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najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym.
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Absolutorium nie tylko  
za miejskie inwestycje
Blisko 500 mln zł wydało w ubiegłym roku miasto na inwestycje. Dzięki tym środkom udało się między 
innymi zmodernizować Drogę Krajową nr 94, przygotować tereny inwestycyjne w Tucznawie i dokończyć 
remont Pałacu Kultury Zagłębia. Rekordowe kwoty pozyskano także z funduszy unijnych.

Na ostatniej sesji (20 maja) radni przyznali pre-
zydentowi Zbigniewowi Podrazie absolutorium za 
realizację nie tylko założeń inwestycyjnych, ale ca-
łego budżetu z  2014  r. Spora część środków zosta-
ła bowiem przeznaczona także na oświatę, pomoc 
społeczną i komunikację. Pracę prezydenta Podrazy 
pozytywnie oceniło 15 radnych, 4 wtrzymało się od 
głosu, a 5 było przeciwko.

– Zarządzanie finansami takiego miasta jak Dąbro-
wa Górnicza nie należy do zadań łatwych. Wielkość 
miasta i  jego różnorodność generuje wiele potrzeb, 
których jednorazowe rozwiązanie zdecydowanie 
przewyższa nasze możliwości finansowe, dlatego 
odpowiedzialnie należy wybierać priorytety i umie-
jętnie gospodarować własnymi środkami i dotacjami 
oraz odważnie sięgać po pieniądze z  Unii Europej-
skiej – mówił podczas sesji Zbigniew Podraza, prezy-
dent Dąbrowy Górniczej.

A, że konsekwencji w zdobywaniu unijnego wsparcia 
nie brakowało, niech świadczy fakt, że w samym tylko 
2014 roku udało się pozyskać 188 mln zł środków euro-
pejskich i zrealizować zadania oraz inwestycje o rekor-
dowej wartości przekraczającej miliard złotych.

Suma wydatków na zadania inwestycyjne kształtowała 
się na poziomie blisko 500 mln złotych (442 975 755 zł). 
Natomiast łączna wartość zrealizowanych projektów 
w  ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 
sięgnęła 6,2 mln zł.

W samym tylko 2014 roku 
udało się pozyskać 188 
mln zł środków europejskich 
i zrealizować zadania 
oraz inwestycje o rekordowej 
wartości przekraczającej 
miliard złotych.

833 145 654 zł dochodów oraz wydatki na 
poziomie 1 006 971 701 zł. Środki pozyskane 
z UE wyniosły 188 338 632 zł. Co w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 
1 572,27 zł.

Budżet 2014 
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 sms szybki miejski serwis

16 maja w hali „Centrum” odbył się 
turniej bokserski, w czasie którego ręka-
wice skrzyżowali pięściarze ze wszystkich 

kategorii wiekowych i wagowych.

12 maja Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
przy ulicy Jaworowej gościł międzynarodową 
delegację, przedstawicieli instytucji z obszaru 
pomocy i integracji społecznej. Dąbrowską 
placówkę odwiedzili przedstawiciele: Finlandii, 
Niemiec, Łotwy, Chorwacji, Czech, Rumunii, 

Litwy oraz oczywiście Polski.

14 maja uczniowie Zespołu Szkół 
Sportowych im. Polskich Olimpijczy-
ków zostali wyróżnieni w konkursie 
Lider Dobroczynności. Jury doceniło 
w ten sposób działania wolontariuszy 
ze szkolnego Koła Caritas, którzy od 
ponad 10 lat nieustannie pomagają 
najbardziej potrzebującym.

9 maja w ogólnopolskim finale XV 
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” dziesięciolatkowie 
z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klu-
bu Piłkarskiego zajęli 9. miejsce.
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14 maja uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych okazali się najlepsi w konkurencji drużyno-
wej w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni, 
jak żołnierze”. Turniej zorganizowano w hali 
„Centrum” i strzelnicy pneumatycznej Zespołu 

Szkół Technicznych.

7 maja w Domu Kultury w Ząbkowicach odbyła 
się V Edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskie-
go „Jan Brzechwa – od wierszyka do wierszyka”. 
Wzięło w nim udział 91 dzieci z dąbrowskich 
palcówek oświatowych i kulturalnych.

Szpital efektywny 
energetycznie

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i  zanieczysz-
czeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie 
zużycia energii to główne cele realizowanego projektu

Od października 2014 roku Szpital Specjalistyczny 
im. Sz. Starkiewicza w  Dąbrowie Górniczej realizuje 
inwestycję pn: „Oszczędzanie energii i promowanie od-
nawialnych źródeł energii”. Poprzez system dociepleń, 
wymianę 41 sztuk drzwi zewnętrznych, 863 okien, 
modernizację systemów grzewczych możliwe będzie 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło we wszystkich 
15 budynkach szpitala. Dzięki temu do ich ogrzewania 
zostanie zużyte mniej energii cieplnej. Przyniesie to re-
alne oszczędności, a wyższa izolacyjność przełoży się na 
mniejsze straty termiczne budynków.

Podobnie ma się stać z energią elektryczną. Niższy po-
ziom jej zużycia nastąpi poprzez wymianę blisko 3500 
tradycyjnych punktów świetlnych na oprawy energo-
oszczędne typu LED oraz budowę dachowej instalacji 
paneli fotowoltaicznych, co pozwoli wykorzystać ener-
gię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Istot-
ną zaletą takiego systemu jest to, że jest bezobsługowy, 
może być stosowany indywidualnie i na skalę przemy-
słową oraz nie generuje szkodliwych emisji do atmosfe-
ry, jest przyjazny środowisku.

Korzyści szpitalowi przyniesie także zastosowanie 
tzw. kogeneracji czyli skojarzonej gospodarki energe-
tycznej. Jest to metoda wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Montaż 
tego systemu wraz z układem odzysku ciepła i wszyst-
kimi niezbędnymi instalacjami towarzyszącymi to dla 
placówki kolejne oszczędności.

– W aspekcie ekologicznym realizacja projektu przy-
czyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię 
elektryczną ze źródeł nieodnawialnych, co przełoży się 
na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 
Nastąpi ograniczenie o  60 procent emisji gazów cie-
plarnianych i  oszczędność energii do 32 procent. Za-

stosowanie systemu kogeneracyjnego w pełni zaspokoi 
potrzeby energetyczne szpitala – wyjaśnia Zbigniew 
Grzywnowicz, p.o. dyrektora dąbrowskiego szpitala.

– Wartość projektu to prawie 8,7 mln zł. Inwestycja 
uzyskała 6,2 mln zł dofinansowania w ramach Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 
lata 2009-2014 – mówi Monika Krystecka-Drabik, z-ca 
dyrektora ds. konsultingu firmy Eltrix Energia, gene-
ralnego wykonawcy inwestycji. – Dąbrowski projekt był 
jedynym projektem na liście rankingowej obejmującym 
roboty termomodernizacyjne, fotowoltaikę, kogene-
rację oraz wymianę oświetlenia, a zastosowane w nim 
technologie spełniają normy, które w Polsce obowiązy-
wać będą dopiero od 2019 roku.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na grudzień 
2015 roku. W  chwili obecnej wykonano już średnio 
ok. 30 procent prac. W szpitalu myśli się jednak o kon-
tynuowaniu zadania.

– Realizacja drugiego etapu inwestycji pozwoli-
łaby szpitalowi, po uzyskaniu wszelkich pozwoleń 
i  zgodnie z obowiązującymi przepisami, odsprzeda-
wać nadwyżki energii elektrycznej. Nie tylko zatem 
zbilansowane byłyby nasze potrzeby, ale mogliby-
śmy jeszcze na tym zarabiać. Problemem jest jednak 
zdobycie prawie 7,4 mln zł. Przystąpimy do dalszych 
działań, o ile uda się nam pozyskać wspomniane fun-
dusze – dodaje dyrektor Grzywnowicz. – W  chwili 
obecnej ogłaszane są nowe nabory projektów. Mamy 
już doświadczenie dotyczące przygotowania doku-
mentacji i  realizacji inwestycji w  pierwszym etapie. 
Szkoda byłoby zaprzepaścić taką szansę. Realizacja 
drugiego etapu byłaby łatwiejsza, bo oprócz nowych 
instalacji, wiele prac jest już wykonanych, wymaga 
jedynie kontynuacji czy pewnej korekty.

Na środowej sesji Rady Miejskiej, radni przekazali 
szpitalowi 4 mln zł dotacji na dofinansowanie zadania.

Lucyna Stępniewska

Inwestycja warta 8,7 mln zł ograniczy zużycie energii cieplnej 
i elektrycznej, poprawi stan środowiska naturalnego, przyniesie 
wymierne oszczędności finansowe
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25 lat samorządu
25 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, jej konsekwencją 
były pierwsze wolne wybory samorządowe, które przeprowadzono 27 maja 1990 roku. Rocznicę wy-
borów, datę 27 maja, obchodzimy dziś jako Dzień Samorządu Terytorialnego.

W 2015 roku przypada jubileusz 25-lecia samorząd-
ności w Polsce. Z tej okazji w całym kraju odbywa się 
wiele uroczystości upamiętniających odradzającą się 
polską samorządność. Reforma samorządowa uchodzi 
za jedną z  najbardziej udanych przemian minionego 
ćwierćwiecza. Otworzyła drogę do tego, by obywatele 
sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą.

– W mojej ocenie największym sukcesem tych 25 lat jest 
fakt, że wciąż możemy zmieniać Dąbrowę Górniczą, ro-
biąc to wspólnie z mieszkańcami – mówi Zbigniew Podra-
za, prezydent Dąbrowy Górniczej. – To bardzo ważne, aby 
dąbrowianie czuli się gospodarzami tego miejsca, ważne,  
byśmy dzięki ciągłej dyskusji byli dla siebie partnerami, 
wspólnie pracowali na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Jubileusz 25-lecia samorządności w Polsce obchodzi-
my także w Dąbrowie Górniczej.

Tę znamienną datę upamiętniają liczne przedsięwzię-
cia i inicjatywy, mniejszego i większego formatu. Wśród 
nich jest konkurs plastyczny „Wolny – samorządny”, 
którego celem jest zobrazowanie poprzez różne formy 
ekspresji zmian zachodzących w otaczającej rzeczywi-
stości na przestrzeni 25 lat. Finał konkursu – wystawa 
w maju br. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej. Kolejną inicjatywą jest wystawa 
„Pałac Kultury Zagłębia w okresie transformacji”, jubi-
leuszowa publikacja i  wystawa prezentowana podczas 
„Dni Dąbrowy Górniczej”, na przełomie maja i czerwca, 
dostępna 29 maja w PKZ, a następnie w muzeum miej-
skim „Sztygarka”. Projekt edukacyjny „Samorządność 
2015”, 5-29 maja z  konferencją „Samorządność 2015”, 
akcjami informacyjnymi „Tydzień samorządu w naszej 
szkole”, warsztatami „Odkrywamy tajemnice samorzą-
du”, zajęciami dydaktycznymi oraz inicjatywą „25 lat 
wspólnie czyli MAO na bis”, która stanowi kontynuację 
Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej.

Muzeum Miejskie „Sztygarka” we współpracy z Urzę-
dem Miejskim przygotowało publikację „Dąbrowski 
samorząd terytorialny w  latach 1990-2015” oraz oko-
licznościową wystawę nt. dąbrowskiego samorządu te-
rytorialnego, jego włodarzy i  przedstawicieli w  latach 
1990-2015, a także ekspozycję planszową „Adam Piwo-
war, pierwszy prezydent Dąbrowy Górniczej”.

Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysta sesja Rady 
Miejskiej z  okazji 25-lecia samorządu terytorialnego, 

którą zaplanowano na 29 maja w Pałacu Kultury Zagłę-
bia. W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy zainte-
resowani mieszkańcy.

Anna Zubko
PS. Zapraszamy też na portal miejski www.dabrowa-

-gornicza.pl, do wysłuchania opublikowanej tam au-
dycji Radia Katowice „Korepetycje z historii. 25 lat na 
przykładzie Dąbrowy Górniczej”, autorstwa Wojciecha 
Paculi.

