
PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 5 (198) czerwiec 2016

Przegląd Dąbrowski
MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

nr 5 (198) | czerwiec 2016
gazeta bezpłatna
ISSN 1731-3732WWW.DABROWA-GORNICZA.PL

CZASU NA 
PRZYŁĄCZA 
CORAZ MNIEJ

Ostatni dzwonek na 
skorzystanie z dotacji 
na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego.

str. 7

100 LAT  
DĄBROWY 
GÓRNICZEJ

Zobacz niezwykły 
budynek inspirowany 
origami i nowym logo 
miasta.

str. 10-11

DĄBROWA PEŁNA 
ŻYCIA

Rozmowa ze 
Zbigniewem Podrazą, 
prezydentem Dąbrowy 
Górniczej.

str. 3

porozumienie w szpitalu
15 czerwca, w wyniku rozmów z przedstawicielami Związków Zawodowych podjętych przez dyrekcję 
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, osiągnięto porozumienie w sprawie 
rozwiązań płacowych dla kadry pracowniczej szpitala. Dzięki zaproponowanym przez dyrekcję ZCO 
rozwiązaniom, strajk pracowników zapowiedziany na 17 czerwca został odwołany.

Szpital podkreśla, że decyzję o rozpoczęciu rozmów 
podjęto mając na uwadze dobro Pacjentów oraz tej czę-
ści załogi, która zwracała uwagę na bezcelowość strajku. 
Wpływ na podjęcie tej decyzji miał również fakt, że pla-
nowany strajk, w ocenie zarządu szpitala był przygoto-
wany w sposób nieprofesjonalny, chaotyczny i stwarza-
jący zagrożenie dla najciężej chorych pacjentów.

13 czerwca br. z inicjatywy dyrekcji szpitala odbyła się 
konferencja prasowa, podczas której dyrektor szpitala Zbi-
gniew Grzywnowicz wraz z prezydentem Zbigniewem Po-
drazą przedstawili aktualną sytuację placówki, odnosząc 

się do oczekiwań płacowych pracowników. Po konferen-
cji część załogi zapisana na listę strajkujących skreśliła się 
z niej, podkreślając zrozumienie stanowiska dyrekcji.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii to jeden z najno-
wocześniejszych i  najlepiej wyposażonych w  regionie 
ośrodków onkologicznych. Jego budowę zrealizowano 

po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Zdrowia, Wo-
jewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego 
i  centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Na cel in-
westycji Ministerstwo Zdrowia przyznało dotację 
w wysokości 12 milionów złotych. 

Dokończenie na str. 2

Blisko 5 tysięcy pacjentów podpisało się pod apelem o przyznanie przez NFZ kontraktu dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. 

ZCO powstało po uzyskaniu 
akceptacji Ministerstwa Zdro-
wia, Wojewody Śląskiego, Mar-
szałka Województwa Śląskiego 
i centrali Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a Ministerstwo Zdro-
wia przyznało dotację w wy-
sokości 12 milionów złotych. 
Mimo deklaracji szpital nie 
otrzymał jednak zapowiadanego 
kontraktu z NFZ i w efekcie od 
dwóch lat świadczy pomoc dla 
Pacjentów na własny koszt.
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 sms szybki miejski serwis

10 czerwca Stowarzyszenie Civitas oraz 
dąbrowscy seniorzy, młodzież z I i II LO oraz 
Zespołu Szkół Ekonomicznych zorganizo-
wali konferencję podsumowującą projekt 
„Aktywuj się”.

9 czerwca w zakładzie produkcyjnym 
Brembo w Dąbrowie Górniczej wyproduko-
wana została 100-milionowa tarcza hamul-
cowa. Firma to globalny lider w projekto-
waniu, rozwijaniu i produkcji systemów 
hamulcowych.

27 maja blisko 350 osób wzięło udział 
w VII Ogólnopolskich Zawodach Uczelni 
Wyższych w Ratownictwie Medycznym 
zorganizowanych przez Wyższą Szkołę 
Planowania Strategicznego w Dąbrowie 

Górniczej.

17 czerwca w Miejskim Centrum Informa-
cji w Dąbrowie Górniczej Fundacja Godne 
Życie zorganizowała akcję „Czas na zdro-
wie”. W ramach spotkania skorzystać można 
była z darmowych konsultacji onkologa, 
dietetyka i kosmetologa.
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Przegląd Dąbrowski

7 czerwca najmłodsi z Przedszkola nr 39 uczcili 
stulecie miasta, wykonując flagę o długości 100 
metrów. Potem oficjalnie przekazali swoje dzie-
ło Prezydentowi Dąbrowy Górniczej podczas 
wizyty w urzędzie.

21 czerwca w dąbrowskiej bibliotece 
odbyła się konferencja podsumowująca 
dwie edycje projektu „Mediacje rodzinne 
w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twoje-
go dziecka” realizowanego przez Centrum 
Komunikacji i Mediacji „Dialog” Dąbrowa 

Górnicza.

ćwierć wieku dla miasta

Z końcem czerwca kończę pracę w dąbrow-
skim samorządzie. Podejmując się przed 
laty niełatwej misji na rzecz naszej lokalnej 
wspólnoty, miałem na względzie dobro mia-
sta i dąbrowian. Tym cały czas kierowałem się 
w swojej pracy – miastu i jego mieszkańcom 
poświęciłem 26 lat aktywności zawodowej.

