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POLEGLI WE 
WŁOSZECH

„Czerwone maki na 
Monte Cassino” piły też 
zagłębiowską krew
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DNI DĄBROWY

27-29 maja Dąbrowa 
obchodzi swoje święto. 
Trzy dni zabawy w Parku 
Hallera
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REKRUTUJĄ DO 
NGK CERAMICS

Trwa rekrutacja pra-
cowników do powsta-
jącego w Tucznawie 
zakładu NGK Ceramics. 
Fabryka ma ruszyć 
w styczniu 2017 r. 
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Rok 2015 zamknięty absolutorium
646,7 mln zł dochodów oraz 663 mln zł wydatków, to „telegraficzny” skrót sprawozdania z realiza-
cji budżetu Dąbrowy Górniczej na rok 2015, które na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęli radni, 
udzielając jednocześnie absolutorium prezydentowi Zbigniewowi Podrazie.

Ubiegłoroczny budżet to 646 673 021 zł dochodów oraz 
wydatki na poziomie 663 081 362 zł. Tylko na zadania in-
westycyjne w 2015 r. przeznaczono 141 367 516 zł. Łączna 
wartość zrealizowanych projektów w  ramach Dąbrow-
skiego Budżetu Partycypacyjnego przekroczyła 20 mln zł.

– Rzuca się w oczy to, że budżet ten jest mniejszy niż 
w latach 2013 i 2014, kiedy do Dąbrowy popłynął ogrom-
ny strumień unijnych dotacji, był on jednak maksymal-
nie zbilansowany. Oczywiście mam świadomość tego, że 
w mieście wciąż jest wiele potrzeb, których nie udało nam 
się rozwiązać, ale mimo wszystko miasto nieustannie się 
rozwija. Wciąż też czekamy na ogłoszenie Regionalnych 
Programów Operacyjnych, które już są opóźnione, ale po-
zwolą nam ponownie sięgać po unijne wsparcie na przy-
gotowane już przez nas projekty, m.in. zieloną mobilność 
– mówił podczas sesji absolutoryjnej Zbigniew Podraza, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.

Środki pozyskane z  UE wyniosły 54 035 769  zł, co 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało 455,45 zł. Naj-
większe pozycje budżetu 2015 roku to wydatki związane 
z oświatą (218 968 167 zł), gospodarką komunalną (128 905 
360 zł), komunikacją (78 549 152 zł), pomocą społeczną 
(57 095 330 zł), ochroną zdrowia (30 620 704 zł), kulturą 
i ochroną dziedzictwa narodowego (24 527 886 zł), kulturą 
fizyczną (19 328 611 zł) oraz bezpieczeństwem publicznym 
i ochroną przeciwpożarową (14 001 927 zł).

Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w  2015 
roku znalazła się przebudowa dąbrowskiego odcinka drogi 
krajowej nr 94, uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie miasta, rewitalizacja ul. Majakowskiego 
czy termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 i  Ze-
społu Szkół Sportowych.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, 
a sześcioro było przeciw. fo
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2 puls miasta

 sms szybki miejski serwis

6 maja w Okradzionowie odbyły się rodzinne 
podchody pod nazwą „Co wiem o Dąbrowie 
Górniczej, mojej małej ojczyźnie”. Była to 
pierwsza impreza z cyklu „Okradzionów świę-
tuje 100-lecie Dąbrowy Górniczej”.

4 maja podczas rozgrywanego w Żorach 
Międzynarodowego Turnieju Karate Ky-
okushin Zuzanna Wróbel zdobyła srebrny 
medal w konkurencji kumite semi kontakt 
młodzików.

25 kwietnia Zespół Szkół Sportowych oraz 
Szkoła Podstawowa nr 34 wygrały rywaliza-
cję w sztafecie triathlonowej, zorganizowanej 
z okazji Dnia Bezpieczeństwa. Zespół MOPT 
Singers pod kierunkiem Dariusza Szwedy 
wygrał diecezjalny konkurs wokalno-muzycz-
ny w Sosnowcu. Oznacza to, że reprezentanci 
naszego miasta wystąpią podczas obchodów 
Światowego Dnia Młodzieży 2016.

7 maja z inicjatywy Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej i NSZZ 
„Solidarność” odbył się V Piknik Strażacki. 
Uczestnicy mogli m.in. zobaczyć współcze-
sny i zabytkowy sprzęt, używany do walki 
z ogniem.
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29 kwietnia „Paląca sprawa niska emisja” – pod 
takim hasłem w Pałacu Kultury Zagłębia odbyła 
się impreza z okazji Dnia Ziemi.

11 maja po raz trzynasty w Pałacu 
Kultury Zagłębia odbył się Festiwal Tańca 
i Piosenki Dąbrowskich Przedszkolaków. 
Tegoroczna edycja ,,Bobrów podróże małe 
i duże” poświęcona została 100-leciu mia-
sta. Najmłodsi zaprezentowali szerokiej 
publiczności swoje zdolności wokalno-ta-
neczne.

Mieszkania z bonifikatą
Z końcem czerwca przestanie obowiązy-
wać uchwała Rady Miejskiej, pozwalają-
ca wykupić mieszkanie komunalne z 90% 
bonifikatą. Podczas majowej sesji, radni 
poparli prezydencki projekt, który prze-
dłuża taką możliwość do końca 2017 r.

Zgodnie z uchwałą, wykup mieszkania za 10% war-
tości będzie przysługiwał osobom, które nie zalegają 
z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień zło-
żenia wniosku i zawarcia umowy sprzedaży. Bonifikata 

będzie stosowana przy zapłacie jednorazowej. Nie obej-
mie tych najemców, którzy w terminie trzech lat przed 
złożeniem wniosku skorzystali z umorzenia należności 
czynszowych. Skorzystać będą mogli jednak ci najemcy, 
którzy zwrócą umorzone należności. Z wykupu wyłą-
czone są mieszkania, które są lub mogą zostać przezna-
czone na lokale socjalne i  tymczasowe pomieszczenia, 
a także znajdujące się w budynkach wybudowanych po 
1990 r.

Nowa uchwała będzie obowiązywać od 1 lipca 2016 r. 
do 31 grudnia 2017 r. Wnioski o wykup można składać 
w Urzędzie Miejskim.

Podziękowania za naukę 
i zaangażowanie
– Dziękuję za wieloletnią współpracę, za wieloletnie zaangażowanie i wiele zreali-
zowanych i dopilnowanych inwestycji. Dziękuję też za naukę, że rozmową i budową 
kompromisów można osiągnąć najwięcej – tymi słowami podczas sesji Rady Miejskiej 
prezydent Zbigniew Podraza podziękował swojemu dotychczasowemu, pierwszemu 
zastępcy, Henrykowi Zagule.

Okazją do podziękowań był moment, w którym pre-
zydent miasta ogłosił, że Henryk Zaguła funkcję pierw-
szego wiceprezydenta będzie pełnił do końca czerwca 
tego roku. Decyzja ta została podjęta na prośbę wice-
prezydenta Zaguły.

Funkcja ta została powierzona Henrykowi Zagu-
le przez prezydenta Zbigniewa Podrazę w  listopadzie 
2006 roku po wygranych wyborach samorządowych. 
Jako wiceprezydent odpowiadał za pracę Wydziału In-
westycji Miejskich, Wydziału Urbanistyki i Architektu-
ry, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydzia-
łu Geodezji i Kartografii, Biura Funduszy i Projektów 
Unijnych, Jednostki Realizującej Projekt oraz Biura 
Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

Henryk Zaguła jest doświadczonym samorządowcem 
związanym z Dąbrową Górniczą od samego początku 
polskiej samorządności. Od 1990 do 1991 pełnił funk-
cję wiceprezydenta Dąbrowy Górniczej, następnie od 
4 marca 1991 do 27 listopada 1996 sprawował urząd 
prezydenta miasta. W latach 1990-1998 i 2002-2006 był 
dąbrowskim radnym, a od 1998 do 2002 zasiadał w sej-
miku śląskim I  kadencji (od 2001 jako jego wiceprze-
wodniczący).

W  2002 kandydował na prezydenta Dąbrowy Gór-
niczej, zajmując 3. miejsce pośród 9 kandydatów. Swój 
udział w wyborach ponowił w 2006 roku jako kandydat 
Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 
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ERG spogląda na Zachód
Dąbrowski ERG S. A. zanotował 
prawie 80% wzrost zysku 
w pierwszym kwartale roku. 
Spółka zwiększyła sprzedaż, 
planuje rozwinąć skrzydła na 
rynku międzynarodowym.

ERG wytwarza wyroby z  tworzyw sztucznych. Za-
kład produkuje  m.in. opakowania foliowe, obudowy, 
pojemniki i taśmy samoprzylepne.

Grupa Kapitałowa ERG S. A. wypracowała w I kwar-
tale 2016  r. zysk netto na poziomie 1,885 mln  zł oraz 
przychody w  wysokości 24,87 mln  zł. Na te wyniki 
wpłynęła sprzedaż akcji spółki Bioerg SA, która zwięk-
szyła przychody operacyjne o  przeszło 1 mln  zł. Nie 
biorąc pod uwagę wpływu tej transakcji, spółka zanoto-
wała ponad 800 tys. zł zysku netto, co w porównaniu do 
I kwartału roku ubiegłego (456 tys. zł) oznacza wzrost 
o prawie 80% i stanowi prawie 60% zysku netto uzyska-
nego w  całym 2015 roku. Przedsiębiorstwo poprawiło 
rentowność i zwiększyło sprzedaż. Wpływ na to miało 
uruchomienie na początku roku dwóch linii produkcyj-
nych, z których zjeżdżają różnego rodzaju folie.

– Nowe linie produkcyjne tak naprawdę pracowa-
ły tylko kilka tygodni, ale dzięki nowym produktom 
udało nam się zdobyć w I kwartale pierwszych klientów 
na rynku niemieckim w  sektorach budowlanym oraz 
FMCG. Nowe linie pracują teraz na pełnych obrotach, 
a ich zwiększający się wpływ na nasze przychody i ge-

nerowaną rentowność będziemy mogli obserwować 
w kolejnych kwartałach tego roku. Przewiduję także, że 
w kolejnych miesiącach doprowadzimy do znaczącego 
poszerzenia sprzedaży eksportowej o kolejne kraje Eu-
ropy Zachodniej, między innymi Włochy. To będą dla 
nas znaczące przyczółki w poszerzaniu naszego udziału 

na znacząco większym od polskiego rynku – zapowiada 
Robert Groborz, prezes zarządu ERG S. A.

W ogłoszonej w zeszłym roku strategii, spółka zapo-
wiada zwiększenie mocy produkcyjnych, podniesienie 
rentowności oraz wzrost przychodów z eksportu.