Ponad 200 projektów złożyli miesz-
kańcy w trzeciej edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego.

Podobnie jak rok temu, teraz nad projektami po-
chylą się pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 
Mają czas do 18 sierpnia. Każdy z  projektów musi 
zostać rozpatrzony pod względem możliwości jego 
realizacji, kosztów czy własności terenu. Warto pa-
miętać, iż projekty, które uznane zostaną za niemoż-
liwe do realizacji w kształcie zaproponowanym przez 
autora powinny poza uzasadnieniem wskazywać 
ewentualne alternatywne rozwiązanie.

Tuż po wakacjach pracownicy Biura Organizacji 
Pozarządowych i  Aktywności Obywatelskiej wyru-
szą na spotkania w  dzielnicach. Dzielnicowe Fora 
Mieszkańców to czas na dyskusję o  pomysłach, ale 
również wątpliwościach co do ich realizacji. Przypo-
mnijmy, że ich celem jest ustalenie ostatecznej licz-
by i wersji projektów, które w listopadzie trafią pod 
głosowanie w dzielnicach. Jakie zadania zostaną wy-

brane do realizacji w 2016 r., zależeć będzie już tylko 
głosowania mieszkańców.

Jakie projekty złożono, można dowiedzieć się 
z  portalu www.twojadabrowa.pl, w  zakładce każdej 
z dzielnic. Na stronie zostaną również opublikowane 
opinie urzędu na ich temat oraz informacja o termi-
nach Dzielnicowych Forów Mieszkańców. Na bieżąco 
będziemy także informować o DBP 2016 na łamach 
przeglądu dąbrowskiego i stronie miasta. W zdoby-
ciu informacji pomogą też Miejskie Centrum Infor-
macji w CH Pogoria, Inkubator Społecznej Przedsię-
biorczości i  pracownicy Punktów Konsultacyjnych 
w poszczególnych dzielnicach.

Tymczasem trwa realizacja 70 projektów wybra-
nych w  zeszłorocznej edycji DBP. Część projektów 
jest już zrealizowana, jak choćby remont Świetlicy 
Środowiskowej w Strzemieszycach Małych. Pozosta-
łe będą zrealizowane do końca 2015 roku.

Postępy w  realizacji projektów II edycji Dąbrow-
skiego Budżetu Partycypacyjnego można śledzić na 
portalu www.twojadabrowa.pl.

mieszkańcy projektują
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Znamy numery alarmowe!
Każde dziecko z Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej z pewnością zapamięta numery alarmo-
we: 997, 998, 999, 112 po spotkaniach zorganizowanych w ramach II Ogólnopolskich Dni Bezpiecz-
nego Przedszkola. W dniach od 11 do 14 maja przedszkole zaszczycili swą obecnością goście z firmy 
ALBA MPGK z Dąbrowy Górniczej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Tucznawy, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej z Dąbrowy Górniczej, ze Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników 
Medycznych oraz z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Dzieci uczyły się segregacji śmieci z  przedstawicielką 
firmy ALBA, udzielania pierwszej pomocy z ratownikami 
medycznymi ze Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników 
Medycznych, prawidłowego mycia zębów, rozpoznawania 
objawów oraz profilaktyki chorób zakaźnych z  pracow-
nikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Uczestniczyły w pokazie umundurowania i sprzętu ratow-
niczego przeprowadzonym przez strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Dzieci brały udział w konkursie wiedzy 
dotyczącej higieny osobistej i  zdrowia, w  prelekcji funk-
cjonariuszy policji pt. „Bądźmy uważni, bądźmy ostroż-
ni”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Dąbrowie 
Górniczej przeprowadzili na terenie parkingu przedszkola 
działania mające na cele uświadomienie rodzicom wagi 
bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach i zapiętych 
pasach bezpieczeństwa.

Dzieci otrzymały od gości liczne prezenty w postaci 
kolorowanek, kredek, magnesów i  innych gadżetów. 
Nie zabrakło twórczej aktywności przedszkolaków – 
plakatów i ulotek o tematyce z zakresu bezpieczeństwa. 
Najmłodsze dzieci z dużym wdziękiem i entuzjazmem 
zaprezentowały się na scenie w  montażu słowno-mu-
zycznym. Zwieńczeniem tygodnia był przemarsz uli-
cami miasta z  przesłaniem:,, Bezpieczny przedszkolak 
dziś, to bezpieczne społeczeństwo jutro”.

Agnieszka Osiak
Nauczyciel Przedszkola nr 33

Podczas majowej 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  rowero-
wych, służbę pełnić będą w rejonie Pogorii I, III i IV, 
a  także w  innych dzielnicach, m.in. w Strzemieszy-
cach. Dodatkowe patrole działać będą od 29 maja do 
30 września.

Miasto od wielu lat wspiera policję. Oprócz 
dodatkowych patroli, z  kasy miejskiej finanso-
wane są m.in. etaty 10 dzielnicowych, zakupiono 
radary, nowe radiowozy i paliwo do nich. Z po-
mocą środków samorządowych rozbudowany 
zostanie budynek komendy. W ramach przedsię-

wzięcia, po nadbudowie trzykondygnacyjnego 
lewego skrzydła o jedno piętro, powstanie budy-
nek biurowy. Wzdłuż ul. Granicznej zbudowany 
zostanie zupełnie nowy, 5-kondygnacyjny seg-
ment. Kubatura obiektu wzrośnie z nieco ponad 
11 do prawie 23 tys. m3. Jak przekonują policjan-
ci, realizowana inwestycja gruntownie zmieni 
komendę i  wprowadzi standardy przewidziane 
dla budynków policyjnych. „Niebiescy” będą 
pracować w  lepszych warunkach, w  lepszych 
warunkach przyjmowani mają być mieszkańcy. 
Zmieni się stanowisko dyżurnych, powiększone 
zostaną recepcja i  poczekalnia. Przebudowa-
ne i  powiększone zostaną pokoje przesłuchań 
i przyjęć zgłoszeń od mieszkańców. Budynek bę-
dzie dostępny dla niepełnosprawnych. Komenda 
w nowej odsłonie ma być gotowa jesienią 2016r.

 PK

Bezpieczniej dzięki 
miejskiemu wsparciu
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Aluminiowa branża  
rozwija się w Dąbrowie

Laboratorium powstało przy ul. Koksowniczej. 
Prowadzone będą w nim badania, które określą odpor-
ność elementów i  konstrukcji aluminiowych na ogień 
i działanie wiatru, testy dymoszczelności i wodoszczel-
ności, przepuszczalności powietrza, a także podatności 
na rdzewienie. Korzystanie z zaawansowanej aparatury 
badawczej, wykorzystanie kamer termowizyjnych 
i skanerów 3D, pozwoli na przygotowywanie rozwiązań 
prototypowych i próbek.

– Coraz więcej dąbrowskich firm stawia na rozwiąza-
nia innowacyjne. Pokazuje to  m.in. otwarcie labora-
torium. Z  kolei miasto stawia właśnie na współpracę 
z zakładami, klastrami czy Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną. Tą drogą wykorzystujemy potencjał in-
westycyjny Dąbrowy i umożliwiamy jej rozwój – mówi 
Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Polski Klaster Aluminium powstał w 2012 r. Założycie-
lami są: City Consulting Institute Sp. z o.o. – koordynator 
Klastra, Yawal S.A., Politechnika Częstochowska, Region-
alna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie i APS 
– System. Obecnie skupia 14 firm, instytucji i ośrodków 
badawczych, związanych z  branżą aluminiową. Klaster 
jest otwarty na współpracę z kolejnymi przedsiębiorstwa-
mi czy pracowniami projektowymi, które chcą skorzystać 
z zaplecza sprzętowego, a do tego są chętne podzielić się 
doświadczeniami i wiedzą. PK

Unowocześnianie produkcji aluminiowych konstrukcji, wprowadzanie nowych technologii, kształcenie 
specjalistów. To główne cele, które stawia przed sobą Polski Klaster Aluminium. 18 maja otworzył 
w Dąbrowie laboratorium badawcze.

Działalność dużych zakładów prze-
mysłowych i ich wpływ na środow-
isko oraz mieszkańców, to w ostat-
nim czasie gorący temat w Dąbrowie. 
Pojawiła się szansa, że dzięki pro-
gramowi specjalistycznych badań, 
związane z tym wątpliwości i speku-
lacje zostaną wyjaśnione.

Przedsiębiorstwa z  branży hutniczej, koksowniczej 
czy chemicznej funkcjonują w  oparciu o  zezwolenia 
wydawane przez marszałka województwa czy min-
istrów. Ich pole działania nie ogranicza się tylko do 
miasta, ale również do całego regionu, a nawet kraju. 
To dobrze pokazuje, że odpowiedź na pytanie, czy ich 
praca jest zbyt uciążliwa dla mieszkańców i  środow-
iska, dosłownie wykracza poza granice Dąbrowy Gór-
niczej. Szansa na uporządkowanie tej sprawy pojawiła się 
w grudniu zeszłego roku. Wtedy właśnie Janusz Ostapiuk, 
wiceminister środowiska, zadeklarował sfinansowanie 
programu badań zdrowotnych i środowiskowych, które-

go przygotowania podjęła się prof.  Danuta Mielżyńs-
ka-Svach, krajowy konsultant w  dziedzinie zdrowia 
środowiskowego. Zespół ekspertów już opracował 
program i  przekazał go do ministerstwa. Plan zakła-

da kompleksowe badania, obejmujące  zarówno stan 
zdrowia mieszkańców, jak i  środowiska naturalnego, 
które mają potrwać trzy lata. Teraz od ministra zależy, 
czy zostanie sfinansowany i zrealizowany. 

środowisko pod nadzorem
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Sztandar, wielki tort i słoń  
na 30-lecie szkoły
Przygotowywaną od wielu miesięcy uroczystość mogło popsuć planowane wyłączenie prądu. Przed-
stawiciele Zespołu Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej nawet nie chcieli o tym słyszeć. W efekcie wiel-
kie święto szkoły 15 maja odbyło się bez zakłóceń, a prądu zabrakło w następnym tygodniu.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Alfreda Szklarskie-
go z  Oddziałami Sportowymi w  Dąbrowie Górniczej 
– tak od września, wraz z początkiem roku szkolnego 
2015/2016, brzmieć będzie nazwa świętującej właśnie 
30-lecie szkoły. Jubileusz zbiegł się w czasie z nadaniem 
sztandaru Zespołowi Szkół nr 3, który wraz z  SP nr 
29 współtworzy jeszcze Gimnazjum nr 7 im. Alfreda 
Szklarskiego.

Szkołę z dąbrowskiego Broadwayu, zarządzaną obec-
nie przez Monikę Jagodzińską, wielu mieszkańców ko-
jarzy jako tę z największym i najładniejszym w regionie 
„orlikiem”. W  przyszłości powodów do dumy będzie 
jeszcze więcej: w tym roku rozpocznie się remont pawi-
lonu sportowego, na który miasto wyda w dwa lata 4,5 
mln zł. Lepszego prezentu na 30-lecie nie można sobie 
było wymarzyć.

– Sportem, który rozsławił Dąbrowę Górniczą w ca-
łym kraju, jest piłka siatkowa kobiet. Nasza placówka 
jako jedyna w mieście jest szkołą partnerską Klubu Siat-
karskiego Tauron Banimex MKS. W ramach współpra-
cy, która trwa już od trzech lat, uczniowie uczestniczą 
w meczach, śledzą dokonania piłkarek, kibicują i trzy-
mają za nie kciuki – przypomniała podczas uroczysto-
ści dyrektor Monika Jagodzińska.

Infrastruktura to nie wszystko. Podczas piątkowych 
uroczystości mówiła o tym Elżbieta Kaszuba, pierwsza 
dyrektor SP nr 29. – Wiedziałam, że kiedyś będzie to 
perła w koronie dąbrowskich szkół. Dziś ta szkoła ma 30 
lat i ta perła pięknie lśni, dzięki zaangażowaniu nauczy-
cieli, pracowników szkoły i całej społeczności szkolnej 
– mówił Elżbieta Kaszuba.