Ponad ćwierć wieku to czas realizacji 
w  Dąbrowie Górniczej wielu inwestycji, 
których sporą część planowałem, nadzo-
rowałem i obserwowałem efekty. Nie były 
to łatwe przedsięwzięcia, nieraz budzą-

ce kontrowersje, wymagające od moich 
współpracowników wielkich nakładów 
pracy, a od mieszkańców cierpliwości. Bez 
wsparcia dąbrowskich samorządowców, 
zrozumienia przez nich wagi tych zadań, 
ale też bez zwykłej życzliwości, nie dałoby 
się ich sprawnie przeprowadzić. Dlatego 
pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim osobom, z  którymi spotkałem się na 
zawodowej drodze.

Henryk Zaguła
I zastępca prezydenta miasta

Dokończenie ze str. 1
Mimo deklaracji szpital nie otrzymał jednak za-

powiadanego kontraktu z NFZ i w efekcie od dwóch 
lat świadczy pomoc dla Pacjentów na własny koszt, 
co do tej pory niekorzystnie wpływało na sytuację 
finansową placówki i było przyczyną próśb dyrekcji 
o  wstrzymanie się z  rozpoczęciem strajku do czasu 
uzyskania kontraktu. Co istotne, wstrzymanie udzie-
lania świadczeń Pacjentom spowodowałoby z  kolei 
konieczność zwrotu wielomilionowej dotacji.

Podczas konferencji prasowej prezydent Zbigniew 
Podraza przekazał informację o  planowanym przez 
NFZ ogłoszeniu konkursu na kontrakt z  zakresu ra-
dioterapii. Rozpoczęcie zapowiadanego wielokrotnie 
kontraktowania umożliwi placówce podjęcie dalszych 

rozmów o  zwiększeniu wynagrodzeń pracowników. 
Obecnie ustanowiona regulacja płac rodzi obciążenia 
skutkujące koniecznością przesunięć środków finanso-
wych z innych obszarów.

Szpital dziękuje wszystkim Pacjentom, którzy po-
pierają apel placówki o  przyznanie kontraktu przez 
NFZ. Blisko 5 tysięcy zebranych podpisów poparcia 
świadczy o tym, że dyrekcja podjęła słuszną decyzję 
o  leczeniu chorych pomimo braku kontraktu. Ana-
lizy przeprowadzone przed realizacją tego przed-
sięwzięcia pokazały, że w  Zagłębiu potrzebny jest 
ośrodek kompleksowej opieki onkologicznej. Z usług 
ZCO korzystają mieszkańcy nie tylko Dąbrowy Gór-
niczej, Sosnowca czy Czeladzi, ale także wielu cho-
rych z innych miast województwa.

porozumienie w szpitalu
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Dąbrowa pełna życia

– W roku 2016 obchodzimy 100-lecie nadania 
praw miejskich Dąbrowie Górniczej. Pamięta 
Pan, że już 10 lat temu, w trakcie swojej pierw-
szej kampanii wyborczej, wspominał tę datę?

– Doskonale, pytałem wówczas – jak nasze miasto 
będzie wyglądało w  setną rocznicę urodzin? Uważa-
łem, że od znalezienia odpowiedzi na powyższe py-
tanie naprawdę wiele zależy. I  nie chodziło mi tylko 
o  to, ile wybudujemy dróg, wyremontujemy szkół, ilu 
inwestorów pozyskamy, czy wykorzystamy turystycz-
ny i rekreacyjny potencjał Dąbrowy Górniczej. Równie 
ważne było dla mnie, czy do roku 2016 uda się uwolnić 
energię dąbrowian, czy znajdziemy sposób, by wspólnie 
z  mieszkańcami decydować o  najważniejszych spra-
wach dla naszego miasta? Pytałem o to w imieniu mo-
ich rówieśników i ludzi młodych, którzy wtedy, u mego 
boku, zaczynali własną aktywność w samorządzie. Pa-
miętam, z  jak wielkim zaangażowaniem podpatrywali 
dobre praktyki stosowane w  polskich i  zagranicznych 
samorządach, przez lata obserwowałem też z jaką ener-
gią zabrali się za ich wdrażanie. Cieszę się, że udało mi 
się zbudować taki międzypokoleniowy zespół. Dzięki 
niemu dziś, mówię to z  pełnym przekonaniem, Dą-
browa w wielu obszarach jest wzorem do naśladowa-
nia, m.in. w zakresie współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, partycypacji, rozwoju profesjonalnej 
oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców 
czy realizacji wielu niezwykle ciekawych wydarzeń 
i  inicjatyw. To wszystko są ważne dokonania, które 
doskonale współgrały z realizowanymi w mieście in-
westycjami infrastrukturalnymi.

– I jak, Pana zdaniem, Dąbrowa Górnicza wy-
gląda w 100. rocznicę swoich urodzin?

– Na to pytanie mogą odpowiedzieć sami mieszkań-
cy, każdy na własny użytek, porównując stan obecny 
naszego miasta i  jego potencjał z  tym, co było jeszcze 
10 lat temu. Będzie zresztą ku temu mnóstwo okazji, bo 
100-lecie to czas podsumowań, zwrotu w stronę prze-
szłości, pamiątkowych wystaw... Ja chciałbym tylko 
podpowiedzieć, że naprawdę wiele zmieniliśmy i  za-
pewnić, że wiem, co jeszcze przed nami, jak wiele zosta-
ło do zrobienia. Przy tej okazji dodam, że już niebawem 
większą odpowiedzialność za bezpośrednie zarządza-
nie naszym miastem przejmą na siebie ludzie, którzy 
wcześniej sprawdzili się w pracy samorządowej.

