na Ksawerze. Aspi-
rant wiedział jednak, że proklamacja była 
przyniesiona z kopalni przez gospodarza, 
u którego mieszkał ks. Andrzej.

Ks. Huszno przez wiele lat leczył ziołami. 
Udzielał porad, przede wszystkim ludziom 

biednym. W  „Głosie Ziemowida” publi-
kował poradnik ziołoleczniczy, podając 
wskazówki o zbieraniu ziół i  ich zastoso-
waniu. Prowadzona nagonka na praktyki 
znachorskie ks. Huszny przez przeciwni-
ków ziołolecznictwa trwała dotąd, dopóki 
doktor powiatowy nie wydał zezwolenia 
na działalność leczniczą ziołami, czyniąc 
tym samym tę działalność legalną...

Wśród robotników zyskuje wielkie 
uznanie. Udziela posługi religijnej dając 
śluby, chrzci dzieci. Rozpoczął zbiórkę 
pieniędzy na budowę kościoła, szkoły 
i teatru. Wygłasza odczyty i pogadanki. 
Opłaty dobrowolne z  porad lekarskich 
gromadzi na zamierzone inwestycje. 
Kazania niedzielne wygłaszane na tzw. 
Dziewiątym gromadzą tłumy robotni-
ków. Ks. Huszno nigdy nie dopominał 
się dawania ofiar od słuchaczy, mimo to 
ludzie nie skąpili grosza.

Nie wnikając w głoszone prawdy wia-
ry, inne niż głoszone przez kościół rzym-
sko-katolicki, ks. Huszno nawoływał do 
zmiany stosunków społecznych,  m.in. 
potępiał krociowe zyski bankierów, wa-
runki bytu białych niewolników w  tru-
dzie zdobywających zarobek na nędzne 
utrzymanie, uchwalenie konstytucji 
w interesie magnatów i książąt kościoła, 
ogłupianie przez kler prostych ludzi, złe 
warunki zdrowotne, brak urlopów, brak 
emerytur, fetysz pieniądza, wielki kapi-
tał mający w swych rękach kopalnie, fa-
bryki i majątki ziemskie.

W  1928  r. jako infułat został Gene-
ralnym Administratorem Polsko-Kato-
lickiego Kościoła Narodowego. Funkcję 
tę sprawował przez 10 lat. Przeciwności 
losu i wieloletnie zmagania się z nieprzy-
jaznym otoczeniem, władzami państwo-
wymi i  kościelnymi załamały księdza. 
Na krótko przed śmiercią powrócił do 
kościoła rzymsko-katolickiego. Zmarł 
w  Dąbrowie Górniczej 4 czerwca 1939 
roku, pochowany jest na cmentarzu 
Matki Boskiej Anielskiej. Żona Stefania 
zmarła wcześniej, pochowana została na 
nieistniejącym dzisiaj cmentarzu Maria-
witów przy ul. Kondratowicza.

Ksiądz Andrzej Huszno to pierwowzór 
księdza Kani z  powieści „Czarne Skrzy-
dła”, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, 
opowiadającej o losach górników pracują-
cych w Zagłębiu Dąbrowskim.

Jan Kmiotek
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Nabożeństwo na Dziewiątym

Ks. Huszno w mindurze studenckim
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Przyłącz się do zabawy i wygraj nagrody
Chcesz ciekawie spędzić 
pierwszomajowe popołudnie? 
Namów rodzinę, przyjaciół, 
znajomych i razem weźcie udział 
w grze terenowej.

Europejski Rajd Rodzinny to już czwarta edycja gry 
terenowej organizowanej przez Biuro ds. Współpracy 
z  Zagranicą UM wraz z  Biurem Posła do Parlamentu 
Europejskiego prof.  Adama Gierka. Impreza odbędzie 
się w  ramach „Dębowskiego Maj Festiwalu”, 1  maja, 
w 12. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W zabawie mogą wziąć udział dwu lub trzyosobo-
we drużyny, złożone z członków rodziny albo znajo-
mych. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być 
pełnoletnia. Zawodnicy wystartują o  godz. 13.00. 
Wyposażeni w  mapki, będą musieli dotrzeć pieszo 
do punktów kontrolnych w  okolicy jeziora Pogoria 
III i Parku Zielona, gdzie czekać będą na nich proste 
zadania sprawnościowe, łamigłówki i  pytania doty-
czące Unii Europejskiej.

Ich wykonanie będzie punktowane. Nieistotny będzie 
czas w jakim drużyny pokonają trasę rajdu. Ważne, aby 
najpóźniej do godziny 17.30 dotarły do mety.

Udział w zabawie jest oczywiście bezpłatny.
Po zabawie zapraszamy wszystkich uczestników 

na wspólne grillowanie na terenie ośrodka Centrum 
Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku 
Pogoria III.

Program rajdu:

12.00 – 12.55 – rejestracja zawodników
13.00 – start rajdu
17.30 – zamknięcie mety i punktów kontrolnych, grill
18.00 – rozdanie nagród, dekoracja zwycięzców, za-

kończenie imprezy.

Podczas rajdu poruszamy się pieszo. Wyjątek mogą 
stanowić dzieci do 10-go roku życia, które mogą wziąć 
udział w zabawie na rowerach.

Dodatkowe informacje i zapisy (do 29 kwietnia, godz. 
12.00), tel.: 32 295 67 47, e-mail: jbassa@dabrowa-gor-
nicza.pl.

Chętnych do zabawy prosimy o przesłanie:
– imię i nazwisko zawodnika,
– wiek zawodnika,
– nr telefonu do jednego zawodnika w zespole,
– nazwa drużyny.

puls miasta
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GOTOWI, DO STARTU, START! 

Rusza Akademia Młodych Duchem
Wiosenne atrakcje dla 
dojrzałych mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej trwać będą 
od kwietnia do czerwca 2016 r. 
W tych miesiącach biblioteka 
zaprasza w swe progi wszystkich 
ciekawych świata i nowych 
doświadczeń.

Wykład inauguracyjny projektu kulturalno-eduka-
cyjnego Akademia Młodych Duchem wygłosi Wiktor 
Niedzicki – popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter 
radiowy i  telewizyjny, nauczyciel akademicki. W  swo-
im dorobku ma kilkaset programów popularnonauko-
wych, liczne artykuły prasowe i  książki. Jego życiowym 
celem jest promocja polskiej nauki. Wykład „Spotkanie 
z jutrem” odbędzie się 28 kwietnia o godz. 17:00 w Bi-
bliotece Głównej MBP (ul.  T.  Kościuszki  25, Dąbrowa 
Górnicza). Wstęp wolny. „Spotkanie... ” to nietypowa pre-
zentacja przedmiotów i  materiałów, które zmieniły nasz 
świat oraz opowieść o technologiach, które zapierają dech 
w piersiach. Lekcja o tym, że jutro zaczyna się już dziś.

W  repertuarze zajęć Akademii Młodych Duchem 
pojawią się nie tylko wykłady, ale też warsztaty i wy-
jazdy. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, bo program 
obfituje w różnorodne przedsięwzięcia – od dyskusji 
po zajęcia manualne. Możemy już delikatnie uchy-
lić rąbka tajemnicy i  zdradzić, że w bibliotece znów 
zagości  m.in. „Sztukowanie, czyli historia sztuki 
dla każdego”. Wśród zajęć rękodzielniczych znajdą 
się warsztaty f lorystyczne i  tworzenia biżuterii. Dla 
królów i  królowych kuchni nie zabraknie warszta-
tów kulinarnych, a  dla miłośników papieroplastyki 
– quillingu i papierowej wikliny. Uczestnicy projektu 
poszerzą swoje horyzonty, rozwiną umiejętności oraz 
zdobędą cenne doświadczenia. Szczegółowy plan 
warsztatów oraz zasady zapisów na zajęcia zostaną 
zaprezentowane podczas wykładu inaugurującego 
Akademię Młodych Duchem, czyli 28 kwietnia.

Organizatorem Akademii Młodych Duchem jest 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a  głównym 
partnerem Miejska Biblioteka Publiczna w  Dąbrowie 
Górniczej. W realizacji zadania pomagają Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach 
oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna 
Dąbrowa.