Dowodem na wspomniane zaangażowanie był m.in. 
ogromny tort w kształcie szkoły, który jedna z pracow-
nic ZS nr 3 przygotowała wraz z mężem. Poniedziałek 
i wtorek poświęcili na przygotowanie ozdób z plastycz-
nego lukru. Potem przyszła pora na pieczenie biszkop-
tów i montaż specjalnej platformy.

– To niemożliwe – skwitowała krótko inna pracowni-
ca szkoły informację od przedstawicieli Tauronu, którzy 
uprzedzali o planowanym na 15 maja wyłączeniu prądu 

na całym Broadwayu. W  efekcie energetyczna spółka 
przeniosła planowaną „awarię” na następny tydzień.

Jubileuszowi 30-lecia SP nr 29 i  uroczystości na-
dania sztandaru ZS nr 3 towarzyszyła premiera fil-
mu „Tomek i wehikuł czasu”, który uczniowie ZS nr 
3 zrealizowali pod okiem Jarosława Cyby, opiekuna 
Amatorskiego Klubu Filmowego Zagłębie w  Pałacu 
Kultury Zagłębia.

O wysokości tych stawek decydo-
wali radni podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. W głosowaniu 
zatwierdzili taryfy przedstawione 
przez Dąbrowskie Wodociągi oraz 
uchwałę dotyczącą dopłat do ceny 
wody ze środków miasta. W efekcie 
obu uchwał, stawki zostaną na tym 
samym poziomie co dotychczas.
Mieszkańcy Dąbrowy łącznie za 
metr sześcienny wody, z uwzględ-
nieniem dopłat ze strony miasta, 
zapłacą 6,55 zł brutto, a za odbiór 
metra sześciennego ścieków 7,38 zł 
brutto, co łącznie daje kwotę 
13,95 zł brutto.

Cena wody na tym samym poziomie

Nowa siedziba Biura Obsługi Klientów Dąbrowskich Wodociągów przy ul. Cieplaka.
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Przedszkolaki opanowały pałacową scenę
13 maja dzieci z 22 dąbrowskich przedszkoli i od-

działów przedszkolnych stworzyły barwne widowi-
sko. Była to już XII edycja Festiwalu Piosenki i Tańca 
Dąbrowskich Przedszkolaków. Tym razem zabawa 
organizowana jest pod bajkowym tytułem „Przed-
szkolaki lubią bajki”. Główną atrakcją były występy 
taneczno-wokalne oraz recytatorskie przedszkola-
ków. Tym razem uczestnicy usłyszeli o  królewnie 
zaczarowanej w żabę, o ptaku, kocie, a także pająku 
i  czarownicy. Przygody bohaterów przeplatały śpie-
wy, tańce i czarowanie. Tegoroczną imprezę organi-
zował i koordynował zespół: Ewa Bęben-Kuter (P-4), 
Alicja Romańczyk (P-4), Ewa Pikuła (P-8), Halina 
Radziej (P-32), Anna Strzałka (P-14), Aneta Kubasik 
(P -13) i Małgorzata Stańkowska (P -28).

Dąbrowski festiwal został uhonorowany w roku 2009 
prestiżową nagrodą im. Marii Weryho- Radziwiłłowi-
czowej przyznawanej przez miesięcznik „Bliżej przed-
szkola”.

pomoc od absolwentów

Jednakże dzisiaj chcieliśmy przybliżyć bieżące działa-
nia stowarzyszenia.

W ostatnich kilku latach dążyło do odnowienia pomni-
ka byłej, nieżyjącej od 1975 roku, dyrektorki szkoły pani 
Marii Szulc. Ta działaczka oświatowa i niepodległościowa 
zasłużyła na miano wybitnego człowieka-pedagoga i pa-
trioty. Wychowana została w rodzinie o  ideałach patrio-
tycznych (jej dziadek był uczestnikiem powstania stycz-
niowego). Po ukończeniu studiów w  latach 1925-30 była 
nauczycielką dzieci kadry wojskowej w Warszawie. Uczyła 
między innymi córki Józefa Piłsudskiego oraz synów Ju-
liusza Kaden-Bandrowskiego.

Od 1930 do wybuchu II wojny światowej wykłada-
ła biologię w  Gimnazjum im. E. Zawidzkiej, opieku-
jąc się jednocześnie drużyną harcerską. Przez okres 
wojny przechowywała u  siebie sztandar szkoły i  była 
współorganizatorką kompletów tajnego nauczania. 
Organizowała także pomoc żywnościową i  sanitarną 
dla więźniów obozów jenieckich utworzonych na tym 
terenie oraz dla ludzi najuboższych. Dzięki niej został 
zabezpieczony księgozbiór szkoły, archiwum i pomoce 
naukowe.

Po wojnie włączyła się żywo w reaktywowanie dzia-
łalności szkół w  Dąbrowie Górniczej. Od 1945  r. była 
Dyrektorem Gimnazjum i  Liceum im. E. Zawidzkiej. 
Po przejściu na emeryturę pracowała w Powiatowej Bi-
bliotece w Będzinie. Zmarła w 1975 r. i pochowana zo-
stała na cmentarzu Św. Trójcy w Będzinie w rodzinnym 
grobie, gdzie spoczywała jej matka i dwaj bracia, żołnie-
rze Legionów Polskich.

W 2007 r. pani dr Wanda Gauze absolwentka I Li-
ceum i wychowanka pani Marii Szulc podjęła z gro-
bu kartkę z  informacją wzywającą do uregulowania 
opłaty pod rygorem użycia miejsca spoczynku rodzi-
ny Szulców do ponownego chowania zmarłych. Po-
nieważ Maria Szulc nie pozostawiła po sobie żadnej 
rodziny, byli jej uczniowie (pani W. Gauze i  pan J. 
Skibiński) podjęli stosowne czynności. Ich starania 
doprowadziły do uregulowania powyższej kwestii, 
tzn. odstąpienia od pobierania opłat.

Po obsunięciu się płyty nagrobnej i  jej uszkodzeniu 
pani dr  H. Gauze zorganizowała pomoc kilku byłych 
uczennic, które zebrały fundusze i  zleciły naprawę 
szkody. Jednak na grobie stoi rzeźba z piaskowca, któ-
ra również wymaga renowacji. Pani H. Gauze spotkała 
się z przedstawicielami Stowarzyszenia Miasta Będzina, 
pragnąc uzyskać informację, w jakim kierunku powin-
ny pójść starania absolwentów, by móc odnowić grób 
rodziny Szulców. Dzięki tej wiedzy nawiązano współ-
pracę z konserwatorem zabytków – panią Sylwią Namy-
ślak, która widząc determinację i wysiłki członków sto-
warzyszenia, zaproponowała pomoc oraz przedstawiła 
zakres prac wraz z  kosztorysem opiewającym na sto-
sunkowo niską wycenę usługi (2.550,00 zł.). Zwracano 
się z prośbą do różnych instytucji, ale nie uzyskano na 
obecną chwilę żadnej pomocy finansowej. W związku 
z  tym podjęliśmy się indywidualnej zbiórki pieniężnej 
na w/w  cel. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki odniosą 
zamierzony cel i potwierdzą znaną prawdę – „historia 
to pamięć i groby”.

Cieszymy się z faktu, że udało nam się chociaż na jakiś 
czas ocalić od zapomnienia miejsce ostatniego spoczynku 
tak bardzo zasłużonych (nie tylko dla naszego miasta, lecz 
całego Zagłębia Dąbrowskiego) patriotów i społeczników 
oraz pielęgnować przekazane nam wartości takie jak: pa-
mięć, wdzięczność i bezinteresowność.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów l LO  
im. W. Łukasińskiego Elżbieta Boruszewska

Wiceprezes Stowarzyszenia Grzegorz Jaszczura

Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej zostało formalnie 
powołane w roku 1996. Członkowie stowarzyszenia byli twórcami i realizatorami wielu inicjatyw 
na gruncie społecznym i kulturalnym naszego miasta. Uczestniczą także w corocznie odbywającej 
się akademii z okazji powstania Liceum, w ostatnich latach połączonej ze ślubowaniem uczennic 
i uczniów klas pierwszych. A właśnie w bieżącym roku będzie obchodzona 115. rocznica powstania 
I Liceum Ogólnokształcącego.
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Przeżył zderzenie 
z „Pendolino”

Do niecodziennego zdarzenia doszło 18 maja na stacji 
kolejowej Gołonóg. Przechodzącego przez tory mężczy-
znę zahaczył przejeżdżający pociąg „Pendolino”. 39-la-
tek doznał jedynie urazu stopy.

Jak informuje dąbrowska policja, do wypadku do-
szło ok.  godz. 18. Z  ustaleń mundurowych wynika, 
że 39 -letni mężczyzna przechodził przez torowisko 
w  miejscu niedozwolonym. Gdy usiłował wspiąć się 
na peron, został zahaczony przez nadjeżdżający po-
ciąg.

Spotkanie z  rozpędzonym składem, dla mieszkańca 
powiatu zawierciańskiego zakończyło się oberwaniem 
pięty prawej stopy. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie 
niezagrażającym życiu.

Dąbrowa Górnicza znowu 
ugości kolarską elitę

Zbigniew Podraza, prezydent miasta i Czesław Lang, 
dyrektor generalny Tour de Pologne 13 maja podpisali 
umowę o wzajemnej współpracy przy organizacji dru-
giego etapu największego wyścigu kolarskiego w Polsce 
– Tour de Pologne. Po raz kolejny najlepsi kolarze świa-
ta finiszować będą w Dąbrowie Górniczej.

– To dla nas ogromny zaszczyt ponownie gościć 
w  Dąbrowie Górniczej kolarzy Tour de Pologne. To 
dzięki nim i  zaangażowaniu pana Czesława Langa 
w  nasze projekty, rozwija się w  Dąbrowie Górniczej 
turystyka rowerowa, coraz więcej osób wsiada na ro-
wer, powstają rowerowe stowarzyszenia. Cieszę się, że 
tak się dzieje, tym bardziej, że są u nas trasy i ścieżki 
rowerowe – mówił podczas spotkania prezydent Zbi-
gniew Podraza.

– Tour de Pologne to Kolarska Liga Mistrzów. Kolarze 
z prawie 50 państw przejadą przez najpiękniejsze zakąt-
ki Polski, przez prawie 500 miejscowości w całym kraju. 
Na trasie kibicować im będzie ponad 3 mln ludzi, 12-go-
dzinną transmisję telewizyjną obejrzy kolejnych kilka 
milionów widzów. Etap z  Częstochowy do Dąbrowy 
Górniczej będzie krótki, płaski i szybki, w slangu kolar-
skim – sprinterski – mówił Czesław Lang.

Kolarze przejadą przez Złoty Potok, Myszków, 
Chruszczobród. Do Dąbrowy wjadą od strony Tucznawy, 
potem przemierzą Ząbkowice, Gołonóg, przejadą główny-
mi ulicami miasta – Piłsudskiego, Królowej Jadwigi i So-
bieskiego. Pojadą do Będzina, zrobią pętlę wokół Syberki, 
by z powrotem wrócić do miasta i finiszować przy Pałacu 
Kultury Zagłębia. Lucyna Stępniewska

Kolarze 72. wyścigu Tour de Pologne trzeciego sierpnia finiszować 
będą w naszym mieście.

20.06.2015 odbędzie się już czwarta edycja Nocnego 
Biegu Świetlików. Start biegu nastąpi o godzinie 21:30, 
a dystans też jest przyjazny dla każdego – 6 km. Or-
ganizatorami zawodów jest Stowarzyszenie Aktyw-
na Dąbrowa, a bieg jest zaliczany do 4 Pucharu Ak-
tywnych MZUM.PL 2015. Jest to cykl trzech biegów 
i marszów, w których zawodnicy walczą o punkty do 
klasyfikacji ogólnej.