– Widzę, że dość szybko przechodzi Pan do 
rozmowy o przyszłości. Zatem, co zostało do 
zrobienia?

– Na początku swojej obecnej kadencji postawiłem 
przed sobą i  swoimi współpracownikami dwa podsta-
wowe cele do zrealizowania. Po pierwsze – zwiększyć 
potencjał gospodarczy Dąbrowy Górniczej w  oparciu 
o  poprawę infrastruktury i  nowe tereny inwestycyjne 
w Tucznawie. Piersi inwestorzy już są, trwają rozmowy 
z  kolejnymi – 21 czerwca wspólnie z  przedstawiciela-
mi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej 
z najlepszych na świecie, prezentowaliśmy walory Dą-
browy Górniczej na specjalnym spotkaniu w  Warsza-
wie. Po drugie – zamierzamy doprowadzić do znaczącej 
poprawy jakości życia dąbrowian.

– Poprawa jakości życia. To dobrze brzmi, 
a konkretnie…

– Przez poprawę jakości życia rozumiem stworzenie 
takich warunków, by ludzie chcieli mieszkać w Dąbro-
wie Górniczej. A  do tego potrzeba  m.in: przyjaznych 
przestrzeni miejskich, bezpiecznych i wygodnych dróg, 
atrakcyjnych skwerów, traktów pieszych i rowerowych, 
sprawnej komunikacji publicznej, dostępnych żłobków 

i przedszkoli, dobrych szkół, służby zdrowia na odpo-
wiednim poziomie, czystego powietrza. W tej ostatniej 
sprawie w  ubiegłym roku podpisałem porozumienie 
z ministrami zdrowia i ochrony środowiska, teraz cze-
kamy na jego realizację. Mam też na myśli łatwy dostęp 

do atrakcyjnych terenów i  miejsc rekreacji, obiektów 
kulturalnych oraz, choć na końcu, to może najważ-
niejsze – mieszkań. Dlatego obecnie koncentrujemy 
się na takich zagadnieniach, jak „zielona mobilność” 
czyli integracja transportu publicznego z  rowerowym,   
m.in. dzięki powstaniu sieci dróg rowerowych i centrów 
przesiadkowych. Jednocześnie, w  wyniku konsultacji 
z mieszkańcami, tworzymy miejsca skupiające społecz-
ność lokalną, miejsca o zasięgu dzielnicowym a nawet 
osiedlowym, że wspomnę nową bibliotekę w Strzemie-
szycach, projekt zagospodarowania osiedla Sikorskiego 
czy Starego Gołonoga. Jako konkretny przykład działań 
władz Dąbrowy Górniczej, służących poprawie jako-
ści życia warto wymienić także projekt, z którym wią-
żę duże oczekiwania, a  mianowicie stworzenia nowej, 
przyjaznej dąbrowianom przestrzeni w śródmieściu.

– Chodzi o Fabrykę Pełną Życia?

– Tak, Dąbrowa Górnicza przez lata rozrastała się wraz 
z  przemysłem i  to zakłady przemysłowe determinowały 
układ urbanistyczny i charakter naszego miasta. Nie omi-
nęło to również śródmieścia, gdzie zlokalizowane były,   
m.in. kopalnia, huta stali i fabryka obrabiarek. Współcze-
snym tego efektem jest brak wyróżniającego się centrum 
miasta z funkcjami charakterystycznymi dla takich miejsc 
(od razu dodam, że centrum handlowe sprawy nie zała-
twia). Dlatego rewitalizację terenów zajmowanych przez 
zlikwidowaną fabrykę „Defum” postrzegam jako ogrom-
ną szansę na zmianę tego stanu rzeczy. Chodzi o stworze-
nie otwartej przestrzeni publicznej, której kształt, zanim 
ona powstanie, chcemy wypracować wspólnie z  miesz-
kańcami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalny-
mi przedsiębiorcami. Zależy nam, żeby było to miejsce 
tętniące życiem, pełne zieleni, nowoczesne, z deptakiem 
łączącym Pałac Kultury Zagłębia z Wyższą Szkołą Biz-
nesu i dworcem kolejowym. Znaczny potencjał mają też 
budynki dawnej fabryki i  hale fabryczne, które mogą 
zmienić swoje dotychczasowe przeznaczenie na miejsca 
dla gastronomii, punkty usługowe czy miejsca uzupeł-
niające ofertę PKZ, a wszystko to z historią przemysłu 
w  tle. Projekt Fabryka Pełna Życia został dobrze oce-
niony i uzyskał wsparcie z Ministerstwa Rozwoju, które 
w ciągu 2 lat pozwoli na opracowanie koncepcji tego te-
renu i przygotowanie go do inwestycji. Liczę, że z cza-
sem uda nam się stworzyć w centrum przestrzeń publicz-
ną sprzyjającą pracy i  spędzaniu wolnego czasu – nową 
wizytówkę Dąbrowy Górniczej, wyrosłą na przemysłowej 
spuściźnie naszego miasta.

– Wspomniał Pan o dworcu kolejowym. Czy 
w tej sprawie rzeczywiście coś ruszyło?