 PK

Trwa rekrutacja 
pracowników do 
powstającego w Tucznawie 
zakładu NGK Ceramics. 
Fabryka ma ruszyć 
w styczniu 2017 r. Do tego 
czasu, w ramach umowy 
o pracę, nowa kadra będzie 
szkolić się w Gliwicach. 
Nabór pracowników 
prowadzi firma Manpower.

– Nowi pracownicy, w  ramach umowy o  pracę, 
przez ok.  6 miesięcy będą szkolić się w  gliwickiej 
fabryce. W  Gliwicach praca odbywa się w  systemie 
trzyzmianowym. Zatrudnionym oferujemy do-

jazd z  miast Zagłębia – mówi Agnieszka Czechura 
z Manpower.

Zakład w Tucznawie działać będzie w trybie dwu-
zmianowym, co dla pracowników oznacza piętnaście 
dwunastogodzinnych dni roboczych w miesiącu. Za-
trudnieni przez Manpower mogą liczyć na umowy 
o pracę na 1,5 roku. Aktualnie poszukiwani są głów-
nie operatorzy linii produkcyjnej.

– Przez 3 miesiące umowy będą miesięczne, na-
stępna na 3 miesiące, a kolejna na rok. Łącznie 18 
miesięcy, bo na tyle pozwalają przepisy w  przy-
padku zatrudnienia przez agencję pracy – infor-
muje Agnieszka Czechura.

Zakład NGK Ceramics powstaje w  Tucznawie, 
na obszarze 14,7 ha należącym do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka będzie 
wytwarzać nowoczesne filtry cząstek stałych, zro-
bione z węglika krzemu, stosowane w samochodo-
wych układach wydechowych.

W fabryce w Dąbrowie Górniczej pracę początkowo 
znajdzie kilkadziesiąt osób. W ciągu kilku lat zatrud-
nienie ma wzrosnąć do około 300. Planowane nakłady 
inwestycyjne wyniosą minimum 76 milionów euro.

Informacje o naborze na stronie manpower.pl  PK

Rekrutują do NGK Ceramics
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nagrody dla absolwentów
26 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego najlepsi tegoroczni absolwenci dąbrowskich szkół 
ponadgimnazjalnych odebrali z rąk Zbigniewa Podrazy, Prezydenta Miasta i Marka Węgrzynowicza, 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dyplomy i gratulacje. Podczas tegorocznej uroczystości 177 uczniów, 
którzy uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem, czyli ze średnią minimum 4,75 zostało nagrodzonych 
symbolicznym upominkiem – wiecznym piórem, mającym przynieść im szczęście na egzaminie dojrzałości.

Tegoroczne Święto Szkoły Podstawowej nr 12 połą-
czone było z obchodami 100. rocznicy nadania praw 
miejskich Dąbrowie Górniczej. Uroczystość odbyła 
się 10 maja 2016 roku i  poprzedzona była licznymi 
konkursami oraz projektami. Podczas ich realizacji 
uczniowie SP nr 12 oraz innych zaprzyjaźnionych 
szkół wykazywali się swoimi umiejętnościami i kre-
atywnością, a także wiedzą na temat naszego miasta.

Akademia w wykonaniu uczniów „dwunastki” była 
niezwykłym występem, podczas którego młodzi arty-
ści zapraszali publiczność na wycieczkę po Dąbrowie 
Górniczej. W trakcie wędrówki przybliżono oglądają-
cym historię szkoły i miasta, zapoznano z jego osobli-
wościami i  sławnymi mieszkańcami. Spektakl obfito-

wał we wspaniałe, barwne układy taneczne, rytmiczne 
piosenki, wiersze napisane i recytowane przez uczniów 
szkoły oraz prezentacje multimedialne. Swoim rozma-
chem przedstawienie zachwyciło wszystkich zgroma-
dzonych gości i  uczniów, którzy nagrodzili młodych 
artystów gromkimi brawami.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele 
władz miejskich, oświatowych, sponsorzy uroczysto-
ści i przyjaciele szkoły, a księga pamiątkowa została 
szybko zapełniona wpisami. Zaproszeni goście mieli 
okazję także zobaczyć galerię prac uczniów i ekspo-
zycję szkolnych kronik oraz skosztować regional-
nych potraw przygotowanych z okazji 100-lecia mia-
sta i Święta Szkoły.

Cóż to był za dzień!
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Sukces młodych 
naukowców
W drugiej połowie kwietnia młodzież tworząca Grupę Twórczą 
Quark z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach 
reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych 
Naukowców ICYS 2016 w Rumunii. Młodzi naukowcy zdobyli 5 
medali. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie dąbrowskich 
szkół. Aleksandra Gołębiowska z I LO – otrzymała srebrny medal 
w kategorii fizyka a ekologia i Karol Białas z II LO – złoty medal 
w kategorii fizyka. Gratulujemy!

W konferencji brało udział łącznie ponad 220 uczest-
ników, opiekunów i obserwatorów z 27 państw. Byli to 
młodzi pasjonaci nauki z  Holandii, Niemiec, Czech, 
Białorusi, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlan-
dii, Węgier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, 
Turcji, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singa-
puru i POLSKI. Obecni byli obserwatorzy ze Sri Lanki, 
Francji, Bułgarii i Ghany.

Zawody odbywały się w języku angielskim w 5 ka-
tegoriach: fizyka, fizyka a  ekologia, fizyka inżynie-
ryjna, informatyka oraz matematyka. Podczas odręb-
nej konkurencji, jaką jest sesja plakatowa, oceniano 
postery przygotowane przez uczestników ICYS 2016.

Karol Białas został nagrodzony złotym medalem 
w kategorii fizyka. Na tegoroczną konferencję przygo-
tował projekt pt.: „Kołowo pobudzane wahadło”.

Jego koleżanka Aleksandra Gołębiowska zdobyła 
srebrny medal w  kategorii fizyka a ekologia. Celem 
jej projektu było zbudowanie własnego czujnika, któ-
ry badałby wybrany element środowiska, a  dokład-

nie pH wody pitnej. Dąbrowianka otrzymała także 
indywidualne wyróżnienie od sponsora Konferencji 
– firmy SYONIC – za najlepszą pracę w swojej kate-
gorii i innowacyjne podejście do badań w monitorin-
gu środowiska mających również wpływ na poprawę 
opieki zdrowotnej.

Karol Białas oraz Aleksandra Gołębiowska należą do 
Grupy Twórczej Quark. Grupa działa w Pracowni Fizy-
ki Pałacu Młodzieży w  Katowicach. Rozwija zaintere-
sowania i  stymuluje uzdolnienia, chcąc zainteresować 
młodzież fizyką. Aktualnie grupa obchodzi 40-lecie. 
Autorką i pomysłodawczynią Grupy jest fizyk Urszula 
Woźnikowska-Bezak.

Wszyscy uczestnicy Grupy są laureatami Ogólno-
polskiej Konferencji Młodych Naukowców – zawodów 
w  języku polskim i  angielskim organizowanych przez 
Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Sta-
ją się oni również członkami Grupy Twórczej Quark, 
która co roku reprezentuje Polskę w  wielu zawodach 
w kraju i za granicą.

Nagrodzone wiersze 
I Miejskiego Konkursu 
dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „Wyobraźnia 
nie zna granic” – twórczość 
własna – zorganizowanego 
przez Gimnazjum nr 4 
w Dąbrowie Górniczej 
w kwietniu 2016 r.:

„Moja wyobraźnia”
Kiedy pada deszcz,
zamieniam mój pokój w słoneczną plażę,
kładę się na dywanie z piasku i marzę.
Macham w morzu nogami
i bawię się z rodzicami.
Kiedy mróz na dworze szczypie nas,
zamieniam pokój w tropikalny las.
Wspinam się na drzewa
i patrzę, jak pluszowy tygrys ziewa.
Kiedy jest za gorąco i trochę marudzę,
zamykam oczy i na biegunie się budzę.
Gram z pingwinami w berka śnieżnego
i ze śnieżnego lodu budujemy igloo dla każdego.
Zawsze jednak wracam do pokoju mojego,
bo wiem, że tam czeka na mnie coś miłego.

Hanna Jończyk
uczennica klasy II Szkoły Podstawowej nr 20

w Dąbrowie Górniczej
Opiekun: Pani Małgorzata Bujak

„Słodka kraina”
A ja bujam wciąż w obłokach
Obserwuję świat z wysoka.
Widzę ziemię z czekolady
I duże cukrowe owady.
Widzę z waty cukrowej chmury
I z popcornu śnieżne góry.
Są tam drzewa piernikowe,
Na nich żelki kolorowe.
Cukierkowe liście rosną na drzewach,
Ptaszek z karmelu cudnie nam śpiewa.
A na dole spójrz! Kaskada!
A w niej płynie oranżada.
Wokół wzgórza są lodowe
Malinowo-śmietankowe.
Ja też jestem cała z cukru,
Mam kapelusz słodki, z lukru.
Mama budzi mnie do szkoły,
Więc opuszczam świat wesoły.
Chciałbym mieszkać w takiej krainie,
Gdzie czas przyjemnie i słodko płynie!

Wiktoria Turańska
uczennica klasy II Szkoły Podstawowej nr 20

w Dąbrowie Górniczej
Opiekun: Pani Małgorzata Bujak

Serdecznie gratulujemy!

konkurs dla poetów
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LIDER NA POLSKIM RYNKU NAPĘDÓW MASZYN GÓRNICZYCH

Najmocniejsi w branży
Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „Damel” S. A. jest jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych firm w Dąbrowie Górniczej. Rozwija się i zmienia razem z miastem. W zeszłym roku mi-
nęło jej 75 lat.

Początki przedsiębiorstwa sięgają 1940  r. Wówczas 
to w  Grodźcu, dzisiejszej dzielnicy Będzina, powstał 
niewielki zakład rzemieślniczy inżyniera Stefana Szlę-
ka. Dwa lata później jego właściciel przeniósł firmę do 
Dąbrowy Górniczej, ulokował ją przy ul. Kościelnej, 
dzisiejszej Kołłątaja. Wykonywano wówczas remonty 
silników prądu stałego i  zmiennego, transformatorów, 
oporników i innych urządzeń mechanicznych.

Po wojnie zakład, już jako przedsiębiorstwo państwo-
we, został przeniesiony na tereny byłej Kopalni Flora, 
przy ul. Florowskiej, dzisiaj Piłsudskiego 2, swoje do-
celowe miejsce. Firma o profilu remontowym stała się 
głównie zakładem produkcyjnym, prowadząc w znacz-
nie mniejszym zakresie działalność remontową.