Nawet osoba zaczynająca przygodę z  bieganiem 
jest w stanie pokonać tę trasę. Bieg będzie rozgry-
wany wokół Pogorii III, a więc łatwo i przyjemnie, 
ale również może być szybko. Godzina ta również 
nie jest przypadkowa, a  mianowicie chcieliśmy, 
aby uczestnicy posmakowali biegania w nocy. Jest 
to zupełnie inny klimat, miejsca wyglądają zupeł-
nie inaczej w nocy, a widok plaży z drugiej strony 
jeziora jest rewelacyjny. Osobiście bardzo polecam, 
i warto przewietrzyć umysł po całym dniu, truchta-
jąc w tych okolicach.

Choć jeszcze o godzinie 21:30 będzie widno, to 
gwarantuję, że gdy wbiegniecie na metę, będzie 
już noc. Zalecane jest zabranie ze sobą oświetle-
nia osobistego np.  czołówki. Impreza cieszy się 
coraz większą popularnością i z roku na rok star-
tuje w  niej więcej zawodników, co również ma 
ogromny wpływ na klimat tego biegu. Oprócz 
biegu będzie również rozgrywany marsz nordic 
walking na tej samej trasie, a  o  godzinie 18:00 
będą startowały na plaży dzieci w  wieku 3-5, 
a o 18:30 6-7 latki.

A  więc każdy znajdzie coś dla siebie. Biuro za-
wodów będzie znajdowało się na terenie Ośrodka 
Centrum Sportów Letnich i Wodnych przy Pogorii 
III. Biuro startuje od godziny 18:00, zapisy na bieg 
i marsz będą trwały do godziny 20:45. Oprócz tego 
będą przewidziane atrakcje dla naszych maluchów. 
Na każdego zawodnika, który ukończy bieg lub 
marsz, na mecie będzie czekał medal ręcznie wy-
konany – z każdej edycji jest inny, a nawet śmiało 
można powiedzieć, iż każdy różni się od siebie.

Ten weekend będzie niesamowity, ponieważ już na 
następny dzień 21.06.2015 będzie rozgrywany rów-
nież pierwszy Dąbrowski Triathlon organizowany 
przez Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni, gdzie 
zawodnicy będą pokonywać trasę rowerową ulicami 
naszego miasta. Zapraszamy wszystkich do uczestnic-
twa w zawodach, więcej szczegółów na stronie www.
aktywnadabrowa.pl, a  jeśli chodzi o triathlon zapra-
szam na stronę http://www.dgtriathlon.pl/. 

bieg świetlików
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CROSS BŁĘDOWA
30 maja o godz. 11.00 w Dąbrowie Górniczej – Eu-

rocamping Błędów wystartuje Cross Błędowa.
Trasa 10 km jest urokliwa, wiedzie ścieżkami „Lasów 

Błędowskich”, ale jest też dość wymagająca, ponieważ 
jej zdecydowana część prowadzi podłożem piaszczy-
stym. Na trasie znajduje się również przeprawa przez 
niewielką rzekę „Biała Przemsza”. Zgłoszenia do 22 
maja przez stronę www.csir.pl, a także w dniu imprezy 
w  biurze zawodów. Organizatorzy ustalają limit 300 
uczestników. Opłata startowa wynosi 40,00 zł. Więcej 
informacji na www.csir.pl.

tradycyjnie już, W długi majowy weekend 
w mieście odbył się Dębowy Maj Festiwal
Po raz czwarty, Zielona i okolice Pogo-
rii III stały się miejscem, w którym licz-
ne propozycje czekały na rowerzystów, 
rolkarzy, biegaczy, żeglarzy, surferów, 
piłkarzy, koszykarzy czy siatkarzy. 
Nikt, kto lubi aktywny wypoczynek, nie 
mógł narzekać na nudę i brak interesu-
jących ofert.

Dębowy Maj Festiwal objął kilkadziesiąt wyda-
rzeń, m.in. zawody biegowe, turnieje streetball à, siat-
kówki i  tenisa plażowego, widowiskowe zmagania 
flyboardowe, pokazy zumby i  zajęcia fitness, wyścigi 
longboardowe i  turniej unihokeja. Nie zabrakło zajęć 
dla najmłodszych, warsztatów plastycznych czy zabaw 
i konkursów rodzinnych. Nad Pogorią III otwarto nowy 
plac zabaw i siłownię plenerową.
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Wszystkich fanów twórczości Sylwii Chutnik za-
praszamy na spotkanie z pisarką, które odbędzie się 
18 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w sali audiowi-
zualnej dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Ko-
ściuszki 25). Spotkanie autorskie odbędzie się w ra-
mach projektu „2015 Rok Promocji Czytelnictwa 
– Zaczytana Dąbrowa”, wstęp wolny.

Autorka zadebiutowała powieścią „Kieszonkowy 
atlas kobiet”. Wkrótce pojawiły się kolejne książki: 
Dzidzia, Cwaniary, Warszawa Kobiet, Mama ma 
zawsze rację, Proszę wejść, W krainie czarów. Pisar-
stwo Chutnik jest mocno zakorzenione w teoriach 
feministycznych i koncepcjach płci kulturowej. Nie 
bez przyczyny – jest absolwentką studiów gender, 
zajmuje się działalnością społeczną i kieruje funda-
cją na rzecz praw matek w Polsce „MaMa”.

Spotkanie realizowane jest dzięki środkom pozy-
skanym w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego.

W krainie Sylwii Chutnik czytelnik roku 2014
W piątek 15 maja 2015 r. odbyła się gala 
najaktywniejszych czytelników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górni-
czej. Podczas uroczystego wieczoru wyło-
niono „Czytelnika Roku 2014”.

Wszyscy uczestnicy Gali otrzymali pamiątkowe dy-
plomy wręczane przez Dyrektora Biblioteki Pawła Du-
raja oraz przez zaproszonych gości: Dyrektora Biblioteki 
Śląskiej prof.  zw. dr. hab. Jana Malickiego, Prezydenta 
Zbigniewa Podrazę, Pełnomocnika Prezydenta Marcina 
Bazylaka i Przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszkę Pa-
sternak. Imprezę poprowadziła Agnieszka Strzemińska 
– dziennikarka popularyzująca poprawną polszczyznę 
na antenie Polskiego Radia Katowice. Wieczorową Galę 
uświetnił recital piosenek Agnieszki Osieckiej w wykona-
niu aktorki teatralnej Agnieszki Wajs, która oczarowała 
gości swym głosem.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani najaktyw-
niejsi czytelnicy z  filii bibliotecznych oraz z  Biblioteki 

Głównej. Tytuł „Czytelnik Roku 2014” oraz pamiątkową 
statuetkę otrzymała Beata Mordarska. Laureatka przyzna-
ła, że była bardzo zaskoczona tym wyróżnieniem i zupeł-
nie się tego nie spodziewała. Przyznano również specjalne 
wyróżnienie w kategorii „Czytelnik Prasy 2014”. Otrzymał 
je Kazimierz Merta. Wyróżnieni Czytelnicy zostali nagro-
dzeni książkami, zaproszeniami do kina, teatru, a także na 
uroczystą kolację. Dodatkową niespodzianką dla czytel-
niczki roku był rysunek ze specjalną dedykacją Edwarda 
Lutczyna – artysty plastyka o charakterystycznej kresce.

Po zakończeniu Gali czekał na gości słodki poczęstunek.
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez sieć 

Księgarni Matras, Hotel Astra w  Dąbrowie Górniczej,  
Teatr Zagłębia w Sosnowcu oraz sieć kin Helios.

W związku z ogromnym uznaniem i poparciem przed-
sięwzięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej, „Gala Czytel-
ników” została wpisana na stałe do kalendarza imprez 
dąbrowskiej książnicy. W  przyszłości rozważane jest 
także zorganizowanie podobnej imprezy adresowanej  
do najmłodszych czytelników.

Wybieram bibliotekę!
Po raz kolejny w dniach 8-15 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowała Tydzień Bibliotek – akcję promującą czytel-
nictwo i biblioteki.

Tegoroczne hasło akcji brzmiało: „Wybieram biblio-
tekę”. W programie znalazły się różnorodne przedsię-
wzięcia promujące książkę i  instytucję. W  Bibliotece 
Głównej i filiach na terenie całego miasta organizowa-
ne były m.in. spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia dla 
dzieci i  młodzieży, konkursy, wystawy oraz kiermasz 
książek używanych.

Imprezą inaugurującą Tydzień Bibliotek był Festiwal 
Komiksu i  Ilustracji, podczas którego odbyły się licz-
ne wystawy, warsztaty oraz spotkania z  rysownikami,   
m.in. Bohdanem Butenko, Edwardem Lutczynem 
i Małgorzatą Flis.

Najmłodsi czytelnicy dąbrowskiej książnicy mieli 
okazję spotkać się z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, au-
torką wielu książek dla dzieci, tekstów do podręczni-
ków, bajek terapeutycznych, słuchowisk i telewizyjnych 
wieczorynek. Barbara Kosmowska – autorka książek dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych – spotkała się z uczniami 
dąbrowskich szkół. Bibliotekę odwiedziły również dwie 
nietuzinkowe kobiety: Izabela Sowa i Monika Szwaja.

Duzi i  mali czytelnicy, bibliotekarze oraz miłośnicy 
książek i  rowerów wzięli udział w  rajdzie rowerowym 
pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Z roku na rok przedsię-
wzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Tym razem w akcji wzięło udział aż 170 osób! Uczest-
nicy startowali spod dąbrowskiej Biblioteki Głównej 
i wyznaczoną trasą zmierzali do mety w Centrum Spor-
tów Letnich i  Wodnych Pogoria. Na miejscu czekały 
na nich liczne atrakcje: wspólne grillowanie, kiermasz 
książek i  turniej rodzinny. Zaproszeni goście również 
nie pozwolili na nudę: Daniel i Grażyna Dawidowiczo-
wie przygotowali pokaz i  warsztaty tańca szkockiego, 
Time4events zaprezentowali breakdance i  zapewnili 
wszystkim – małym i  dużym – watę cukrową, Woj-
ciech Mszyca opowiadał o zabytkowych rowerach, któ-
re można było obejrzeć podczas imprezy. Uczestnikom 

rajdu czas umilił również koncert Wiktorii Chwistek. 
Tradycyjnie wszyscy fani „dwóch kółek” razem z biblio-
tekarzami odczytali rowerowy wiersz.

Po raz kolejny podczas Tygodnia Bibliotek odbył 
się finał organizowanego przez MBP ogólnomiej-
skiego konkursu recytatorskiego dla przedszkola-
ków „Zakurzone wiersze”. W  występie finałowym 
w  Bibliotece Głównej wzięło udział 47 dąbrowskich 
przedszkolaków. Choć jurorzy mieli twardy orzech 
do zgryzienia, udało się wyłonić laureatów. Pierwsze 
miejsce zajęła Jagoda Gwizdż z Oddziału Przedszkol-
nego przy SP nr 5, drugie miejsce zdobył Sebastian 

Trędowski z Przedszkola nr 29, zaś trzecie Aleks Wa-
das z Oddziału Przedszkolnego przy SP nr 26. Komi-
sja konkursowa przyznała także 9 wyróżnień. Wszy-
scy uczestnicy finału zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami, pamiątkowymi dyplomami i  kolorowymi 
maskotkami, a  laureaci otrzymali książki z wiersza-
mi współczesnych polskich poetów.

Imprezą, która już na stałe wpisała się w  program 
obchodów Tygodnia Bibliotek, jest „Turniej Bibliotek”. 
Rozgrywki odbyły się już po raz dziesiąty, a jego tego-
rocznym organizatorem była Miejska i  Powiatowa Bi-
blioteka w Będzinie. Uczestnikami „Turnieju Bibliotek” 
byli uczniowie klas 2 ze szkół podstawowych z Będzina, 
Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, którzy mieli okazję po-
pisać się wiedzą na temat bibliotek, książek, historii i le-
gend Zagłębia. Każdy z uczestników otrzymał książkę 
i dyplom za uczestnictwo w turnieju, ponadto poszcze-
gólne klasy otrzymały kosze z  artykułami szkolnymi 
i  papierniczymi. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie 
będzińskich podziemi.

