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27 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 
Dąbrowa Górnicza została uhonorowana  
Nagrodą Obywatelską.

MUZYCZNE LATO 
WOKÓŁ PUSTYNI 
BŁĘDOWSKIEJ

Nie lada gratka dla 
miłośników muzyki 
klasycznej.
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CZEKAJĄC NA 
NOWY SEZON

Koszykarski MKS powoli 
odkrywa karty i prezentuje 
nowych zawodników.
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Grunt to rozwaga
Nie tak dawno jedenastoletni chłopiec, wypoczywający z mamą nad Pogorią, zbyt daleko wypłynął w głąb jeziora i nie 
był w stanie o własnych siłach wrócić na brzeg. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowników Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratowniczego dziecko udało się odholować w bezpieczne miejsce.

To tylko jeden przykład z minionych dni, a przecież 
aura nie sprzyjała za bardzo wypoczynkowi nad wodą, 
a wakacje jeszcze się nie rozpoczęły. Mimo, że jeszcze 
letnia kanikuła dopiero przed nami, to jednak ratowni-
cy WOPR-u  już rozpoczęli dyżury. 15 czerwca zostało 
otwarte kąpielisko o długości 100 metrów, nad którym 
bezpieczeństwa strzeże 3 ratowników. Z  pierwszym 
dniem lipca wydzielony akwen zostanie powiększony 
o kolejne 300 metrów. Wypoczywający w tym czasie nad 
dąbrowskim jeziorem będą się czuć komfortowo, wie-
dząc że nad spokojem ich wypoczynku będzie czuwać 
8 ratowników w  tygodniu i  dodatkowo 7 ratowników 
w czasie weekendu. Pod okiem woprowców będzie się 
można kąpać od 10.00. do 18.00. w dni powszednie oraz 
od 10.00. do 19.00. w soboty i niedziele oraz w święta. 
Ale nie tylko ludzie będą dbali o  to, by nad jeziorem 
było bezpiecznie.

– W  tym roku w  dniu kiedy będzie bardzo dużo 
osób wypoczywających nad Pogorią, planujemy wpro-
wadzić drona, który pomoże nam w monitoringu je-
ziora.- Zapowiada Andrzej Latosik, szef dąbrowskich 
woprowców.

Ratowników wodnych będą wspierać policjanci, któ-
rzy ponadplanowo w  tym roku dostali od miasta 60 
tysięcy złotych na dodatkowe patrole policyjne w  re-
jonach rekreacyjnych. Policjani zapowiadają, że będą 
szybcy, a mobilność mają im zapewnić rowery i moto-
cykle crossowe, na których będą pełnili służbę patro-
lową w  rejonie Pogorii. Oprócz tego, funkconariuszy 
będzie można spotkać w parkach Hallera i Zielona oraz 
w Strzemieszycach. Policjanci główną uwagę skoncen-
trują na osobach pijących alkohol w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, zaśmiecających tereny zielone, par-
kujących w miejscach niedozwolonych, niszczących in-
frastrukturę służącą do rekreacji oraz strefy chronione 
nad Pogorią IV.

Żeby przyjemnie spędzić wakacyjny czas na miejskiej 
plaży, pamiętajmy o  kilku żelaznych zasadach. Przede 
wszystkim kąpać się należy tylko w  miejscach strzeżo-
nych. Wypoczywając nad wodą, zwracajmy szczególną 
uwagę na dzieci, które są kopalnią niesamowitych, cza-
sem niebezpiecznych pomysłów. Absolutnie nad wodą 
nie wolno raczyć się trunkami zawierającymi alkohol! 
A już skrajną nieodpowiedzialnością jest wchodzenie do 
wody po spożyciu alkoholu. Ponadto należy pamiętać 
o ochronie skóry przed nadmiernym opaleniem, warto 
też zabezpieczyć głowę przed przegrzaniem. Niedopusz-
czalne jest grillowanie na plaży. Jeśli, wraz z przyjaciółmi, 
chcemy zjeść potrawy przygotowane na grillu, róbmy to 

w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Ponadto 
ratownicy przypominają, by nie wypływać dalej niż 50 
metrów w głąb jeziora, a jeżeli chcemy przepłynąć dłuż-
szy dystans, płyńmy wzdłuż linii brzegowej, używając 
dodatkowych środków ratunkowych w  postaci bojki 
ratowniczej. Wypoczynek nad Pogorią może być przy-
jemny, jeśli tylko będziemy pamiętać o  podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa oraz  będziemy mieć respekt 
i szacunek do żywiołu, jakim jest woda.

Monika Łysek
Od 1 lipca, w momencie zagrożenia będzie można 
wezwać pomoc, dzwoniąc pod całodobowy telefon 
alarmowy 517‑080‑999.

NAGRODA OBYWATELSKA
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 sms szybki miejski serwis

15 maja Tomasz Marzec, kultu-
rysta z Dąbrowy, z sukcesem zakończył 
kolejne zawody. Tym razem triumfował 
podczas Uniwersyteckich Mistrzostw 

Polski.

30 kwietnia Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących 
i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej 
był gospodarzem I Szkolnego Forum Przedsię-
biorczości, które  miało na celu rozwiązywanie 
problemów, przed jakimi stoją osoby niepełno-

sprawne na regionalnym rynku pracy.

2 maja Łukasz Baruch znalazł się wśród 
33 półfinalistów Festiwalu Zaczaro-
wanej Piosenki im. Marka Grechuty, 
którzy zaprezentowali się w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie.

25 i 26 kwietnia, w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych 
im. Z. Książek-Bregułowej  rywalizo-
wali miłośnicy goalballa. Najlepszą 

okazała się drużyna z Wrocławia. 
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Przegląd Dąbrowski

13 maja na deskach Pałacu Kultury Zagłębia 
dzieci z 22 dąbrowskich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych wzięło udział w barwnym wido-
wisku. Była to, po trzyletniej przerwie, 22. edycja 
Festiwalu Piosenki i Tańca Dąbrowskich Przed-
szkolaków.

26 kwietnia w Łodzi odbył się Finał Międzyna-
rodowy i Ogólnopolski w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. W zawodach zwyciężyły dąbrow-
skie gimnazjalistki ze szkoły sportowej.

Projekt dla Dąbrowy
Na początku czerwca minister środowiska podpisał z prezyden-
tem Dąbrowy Górniczej porozumienie, będące deklaracją udziału 
miasta w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian 
klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.

– Zmiany klimatu niosą realne i wymierne skutki spo-
łeczno-gospodarcze dla państw i miast. W przypadku Pol-
ski straty przypisywane zmianom klimatycznym powstałe 
w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł. Podjęcie dzia-
łań adaptacyjnych jest konieczne, aby uniknąć kolejnych 
strat – mówił podczas konferencji prasowej minister Ma-
ciej Grabowski. – Powodzie, susze, wysokie temperatury 
i związane z nimi konsekwencje zagrażają ludności i infra-
strukturze miast, szczególnie tych największych. Dlatego 
opracowaliśmy projekt, w ramach którego powstaną miej-
skie plany adaptacyjne zawierające propozycje konkret-
nych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. 
Nie pozostawimy też gmin bez środków na realizację tych 
zadań. Zadbaliśmy o to, by odpowiednie fundusze znala-
zły się w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020 oraz w programach regionalnych. 
Ponadto, jako resort środowiska zapewniamy możliwość 
finansowania działań adaptacyjnych w  ramach systemu 
funduszy środowiskowych.

Przedstawiony przez ministerstwo projekt skierowany 
jest do największych miast Polski. Takie umowy zostaną 
podpisane łącznie z 47 miastami, Dąbrowa Górnicza jest 
pierwszym w  województwie śląskim, drugim w  Polsce, 
które takie porozumienie podpisało.

– Czyste powietrze to zdrowe społeczeństwo. Zapylenie 
jest podstawowym czynnikiem wpływającym na zachoro-
walność na nowotwory, przewlekłe zapalenia dróg odde-
chowych, alergię, astmę. Kolejnymi czynnikami ryzyka są: 

niska emisja z palenisk domowych, skażona woda i hałas. 
Dlatego podejmujemy działania, które będą przeciwdzia-
łać tym zjawiskom – wyjaśniała Beata Małecka-Libera, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas konferencji mówiono także o wsparciu NFOŚi-
GW dla przemysłu na modernizację i oszczędność zaso-
bów. Temat podjęty został w kontekście zanieczyszczania 
powietrza w Dąbrowie Górniczej, zwłaszcza w Strzemie-
szycach przez spółkę Arcelor Mittal Poland. Według mi-
nistra Grabowskiego zawierane porozumienia i tworzone 
na ich bazie programy umożliwią dużym zakładom pracy 
skuteczniejsze działania na rzecz poprawy środowiska na-
turalnego. Z wypowiedzi ministra wynikało także, że mi-
nisterstwo w ciągu półtora miesiąca zamknie projekt oce-
niający stan zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

– Cieszę się, że wspólny projekt wielu instytucji, przygo-
towany pod kierunkiem pani prof. Danuty Mielżyńskiej-
-Svach z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisko-
wego w Sosnowcu, przy wsparciu miasta i mieszkańców, 
zyskał akceptację Ministerstwa Środowiska. Wierzę też, 
że ten „dąbrowski” program pn. „Ocena środowiskowych 
zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze 
szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce 
Wielkie i Małe” może stać się pilotażowym dla wszystkich 
miast aglomeracji śląskiej, które stoją przed takimi samy-
mi problemami – podsumował spotkanie Zbigniew Pod-
raza, prezydent miasta. 

 (ste)

Pojawiające się nad hutą ArcelorMittal 
Poland pomarańczowo‑rude dymy za‑
niepokoiły wielu mieszkańców miasta, 
szczególnie Tworznia, Łośnia i Strzemie‑
szyc. 

Wszystkim zgłaszającym ten problem, wyjaśnień 
udzielił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach. Jak przyznał także w piśmie skierowa-
nym do dąbrowskiego magistratu, emisja zanieczysz-
czeń do powietrza spowodowana została nieskutecznie 
działającym systemem odciągowo-odpylającym, redu-
kującym zanieczyszczenia powstające w wyniku pro-
wadzenia procesu wytopu stali w Zakładzie Stalowni.

Ponieważ dotychczasowe działania zrealizowane 
przez hutę nie przyniosły oczekiwanych rezultatów 
w postaci radykalnego i trwałego ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń z  procesu wytopu stali, 30 marca br. 
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
wszczął postępowanie administracyjne mające na 
celu wstrzymanie użytkowania linii wytopu stali eks-
ploatowanej na terenie zakładu. Uznając jednak wagę 
problemu, a w szczególności fakt, że podjęcie decyzji 
wstrzymującej użytkowanie tej instalacji spowodo-
wałoby zatrzymanie całego zakładu i w konsekwencji 
utratę pracy kilku tysięcy osób, przedstawiciele AMP 
zadeklarowali, że do końca 2018 roku maksymalnie 

ograniczą niezorganizowaną emisję pyłu z  procesu 
wytopu stali. Do tego czasu podejmować będą nie-
zbędne działania techniczne i organizacyjne zmierza-
jące do zmniejszenia częstotliwości i  intensywności 
emisji pyłowej z Zakładu Stalowni.

– Wniosek huty jest obecnie analizowany. W przy-
padku stwierdzenia, iż spełnia on wymagania for-
malne i merytoryczne, po zakończeniu postępowania 
podjęta zostanie decyzja w  przedmiotowej sprawie 
– wyjaśnia Jerzy Kopyczok, z-ca Śląskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W  oświadczeniu przesłanym nam przez Sylwię 
Winiarek, rzeczniczkę prasową ArcelorMittal Poland 
czytamy: „ArcelorMittal Poland opracowuje plan ma-
jący na celu ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie 
emisji niezorganizowanej z hali stalowni. Firma podję-
ła już działania mające na celu jej ograniczenie: wpro-
wadziła zmiany w procesie technologicznym i zaktu-
alizowała wewnętrzne procedury operacyjne, dzięki 
czemu zmniejszyła skalę i częstotliwość występowania 
tego zjawiska. W  2015 roku oraz w  kolejnych latach 
zrealizuje dalsze działania inwestycyjne mające na 
celu modernizację systemu odpylania w  dąbrowskiej 
stalowni, które doprowadzą do znaczącego wyelimi-
nowania niezorganizowanej emisji z konwertorowego 
procesu wytopu stali. Modernizacja systemu odpyla-
nia stalowni to koszt rzędu kilkudziesięciu milionów 
euro”.  (ste)

Eliminacja zanieczyszczeń
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Po co miastu spółki?
– Z lektury BIP‑u wynika, że Dąbrowa Górnicza 

posiada udziały w  11 prowadzących działalność 
gospodarczą spółkach, w  przypadku trzech jest 
wyłącznym albo bez mała wyłącznym ich właści‑
cielem. Po co miastu w ogóle spółki?

– Miasto ma do wykonania szereg zadań na rzecz lo-
kalnej wspólnoty, czyli nas mieszkańców, nie wszystkie 
może jednak wykonywać przy pomocy urzędu, potrze-
buje do tego wyspecjalizowanych podmiotów, w  tym 
przedsiębiorstw działających jako spółki handlowe. Ich 
rolą jest w głównej mierze świadczenie usług o charak-
terze użyteczności publicznej, jak choćby dostarcze-
nie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci czy 
wreszcie przewożenie ludzi autobusem, czy tramwajem.

– No dobrze, wspomniał pan o transporcie zbio‑
rowym, ale przecież zajmują się nim także pry‑
watni przewoźnicy.