– Dzisiaj przedsiębiorstwo produkuje całą gamę sil-
ników specjalistycznych, ok.  100 różnych produktów 
w  kilku lub kilkunastu odmianach. Są to  m.in. prze-
ciwwybuchowe silniki elektryczne (z  osłoną ognio-
szczelną), a także separatory elektromagnetyczne, apa-
ratura sterownicza, a  także filtry elektromagnetyczne. 
Odbiorcami wyrobów są nie tylko kopalnie węgla ka-
miennego i brunatnego, ale również energetyka i prze-
mysł chemiczny. Oprócz prac standardowych, realizu-
jemy szereg indywidualnych zamówień np.  na silniki 
pracujące w  ekstremalnych warunkach, takich jak za-
nurzenie w  wodzie, w  atmosferze gazu i  pyłu – mówi 
Jerzy Suchoszek, prezes zarządu, dyrektor naczelny. 
– Były w naszej historii różne okresy, lepszej i gorszej 
koniunktury, ale zawsze stawialiśmy na stabilny rozwój, 
tak jest też teraz. Mamy duży potencjał, doświadczenie, 
umiemy dopasować się do zmieniającej się rzeczywisto-
ści, staramy się utrzymać pozycję lidera w branży napę-
dów maszyn górniczych.

W ciągu 76 lat istnienia zakład przetrwał wiele za-
wirowań i zmian. W 1999 roku został przekształco-
ny w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, w 2003 
roku został sprywatyzowany. Większościowym ak-
cjonariuszem zostało konsorcjum tworzone przez 
dwie polskie firmy: Przedsiębiorstwo Komplementa-
cji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautoma-

tyka” S. A. z siedzibą w Tychach oraz Fabrykę Taśm 
Transporterowych „Stomil-Wolbrom” S. A. z  siedzi-
bą w Wolbromiu.

– Trudna sytuacja na polskim rynku, spowodowana 
problemami, jakie przeżywa górnictwo węgla kamien-
nego, niekorzystne tendencje na wielu rynkach zagra-
nicznych, będących dużymi odbiorcami naszych silni-
ków sprawiła, że ogromnie wzrosła konkurencja, której 
musimy sprostać. Wzbogacamy zatem ofertę produkcyj-
ną o doskonalsze konstrukcje, sięgamy po nowe rozwią-
zania technologiczne i  doskonalimy jakość wyrobów. 
Każdego roku wdrażamy do produkcji 20-30 zupełnie 
nowych typów silników. Niektóre z  nich to konstruk-
cje absolutnie nowatorskie. Uczestnicząc w  krajowych 
i międzynarodowych targach branżowych, uzyskujemy 
wiele tytułów, wyróżnień, certyfikatów – dodaje dyrek-
tor Suchoszek.

W  dobie kryzysu w  górnictwie, lokując ponad 60% 
swojej produkcji na eksport, Damel skutecznie poszu-
kuje partnerów handlowych w innych branżach i kra-
jach. Ma ugruntowaną pozycję za granicą, zwłaszcza 
w Rosji i na Ukrainie. Znany jest w Wietnamie, na Bia-
łorusi, Czechach, Turcji, Niemczech, Meksyku, Kolum-
bii, Indonezji. Ma udziały w fabryce w Kuzbasie w Rosji 
i rozsiane po świecie serwisy np. w Rosji, Kazachstanie, 
Ukrainie i Czechach.

Wysoką pozycję zakładu i jego kondycję wypracowa-
ła wysoko wykwalifikowana i  stabilna załoga. Wśród 
430 pracowników, większość stanowią mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej i  Zagłębia. Niektóre rodziny pra-
cują w Damelu od kilku pokoleń. Można wymienić tu 
takie nazwiska jak: Babiński, Giemza, Gorgoń, Janda, 
Kawczyński, Krajewski, Kulka, Maciążek, Wieczorek, 
Zarychta.

Przez lata wizytówką zakładu była Orkiestra Zakła-
dowa Damelu, dzisiaj stanowiąca bazę Miejskiej Orkie-
stry Dętej. Prezes Zarządu Spółki uczestniczy trzecią 

kadencję w  pracach Dąbrowskiej Rady Biznesu przy 
Prezydencie Miasta. Zakład współpracuje z  Zespołem 
Szkół Technicznych usytuowanym przy ul. Królowej 
Jadwigi, także z  Technicznymi Zakładami Naukowy-
mi. Wspiera finansowo, na miarę swoich możliwości, 
dąbrowski klub siatkarski, w  różnych programach 
czy akcjach szkoły nr 5 i 6 dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych. Współpracuje z  Muzeum Miejskim 
Sztygarka, udostępnił mu halę dla przeprowadzenia re-
montu czołgu T-34, któremu specjaliści pasjonaci przy-
wrócili sprawność i  wygląd zbliżony do pierwotnego. 
Pojazd stał się atrakcją wielu imprez militarnych oraz 
zaczątkiem Parku Militarno – Historycznego w Dąbro-
wie Górniczej.

Od wielu lat zakładem kieruje Jerzy Suchoszek, ro-
dowity dąbrowianin, pracujący w firmie już 4 dekady. 
Podjął pracę w 1976 roku, pracując wcześniej na kilku 
stanowiskach. W  1989 roku awansował na dyrektora 
technicznego, od 1999 jest dyrektorem naczelnym, za-
razem prezesem Zarządu Dąbrowskiej Fabryki Maszyn 
Elektrycznych „Damel” S. A. Pytany, jak na przestrzeni 
lat zmieniło się zarządzanie przedsiębiorstwem, odpo-
wiada:

– W  latach 70-80 powstawały nowe kopalnie, nowe 
firmy i przedsiębiorstwa, szybko i intensywnie rozwijał 
się przemysł górniczy, a my mieliśmy tak dużo zmówień, 
że trudno było je terminowo realizować. Skupialiśmy 
się na organizacji pracy w zakładzie. Dzisiaj aktywnie 
wychodzimy na zewnątrz. W kraju i za granicą mocno 
zabiegamy o kontrahenta, szukamy odbiorców naszych 
towarów i usług, podążamy tam, gdzie można znaleźć 
konkretne zamówienia. Chcemy nie tylko sprzedać to-
war, ale i pozyskać „wiernego” klienta. Chodzi przecież 
nie tylko o funkcjonowanie i rozwój zakładu, ale i o za-
pewnienie stabilnej pracy oraz płacy pracownikom, 
przy pełnym zadowoleniu akcjonariuszy.

Lucyna Stępniewska

Jerzy  
Suchoszek
prezes zarządu  
Dąbrowskiej Fabryki 
Maszyn Elektrycznych 
„Damel” SA

Dzisiaj przedsiębiorstwo produkuje całą gamę 
silników specjalistycznych, ok.  100 różnych pro-
duktów w  kilku lub kilkunastu odmianach. Są 
to  m.in. przeciwwybuchowe silniki elektryczne 
(z  osłoną ognioszczelną), a  także separatory elek-
tromagnetyczne, aparatura sterownicza i filtry 
elektromagnetyczne. Odbiorcami wyrobów są nie 
tylko kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, ale 
również energetyka oraz przemysł chemiczny.
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Mniej pyłów w powietrzu
We wrześniu 2014 roku do polskiego prawa weszły postanowienia dyrektywy IED 
(o emisjach przemysłowych), dając hutnictwu 4 lata na dostosowanie instalacji 
do wymogów konkluzji BAT (BAT: najlepsze dostępne techniki). Już od kilku lat 
przygotowujemy się do tych zmian. Szacujemy, że koszt dostosowania instalacji 
w zakładach należących do ArcelorMittal Poland do wymogów dyrektywy to ok. 1 mld zł. 
Inwestycje zrealizowane i będące w toku to ponad połowa tej kwoty.

Już w  ubiegłym roku w  TAMEH 
POLSKA w  Dąbrowie Górniczej (daw-
niej EC Nowa), będącej spółką joint 
venture Grupy ArcelorMittal i  Grupy 
TAURON, oddaliśmy do użytku nowy 
turbogenerator o  mocy 50 MW. Poza 
zwiększeniem poziomu produktywno-
ści, wydajności i niezawodności zakładu 
inwestycja ta przyniosła także szereg 
korzyści dla środowiska: zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla, dwutlenku 
siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Koszt 
tej inwestycji to 120 mln zł. W toku jest 
kolejna ważna inwestycja środowiskowa 
– budowa instalacji odsiarczania i oda-
zotowania spalin. Jej wartość szacowana 
jest na ok. 215 mln zł.

Wiele zmian czeka też instalacje 
hutnicze. Rozpoczęliśmy prace nad 
modernizacją taśmy spiekalniczej nr 
3, w  wyniku której system odpylania 
będzie spełniał nowe, bardziej restryk-
cyjne normy określone w konkluzjach 
BAT. Wartość kontraktu na tę inwe-
stycję wynosi ok. 160 mln zł. Obecnie 

w  pozwoleniu zintegrowanym limit 
emisji pyłu z  taśmy określony jest na 
poziomie 100 mg/m3, po modernizacji 
stężenie wylotowe pyłu nie przekroczy 

15  mg/m3. Planując inwestycje, pa-
miętamy także, by nowe urządzenia 
pracowały ciszej niż obecnie używane. 
W planach na najbliższe lata jest także 

modernizacja systemu odpylania ta-
śmy spiekalniczej nr 1 oraz 8 innych 
elektrofiltrów na obiektach spiekalni.

W  tym samym czasie trwają prace 
nad realizacją modernizacji systemu od-
pylania w dąbrowskiej stalowni. Projekt 
zakłada budowę nowej stacji odpylania, 
nowego komina, nowych traktów gazo-
wych, nowych silosów na pył i systemu 
transportu pyłu oraz modernizację od-
ciągów na dwóch stacjach przelewania 
surówki i dwóch stacjach odsiarczania. 
W  wyniku realizacji inwestycji system 
odpylania stalowni w Dąbrowie Górni-
czej będzie spełniał nowe regulacje dla 
instalacji określonych w  konkluzjach 
BAT. Co należy podkreślić, realizacja 
tego projektu pozwoli wyeliminować 
widoczną emisję niezorganizowaną 
znad stalowni, co przełoży się na popra-
wę jakości środowiska w  najbliższym 
otoczeniu zakładu.

Jolanta Zawitkowska,  
Eko-Ambasador,  

ArcelorMittal Poland

Brembo świętuje i inwestuje
Globalny lider w projektowaniu, 
rozwijaniu i produkcji 
systemów hamulcowych ma 
powody do świętowania. 
Sukcesy produkcyjne i dobre 
wyniki finansowe pozwalają 
na snucie kolejnych planów 
inwestycyjnych. Tylko w naszym 
mieście firma zainwestuje 
160 mln zł.