– To jest dobry przykład na to, że trzeba konsekwent-
nie myśleć i działać, mimo bieżących trudności. Od 10 
lat wielokrotnie prowadziłem rozmowy z PKP na temat 
katastrofalnego stanu dąbrowskich dworców i  zabie-
gałem o ich remont. Dzięki tym właśnie staraniom, na 
początku tego roku przedstawiciele PKP poinformowa-
li nas o planach remontu budynku dworca kolejowego. 
Muszę to powiedzieć – nareszcie! Potraktowaliśmy tę 
deklarację PKP jako doskonałą okazję do wspólnego 
zagospodarowania również terenów znajdujących się 
wokół budynku dworca. 

Ciąg dalszy na str. 4

O obchodach 100-lecia Dąbrowy Górniczej, rozwoju gospodarczym miasta, poprawie jakości życia 
dąbrowian i nowych planach na przyszłość ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej, 
rozmawia Bartosz Matylewicz.

Cieszę się, że udało mi się zbu-
dować taki międzypokoleniowy 
zespół. Dzięki niemu dziś, mó-
wię to z pełnym przekonaniem, 
Dąbrowa w wielu obszarach jest 
wzorem do naśladowania, m.in. 
w zakresie współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, party-
cypacji, rozwoju profesjonalnej 
oferty spędzania wolnego czasu 
przez mieszkańców czy realiza-
cji wielu niezwykle ciekawych 
wydarzeń i inicjatyw.
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Dąbrowski Dzień Seniora
15 czerwca dąbrowscy seniorzy 
po raz pierwszy świętowali swój 
dzień.

Dąbrowski Dzień Seniora to święto, które ustanowiła 
Rada Miejska w  Dąbrowie Górniczej na wniosek Rady 
Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Zwieńczeniem Dnia 
Seniora był koncert Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zaba-
wa taneczna z DJ’em odbywając się w Klubie Aquarium 
w  aquaparku Nemo zorganizowana przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Razem w Przyszłość.

Obchody Dnia Seniora rozpoczęły się o godzinie 11.00 
uroczystym posadzeniem w Parku Hallera przez Człon-
ków Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza dębu o na-
zwie „Senior”. W  sadzeniu drzewa brali również udział 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Marcin Bazylak, 
pełnomocnik Prezydenta Miasta i Piotr Drygała, naczel-
nik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej.

Do południa seniorzy mogli skorzystać z dnia otwarte-
go w Dziennym Domu Senior-Wigor, gdzie poza codzien-
nymi zajęciami w Filii przy ul. Jaworowej zostały zorga-
nizowane warsztaty muzykoterapii pn. „Maryla Rodowicz 
– życie i twórczość”. Młodych duchem zaproszono na spo-
tkania przy kawie i kronikach Hufca w Domu Harcerza 
oraz zajęcia sportowe w Hali Centrum.

Dla osób zainteresowanych ruchem na świeżym po-
wietrzu Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało zajęcia 
z instruktorami przy Pogorii III oraz na Zielonej, a także 
możliwość korzystania z grilla.

Po południu odbywały się warsztaty, spotkania oraz 
koncerty w  kilku placówkach  m.in. w: Młodzieżowym 
Ośrodku Pracy Twórczej, Klubie Osiedlowym Krąg, Klu-
bie Aktywuj Się, Domu Kultury w Ząbkowicach, Klubie 
Helikon i Wyższej Szkole Biznesu.

Podczas finału, który odbywał się w  aquaparku 
Nemo seniorzy mogli się posilić pyszną zalewaj-
ką przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Okradzionowa. Poczęstunek powstał przy wsparciu 
Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w  Kryzysie, 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Hiper-
marketu Kaufland.

Mamy nadzieję, że Dąbrowski Dzień Seniora na stałe 
wpisze się w kalendarz dąbrowskich imprez miejskich.

Ciąg dalszy ze str. 3
Dlatego od marca, wspólnie z  PKP, prowadzimy 

rozmowy dotyczące zakresu robót oraz dogrywamy 
szczegóły porozumienia, które w  tej sprawie planu-
jemy podpisać. Chcielibyśmy, aby wraz ze zmianą 
oblicza dąbrowskiego dworca udało się przemode-
lować układ komunikacyjny w  rejonie ul. Kolejowej 
i Kościuszki, przenieść bliżej dworca przystanek au-
tobusowy oraz stworzyć miejsca parkingowe dla sa-
mochodów i  rowerów, które pozwolą na swobodne 
łączenie podróży koleją z  własnymi środkami loko-
mocji.

– A co z Zagłębiowskim Centrum Onkologii?

– Zacznijmy od tego, że Zagłębiowskie Centrum On-
kologii jest niewątpliwie największą inwestycją medycz-
ną w Zagłębiu, którą udało się zrealizować w ostatnich 
latach. Powstało po przeprowadzeniu szeregu analiz, 
otrzymaniu deklaracji wsparcia oraz „zielonego świa-
tła” ze strony zarówno Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Minister-
stwa Zdrowia jak i  Instytutu Onkologii w  Gliwicach. 
Na wyposażenie naszej placówki, z dotacji otrzymanej 
z ministerstwa, w wysokości ok. 12 mln zł, zakupiliśmy 
nowoczesny sprzęt badawczy. Dzięki temu, od września 
2014 roku, Zagłębiowskie Centrum Onkologii pomaga 
pacjentom z  całego regionu, ale robi to bez kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, samodzielnie po-
nosząc koszty bardzo drogich terapii nowotworowych 
– do lutego 2016 zrealizowaliśmy na własny koszt oko-
ło 6800 naświetleń radioterapeutycznych, 4800 badań 
TK, 1800 badań rezonansu magnetycznego, 470 badań 
tomografii emisyjnej (PET). Łącznie w tym okresie po-