Tydzień Bibliotek w  dąbrowskiej MBP zakończyła 
uroczysta Gala „Czytelnik Roku 2014”, podczas której 
uhonorowani zostali najaktywniejsi czytelnicy bibliote-
ki. Laureatką konkursu została Beata Mordarska i tym 
samym otrzymała tytuł „Czytelnik Roku 2014”, wy-
różnienie specjalne – „Czytelnik Prasy 2014” – trafiło 
w ręce Kazimierza Merty.

Organizatorem Tygodnia Bibliotek była Miejska Bi-
blioteka Publiczna w  Dąbrowie Górniczej i  Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenia Re-
kreacyjno-Sportowe „Aktywa Dąbrowa”, Klub 80  Ro-
werów, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni, Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowska biblioteka serdecznie dziękuje za wsparcie!
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Akademia 
dla dużych 
i małych
Zapraszamy mieszkańców 
miasta na kolejny wykład orga-
nizowany w ramach edukacyj-
no-kulturalnego projektu pn. 
„Akademia Pokoleń”.

Gościem spotkania będzie Witold Czuksanow – 
dziennikarz, autor książek o  tematyce ogrodniczej, 
współprowadzący cotygodniowy program „Rok 
w ogrodzie” emitowany w TVP 1 w sobotnie, wczesne 
poranki. Spotkanie pn. „Ogród dla początkujących” 
odbędzie się 25 czerwca (czwartek) o  godz. 17.00 
w sali audiowizualnej Biblioteki Głównej.

Dzieci powyżej 10 roku życia zachęcamy do udzia-
łu w  warsztatach „Robotyka i  modelarstwo”, które 
odbędą się 25 maja (poniedziałek) o godz. 18.00 w Bi-
bliotece Głównej. Uczestnicy spotkania będą mieli 
okazję zbudować samolot z przygotowanych materia-
łów oraz robota Lego Mindstorm wraz z torem prze-
szkód.

Na najmłodszych uczestników „Akademii Pokoleń” 
czekają „Zabawy z Filipem i Mają”. „Pirackie przygo-
dy” – 10 czerwca (środa) o  godz. 17.00 – to zajęcia 
dla dzieci od 4 do 7 lat. Na zabawy ruchowe „Move 
your body” – 12 czerwca (piątek) o godz. 17.30 – za-
praszamy dzieci od 4 do 6 lat. Spotkania odbędą się 
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece 
Głównej.

29 maja (piątek) o  godz. 17.15 odbędą się kolejne 
warsztaty tańca szkockiego. Młodzież i dorosłych za-
chęcamy do udziału w  warsztatach fotograficznych 
„Fotografia dla każdego” (10 czerwca, godz. 11.00), 
które zaznajomią uczestników zarówno z  zagadnie-
niami technicznymi, jak i estetycznymi.

Pokaz naukowy Pana Korka pn. „Dźwięki w zasię-
gu ręki” to atrakcja dla całej rodziny – zarówno dla 
dużych i  małych uczestników spotkania. Spotkanie 
odbędzie się 17 czerwca (środa) o godz. 17.00 w sali 
audiowizualnej Biblioteki Głównej.

Organizatorem Akademii Pokoleń jest Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich i Miejska Biblioteka 
Publiczna w  Dąbrowie Górniczej. Projekt finanso-
wany jest przy udziale środków Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej.

Zapisy na wszystkie warsztaty pod nr tel. 32 639 03 
01. Liczba miejsc ograniczona. DM
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Dąbrowa oszalała na punkcie triathlonu!

Kilka zdań o stroju triathlonisty. W co się 
ubrać na zawody?

Są dwa rodzaje stroju startowego – strój jednoczęścio-
wy i  dwuczęściowy; ponadto strój może mieć małego 
pampersa (wkładkę), która ułatwia komfortową jazdę 
na rowerze. Powinien być przylegający, nie stawiać opo-
rów podczas startu, a  jednoczenie nie może krępować 
ruchów. Oferta jest coraz większa, można nawet w necie 
znaleźć firmy, które szyją takie stroje na miarę. Koszt 
kształtuje się od 140-700 zł.

Czy na pierwszy start taki strój jest nie-
zbędny?

Niekoniecznie. Można nawet wystartować w slipkach 
czy stroju kąpielowym; potem, po pływaniu, w  strefie 
zmian ubrać koszulkę. Zwłaszcza na krótkich dystan-
sach, jak sprint (np.  Dąbrowa Górnicza Triathlon), 
ubiór będzie odgrywał mniejszą rolę.

A co z pianką pływacką?

Pianka nie jest konieczna, ale z pewnością jest przy-
datna. Oprócz tego, że zapewnia komfortową tempera-
turę, kiedy woda w jeziorze jest zimna, utrzymuje rów-
nież na wodzie. Pomaga zatem osobom, które pływają 
słabo technicznie. Na każde 100 m odejmuje minimum 
kilka sekund.

Co to jest strefa zmian?

Po wyjściu z wody, zawodnik dobiega do strefy zmian, 
przebiera się i  wybiega z  rowerem na trasę kolarską. 
Po powrocie odwiesza rower i rusza na część biegową. 
Ważne jest kilka zasad, których trzeba przestrzegać.

Nie wolno RUSZAĆ SPRZĘTU I  ROWERÓW IN-
NYCH ZAWODNIKÓW! Zabronione jest wsiadanie na 
rower przed belką umożliwiającą start do części kolar-
skiej oraz kiedy kask jest niezapięty. Po powrocie z trasy 
kolarskiej, nie wolno odpiąć kasku, jeśli rower nie został 
odłożony na stojak. Zabronione jest wjechanie rowerem 
do boksu (przejechanie belki). Nad poprawnym zacho-
waniem zawodników czuwają sędziowie.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie regu-
laminu?

Za wykroczenia są przyznawane żółte kartki (dwie 
żółte oznaczają dyskwalifikację). Do najczęstszych, 
oprócz tych wymienionych przy okazji strefy zmian, 
należą  m.in.: zmiana trasy i  ominięcie bojki podczas 
pływania.

Czy są jakieś wymagania co do roweru? 
Musi być szosowy, czy może być górski?

Oczywiście, może być również MTB. Nawet na naj-
większych imprezach triathlonowych część zawodni-
ków-amatorów startuje na góralach. Kolarka daje pew-
ną przewagę, chociaż na trasie dąbrowskiego triathlonu, 
to nie musi być takie oczywiste – trasa jest dość kręta, 
a dystans krótki.

Czy dam radę? Słabo pływam...

Co do pływania: po pierwsze pianka pomaga; po 
drugie wystarczy kilka lekcji z  trenerem, żeby znacz-
nie poprawić technikę. Zwłaszcza, że w  Dąbrowie jest 
do przepłynięcia tylko 600 m, a limit czasu wynosi 30 
minut! A  jeśli z  pływaniem jest rzeczywiście tak źle, 
zawsze można wystartować w sztafecie. Wybrać swoją 
najmocniejszą dyscyplinę, a część pływacką pozostawić 
koledze czy koleżance z zespołu. Sztafety stają się coraz 
popularniejsze i dają mnóstwo frajdy.

Zapisy i więcej informacji na www.dgtriathlon.pl

Sylwester Kuster – 6-krotny indywidualny mistrz 

Polski „Elity” w Triathlonie, reprezentant kadry na-

rodowej, trener dąbrowskiego Triathlon X-Team.

trikuster@interia.pl

Teraz zostały uruchomione również zapisy sztafet (jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, trzecia 
biegnie). Moda ogarnęła różne środowiska – swój udział zapowiedzieli również nasi samorządowcy 
i politycy. Jak się okazuje, triathlon może być także świetną zabawą… z domieszką sportowej rywalizacji, 
oczywiście. Dla wielu osób będzie to debiut w tej dyscyplinie sportu. Sylwester Kuster z Triathlon X-Team 
odpowiada na kilka pytań, które najczęściej padają przed pierwszym startem.

codzienna porcja zdrowia
„Chodzimy Prawidłowo” pod takim ha-
słem ruszył program Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Projekt realizowany jest także w naszym mieście przez 
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking przy udziale Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki.

Amatorzy chodzenia z  kijkami i  wszyscy, w  których 
dopiero kiełkuje myśl o  takiej aktywności, będą mogli 
nauczyć się prawidłowej techniki nordic walking oraz 
uczestniczyć w programie na temat zdrowego odżywiania 

i ruchu. A to wszystko w każdy wtorek i czwartek o 17.00, 
przez pięć miesięcy od maja do września 2015 r. Zajęcia 
prowadzi licencjonowany instruktor PSNW, wielokrotna 
zdobywczyni podium czołowych imprez sportowych, Elż-
bieta Żuchowicz. Miejscem zbiórki jest molo przy Pogorii 
III. Nie trzeba posiadać własnego sprzętu, aby rozpocząć 
przygodę sportową. Istnieje bowiem możliwość bezpłat-
nego wypożyczenia kijków nordic walking. Kontakt do 
organizatora tel. 500 100 340.

Polecamy wszystkim zainteresowanym. We wtorki 
i czwartki bez względu na pogodę i wiek. az
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Pożyczki Gotówkowe z  pełną obsługą 
w domu, szybka decyzja, pożyczki dla każde-
go Eurocent tel. 663-225-225.

Pożyczka pozabankowa, bez BIK, do 5 tys. 
na dowód, tel. 535 595 945.

Konsolidacyjna, bankowa do 40 tys. na  
dowód, tel. 665 452 745.

W  ramach obchodów hutniczego święta i  Dnia Dziecka odbędzie się już tra-
dycyjnie piknik rodzinny dla pracowników ArcelorMittal Poland i mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej, na który serdecznie zapraszamy, w tym roku po raz pierwszy 
w parku Hallera. Dla gości przygotowaliśmy szereg atrakcji i konkursów, a gwiazdą 
wieczoru będzie T-Love. To wszystko będzie miało miejsce w sobotę, 13 czerwca.

Natomiast już wcześniej mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli świętować 
Dni Miasta, które ArcelorMittal Poland również wspiera. W  niedzielę, 31 maja, 
zapraszamy na specjalne stoisko ArcelorMittal Poland – będzie można zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie w foto-budce na tle wielkiego pieca, a także wziąć udział 
w wielu konkursach na scenie i wygrać nagrody zafundowane przez ArcelorMittal 
Poland.

Do kalendarza imprez wspieranych przez ArcelorMittal Poland należy jeszcze 
wpisać pikniki w Strzemieszycach Małych i Wielkich: pierwszy zaplanowany jest 
na 7 czerwca w Strzemieszycach Małych, a drugi – na 13 września w Strzemieszy-
cach Wielkich.

Od kilku lat bardzo popularną imprezą w województwie śląskim jest Industriada 
– Święto Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku zaplanowana jest na 13 czerwca. 
W miastach województwa śląskiego, gdzie ArcelorMittal Poland ma swoje zakłady 
i które organizują Industriadę, również będziemy obecni w tym dniu.

ArcelorMittal Poland od lat stara się aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej. Dlatego z wielką przyjemnością oczekujemy spotkania na 
majowo-czerwcowych imprezach.

Życzymy udanej zabawy!

Pikniki czas zacząć
Maj i czerwiec to okres licznych imprez 
plenerowych. ArcelorMittal Poland bardzo 
chętnie włącza się w lokalne inicjatywy, 
organizowane w Dąbrowie Górniczej i ościennych 
miastach. Jak co roku zaprasza też do udziału 
w swoich imprezach.

tzn w sieci i na wystawie
18 maja w  Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 

wernisaż wystawy prac uczniów Technicznych Zakła-
dów Naukowych. TZN w sieci sztuki jest wystawą pre-
zentującą osiągnięcia uczniów Technicznych Zakładów 
Naukowych w roku szkolnym 2014/2015. Na wystawie 
oglądać możemy rysunki, prace z liternictwa i kompo-
zycji, projektowania graficznego, fotografii oraz grafiki 
komputerowej, znajdziemy również obiekty codzien-
nego użytku, którym uczniowie dali nowe, artystyczne 

życie. Większość prac zrealizowanych zostało podczas 
zajęć lekcyjnych kierunku organizacja reklamy: rysun-
ku liternictwa, fotografii reklamowej, technik poligra-
ficznych, grafiki komputerowej, organizacji i  techniki 
reklamy. Ekspozycja odsłania kulisy zajęć TZN, szkoły 
z ponad 40-letnią tradycją, której organizacja reklamy 
jest najmłodszym kierunkiem.