Wysokie wyniki finansowe firmy Brembo to zasłu-
ga  m.in. fabryki w  naszym mieście. W  zakładzie pro-
dukcyjnym Brembo w  Dąbrowie Górniczej wypro-
dukowana została 100-milionowa tarcza hamulcowa. 
I dlatego tutaj firma postanowiła uczcić to wydarzenie. 
– Informujemy o  pierwszych wynikach finansowych 

firmy za 2016 rok. Nie jest zatem przypadkiem, że wraz 
z dyrekcją Brembo świętujemy dziś produkcję 100-mi-
lionowej tarczy w  polskiej fabryce w  Dąbrowie – po-
wiedział Alberto Bombassei, Prezes Zarządu Brembo 
podczas uroczystości w  Odlewni Żeliwa w  Dąbrowie 
Górniczej. – Ten milowy krok to zasługa wytrwałości 
i  zaangażowania całego zespołu zakładu, działającego 
od 2006 roku. Jest to także wynik, dzięki któremu do-
cenione są wysiłki wszystkich pracowników Brembo na 
świecie.

Jak informują przedstawiciele Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, w  kwietniu firma Brembo 
produkująca systemy hamulcowe otrzymała pozwole-
nie na rozbudowę dąbrowskiego obiektu. Istniejący od 
2003 roku w  Dąbrowie obiekt, gdzie oprócz zakładu 
produkcyjnego funkcjonuje również dział badawczo-
-rozwojowy, zostanie rozbudowany o odlewnię. Dzięki 
inwestycji wartej 160 mln złotych do końca 2019 roku 
przybędzie kolejnych 35 miejsc pracy.

Firma Brembo zatrudnia obecnie ponad 1100 pra-
cowników. Od początku funkcjonowania w Podstrefie 
Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE zainwestowała już 
w naszym mieście ponad 700 mln zł. az

Elektrofiltr to ogromne urządzenie odpylające. Jeden elektrofiltr taśmy spiekalniczej nr 2, 
zmodernizowany w dąbrowskiej spiekalni w 2012 roku, ma ponad 30 m długości, 13,5 m sze-
rokości oraz 27 m wysokości. Każdą taśmę odpylają 2 takie elektrofiltry.
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Rokrocznie biblioteka zakupuje do swych zbiorów 
nowe pozycje książkowe. Tym razem głównym tema-
tem są reportaże. Na regałach w  Bibliotece Głównej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej 
(ul. T. Kościuszki 25) znalazły się już m.in. „Polska od-
wraca oczy” Justyny Kopińskiej, „Zakonnice odcho-
dzą po cichu” Marty Abramowicz, „A nie mówiłem?” 

Tomasza Lisa, „Życie na miarę. Odzieżowe niewolnic-
two” Marka Rabija oraz „Creme de la Kreml” Wacława 
Radziwinowicza. To nie koniec bibliotecznych nowo-
ści. Jeszcze wiele z zakupionych książek musi przejść 
specjalną drogę przez Dział Gromadzenia i  Opraco-
wania MBP zanim trafi w ręce czytelników. Stopniowo 
na półki będą trafiać kolejne woluminy.

Sing Up Festival

nowości na bibliotecznych półkach

Akademia Młodych Duchem
Jeżeli władasz języ-
kiem angielskim i lu-
bisz śpiewać, to nie 
możesz przejść obo-
jętnie obok V Festi-
walu Piosenki Anglo-
języcznej! Masz czas 
do 3 czerwca 2016 r., 
aby zgłosić się do 
konkursu i zgarnąć 
nagrody, sławę i splendor!

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Eliminacje odbędą 
się 10 czerwca 2016  r. w  Bibliotece Głównej MBP (ul. 
T. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza), a do finału przej-
dzie jedynie 10 uczestników. W skład jury wejdą m.in. 
przedstawiciele dąbrowskich instytucji kultury, lekto-
rzy języka angielskiego i instruktorzy wokalni. Jury bę-
dzie oceniać całość występu, więc pod lupę pójdzie nie 
tylko poprawność językowa, ale też interpretacja utwo-
ru i oprawa wizualna.

Wszelkie informacje dot. konkursu zawiera regula-
min. Regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne 
są w dziale marketingu biblioteki i na stronie www.bi-
blioteka-dg.pl

Organizatorami Festiwalu są Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Dąbrowie Górniczej oraz Ogólnopolska Szkoła 
Językowa British School Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Zbliża się czerwiec, a wraz z nim kolej-
ny pakiet atrakcji w ramach Akademii 
Młodych Duchem. W repertuarze zajęć 
ponownie znajdą się wykłady, warsztaty 
i wyjazdy.

Czerwcowy wykład wygłosi DJ Wika, czyli najstarsza 
w Polsce DJ-ka! Skrywająca się pod pseudonimem Wirgi-
nia Szmyt udowadnia, że wiek nie jest przeszkodą w reali-
zowaniu żadnego hobby. W  tym przypadku muzyka nie 
tylko łagodzi obyczaje, ale też łączy pokolenia. Sama o so-
bie mówi, że „nie ma czasu na starość”, a swoją pozytywną 
energią zaraża i młodych, i tych trochę starszych. Spotkanie 
z DJ Wiką odbędzie się 9 czerwca o godz. 17:00 w Bibliotece 
Głównej MBP (ul. T. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza). 
Rozmowę z Wirginią Szmyt poprowadzi Paweł Łęczuk – 
poeta, publicysta, aktywny uczestnik literackiego życia 
Warszawy, współautor biografii o DJ Wice. Wstęp wolny.

A  co czeka młodych duchem w  drugiej części Aka-
demii? Szeroki wachlarz przedsięwzięć – od dyskusji 
po zajęcia manualne. Nie zabraknie warsztatów flo-
rystycznych i  kulinarnych. Osoby kreatywne na pew-
no odnajdą swoje miejsce na zajęciach z  tworzenia bi-
żuterii i  papierowej wikliny. Możemy już zdradzić, że 
w czerwcu pojedziemy do Teatru Bagatela w Krakowie 
na spektakl „Wieczór kawalerski”, ale uwaga – chętni 
będą mieli tylko jeden dzień, by podjąć decyzję! Szcze-
góły oraz plan warsztatów i zasady zapisów na zajęcia 
zostaną zaprezentowane podczas spotkania z DJ Wiką, 
czyli 9 czerwca.

Organizatorem Akademii Młodych Duchem jest Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a głównym partne-
rem Miejska Biblioteka Publiczna w  Dąbrowie Górni-
czej.

Projekt jest finansowany przy udziale środków Urzę-
du Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
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Dąbrowski Dzień Seniora
Podczas sesji w dniu 16 marca 2016 r. Rada 
Miejska na wniosek Rady Seniorów Miasta 
Dąbrowa Górnicza ustanowiła dzień 15 
czerwca Dąbrowskim Dniem Seniora.

Tego dnia swoje drzwi dla seniorów otworzą dąbrow-
skie instytucje oraz organizacje pozarządowe zapra-
szając na specjalnie przygotowane zajęcia oraz pokażą 
swoją codzienną działalność.

Zwieńczeniem Dnia Seniora będzie koncert i  im-
preza taneczna odbywająca się w Parku Hallera przy 

Nemo Świat Rozrywki już od godz. 18.00. W  orga-
nizację Dąbrowskiego Dnia Seniora włączą się  m.
in.: Nemo Świat Rozrywki, Pałac Kultury Zagłębia, 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Dzienny 
Dom „Senior-Wigor”, Centrum Sportu i  Rekreacji 
w  Dąbrowie Górniczej, Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Śląski Oddział Wojewódzki, Stowarzyszenie 
Civitas, Stowarzyszenie Razem w  Przyszłość, Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego Hufiec Dąbrowa Górnicza, 
Wyższa Szkoła Biznesu w  Dąbrowie Górniczej, sieć 
sklepów Kaufland.

w militarnym 
stylu
14 maja „Nemo – Świat 
Rozrywki” oraz Team ASG Cicho 
Sza otwarły sezon na grillowanie. 
Wojskowych akcentów przy tym 
nie brakowało.

Dla miłośników strzelania były przygotowane aż 3 
strzelnice: ASG, paintball oraz multimedialna, które 
cieszyły się niemalejącym zainteresowaniem. Dla za-
ciekawionych podłożem konfliktów militarnych przy-
gotowaliśmy prelekcje, które przeprowadzili uczestnicy 
misji pokojowych.

Podczas kiermaszu militarnego pasjonaci wymienia-
li się również swoimi akcesoriami. Z  okazji do rozmów 
z żołnierzami korzystali uczestnicy, którzy chętnie zada-
wali liczne pytania oraz poznawali tajniki broni i sprzętu 
przez nich używanych. Podniebienia gości cieszyła gro-
chówka z kuchni polowej, jak i inne potrawy z grilla.

A najmłodsi? Chętnie brali udział w konkursach z na-
grodami i animacjach.

To jednak nie koniec atrakcji, jakie Nemo przygoto-
wało dla Was w  tym miesiącu. O  bieżących wydarze-
niach przeczytacie na naszej stronie internetowej oraz 
profilu na Facebook.
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„CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO” PIŁY TEŻ ZAGŁĘBIOWSKĄ KREW

Polegli we Włoszech
Walki w środkowej Italii były najcięższymi i najkrwawszymi z walk zachodnich aliantów z niemieckim 
Wehrmachtem na wszystkich frontach drugiej wojny światowej. Niemcy porównywali je ze Stalingradem.

Ewakuowane ze Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich (Rosji) polskie wojsko wspólnie 
z  oddziałami Armii Polskiej w  Palestynie utworzy-
ły w  Iraku 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa. Korpus składał się z: 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 
2 Samodzielnej Brygady Pancernej. Wchodził w skład 
8 Armii Brytyjskiej.

W  końcu marca 1944  r. prawie cały korpus znalazł 
się na linii frontu biegnącego na górskim odcinku rze-
ki Sangro, prowadząc walki pozycyjne. Wkrótce Po-
lakom powierzono trudniejsze zadanie – przełamanie 
niemieckiej obrony „Linii Gustawa” w  rejonie wzgórz 
Monte Cassino. Niemcy blokowali tam jedyną drogę 
otwierającą dostęp do Rzymu. „Linia Gustawa” miała 
doskonale rozmieszczone środki ogniowe oraz uforty-
fikowane linie obronne, pozwalające panować nad całą 
okolicą.