radnia onkologiczna udzieliła blisko 11 tysięcy porad. 
Nigdy nie rozważaliśmy zaprzestania leczenia pacjen-
tów, bo zagłębiowski ośrodek jest potrzebny i powstał, 
by ratować życie chorym, a nie stać bezczynnie w ocze-
kiwaniu na kontrakt. Dzisiaj, po wielu miesiącach 
rozmów z  przedstawicielami Narodowego Funduszu 
Zdrowia, ZCO ma szansę na pozyskanie oczekiwanego 
przez wszystkich kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, co pozwoli na rozwiązanie nabrzmiałych 
w ostatnim czasie problemów finansowych dąbrowskie-
go szpitala, które rzutują na bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców całego Zagłębia.

– Jakie są Pana najbliższe plany, pytam o waka-
cje?

– Tu odpowiedź jest prosta: wakacje spędzę na pew-
no w  Polsce, w  moim ulubionym domku kempingo-
wym nad Dunajcem, na pewno też z  rodziną, zwłasz-
cza z wnukami. Przy okazji chciałbym życzyć udanego 
wypoczynku wszystkim dąbrowianom oraz zaprosić 
Państwa do udziału w  tegorocznych uroczystościach 
jubileuszowych (finał od 18 do 21 sierpnia) i skorzysta-
nia z wielu atrakcji, jakie przygotowaliśmy dla Państwa 
w lipcu i sierpniu.

Dąbrowa pełna życia

Prace porządkowe i zabezpieczające teren  byłej fabryki DEFUM przed udostępnieniem go mieszkańcom i konsultacjami dotyczącymi 
jego zagospodarowania
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O partycypacji z sąsiadami ze Wschodu
Angażowanie mieszkańców 
w sprawy lokalne i włączanie 
ich we współdecydowanie 
o sprawach miast staje się coraz 
bardziej popularne, również za 
wschodnią granicą.

21 czerwca Dąbrowę Górniczą odwiedziła grupa ukra-
ińskich samorządowców, zainteresowanych wprowadze-
niem w  swoich miastach budżetu obywatelskiego, wzo-
rowanego na Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym. 
O trzech latach dąbrowskich doświadczeń z partycypacją 
opowiadał im Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Or-
ganizacji Pozarządowych i  Aktywności Obywatelskiej. 
Ukraińscy goście odwiedzili również Zespół Szkół nr 
1, w którym zrealizowany został projekt z  II edycji DBP 
„Multimedialne Laboratorium Kosmosu”.

Jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców w  rozwój 
miasta doskonale wiedzą mieszkańcy Dąbrowy, o  czym 
świadczyć może ilość zgłoszonych projektów w  czwartej 
już edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, któ-
rych łącznie we wszystkich 35 dzielnicach zgłoszono 213.

Najwięcej osiedlowych pomysłów zgłosili mieszkańcy 
dzielnicy Mydlice Południowe – 14. Niewiele mniej, bo 
po 13 wniosków wpłynęło od mieszkańców dzielnicy 

Mydlice Północne oraz Strzemieszyce Wielkie. W czo-
łówce dzielnic z największą liczbą projektów znalazł się 
również Reden – 12 projektów. Są również dzielnice, 
które już przed etapem zgłaszania projektów postawiły 
na dialog i zgłosiły tylko po jednym wniosku. Tak stało 
się np. w dzielnicy Łęknice, która w przyszłym roku pla-
nuje na osiedlu wykonać miejsca postojowe.

Obecnie wszystkie zgłoszone projekty weryfikowa-
ne są w poszczególnych wydziałach urzędu miejskiego, 
a wyniki weryfikacji poznamy 18 sierpnia. W tym dniu 
na stronie internetowej www.twojadabrowa.pl oraz 
w  Punktach Konsultacyjnych dzielnic zamieszczona 
zostanie opinia na temat możliwości realizacji każdego 
projektu. Agnieszka Sienkiewicz

rozsądek nad wodą
Nareszcie mamy lato. 
Rozpoczynają się wakacje. 
Wyczekiwany czas 
wypoczynku i odpoczynku od 
całorocznego trudu. Wielu z nas 
ten letni czas będzie spędzać 
nad Pojezierzem Dąbrowskim. 
Bo dlaczego nie? 

Blisko, tanio, wiele atrakcji, woda I i II klasy czysto-
ści (przebadana przez Sanepid) i co najważniejsze, bez-
piecznie. Tradycyjnie przez dwa wakacyjne miesiące 
nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będą ratowni-
cy dąbrowskiego oddziału WOPR. Od poniedziałku do 
piątku od 10.00 do 18.00, i o godzinę dłużej w weeken-
dy, będą pełnić dyżury na dwóch miejskich kąpieliskach 
na Pogorii III i Pogorii I.

Ratowników wodnych będą wspomagać policjanci. 
Dzięki wsparciu miasta i dodatkowym 60 tys. zł dla dą-
browskiej policji piesze i rowerowe patrole pojawiać się 
będą regularnie do końca września w rejonie Pogorii I, 
III i IV, a także w innych dzielnicach miasta.