– Oczywiście, że są i prywatni przewoźnicy, ale oni 
kierują się chęcią zarobku i dlatego wożą pasażerów na 
tych trasach, na których jest największe zainteresowa-
nie, tymczasem mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że 
będą mogli dojechać także na mniej uczęszczanych tra-
sach. Kto im ma to zapewnić? Nikt inny jak publiczny 
przewoźnik, którego nadrzędnym celem nie jest prze-
cież zysk, ale realizacja zadań na rzecz właściciela, któ-
rym w istocie jesteśmy my – mieszkańcy miasta. Musi-
my też zauważyć, że są także i takie sfery działalności, 
w których tradycyjnie istnieje monopol publiczny, trud-
no bowiem sobie wyobrazić, że prywatny inwestor od 
zera zbuduje sieć wodno-kanalizacyjną i będzie obsłu-
giwał całe miasto.

– No tak, ale zorganizowanie przedsiębiorstwa 
wymaga zaangażowania majątku, pieniędzy, 
a tymczasem mówi pan, że inwestycje te nie służą 
wypracowaniu zysku.

– W  kategoriach finansowych oczywiście nie są to 
przedsięwzięcia, które mają przynieść żywą gotówkę, ale 
zyskowność inwestycji musimy postrzegać w szerszej per-
spektywie. Przedszkola, szkoły przecież też nie przynoszą 
do budżetu miasta zysku, przeciwnie trzeba na nie łożyć 
i  to niemałe pieniądze, a  jednak nikt nie zakwestionu-
je tego, że należy inwestować w edukację, bo to przynosi 
wartość w postaci wykształcenia, jest zyskiem dla społe-
czeństwa. Tak samo jest w  przypadku samorządowych 
przedsiębiorstw. Przykładowo, dzięki miejskim autobu-
som zwykle nowocześniejszym niż tabor prywatnych 
przewoźników ograniczamy emisję spalin, bo przecież 
powstałoby ich więcej, gdyby pasażerowie przesiedli się do 
własnych samochodów, zyskujemy więc jako zbiorowość. 
Pasażerowie zyskują też indywidualnie, bo płacą z reguły 
mniej za dojazd do pracy czy szkoły, niż gdyby korzystali 
ze swoich pojazdów.

– Niedawno Rada Miejska zdecydowała o pod‑
wyższeniu kapitału w  Spółce „Nemo – Wodny 
Świat”, na sesji nie obyło się bez negatywnych 
komentarzy, przeciwnicy tej decyzji nazwali ten 
ruch „rozdawnictwem” publicznych pieniędzy, 
czy trafnie?

– Skoro ktoś nazywa taki ruch rozdawnictwem, to po-
winien wskazać, komu rozdaje się pieniądze. Przecież 
w tym wypadku jest to wniesienie kapitału do własnej 
spółki, z której usług korzystają w głównej mierze dą-
browianie. Można więc powiedzieć, że mieszkańcy, bo 
to oni stoją za owymi pieniędzmi publicznymi, rozdają 
pieniądze mieszkańcom. Ja przeciw takiemu rozdaw-
nictwu nic nie mam. Każdy biznes niezależnie, czy pry-
watny czy publiczny wymaga zainwestowania w niego 
pieniędzy, nie inaczej jest w przypadku Nemo – Wodny 
Świat. Nasz aquapark został sfinansowany z kredytów, 
które cały czas ciągnęły się za spółką, a pieniądze z pod-
niesienia kapitału pozwoliły na spłacenie tych długów. 
Wcześniejsza spłata zobowiązań to potężna oszczęd-
ność na odsetkach, spółka odetchnie, bo nie będzie pła-
ciła rat, korzyść jest więc oczywista.

– Będę jednak drążył temat, bo powiedział pan, 
że to mieszkańcy są beneficjentami zastrzyku fi‑
nansowego dla Nemo – Wodny Świat a  przecież 
żeby skorzystać z  oferty parku wodnego, trzeba 
zapłacić za bilet.

– Owszem, ale nie zawsze. Rokrocznie w  wakacje 
i ferie dąbrowskie dzieci i młodzież korzystają z parku 

wodnego nieodpłatnie, co ma znaczenie zwłaszcza dla 
rodzin o  skromniejszych budżetach domowych. Poza 
tym nasz park wodny działa już ponad 10 lat i  trzeba 
jakoś wygenerować środki na modernizację czy uatrak-
cyjnienie obiektu z  myślą właśnie o  klientach. Anali-
zując dane ekonomiczne spółki, wiemy, jak trudno jest 
wygenerować odpowiednie przychody, które pokryją 
wszystkie potrzeby. Dziś na szczęście w cenie nie mu-
simy zawierać spłaty kredytów. Nieraz słyszymy proste 
recepty w stylu: obniżmy ceny, to będzie więcej klien-
tów, ale na ogół ci, którzy udzielają takich rad, nie tylko 
nie dorobili się w biznesie, ale przede wszystkim po pro-
stu nie znają się na ekonomii, bo nie biorą pod uwagę, że 
większa liczba klientów z tytułu obniżki cen nie zawsze 
przekłada się na wyższe przychody, zawsze natomiast 
podwyższa koszty. Trudno więc takim prostym ruchem 
poprawić rentowność spółki.

– Okazuje się więc, że w  spółkach nie działają 
proste mechanizmy i wiele zależności trudno zro‑
zumieć. Najjaskrawiej to chyba widać na przykła‑
dzie wodociągów, prawda?

– Tak, bo spółka wodociągowa ma ustalony rynek 
a klienci – słusznie zresztą – oszczędzają wodę, co skut-
kuje systematycznym spadkiem sprzedaży. Tymczasem 
przepisy prawa szczegółowo regulują, jak należy kal-
kulować taryfy, czyli w efekcie końcowym cenę za m³ 
wody i ścieków. Nie zależy ona zatem od woli politycz-
nej rady miejskiej, która ma ją zatwierdzić, ale musi być 
tak ustalona, by pokryć koszty przedsiębiorstwa. Zależą 
one od wielu czynników, między innymi od wielkości 
powierzchni gminy, bo to przekłada się na długość sieci. 
Kiedy inwestuje się w infrastrukturę wodociągową po-
jawiają się kolejne koszty albo bezpośrednio w spółce, 
z tytułu spłat kredytów, albo pośrednio w postaci czyn-
szu, podatku od nieruchomości i amortyzacji majątku. 
Konieczny na pokrycie tych kosztów wzrost cen wody 
i ścieków można jednak niwelować dopłatami z budże-
tu miasta i tak się dzieje właśnie w Dąbrowie Górniczej. 
Pieniądze na dopłaty są z podatków i  czynszu, a więc 
można powiedzieć, że miasto dopłatami oddaje miesz-
kańcom ten koszt zawarty w cenie wody.

– Chce pan powiedzieć, że gdyby nie inwestycje, 
to woda mogłaby być tańsza?

– To złudna nadzieja, w dodatku w krótkiej perspekty-
wie. Mieszkańcy miast, w których zaniechano inwestycji, 
kiedyś słono zapłacą, bo będą musieli pokrywać rosnące 
straty wody wynikające z  pogarszającego się stanu sieci. 
Poza tym wcześniej czy później będą musieli zainwesto-
wać w infrastrukturę a wtedy może okazać się, że nie ma 
środków z Unii Europejskiej na ten cel, a komercyjne kre-
dyty brane na całość inwestycji wyśrubują ceny, przy któ-
rych te w Dąbrowie Górniczej będą niskie. 

Rozmowa z dr Patrykiem Kuziorem – Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej.

W lipcu do Dąbrowy zawita grupa polonijnej mło-
dzieży z  Ukrainy. Weźmie udział w  zajęciach arty-
stycznych, spróbuje również dotrzeć do swoich pol-
skich korzeni.

30-osobowa grupa przyjedzie w  ramach projek-
tu „Sztuka mówi jednym językiem”, realizowanego 
przez Biuro ds. Współpracy z  Zagranicą UM oraz 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej.

– W trakcie obozu uczestnicy wezmą udział w wie-
lu warsztatach i  innych formach aktywności kultu-
ralnej, podczas których sami obiorą własna formę 
ekspresji i  na zakończenie zaprezentują efekt swo-
ich prac. Program przewiduje przeplatanie się zajęć 
artystycznych ze sportowymi, przede wszystkim 
nastawiony jest na integrację polonijnej młodzieży 
z  Ukrainy z  rówieśnikami z  Dąbrowy Górniczej. 
Uczestnicy dowiedzą się również sporo o  kulturze 
polskiej i języku, a w miarę możliwości spróbują od-
szukać swoich polskich korzeni – opowiada Paweł 

Zygmunt z Biura ds. Współpracy z Zagranicą UM.
Polonia z  ukraińskiego Równe w  Dąbrowie Gór-

niczej przebywać będzie od 9 do 19 lipca. Dąbrowski 
MOPT od lat współpracuje z artystami i animatora-
mi kulturalnymi z tego miasta.

Projekt „Sztuka mówi jednym językiem” realizo-
wany jest w ramach zadania publicznego wspierane-
go przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt dofinansowany przez:

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

W poszukiwaniu korzeni



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 5 (188) czerwiec 2015

4 puls miasta

Rada kompromisu
Dobiegła końca III kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. 
Wkrótce zostanie wybrana nowa. Czym właściwie jest i jakie są jej zadania?

W  skład RDPP wchodzi 3 przedstawicieli prezy-
denta miasta, 3 Rady Miejskiej i  5 Dąbrowskiego Fo-
rum Organizacji Pozarządowych. To organ opiniu-
jąco-doradczy prezydenta miasta w  sferze pożytku 
publicznego i współpracy administracji samorządowej 
ze stowarzyszeniami czy fundacjami. Jej rolą jest kon-
sultowanie i  opiniowanie ważnych dokumentów,  m.
in. strategii rozwoju miasta i  uchwał dotyczących 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

– To ciało dialogu, w  którym decyzje staramy 
się podejmować przez wypracowanie kompromisu 
i  wspólne wymyślanie rozwiązań, które mają służyć 
rozwojowi lokalnych organizacji pozarządowych – tłu-
maczy Jadwiga Kowalik ze Stowarzyszenia Kobieta Li-
derem Świata, przewodnicząca RDPP

– Tak naprawdę poprzez Radę podpowiadamy 
prezydentowi i  UM, jakie działania podejmować, aby 
rozwijać w Dąbrowie Górniczej społeczeństwo obywa-
telskie – dodaje Marzena Łykowska ze Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy.

Rozwój dąbrowskich organizacji pozarządowych 
nabrał impetu w  2007r., gdy powstało Dąbrowskie 
Forum Organizacji Pozarządowych, a władze miejsk-
ie dały społecznikom zielone światło do współpracy. 
Od tego momentu lokalne organizacje podejmują 
się coraz większej liczby różnorodnych przedsięwzi-
ęć – wśród nich nie brakuje wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, inicjatyw nastawionych 
na niesienie pomocy potrzebującym, akcji proeko-
logicznych, edukacyjnych czy promujących zdrowy 
tryb życia. W  mieście rozwija się system konsultac-
ji społecznych, które dotyczyły  m.in. kompleksowej 
przebudowy ul. Majkowskiego, stworzenia spójnego 
systemu ścieżek i dróg rowerowych, modernizacji na 
poszczególnych osiedlach. Najlepszym przykładem 
angażowania dąbrowian w  sprawy miasta jest 
Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, dzięki któremu 
mieszkańcy mogą współdecydować o  swoim naj-
bliższym otoczeniu.

– Działacze pozarządowi i  wolontariusze realizują 
rocznie ponad 120 różnych zadań zleconych, które świet-

nie uzupełniają działania administracji samorządowej. 
Bez nich trudno wyobrazić sobie dziś Dąbrowę Gór-
niczą. Mam nadzieję, że przyszły skład Rady pozwoli 
na kontynuację polityki dialogu i współpracy, z której 

miasto i  mieszkańcy mają same korzyści – stwierdza 
Zbigniew Podraza, prezydent miasta. 

Skład nowej Rady zostanie wyłoniony w  lipcu. We 
wrześniu spotka się na inauguracyjnym posiedzeniu. PK

nagroda obywatelska
27 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Dąbrowa Górnicza została uhonorowana Nagrodą Obywatel-

ską w kategorii Wspólnota Obywatelska, za inicjatywę „Obywatelska Dąbrowa”. To projekt, w ramach którego 
realizowane są m.in. szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, pro-
gram współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz działanie Rady Pożytku Publicznego. 

Rozwiązania zastosowane w Dąbrowie, zostały opisane w specjalnym portalu internetowym prezydent.wit-
ryna-obywatelska.pl. Dzięki temu, z dąbrowskiego modelu mogą korzystać inne miejscowości. Nagrodę z rąk 
Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, odebrał Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

TPD dla najmłodszych
1 czerwca ponad 120 dzieci, podopie‑ 
cznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
wzięło udział w grach i zabawach wod‑
nych oraz rozgrywkach sportowych 
w kręgielni parku wodnego Nemo  
– Świat Rozrywki. 

Imprezę, zorganizowaną już po raz siódmy, uświe-t-
niły występy artystyczne przygotowane specjalnie dla 
uczestników przez uczennice Gimnazjum nr 4, malu-
chy z Przedszkola nr 14, wychowanków świetlic środo-
wiskowych „Kolorowy Świat” i „Radosny Świat” oraz 
uczniów ZSS nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 20.

Uczniowie ZSS nr 5, ZSS nr 6, Ośrodka dla Dzieci 
Niewidomych i Niedowidzących oraz SP nr 20 z odd-
ziałami integracyjnymi zostali obdarowani słody-

czami ufundowanymi przez Beatę Małecką-Liberę 
– wiceminister zdrowia, Zbigniewa Podrazę – prezy-
denta miasta, Katarzynę Zagajską – radną RM, Firmę 
Jonson, TPD oraz przez Państwo Magdalenę i Macie-
ja Ogórkiewiczów. Na wszystkich uczestników czekał 
gorący poczęstunek. Wsparciem i pomocą podczas im-
prezy służyli wolontariusze szkolnego koła TPD nr 11 
z Gimnazjum nr 1 pod opieką Marty Kędzior-Rogali.