Projekt jest finansowany przy udziale środków Urzę-
du Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Finał Ligi Młodych Przedsiębiorców za nami!

11 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Głównej (ul. T. Ko-
ściuszki  25) wyłoniono najbardziej przedsiębiorczą 
grupę uczniów. Podczas finału uczestnicy mieli okazję 
zmierzyć się w konkurencjach turniejowych sprawdza-
jących nabytą wiedzę i umiejętności. Młodzież głowiła 
się nad krzyżówką, zaprezentowała pomysł na to „Co 
można zrobić dla siebie, dla miasta –  pomysły na re-
gionalną innowacyjność w  produkcji lub usługach”, 
a nawet stworzyła utwór literacki inspirowany hasłem 
„Oblicza odnowy stuletniej Dąbrowy”. Na szczególną 
uwagę zasłużyło przedstawienie przez drużyny badań 
rynkowych wśród młodzieży w odniesieniu do projektu 
„Fabryka pełna życia”, czyli rewitalizacji dąbrowskiej 
fabryki obrabiarek.

Zwycięską drużyną zostało I Liceum Ogólnokształcące 
im. W.  Łukasińskiego, zdobywając 541  punktów, drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum nr 7 (525 punktów), na podium 
stanął też Zespół Szkół Ekonomicznych (485 punktów). 
Wszystkich uczestników, opiekunów grup, a także szkołę 
zwycięskiej drużyny hojnie nagrodzono dzięki wsparciu 
sponsorów.

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Mar-
cin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Izabela Gil 
– Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia, Mag-
da Mike – koordynator Inkubatora Społecznej Przedsię-
biorczości, Tomasz Kasprowicz – doktor finansów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Paweł Duraj 
– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Tomasz Woź-
niak – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, Dąbrow-
ska Rada Biznesu, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Zagłę-
bia.

Organizatorami projektu są: Miejska Biblioteka Publicz-
na, Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.  Adamieckiego 
oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Akcję wspierał 
Wydział Organizacji i  Zarządzania Politechniki Śląskiej 
w Zabrzu. Patronatu udzielili: Prezydent Miasta Dąbrowa 
Górnicza, Dąbrowska Rada Biznesu, Towarzystwo Na-
ukowe Organizacji i Kierownictwa w Katowicach.

Tegoroczną edycję Ligi Młodych Przedsiębiorców 
wsparli: ArcelorMittal Poland SA, Dąbrowska Fabryka 
Maszyn Elektrycznych DAMEL SA, FIEGE sp. z  o.o., 
Johnson Electric Poland sp. z o.o., Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna SA Podstrefa Sosnowiecko–Dą-
browska, PPUH DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice SA, 
Dąbrowskie Wodociągi sp. z  o.o., Saint-Gobain In-
novative Materials Polska sp. z  o.o., Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Handlowe BOBREK sp.j., Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia, 
Kino Helios w Dąbrowie Górniczej. Wszystkim sponso-
rom bardzo dziękujemy.

W listopadzie 2015 r. rozpoczęła się piąta edycja projektu edukacyjnego z zakresu przedsiębiorczości pn. Liga 
Młodych Przedsiębiorców, do którego przystąpiło 6 drużyn z dąbrowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Przedsięwzięcie miało na celu pogłębienie ich wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania czy 
marketingu. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w formie wykładów oraz warsztatów tematycznych.
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Zaczytane dzieci odwiedziły dąbrowską 
bibliotekę w niepowtarzalną noc pełną przy-
gód – Fantastyczną Noc z Andersenem. Po raz 
czternasty młodzi czytelnicy zabrali karimaty, 
śpiwory i poduszki, by bawić się do białego rana 
razem z bohaterami ich ulubionych książek.

Dzieciaki w  fantastyczny świat zabrał spektakl 
teatralny „Fantazjana” Agencji Artystycznej PRYM 
ART, iluzjonista Konrad Mościński i Akademia Fan-

tastyki. Tradycyjnie nie zabrakło też zajęć w  gru-
pach –  tym razem odwiedziliśmy Alicję w  Krainie 
Czarów, Harrego Pottera, Władcę Pierścieni i znaw-
ców sztuki kuglarskiej z  Fundacji Dr  Clown. Nie 
zabrakło śmiechu, konkursów i, oczywiście, uro-
dzinowego tortu! Miłośnicy bajek i baśni bawili się 
w nocy z 1 na 2 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Głównej 
(ul. T. Kościuszki 25) oraz w Filii nr 18 (ul. Legionów 
Polskich 131a). „Noc z  Andersenem” to między-

narodowe przedsięwzięcie organizowane z  okazji 
Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz 
rocznicy urodzin duńskiego baśniopisarza H. Ch. 
Andersena. Od kilku lat w akcji biorą udział biblio-
teki z  różnych krajów organizując w  tym samym 
czasie całonocne imprezy dla dzieci. Głównym ce-
lem akcji jest propagowanie literatury dziecięcej, 
rozbudzenie w  dzieciach potrzeb czytelniczych 
oraz popularyzacja idei głośnego czytania.

Fantastyczna noc z panem andersenem w bibliotece

Biblioteka inspiruje! Tydzień Bibliotek 2016
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się 
XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. 
Po raz kolejny Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Dąbrowie Górniczej wraz ze 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich 
organizuje literackie atrakcje dla wszyst-
kich spragnionych kultury czytelniczej.

Tegoroczne hasło akcji promocji czytelnictwa i bibliotek 
brzmi: „Biblioteka inspiruje”. I  nie sposób temu zaprze-
czyć! Rola bibliotek wyłącznie jako miejsc udostępniania 
książek jest już przeszłością –  współczesne książnice to 
niezwykle kreatywne ośrodki kulturalne oferujące nie tyl-
ko wiedzę zapisaną na stronach licznych woluminów, ale 
też miejsca spotkań, warsztatów, imprez kulturalnych i na-
ukowych, konferencji oraz innych licznych przedsięwzięć 
– także poza murami instytucji.

Dąbrowski Tydzień Bibliotek ma już swoją tradycję, 
więc w programie nie zabraknie znanych z poprzednich 
edycji stałych punktów programu. Nie można jednak li-
czyć na nudę – będzie też sporo nowości.

W  trakcie trwania Tygodnia Bibliotek w  holu Bi-
blioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) w godzinach jej 
otwarcia będzie funkcjonować Giełda Książek Prze-
czytanych – okazja, by tchnąć w używane książki nowe 
życie. Przez cały tydzień będzie można przyjrzeć się też 

wystawie „Biblioteka inspiruje”, czyli jak dąbrowska 
biblioteka kreuje kulturę czytelniczą oraz przedsięwzię-
cia dla szerokiego grona odbiorców.

Wszystkich miłośników gier na pewno ucieszy fakt, 
że nie zabraknie w tym czasie zGRAj się z biblioteką! 
W  Bibliotece Głównej (ul. T.  Kościuszki  25) 12  maja 
w godz. 17:00-21:00 znów w ruch pójdą pionki, kostki, 
karty i inne, czasem nietypowe, elementy gier. Podczas 
imprezy z grami „bez prądu” będzie można też wygrać 
atrakcyjne nagrody.

A  już 14 maja porywamy zaczytanych na wycieczkę 
po zielonych terenach Dąbrowy Górniczej, czyli rajd 
rowerowy bibliotekarzy, czytelników i  miłośników 
książek, bibliotek, czytania i  rowerów –  Odjazdowy 
Bibliotekarz. Zbiórka przed Biblioteką Główną (ul. 
T. Kościuszki 25). Rozdawać będziemy pomarańczowe 
gadżety tj.  kamizelki odblaskowe, szprychówki, cho-
rągiewki, mapki z trasą przejazdu; start o godz. 11:00. 
W  programie  m.in. piknik, głośne czytanie, zawody 
sportowe z książką w tle, warsztaty czerpania papieru, 
konkurs wiedzy literackiej, kiermasz książek, atrak-
cje dla najmłodszych oraz liczne konkursy i  zabawy. 
W Odjazdowym Bibliotekarzu wezmą też udział człon-
kowie grup rowerowych – Stowarzyszenie Pozytywnie 
Zakręceni oraz Dąbrowski Klub 80 Rowerów.