Ze względu na bogatą ofertę wypożyczalni sprzętu 
wodnego a  także organizowanych imprez nasze jezio-
ra mogą stać się znakomitym miejscem dla miłośników 
aktywnego wypoczynku. Można też wypoczywać bar-

dziej leniwie, kąpiąc się i zdobywać upragnioną opale-
niznę na plaży. Jakąkolwiek formę jednak wybierzemy, 
pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Pamiętajmy, by kąpać się tylko w  miejscach strzeżo-
nych. Wypoczywając nad wodą, zwracajmy szczególną 

uwagę na dzieci! Nie wchodźmy do wody po spożyciu 
alkoholu. Chrońmy skórę przed nadmiernym opale-
niem, zabezpieczajmy głowę przed przegrzaniem. I nie 
grillujmy na plaży, bo są do tego specjalnie przeznaczo-
ne miejsca.
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rolA komunikacji rowerowej
Europejskie i polskie standardy tworzenia 
dróg dla rowerów czy uwarunkowania 
wpływające na popularyzację podróży 
rowerowych to tylko część tematów, jakie 
poruszane są podczas konferencji „Rola 
komunikacji rowerowej w zintegrowanym 
systemie transportowym miasta”.

W wydarzeniu, które odbyło się 9 czerwca 2016 roku, 
uczestniczyli znakomici eksperci z  zakresu transportu, 
tworzący zręby polskiej polityki rowerowej, przedstawi-
ciele samorządów, oficerowie rowerowi oraz reprezentanci 
trzeciego sektora i działacze tzw. ruchu rowerowego.

 – Patrząc na standardy europejskie i olbrzymią popu-
larność jednośladów w miastach takich jak Amsterdam 
czy Kopenhaga, nie trudno zauważyć, że najważniej-
szym czynnikiem w popularyzacji podróży rowerowych 
jest dostępność odpowiedniej infrastruktury – mówiła 
prof. nadzw. dr Zdzisłwa Dacko-Pikiewicz, otwierając 
konferencję.

Organizatorami wydarzenia byli: Katedra Trans-
portu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, Urząd Miejski w  Dąbrowie Górniczej oraz 
Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa.

Jednym z  prelegentów konferencji był prof.  dr  hab. 
inż.  Wiesław Starowicz z  Politechniki Krakowskiej, 
członek Komitetu Transportu PAN, niegdyś doradca 
prezydenta Krakowa ds. gospodarki miejskiej.

– Mała popularność rowerów w Polsce ma swoje uwa-
runkowania historyczne. Dawniej był to środek trans-
portu, którym poruszano się na wsiach. Przenosząc się 
do miasta ludzie odrzucili swoje korzenie, wstydząc się 
rowerów. Z taką postawą wiąże się też brak infrastruk-
tury rowerowej, ponieważ dawniej nakłady na inwesty-
cje były proporcjonalne do liczby użytkowników. Dziś 
to się dynamicznie zmienia – mówi prof. Starowicz.

Jak wynika z badań, które prof. Starowicz przytoczył 
w swojej prezentacji, udział podroży rowerowych wśród 
sposobów przemieszczania się, które wybierają Polacy, 
oscyluje na poziomie 0,5%. W  stolicy rowerem prze-
mieszcza się ok. 3% mieszkańców, a ruch jednośladów 
w Krakowie to 1,1% (w kierunku centrum miasta 2%).

  – Wszelkie strategie i  tzw. dokumenty woli, które 
publikują władze samorządowe, są krokiem w dobrym 
kierunku. To na ich łamach widać ewolucje w podejściu 
do zintegrowanego transportu, porządkuje się termino-
logię i wyznacza cele – uważa krakowski naukowiec.

Z  kolei dr  inż.  Tadeusz Kopta, autor przełomowego 
opracowania „Rower w ruchu drogowym”, które ukaza-
ło się w 1984 roku, zaprezentował modelowe rozwiąza-
nia i  standardy techniczne dla infrastruktury rowero-
wej. Wśród nich wymienił takie podstawowe zasady jak: 
asfaltowe nawierzchnie dróg dla rowerów, odpowiednie 
wyznaczanie i oznakowanie pasów i śluz rowerowych.

– Jeśli na drodze mamy ograniczenie prędkości do 
30km/h, w ogóle nie ma sensu budować tam dróg dla ro-
werów. Na tych odcinkach ruch samochodowy i rowerowy 
integruje się w naturalny sposób. Bezwzględną segregację 
ruchu należy zastosować, gdy dozwolona prędkość wynosi 
powyżej 50km/h. W zwartej zabudowie standardem po-
winien być ruch rowerowy wyznaczony pod prąd. Wbrew 
pozorom jest on bezpieczniejszy niż ruch rowerowy pusz-
czony z prądem ruchu samochodowego. To rozwiązania 
powszechne w Europie – przekonywał ekspert.

Wśród pozostałych prelegentów był  m.in. Andrzej 
Szamborski z firmy „TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy 
S. J. Wrocław, autorzy Projektu Europejskiego „ZIELO-
NA DĄBROWA” dla Dąbrowy Górniczej.

Agnieszka Stefaniak-Zubko/wsb

puls miasta

otwarcie holiday inn tuż, tuż
Budowa w Dąbrowie hotelu sieci Holiday Inn jest na finiszu. Latem otworzy on 
swoje podwoje, skorzystać będzie można również z jego oferty gastronomicznej.