Impreza została zorganizowana prze Zarząd Odd-
ziału Miejskiego TPD w ramach projektu PEFRON przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej pod patronatem Zbigniewa Po-
drazy, Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Bożena Muszyńska, prezes TPD, składa serdec-
zne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tegorocznej, VII edycji Dnia Dziecka 
w Nemo.

Uwaga! Przedłużamy termin zgłoszeń na wolontariat 
72. Tour de Pologne. Chcesz poczuć prawdziwe emocje 
i zobaczyć z bliska sportową rywalizację na najwyższym 
światowym poziomie? Jeśli tak – zostań wolontariuszem 
w  Dąbrowie Górniczej. Wszystkich chętnych prosimy 
o rejestrację drogą elektroniczną pod adresem wolontar-
iat@idabrowa.pl do 10 lipca 2015 roku.

W  zgłoszeniu należy podać imię i  nazwisko, wiek, nr 
telefonu oraz adres e-mail. Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego pod nu-
merem telefonu 668 573 952 lub 602 502 478. Bądź częścią 
tego wyjątkowego wydarzenia!

Zostań 
wolontariuszem  
Tour de Pologne!
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ekologiczna rozwaga
– Beczki z  chemikaliami ujawnione na jednej 

z  działek w  Strzemieszycach wzbudziły uzasad‑
niony niepokój mieszkańców tej dzielnicy. Infor‑
macje na ten temat, potwierdzone przez służby 
ochrony środowiska, przez wiele dni mieszano 
z  rozmaitymi pogłoskami. Wracamy więc do tej 
sprawy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Co 
zatem znaleziono na jednej z działek leżących na 
terenach byłych Zakładów Chemicznych STREM 
w Dąbrowie Górniczej?

– 29 maja, podczas oględzin interwencyjnych, na 
jednej z  działek przy ul. Puszkina 41 w  Strzemieszy-
cach, stwierdzono magazynowanie około 380 beczek. 
Z  umieszczonych na nich napisów wynikało, że we-
wnątrz znajdują się rozmaite lakiery i rozpuszczalniki. 
Na beczkach ujawniono także ślady uszkodzeń mecha-
nicznych, przez które wyciekała zawartość. Wyraźnie 
było czuć woń podobną do zapachu lakierów i rozpusz-
czalników. Poza tym stwierdzono także liczne przebar-
wienia gruntu. To nie wszystko. W stosunkowo niedu-
żej odległości od zmagazynowanych beczek znajdowały 
się dodatkowe pojemniki 1000-litrowe po takich sa-
mych substancjach oraz duża pryzma śmieci. Znalezio-
no również puste beczki po przepracowanych olejach. 
Na miejscu nie było właściciela terenu.

– Udało się go ustalić?
– Oczywiście. Z tym nie było większych problemów 

od samego początku. Okazało się jednak, że działka 
była wydzierżawiona innej spółce. Stwierdził to Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Katowi-
cach, który prowadził procedurę wyjaśnienia tej sprawy.

– Cała sytuacja nie była zatem zbyt skompliko‑
wana.

– Nie do końca. Właściciel i dzierżawca zostali zawia-
domieni o kolejnej kontroli i wezwani do podjęcia pil-
nych działań zmierzających do zabezpieczenia beczek 
i  całego terenu. 8 czerwca, podczas oględzin przepro-
wadzonych przez Wydział Ekologii i  Rolnictwa Urzę-

du Miejskiego w  Dąbrowie Górniczej stwierdzono, że 
teren został częściowo uporządkowany. Z powierzchni 
gruntu usunięto wycieki. Beczki ułożono na plandece 
z  tworzywa sztucznego oraz częściowo przykryto ta-
kim samym materiałem. Co ważne, podczas oględzin 
nie stwierdzono wycieków z beczek. Natomiast na kon-
trolowanej działce nadal leżały odpady i śmieci stwier-
dzone podczas wcześniejszych oględzin. Właścicielka 
działki obecna w czasie kontroli przedstawiła aktualną 
umowę dzierżawy. Wynikało z  niej, że teren jest wy-
najmowany innej firmie. Jednocześnie poinformowała, 
że zarówno beczki, jak i inne odpady należą do spółki 
wynajmującej teren. Inspektorzy z  Urzędu Miejskiego 

w Dąbrowie Górniczej uznali, że teren nie jest należycie 
zabezpieczony i pisemnie wezwali właściciela terenu do 
skuteczniejszego zabezpieczenia części działki, na któ-
rej znajdują się omawiane odpady, przed swobodnym 
dostępem osób postronnych.

– Problem został więc całkowicie rozwiązany?
– Niestety nie. Okazało się bowiem, że spółka, któ-

ra dzierżawi teren i prawdopodobnie jest posiadaczem 
odpadów nie działa pod adresem wskazanym w umo-
wie oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zatem po-
stępowanie administracyjne prowadzone w tej sprawie 
i zmierzające do całkowitego usunięcia beczek oraz od-
padów z tego terenu jest mocno utrudnione.

Ponadto z  wstępnych wyników badań zawartości 
beczek, przeprowadzonych i  udostępnionych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Ka-
towicach, wynika, że zawartość beczek może zagrozić 
środowisku gruntowo-wodnemu. W  związku z  tym 
prezydent Dąbrowy Górniczej zgłosił pisemnie Regio-
nalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowi-
cach o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w środowisku – w trybie przepisów ustawy o zapobiega-
niu szkodom w środowisku i ich naprawie.

– Podobne przypadki zdarzają się coraz częściej 
w  wielu miastach województwa śląskiego. Inspek‑
torzy, a nawet sądy i policja, bezskutecznie poszu‑
kują właścicieli hałd i toksycznych odpadów. Co ro‑
bić, żeby nie paść ofiarą takiego procederu?

– Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzać fir-
my, którym chcemy wydzierżawić teren. Musimy być 
pewni, że działają pod wskazanym adresem i są całko-
wicie wiarygodne. Trzeba także regularnie obserwo-
wać, co się dzieje na wydzierżawionej działce. W razie 
najmniejszych wątpliwości powinniśmy natychmiast 
powiadomić stosowne służby, aby zapobiec nielegalne-
mu składowaniu niebezpiecznych substancji.

– Dziękuję za rozmowę.
Grzegorz Cius

Rozmowa z Barbarą Lubasz, naczelnikiem Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Należy dokładnie sprawdzać 
firmy, którym chcemy wydzier‑
żawić teren. Musimy być pew‑
ni, że działają pod wskazanym 
adresem i są całkowicie wiary‑
godne. Trzeba także regular‑
nie obserwować co się dzieje 
na wydzierżawianej działce. 
W razie najmniejszych wątpli‑
wości powinniśmy natychmiast 
powiadomić stosowne służby, 
aby zapobiec nielegalnemu 
składowaniu niebezpiecznych 
substancji.

Przemysłowe święto w sztygarce
13 czerwca odbyła się Industriada. Na uczestników czekały licz‑
ne atrakcje, mniej i bardziej związane z przemysłowym obliczem 
miasta.

Jednym z wydarzeń było otwarcie trasy multimedialnej, wykonanej w kopalni ćwi-
czebnej. Ekspozycja przybliża zwiedzającym sztolnię jako miejsce, w którym ucznio-
wie „Sztygarki” zdobywali pierwsze szlify zawodowe. Przed wejściem stanął zabytko-
wy pojazd, w którym wyświetlany jest film archiwalny. Pokonując 650 m korytarzy, 
turystom towarzyszą efekty dźwiękowe – imitujące pracę maszyn, wybuchów, rozmów 
górników. Odpowiednio dobrane scenki filmowe, oświetlenie i sztuczny dym podkre-
ślają wygląd kopalnianej infrastruktury i atmosferę w rejonie górniczych wyrobisk.

Dostępne były również ekspozycje w muzeum, a także park militarny „Reduta”, w któ-
rym można było obejrzeć m.in. czołgi, wozy bojowe, zrekonstruowane okopy i bunkry.

W  kopalni wystawiono spektakl „Katechizm białego człowieka” Teatru Rawa, zagrał 
również zespół Nierealne Warzywa. Na placu przy muzeum wystąpiły zespoły Hańba, 
a także legenda polskiego punk-rocka – Zielone Żabki.

Podczas Industriady swoje podwoje dla zwiedzających otworzyła huta „Bankowa” 
i oczyszczalnia ścieków. PK
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Nie daj się oszukać!
Uwaga na podejrzane maile, którymi przychodzą nie-

wiadomego pochodzenia faktury lub przesyłki pocztowe. 
Otworzenie takiej faktury lub danych przesyłki zawirusu-
je komputer. Odwiedzają nas osobiście oszuści, podając się 
za pracowników instytucji oraz firm np. energetycznych 
czy telekomunikacyjnych. Dzwonią, wyciągając pieniądze 
na tzw. „wnuczka”.

  „Dzisiaj do mojej babci zadzwonili wyłudzacze, mó-
wiąc, że mojemu ojcu (znali imię) stał się poważny wypa-
dek i potrzebne jest 50.000 zł, aby ratować jego życie. Oni 
jej pomogą wszystko załatwić, ale potrzebne są pieniądze. 
Babcia takiej kwoty nie miała, ale prawie dała się wkręcić.” 
To mail, który otrzymała nasza redakcja. Stał się przyczyn-
kiem do napisania tego artykułu. Może uda nam się prze-
strzec przed oszustwami. Okazuje się bowiem, że oszuści 
nie grasują gdzieś daleko. W Dąbrowie Górniczej tego typu 
zdarzeń mamy bardzo dużo i jest ich coraz więcej.

 – W ciągu czterech dni, miedzy 1-4 czerwca mieliśmy 
16 zgłoszeń dot. wyłudzania pieniędzy na tzw. „wnucz-
ka”, dała się oszukać jedna osoba, 70-letnia pani, którą 
naciągnięto na 20 tys. zł. Oszuści są sprytni i przebiegli, 
nie tylko podają się za oficerów np. CBA czy CBŚ, ale nie 
rozłączają się ze swoją „ofiarą”, trzymając ją cały czas na 
telefonie, by nie zdążyła zadzwonić do rodziny czy choć-
by pomyśleć – mówi starszy aspirant, Mariusz Miszczyk 
z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. – Do 

dzisiaj takich zgłoszeń mieliśmy już kilkadziesiąt, więc 
proceder kwitnie. Oszuści „na wnuczka” wciąż próbują 
oszukiwać starszych mieszkańców miasta. 

Policjanci przestrzegają, by w takich sytuacjach zachować 
zimną krew, nie dać się ponieść emocjom, nie wypełniać 
przekazywanych poleceń i jak najszybciej zadzwonić na po-
licję lub przyjść na komendę czy posterunek osobiście. Szyb-
kie zgłoszenie może spowodować, że oszusta da się namie-
rzyć. Zgłoszenie za kila kilka dni lub zignorowanie takich 
sytuacji powoduje, że oszuści dalej oszukują i są bezkarni. 
O zdarzeniu powiadomić należy też swoją rodzinę.

Oszukiwanie „na wnuczka”, to niejedyny sposób nacią-
gania. Tracimy na „specjalnych okazjach”, „atrakcyjnych 
cenach usług”, zakupach towarów, które „musimy mieć” 
itp. Do „wydawania” pieniędzy namawia nas wiele insty-
tucji i firm.

– Konsumenci mają coraz większą świadomość przysłu-
gujących im praw, mimo to nadal popełniają wiele błędów, 
które prowadzą do zagrożenia ich interesu ekonomiczne-
go. Podpisują umowy bez czytania, nie zapoznają się z re-
gulaminami sklepów internetowych (w  których zawarta 
jest informacja o  prawie odstąpienia od umowy), płacą 
z  góry za usługę nie oglądając wykonanych prac, płacą 
za usługę nie biorąc żadnego pokwitowania itp. A potem 
mają kłopoty – wyjaśnia Danuta Mikoda, powiatowy 
rzecznik konsumentów w Dąbrowie Górniczej. 

Według rzecznika najwięcej skarg dotyczy telefonii sta-
cjonarnej i komórkowej, usług telewizyjnych oraz Interne-
tu. Mieszkańcy skarżą się na: udzielanie nierzetelnej infor-
macji przy zawieraniu umów zarówno w lokalu operatora, 
jak i w trakcie składania oferty telefonicznie; bezpodstaw-
nie naliczone kary umowne czy problemy z  przeniesie-
niem usług do innego operatora.

W drugiej kolejności są sprawy dotyczące dostaw ener-
gii, a  dokładnie zmiany sprzedawcy, w  trzeciej odmowy 
wypłat odszkodowań oraz zaniżania wycen szkód.

Podsumowując. Czytajmy dokumenty, mimo że nam się 
nie chce, zwracajmy uwagę na „małe druczki”, nie korzy-
stajmy ze „specjalnych okazji”, bo specjalne to one nie są, 
nie wpuszczajmy obcych osób do domu, sprawdzajmy, kto 
do nas dzwoni i po co. Jak mówią „strzeżonego Pan Bóg 
strzeże”.

Lucyna Stępniewska

Ofiarami oszustów stają się najczęściej ludzie starsi. Spotyka to naszych bliskich, współpracowników 
i sąsiadów. Zgłoszeń jest coraz więcej, wyłudzenia są coraz bardziej wyrafinowane…

• Telefony alarmowe dąbrowskiej policji to: 
32/6394255; 32/6394266; 32/6394200 lub trady-
cyjny 997.

• Powiatowy rzecznik konsumentów pełni dyżury 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 
15.30 w Urzędzie Miejskim przy ul. Granicznej 21 
(I piętro pok. 113), tel: 32 295 69 26; e-mail rzeczni-
cy@dabrowa-gornicza.pl.