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie 
prezentowane są najnowsze prace uczniów. 



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (187) maj 2015

16 z pierwszej ręki

 8 Zostań wolontariuszem 
Tour de Pologne!

Jesteś fanem sportu i nie boisz się wyzwań? Chcesz 
poczuć prawdziwe emocje i  zobaczyć z  bliska spor-
tową rywalizację na najwyższym światowym pozio-
mie? Jeśli tak – zostań wolontariuszem 72. Tour de 
Pologne. I Ty możesz dołączyć do ekipy, która wraz 
z  Lang Teamem pracować będzie przy organizacji 
Tour de Pologne w  Dąbrowie Górniczej 3 sierpnia 
2015 roku! Przyłączając się, zostaniesz jednym z or-
ganizatorów największej imprezy sportowej w  Pol-
sce, której na trasie kibicuje ponad 2 miliony osób, 
a  dzięki transmisjom telewizyjnym dociera ona 
do prawie 60 milionów widzów na całym świecie. 
Wszystkich chętnych prosimy o  rejestrację drogą 
elektroniczną pod adresem wolontariat@idabrowa.pl 
do 30 czerwca 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać 
imię i  nazwisko, wiek oraz adres e-mail. Dodatko-
wych informacji udzielają pracownicy Biura Orga-
nizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 
Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 668 573 
952 lub 602 502 478.

 8 Uwaga awaria!
W związku z awarią kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Augustynika wprowadzona została zmiana organiza-
cji ruchu drogowego. Utrudnienia mogą potrwać do 
26 maja. Usunięcie awarii związane jest z konieczno-
ścią wyłączenia z ruchu odcinka drogi od skrzyżowa-
nia z ulicą Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ulicą 
Kołłątaja. Wyłączenie tego odcinka drogi wymusza 
również wprowadzenie zmian w  organizacji ruchu 
w  rejonie skrzyżowania z  ulicą Królowej Jadwigi. 
Z ruchu wyłączony został pas ruchu, na jezdni w kie-
runku Gołonoga, przeznaczony do lewoskrętu w uli-
cę Augustynika.

Objazdy prowadzą w  kierunku Gołonoga ulicą 
Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego do Augustynika. 
Natomiast w  kierunku centrum ulicą Królowej Ja-
dwigi, Górników Redenu, Cieplaka do Augustynika.

Roboty prowadzone będą w sposób pozwalający na 
zachowanie przejezdności do ulicy Kołłątaja.

 8 Konsultacje Strategii 
Rozwoju parku Zielona

Jeśli jesteś zainteresowany parkiem Zielona i  tym, 
jak może się zmienić w  przyszłości, zachęcamy do 
zapoznania się ze Strategią wypracowaną w oparciu 
o  warsztaty z  mieszkańcami odnośnie tego terenu. 
Uwagi można zgłaszać do 1 czerwca br.

Konsultacje zainicjowane zostały przez Biuro 
Funduszy i  Projektów Unijnych i  skierowane są do 
wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim ob-
szarem całe miasto. Zachęcamy do zapoznania się 
z projektem Strategii.

Procedura prowadzona jest na podstawie Zarzą-
dzenia Nr 280.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Gór-
nicza z dnia 11.05.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia 
konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru 
Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Konsultacje trwają do 1 czerwca 2015  r. Uwagi 
do dokumentu należy przekazać do Biura Organi-
zacji Pozarządowych i  Aktywności Obywatelskiej. 
Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio 
w Biurze Funduszy i Projektów Unijnych (od ponie-
działku do piątki w godz. 7.30-15.30, pok. 114, tel. 32 
295 96 80, e-mail kjurczak@dabrowa-gornicza.pl). 
Pracownicy biura udzielają wszelkich dodatkowych 
informacji dot. dokumentu.

 8 Dąbrowskie Wodociągi 
informują

Od dnia 11 maja 2015 roku Biuro Obsługi Klienta 
będzie zlokalizowane w budynku przy ul. Cieplaka 19. 
Płatności można dokonywać w Biurze Obsługi Klienta, 
gotówką poprzez wpłatomat oraz kartami płatniczymi. 
Stanowisko Nr 1 – Rozliczenia tel. 32 63 95 102, Stano-
wisko Nr 2 – Umowy – Wodomierze tel. 32 63 95 113, 
Stanowisko Nr 3 – Uzgodnienia techniczne tel.  32 63 
95 114, Stanowisko Nr 4 – Wpłaty i windykacja tel. 32 
63 95 142. Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedziałek 
7.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

 8 ZUS zakłada konta na PUE
Podczas Dni Dąbrowy Górniczej, w sobotę 30 maja, 

eksperci Inspektoratu ZUS pomogą zainteresowanym 
mieszkańcom założyć konto na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE). Dyżurować będą w  specjal-
nie oznakowanym namiocie – z logo ZUS.

Każdy posiadacz konta może zrealizować większość 
spraw związanych z  ubezpieczeniami społecznymi 
bez wychodzenia z  domu – przez internet. Pozwala 
to m.in. na uzyskanie informacji o ubezpieczeniach, 
świadczeniach i płatnościach, a także na sprawdzenie 
wszelkich swoich danych w ZUS-ie.

Rejestracja na PUE zajmie zaledwie chwilę. Proces 
przebiega dwuetapowo. Najpierw należy zarejestro-
wać konto na pue.zus.pl. Na tym etapie klient dostaje 
potwierdzenie założenia konta oraz unikalny numer 
identyfikacyjny, czyli login. Na koniec należy po-
twierdzić tożsamość. Dlatego konieczny jest tu doku-
ment np. dowód osobisty.

 8 Mediacje rodzinne 
w sytuacji rozwodu

Od października 2014r. na terenie Zagłębia Dąbrow-
skiego stowarzyszenie Centrum Komunikacji i  Me-
diacji „Dialog” realizuje projekt „Mediacje rodzinne 
w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”. 
Projekt, który potrwa jeszcze do 30 czerwca, zakłada 
prowadzenie bezpłatnych konsultacji przez mediato-
rów, podczas dyżurów w Sądach Rejonowych Dąbrowy 
Górniczej i  Będzina oraz w  Sosnowieckim Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Dyżury odbywają się 
w  poniedziałki w  godzinach 16.00-17.00 – najbliższe 
dyżury zaplanowane są 25 maja oraz 8, 15 i 22 czerwca.

– Poprzez nasz projekt chcemy zwrócić uwagę na pro-
blemy, jakich doznają dzieci podczas rozstania rodzi-
ców i  zachęcić dorosłych do podejmowania konstruk-
tywnych działań, których celem jest ochrona potrzeb 
i praw najmłodszych członków rodziny – mówi Monika 
Górska, koordynator projektu, prezes Centrum Komu-
nikacji i Mediacji „Dialog”. – Mediacja jest dobrowol-
na, poufna i umożliwia stronom konfliktu bezpośredni 
wpływ na jego rozstrzygnięcie.

– Na podsumowanie projektu, w  czerwcu, planu-
jemy zorganizowanie debaty panelowej poświęco-
nej tematyce mediacji rodzinnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji dziecka w rozstaniu rodzi-
ców – zapowiada Monika Górska, mediator, prezes 
Centrum Komunikacji i  Mediacji „Dialog”. W  spo-
tkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wymiaru 
sprawiedliwości, pomocy społecznej, oświaty oraz 
organizacji pozarządowych, które działają w  obsza-
rze wspierania dziecka i rodziny.

Projekt jest współfinansowany ze środków The 
Velux Foundatins w  ramach konkursu „Bezpiecz-
ne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Kontakt 
mailowo ckimdialog@onet.eu oraz telefonicznie 
501-470-575. az

 8 5 czerwca urząd nie pracuje
Zgodnie z  zarządzeniem prezydenta miasta z  7 

stycznia 2015 r., które ukazało się na podstawie usta-
wy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach 
samorządowych, 5 czerwca br. będzie dniem wolnym 
od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dą-
browie Górniczej, w  zamian za święta przypadające 
w roku 2015 w sobotę, tj. 15 sierpnia. az

 8 Zagłębiowski Dzień 
Onkologiczny

20 czerwca Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkie-
wicza organizuje Zagłębiowski Dzień Onkologicz-
ny, podczas którego będzie możliwość skorzystania 
z  bezpłatnych badań diagnostycznych oraz specja-
listycznych porad lekarskich. Szczegóły wkrótce na 
www.dabrowa-gornicza.pl.

 8 Tauron – nowe faktury za 
prąd

Firma Tauron Polska Energia wprowadza zmiany 
w  rachunkach za energię elektryczną. Do najważniej-
szych należą: zmiana numeru klienta oraz konta ban-
kowego do wpłat za energię, jak również zmiana liczby 
otrzymywanych blankietów. Oznacza to, że należności 
za energię trzeba wpłacać na nowy numer konta podany 
na fakturze, o ile dokonuje się wpłat na poczcie, trzeba 
to robić na nowych blankietach wpłat. Jeżeli korzysta 
się z  rozliczenia sześciomiesięcznego, otrzyma się 5 
blankietów na równe kwoty, a nie 6 jak do tej pory.

Aby nie dać się oszukać, firma Tauron informuje, 
że wprowadzone zmiany nie wymagają modyfikacji 
umowy, nie trzeba podpisywać żadnych dokumen-
tów. Przedsiębiorstwo nie wysyła swoich przedsta-
wicieli do domów, a o  ile odwiedzą nas takie osoby, 
prosi o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 
32/606 0 606.

 8 druga tura wyborów  
prezydenckich

10 maja, w  pierwszej turze wyborów prezydenc-
kich, w  Dąbrowie Górniczej zwyciężył Bronisław 
Komorowski. Zagłosowało na niego prawie 18 tys. 
wyborców.

W  naszym mieście uprawnionych do głosowania 
było 99 433 osób. Udział wzięło 48 321 osób. 151 osób 
głosowało na podstawie zaświadczenia o  prawie do 
głosowania. W mieście oddano 47 894 ważne głosy.

Po zliczeniu głosów z 67 Obwodowych Komisji Wy-
borczych, najlepszy wynik uzyskał Bronisław Komo-
rowski – 17 964 głosy. Drugie miejsce zajął Andrzej 
Duda – 12 503, a trzecie Paweł Kukiz – 11 965. Pozostali 
kandydaci otrzymali: Magdalena Ogórek – 1638, Janusz 
Korwin-Mikke – 1601, Janusz Palikot – 1004, Adam Ja-
rubas – 367, Jacek Wilk – 272, Grzegorz Braun – 257, 
Marian Kowalski – 229, Paweł Tanajno – 94.

Druga tura, w której zmierzą się Bronisław Komo-
rowski i Andrzej Duda, odbędzie się 24 maja. Lokale 
wyborcze otwarte będą od godz.7 do 21.
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Aby kawa  
nie wystygła...
Pierwszy cykl comiesięcznych 
spotkań „Salon kultury. Kawa 
z Gwiazdą” już za nami. Po 
wakacjach będzie równie 
ciekawie, jak nie bardziej!

Kameralny nastrój spotkania przy filiżance „małej 
czarnej” udzielał się nie tylko publiczności. Zapro-
szeni goście ze świata sztuki i kultury śmiało opowia-
dali o  swoich perypetiach, nie tylko na gruncie za-
wodowym. Okazja do poznania gwiazdy od bardziej 
prywatnej strony, za każdym razem budziła uśmiech 
na twarzach, nie tylko widzów, ale i  samych zapro-
szonych.