Ponownie podczas Tygodnia Bibliotek odbędzie się fi-
nał organizowanego przez MBP ogólnomiejskiego kon-

kursu recytatorskiego dla przedszkolaków Zakurzone 
Wiersze. Młodzi oratorzy stawali w  szranki w  elimi-
nacjach przeprowadzanych w filiach bibliotecznych na 
terenie całego miasta. 10 maja o godz. 9:00 w Bibliotece 
Głównej wyłoniony zostanie zwycięzca akcji promują-
cej zapomniane wiersze dla dzieci. Sportowa rywaliza-
cja będzie towarzyszyć także podczas Turnieju Biblio-
tek –  literackich, regionalnych zmagań dzieci ze szkół 
podstawowych reprezentujących biblioteki w Będzinie, 
Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

Wśród przedsięwzięć nie zabraknie spektaklu te-
atralnego, spotkań autorskich – z Barbarą Rosiek oraz 
Grzegorzem Kasdepke, warsztatów i  lekcji bibliotecz-
nych. Wszystko wokół literatury, czyli będzie można 
poznać historię książki, odkryć techniki czytania, stwo-
rzyć lapbooka lub audiobooka oraz bawić się słowem 
i językiem.

Po raz drugi wybrany zostanie też pasjonat książek 
i  prasy podczas Gali „Czytelnik Roku” 2015. Uczest-
nicy zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, 
wyróżnieni czytelnicy otrzymają nagrody, a zwycięzca 
–  specjalną statuetkę. Wieczorową Galę uświetni wy-
stęp artystyczny.

Organizatorem Tygodnia Bibliotek jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna w  Dąbrowie Górniczej i  Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
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Stal wysokiej jakości ArcelorMittal 
wykorzystana do renowacji dworca w Gliwicach
ArcelorMittal Europe ma swój wkład w modernizację kolejnego polskiego dworca kolejowego: 
dostarczył blachę łukową Floline podwójnie malowaną Hairplus®/Hairplus® na renowację stacji 
w Gliwicach.

Ważny węzeł komunikacyjny 
w kolejowym transporcie

Stacja kolejowa w  Gliwicach to jed-
na z  najważniejszych stacji w  Polsce. 
Połączona z  największymi miastami 
w Polsce, stanowi również ważny węzeł 
komunikacyjny w  kolejowym transpo-
rcie regionalnym. Z  Gliwic można do-
jechać do głównych europejskich miast: 
Hamburga, Berlina, Kijowa. Dzięki 
remontowi, który rozpoczął się w  2015 
roku, stacja zostanie dopasowana do 
współczesnych standardów, zapewnia-
jąc wygodę podróżującym. Będzie wy-
posażona w nowoczesne instalacje oraz 
systemy informacyjne dla pasażerów.

Floline: produkt wysokiej jako-
ści ArcelorMittal Construction 
Poland

Firma ArcelorMittal Construction 
Poland dostarczyła blachę trapezową 
Floline powlekaną dwustronnie Ha-
irplus® na zadaszenie peronów. Profil 
jest opracowany przez ArcelorMittal 
Construction w  Polsce, a  blacha pro-
dukowana w  oddziale ArcelorMittal 
Poland w Świętochłowicach.

 Floline jest trapezową blachą łuko-
wą o  wysokiej jakości, którą oferują 

tylko niektórzy producenci. Wygląda 
bardzo estetycznie, a system kołowego 
wygięcia blach jest idealnym rozwią-
zaniem, pozwalając na większą roz-
piętość dachu niż tradycyjne blachy 
trapezowe. Co więcej, jako że nie ma 
możliwości wykorzystania tradycyj-
nych blach i wyginania ich na miejscu 
do takiej formy, produkt jest wstępnie 
wyginany w zakładzie produkcyjnym 
przed dostawą. 

Wkład ArcelorMittal Europe
Całość projektu, oszacowanego na 

32 miliony euro, obejmuje moderni-
zację dworca kolejowego i  związanej 
z  nim infrastruktury (perony, trak-
cję, zadaszenie, tunele). To świetna 
okazja do zaprezentowania systemów 
łukowych ArcelorMittal. Dzięki unij-
nemu programowi Infrastruktura 
i  Środowisko, z  którego finansowana 
jest inwestycja, odnowiono już kilka 

dworców w Polsce, między innymi we 
Wrocławiu, gdzie wykorzystano bla-
chę Cofraplus®.

Prace na gliwickim dworcu i  pero-
nach są już finalizowane.

A  jeśli jesteście zainteresowani jak 
wygląda produkcja szyny, zapra-
szamy do odwiedzenia oddziału  
ArcelorMittal Poland w  Dąbrowie 
Górniczej. W  tym roku dąbrow-
ska huta otwiera swoje bramy dla 
zwiedzających 21 maja. Chętni 
będą mogli zapisywać się na stronie  
www.narodzinystali. pl już od 9 maja. 
A  dla 10 osób, które odpowiedzą 
prawidłowo na poniższe pytanie 
mamy gwarantowane miejsca. Od-
powiedz proszę przesyłać na adres  
anna.bochenek2@arcelormittal.com 
do 5 maja.
– Kiedy miały miejsce oficjalne uro-
czystości związane z  uruchomieniem 
Huty Katowice, którego 40-lecie ob-
chodzimy w tym roku? Należy podać 
pełną datę (dzień, miesiąc i rok).
Wskazówka: prawidłową odpo-
wiedź znaleźć można m.in. na stronie  
hkpedia.pl

SMS od miasta
Ostrzeżenia o nadciągających burzach, 
informacje o utrudnieniach drogowych czy 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 
Łącznie 923 wiadomości rozesłane do 
2305 mieszkańców. To bilans działającego 
od roku miejskiego systemu INFO SMS.

System powstał z  myślą o  ostrzeganiu mieszkańców 
przed zagrożeniami, ale także powiadamianiu o utrudnie-
niach na drogach, przerwach w dostawie wody czy ciepła, 
zbliżających się meczach, koncertach albo festynach.

O  czym najczęściej informowano przez dwanaście 
miesięcy?

– Przede wszystkim przekazywane były wszystkie 
ostrzeżenia przesłane do Centrum Zarządzania Kry-
zysowego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej i  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby informować 
mieszkańców o poważnych wypadkach drogowych czy 
utrudnieniach w ruchu. Te informacje pozyskiwane są 
głównie od Komendy Miejskiej Policji i  Państwowej 
Straży Pożarnej – wylicza Łukasz Niewiadomy z Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego.

– Program posiada wiele przydatnych funkcji, jedną 
z nich jest możliwość wysłania SMS-ów na poszczegól-
ne ulice, dzielnice lub utworzone grupy. Ta funkcja jest 
szczególnie ważna w sytuacji, gdy informacja nie doty-
czy całego miasta, a określonego rejonu czy jednej ulicy 
– mówi Łukasz Niewiadomy.

Platforma SMS jest dostępna pod adresem www. po-
wiadomienia.dabrowa-gornicza.pl. Rejestracja polega 
na wypełnieniu prostego formularza. W  dowolnym 
momencie można się wyrejestrować albo zmodyfiko-
wać kategorie wiadomości, jakie będą docierać na nasz 
numer. Korzystanie z INFO SMS jest bezpłatne.

Studentów, którzy w tym roku będą bronić prace 
dyplomowe, oraz absolwentów wyższych uczelni za-
praszamy do udziału w 8. edycji  konkursu o Nagrodę 
Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się 
pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub roz-
woju miasta Dąbrowa Górnicza. W konkursie biorą 
udział  prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie 
i licencjackie. Ich temat powinien być związany z 
rewitalizacją lub rozwojem Dąbrowy Górniczej. 
Premiowani będą autorzy prac, które mogą się 
przyczynić do rozwiązania konkretnego problemu 
miasta. Laureatom konkursu przyznane zostaną 
nagrody w wysokości: 5.000,00 zł dla autora wyróż-
niającej się,  zgłoszonej do konkursu, pracy magi-
sterskiej oraz 3.000,00 zł za  wyróżniającą się pracę 
inżynierską lub licencjacką. Prace można przesyłać 
do 17 października 2016 r. Dodatkowe informacje 
nt. konkursu www.rewitalizacja.idabrowa.pl oraz w 
Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzę-
du Miejskiego. Osoba do kontaktu:  Aneta Nowak 
tel.: 32 295 68 85, e-mail:  anowak@idabrowa.pl

Konkurs o Nagrodę 
Prezydenta Dąbrowy
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Jak prawidłowo 
wypełnić  
formularz?