Seniorzy w akcji
W Dąbrowie, od końca 2014 roku, działa Rada Seniorów. Jak funkcjonuje, co ma w planach i co ofe-
ruje „starszym nastolatkom”, opowiada Aleksandra Nadolna, koordynator Rady.

– Jak pracuje Rada Seniorów?
– Jej członkowie spotykają się dwa razy w miesiącu; 

na obradach głównych, a  także na spotkaniach zespo-
łów tematycznych.

– Jakie to zespoły?
– Grupa zajmująca się aktywizacją środowiska osób 

starszych chce przede wszystkim stworzyć specjal-
ną stronę internetową, gdzie znajdą się kompleksowe 
informacje, dotyczące wydarzeń skierowanych do tej 
grupy wiekowej, spotkań integracyjnych czy zniżek 
oferowanych przez firmy i  instytucje. Zespół profilak-
tyki i promocji zdrowia skupił się na wsparciu działań 
zmierzających do otwarcia oddziału geriatrycznego 
w dąbrowskim szpitalu i ułatwieniu dostępu do dzien-
nych domów pomocy społecznej. Grupa działająca 
w obszarze edukacji, kultury i wypoczynku za priory-
tet przyjęła zwiększenie udziału seniorów w imprezach 
i  przedsięwzięciach o  charakterze rekreacyjnym czy 
rozrywkowym.

– Rada zamierza lepiej poznać potrzeby senio‑
rów?

– Tak, w tym celu jej członkowie zdecydowali się prze-
prowadzić badania ankietowe w swoich środowiskach. 
Mają dać odpowiedzi m.in. na pytania, jakie są oczeki-
wania starszych dąbrowian w kwestii dostępności do le-
karzy, jak chcieliby wypoczywać, jak postrzegają miasto 

i czy czują się w nim bezpiecznie. Ta wiedza pomoże też 
stworzyć Mapę Aktywności Seniorów. Będzie to zesta-
wienie miejsc i  wydarzeń adresowanych do seniorów. 
Chodzi o kluby w poszczególnych dzielnicach, imprezy 
cykliczne czy lokale, które zaoferują starszym ciekawą 
i promocyjną ofertę.

– W  wielu miastach, również u  nas, seniorzy 
mogą korzystać ze zniżek. Jakie „promocje” cze‑
kają na nich w Dąbrowie?

– Specjalne propozycje cenowe dla osób powyżej 
55. roku życia mają dąbrowskie instytucje, m.in. Pa-
łac Kultury Zagłębia, aquapark, Muzeum Miejskie 
Sztygarka, kino Kadr oraz kino „Helios”. Aktualnie 
pracujemy nad przyłączeniem się do Ogólnopolskiej 
Karty Seniora. Jej posiadacze otrzymają prawo do 
zniżek w  wielu instytucjach kultury, kawiarniach, 
punktach usługowych czy uzdrowiskach na terenie 
całego kraju. Wyrobienie karty nie będzie wiązać się 
z żadnymi kosztami, a warunkiem jej uzyskania bę-
dzie ukończenie 60 roku życia.

– W  Dąbrowie starsi od dłuższego czasu mogą 
korzystać z  rozmaitych propozycji, przygoto‑
wanych przez instytucje czy stowarzyszenia. Co 
przygotowano dla nich na lato?

– „Akademię 50 +”, którą w ramach „Akcji lato 2015” 
przeprowadzi stowarzyszenie Civitas. Seniorzy będą 

mogli wziąć udział w kursie języka angielskiego, gim-
nastyce, dowiedzieć się czegoś o modzie i urodzie albo 
zatańczyć zumbę.

– Czy dąbrowianie mogą włączyć się w  prace 
Rady albo przekazać jej swoje pomysły i uwagi?

– Oczywiście. Obsługę Rady prowadzi Inkubator Spo-
łecznej Przedsiębiorczości, mieszczący się w  budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 25. 
Kontaktując się pod numerem 668573952 lub mailowo 
pod adresem: radaseniorow.dg@gmail.com, można uzy-
skać informacje o pracach rady, umówić się na spotkanie 
z jej członkami albo zgłosić chęć udziału w posiedzeniu.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Przemysław Kędzior

Rada Seniorów liczy 15 członków. Zasiadają w niej 
mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia. Osiem miejsc 
obsadzili przedstawiciele prezydenta miasta, rady 
miejskiej, Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających 
przy PKZ i WSB, Kół Gospodyń Wiejskich, Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organiza-
cji kombatanckich, a także Domu Pomocy Społecznej. 
Siedem osób, spośród zgłoszonych w otwartym naborze, 
zostało wybranych przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego. Za pracę w Radzie Seniorów nie przysługuje 
wynagrodzenie ani dieta.
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Walcz z nadwagą
Jednym z największych problemów zdrowotnych, z jakim należy się obecnie zmierzyć, jest nadwaga 
i otyłość wśród dzieci i młodzieży. World Health Organization ustaliło, że liczba osób otyłych w Eu-
ropie zwiększyła się trzykrotnie od lat 80. 

Wzrost ten miał miejsce także w krajach, gdzie trady-
cyjnie problem otyłości miał bardzo małą skalę. Żyjemy 
jednocześnie dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, a wraz 
z wiekiem ryzyko nadwagi wzrasta.

Problem otyłości wśród dzieci to przede wszystkim 
wynik niezdrowego trybu życia, na który składa się 
brak ruchu oraz spożywanie wysoko przetworzonej 
żywności. Złe nawyki żywieniowe prowadzą do roz-
woju chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, 
nadciśnienie, choroby układu krążenia, jak również 
problemów ze snem i psychospołecznych. Wszystko to 
powoduje gigantyczny wzrost kosztów leczenia. Szacuje 
się, że w przypadku samej cukrzycy w najbliższych la-
tach koszty wzrosną o 100%. Najbardziej jednak niepo-
koi fakt, że najprawdopodobniej dzieci z nadwagą po-
zostaną otyłe także po osiągnięciu dorosłości i dotknie 
je zwiększone ryzyko zachorowania na choroby prowa-
dzące do obniżenia jakości i długości życia.

Pomimo pilotowanych przez rząd wielu progra-
mów prozdrowotnych, problem wciąż narasta. Na-
leży więc zadbać, aby prawidłowe wzorce żywienio-
we oraz aktywność fizyczna były propagowane już 

wśród najmłodszych, ponieważ to właśnie w dzieciń-
stwie nabywane są utrzymujące się przez całe życie 
nawyki żywieniowe oraz te związane z aktywnością 
fizyczną. Konieczna jest szeroka edukacja społecz-
na, która powinna zaczynać się już w przedszkolach. 
Obecnie przygotowywana przez poseł Beatę Ma-
łecką-Liberę Ustawa o  zdrowiu publicznym, będzie 
wymagała współpracy wszystkich resortów. Jest to 
szczególnie istotne, ponieważ na stan zdrowia spo-

łeczeństwa wpływ ma bardzo wiele aspektów. Jednak 
jeszcze ważniejsze są działania podejmowane przez 
samorząd i  organizacje pozarządowe. Narodowy 
Program Zdrowia jest zaplanowany na 5 lat i z pew-
nością będzie wymagał ciągłej ewaluacji, obserwacji, 
a być może również zmian, by założone cele zostały 
osiągnięte. Ustawa o zdrowiu publicznym jest już na 
etapie finalnym i wkrótce trafi do Sejmu.

Paulina Wróblewska

Beata Małecka-Libera, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia:

Pomimo pilotowanych przez rząd wielu programów prozdrowotnych, problem 
wciąż narasta. Należy więc zadbać, aby prawidłowe wzorce żywieniowe oraz aktyw-
ność fizyczna były propagowane już wśród najmłodszych, ponieważ to właśnie w dzie-
ciństwie nabywane są utrzymujące się przez całe życie nawyki żywieniowe oraz te 
związane z aktywnością fizyczną. Konieczna jest szeroka edukacja społeczna, która 
powinna zaczynać się już w przedszkolach

Sukcesy szkolne
25 czerwca w  auli Technicznych Zakładów Nauko-

wych odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć 
uczniów i  nauczycieli w  roku szkolnym 2014/2015. 
W uroczystości, której głównymi bohaterami była naj-
zdolniejsza młodzież naszego miasta, wzięły udział 
władze miasta, zaproszeni goście, dyrektorzy szkół oraz 
nauczyciele i opiekunowie zdolnych uczniów. Oni też 
otrzymali specjalne podziękowania, kwiaty i gratulacje.

Dziękując młodzieży i ich opiekunom, Zbigniew Po-
draza, Prezydent Dąbrowy Górniczej dziękował i gratu-
lował także rodzicom, którzy dbają o prawidłowy roz-
wój najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Ogółem nagrodzonych zostało 426 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
i artystycznych oraz 274 nauczycieli, którzy mieli swój 
wkład w przygotowanie uczniów do udziału w konkur-
sach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sporto-
wych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzymy kolej-
nych sukcesów i  oczywiście udanych i  bezpiecznych 
wakacji.
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Klub z tradycjami
Dąbrowa Górnicza w sferze sportu kojarzy się dzisiaj głównie z siatkówką i koszykówką. Nie należy 
jednak zapominać o piłce nożnej. W ostatnich latach lokalny futbol stracił nieco na znaczeniu, ale 
wciąż ma grono wiernych sympatyków. W tym roku mija 90 lat od założenia najbardziej utytułowa-
nego dąbrowskiego klubu – RKS Zagłębie. To okazja, by przypomnieć jego wielkie chwile.

Robotniczy Klub Sportowy Zagłębie Dąbrowa Gór-
nicza założony został dokładnie 7 lipca 1925 roku. 
W mieście od szesnastu lat funkcjonowało już Towarzy-
stwo Sportowe „Dąbrowa”, jednak to RKS szybko stał 
się najlepszym klubem w mieście i jednym z najlepszych 
w całym Zagłębiu Dąbrowskim. RKS Zagłębie od 1928 
roku brał udział w  rozgrywkach najwyższej w  regio-
nie zagłębiowskiej klasy A. Już w  1932 roku drużyna 
zdobyła mistrzostwo Zagłębia. Sukces ten udało się po-
wtórzyć w 1937 i 1938 roku. Ta ostatnia wygrana dała 
klubowi możliwość ubiegania się o grę w ekstraklasie. 
Rywalem dąbrowian była m.in. Legia Warszawa, a tak-
że Unia Lublin i Union Touring Łódź, któremu udało się 
zdobyć promocję. Warto wspomnieć nazwiska najlep-
szych zawodników okresu międzywojennego takich jak 
Adam Banasik, Roman Skubek, Mieczysław Łukasze-
wicz, Zdzisława Sieradzan, Aron Goldblum, Stanisław 
Szpruch czy Stefan Pękalski. Burzliwy rozwój klubu 
przerwała II wojna światowa.

Swoją działalność RKS Zagłębie wznowił w  marcu 
1945 roku i  znów stał się jednym z  najlepszych w  re-
gionie. W 1951 roku całe miasto cieszyło się z awansu 
ówczesnej Stali Dąbrowa Górnicza do II ligi. W  dru-
żynie wciąż występował przedwojenny as Adam Ba-
nasik, a oprócz niego tacy zawodnicy jak Józef Janczur, 
Edmund Sowa, Tadeusz Godzic, Edmund Pałka, Euge-
niusz Pańkow, Edmund Mstowski, Henryk Kulawik, 
Wiesław Piotrowiak czy Zdzisław Trzaska. Niestety, 
pobyt na zapleczu ekstraklasy trwał tylko rok. Po spad-
ku drużynę odgórnie przydzielono do klasy B. Wówczas 
zakładem opiekuńczym RKS Zagłębie (w  1955 roku 
wrócono do tradycyjnej nazwy) była już huta im. Dzier-
żyńskiego – wcześniej i dziś huta Bankowa.

Drużyna pomału odbudowywała swoją pozycję, awan-
sując w 1956 r. do klasy A, a w 1963 roku do III ligi zagłę-
biowskiej. Po spadku, w 1971 i 1973 roku zespół zdobywał 
awanse do katowickiej klasy okręgowej. Szansa na rozwój 
pojawiła się pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy klubem 
zainteresowała się nowo-wybudowana huta Katowice. 
W rozgrywkach klasy terenowej sezonu 1979/80 awans do 
klasy okręgowej zdobył jeszcze RKS Zagłębie. W kolejnym 
sezonie w wyższej lidze zadebiutował już KS Hutnik Dą-

browa Górnicza. Zainteresowanie klubem ze strony huty 
skończyło się jednak jeszcze szybciej niż się rozpoczęło, 
w związku z czym w 1985 roku nastapił kolejny powrót do 
tradycyjnej nazwy RKS Zagłębie.

W  latach osiemdziesiątych remont przeszła pły-
ta główna klubowego obiektu przy ul. Konopnickiej. 
Po zmianach ustrojowych w  wielu klubach, również 
w  RKS-ie, pojawiły się problemy natury organizacyj-
no-finansowej. Mimo to, drużyna cały czas z  powo-
dzeniem występowała w klasie okręgowej. W 1997 roku 
RKS Zagłębie połączył się z innym zasłużonym klubem 
– Zagłębianką, tworząc funkcjonujący do dzisiaj KS Za-
głębiak, którego pierwsza drużyna po spadku z IV ligi 
występuje na boiskach ligi okręgowej. Walne zgroma-
dzenie członków tego klubu podjęło decyzję o powrocie 
do nazwy RKS Zagłębie, jednak wciąż nie zostały zre-
alizowane wszelkie konieczne formalności.