W  budynku, położonym u  zbiegu ul. Legionów 
Polskich i al. Róż, znajdzie się 160 pokoi w cztero-
gwiazdkowym standardzie, 6 sal konferencyjnych, 
sala balowa, restauracja „Zagłębie Smaku” oraz po-
łożony na najwyższym piętrze Reden Panorama Bar, 
z którego rozciąga się widok na całą okolicę.

– Nasz hotel przechodzi audyty, które potwierdzą 
spełnianie wszystkich standardów sieci. Wkrót-
ce, po ich zakończeniu, poznamy dokładny termin 
otwarcia. Na razie możemy powiedzieć, że nastąpi 

to latem – informuje Agnieszka Krupińska, kierow-
nik sprzedaży ds. klientów kluczowych Holiday Inn 
Dąbrowa Górnicza.

Budynek ma 10 kondygnacji naziemnych i 1 pod-
ziemną, jest połączony tunelem z  aquaparkiem 
Nemo. W  hotelu zatrudnionych jest 68 osób. Sieć 
Holiday Inn dysponuje w Polsce pięcioma obiekta-
mi w  czterech miastach. Szósty, dąbrowski, będzie 
zarazem pierwszym w województwie śląskim.

PK
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czasu na przyłącza coraz mniej
Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej to największa i najdroższa 
inwestycja miejska w 100-letniej historii 
miasta. Koszt całego przedsięwzięcia to 
ponad 490 mln zł. Z UE pozyskaliśmy na 
to zadanie ponad 246 mln zł, a w ramach 
inwestycji wybudowane zostało 246 km 
sieci kanalizacyjnej w ponad połowie 
dąbrowskich ulic. Teraz przyszedł czas na 
podłączenie się mieszkańców do nowej 
sieci.

Zgodnie z  zapisami ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, podłączenie się do miejskiej sie-
ci kanalizacyjnej jest obowiązkiem każdego właścicie-
la posesji. Dlatego też do właścicieli wszystkich posesji 
znajdujących się na terenach, gdzie powstała nowa sieć, 
zostało wysłane pismo z monitem wzywającym do pod-
łączenia się.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy są zo-
bowiązani do wykonania tego obowiązku, miasto przy-
gotowało trzy rodzaje bardzo atrakcyjnego wsparcia fi-
nansowego z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza. Mogą 
Państwo skorzystać z dotacji w wysokości aż 80% kosz-
tów budowy przyłącza sanitarnego, a  pozostałe 20% 
wydatków rozłożyć na korzystne nieoprocentowane 
raty w  ramach, realizowanego przez Dąbrowskie Wo-
dociągi, Programu Tymczasowego Finansowania Budo-
wy Podłączeń Kanalizacyjnych. Tam, gdzie będzie tego 
wymagała sytuacja, właściciel nieruchomości otrzyma 
także dotację do budowy przydomowej przepompowni 
ścieków sanitarnych.

Oferta ta skierowana jest również do posiadaczy przy-
domowych oczyszczalni ścieków, dla których w świetle 
obowiązujących obecnie przepisów, podłączenie do 
kanalizacji może być nie tylko o  wiele korzystniejsze 
niż używanie przydomowej oczyszczalni, ale również 
dzięki obowiązującym obecnie dopłatom, tańsze niż 
w przyszłości.

Niedogodności dla właścicieli przydomowych oczysz-
czalni ścieków mogą wynikać ze zmian przepisów dot. 
oczyszczania ścieków. Obowiązujące od 1 stycznia 2016 
rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza rygo-
rystyczne parametry oczyszczania, z drugiej – obliguje 
właścicieli przydomowych oczyszczalni do regularnego 
kontrolowania skuteczności ich działania i ponoszenia 
kosztów związanych z  laboratoryjnym badaniem ście-
ków. Dlatego też podłączenie do kanalizacji pozwoli 
zwiększyć komfort życia, unikając na zawsze kosztów 
i  trudności związanych z  obowiązkiem badania ście-
ków, napraw i wymiany instalacji.

O  dotację na budowę przyłącza sanitarnego mogą 
ubiegać się osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe, 
które spełniają określone w ustawie warunki. Podłącze-

nie sanitarne musi zostać wybudowane w terminie od 1 
stycznia 2011 r. do 30 września 2016 r. Natomiast wnio-
ski można składać do 30 listopada br. Dotacja na przy-
domową przepompownię ścieków jest bezterminowa.

Regulamin i wszystkie szczegóły Programu Tymcza-
sowego Finansowania Budowy Podłączeń Kanalizacyj-
nych dostępne są na stronie internetowej Dąbrowskich 
Wodociągów oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy 
Cieplaka 19. Także wszystkie informacje w  zakresie: 
podłączenia do nowej sieci, dotacji oraz niezbędnych 
formalności uzyskają Państwo w Jednostce Realizującej 
Projekt Urzędu Miejskiego (I piętro, sala nr 3), pod nu-
merem tel. 32 295-96-78; na stronie internetowej projek-
tu www. kanalizacja. idabrowa. pl w zakładce STREFA 
MIESZKAŃCA.

Dawno, dawno temu… w Dąbrowie
Trwają przygotowania do wielkiego ple-
nerowego widowiska, które mieszkańcy 
będą mogli zobaczyć na Placu Wolności 
18 sierpnia z okazji obchodów 100 – lecia 
Dąbrowy Górniczej.

Powrócimy do początków małej wioski krytej gontem 
i słomą, zwanej najpierw Radochą a później Starą Dą-
brową.