1. Pobierz formularz
Formularz w wersji papierowej i elektronicznej 

dostępny jest:
• w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi In-

teresantów (stanowisko „Informacja”),
• w  Punktach Konsultacyjnych poszczegól-

nych dzielnic,
• w  Miejskim Centrum Informacji – Cen-

trum Handlowe „Pogoria”,
• na stronie www. twojadabrowa. pl

2. Sprawdź, czyją własnością jest 
teren, na którym ma zostać zlokalizo-
wany projekt

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej 
stronie internetowej miasta w Miejskim Systemie 
Informacji Przestrzenej.

Jeśli masz problem z  ustaleniem własności 
gruntu pod projekt, pomogą ci w tym:

• telefonicznie pracownicy Biura Organi-
zacji Pozarządowych i  Aktywności Oby-
watelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej pod numerem tel.  32 295 96 38 
lub 32 295 67 41.

• osobiście pracownicy Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6 
A  oraz Miejskiego Centrum Informacji 
w Centrum Handlowym „Pogoria”, ul. So-
bieskiego 6.

Pamiętaj! W ramach Budżetu Partycypacyjne-
go nie mogą być realizowane projekty, których 
szacunkowy koszt realizacji przekracza wartość 
środków przyznanych dla dzielnicy, zakładają-
ce sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu 
przedsięwzięcia, niezgodne z  obowiązującymi 
w mieście planami i programami. Zgłoszony pro-
jekt powinien być umiejscowiony na gruntach 
gminnych, ewentualnie na gruntach spółdzielni 
mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej. 
W  przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest 
na terenie niebędącym własnością Gminy lub 
Skarbu Państwa, co do których Prezydent Mia-
sta jest organem reprezentującym, konieczne jest 
dołączenie zgody podmiotu posiadającego tytuł 
prawny do nieruchomości.

3. Sprawdź szacunkową wartość pro-
ponowanego projektu

Pamiętaj, że nie musi to być fachowy koszto-
rys. Musisz za to określić, czy szacunkowo twoje 
koszty nie przekraczają kwoty zagwarantowanej 
dla Twojej dzielnicy.

4. Wypełnij formularz, najlepiej elek-
tronicznie

W kilku zdaniach uzasadnij realizację projek-
tu. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosz-
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torys, szkice sytuacyjne, plany, dołącz je do 
wniosku. Nie są one obligatoryjne, ale na pewno 
pomogą w jego weryfikacji i opiniowaniu.

5. Zbierz poparcie pod wnioskiem
Pamiętaj, że wniosek musi zostać poparty 

przez grupę co najmniej 15 mieszkańców dziel-
nicy, którzy ukończyli 16 lat. Lista poparcia jest 
elementem formularza.

6. Gotowy formularz do 20 maja
• wyślij elektronicznie (skan oryginalnych do-

kumentów wraz z listą poparcia, tak aby dało 
się rozpoznać oryginalne podpisy) na adres: 
twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl,

• pocztą na adres: Urząd Miejski w  Dąbro-
wie Górniczej ul. Graniczna 21, z  dopi-
skiem „Budżet Partycypacyjny” – liczy się 
data stempla pocztowego

• bądź złóż osobiście w  Biurze Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej ul. Graniczna 21, ewentualnie 
w Punkcie Konsultacyjnym.
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Centrum Aktywności 
Obywatelskiej już działa

Impreza rozpoczęła się o  9.15 kiedy to Zbi-
gniew Podraza, prezydent miasta, oraz Piotr Dry-
gała, kierownik Biura Organizacji Pozarządo-
wych, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry 
Dętej, przecięli wstęgę i  oficjalnie zainaugurowali 
działalność Centrum Aktywności Obywatelskiej. 
W  wydarzeniu wzięło udział 30 dąbrowskich organi-
zacji pozarządowych i  podmiotów społecznych, które 

zaplanowały czas wolny dla mieszkańców oraz zapre-
zentowały swoją działalność. 

Odbyły się zarówno zajęcia artystyczne dla dzie-
ci i  młodzieży, gry i  zabawy dla małych i  du-
żych, badania lekarskie, warsztaty i  prelek-
cje, a  także specjalny pokaz psów ratowniczych. 
Mieszkańcy w  Centrum Aktywności Obywatelskiej 
mogli poznać:

• Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w  Dąbro-
wie Górniczej,

• Ziemia i my Centrum Edukacji Ekologicznej,
• Stowarzyszenie Odkrywamy Talenty,
• Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych „Zagłębie”,
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy,
• Stowarzyszenie CIVITAS,
• Stowarzyszenie DAR SERCA,
• Fundacja „Przystań”,
• Stowarzyszenie Razem do Celu,
• Stowarzyszenie Kobieta Liderem,
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział 

Wojewódzki,
• Polskie Towarzystwo Kulturalne,
• Fundacja Wygrajmy Razem,
• Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie,
• Stowarzyszenie Przyjazny Dom,
• Stowarzyszenie Małolat,
• Stowarzyszenie Motocyklowe VC 19-78,
• Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dą-

browskiego,
• ZHP Hufiec Dąbrowa Górnicza,
• Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO,
• Spółdzielnia Socjalna GreenGo,
• PTTK o/Dąbrowa Górnicza,
• SRS Aktywna Dąbrowa,
• Stowarzyszenie Pogoria Biega,
• Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej,
• Stowarzyszenie SOMA,
• Towarzystwo ASTMOODDECH,
• Dąbrowska Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza.
• Centrum Komunikacji i Mediacji DIALOG,
• Dąbrowskie Towarzystwo Brydża Sportowego,
• Stowarzyszenie Budostal 4.
• Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych 

i Bezradnych Życiowo LINIA.

16 kwietnia oficjalnie otwarto 
Centrum Aktywności 
Obywatelskiej. Uroczystość 
odbyła się w ramach Dni 
otwartych organizacji 
pozarządowych. Było gwarno, 
kolorowo i radośnie. W nowej 
siedzibie gościło ponad 200 
mieszkańców.
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Cała Dąbrowa Górnicza  
świętowała Światowy Dzień Wody

Mecz siatkówki 
w wodzie

W  tym roku w  Dąbrowie Górni-
czej było wyjątkowo pracowicie, bo 
też hasło przewodnie zobowiązuje, 
to „Woda i praca”. – Dlatego obchody 
zaczęły się już 20 marca meczem siat-
kówki, oczywiście w wodzie. Rywali-
zacja była wyjątkowa, wzięli w  niej 
udział mieszkańcy, którzy zmierzyli 
się z  wychowankami siatkarskiego 
klubu MKS Tauron Dąbrowa Gór-
nicza – mówi Andrzej Malinowski, 
Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodo-
ciągów.

Mecz odbył się w  Parku Wodnym 
Nemo, w  którym czekało na odwie-
dzających wiele dodatkowych atrak-
cji, jak zajęcia taneczne Auquafun, 
Wodny Świat Dziecka (z grami i za-
bawami z  nagrodami), malowanie 
wodą, specjalne studio tatuażu dla 
najmłodszych i  fotobudka. To było 
prawdziwe święto dla najmłodszych, 
nie mogło więc zabraknąć niespo-
dzianek – każdy, kto odwiedził 
strefę Dąbrowskich Wodociągów 
wychodził z  własnoręcznie wyma-
lowaną koszulką inspirowaną wodą.