Pod Monte Cassino polskie natarcie ruszyło w nocy 
z  11 na 12 maja 1944  r. na wzgórze 593 i  Albanettę. 
Dokonała tego 3 Dywizja Strzelców Karpackich, a  na 
„widmo” i  San Angelo uderzyła 5 Kresowa Dywizja 
Piechoty. Po przegrupowaniu, 17 maja ruszyło drugie 
natarcie polskie. Kolejne – 18 maja – przełamało linie 
obrony Niemców, a patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich 
zawiesił na ruinach klasztoru na Monte Cassino biało-
-czerwoną flagę. 2 Korpus zdobył kolejno Piedimonte, 
tzw. „linię Hitlera”. W  czerwcu 1944  r. Polacy zdoby-

wają port Ankonę, tocząc dalej zaciekłe boje nad rzeką 
Metauro. Niemcy ponieśli tutaj wyjątkowo dotkliwe 
straty. Polacy zdobywają Pesarę i wraz z 8 Armią Bry-
tyjską (1-2 września) przełamują „Linię Gotów”. Przez 
całą jesień i  zimę przełomu 1944/1945  r. toczą ciężkie 
bitwy w trudnych warunkach górskich. Wiosną 1945 r. 
walczą na odcinku Faenza-Bolonia wspólnie z 8 Armią 
Brytyjską i 5 Armią Amerykańską. W dniu 21 kwietnia 
1945 r. wyzwalają Bolonię, zyskując wielką sympatię 
mieszkańców. 2 Korpus po zdobyciu Bolonii odszedł do 
odwodu, dwa dni później Niemcy podpisali kapitulację 
swych sił we Włoszech.

Walki toczone pod Monte Cassino znane są szeroko 
polskiemu społeczeństwu, choćby z  pieśni „Czerwone 
maki na Monte Cassino”. O  bardziej krwawych zma-
ganiach przy zdobywaniu Bolonii nie mówi się prawie 
wcale, a  po bohaterstwie żołnierza polskiego pozosta-
ły tylko smutne pomniki – cztery polskie cmentarze 
wojenne we Włoszech, na których spoczywa ponad 
cztery tysiące żołnierzy. Nie wszyscy polegli są na nich 
pochowani. Część spoczywa na lokalnych, małych ne-
kropoliach usytuowanych w  różnych miejscowościach 
na szlaku walk. Na największym cmentarzu w Bolonii 
znajdują się 1432 groby, w Loreto – 1088, w Monte Cas-
sino – 1072, w  Casamassima – 430. Wśród poległych 
byli też żołnierze pochodzący z Zagłębia Dąbrowskiego.

Cmentarz wojenny w Bolonii położony jest na przed-
mieściu San Lazzaro di Savena. W otoczeniu cmentarza, 

jak i  dalszej okolicy jest kilka sklepów z  pamiątkami. 
Niestety nie znajdzie się tutaj żadnej pamiątki z akcen-
tem polskim. Włosi o to nie dbają, władze polskie też...

W  1997  r. firma wydawnicza „Di-kappa” ze Strze-
mieszyc wydała widokówkę cmentarza z  Bolonii. Jest 
to pierwsza i  jedyna pamiątka wydana od 1945 r. Wy-
dawca, Dariusz Kmiotek namówił właścicieli sklepów 
z pamiątkami w Lazzaro di Savena, jak i sklepów w ca-
łej Bolonii, aby bezpłatnie rozdawali te widokówki tury-
stom, nie tylko polskim. Być może pamięć o walce pol-
skich żołnierzy o wyzwolenie Włoch pozostanie choćby 
wśród nielicznych.

Jan Kmiotek

Polski Cmentarz Wojenny 
w Casamassima:
1. GRUSZCZYŃSKI WACŁAW, strzelec 7 Dyw. Pie-

choty, ur. w Sosnowcu
2. ŁACHAŃSKI JAN, plut. Pluton Żandarm, ur. w Za-

wierciu
3.  MIREK TADEUSZ, strzelec, ur. w Dąbrowie Górniczej
4.  RUTKIEWICZ INGACY, kanonier, 2 PAL, ur. 

w Koziegłowach
5. SZLOSAR WACŁAW, Bierz., 15 Baon Saperów, ur. 

w Klimontowie

Polski Cmentarz Wojenny w Monte 
Cassino:
1.   BESZYŃSK1 BOGUSŁAW, strzelec, 15 Baon Strzel., 

ur. w Zawierciu
2. DZIAŁACH STANISŁAW, saper, 5 Baon Sap., ur. 

w Dąbrowie Górniczej
3. DZIURKOWSKI TADEUSZ, ppor., 17 Baon Strzel., 

ur. w Dąbrowie Górniczej
4. GĘBOREK WŁADYSŁAW, plut., 3 Baon Strzel., ur. 

w Sosnowcu
5. KOCERBA ALFONS, ppor., 5 KDP, ur. powiat Będzin
6. KOWALIK TADEUSZ, kapr., 4 Baon Strzel., ur. 

w Sosnowcu
7. KRUPSKI KAZIMIERZ, ppor, Kwat. Główna 6 Bry-

gady, ur. w Gołonogu

8. KURA MIECZYSŁAW, plut., Kwat. Gł. 2 Kompanii, 
ur. w Dąbrowie Górniczej

9. MAŁUPA WŁADYSŁAW, sierżant 6 Baon Strzel., 
ur. w Dąbrowie Górniczej

10. NAPORA WINCENTY, ppor., dr med., 4 PAL, ur. 
w Niwce

11. SIUDYKA BOLESŁAW, strzelec, 15 Baon Strzel., 
ur. w Trzebiesławicach

12.STYPIŃSKI AUGUSTYN, por., 18 Baon Strzel., ur. 
w Sosnowcu

13. SZATKOWSKI WACŁAW, kapral, 15 Baon Strzel, 
ur. w Zawierciu

14. WESOŁOWSKI WACŁAW, kapral, 2 Baon Strzel., 
ur w Chechle

Polski Cmentarz Wojenny w Loreto:

1. KOKOSIŃSKI ZENON, ppor., 16 Baon Strzel., ur. 
w Myszkowie

2. LEŚNIAK STEFAN, por., 4 Baon Strzel., ur. w Bę-
dzinie

3. MACHERA TADEUSZ, ułan, 12 Pułk Ułanów Po-
dolskich, ur. w Strzemieszycach

4. REJMAŃSKI ANDRZEJ, por., 12 Pułk Uł. Podol., 
ur. w Dąbrowie Górniczej

5. SŁUŻEWSKI ALEKSANDER, plut, 5 Baon Strzel., 
ur. w Sosnowcu

6. TODOR WŁADYSŁAW, strzel., 3 Baon Strzel., ur. 
w Bukownie

7. SZCZYPIORKOWEKl JAN, ppor., 13 Baon Strzel., 
ur. w Sosnowcu

Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii:
1. BRONICKI HENRYK, ppor., 1 Sa-modz. Br. Spado-

chr., ur. w Porąbce
2. BUGAJCZYKZDZISŁAW, kapral, 4 Baon Strzel., ur. 

w Sosnowcu
3. CIEŚLIK WŁADYSŁAW, strzelec, 2 Baon Wartow-

niczy, ur. w Sosnowcu
4.DZIADKIEWICZ MARIAN, ppor, 16 Baon Strzel., 

ur. w Sosnowcu
5. GIERAS WŁADYSŁAW, st. strz., 17 Baon Strzel., ur, 

w Bobrownikach
6. KALISZ ROMAN, strzelec, Kompania Transporto-

wa, ur. w Sosnowcu
7. KNAPIK STANISŁAW, bomb., 7 PAPanc, ur. w So-

snowcu
8. KUDELA MARIAN, kań., 6 PAL, ur. w Ryczówku
9. ŁOPATKA TADEUSZ, kapral, 3 Baon Saper., ur. 

w Gołonogu
10. NOWAK STANISŁAW, strzelec, 5 Baon CKM, ur. 

w Strzemieszycach
11. WADOWSKI PIOTR, ppor,, 13 Baon Strzel., ur. 

w Bobrownikach
12.WITAS TADEUSZ, sierż. T6Baon CKM, ur. na Fe-

liksie (Niemce)
13. ŻUREK WACŁAW, st. sap., 10 Baon Sap., ur. 

w Strzemieszycach
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święto przyjaciół dąbrowy
Rok 2016 jest rokiem obchodów 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 

Z tej okazji postanowiliśmy rozpocząć uroczysto-
ści urodzinowe naszego stowarzyszenia od stworzenia 
żywego pomnika działalności TPDG. W parku Halle-
ra w dniu 2 kwietnia nastąpiło uroczyste posadzenie 
30 drzew w alei, która została nazwana „Aleją 30-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej”. Na uro-
czystość tą zostali zaproszeni szczególni goście, nasi 
„Dąbrowianie Roku”, honorowi członkowie, prezydent 
miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza wraz z 
przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszką Pasternak 

oraz posłowie i senator naszego regionu. Jednak wśród 
oficjeli najważniejszymi osobami obecnymi na uroczy-
stości byli oczywiście nasi członkowie Towarzystwa, 
którzy na co dzień działają na rzecz jego rozwoju. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim przybyłym 
osobom i zapraszamy już teraz na kolejną uroczystość 
obchodów naszych urodzin zaplanowaną we wrześniu 
tego roku w Pałacu Kultury Zagłębia.

Arkadiusz Rybak
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Sprzątali las
Ponad 40 osób, w znacznej 
większości młodzież i dzieci 
z Osiedla Robotniczego 
w Ząbkowicach, sprzątało 
pobliski las.

Dla mieszkańców Osiedla Robotniczego w Ząbko-
wicach sprzątanie najbliższego otoczenia to już wio-
senna tradycja. Od 12 lat organizuje je p. Mirosława 
Chatys i  jej sąsiedzi z  bloku 7A. Wspiera ich Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Metalurg, Dąbrowska Fir-
ma Budowlana Budeks oraz Nadleśnictwo Siewierz. 
W  tym roku uczestnicy akcji zebrali kilkadziesiąt 
120-litrowych worków śmieci. Odpady zgromadzili 
w  wyznaczonym miejscu na osiedlu, potem załado-
wano je do specjalnie przygotowanego na ten cel kon-
tenera. Mieszkańcy mówią, że zebrane śmieci i odpa-
dy to pokłosie tylko ostatniego roku, gdyż takie ich 
ilości zalegają w  ich lesie corocznie. Po skończonej 
akcji dla dzieci zorganizowano grilla, najmłodszym 
przekazano drobne upominki.

12 czerwca 2016 roku CSiR Dąbrowa 
Górnicza oraz Stowarzyszenie Ak-
tywna Dąbrowa zapraszają na „Bieg 
Pokoleniowy”. To pierwszy w Dąbro-
wie Górniczej pojedynek sztafet na 
dystansie 3x6 km. Bieg odbędzie się 
na trasie wokół zbiornika Pogoria III.