Tradycyjną nazwę wykorzystuje za to założone przed 
kilku laty Stowarzyszenie Oldbojów RKS Zagłębie 
skupiające dawnych zawodników dąbrowskiego klu-
bu. Dąbrowscy oldboje rozgrywają mecze towarzyskie 
z podobnymi drużynami ze Śląska, Zagłębia i terenów 
ościennych. Biorą też udział w  mistrzostwach Polski 
oldbojów.

Nazwa RKS Zagłębie kojarzy się przede wszystkim 
z piłką nożną, ale nie należy zapominać o innych sek-
cjach, które działały w  przeszłości w  klubie. To  m.in. 
sekcja koszykówki, której wychowankiem jest obecny 
trener MKS-u Dąbrowa Górnicza Wojciech Wieczorek. 
Sekcja lekkoatletyczna wychowała olimpijczyka z Mek-
syku Leszka Gajdzińskiego, a sekcja bokserska znanego 
później trenera Mariana Stojka. Prężnie działały także 
sekcje tenisa stołowego i tenisa ziemnego.

enTSen

Wędkarski 
Dzień Dziecka

Specjalnie z myślą o najmłodszych, dą-
browskie koło wędkarskie nr 69 działające 
przy Hucie Bankowej z okazji Dnia Dziec-
ka zorganizowało zwody wędkarskie. Po-
goda dopisała, ryby „chętnie brały”, a ra-
dości była cała masa, bo nie było żadnych 
przegranych i wszyscy uczestnicy zawo-
dów wrócili do domów z symbolicznymi 
pucharami i upominkami.
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Muzyczne Lato Wokół Pustyni Błędowskiej

11 sierpnia o  18.00, podczas koncertu inauguru-
jącego Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzycznej 
Imbramowice 2015 w  Kluczach (Dom Kultury „Pa-
piernik”), artysta wykona  m.in. swoje opracowanie 
wirtuozowskiego utworu Camila Saint-Saensa – In-
trodukcja i Rondo Capriccioso. Towarzyszyć mu bę-
dzie znakomita polska pianistka Monika Rosca, która 
po raz pierwszy pojawi się w  Sławkowie. W  progra-
mie koncertu, który odbędzie się w sali Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II już 5 lipca o 18.00, usłyszymy w jej 
wykonaniu kompozycje F. Chopina i Manuela de Fal-
la. Koncert wykona wspólnie z  Agnieszką Gertner-
-Polak, znakomitą śpiewaczką (sopran), a przepiękne 
polskie pieśni F. Chopina w  zestawieniu z  hiszpań-
skimi pieśniami f lamenco z  pewnością przypadną 
publiczności do gustu.

Muzycznie w Dąbrowie
Kolejną ciekawostką Muzycznego Lata będzie 

przedstawienie smyczkowego instrumentu – altówki 
w niestereotypowym wydaniu. Ten nieco większy od 
skrzypiec instrument, określany zwykle jako lirycz-
ny, o  nieco nosowej barwie, wykorzystywany jest 
zazwyczaj w zespołach kameralnych i orkiestrowych 
jako akompaniator. W koncercie, który odbędzie się 
12 lipca o 18.00 (sala im. M. Spisaka PKZ w Dąbro-
wie Górniczej), usłyszymy m.in. Sonatę per la Grand 
Viola, skomponowaną w 1834 roku przez Niccolo Pa-
ganiniego, który miał bardzo nowatorskie podejście 
do skrzypiec. W  tej kompozycji ukazał niespotyka-
ne wcześniej walory wirtuozowskie altówki. W  Dą-
browie Górniczej usłyszymy koncert w  wykonaniu 
znakomitego duetu Monika Rosca – Krzysztof Woź-

niczko, specjalizującego się w  graniu muzyki epoki 
romantyzmu.

Monika Rosca i Krzysztof Woźniczko (muzyk zwią-
zany z Dąbrową Górniczą, a zwłaszcza Okradzionowem 
i Kuźniczką Nową) są laureatami wielu międzynarodo-
wych i krajowych konkursów muzycznych. Monika Ro-
sca to znakomita pianistka, ale i aktorka. Jako dziecko 
zagrała rolę Nel Rawlison w  ekranizacji Władysława 
Ślesickiego z  1973 roku pt. „W  pustyni i  w  puszczy”. 
Współpraca muzyków sięga 2007 roku, kiedy spotka-
li się na pokładzie luksusowego statku pasażerskiego 
kompanii „Princess Cruises”. Pływając po wodach Mo-
rza Karaibskiego, wśród malowniczych wysp Antyli 
Mniejszych, Krzysztof i  Monika zagrali razem znane 
i  lubiane utwory muzyki klasycznej, wzbudzając entu-
zjazm międzynarodowej publiczności.

Pozostałe muzyczne spotkania
Koncert Muzyki Dawnej 19 lipca o 17.00 (Kościół pw. 

Michała Archanioła i Macierzyństwa NMP w Bolesławiu) 
przeniesie nas w czasie do późnego renesansu i wczesnego 
baroku. Instrumenty, które będą bohaterami tego koncer-
tu, to viola da gamba, lutnia i chitarrone, a wykonawca-
mi znakomici specjaliści w zakresie odtwarzania muzyki 
opartej na zachowanych do dziś traktatach dawnych mi-
strzów. Muzyków tego typu możemy określić jako „kon-
serwatorzy zabytków muzycznych”.

W Bolesławiu będą to: Justyna Rekść-Raubo (viola da 
gamba) i Henryk Kasperczak (lutnia, chitarrone). Kon-
cert ten z  pewnością poszerzy horyzonty muzycznej 
wiedzy słuchaczy.

Więcej www.dabrowa-gornicza.pl 

Trwają ostatnie przygotowania do II edycji serii wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym 
pod nazwą „Muzyczne Lato Wokół Pustyni Błędowskiej”. Wszystko za sprawą artystów, jak 
i spodziewanej publiczności, która obiecała pojawić się na koncertach, przyjeżdżając z różnych stron 
świata. Zagranicznym wykonawcą będzie Maestro Andrzej Kalarus, znakomity polski wirtuoz kontrabasu 
pochodzący z Chechła i mieszkający w Meksyku.

W Młodzieżowym Ośrodku Pracy 
Twórczej odbył się wernisaż XIX Mię‑
dzynarodowego Konkursu Plastyczne‑
go „To co piękne wokół nas”.

Na konkurs napłynęło 5467 prac z  Europy, Azji 
i  Afryki, między innymi z  Zambii, Indii, Francji, 
Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Włoch i  Rumunii. 
Prace dotarły też z  najdalszych zakątków Polski, 
np. z Białki, Gorlic, Szczecina, Warszawy, Rybnika, 
Suwałk i  Zamościa. Powierzchnia wystawowa zaję-
ła praktycznie cały MOPT, nie tylko ściany galerii, 
także korytarzy i  pracowni. Wszyscy, którzy chcą 
obejrzeć to wielkie archiwum piękna, mogą to zrobić 
jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca.

– Po raz kolejny młodzi artyści udowodnili, że ich 
kreatywność jest nieograniczona. Najcenniejszym 
skarbem jest jednak ich wrażliwość, której odzwier-
ciedleniem są co roku nadsyłane liczne prace kon-

kursowe. Jak zwykle nie zabrakło fantastycznych 
grafik (linorytów), malarstwa na szkle, pasteli, foto-
grafii i  rzeźby. Uczestnicy startowali w kategoriach 
wiekowych: 5-6 lat, 7-10, 11-15 oraz młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych – mówi Mariusz Wnukowski, 
przewodniczący jury.

Na wszystkich gości czekał obficie zastawiony stół, 
pełen przekąsek i  innych smakołyków, które na ten 
wyjątkowy dzień przygotował Hotel Malta. Dla lau-
reatów podczas wernisażu zaśpiewała Paulina Stojek, 
wokalistka Akademii Wokalu z MOPT.

Konkurs jest realizowany w ramach międzynaro-
dowego projektu edukacyjnego „Mistrzowskie drogi, 
uczniowskie ścieżki” promującego nowoczesne my-
ślenie o  edukacji. Patronat honorowy objęli Prezy-
dent Dąbrowy Górniczej, Zbigniew Podraza i Konsul 
Generalny RP we Lwowie, Jarosław Drozd.  (MS)

Wrażliwi na piękno
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Odkryj latem bibliotekę!
Tegoroczne wakacje w dąbrowskiej 
książnicy upłyną dzieciom 
i młodzieży pod hasłem  
„Lato Młodych Odkrywców”.  
We wszystkich placówkach na 
terenie miasta odbywać się będą 
przeróżne zajęcia, konkursy 
i warsztaty, podczas których młodzi 
czytelnicy będą mieli okazje wcielić 
się w role naukowców, podróżników, 
wynalazców i poszukiwaczy 
przygód.

Czytelnicy Biblioteki Głównej będą mogli spróbować swo-
ich sił podczas warsztatów „Lato z  ekologią” (13, 20, 27 lipca  
i 3, 10, 17 sierpnia o godz. 11.00) i zabawy „PlayMais” (tworze-
nie makiety z chrupek kukurydzianych) 6 lipca w godz. I grupa 
11.00-12.00 oraz II grupa 12.00-13.00.

Młodzi odkrywcy wezmą udział w  zabawach z  nauką pn. 
„Fizyk na tropie”, które poprowadzi Pan Korek. Zajęcia będą 
odbywać się o godz. 11.00 w Bibliotece Głównej (8 lipca) oraz 
filiach MBP (Filia nr 7 – 9 lipca, Filia nr 18 – 10 lipca, Filia nr 20 
– 7 lipca). Na warsztaty ceramiczne prowadzone przez Otwar-
tą Pracownię Artystyczną zapraszamy 7 lipca o  godz. 11.00  
do Biblioteki Głównej oraz 14 lipca do Filii nr 3  
(ul. Wybickiego 3a).

Filia nr 1 (ul. Wojska Polskiego 43) proponuje warsztaty z pa-
pierowej wikliny „Odkrywamy na nowo papier” (21, 22, 23 i 24 
lipca w godz. 12.00-14.00) oraz „Branie na latanie”, czyli wyko-
nywanie modeli latawców wraz z Agnieszką Kulig – wielokrotną 
mistrzynią Polski w zawodach puszczania latawców (19, 20, 21 
sierpnia w godz. 16.00-18.00). Zajęcia przeznaczone są dla mło-
dzieży i dzieci powyżej 10 roku życia.

Dzieci w wieku 7-14 lat, które lato spędzają w mieście, do-
datkowo będą mogły skorzystać z  interesujących wyjazdów 
do Ogrodzieńca, podczas których zwiedzą zamek z przewod-
nikiem i pobawią się w Parku Doświadczeń Fizycznych oraz 
Parku Rozrywki. Wycieczki będą organizowane w  lipcowe 
wtorki (7, 14, 21, 28). Zapisy na wycieczki odbywają się w Bi-
bliotece Głównej i filiach MBP na terenie całego miasta.

W tym roku wakacyjne propozycje biblioteki nie są skierowa-
ne wyłącznie do jej najmłodszych użytkowników. Dużych i ma-
łych mieszkańców Dąbrowy Górniczej zachęcamy do udziału 
w plenerowych przedsięwzięciach, odbywających się w ramach 
projektu „2015 Rok Promocji Czytelnictwa – Zaczytana Dąbro-
wa”. 3 lipca zapraszamy na „Robinsonadę” – festiwal podróżni-
czy, którego gośćmi będą m.in. Jarosław Kret i Grzegorz Kuśpiel. 
„Bibliotekę na plaży” będzie można spotkać również 17 lipca, 
wtedy nasze miasto odwiedzą Krzysztof Skiba i Edward Lutczyn 
oraz 14 sierpnia, gdy gośćmi będą Tomasz Zubilewicz i  Prze-
mysław Smolarski. Wszystkie imprezy odbywać się będą na 
plaży przy zbiorniku wodnym Pogoria III w godz. 16.00-21.00.  
Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na  
www.biblioteka-dg.pl. Dodatkowe informacje pod tel. 32 639 03 01.

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
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Baśniowy Dzień Dziecka z Biblioteką
Jak najlepiej spędzić Dzień Dziecka? Oczywiście z biblioteką! Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 
Górniczej swoich najmłodszych czytelników, w dniu ich święta, postanowiła przenieść do krainy bajek. 
1 czerwca dzieci wzięły udział w Jarmarku Bajek i Baśni. Impreza odbyła się w miejscu nietypowym dla 
biblioteki, bo w sąsiadującym z nią Parku Hallera.

Jarmark rozpoczął pochód baśniowych postaci, 
w  którym uczestniczyły dzieci z  dąbrowskich szkół 
i  przedszkoli. Na jego czele stanął uwielbiany przez 
najmłodszych SpongeBob oraz Zagłębiowska Orkie-
stra Dęta OSP Ujejsce wraz mażoretkami. Na biorących 
udział w  imprezie czekał ogrom atrakcji, m.in.: pokaz 
iluzji Konrada Mościńskiego, animacje i zabawy rucho-
we z Time4events oraz Fundacją „Dr Clown”. Nie lada 
atrakcją były warsztaty z  wykorzystaniem prasy dru-
karskiej prowadzone przez Natalię Talarek. Uczestnicy 
imprezy mieli również okazję wziąć udział w  zabawie 
z rurkami Bum Bum prowadzonej przez Annę Dęboń 
z O! PA. Niezwykłą atrakcją dla młodych miłośników 
literatury było spotkanie z popularnym pisarzem Mar-
cinem Pałaszem. Małych i  dużych wielbicieli Muppe-
tów zachwycił spektakl „Kolorowa Ulica Sezamkowa”. 
Podczas Jarmarku Bajek i  Baśni można było zagrać 
w  gry wielkoformatowe, skorzystać z  „Czytelni pod 
chmurką” czy rozwikłać tajemnice „Szafy pełnej bajek”.  
Na wszystkich łasuchów czekała wata cukrowa i  lody 
z Lodziarni Wera Vita.