32 placówki, 150 
wydarzeń, 4 000 dzieci

Programem Światowego Dnia 
Wody Dąbrowskie Wodociągi obję-
ły 32 placówki,  m.in.: szkoły, przed-
szkola, fundację i  bibliotekę. Kulmi-
nacja obchodów zaczęła się 21 marca. 
Najwięcej imprez skierowanych było 
do prawie 4  tys. przedszkolaków 
i  uczniów szkół podstawowych. Dla 
nich przygotowane były edukacyjne 
konkursy wiedzy, plastyczne i  mu-

zyczne. Dzieci wzięły też udział 
w  warsztatach i  doświadczeniach, 
podczas których dowiadywały się   
m.in. jak to się dzieje, że brudna 
woda po wizycie w oczyszczalni wra-
ca czysta do środowiska. Łącznie to 
ponad 150 różnych atrakcji.

W obiektywie
22 marca wystartował też kon-

kurs „Blisko wody”, skierowany do 
miłośników fotograf ii z  Dąbrowy 
Górniczej. Tak, jak w  poprzednich 
edycjach, tematem jest woda. Or-
ganizatorzy nie zawężają tematy-
ki konkursu, dlatego każdy może 
na własny sposób przedstawić, jak 
rozumie hasło „Bisko Wody”. Wy-
starczy zrobić zdjęcie i wysłać je do 
dnia 6 maja. Nagroda główna to 2 
tys. złotych. Łączna pula nagród to 
ponad 6 tys. złotych. Regulamin fo-
tokonkursu znajduje się na stronie 
Dąbrowskich Wodociągów.

22 marca obchodzony był Światowy Dzień 
Wody. W Dąbrowie Górniczej odbywały się 
prawdopodobnie jedne z największych obchodów 
w Polsce. Fala poniosła niemal całe miasto: 
30 szkół i przedszkoli, fundację, bibliotekę, 
a nawet wodny park. To zarazem fala wodnej 
zabawy, w której wzięło udział około 4 tysięcy 
dzieci w 150 przygotowanych wydarzeniach. 
Organizatorem obchodów w mieście były 
Dąbrowskie Wodociągi.

Światowy Dzień Wody, organizo-
wany w  niemal wszystkich krajach, 
został ustanowiony przez Zgroma-
dzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) w  1992 roku. 

Powodem był fakt, że ponad miliard 
ludzi na świecie cierpi z powodu bra-
ku dostępu do czystej wody pitnej. 
Każdego roku obchody odbywają się 
pod innym hasłem.
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Fundacja „Godne Życie”

W trzech placówkach fundacji Godne Życie było 
mnóstwo zabawy. Dzieci 21 marca wzięły udział 
w  zabawach badawczych, podczas których dowie-
działy się, co rozpuszcza się w wodzie, co najszyb-
ciej nasiąka wodą. Były też konkursy: plastyczny 
i literacki. Nie zabrakło również quizów i wodnych 
kalambur.

Szkoła Podstawowa i Oddział 
Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 28

21 marca w Szkole Podstawowej nr 28 wraz z Oddzia-
łem Przedszkolnym podczas obchodów Światowego 
Dnia Wody nie zabrakło atrakcji. Były pokazy arty-
styczne, warsztaty „wodne”, a  podczas prezentacji 
multimedialnej można było dowiedzieć się, jak ży-
ciodajnym żywiołem jest woda. Były też wycieczki do 
młyna i elektrowni, gdzie młodzi ekolodzy poznawali, 
w jaki sposób powstaje energia oraz jakie jest znacze-
nie wody w produkcji żywności.
W  części przeznaczonej dla przedszkolaków pre-
zentowane były kolejne doświadczenia dotyczące 
tego, co może rozpuszczać woda, co zrobić z brud-
ną wodą i jak się porusza. Dzieci malowały też pla-
kat „Kręć się w koło – młyńskie koło”.
Uczniowie SP 28 mieli okazję wykazać się w quizie 
wiedzy o wodzie. Tego dnia nastąpiło również roz-
strzygnięcie konkursów.
W związku z tym, że świętowanie odbyło się w dniu 
nadejścia kalendarzowej wiosny, nie zabrakło tra-
dycyjnego topienia Marzanny.

Klub Osiedlowy „Krąg”

Fala wodnej zabawy dotarła 22 marca również na 
ulicę Ludową. Oj, działo się w klubie „Krąg”. Były 
konkursy, jak ten, pod tajemniczą nazwą „Lodowa 
sztafeta”, ale i inny, poświęcony metodom przeno-
szenia wody. Były też quizy poświęcone życiodajne-
mu żywiołowi, taniec z parasolkami, małe labora-
torium i lodowe kręgle.

Świetlica Środowiskowa  
 LKS „Tęcza” w Błędowie

W Błędowie Świetlica Środowiskowa wraz z klubem 
LKS „Tęcza” postawiły na konkursy. Młodzi ekolo-
dzy wzięli udział  m.in. w  wodnej sztafecie i  grze 
w  kropelki. Organizatorzy zadbali też o  kwestię 
wystroju, tak by wszystko było w wodnym klima-
cie. – Tradycyjnie, co roku bierzemy udział w Świa-
towym Dniu Wody. Z dużym wyprzedzeniem przy-
gotowujemy się do obchodów, bo wiemy, że w ten 
sposób, poprzez zabawę, dzieci szybciej przyswajają 
wiedzę. W tym roku konkursy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, a  my jesteśmy zadowoleni, że 
w ten sposób udało się zmobilizować najmłodszych 
do nauki tego, jak obcować z naturą, jak korzystać 
z wody oszczędnie i nie szkodzić przyrodzie – po-
wiedziała Halina Koziak z klubu LKS „Tęcza”.

Miejska Biblioteka Publiczna

Każdego roku Miejska Biblioteka Publiczna z wiel-
kim zaangażowaniem bierze udział w  obchodach 
Światowego Dnia Wody. W tym roku obchody roz-
poczęły się kreatywnymi zajęciami artystycznymi 
„Zawody w świecie wody”, które odbywały się cy-
klicznie przez cały marzec. Wśród wielu atrakcji 
przygotowanych dla najmłodszych był też konkurs 
plastyczny, który wystartował 11 marca. 22 marca 
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się wrę-
czenie nagród. Były też zabawy i animacje specjal-
nie przygotowane z okazji Światowego Dnia Wody.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci  
Słabo Widzących i Niewidomych

Tegoroczne obchody Dni Wody w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących 
i Niewidomych odbywały się w gimnazjum i szko-
le podstawowej. W  szkole rozpoczęto obchody od 
oglądania prezentacji „Woda wokół nas” oraz quizu 
dla najmłodszych „Co wiem o wodzie? ”. Natomiast 
dzień wcześniej, 21 marca w gimnazjum odbyły się 
wędrówki „z  wodą”, podczas których uczniowie 
zdobywali wiedzę o  wodzie w  aspektach geogra-
ficznym, biologicznym i fizycznym.

Pełna relacja z obchodów 
Światowego Dnia Wody na stronie internetowej

www.dabrowskie-wodociagi.pl
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Szkoła Podstawowa nr 5

W  Strzemieszycach obchody Światowego Dnia 
Wody to niemal tradycja. Pełna sala gimnastyczna 
uczniów zaangażowanych w gry, konkursy, kibico-
wanie i  dobrą zabawę. Nic dziwnego, to już stan-
dard w Szkole Podstawowej nr 5, że obchody są na 
najwyższym poziomie. Wśród wielu atrakcji wy-
mieńmy kilka: inscenizacja o tematyce wody, śpie-
wanie ekologicznych piosenek, recytacja wierszy 
z  konkursu literackiego, zabawa bańkami mydla-
nymi czy prezentacja strojów. A na koniec rozstrzy-
gnięcie konkursów z nagrodami.

Oddział Przedszkolny przy Szkole 
podstawowej nr 25

W  Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podsta-
wowej nr 25 w Ujejscu Święto Wody odbyło się 22 
marca. Było co robić, bo kiedy już przedszkolaki 
odszukały wodne kropelki, to wzięły udział w do-
świadczeniach, podczas których dowiedziały się jak 
wykorzystywana jest woda i komu jest potrzebna. 
W  przedszkolu falowało też morze dzięki chuście 
animacyjnej. Później dzieci stanęły do wspólnych 
wyścigów, dodajmy: wodnych. Była też gadająca 
piłka, ocean w  butelce i  zabawa, w  której przed-
szkolaki odgadywały, kto mieszka w wodzie. Świę-
towanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem, 
oczywiście o wodzie.