Zasady Biegu:
1. Bieg zostanie rozegrany na zasadzie biegu 

sztafetowego.
2. Start pierwszej zmiany sztafet nastąpi o godz. 

11.00. Następne zmiany będą przeprowadza-
ne w  strefie zmian (10 metrów przed metą 
okrążenia) w  kolejności kończenia biegu 
przez poprzedniego uczestnika sztafety. 
Przekazanie pałeczki następnemu zawodni-
kowi sztafety poza strefą zmian będzie skut-
kowało dyskwalifikacją sztafety.

3. Każda ze sztafet będzie posiadała pałeczkę 
z przymocowanym do niej chipem, za pomo-
cą którego nastąpi oficjalny pomiar czasu. 
Ponadto każda ze sztafet będzie miała swój 
numer startowy z indeksem dla każdego za-
wodnika, określającego kolejność startu za-
wodników z poszczególnych sztafet. 

4. Kolejność startu poszczególnych zawodni-
ków sztafety należy podać podczas weryfi-
kacji i odbioru pakietów startowych w Biu-
rze Zawodów. Zmiana raz podanej kolejności 
będzie skutkowała dyskwalifikacją sztafety.

5. Zwycięży sztafeta, która uzyska najlepszy 
łączny czas trzech zmian.

Zgłoszenia elektroniczne do 
biegu przyjmowane są do 
6 czerwca. Więcej informacji 
na www.csir.pl

BIEG POKOLENIOWY 
- NOWA IMPREZA BIEGOWA
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Trzecia tablica rejestracyjna  
nareszcie dostępna
Apele użytkowników pojazdów przekazywane ustawodawcy i popierane przez wydziały komunikacji 
zostały wreszcie „przekute” w konkretne przepisy. Od tego roku możliwe jest uzyskanie dla samochodu 
dodatkowej trzeciej tablicy rejestracyjnej, która może zostać umocowana na urządzeniu do przewożenia 
rowerów lub na dodatkowych bagażnikach, które zasłaniają dotychczasową tablicę rejestracyjną 
zamontowaną na pojeździe.

Informacja jest na tyle ważna, że w  tym przypad-
ku kierowca nie będzie mógł liczyć na pobłażanie 
ze strony policjantów przeprowadzających kontrole 
drogowe, zwłaszcza w  ramach częstych akcji week-
endowych oraz wakacyjnych. Każdy samochód musi 
posiadać dwie tablice rejestracyjne (z przodu i z tyłu) 
z  czego tylna powinna być dodatkowo oświetlona. 
Dlatego możliwość posiadania trzeciej tablicy reje-
stracyjnej to odpowiedź na potrzeby osób aktywnie 
spędzających czas wolny, które wykorzystują sa-
mochody do przewożenia rowerów z  tyłu pojazdu – 
mówi Michał Dratwiński, koordynator ds. rejestracji 
pojazdów tutejszego urzędu. Należy pamiętać, że do-
datkowa tablica rejestracyjna powinna być umiesz-
czana na bagażniku w  miejscu konstrukcyjnie do 
tego przeznaczonym, a w przypadku gdy użytkowany 
bagażnik zasłania tylne światła pojazdu, wówczas do-

zwolony jest wyłącznie bagażnik, który posiada wła-
sne światła zewnętrzne i jest wyposażony w oświetle-
nie tejże tablicy.

Uzyskanie trzeciej tablicy jest możliwe przy każdej 
z  czynności realizowanych w  Wydziale Komunika-
cji i  Drogownictwa związanej z  posiadanym pojaz-
dem. Możliwe jest także złożenie przez właściciela/
współwłaściciela pojazdu (osoby upoważnionej) 
wniosku wyłącznie w  tym celu. W  takim wypadku 
należy pamiętać o  wypełnieniu wniosku do karty 
nr 9 (BIP – Spis Podmiotowe – Sposoby załatwiania 
spraw – Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 
(...), tablic rejestracyjnych) oraz o zabraniu ze sobą m.
in. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (o ile była 
wydana), a także uiszczeniu ustalonej przez ministra 
opłaty. Koszt wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej 
wynosi w  „podstawowej wersji” 53  zł (tzw. tablice 

z f lagą unijną), a w przypadku konieczności wymia-
ny tablic rejestracyjnych „starego typu” (tzw. tablice 
z f lagą polską oraz tablice na czarnym tle) zwiększo-
ne o kwoty odpowiednio 93 zł i 180,50 zł. Po złożeniu 
wymaganych dokumentów pracownik Wydziału Ko-
munikacji i Drogownictwa zamówi u producenta wy-
konanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, która po 
2-3 dniach roboczych będzie możliwa do odebrania 
w dąbrowskim magistracie.

Co równie istotne, także przy załatwianiu tego typu 
spraw można skorzystać z możliwości internetowego 
umówienia terminu wizyty w Wydziale Komunikacji 
i  Drogownictwa pod adresem www. kalendarz. da-
browa-gornicza. pl – wprowadzone w ubiegłym roku 
rozwiązania umożliwiają obsługę interesanta w naj-
bardziej dogodnym dla niego terminie.

(aa)

święto i dyplomy

Wzorem ubiegłych lat, dąbrowski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zorganizował 12 maja obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Tegoroczne spotkanie odbywało 
się pod hasłem „Wspieramy osoby niepełnosprawne, ich prawa i potrzeby”. Poza kwestiami 
organizacyjnymi, była to okazja, by przy kawie i ciastku spotkać się z przyjaciółmi, wysłuchać koncertu 
chóru Zorza i porozmawiać o planach na przyszłość. Za długoletnią działalność oraz podejmowanie 
inicjatyw Związek uhonorował dyplomami swoich członków. 

odszedł dąbrowski 
przewodnik

22 kwietnia zmarł Waldemar Kolasa, założyciel Od-
działu Miejskiego PTTK w  Dąbrowie Górniczej i  od 
2001  r. jego Honorowy Prezes. Człowiek legenda, dą-
browianin całym sercem.
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BuggyGym dla  
młodych mam i ojców
Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi w wózkach na wzmacniający 
i poprawiający kondycję fitness. Zajęcia nad Pogorią III i Parku 
Środulskim.

Jeśli jesteś świeżo upieczoną mamą lub tatą, któ-
rych nudzą rutynowe spacery z  wózkiem lub jesteś 
pełnoetatową mamą, która chciałaby wziąć się za sie-
bie, pozbyć się zbędnych kilogramów, znów poczuć 
się dobrze w swoim ciele, ale brakuje ci motywacji czy 
czasu na treningi – ćwicz z wózkiem, pod okiem wy-
kwalifikowanego instruktora, mając malca cały czas 
przy sobie.

Zapraszamy na treningi, które poprawią postawę, 
kondycję, wysmuklą sylwetkę i  wzmocnią mięśnie. 
Będą też dużą frajdą dla twojego maluszka.

Na zajęciach kładzie się nacisk na prawidłowe wyko-
nywanie ćwiczeń i bezpieczeństwo. Ćwiczenia dobierane 
są odpowiednio do każdej mamy. Odbywają się w ponie-
działki i środy: Pogoria III (zbiórka przy molo), godz. 11.30 
oraz w piątki: Park Środula Sosnowiec, godz. 12:00.

Ważne!
Zabierz ze sobą wodę, wygodne ubranie, buty (bynajmniej nie japonki) i wszystko, czego potrzebuje twój 

maluch. Do treningów BuggyGym nie jest potrzebny specjalny wózek!
Kontakt z instruktorem: Joanna Pędzik, tel. 668 644 855
www.facebook.com/asiadabrowabuggygym/
www.buggygym.pl/gdzie-cwiczymy/dabrowa-gornicza/

Nazwa BuggyGym pochodzi od angielskiego słowa buggy oznaczającego wózek. W dużym uproszczeniu to forma 
aktywności fitness dla rodzica z małym dzieckiem. W czasie treningu, który zazwyczaj odbywa się na świeżym po-
wietrzu, wykonywane są ćwiczenia z wózkiem o charakterze aerobowym, wzmacniającym, kształtującym i rozciąga-
jącym. Grupa mam BuggyGym pragnie promować rodzicielstwo aktywne, zdrowe i ciekawe.

29 maja o godz. 12.00 startują 
dwa biegi: Półmaraton 
Szlakiem Papieskim, którego 
długość wynosi 21 kilometrów 
i Urodzinowa Szóstka Auchan 
(6 km). Dochód z obu biegów 
zostanie w całości przekazany 
na cele charytatywne.

W półmaratonie mogą wziąć udział osoby w wie-
ku powyżej 16 lat, w biegu na 6 km – dzieci od 10 
roku życia. Miejsce startu to okolice stoku narciar-
skiego na Górce Środulskiej. Zgłoszenia można do-
konać na stronie internetowej: www. fsis. pl/auchan 
oraz w dniu zawodów do godziny 11.45. Na stronie 
można zapoznać się z  regulaminem uczestnictwa 
oraz trasami obu biegów. Każdy uczestnik dostanie 
pamiątkowy medal oraz koszulkę.

Niedzielne biegi połączone zostały z  finałem 
akcji „Kilometry Caritas” – biciem rekordu Guin-
nessa w układaniu jak najdłuższego odcinka z jed-
nozłotówkowych monet. Zebrane środki przezna-
czone zostaną na budowę Domu dla Bezdomnych 
w Dąbrowie Górniczej, który zapewni schronienie 
55 osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytu-
acji życiowej.

Przy okazji biegów zorganizowany zostanie tak-
że festyn dla dzieci. Organizatorami imprez są: 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Miasto Sosnowiec 
i  Auchan Sosnowiec, świętujący 20-lecie istnienia 
w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i po-
magania.

Więcej informacji na stronie:
www.sosnowiec.caritas.pl
www.kilometry.caritas.pl

półmaraton papieski
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• Terapia uzależnień: alkoholizm, hazard, 
narkomania. Dyskretnie, tel. 730 800 775.
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Czerwiec w Kinie Kadr

Kawy z Gwiazdą ciąg dalszy

Róg huczy po dębowym lesie

Spośród różnych metod na spędzenie, miejmy nadzie-
ję, słonecznych i upalnych czerwcowych dni, kino wy-
daje się nie najgorszą opcją. Z zawrotnej liczby placówek, 
prezentujących nam wartościowe i  mniej wartościowe 
reprezentacje sztuki wielkoekranowej, warto wybrać 
rozkoszny cień sali kinowej w  PKZ, gdzie repertuar 
zaspokoi nawet najbardziej wybredne gusta. 