Ostatnim gościem przed wakacjami był aktor – An-
drzej Grabowski. Z niezwykłą skromnością, humorem 
i dystansem do siebie opowiadał o pierwszych krokach 
na scenie, drodze zawodowej i dylematach z nią związa-
nych. Było i miejsce na refleksję. Wielokrotnie akcento-
wał rolę osób, które pomagały mu na różnych etapach 
kariery, nie zawsze łatwych. Tradycyjnie nie zabrakło 
oczywiście autografów i  wspólnych zdjęć. Na kolejne 
spotkania w Pałacu Kultury Zagłębia zapraszamy po 
przerwie wakacyjnej. 

Głównym sponsorem spotkań „Salon kultury. Kawa 
z  Gwiazdą” jest Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Fantastyczni tancerze
Ich żywiołowe tańce można było zobaczyć w  Cen-

trum Handlowym Pogoria. Bajkowe widowisko zakoń-
czone zostało warsztatami tanecznymi, prowadzonymi 
przez Natalię Storozhuk i  Olenę Dodchuk. Fotografie 
tej ostatniej można oglądać w Nemo Wodny Świat. To-
warzyszyły im występy wokalistów z  Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej. Goście uczestniczyli w  zaję-
ciach w pracowni szkła artystycznego i pracowni malar-
skiej MOPT, korzystali z bazy sportowej naszego mia-
sta, wypoczywali nad Pogorią. Wyjechali zachwyceni 
Dąbrową i dąbrowianami.

Projekt „Mistrzowskie drogi, uczniowskie ścieżki” re-
alizowany na Ukrainie między innymi w Czerniowcach, 
Lwowie, Rovne, Ivano Frankowsku, Tarnopolu i Kamień-
cu Podolskim to dwubiegunowa prezentacja aktualnych 
zjawisk w  sztuce polskiej dla społeczności ukraińskiej 
oraz w sztuce ukraińskiej dla społeczności polskiej. Cykl 
indywidualnych wystaw artystów młodego pokolenia i ich 
pedagogów oraz towarzyszący im program warsztatów 
i wykładów mają na celu wymianę wiedzy oraz zbliżenie 
między środowiskami artystycznymi Polski i  Ukrainy. 
Inicjatorem projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Pracy 
Twórczej w Dąbrowie Górniczej. 

W Dąbrowie Górniczej gościła ostatnio grupa tańca nowoczesnego Light z Miejskiego Pałacu Dzieci 
i Młodzieży w Rovne – Ukraina. 

W  tegorocznej edycji Art Passion Festival ocenie 
jurorów zostało poddanych łącznie około 700 prac 
od twórców nieprofesjonalnych z  kraju i  zagranicy. 
Blisko 500 zakwalifikowanych do konkursu prac 
będzie można oglądać w Galerii PKZ oraz w holach, 
jeszcze do 30 czerwca. Artyści prezentują swoje dzieła 
w  czterech kategoriach sztuki: malarstwo, fotografia 
artystyczna, rzeźba i haft artystyczny.

Od lipca 2015 r. prace eksponowane będą w różnych 
muzeach na terenie Zagłębia, m.in. w Muzeum Zagłę-
bia w Będzinie, w Galerii Sztuki „Kana Art” w Sosnow-
cu, Galerii Sztuki Współczesnej w Czeladzi. Wystawy 
będą trwały do 30 sierpnia i zakończą się finisażami. 
Dodatkowo wydany zostanie katalog festiwalowy.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie 
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Art Passion Festival 2015
21 maja w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej odbyło się 
uroczyste otwarcie drugiej edycji 
Międzynarodowego Zagłębiowskiego 
Festiwalu Sztuki Art Passion Festival. 
Imprezie towarzyszył Dzień Zagłębi-
owski, który uświetniły m.in. występy 
zespołu Gołowianie, Miejskiej Orki-
estry Dętej oraz uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Michała Spisa-
ka w Dąbrowie Górniczej.
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Sezon jak rollercoaster
Pod koniec kwietnia koszykarze 
MKS-u zakończyli swój pierwszy 
sezon na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym. Dla zawodników 
nastała chwila odpoczynku, dla 
działaczy i szkoleniowców czas 
układania składu, dla wszystkich 
moment podsumowań.

– Ten debiutancki sezon był jak rollercoaster. Sprawi-
liśmy sporo niespodzianek, wygrywając mecze, w któ-
rych nie dawano nam szans. Niestety, było też kilka 
spotkań, które „musieliśmy wygrać”, a jednak przegra-
liśmy. Wyprzedziliśmy ekipy, które miały już doświad-
czenie i sukcesy w ekstraklasie, mogliśmy także liczyć 
na znaczące wsparcie kibiców, więc sportowo i organi-
zacyjnie rozgrywki można uznać za udane – ocenia Ra-
fał Podgórski z zarządu dąbrowskiego klubu.

Podobnie o debiucie wypowiada się Marcin Piecho-
wicz, rozgrywający MKS-u.

– Uważam, że jako drużyna poradziliśmy sobie cał-
kiem nieźle. 11. miejsce w pierwszym sezonie to dobry 
wynik. Oczywiście można przyczepić się do kilku me-
czów przegranych po bardzo słabej grze, ale wolałbym 
przywołać spotkania, w  których byliśmy skazani na 
pożarcie, a walczyliśmy jak równy z równym lub nawet 
zwyciężaliśmy. Na początku rozgrywek wielu z nas chy-
ba nie wiedziało, czego się spodziewać. Dla większości 
z nas były to pierwsze momenty w ekstraklasie. Zaczę-
liśmy słabo, ale potrafiliśmy powalczyć, chociażby ze 
Stelmetem i Czarnymi – mówi Marcin Piechowicz.

Chwila wytchnienia dla graczy, to gorący okres dla 
działaczy. Klub aktualnie prowadzi rozmowy z zawod-

nikami dotyczące ich występów w  dąbrowskiej dru-
żynie. W  najbliższym czasie powinno rozstrzygnąć 
się, z  jakim składem MKS zagra w sezonie 2015/2016. 
Wiadomo natomiast, że do nowego sezonu dąbrowia-
nie przystąpią pod wodzą dotychczasowych trenerów – 
Wojciecha Wieczorka i Michała Dukowicza.

– Jeszcze przed zakończonymi rozgrywkami zapew-
nialiśmy ich, że to sezon, w którym wszyscy uczymy się 
ekstraklasy. Można więc powiedzieć, że nad trenerami 
był rozpostarty taki parasol ochronny. Dostali więc od 
nas kredyt zaufania. Teraz jednak będziemy już konse-

kwentni, bacznie przyglądając się sytuacji i na bieżąco 
analizując działania sztabu szkoleniowego – tłumaczy 
Łukasz Żak, prezes klubu.

Oprócz rozgrywek w  ekstraklasie, klub będzie kon-
tynuował i  rozwijał szkolenie młodzieży. Perspektywa 
występów w  gronie najlepszych ma być magnesem, 
który przyciągnie koszykarski narybek z regionu. Taka 
strategia procentuje, a  pokazał to właśnie zakończony 
sezon. Drużynę prowadzili szkoleniowcy od lat związa-
ni z  Dąbrową, a  kadra w  dużej mierze opierała się na 
wychowankach. Przemysław Kędzior

Szach i mat, królewska gra
19 kwietnia zakończyły się w wojewódz-
twie śląskim rozgrywki III Ligi Seniorów. 
– Nasza trzecia drużyna drugi rok z rzędu 
odniosła w nich zwycięstwo – poinfor-
mował Rafael Pierzak, prezes Szachowe-
go Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza.

– Tym razem walka była bardzo wyrównana i o ko-
lejności w tabeli decydowała ostatnia runda. Ostatecz-
nie trzy drużyny zdobyły po 16 pkt (każda zanotowała 8 
zwycięstw i 1 porażkę), jednak dzięki najlepszemu bilan-
sowi małych punktów nasz zespół zajął pierwsze miejsce! 
Poza nami na podium znalazły się jeszcze zespoły UKS 
21 Podlesie oraz KS Dors Ruda Śląska. Ponadto każdy (!!!) 
z naszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej zdo-
był medal. Indywidualnie złote medale wywalczyli: na 
2. szachownicy Krzysztof Gmaj 8 pkt z 9. partii, na 3. 
szachownicy Bogdan Morkisz 7 pkt z  9. partii i  na 6. 
szachownicy Agnieszka Słabek 8 pkt z 9. partii. Z kolei 
srebrne medale zdobyli: na 1. szachownicy Marcin Maj-
cher 5 pkt z 9. partii, na 4. szachownicy Rafael Pierzak 

7 pkt z 9. partii i na 5. szachownicy Marek Sensuła 5 pkt 
z 7. partii. Ponadto nasz skład uzupełnił Zbigniew Bro-
żek, który wygrał obydwie rozegrane partie na 5. sza-
chownicy. Tabelę wraz ze szczegółowymi rezultatami 
można znaleźć na stronie: http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2015/tdr_1085/results.html? l=pl&tb=206_.

Jednak najważniejszym wydarzeniem dla dąbrow-
skiego klubu w  tym roku będzie debiut w  Ekstralidze 
szachowej. Kluby walczyć będą o  tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski w szachach. W tym sezonie oprócz klubu 
dąbrowskiego, elitę 10 najsilniejszych drużyn w  kraju 
będą tworzyły: VOTUM S.A. Polonia Wrocław, WASKO 
Hetman Katowice, Akademia Szachowa Gliwice, Basz-
ta MOS Żnin, TS Wisła Kraków, KSz Silesia Racibórz, 
KSz Stilon Gorzów Wlkp, UKS Rotmistrz Grudziądz 
i LKS Chrobry Gniezno. Nasza pierwsza drużyna, która 
w  tym roku miała występować w  rozgrywkach I  Ligi, 
znalazła się w  Ekstralidze dzięki rezygnacji z  udziału 
zespołu Sharks Warszawa. Zdecydowana większość 
zawodników Sharks przeszła do naszego klubu i dzięki 
temu w Dąbrowie Górniczej, oprócz drużyn MKS Tau-
ron Banimex (siatkówka kobiet) i MKS Dąbrowa Górni-
cza (koszykówka mężczyzn) będziemy mieli trzeci klub 

występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej w Pol-
sce. Nasz zespół będzie występował w  następującym 
składzie: arcymistrz Zbigniew Pakleza, arcymistrz Ar-
tur Jakubiec, arcymistrz Radosław Jedynak, mistrz mię-
dzynarodowy Jakub Czakon, mistrz międzynarodowy 
Paweł Weichhold, mistrz międzynarodowy Dariusz 
Szoen, mistrz międzynarodowy Krzysztof Pańczyk, 
kandydat na mistrza Michał Mazurkiewicz, mistrzyni 
międzynarodowa Edyta Jakubiec i mistrzyni FIDE Ewa 
Przeździecka. Jako zespół mamy siódmy średni ranking 
wśród pozostałych drużyn, więc naszym głównym ce-
lem na ten sezon jest utrzymanie się w Ekstralidze. Roz-
grywki wystartują 8 maja w Gliwicach, a zakończą się 
4 października we Wrocławiu. Oficjalną stroną interne-
tową rozgrywek jest: www.ligaszachowa.pl.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (187) maj 2015

19sport

Mogło być lepiej

Dąbrowianki, w  drugim meczu o  piąte miejsce, po-
konały Legionovię Legionowo. Po łatwo wygranym 
pierwszym secie, w pozostałych partiach musiały wło-
żyć sporo pracy, by uporać się z rywalkami. Pojedynek 
zakończył się wynikiem 3:0, co dało MKS-owi piątą lo-
katę w ekstraklasie.

Medale mistrzostw Polski, puchary czy superpuchar, 
wywalczone w  minionych latach, rozbudziły apety-
ty wśród dąbrowskich sympatyków siatkówki. Sezon 
2014/2015 pozostawił niedosyt.

– Mogło być lepiej. Myślałem, że będziemy w czoło-
wej czwórce. Teraz musimy skoncentrować się na przy-
szłym sezonie – podsumował podczas konferencji pra-
sowej Robert Koćma, prezes klubu.

– Sezonu nie uważam za stracony. W rundzie zasad-
niczej przydarzały się problemy, kontuzje, przez to nie 
grałyśmy w komplecie i wyniki nie były najlepsze. Jed-
nak moim zdaniem w  play off zaprezentowałyśmy się 
bardzo dobrze – stwierdziła Eleonora Dziękiewicz, ka-
pitan MKS-u.