Szkoła Podstawowa nr 26

Tutaj finał Światowego Dnia Wody odbył się wcze-
śniej niż w pozostałych placówkach, bo już 18 mar-
ca. W zeszłym roku SP nr 26 po raz pierwszy ob-
chodziła Święto Wody. I podobnie jak wtedy, i tym 
razem wydarzenie było szczególne, tak jak szczytny 
jest cel – pokazać jak ważny jest problem dostępu 
do wody we współczesnym świecie. By trafić z tym 
przekazem do młodych ekologów, nauczyciele 
przygotowali wspólne zabawy, takie jak pokazy do-
świadczeń z  wodą, happening „Rzeka pełna ryb”, 
były też prezentacje multimedialne „Woda – źródło 
życia”.

Szkoła Podstawowa i Oddział 
Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 35

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 35 i  oddziału 
przedszkolnego w Dąbrowie Górniczej świętowały 
Dzień Wody z uśmiechami na twarzach. Cały dzień 
upłynął im pod znakiem nauki poprzez zabawę. 
Nauczyciele i opiekunowie za pomocą szeregu wy-
darzeń pokazywali, jak ważna jest woda w naszym 
życiu. W  szkole przygotowano poradnik dobrych 
praktyk jak dbać o zdrowie, była również insceni-
zacja teatralna z  motywem przewodnim – wodą. 
Nie zabrakło też konkursów wiedzy, wodnych ła-
migłówek i kalamburów.
Przedszkolaki bawiły się wspólnie pod hasłem 
„Płynie woda, płynie”, były zagadki i  rebusy, eks-
perymenty wodne i zabawy relaksacyjne „Tu płynie 
rzeka” i „Wodny Głos”.

Przedszkole nr 1

Smerfy, Delfinki, Muchomorki, Tygryski, Kubusie, 
Syrenki i Gumisie. Te wesołe postaci to zarazem na-
zwy grup przedszkolnych, w których dzieci uczyły 
się poprzez zabawę, jak zostać młodym ekologiem. 
Wędrówki kropelki wody, zajęcia edukacyjne, pla-
styczne, quizy i  zagadki z  wodą jako motywem 
przewodnim odbyły się 21 marca w placówce pod-
czas Światowego Dnia Wody.

Przedszkole nr 9

Historia o  powstaniu wody i  jej obiegu w  przyro-
dzie, zagadki słuchowe o wodzie, piosenki i  zaba-
wy badawcze, w  których trzeba było odgadnąć co 
pływa, a  co tonie, pokazy doświadczeń z  wodą, 
konkursy, tańce, a  na koniec inscenizacja, w  któ-
rej woda przedstawiana była jako źródło życia. 
Tak wyglądały obchody Światowego Dnia Wody 
w Przedszkolu nr 9 przy ulicy Górniczej.

Przedszkole nr 10

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Wody odby-
wała się pod hasłem „Woda i  praca”. Pracowicie 
było też w  Przedszkolu nr 10. Już od godz. 10-tej 
21  marca zaczęły się wspólne przedsięwzięcia: in-
scenizacja wierszy pod hasłem „Przygody kropli 
wody”, następnie dzieci wzięły udział w  odkryw-
czej zabawie, podczas której odgadywały, co znaj-
duje się w wodzie, była też zabawa z chustą anima-
cyjną naśladującą falowanie morza.
Placówka od lat uczestniczy w imprezie, to dla niej 
jedno z najważniejszych wydarzeń w roku.
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Kranówka zamiast wody butelkowanej 
dla zawodników IX Półmaratonu

O  walorach dąbrowskiej wody z  wodociągów moż-
na było się przekonać w niedzielę 10 kwietnia podczas 
IX Półmaratonu Dąbrowskiego Arcelor Mittal Poland. 
Specjalnie dla zawodników i kibiców przygotowano kil-
ka punktów poboru wody na trasie biegu oraz na starcie 
i mecie.

Tym przedsięwzięciem Dąbrowskie Wodociągi chcia-
ły przekazać mieszkańcom, że picie wody z kranu jest 
ekologiczne, ponieważ nie zwiększamy produkcji pla-
stikowych butelek. Ponadto, woda z kranu jest czysta, 
bezpieczna, zawiera wiele składników mineralnych, 
a przede wszystkim jest tańsza niż butelkowana (1,5 li-
tra kosztuje około jednego grosza).

– Woda, która zastała podana zawodnikom, pocho-
dzi bezpośrednio z wodociągów. To dokładnie ta sama 
woda, która płynie w naszych kranach. A dodajmy, że 
Dąbrowa Górnicza może poszczycić się bardzo dobrą 
jakością wody dostarczanej mieszkańcom. Dzięki ta-
kim akcjom chcemy przekonać, że nic nie stoi na prze-
szkodzie, by pić ją prosto z kranu – mówi Andrzej Ma-
linowski, prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów. 
I  dodaje: Nasza woda jest zdrowa, pochodzi w  ponad 
80 procentach z ujęć głębinowych z obszaru jurajskie-
go, bogatego w składniki mineralne, wśród nich wapń 
i magnez. Jest też bezpieczna, każdego miesiąca wyko-
nujemy ok. 1300 badań, które potwierdzają jej najwyż-
szą jakość.

Zaopatrzenie IX Półmaratonu Dąbrowskiego 
w  wodę to kontynuacja akcji „Piję wodę z  kranu”, 
w  ramach której Wodociągi realizują akcje eduka-
cyjne i informacyjne, m.in. w upalne lato ochładzały 
życie w mieście, częstując mieszkańców orzeźwiającą 
kranówką i stawiając specjalne wodne kurtyny.

Twarda woda, zdrowa woda
Aby prawidłowo funkcjonować, organizm ludzki po-

trzebuje nie tylko wody, ale również substancji w  niej 
rozpuszczonych. Niezbędne do życia są makroskładni-
ki takie jak wapń, magnez oraz sód i potas.

– Niedobory wapnia i magnezu można uzupełniać 
poprzez picie wody zawierającej te pierwiastki i taką 
właśnie wodę mają w kranach mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej – tłumaczy Katarzyna Skorek. Warto pod-
kreślić, że właśnie wapń i  magnez stanowi o  twar-
dości wody. – Im więcej tych składników mineral-
nych, tym bogatsza woda i  jednocześnie twardsza. 
Twardość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego, pomimo że jest niepożądana ze względów 
gospodarczych, gdyż powoduje osadzanie kamienia 
w  urządzeniach grzewczych – tłumaczy Katarzyna 
Skorek.

– Przegotowanie czy podgrzanie wody powoduje 
wytrącenie części minerałów w  postaci kamienia, co 
zmiękcza wodę, ale powoduje też pogorszenie składu 
mineralnego. Z  tego powodu lepiej pić wodę prosto 
z kranu – zachęca Katarzyna Skorek.

Dąbrowskie Wodociągi w ramach kampanii „Piję wodę z kranu” już po raz drugi 
zapewniły wodę wszystkim zawodnikom i kibicom Półmaratonu Dąbrowskiego, 
zastępując wodę butelkowaną. Dąbrowska woda w kranach jest bezpieczna, 
zdrowa i smaczna. Woda do kilku punktów na trasie trafiła wodociągami ze 
specjalnych studni czerpiących wodę z jurajskich pokładów 100 metrów pod 
ziemią. Dodatkowo Dąbrowskie Wodociągi ufundowały dla wszystkich biegaczy 
startujących w półmaratonie bidony na wodę, które zostały wręczone na mecie.
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Mieszkania komunalne

Przy ul. Armii Krajowej 8 w Ząbkowicach powstaje blok, w którym znajdzie się 
31 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał cztery kondygnacje. 27 miesz-
kań będzie mieć 35-36 m2, 4 powierzchnię 47-54 m2. Koszt budowy szacuje się na 
ok. 4 mln zł. Pracę trwają, ich koniec zaplanowano na jesień.
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500 plus poradnik dla rodziców

Kto otrzyma świadczenie?
Zgodnie z  przepisami, z  pomocy skorzystają rodzi-

ce oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina 
z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 
500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. 
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na 
osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub je-
dyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium 
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe 
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny za-
stępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na 
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cy-
wilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, 
w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny 
niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związ-
kach. W  przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie 
otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad 
dzieckiem.