Na początek coś dla najmłodszych; od 2 do 5 czerwca pa-
łacowe kino świętować będzie „Filmowy dzień dziecka”. Na 
cztery dni ekranem zawładną bohaterowie snów i marzeń 
naszych pociech. Zarówno wielbiciele muzyki rockowej, jak 
i zainteresowani zgłębianiem zawiłych relacji między mu-

zyką a  obrazem, powinni wyznaczyć sobie Kadr jako cel 
odwiedzin w każdy czwartek o 19.00. Wtedy to wyświetlane 
będą obrazy w ramach programu „Od big beatu do rocka”.

18 czerwca Kadr, jako jedno z 90 polskich kin, z okazji 
90-lecia nadania praw miejskich Gdyni zaprasza na wyda-
rzenie „Zew Gdyni”. O godzinie 17. 00 zostanie wyświetlo-
ny film „Zew Morza” z 1927 r. Będzie to seans ze wszech 
miar unikalny: do niemego obrazu podłożono nową 
muzykę Krzesimira Dębskiego. Bezpośrednio po seansie 
odbędzie się losowanie nagród, m.in. dwóch podwójnych 
zaproszeń na 41. festiwal filmowy w Gdyni. Wstęp na pro-
jekcję jest bezpłatny. 

Piotr Gąsowski, Zbigniew Zamachowski już byli. Te-
raz kolej na Magdalenę Walach. Mowa o  tegorocznych 
gościach pałacowego cyklu spotkań pod nazwą „Kawa 
z Gwiazdą”. Opowieści zza kulis, ciekawostki z planu fil-
mowego, anegdoty z  życia gwiazd srebrnego ekranu, to 
nieodłączne elementy każdej kawowej biesiady w  pała-
cowej Agorze. Uczestnicy spotkań, którzy tłumnie przy-

bywają na spotkania mają niepowtarzalną okazję poroz-
mawiać z  gościem, zdobyć jego autograf oraz wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Majowa kawa należeć będzie do Mag-
daleny Walach – krakowskiej aktorki o nieprzeciętnej uro-
dzie i ognistych włosach. Obecnie można ją oglądać m.in. 
w serialu „M jak miłość”. Rozmowę z aktorką poprowadzi 
Agnieszka Strzemińska – dziennikarka Radia Katowice.

Niby nic, a zaczęło się w 2003 roku – zwyczajne pa pa pa. Jednak jest 
w orkiestrach dętych jakaś siła, że już po raz siódmy zagrają one dla 
mieszkańców okolic Zagłębia, podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Dąbrowie Górniczej 4 i 5 czerwca br.

Festiwal w  tym roku przyciągnął orkiestry z  Wę-
gier, Słowacji, Czech i  Ukrainy. Z  okazji obchodów 
100-lecia miasta wystąpi również Krakowska Orkiestra 
Staromiejska i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach. Gospodarzem jak zawsze jest Miejska 
Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej.

Wszystko rozpocznie się 4 czerwca – muzyka i taniec 
z dostawą pod dom. Każda z orkiestr zaprezentuje się 
w  dwóch dzielnicach „Dębowego Miasta”, wykonując 
klasyki muzyki rozrywkowej, filmowej i  operetkowej 
w  nieco innych aranżacjach. Orkiestrom towarzyszyć 
będą piękne i  utalentowane mażoretki, stanowiące 
przysłowiową wisienkę na torcie.

Jednak to właśnie niedziela będzie głównym dniem 
Festiwalu. Tuż przed południem orkiestry rozproszą się 
po mieście, zarażając dąbrowian swoją muzyczną pasją. 
O godzinie 15.30 z ulicy Górniczej ruszy wielobarwny 
korowód, który maszerując przez ul. Kościuszki i  ul. 
Królowej Jadwigi wejdzie do Parku Hallera, gdzie odbę-
dzie się koncert finałowy. Orkiestry wykonają najpierw 
wspólny program, by w dalszej części koncertu zapre-
zentować się indywidualnie na dużej scenie. Więcej in-
formacji na oficjalnej stronie festiwalu: www. orkiestry. 
palac. art. pl lub stronie organizatora, czyli Pałacu Kul-
tury Zagłębia: www.palac.art.pl.
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pożar na adamieckiego

z pierwszej ręki

 8 Wystawa na stulecie 
ekonomika

100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i I Bal Absol-
wenta coraz bliżej. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

W związku z przygotowywaną wystawą organizato-
rzy proszą wszystkich absolwentów i przyjaciół szkoły  
o udostępnienie - wypożyczenie wszelkich pamiątek 
z nią związanych.

Wystawa stanie się integralną częścią tego przedsię-
wzięcia. Organizatorzy są zainteresowani wszelkimi 
zdjęciami, plakatami, starymi podręcznikami (lata 
1916-1980), wszelką dokumentacją, jaka powstała na 
terenie szkoły (legitymacje, świadectwa itp.) zeszytami 
lekcyjnymi, mundurkami szkolnymi itp.

Materiały można dostarczać osobiście do sekretariatu 
szkoły lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 
dlaekonomika@onet.pl

Bardzo dziękujemy za pomoc!
***

Przekazanie zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich 
upublicznienie. Wszelkie dokumenty prezentowane 
na wystawie będą pozbawione imion i nazwisk ich 
właścicieli.

 8 Cena wody dla mieszkańców 
na niezmienionym poziomie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli 
uchwałę w sprawie nowych stawek za wodę i ścieki. 
Od 1 lipca cena 1 m3 wody wyniesie 6.86 zł netto (7,41 
brutto) za 1m3 ścieków 9,79 zł netto (10,57 zł). 

Mieszkańcy nie odczują jednak zmian, gdyż rów-
nocześnie radni przyjęli uchwałę w sprawie dopłat  
z budżetu miasta do taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i  odprowadzania ścieków. Decyzja ta po-
zwoli na utrzymanie cen wody dla mieszkańców na  
niezmienionym poziomie.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. dopłaty do tary-
fowych grup odbiorców obejmą gospodarstwa do-
mowe rozumiane jako odbiorcy usług zamieszkali  
w budynkach jedno- i wielorodzinnych, korzystający z 
wody na cele socjalno-bytowe. Wyniosą odpowiednio 
0,86 zł do 1 m3 wody oraz 3,19 zł do 1 m3 odprowa-
dzanych ścieków.

 8 Dąbrowskie Święto Rodziny
Przez dwa tygodnie, od 21 maja do 4 czerwca 

dąbrowskie placówki oświatowe   zaplanowały w 
ramach Metropolitalnego Święta Rodziny liczne im-
prezy dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pikniki, 
festyny i zabawy dla całych dąbrowskich rodzin 
będą odbywały się w różnych częściach miasta. 
Zapraszamy do skorzystania z propozycji! Szczegóły 
na portalu miejskim www.dabrowa-gornicza.pl oraz 
na plakatach. 

 8 Zaprezentuj się na Festiwalu 
EtnoART!

Zajmujesz się rękodziełem? Chciałbyś poprowadzić 
ciekawe warsztaty? Chcesz pokazać swoją twórczość 
mieszkańcom miasta? Pasjonuje Cię kultura ludowa?  
Dołącz do EtnoART’u- imprezy promującej kulturę 
folklorystyczną!

4 czerwca 2016 roku Fundacja Godne Życie organizuje 
festiwal kultury ludowej EtnoART. Z tej okazji poszukuje 
zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych partne-
rów chętnych do podjęcia współpracy w charakterze 
wystawców. Ekspozycja odbędzie się na terenie ZSO nr 
2 przy ul. B. Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej. Impreza 
rozpocznie się o 11:45 i będzie trwała do godzin popo-
łudniowych.

Wszyscy zainteresowani propozycją współpracy przy 
współtworzeniu tego wydarzenia proszeni są o kontakt 

z Łukaszem Kolberem – wiceprezesem Fundacji Godne 
Życie pod numerem telefonu 505582720.

 8 Sport i zabawa dla 
wszystkich

Od 26 maja do 1 czerwca odbędzie się XXII edycja 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2016. 
Największa impreza sportu masowego w Polsce roz-
grywana w ramach VIII Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich. To kolejna szansa na dobrą 
zabawę i aktywność w wielu wymiarach. Do wyboru 
będzie blisko 500 różnorodnych imprez sportowych, 
organizowanych przez placówki oświatowe, kluby, 
organizacje i instytucje miejskie. Jest szansa na po-
konanie „niezliczonej” liczby kilometrów w biegach, 
marszobiegach, teście Coopera, jak również na dwóch 
kółkach. Wśród propozycji są konkurencje lekkoatle-
tyczne oraz gry zespołowe.

 Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w 
otwartych imprezach. Walczymy o utrzymanie pozycji 
lidera! Szczegóły www.dabrowa-gornicza.pl  

 8 Podsumowanie:  
gońcy oszczędności

25 marca doręczyciele roznieśli ostatnie decyzje po-
datkowe. W tym roku mieli ich do przekazania 52 153 
sztuk. Zadanie wykonali w nieco ponad dwa miesiące. 
Pracowali w 12-osobowym składzie. Dzięki przyjętym 
rozwiązaniom i zaangażowaniu pracujących osób tylko 
w tym roku udało się zaoszczędzić ponad 227 tys. złotych.

Od 2008 roku oszczędności wynikające z ograniczenia 
wysyłki za pośrednictwem tradycyjnej poczty wyniosły 
1 653 641 złotych

Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że większość 
przesyłek udaje się dostarczyć skutecznie. Gońcy to 
osoby sumienne i dobrze znające teren, do którego zo-
stają przydzieleni. 

Chwile strachu przeżyli mieszkańcy budynku przy ulicy Adamieckiego 11. W poniedziałek, 16 maja, doszło do pożaru, na piątym piętrze popularnego 
„Merkurego”. Rano, około godz.9, lokatorzy budynku, pracownicy spółdzielni oraz przechodnie usłyszeli huk.  - Na miejsce dotarliśmy bardzo szybko. Pożar 
w wieżowcu i podejrzenie wybuchu gazu to bardzo poważne zagrożenie. Dlatego trzeba było działać zdecydowanie. Byliśmy gotowi na każdą ewentualność, 
również poszukiwanie osób poszkodowanych i ewakuację całego budynku. Na szczęście to nie był wybuch. Pożar udało się szybko zgasić, nikt również nie 
ucierpiał – mówi Tomasz Kościow, komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.
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młody talent doceniony za granicą
Jakub Wierzcholski, niepełnosprawny 
mieszkaniec Dąbrowy Górniczej okrzyk-
nięty w Niemczech talentem sportowym 
roku 2016!