Wydarzenie było częścią akcji „2015 Rok Promo-
cji Czytelnictwa – Zaczytana Dąbrowa”. Już dzisiaj 
zapraszamy na kolejne imprezy w  ramach projektu:  
Robinsonada – 3 lipca (Pogoria III), Biblioteka na Plaży 
– 17 lipca i 14 sierpnia (Pogoria III), Festiwal Fantastyki 
– 4 września (wejście do Parku Hallera).

Czytelnicza Lokomotywa ruszyła!
Już po raz czternasty Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie Górniczej włączy‑
ła się w obchody Ogólnopolskiego Tygo‑
dnia Czytania Dzieciom, organizowanego 
w ramach kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom”.

Akcję tradycyjnie rozpoczęło wspólne czytanie 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima, które w  tym roku 
odbyło się przy okazji organizowanego przez biblio-
tekę Jarmarku Bajek i Baśni. Wiersz odczytali uczest-
nicy pochodu baśniowych postaci, wśród których 
znaleźli się: uczniowie i  nauczyciele dąbrowskich 
szkół oraz przedszkoli, członkowie Zagłębiowskiej 
Orkiestry Dętej OSP Ujejsce, mażoretki, pracowni-
cy dąbrowskiej książnicy i  oczywiście bohaterowie  
popularnych bajek.

XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom prze-
biegał od 30 maja do 6 czerwca pod hasłem: „Cała Pol-
ska czyta w  bibliotekach”. Do udziału w  tegorocznej 
akcji biblioteka zaprosiła osoby wykonujące ciekawy 
zawód oraz pasjonatów sportu i aktywnego spędzania 
czasu. Zaproszeni goście nie tylko czytali dzieciom baj-
ki, baśnie i wiersze, ale także dzielili się z najmłodszymi 
ciekawostkami dotyczącymi swojej profesji. Podczas 
spotkań dzieci miały okazję zobaczyć przeróżne re-
kwizyty charakteryzujące omawiany zawód czy hobby. 
Wśród gości, którzy zawitali do filii bibliotecznych na 

terenie całego miasta, znaleźli się m.in.: strażak, leśni-
czy, policjant, pszczelarz i windsurfer.

Inicjatorem akcji „Cała Polska czyta dzieciom” jest 
Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjo-
nalnego”. Celem całej kampanii jest uświadomienie 
wszystkim dorosłym, a  zwłaszcza rodzicom, potrze-
by codziennego czytania dzieciom ciekawych książek 
w serdecznej atmosferze.

Rok szkolny w Akademii Pokoleń powoli 
dobiega końca. Ostatnie duże wydarzenie 
– wykład „Ogród dla początkujących” – już 
za nami. Gościem spotkania był Witold 
Czuksanow – dziennikarz, autor książek 
o tematyce ogrodniczej, współprowadzący 
cotygodniowy program „Rok w ogrodzie” 
emitowany w TVP 1.

Podczas wakacji uczestnicy Akademii również nie 
będą się nudzić. Od 7 lipca w każdy wtorek o godz. 
11.00 odbywać się będą zajęcia „Angielski na lato 
z British School”. Zapisy pod nr tel. 32 639 03 01. Licz-
ba miejsc ograniczona.

We wrześniu ruszamy pełna parą. Pierwszy wykład 
już 10 września o godz. 17.00. Poprowadzi go Sławo-
mir Koper – autor książek historycznych, w których 
pisze o faktach mało znanych, zapomnianych, a nie-
rzadko również skandalicznych. W  jego dorobku 
znajdziemy następujące tytuły: „Miłość, seks i polity-
ka w starożytnych Grecji i Rzymie”, „Wpływowe ko-
biety Drugiej Rzeczypospolitej”, „Miłość w Powstaniu 
Warszawskim”, „Skandaliści PRL” czy „Życie prywat-
ne elit władzy PRL”. Zapowiada się ciekawa lekcja hi-
storii w  Akademii Pokoleń. Spotkanie odbędzie się 
w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

Wakacje w Akademii
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GRUPA II, godzina 11:00, 50 i 60-lecie
RÓWNICCY Janina, Adolf, KRAWCZYK Teresa, Bolesław, RÓŻYCCY Eleonora, Stefan, KOS Marianna, Stanisław, BŁASZKIEWICZ Marianna, Edmund,  
FLASZA Marianna, Stanisław, GAŁUSZKA Ida, Robert, PISZCZEK Michalina, Stanisław, FORTUNA Lucyna, Gabriel, JUSTYNIAK Irena, Aleksander,  
BLANK Irena, Kazimierz, MAKÓWKA Wanda, Józef, OLIWA Marianna, Stanisław, SMAK Wiesława, Jan, KULKA Regina, Stanisław

 8 dbaj o zdrowie
• Centrum Onkologii w  Gliwicach oraz Park Wod-

ny „Nemo” zapraszają wszystkie ubezpieczone Panie 
w  wieku 50-69 lat (roczniki: 1946-1965) na bezpłatne 
badanie mammograficzne finansowane przez NFZ 
co dwa lata. Mammografię będzie można wykonać 
w  mammobusie Centrum Onkologii wyposażonym 
w  najnowszej generacji cyfrowy mammograf, umożli-
wiający uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy bar-
dzo niskiej dawce promieniowania!

Mammobus będzie stacjonował przy PARKU WOD-
NYM „NEMO” w piątek, 26 czerwca od 11.00 do 18.00, 
w  poniedziałek 29 czerwca od 8.30 do 15.30 oraz we 
wtorek, 30 czerwca od 10.00 do 17.00

Zgłaszając się na badania nie ma znaczenia adres za-
mieszkania/zameldowania. Z badania mogą skorzystać 
również Panie z  innych miejscowości. Kryterium jest 
jedynie czas, jaki upłynął od ostatniego badania finan-

sowanego przez NFZ - od poprzedniej mammografii 
muszą upłynąć minimum 2 lata.

Uwaga! Na badania należy zabrać ze sobą dowód oso-
bisty oraz jeśli to możliwe, zdjęcia/płytę z poprzedniej 
mammografii jeżeli nie była wykonywana w Centrum 
Onkologii. Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96.

Program profilaktyki gruźlicy
• Program skierowany jest do osób dorosłych znaj-

dujących się na liście pielęgniarki, nieposiadających 
w  dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, 
w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym 
lub osób, które mają trudne warunki życiowe mogące 
znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wy-
konać w  każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który 
podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w za-
kresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę 
telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Program profilaktyki chorób 
układu krążenia

• Program skierowany jest do osób obciążonych 
czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza 
POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej choro-
bami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. 
Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym 
zakresie są osoby będące w  danym roku kalendarzo-
wym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu 
ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzie-
lanych w ramach programu i u których nie została do-
tychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

W  ramach programu wykonywane są  m.in.: profi-
laktyczne badania układu krążenia, określenie BMI, 

GRUPA I, godzina 10:00, 50-lecie
KUBIK Wanda, Leszek, KALETA Wanda, Stanisław, CZEKAJ Marianna, Edward, STRZĘCIWILK Alicja, Kazimierz, ADAMCZYK Maria, Stanisław - nieobecni,  
BIEGAŁA Maria, Edward, SZCZERBA Marianna, Alojzy, JAWOREK Helena, Władysław, HAŁOŃ Aldona, Benedykt, SZULIŃSCY Bogusława, Roman,  
SAŁGA Stefania, Henryk, PIEKARCZYK Nina, Jerzy - nieobecni, PAWŁOWSCY Janina, Jan, SZCZĘŚNI Danuta, Henryk
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pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przy-
padku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany 
jest na dalszą diagnostykę.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgo-
nów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się 
prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, pa-
lenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki 
najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krą-
żenia.

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać 
w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał 
z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy zgłosić 
się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skie-
rowanie nie jest potrzebne.

Jeśli osoba nie mieści się w grupie wiekowej również 
może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach ubez-
pieczenia w  NFZ. W  tym celu powinna zgłosić się do 
lekarza specjalisty, który na badania wyda skierowanie.

Program wczesnej diagnostyki 
i leczenia jaskry

• W ramach profilaktyki lekarz okulista wykonuje bada-
nie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej 
z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzroko-
wego, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie kąta 
przesączenia. Następnie lekarz podejmuje decyzję doty-
czącą dalszego postępowania (wdrożenie odpowiedniego 
leczenia w  razie potrzeby oraz ewentualne skierowanie 
do dalszego leczenia). Program skierowany jest do osób 
w  wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku 
należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). W  programie 
nie mogą wziąć udziału osoby, które były diagnozowane 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy w kierunku jaskry lub u któ-
rych już wcześniej wykryto jaskrę. Badania przesiewo-
wowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry można 
wykonać we wszystkich poradniach okulistycznych, które 
podpisały umowę z NFZ.

www.nfz-katowice.pl - zakładka programy profilak-
tyczne

Program profilaktyki chorób 
odtytoniowych

• Program przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia palą-
cych papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP 
w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 
rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań 
spirometrycznych w  ramach programu profilaktyki 
POCHP w  ciągu ostatnich 36 miesięcy, u  których nie 
zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony ba-
daniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub 
rozedmy płuc).

Najlepszy sposobem na sprawdzenie rezerw czynno-
ściowych naszych płuc jest badanie spirometryczne. Ba-
danie to jest proste, niebolesne i trwa około 5 minut. Nie-
prawidłowy wynik spirometrii oznacza potrzebę badania 
lekarskiego i rozpoczęcia leczenia, dzięki któremu można 
wrócić do zdrowia. Spirometria pozwala też określić ryzy-
ko zachorowania na raka płuc i zawał serca.

Bezpłatne w ramach programu można wykonać w za-
kładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umo-
wę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się oso-
biście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie 
nie jest potrzebne.

 8 Zmiany w ustawie śmieciowej
Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli 5 

uchwał wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Będą one obowiązywać 
od 1 sierpnia br.

Pierwszą z  nich było ustalenie ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wyko-
rzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dla se-
gregujących śmieci opłaty wyniosą 144,60  zł na rok 
i  253,08  zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 
i  odbierane w  sposób selektywny. Opłaty będą wno-
szone (bez wezwania) w  terminie do 15 dnia każ-
dego miesiąca za miesiąc poprzedni lub, gdy wpłata 
dokonywana jest z  góry za cały rok, do 15 kwietnia. 
W  roku, w  którym po raz pierwszy powstał obowią-
zek uiszczenia opłaty, opłata powinna zostać wniesio-
na z góry w terminie do 15 dnia miesiąca, po miesiącu, 
w którym obowiązek uiszczenia opłaty powstał.

Radni uaktualnili również wzór deklaracji o wysoko-
ści opłaty. Teraz każdy, kto po 1 sierpnia będzie składał 
deklaracje, zrobi to na nowym druku. Wprowadzono 
większą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych z zabudowy jednorodzinnej (1 raz na dwa 
tygodnie) oraz dodatkowo możliwość oddawania przez 
mieszkańców odpadów zielonych bezpośrednio do 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
zlokalizowanego przy ul. Głównej 144b w Strzemieszy-
cach. W związku z tymi zmianami wprowadzono także 
stosowne zmiany w „Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.

Szczegółowe informacje oraz teksty uchwał znajdą się 
w najbliższym czasie na stronie internetowej Miejskiego 
Zakładu Gospodarowania Odpadami i w BIP Dąbrowa 
Górnicza.

Górna stawka za wywóz 
nieczystości ciekłych

Radni ustalili także górną stawkę opłaty ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i  trans-
portu nieczystości ciekłych w wysokości 50 zł za 1 m. 
sześć. Górna stawka opłaty stanowi maksymalną cenę, 
jaką może ustalić podmiot świadczący usługę odbioru 
i  transportu nieczystości. Jest to tym samym maksy-
malna cena, jaką właściciel nieruchomości może uiścić 
za odebranie 1m sześć. nieczystości ciekłych.

 8 Wybory ławników
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami już jesienią 

Rada Miejska dokona wyboru 71 ławników na lata 
2016-2019. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 
czerwca 2015  r. Przypomnijmy, ławnikiem może być 
wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzy-
sta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieska-
zitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, 
prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje 
w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie prze-
kroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika i posiada co najmniej 
wykształcenie średnie.

Informacje oraz karta zgłoszenia kandydata na ław-
nika wraz z  załącznikami jest dostępna na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.bip.ms.
gov.pl w  zakładce Ministerstwo/Sądy powszechne; na 
stronie internetowej miasta Dąbrowa Górnicza www.
dabrowa-gornicza.pl oraz na www.bip.dabrowa-gorni-
cza.pl w  Menu przedmiotowym, w  zakładce Ogłosze-
nia a także w gmachu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej przy ul. Granicznej 21 w  Punkcie Informa-
cyjnym, w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7.30 
do 17.00 oraz wtorki, środy i piątki w godzinach od 7.30 
do 15.30 do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wybo-
rów uzupełniających można uzyskać w Biurze Rady Miej-
skiej w Dąbrowie Górniczej pod numerem tel.: 32 295 67 13.

 8 Szybciej i wygodniej
W  Wydziale Komunikacji i  Drogownictwa trwają 

prace związane z modernizacją obecnie funkcjonujące-
go systemu biletowego. Po okresie testowania i wprowa-
dzeniu niezbędnych korekt, dla wygody mieszkańców, 
wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność. Zmiany 
pozwolą zaoszczędzić czas osób załatwiających spra-
wy komunikacyjne. Już wkrótce, przez internet będzie 
można bowiem umówić się na konkretny dzień i godzi-
nę np. po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, zgło-
sić sprzedaż czy złożyć wniosek o  wymianę dowodu 
rejestracyjnego. W ten sposób załatwiane będą sprawy 
związane z komunikacją i rejestracją pojazdów, z wyłą-
czeniem praw jazdy.