 

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w  związku nieformalnym i  mają 
dzieci z  poprzednich związków oraz wychowują co naj-
mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione 
od kryterium dochodowego, a  na pozostałe dzieci bez 
względu na dochód. Dziecko do 25. r. ż., które pozostaje na 
utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu 
dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy 
brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli do-
chód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

 

 Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do 
roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście 
w  gminie. Osoby ubiegające się o  wsparcie na pierwsze 
dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołą-
czając do wniosku oświadczenie o dochodach. Gdy rodzi-
na będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie 
i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania 
sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione 
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku 
co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego 
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się 
o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci 
wraz z  dodatkowymi zaświadczeniami i  oświadczenia-
mi, jeśli takie będą w  indywidualnej sprawie niezbędne. 
Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawo-
we dane o  dochodach, więc nie trzeba będzie już dołą-
czać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak 
wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w spo-

sób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przele-
wem na konto.

 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od 
momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie zło-
żony w  ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć 
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie 
można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, 
w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób 
korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie 
trwał od 1 października do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres 
na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie 
dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać 
będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice 
nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, 
kiedy program wejdzie w życie.

 

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W  przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium 
dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. 
Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę 
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku 
życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończy-
ły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z  tą niepeł-
nosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Ile będzie można dostać?

Rodzina z  dwojgiem dzieci spełniająca kryterium do-
chodowe otrzyma miesięcznie 1000  zł. Jeśli jej dochody 

na osobę są wyższe niż 800/1.200  zł netto, otrzyma 
500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r. 
ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z  dwojgiem dzieci 
otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała moż-
liwość podwyższenia wysokości wsparcia i  kryterium 
dochodowego w  zależności  m.in. od poziomu inflacji. 
Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 
500  zł, od których nie będą musieli odprowadzać po-
datku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców 
prowadzących działalność gospodarczą.

 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone 
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z  in-
nych systemów wsparcia, dotyczy to w  szczególności 
świadczeń z  pomocy społecznej, funduszu alimenta-
cyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkanio-
wych. Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień 
międzyresortowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z  projektem ustawy świadczenie wycho-
wawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przy-
sługuje za granicą świadczenie o  podobnym charak-
terze. Jeśli rodzic przebywa w  innym państwie UE 
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy 
organ informuje o  tym fakcie właściwego marszałka 
województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje 
do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wej-
ścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już 
w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje 
jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jed-
nym kraju.

Po burzliwych debatach, dyskusjach i wyliczeniach ruszył Program Rodzina 500plus. Jego główne 
założenia są proste – 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. 
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy 
spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. W dzisiejszym numerze 
wyjaśniamy wątpliwości, zamieszczamy praktyczny poradnik i informacje dąbrowskiego MOPS-u.

Jak poinformował Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ze względu na niską frekwencję 

w  punktach terenowych od 2 maja do 1 lipca 
2016  r. wnioski w  sprawie przyznania prawa do 
świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 Plus) 
będą wydawane i przyjmowane tylko w głównej 
siedzibie MOPS przy Al. J. Piłsudskiego 2. W po-
niedziałki, środy, piątki od 7.00 do 15.00, we 
wtorki i czwartki od 7.00 do 17.00

Punkty terenowe
• Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce, ul. Obroń-

ców Pokoju 7 – od 18 kwietnia nieczynne.
• Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice, ul. Chemiczna 

2 – do 28 kwietnia od 9.00 do 17.00, od 2 maja 
nieczynne

• Dąbrowa Górnicza – ul. Skibińskiego 1 – do 29 
kwietnia od 8.00 do 16.00.

Do 29 kwietnia wnioski można nadal składać 
w siedzibie MOPS w Dąbrowie Górniczej, Al. Pił-
sudskiego 2 w godzinach od 8.00 do 18.30.
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 8 Mieszkania za 10%
Z końcem czerwca przestanie obowiązywać uchwała 

Rady Miejskiej, pozwalająca wykupić mieszkanie komu-
nalne z 90% bonifikatą. W maju radni będą głosować nad 
projektem prezydenta, który przedłuży taką możliwość 
do końca 2017 r.

Zgodnie z projektem, wykup mieszkania za 10% war-
tości będzie przysługiwał osobom, które nie zalegają z 
żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień złoże-
nia wniosku i zawarcia umowy sprzedaży. Bonifikata 
nie obejmie tych najemców, którzy w terminie trzech lat 
przed złożeniem wniosku skorzystali z umorzenia na-
leżności czynszowych. Będzie jednak przysługiwała, jeśli 
najemca zwróci umorzone należności. Nowa uchwała 
ma obowiązywać od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.  

 8 Zamów kartę ŚKUP 
KZK GOP podjął decyzję o wycofaniu biletów papiero-

wych okresowych i zastąpieniu ich Śląską Kartą Usług 
Publicznych. Stąd w ciągu najbliższych kilku miesięcy 
tradycyjne bilety będą powoli wycofywane na rzecz 
elektronicznej formy płatności.

Od 1 maja z dystrybucji wycofane zostaną bilety 
24-godzinne, 48-godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe, bilety 
kwartalne, bilet szkolny, bilet wakacyjny oraz bilet 
miesięczny na okaziciela. Bilety średniookresowe 
(od 24-godzinnych do 14-dniowych) kupione przed 1 
maja br. można wykorzystać do 31.12.2016 r., pozostałe 
ważne będą zgodnie z ich okresem obowiązywania. 
Bilety jednorazowe papierowe pozostają w sprzedaży.

Aby uniknąć stania w kolejce w Punktach Obsłu-
gi Klienta, KZK GOP zachęca do zamówienia swojej 
karty ŚKUP przez internet pod adresem https://portal.
kartaskup.pl/

 8 Kilometry Caritas
Caritas Diecezji Sosnowieckiej wraz z innymi Cari-

tas Diecezjalnymi podejmuje ogólnopolską próbę bicia 
Rekordu Guinnessa, której celem jest zebranie jak naj-
większej ilości monet 1-złotowych, układając z nich 
kilometry. Rekord Guinnessa w układaniu ciągu monet 
jednonominałowych należy do austriackiej organizacji 
BG/BORG Kirchdorf, która 9 grudnia 2011 roku ułożyła 
ciąg o długości 75.24 km składający się z 4.5 miliona 
jednocentówek euro.

Aby pobić obecny Rekord Guinnessa, potrzeba ułoże-
nia min. 75.25 km ciągu jednozłotowych monet – to 
ponad 3 311 000 monet o nominale 1 zł.

Akcja ma charakter ogólnopolski, wspólnie z 10 in-
nymi Caritas z całej Polski, bijemy Rekord Guinnessa, 
ustanawiamy rekord Polski i pomagamy.