Po raz pierwszy w historii konkursu zdarzyło się, że 
ten zaszczytny tytuł uzyskał zawodnik zagraniczny. 
Kuba zwyciężył w  glosowaniu internetowym, zysku-
jąc 3306 głosów swoich sympatyków z Polski, Niemiec, 
Francji, nawet Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Pomysł zgłoszenia do frankfurckiego konkursu po-
chodził od kolegów z  klubu FlightBoxing-Centrum 
Sportów Walki w  Dąbrowie Górniczej. Autorką krót-
kiego filmu warunkującego uczestnictwo w konkursie 
jest Marta, siostra Jakuba. Po wstępnej kwalifikacji, 
komisja konkursowa wyłoniła 25-ciu kandydatów, spo-
śród których internauci wybrali zwycięzcę.

Kuba na co dzień trenuje pod kierunkiem trenera 
Wiesława Andrzejczaka. Poprawia swoją sprawność 
fizyczną, szkoląc się w  wielu dyscyplinach sporto-
wych (boks, lekkoatletyka, jazda konna), ale w  za-
wodach uczestniczy w konkurencjach lekkoatletycz-
nych: pchnięciu kulą i biegu na 100 m. Jest medalistą 
wielu zawodów krajowych i zagranicznych. Jego naj-
większe sukcesy to: złote medale w  biegu na 100  m 
na zawodach we Frankfurcie i Ratyzbonie, i brązowy 
medal w pchnięciu kulą na zawodach w Ratyzbonie, 
mistrzostwo Polski w  pchnięciu kulą na zawodach 
Olimpiad Specjalnych w  2009 roku w  Kielcach. Jest 

stypendystą miasta Dąbrowa Górnicza dla najzdol-
niejszych uczniów i sportowców miasta.

Jakub dziękuje za oddane głosy, szczególnie mło-
dzieży: z  klubu FlightBoxing-Centrum Sportów Wal-
ki w  Dąbrowie Górniczej, Zespołu Szkół Sportowych 
w  Dąbrowie Górniczej, młodzieży dąbrowskich lice-

ów, swoim nauczycielom z  Zespołu Szkół Specjalnych 
w  Dąbrowie Górniczej oraz wszystkim internautom 
i osobom lajkującym na facebook.

Kuba odbierze nagrodę 4 czerwca we Frankfurcie nad 
Menem podczas Festiwalu Sportowego, na który został 
oficjalnie zaproszony.

Liga Mistrzyń w Dąbrowie Górniczej!
W  zakończonych niedawno sezonie Tauron MKS 

Dąbrowa Górnicza zajął czwarte miejsce, co dało dą-
browiankom prawo występowania w  Pucharze CEV. 
Nieoczekiwanie do klubu przyszło zaproszenie do naj-
bardziej prestiżowych europejskich rozgrywek – Ligi 
Mistrzyń. Spowodowane było to tym, że z  gry w  pu-
charze zrezygnowały PGE Atom Trefl Sopot i  Impel 
Wrocław. Zespół z hali Centrum wysłał do europejskiej 
federacji wymagane dokumenty.

Klub pozyskał już cztery nowe zawodniczki – do Dąbro-
wy Górniczej wraca Dominika Sobolska, która po rocznej 
przerwie na grę w Metalleghe Sanitars Montichiari (wło-
ska Serie A) ponownie będzie zdobywać punkty dla Tau-
rona MKS-u. Patrząc na to, że w zespole zostały Kamila 
Ganszczyk i  Eleonora Dziękiewicz, środek w  drużynie 
z naszego miasta wygląda bardzo solidnie.

Klub pozyskał też dwie zawodniczki z BKS-u Alupro-
fu Profi Credit Bielsko-Biała – najlepszą atakującą tego 
klubu Helenę Horkę oraz argentyńską rozgrywającą 
Yael Castiglione, która razem ze swoją reprezentacją 
awansowała na igrzyska olimpijskie w  Rio de Janeiro. 
W  Dąbrowie Górniczej grać będzie też Daria Paszek. 
Zawodniczka, która ostatnio grała w  Legionovii Le-
gionowo, w poprzednim sezonie zajęła siódme miejsce 
w rankingu najlepszych przyjmujących ORLEN Ligi.

Oprócz wymienionych wcześniej Ganszczyk i Dziękie-
wicz, w Dąbrowie Górniczej na pewno zostają Tamara Ka-
liszuk i Kinga Drabek. Potwierdzone jest też to, że zespół 
prowadzić będzie Juan Manuel Serramalera (będzie pełnił 

również rolę trenera przygotowania motorycznego), któ-
remu w dalszym ciągu pomagać będzie Magdalena Śliwa. 
Do sztabu szkoleniowo-medycznego wraca fizjoterapeuta 
Jacek Stychno, w klubie zostaje również Magdalena Fre-
jowska, która obecnie znajduje się w Szczyrku, gdzie trwa 
zgrupowanie reprezentacji Polski. W sztabie nie będzie już 
Łukasza Zarębkiewicza i Aleksandry Styczeń. Zmieni się 
także statystyk bowiem Iwo Wagner przechodzi do ZAK-
SY Kędzierzyn-Koźle.

Większość zawodniczek przebywa już na urlopach, 
jednak dwie siatkarki wakacje musiały odłożyć – Gan-
szczyk i Kaliszuk ponownie zostały powołane do repre-
zentacji Polski, która w  Szczyrku przygotowuje się do 
rozgrywek Ligi Europejskiej i World Grand Prix. W ten 
weekend „biało-czerwone” rozegrają pierwsze między-
narodowe sparingi – z Czeszkami. Za tydzień odbędą 
się mecze z Niemkami.

Drużyna Taurona MKS-u Dąbrowa Górnicza w nadchodzącym sezonie ma występować w Lidze Mistrzyń. 
Zespół już dokonał pierwszych wzmocnień przed nowymi rozgrywkami.

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 4 (197) maj 2016

19sport

pływanie, rower, bieg
Już wkrótce triathlon może stać się dyscypliną nieodmiennie kojarzoną z naszym miastem, a Dąbrowa 
Górnicza Triathlon wizytówką sportową miasta na miarę Półmaratonu Dąbrowskiego.

19 czerwca czeka nas prawdziwe święto triathlonu. 
Do Dąbrowy Górniczej zjedzie elita tri – swój start za-
powiedzieli  m.in. zawodnicy Pro Tri Team z  Marysią 
Cześnik na czele. Na liście startowej są również osoby 
znane z ekranu, m.in.: Karolina Gorczyca, Robert Roz-
mus, Roman Polko, dziennikarz Polsatu Marek Kac-
przak, aktor Piotr Nowak. Każdy może stanąć na star-
cie, walczyć ramię w ramię, koło w koło z celebrytami. 
Ubiegłoroczna edycja pokazała, jak dużą popularnością 
cieszy się ta dyscyplina sportu wśród mieszkańców na-
szego miasta. Wielu z nich wystartowało pierwszy raz 
i zachorowało na tri. Dlatego na miesiąc przed imprezą 
jest już zapisanych ponad 350 osób (limit startujących 
wynosi 400 zawodników).

Dodatkową zachętą są niskie opłaty startowe, jak na 
zawody triathlonowe. Szybka, widowiskowa trasa ko-
larska po głównych ulicach Dąbrowy Górniczej i pętla 
biegowa w  Parku Hallera ma uatrakcyjnić rywaliza-
cję, a  z drugiej strony popularyzować triathlon wśród 
mieszkańców miasta.

Zawody zostaną rozegrane na typowym sprinter-
skim dystansie: 750  m pływania, 20  km jazdy na ro-
werze, 5 km biegu. Na pokonanie go stać praktycznie 
każdego, kto choć trochę pływa, biega… na rowerze 
w naszym mieście jeździ chyba każdy. Nie trzeba pianki 
pływackiej, specjalistycznego roweru. Co więcej, przy 
ustalaniu limitów czasu na poszczególnych dystansach 
pod uwagę były brane możliwości przeciętnego „pogo-
riańskiego uprawiacza sportu”. Stąd na liście startowej 
osoby niekoniecznie kojarzone ze sportem – nasi radni, 
politycy, społecznicy.

Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach: Open 
kobiet i mężczyzn oraz wiekowych (K/M: 16-29; 30-39; 
40- 49; 50+) oraz sztafet (bez podziału na płeć). Dodat-

kowo, w ramach Dąbrowa Górnicza Triathlon wyłonio-
ny zostanie Mistrz Śląska w kategorii Junior Młodszy. 
Jednocześnie będzie to sprawdzian przed Mistrzostwa-
mi Polski dla zawodników w kategorii Młodzików.

Organizatorem imprezy są: Stowarzyszenie Pozytyw-
nie Zakręceni i  Centrum Sportu i  Rekreacji. Impreza 
została objęta patronatami medialnymi: TVP3 Kato-
wice, Radia Eska i Akademii Triathlonu oraz patrona-

tami honorowymi: Prezydenta Miasta Zbigniewa Pod-
razy i Posła Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. 
Dąbrowa Górnicza Triathlon jest wspierany dotacją 
z  Urzędu Miasta w  Dąbrowie Górniczej. Partnerami 
są m.in. Praktiker Czeladź, sklep triathlonowy 3 Waters 
z Będzina, VTR Logistic, Power Waters, Warsztat Wie-
dzy, Optokom, a  partnerami merytorycznymi TKKF 
Triathlon DG i Triathlon X-Team.

Po drugim sezonie
32 mecze, 14 zwycięstw, osiemnaście porażek, 10. lo-

kata w tabeli. Takim bilansem swój drugi sezon w eks-
traklasie zamknęli koszykarze MKS Dąbrowa Górni-
cza. Teraz klub przygotowuje się do nowych rozgrywek.

Nim MKS przystąpił do gry, w  klubie wytyczono 
cel – udział dąbrowian w fazie play off. Przed startem 
rozgrywek w  Dąbrowie pojawili się nowi zawodnicy 
– Rashaun Broadus, Sam Dower, Eric Williams, Piotr 
Pamuła i Jakub Dłoniak. W trakcie sezonu zaszła zmia-
na na ławce trenerskiej. Wojciecha Wieczorka zastąpił 
Drażen Anzulović. To wszystko niestety nie pomogło 
w znalezieniu się w czołowej ósemce i ostatecznie dru-
żyna zakończyła zmagania na fazie zasadniczej. MKS 
zaliczył również udział w  rozgrywanym w  Dąbrowie 
turnieju finałowym pucharu Polski. Dąbrowianie prze-
grali ćwierćfinałową rywalizację z  Czarnymi Słupsk. 
Obecnie MKS szykuje się do nowego sezonu, trwa prze-
budowa kadry. Nową twarzą w  zespole będzie Witalij 
Kowalenko, pozyskany ze Śląska Wrocław. Kontrakty 
z klubem posiadają także Piotr Pamuła, Samuel Dower, 
Jakub Dłoniak i  Marcin Piechowicz. Trwają również 
rozmowy z graczami z Polski i zagranicy. fo
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