W przyszłym sezonie MKS prowadzony będzie przez 
dotychczasowego szkoleniowca, Juana Manuela Serra-
malerę.

– Konstruujemy skład w  miarę możliwości finan-
sowych, mając na uwadze to, by był jak najlepszy pod 
względem sportowym. W  klubie zostają Natalia Pie-
karczyk, Joanna Staniucha-Szczurek, Tamara Kaliszuk, 

Eleonora Dziękiewicz, Krysia Strasz i Katarzyna Urban. 
Dominika Sobolska jeszcze zastanawia się nad swoją 
przyszłością – powiedział trener Serramalera.

Do nowych rozgrywek sezonu, organizacyjnie i  fi-
nansowo, przygotowują się również władze klubu. Wia-
domo, że kontynuowana będzie współpraca z miastem 
i  Tauronem. Firma Banimex prawdopodobnie wycofa 
się ze wspierania siatkówki, zarówno żeńskiej, jak i mę-
skiej. Trwają też rozmowy z innymi sponsorami.

Oprócz zespołu seniorskiego, MKS ma spore osią-
gnięcia wśród drużyn młodzieżowych.

– To był dla nich najlepszy sezon. Kadetki i  junior-
ki zdobyły mistrzostwo Śląska, grały w  finałach mi-
strzostw Polski, młodziczki były trzecie w regionie. Wy-
stąpiliśmy w  Młodej Lidze Kobiet. Trzeba podkreślić, 
że bazujemy na naszych wychowankach. Inne zespoły 
ściągają do siebie siatkarki z  całego kraju – zauważył 
Grzegorz Balcarek, trener grupy młodzieżowej.

– Debiutancki sezon w Młodej Lidze Kobiet był cięż-
ki. Stać nas było na lepszy wynik, ale system rozgrywek 
był taki, że trafiłyśmy do mocnej grupy. W  drugim 
etapie dałyśmy z siebie wszystko – powiedziała Natalia 
Wydmańska, kapitan zespołu.

Ostatecznie młode dąbrowianki uplasowały się na 9. 
pozycji.

Przemysław Kędzior

9 maja dąbrowskie siatkarki zakończyły sezon. Nadszedł czas 
pierwszych podsumowań i układania planów.

Najbliższe imprezy  
biegowe

• 30 maja – II Cross Błędowa – Błędów, opła-
ty i zapisy tylko do 23 maja www.csir.pl

• 6 czerwca – W  poszukiwaniu dębowych 
liści – bieg na orientację http://rno.rowero-
wanorka.pl/

• 20 czerwca – IV Bieg Świetlików- Pogoria 
III, www.aktywnadabrowa.pl

• 9 sierpnia – II Cross Maraton Pustyni Błę-
dowskiej Półmaraton Suhara – Błędów, 
www.aktywnadabrowa.pl

• 20 września – III Dycha Spadających Liści 
– Pogoria III, www.aktywnadabrowa.pl

• 7 października V Bieg Hutnika Arcelor-
Mittal Poland www.triathlon.strefa.pl

• październik – Cross Czwórki – Pogoria IV 
ww.pogoriabiega.pl

• 6 grudnia – II Bieg Mikołajkowy – Bieg 
Charytatywny www.csir.pl

Imprezy rowerowe
• 6 czerwca Będziński Klub Rowerowy 

Ghostbikers organizuje „W  poszukiwaniu 
dębowych liści” – Rajd na orientację dla 
dzieci z  opiekunami, który odbędzie się 
w  Parku Zielona. Trasa rowerowa liczyć 
będzie około 30  km, trasa piesza około 
10 km.

• 21 czerwca Stowarzyszenie Pozytywnie 
Zakręceni oraz SRS Aktywna Dąbrowa za-
praszają na Dąbrowa Górnicza Triathlon. 
To dyscyplina dla lubiących nowe wy-
zwania i przygody. Dystanse, które trzeba 
będzie przemierzyć to: 600  m pływania, 
21 km jazdy na rowerze i 6 km biegu. Limit 
czasu wynosi 2:20 minut, a  na samo pły-
wanie – aż pół godziny.

• W  nocy z  4/5 lipca Korno – Kosmiczne 
Rajdy na terenie Jury Krakowsko-Często-
chowskiej organizuje rajd „Na tropie Juraj-
skich Duchów 3”. Uczestnicy będą mieli do 
wyboru trasy o  różnej długości i  stopniu 
trudności: rowerowa rekreacyjna – 50 km, 
rowerowa giga – 100 km; rowerowa extre-
me – 150 km oraz piesza – 30 km.

• 12 lipca Będziński Klub Rowerowy Ghost-
bikers zaprasza na „Triathlon z  przymru-
żeniem oka”, który odbędzie się o godzinie 
10.00 na terenie Parku Zielona. Dwuoso-
bowe zespoły rywalizować będą w  trzech 
konkurencjach: bieg (sztafeta) z  pompką 
rowerową; przejazd sprawnościowy rikszą 
oraz wyścig kajaków po Czarnej Przemszy.

• 29 sierpnia odbędzie się Korno (Kosmiczny 
rajd na orientację). Miejsce to tereny Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, natomiast 
trasy to: rowerowa giga – 100 km, rowero-
wa rekreacyjna – 40 km, piesza rekreacyj-
na – 15 km oraz piesza – 30 km.

Zachęcamy  
do aktywności
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Galeria Sztuki PKZ

Kino KADR

Placówki

spektakl teatralny 

widowisko muzyczne

22.05.-27.05.

29.05.-03.06.

g. 17:00

g. 17:00

g. 17:00

g. 19:30

g. 15:00

g. 19:30

g. 19:30

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

   
  
  

 
www.palac.art.pl

Repertuar

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

24.05.

29-31.05.

Oko Kultury
obchody Dnia Matki - Ząbkowice 

06.06.   Błędów
07.06.   Strzemieszyce Małe
13.06.   Antoniów
20.06.   Ujejsce

21.06.   Trzebiesławice
26.06.    Łosień
27.06.    Okradzionów

29.05. 

12.06. 

26.05. 

27.05. 

23.05.

30.05.-03.06.

05.06.-10.06.

12.06.-17.06.

BOHATEROWIE ASTRID LINDGREN
przegląd filmów dla dzieci

21.05-30.06.ART. PASSION FESTIVAL

Andropauza 2

VI Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych

Mali podróżnicy

Weekend z Helikonem

wystawa i prezentacja umiejętności dzieci-Helikon

Wietrzenie szafy
bezgotówkowa wymiana ubrań - Krąg

prezentacja efektów działalności klubu

29-31.05.Dni Dąbrowy Górniczej

SECRET SHARER

TAXI –TEHERAN

APARTAMENT

ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW

kabaret
07.06.

02.06.

Paranienormalni 

Opera Świętojańska
gala operowo - operetkowa w plenerze

18.06.

Zakończenie Roku Akademickiego
UTW 

Dąbrowa mówi NIE uzależnieniom
pikniki rodzinne:

g. 10:30, 12:30, 14:30, 17:00

ALFIE, MAŁY WILKOŁAK

MISTRZOWIE

ZŁOTA DAMA

DUREŃ

TIMBUKTU

g. 17:00

g. 19:30

film dla dzieci

Zabawa z kulturą  
– czyli dzień dziecka w pkz

W  Klubie Helikon szykuje się program pełen niespo-
dzianek, pod tajemniczym tytułem „Szczęśliwe Minut-
ki”, dedykowany wszystkim dzieciom biorącym udział 
w zajęciach edukacji artystycznej – start imprezy w Dzień 
Dziecka, od godziny 16.00. Zabawę pod chmurką propo-
nuje Klub Unikat. Na terenie placu zabaw wystąpi „Naj-
mniejszy Cyrk Świata Unikatus”, odbędą się także gry, za-
bawy oraz warsztaty manualne – wszystko to od godziny 
15.00. Klub Zodiak stawia na rozpowszechnienie zabaw 
rodzinnych, opartych na integracji. Impreza odbędzie się 
w plenerze, od godziny 16.00 i obfitować będzie w konkur-
sy i zajęcia plastyczne. W Klubie Krąg, przed najmłodszą 
publicznością wystąpi teatr dla dzieci „Urwis”, ze spekta-
klem „Bajeczna Księga” – tutaj Dzień Dziecka, wyjątkowo 
2-go czerwca o godzinie 17.00.

Świetlice środowiskowe również nie pozostają w tyle. 
Dzieciaki z  Błędowa będą miały okazję poczuć ducha 
rywalizacji, a  po wysiłku sportowym wziąć udział 
w  ciekawych zajęciach i  uzupełnić straconą energię, 

posilając się wspólnie upieczonymi kiełbaskami. Dzień 
Dziecka w Świetlicy w Błędowie już 28-go maja. W An-
toniowie do świętowania będziemy mieć aż trzy okazje 
w jednym, gdyż 29 maja to Dzień Rodziny – połączenie 
Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Świetlica w An-
toniowie szykuje z  tej okazji występ kółka teatralnego 
„Małe Antośki” oraz masę innych niespodzianek.

Z okazji Dnia Dziecka, od 30 maja do 3 czerwca, za-
praszamy do Kina Kadr na seanse pełne przygód, czyli 
niezwykłe ekranizacje powieści Astrid Lindgren. Ma-
łych i dużych widzów zachęcamy, by wygodnie rozsie-
dli się w fotelach i obejrzeli świat z perspektywy skrzata 
Nilsa, odwiedzili Czerwcowe Wzgórze, rozrabiali wraz 
z dziećmi z Bullerbyn, poznali waleczną Ronję, a także 
wyruszyli w podróż z Rasmusem. Swoje wrażenia z se-
ansów mogą uwiecznić w  formie kolażu i  wraz z  całą 
rodziną wziąć udział w konkursie „Moja przygoda z bo-
haterami Astrid Lindgren”. Na twórców prac z najwięk-
szą wyobraźnią czekają nagrody książkowe!

Jak co roku, Pałac Kultury Zagłębia nie zapomina o święcie naszych 
najmłodszych miłośników kultury. Na przełomie maja i czerwca, we 
wszystkich placówkach działających pod szyldem PKZ, odbędą się 
imprezy związane z Dniem Dziecka! Kino Kadr także przygotowało 
coś specjalnego na tę okazję.

Opera Świętojańska
Już 18 czerwca o godzinie 21:00 Plaża 
Miejska Pogoria III odkryje swoje nowe 
oblicze.

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza na wyjątkowy kon-
cert „Opera Świętojańska”, w  wykonaniu Międzyna-
rodowej Grupy Operowej Sonori Ensemble. Koncert 
wyjątkowy, bo i noc niezwykła. To słowiańskie święto 
związane z  letnim przesileniem Słońca, obchodzone 
jest w czasie najkrótszej nocy w roku. Z tej okazji zapra-
szamy do wysłuchania najbardziej cenionych utworów 
muzyki klasycznej. Program koncertu obejmuje arie, 
duety i  ansamble operowe. Usłyszymy  m.in. utwory 
ze „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, z opery 
„Rusałka” Antonina Dvořaka, fragmenty opery „Lak-

me”, a także wysłuchamy romantycznej barkaroli. Ten 
czerwcowy wieczór uzupełnią kompozycje o  tematyce 
miłosnej z oper i operetek oraz repertuar neapolitański. 
Wszystko to w wykonaniu sześciu solistów, przy akom-
paniamencie fortepianu oraz występującego gościnnie 
Kwartetu Smyczkowego Pakamera. Koncert poprowa-
dzi Martyna Witowska.

Serdecznie zapraszamy na wieczór pełen muzyki na 
żywo, w wyjątkowej scenerii. Wstęp wolny.

UWAGA!
W przypadku deszczowej pogody, koncert „Opera Świętojań-
ska” zostanie przeniesiony do sali teatralnej Pałacu Kultury 
Zagłębia. Wstęp obowiązywać będzie wówczas na bezpłatne 
zaproszenia, dostępne online lub do odbioru w punkcie infor-
macji. Szczegóły na www.palac.art.pl