Do akcji włącza się także nasze miasto. Zebrane przez 
Caritas Sosnowiecką środki przeznaczone zostaną na 
budowę Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, 
który zapewni schronienie 55 osobom znajdującym się 
w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Ogólnopolski finał akcji ,,Kilometry Caritas’’ odbędzie 
się 29 maja 2016 r.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w naszą kam-
panię, zbierania i doklejania złotówek! Pobijmy razem 
Rekord Guinnessa! Więcej http://kilometry.caritas.pl

• Terapia uzależnień: alkoholizm, hazard, 
narkomania. Dyskretnie, tel. 730 800 775.
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jubilaci, godz. 10:00
50-lecie
1 KAŃCZUGA Henryk, Krystyna
2 CIEPLAK Zbigniew, Wanda
3 KOŁODZIEJ Zygmunt, Bronisława
4 HERSZTEK Antoni, Kazimiera
5 SOLIPIWKO Włodzimierz, Barbara
6 HULACCY Stanisław, Jadwiga
7 BARAN Witold, Wiesława
8 JEZIERSCY Jerzy, Grażyna
9 OGONOWSSCY Benedykt, Hanna
10 KRZYKWA Edward, Jadwiga
11 PRZYBYŁA Marian, Renata
12 JOBCZYK Edward, Eulalia

jubilaci, godz. 12:00
50-lecie

1 POWICHROWSCY Janusz, 
Krystyna
2 ROGOŃ Andrzej, Elżbieta
3 ZIĘBA Henryk, Krystyna
4 ŻUREK Zygmunt, Ewa
5 STĘPIEŃ Jan, Anna

jubilaci, godz. 11:00
50-lecie
1 WIĘCEK Józef, Marianna
2 WAŁEK Stanisław, Zenobia
3 SUCHOSZEK Edward, Cecylia
4 NAWROT Stanisław, Genowefa
5 JURKOWSCY Jan, Maria
6 BĘDKOWSCY Janusz, Krystyna
7 SZARAWARA Tadeusz, Wanda
8 ZIENTARA Marek, Maria
9 DOMAGAŁA Edward, Danuta
10 FRANKIEWICZ Leszek, Zofia
11 JASITCZAK Jan, Halina
12 MALARA Jerzy, Anna

jubilaci, godz. 12:00
50-lecie

1 MOTYL Edward, Alina
2 ZELINGER Zygmunt, Teresa
3 TYLEC Kazimierz, Emilia
4 KOWALIK Eligiusz, Zdzisława
5 GRZYWNA Bolesław, Helena
6 CYGAN Jerzy, Lidia
7 GABIŃSKI Wacław, Stanisława
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Dwa medale dla 
Dąbrowy Górniczej?
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 
rozpoczyna walkę o brązowy 
medal ORLEN Ligi. Krążek 
mistrzostw Polski mogą zdobyć 
też kadetki naszego klubu.

Drużyna Taurona MKS-u Dąbrowa Górnicza ponow-
nie walczy o  medal mistrzostw Polski. Po nieudanym 
poprzednim sezonie, w którym dąbrowianki zajęły pią-
te miejsce, zespół z naszego miasta ponownie znalazł się 
w półfinale ORLEN Ligi. Trafił tam jednak na najlepszą 
drużynę w kraju – i obrońcę tytułu – Chemik Police.

Aktualne mistrzynie Polski pokonały podopieczne 
trenera Juana Manuela Serramalery dwa razy w stosun-
ku 3:0. W drugiej parze półfinałowej również wygrał fa-
woryt – PGE Atom Trefl Sopot. Oznacza to, że nasz ze-
spół o brąz ORLEN Ligi powalczy z Impelem Wrocław.

– Brąz jest ładnym kolorem, więc będziemy walczyć 
o ten medal – zapowiada Magdalena Śliwa, która dosko-
nale wie, jak to jest stanąć na podium mistrzostw Polski 
z dąbrowską drużyną – jeszcze jako zawodniczka zdo-
była z klubem z Dąbrowy Górniczej trzy medale – jeden 
srebrny i dwa brązowe. Teraz może zdobyć kolejny – już 
jako członek sztabu szkoleniowego.

Brązowy medal zdobędzie ta drużyna, która wygra 
trzy spotkania. Pierwsze dwa mecze odbędą się we Wro-
cławiu – w piątek (godzina 17:00) i sobotę (14:45). Trzeci 
pojedynek – w czwartek 28 kwietnia o 20:30 – rozegra-
ny zostanie w dąbrowskiej hali „Centrum”. Jeśli rywa-
lizacja nie zostanie do tego momentu rozstrzygnięta, to 
dzień później – również w Dąbrowie Górniczej, o 20:30 

– odbędzie się czwarte spotkanie. Jeśli i po tej potyczce 
nie poznamy brązowego medalisty, to rywalizacja wróci 
do Wrocławia (2 maja).

Bilety na mecz 28 kwietnia są już w sprzedaży. Można 
je nabywać w Sklepie Kibica w „Nemo – Świat Rozryw-
ki” (czynne codziennie od 10:00 do 18:00), punktach STS 
i Empik poza Dąbrową Górniczą oraz na stronie KupBilet. 
pl. Najtańsze wejściówki kosztują zaledwie 2 złote!

Niewykluczone, że MKS będzie miał w tym sezonie 
dwa medale – w  maju kadetki powalczą o  miejsce na 
podium w turnieju finałowym mistrzostw Polski, który 
odbędzie się w Tomaszowie Lubelskim. Grupowymi ry-
walkami dąbrowianek: będą LTS Legionovia Legiono-
wo, Lider Konstantynów Łódzki i Developres Rzeszów. 
Zawody odbędą się w dniach 4-8 maja.

PD

sport
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Każdy mieszkaniec Zagłębia ma wpływ na to, kto zagra tuż przed gwiazdami w trakcie Dni Dąbrowy Gór-
niczej 2016. Wystarczy wejść na oficjalną stronę Pałacu Kultury Zagłębia i zagłosować w konkursie na jednego 
z 15 wykonawców. Piątka z nich, która zdobędzie najwięcej głosów, pojawi się na dużej scenie w Parku Hallera.

Konkurs „100-tka i gra muzyka! ” – zagłosuj i Ty!

FOLKLOR PO SĄSIEDZKU

Tradycyjnie imprezami towarzyszącymi będą warsz-
taty rękodzieła oraz Kiermasz Sztuki Ludowej na Placu 
Wolności. Jak co roku wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny.

Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłę-
bie i Sąsiedzi” sięga swoją historią 2008 roku, kiedy to 
w Pałacu Kultury Zagłębia zorganizowano Przegląd 
Folklorystyczny dla zespołów muzycznych i tanecznych 
z różnych regionów Polski. Założenie było i jest jedno: 
kultywowanie tradycji, propagowanie bogactwa kultury 
ludowej oraz przybliżenie piękna i różnorodności folk-

loru. Popularność przeglądu była tak duża, że wkrótce 
przyjął on formę festiwalu i imprezy cyklicznej PKZ.

Trzydniowa impreza ma charakter konkursu, w którym 
udział biorą amatorskie grupy folklorystyczne z całego 
kraju. Dorośli i dzieci startują w trzech kategoriach: 
zespoły pieśni i tańca, grupy śpiewacze oraz kapele. 
Zwycięzców wyłania profesjonalne jury, składające 
się ze specjalistów etnomuzykologii i etnochoreografii 
z C. I.O. F.F (Conseil International des Organisations de 
Festivals de Folklore et d’Art Traditionnels). Szczegółowy 
program Festiwalu na stronie: www.palac.art.pl.

Już po raz ósmy do wnętrz Pałacu Kultury Zagłębia zawitał 
Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi”! Od 22 
do 24 kwietnia Dąbrowa Górnicza stanie się stolicą kultury ludowej. 

NIECH ROZKWITNIE MUZYKA!

Czego natomiast potrzebują ludzie do wybudzenia 
się z zimowego letargu? Odpowiedź jest prosta – słońca 
i muzyki.

Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej oraz 
Pałac Kultury Zagłębia wychodzą naprzeciw potrze-
bom mieszkańców i  szykują specjalny koncert pt.: 
„Wiosenne Impresje”, który odbędzie się 29 kwiet-

nia o  godzinie 18.30. Wśród muzycznych propozy-
cji znajdą się popularne utwory muzyki klasycznej 
i  rozrywkowej. Przy akompaniamencie orkiestry 
zaśpiewają Agata Widera-Burda, Katarzyna Janko-
wiak, Grzegorz Roguta i  Sebastian Dudzik. Wspar-
cia udzieli im Antoni Olejnik – wirtuoz radosnych 
dźwięków ksylofonu.

Przyroda budzi się do życia, co widać po zieleni, która zawładnęła 
Dębowym Miastem. Wiemy z lekcji biologii, że kwiaty do 
przebudzenia się z zimowego snu potrzebują słońca.
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