 8 Roczny program współpracy
8 i 16 lipca o 16.00 w Inkubatorze Społecznej Przed-

siębiorczości (siedziba miejskiej biblioteki al. Kościusz-
ki 25) odbędą się spotkania grupy roboczej ds. zasad 
przydzielania i rozliczania dotacji.

Spotkania są częścią prac nad Rocznym programem 
współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego. Dokument re-
guluje normy współpracy gminy i organizacji pozarzą-
dowych, tworzy ramy odniesienia i  nakreśla kierunki 
działania, stąd też powinien być przygotowany wspól-
nie przez obie strony. W spotkaniach mogą wziąć udział 
przedstawiciele trzeciego sektora, osoby chcące zgłosić 
swoje uwagi i opinie w kwestii karty oceny projektów, 
trybu pracy komisji konkursowych bądź zasad naboru 
przedstawicieli NGO do pracy w komisjach.

 8 Zgłoś udział na Festiwalu
Coraz mniej czasu dzieli nas od Festiwalu Ludzi 

Aktywnych. 29 sierpnia przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych opanują park Hallera, by pokazać 
mieszkańcom koloryt i  siłę lokalnych stowarzyszeń 
i  fundacji. W Dąbrowie, po raz kolejny, będzie można 
zobaczyć reprezentantów organizacji z całego Zagłębia 
Dąbrowskiego. Znajdą się  m.in. te, które działają na 
rzecz niepełnosprawnych, pomagają ubogim, troszczą 
się o zwierzęta, promują aktywność fizyczną i rekreację, 
zrzeszają rozmaitych hobbistów, upowszechniają sztu-
kę. Park podzielony zostanie na strefy sportu, dzieci 
i młodzieży, zdrowia i urody, kultury, aktywności spo-
łecznej i wolontariatu.

Do 15 lipca Inkubator Społecznej Przedsiębior-
czości w  Dąbrowie Górniczej czeka na zgłosze-
nia stowarzyszeń, fundacji, klubów wolontariusza, 
spółdzielni socjalnych, klubów sportowych i  że-
glarskich, kół gospodyń, ochotniczych straży po-
żarnych oraz nieformalnych grup inicjatywnych 
działających na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. 
Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, dostępnym 
na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl.

 8 Oceń pracę urzędu
Dla poprawy organizacji pracy Urzędu Miejskiego 

i  dostosowania jej do oczekiwań mieszkańców przy-
gotowana została ankieta oceny pracy urzędu. Ankietę 
można wypełnić elektronicznie, na portalu miejskim 
www.dabrowa-gornicza.pl. Można też pobrać wersję 
papierową (dostępną w UM) a po wypełnieniu wrzucić 
do urny w  budynku Urzędu Miejskiego umieszczonej 
na ladzie, przy punkcie informacyjnym (na wprost wej-
ścia głównego). Na wypełnione ankiety czekamy do 30 
czerwca 2015 r. – Zawarte sugestie i uwagi postaramy 
się uwzględnić w przyszłości – mówi Agnieszka Przy-
byszewska, Pełnomocnik ds. Jakości i  Obsługi Intere-
santów UM.

AZ
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Arie nad jeziorem

8 czerwca o godz. 21 rozpoczął się niezwykły koncert – 
„Opera Świętojańska. Muzyka i magia”. Międzynarodowa 
grupa operowa Sonori Ensemble zaprezentowała program 
złożony z  arii, duetów i  ansambli operowych. Ze sceny 
ustawionej przy wejściu na molo popłynęły m.in. utwory 
ze „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, z „Rusałki” 
Antonina Dvořaka, fragmenty opery „Lakme” czy roman-
tyczna barkarola – pieśń gondolierów weneckich. Nie za-
brakło kompozycji o tematyce miłosnej z oper i operetek 
oraz repertuaru neapolitańskiego. Popisu sześciu solistów, 
występujących przy akompaniamencie fortepianu oraz 
grającego gościnnie Kwartetu Smyczkowego Pakamera, 
słuchała liczna publiczność.

Koncert pokazał, że kultura z  górnej półki równie 
dobrze odnajduje się w  plenerze, jak w  wytwornych 

salach operowych. Nad Pogorią wystarczyła niewielka 
scena „pod chmurką” i ławki, leżaki czy piasek zamiast 
wygodnych foteli, żeby wrażenia dla słuchaczy były po-
dobne do tych, które towarzyszą melomanom na całym 
świecie.

Sonori Ensemble to zespół artystów operowych 
z  Wiednia, Pragi i  Wrocławia. Jego członkowie ak-
tywnie występują na ważnych scenach Europy, takich 
jak Národní Divadlo w  Pradze, Opera Kameralna 
w Warszawie, Opera i Filharmonia Podlaska, Opera 
na Zamku w  Szczecinie czy Piccola Opera w  Wied-
niu.

Organizatorem koncertu był Pałac Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej.

PK

O tym, że Pogoria III to doskonałe miejsce do rekreacji, wiadomo było 
od dawna. Pewien czwartkowy wieczór pokazał, że to lokalizacja, 
w której równie dobrze sprawdzają się wydarzenia artystyczne.
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Lekkoatletki pojechały w  czerwcu na Finał XVI 
Gimnazjady do Białegostoku, aby ustanowić nowy re-
kord Gimnazjady i wygrać złoto. Jechały w mocnym 
składzie i nie zawiodły, bo najwyższe trofeum należało 
do Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Dąbro-
wy Górniczej. Nie miały sobie równych ich wynik wy-
niósł 2005 pkt (rewelacyjny nowy rekord Gimnazjady) 
następna drużyna 1800 pkt Gimnazjum Sportowe 
z  Aleksandrowa Łódzkiego, III miejsce Gimnazjum 
Sportowe w  Białymstoku 1714 pkt. Niedowierzano 
punkty liczono dziewczętom trzy razy czy na pewno 
nie wkradł się błąd. Tak więc o  poziomie dziewcząt 
z Dąbrowy świadczy sam wynik, ponadto w finale kra-
jowym indywidualnie stanęły na podium:

• Złoto – Baranek Weronika – 100 ppł
• Złoto – Sitek Justyna- 100 m
• Złoto – Karolina Skibińska – 600 m
• Złoto – sztafeta 4x100 m (w składzie: Bara-

nek Weronika, Wychorska Anna, Glegoła 
Aldona, Sitek Justyna)

• Srebro – Kiepura Monika – 100 ppł
• Brąz – Batko Agata – 600 m

A  jakby to było mało wysiłku i  zwycięstw, to 
w kwietniu po eliminacjach wojewódzkich dziewczę-
ta z Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Dąbro-
wie Górniczej wyjechały z  Białegostoku zmęczone, 
ale szczęśliwe i gotowe na kolejne zwycięstwo, tylko 
już w  Międzynarodowym Finale – sztafeta 4x100m 
INTERNATIONAL VENA SPORT FESTIVAL 2015. 
W Łodzi czekali już na chłopców z Liceum Sportowe-
go Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej, 
którzy też przeszli pomyślnie wcześniejsze eliminacje. 
I  kolejny dzień okazał się złotym dniem dla dwóch 
sztafet z Dąbrowy Górniczej.

Wyniki sztafet 4x100m K:
• Złoto: Gimnazjum z Oddziałami Sportowy-

mi w Dąbrowie Górniczej –czas 49,60 (Wy-
chorska Anna, Glegoła Aldona, Baranek We-
ronika, Sitek Justyna)

• Srebro: Sportowa Szkoła 4 Kaliningrad, RO-
SJA – czas 51,59

• Brąz: Gimnazjum nr 1 Bolesławiec – czas 51,61. 
Sztafeta 4x100m M:

• Złoto: Liceum Sportowe w Dąbrowie Górni-
czej – czas 43,88

• Srebro: LO Aleksandrów Łódzki – czas 44,35
• Brąz: ZS 4 Tomaszów Lubelski – czas 44,37

Tak więc po tylu zdobytych złotych medalach 
Dąbrowa została nazwana ZŁOTĄ DĄBROWĄ. 
Gratulacje dla uczniów/zawodników i  oczywiście 
trenerów lekkiej atletyki z  Zespołu Szkół Sporto-
wych w Dąbrowie Górniczej.

ZŁOTY MIESIĄC 
LEKKOATLETÓW
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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.

HYDRAULIKA, C.O., GAZ, KOTŁY, PIE-
CYKI, AWARIE, TEL. 730 555 311.

Ukończono prace wyciszające obejmujące instala-
cję systemu hamowania dla zmniejszenia prędkości 
wagonów poruszających się po terenie bazy przeła-
dunku rud na wszystkich torach. Same tory także 
zostały zmodernizowane. Wyciszony został rów-
nież węzeł przesypowy (budynek P1) w  rejonie ul. 
Jodłowej w Sławkowie. Większość (80%) odcinków 
przenośnika taśmowego nad ul. Jodłową w Sławko-
wie oraz ul. Strzemieszycką w Dąbrowie Górniczej, 
zaplanowanych w  harmonogramie inwestycji, jest 
już wyciszona.

W tej chwili kontynuowane są wyciszenia na prze-
nośniku na odcinkach 24 i 25 (za ulicą Strzemieszycką 

w kierunku drogi krajowej nr 94). Prace te – zgodnie 
z  pierwotnym harmonogramem – miały być zakoń-
czone pod koniec 2014 roku. Jednak w związku z wy-
padkiem przy pracy i realnym zagrożeniem wynikają-
cym z niesprzyjającej pogody dokończenie wyciszenia 
przenośnika zostało przerwane i wznowione wiosną. 
Odcinki te zostaną wyciszone najpóźniej do połowy 
lipca tego roku.

Po zakończeniu prac na przenośniku taśmowym zo-
staną wykonane pomiary hałasu. Pozwolą one ocenić 
skuteczność wykonanych prac oraz będą podstawą do 
realizacji wyciszeń kolejnych odcinków przenośnika 
w sąsiedztwie bazy. 

Będzie ciszej w rejonie 
Strzemieszyc

Prace wyciszeniowe obiektów 
na terenie bazy przeładunku rud 

w Sławkowie i przenośnika taśmowego 
należącego do dąbrowskiego oddziału 

ArcelorMittal Poland rozpoczęły 
się pod koniec sierpnia 2013 roku. 
Większość prac z harmonogramu 

została już zrealizowana; obecnie na 
przenośniku taśmowym w pobliżu 

ul. Strzemieszyckiej montowane są 
wibroizolatory i dźwiękochłonna 

obudowa.

OŚWIADCZENIE
 

W związku z uruchomieniem w ostatnim 
czasie – Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” 
na osiedlu Sikorskiego, uprzejmie informuję, 
że to ja byłem autorem projektu, złożonego 
w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypa-
cyjnego.

Stowarzyszenie będzie prowadziło ten Klub 
w ramach swojej działalności oraz realizacji pro-
jektu.

Pragnę wyrazić swoje zadowolenie z  urucho-
mienia placówki, mimo że jako autor projektu 
miałem nieco inną wizję funkcjonowania tego 
Klubu.

 Z poważaniem
 Ryszard Harańczyk

Eko‑Ambasador
ArcelorMittal Poland S.A.

Jolanta Zawitkowska
tel. 0 800 800 331

(linia bezpłatna)

e-mail:

zielona.huta@arcelormittal.com
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Dąbrowa Nordic Team  
w niezłej formie

Dąbrowianie triumfowali w Kolbuszowej na za-
wodach nordic walking o  randze Pucharu Euro-
py i  Pucharu Polski. Zawodnicy Dąbrowa Nordic 
Team uzyskali tytuły Mistrzów Europy i Polski na 
dystansach 5, 10 i 21 km.

Na dystansie 5  km zawodnicy: Mirosława 
Szczypkowska, Robert Żuchowicz, Bogdan Ścibisz, 
Oksana Zalińska wywalczyli indywidualne zwy-
cięstwa i I miejsce. Elżbieta Żuchowicz zakończyła 
rywalizację na miejscu trzecim. Na dystansie 10 km 
zwyciężyła Krystyna Smaczyńska, drugie miejsce 
przypadło Danucie Nawrockiej. Na królewskim 
dystansie półmaratonu (21  km) znakomite trzecie 
miejsce na podium wywalczyli Anna Cichoń i Ta-
deusz Wojciechowski. To był znakomity występ 
dąbrowskiej grupy, która poza walką sportową pro-
mowała także nasze miasto i zachęcała najlepszych 
sportowców z Polski i Europy do odwiedzenia Dą-
browy Górniczej. Zawody odbywały się 6 czerwca.

Nieco ponad tydzień później, 14 czerwca w Cza-
plinku w  Pucharze Pomorza zawodnicy dąbrow-
skiego klubu zdobyli pierwsze miejsca na dystansie 
10 km (Danuta Nawrocka), na dystansie 5 km (Kry-
styna Smaczyńska). Drugie miejsca na podium, 
na dystansie 10  km zajęli Brygida Kotas i  Robert 
Żuchowicz. Obecnie, jak informuje Elżbieta Żu-
chowicz, dąbrowska drużyna zajmuje w  rankingu 
Pucharu Polski trzecią pozycję na ponad 40. Szcze-
gólnie zacięta rywalizacja trwa z  drużyną Silesia 
Nordic Team.

Trzymamy kciuki!
az

Szachistki 
wicemistrzyniami 
Polski

W zakończonych 20 czerwca Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Kobiet w  szachach błyskawicznych Sza-
chowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Za-
głębie DG odniósł wielki sukces, zdobywając srebrne 
medale i  tytuł wicemistrza Polski. Komunikat o  tym 
wydarzeniu pojawił się już na stronie Onetu i Polskie-
go Związku Szachowego. Dąbrowska drużyna walczyła 
w składzie: mistrzyni międzynarodowa Edyta Jakubiec, 
mistrzyni Dominika Chmiel i  mistrzyni Agnieszka 
Słabek. Mistrzyniami Polski zostały szachistki MKSz 
Rybnik, a brązowe medale zdobyły zawodniczki Lubel-
skiego Klubu Szachowego.

 13 czerwca szkoła sztuk walki kyoshi 
Seweryna Magdziaka organizowała Mię‑
dzynarodowe Integracyjne Seminarium 
Sztuk Walki. – W tym roku zaprosiliśmy 
mistrza jujutsu Avtandila Mikadze (8 
dan) mieszkającego w Tibilisi w Gruzji – 
mówi pomysłodawca i organizator Sewe‑
ryn Magdziak.

Seminarium rozpoczął trening dzieci, które przyje-
chały z  kilku miast naszego województwa. Potem na 
matę weszli dorośli. Dwunastu nauczycieli na przemian 
prowadziło swoje bloki treningowe, które obejmowały: 
brazylijskie jujutsu, jujutsu, aikijujutsu, aukido, nagi-

natajutsu, iaijutsu oraz techniki obrony w  sytuacjach 
zagrożenia. Ten ostatni blok był realizowany przez wy-
kładowców Akademii Policyjnej ze Szczytna.

Takie seminaria odbywają się cyklicznie, a ich organi-
zatorami są: pomysłodawca Seweryn Magdziak (7 dan), 
Tomasz Guja (8 dan) multimedalista sportowego jiujut-
su, wielokrotny Mistrz Świata oraz Patryk Chmielewski 
Aikido Mysłowice (4 dan).

Uczestnicy seminarium przyjechali do Dąbrowy Gór-
niczej z całej Polski. Spotkanie odbywało się w Hali Cen-
trum. Wzięło w nim udział niemal 100 zawodników i za-
wodniczek z całej Polski. Realizowała je szkoła Magdziak 
Budo dzięki przychylności i  poparciu Dyrektor CSiR. 
A już na przyszły rok planowana jest kolejna międzynaro-
dowa impreza promująca różne sztuki walki.

Międzynarodowe Integracyjne 
Seminarium Sztuk Walki

Czekając na nowy sezon
Koszykarski MKS powoli 
odkrywa karty i prezentuje 
zawodników, którzy w przyszłym 
sezonie będą bronić jego barw. 
W oczekiwaniu na rozgrywki, ma 
też propozycję dla kibiców.

Jak dotąd poinformowano o pięciu graczach, którzy 
w nadchodzącej rundzie znajdą się w szeregach dąbrow-
skiej ekipy. Na przedłużenie kontraktu zdecydował się 
Paweł Zmarlak, kapitan drużyny, który w Dąbrowie gra 
od 2009 r.

– Stabilizacja to ważna rzecz. Cieszę się, że doszliśmy do 
porozumienia. Myślę, że obie strony są zadowolone. Prze-
dłużenie współpracy z MKS-em było dla mnie prioryte-
tem. Fakt mojej wieloletniej obecności w klubie oczywiście 
nie był bez znaczenia – komentuje Paweł Zmarlak.

W  MKS-ie grać będą również Marcin Piechowicz, 
Mateusz Dziemba i  Przemysław Szymański. Nowym 
nabytkiem jest Jakub Dłoniak, doświadczony zawodnik 
mogący występować na pozycji rzucającego, jak i  ni-
skiego skrzydłowego.

– Mamy powody do satysfakcji, że wygraliśmy rywa-
lizację o zawodnika takiego formatu. Wierzymy w to, że 
w naszym klubie potwierdzi swoją wartość – mówi Łu-
kasz Żak, członek zarządu MKS-u Dąbrowa Górnicza.

Dłoniak najlepsze koszykarskie szlify zbierał  m.in. 
w Zastalu Zielona Góra, z którym sięgnął po brązowy 
medal. W minionym sezonie grał w Śląsku Wrocław.

– Wzmocnienie w osobie tak doświadczonego zawod-
nika to jeden z punktów naszej strategii, opracowanej 
na znalezienie się w gronie najlepszych ośmiu drużyn 
w kraju – podkreśla Rafał Podgórski z zarządu dąbrow-
skiego klubu.

W oczekiwaniu na start sezonu, kibice dąbrowskiego 
basketu mogą podzielić się swoimi emocjami i przemy-
śleniami związanymi z koszykówką. MKS oddaje im do 
dyspozycji stronę internetową. Na najbardziej pomysło-
wych czekają nagrody.

Chodzi o konkurs „MKS in the Off-Season”. W jego 
ramach, do końca lipca należy stworzyć i  przesłać na 

adres mailowy basket@mksdabrowa.pl swój wpis na ki-
bicowski blog.

– Kibice mogą skupić się na przykład na tym, jak wy-
trzymują bez koszykówki w  okresie międzysezonowym, 
jak bardzo tęsknią za meczowymi emocjami, jak wy-
obrażają sobie kolejne rozgrywki czy nawet powspominać 
ostatni sezon. Zdajemy się na kreatywność fanów, której 
dowody dawali już wielokrotnie – mówi Damian Juszczyk, 
menedżer ds. mediów i PR MKS-u Dąbrowa Górnicza.

Formuła konkursu jest bardzo szeroka. Kibice mogą 
przygotować krótki bądź obszerny tekst, fotoreportaż 
czy film. Jedyną zasadą jest to, że wpis ma dotyczyć te-
matu „MKS in the Off-Season”.

Dziesięć wpisów, które szczególnie przypadną do gu-
stu jury, zostanie opublikowanych na oficjalnej stronie 
dąbrowskiego klubu. Następnie w  głosowaniu kibice 
wybiorą te, które podobają im się najbardziej. Autor 
najpopularniejszego wpisu w  nagrodę weźmie udział 
w  sesji zdjęciowej z  drużyną oraz otrzyma karnet na 
sezon 2015/16. Bezpłatne karnety dostaną też cztery ko-
lejne osoby w rankingu.

Przemysław Kędzior
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Mistrz Polski z Dąbrowy!
Na początku czerwca w Toruniu odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Garlando i Klubowe Mistrzostwa Pol‑
ski w Futbolu Stołowym. Wziął w nich 
udział mieszkaniec Dąbrowy Górniczej 
i...zajął I miejsce w swojej kategorii.

Futbol stołowy to oficjalna nazwa dyscypliny spor-
towej, lecz dla większości społeczeństwa, w  obiegowej 
opinii, najbardziej popularna to „piłkarzyki”. Mimo iż 
gra kojarzona jest głównie z  barowymi rozgrywkami, 
przez lata wykształciła się jej profesjonalna odmiana, 
zwana właśnie futbolem (piłką) stołowym. W Polsce jest 
młodą dyscypliną sportową, Polski Związek Futbolu 
Stołowego – PZFS nieoficjalnie działa dopiero od 2006 
roku. Mimo tak młodego stażu, Polacy osiągają ogrom-
ne sukcesy na arenie międzynarodowej. Mistrzostwa 
Polski Garlando i Klubowe Mistrzostwa Polski w Fut-
bolu Stołowym zostały zorganizowane przez Toruński 
Klub Futbolu Stołowego w ośmiu kategoriach. W kate-
gorii par amatorskich wystartował Grzegorz Żakowski, 
który jest zawodnikiem Chorzowskiego Klubu Futbolu 
Stołowego, natomiast na co dzień mieszka w Dąbrowie 

Górniczej. Po zaciętej walce, wraz z partnerem Przemy-
sławem Bętkowskim z Warszawy, odnieśli zwycięstwo, 
pokonując po drodze 30 par z całej Polski.

Gratulujemy!

Krajowe i zagraniczne 
wzmocnienia

W  maju poinformowano o  dwóch nabytkach: Kamili 
Ganszczyk i Karolinie Różyckiej.

Kamila Ganszczyk jest wychowanką UKŻPS Kościan, 
z  którego trafiła do Zawiszy Sulechów. Z  tą drużyną 
awansowała do I ligi. Latem 2013 roku podpisała kontrakt 
z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Zakończone niedawno 
rozgrywki były dla niespełna 24-letniej zawodniczki bar-
dzo udane – w swoim premierowym sezonie w najwyższej 
klasie rozgrywkowej została najlepszą blokującą ligi.

Z kolei Karolina Różycka w poprzednim sezonie, grając 
w drużynie Polski Cukier Muszynianka, wywalczyła brą-
zowy medal Orlen Ligi. 30-letnia przyjmująca ma na swo-
im koncie także dwa Puchary Polski. W Muszynie grała od 
2013 roku, a wcześniej reprezentowała barwy m.in. 1. VC 
Wiesbaden, Budowlanych Łódź, Azerrail Baku i Yesilyurt 
Stambuł. Od 2005 roku mierząca 183 centymetry siatkar-
ka występuje w reprezentacji Polski. Znajduje się w szero-
kiej kadrze „Biało-czerwonych” na obecny sezon.

Na początku czerwca klub poinformował, że w sezonie 
2015/2016 barw MKS-u będą bronić również dwie zawod-
niczki ze Stanów Zjednoczonych: Deja McClendon i Mi-
cha Hancock.

Deja McClendon gra na pozycji przyjmującej. Poprzedni 
sezon spędziła w Atomie Sopot, z którym zdobyła puchar 
i wicemistrzostwo Polski. Klub dotarł również do finału 
pucharu CEV.

Druga z  Amerykanek, rozgrywająca Micha Hancock, 
była filarem uniwersyteckiej drużyny Penn State, z  któ-

rą wywalczyła dwa tytuły mistrzowskie. Swoją przygodę 
z europejską siatkówką rozpoczęła na początku roku we 
włoskim Imoco Volley. Sezon dokończyła w lidze porto-
rykańskiej.

Na pozycji środkowej, w MKS-ie i w ekstraklasie, zade-
biutuje Izabela Bałucka, wypożyczona z Karpat Krosno.

Z  dotychczasowego składu MKS-u, w  Dąbrowie po-
zostają Natalia Piekarczyk, Joanna Staniucha-Szczurek, 
Tamara Kaliszuk, Eleonora Dziękiewicz, Krystyna Strasz 
i Katarzyna Urban.

Asystentem trenera Juana Manuela Serramalery zo-
stała Magdalena Śliwa, była zawodniczka MKS-u. Na 
stanowisku zastąpiła Tomasza Wasilkowskiego, który 
w  nadchodzącym sezonie poprowadzi siatkarzy bę-
dzińskiego MKS-u. PK

Krystalizuje się skład MKS‑u, który w przyszłym sezonie przystąpi 
do rozgrywek siatkarskiej ekstraklasy. Oprócz zawodniczek z Polski, 
wzmocnieniem drużyny mają być Amerykanki.

Dwie zawodniczki 
dąbrowskiego klubu 
FightBoxing wywalczył 
awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. 
W zawodach wystąpi też 
jeszcze jedna pięściarka 
z naszego miasta.

 
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży trwały od 11 do 14 czerwca w Grudziądzu. 
Z  naszego regionu udział wzięło pięć zawodni-
czek, cztery zapewniły sobie udział w  Olimpia-
dzie. To Klaudia Simsak (FightBoxing Dąbrowa 
Górnicza), Milena Bochniak (DKB Dąbrowa 
Górnicza), Katarzyna Bujko (BKS Jastrzębie) 
i Aleksandra Piechowska (FightBoxing Dąbrowa 
Górnicza). Wszystkie wywalczyły pierwsze loka-
ty w  swoich kategoriach wagowych. Po drodze, 
Aleksandra Piechowska pokonała Karolinę Soło-
wiej, Maję Mikrut i Klaudię Budasz. Z kolei Klau-
dia Simsak rozprawiła się z Natalią Maćkowską, 
Pauliną Zaporowicz, Anetą Kostrzyńska i Kingą 
Czerniawską.

– Mamy nadzieję, że ten wynik zostanie po-
twierdzony na najważniejszych zawodach dla 
tego rocznika, czyli Olimpiadzie. W  każdym 
bądź razie jest to dobry początek i  prognostyk 
przed Olimpiadą i można mieć cichą nadzieję, że 
dziewczyny powtórzą wynik – ocenia Wiesław 
Andrzejczak, trener klubu FightBoxing.

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zo-
stanie rozegrany od 13 do 18 lipca w Grudziądzu. 
Tam z FightBoxingu Dąbrowa Górnicza, oprócz 
dziewcząt, pojedzie również Łukasz Szczepaniak, 
który uzyskał prawo występu dzięki zdobyciu 
tytułu Mistrza Śląska Kadetów w 2015 r. Do za-
wodów reprezentanci klubu będą przygotowywać 
się podczas obozu sportowego w Zakopanem. PK

Dziewczyny w ringu

20 czerwca w  Złotowie odbył się XI Puchar Polski 
Dzieci w Karate Fudokan, który zakończył sezon star-
towy PZKF. Organizatorem PP był klub Satori Jastrowie 
(Sensei Mariusz Gawlik). Jak informuje Tomasz Byjos, 
6 Dan Shotokan zawodnicy klubu Ronin zdobyli 11 
medali w tym 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe oraz trze-
cie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Natalia 
Budzyń (1m kumite +45kg, 1m kobudo, 1m Jiyu Ippon 
kumite, 3m kata), Oliwia Wawrzkiewicz (1m kumite 
-45kg, 2m kobudo, 2m Jiyu Ippon kumite), Tymoteusz 
Garula (2m kobudo, 3m kumite +50kg), Franciszek 
Pura (2m Kihon Ippon kumite, 3m Kata). Rolę sędzie-
go pełnił Shihan Tomasz Byjos, a opiekunem grupy był 
Dawid Pura.

XI Puchar Polski  
Dzieci w Karate 
Fudokan fo
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