– Wehikuł czasu zabierze widzów do czasów rozbiorów, 
potem do okresu, kiedy to Dąbrowa posiadała już cztery 
huty cynkowe, dwie kopalnie i  fabrykę ałunu, a  w  1840 
roku uruchomiona została Huta Bankowa – mówi Dy-
rektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” Arkadiusz Rybak 
koordynujący przygotowania do spektaklu. Widowisko 
przypomni także czasy przełomowe dla Dąbrowy, czyli 
lata siedemdziesiąte XIX wieku. Wtedy to Dąbrowa na-
brała charakteru miasta, a dymiące huty i kopalnie były 
dowodem na zainteresowanie regionem inwestorów z całej 
Europy. Nie zabraknie w tej podróży do przeszłości scen 

batalistycznych z  udziałem grup rekonstrukcyjnych, jak 
chociażby sceny przypominającej o zamachu na austriac-
kiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Habsburga.

Twórcy plenerowego widowiska zabiorą nas wreszcie 
do dnia 18 sierpnia 1916 r., kiedy to do Dąbrowy przy-
był wysłannik cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa 
i  złożył na ręce Edwarda Kosińskiego dokument, któ-
rego treść brzmiała następująco: „Rozporządzeniem 
Naczelnego Wodza armii Austro–Węgier z  dnia 18 
sierpnia 1916 roku użycza się miejscowości Dąbrowa 
Górnicza charakteru miasta”. Panu Kosińskiemu po-
wierzono wtedy funkcję pierwszego burmistrza miasta.

11 września 1917 roku wybrano pierwszego prezyden-
ta Dąbrowy Górniczej – Adama Piwowara i ten ważny 
dla historii miasta moment przypomną w scenie finało-
wej aktorzy biorący udział w spektaklu.

Zapowiada się wyjątkowe widowisko, adresowane do 
widzów w każdym wieku. To nowoczesna forma spek-
taklu, przygotowywana dla mieszkańców i przez miesz-
kańców Dąbrowy. Aktorzy to członkowie dąbrowskich 
stowarzyszeń oraz pracownicy Muzeum. Nie zabraknie 

tańca, muzyki, kostiumów z epoki, rekonstrukcji histo-
rycznych i wielu zaskakujących momentów.

Monika Polaczek, Muzeum Miejskie „Sztygarka”
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„Lato z przygodą” w bibliotece
Tegoroczne wakacje w książnicy 
upłyną najmłodszym pod hasłem 
„Lato z przygodą”. We wszystkich 
placówkach na terenie Dąbrowy 
Górniczej odbędzie się szereg zajęć, 
konkursów i warsztatów tematycz-
nych. To będzie lato odkrywców, 
poszukiwaczy przygód i wszystkich 
ciekawych otaczającego świata.

Akcja Lato to przedsięwzięcie miasta Dąbrowa Gór-
nicza, które od początku cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem. W inicjatywę zaangażowane są różnorodne 
miejsca i punkty kultury, rekreacji i  rozrywki. Biblio-
teka swoje działania tworzy wokół określonego tematu. 
Za nami już m.in. Lato Kowbojskie, Antyczne czy Ko-
smiczne.

Również w tym roku dzieci, które wakacje spędzają 
w mieście, nie będą się z nami nudzić. „Lato z przy-
godą” to nowe wyzwania tydzień po tygodniu! By ma-
łym i dużym czytelnikom było łatwiej zapamiętać, co 
będzie się działo w  bibliotece, rodzaje zajęć zostały 
przyporządkowane do konkretnych dni: poniedział-
ki i czwartki – zajęcia literackie, wtorki – sport i za-
bawy ruchowe, środy – rozgrywki gier planszowych, 
piątki – warsztaty kreatywne. Tygodniowe harmono-
gramy Akcji Lato dostępne są na stronie internetowej 
biblioteka-dg. pl

Latem bibliotekę będzie można spotkać też w plenerze. 
Z „Biblioteką na plaży” bawiliśmy się 17 czerwca, a kolejna 
porcja literackich i kulturalnych atrakcji na plaży miejskiej 
Pogoria III już 22 lipca w godz. 15:00-21:00.

Pogoda dopisuje, więc miejcie oczy 
otwarte na mobilne stoisko czytel-
nicze Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej. „Czytelnia 
pod chmurką” to książki, prasa, wy-
godne leżaki i parasole chroniące 
przed słońcem. Taki pakiet podróżuje 
po różnych częściach miasta i czeka 
na spragnionych literatury spacero-
wiczów. Nie zapomnieliśmy o naj-
młodszych – dla nich w „Czytelni pod 
chmurką” czekają gry, animacje i za-
bawy. Do zobaczenia!

Czytelnia pod chmurką

Akademia Młodych Duchem dobiega końca
Kultura i edukacja – właśnie 
to łączył w sobie projekt 
dla dojrzałego czytelnika 
dąbrowskiej biblioteki. Dwa 
miesiące Akademii Młodych 
Duchem były nasycone 
warsztatami, spotkaniami 
i zajęciami.

Wykład inauguracyjny wygłosił Wiktor Niedzicki 
–  popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radio-
wy i  telewizyjny, nauczyciel akademicki. „Spotkanie 
z  jutrem” to była technologiczna wycieczka po krainie 
przedmiotów i materiałów niemal nie z  tej ziemi. Dą-
browską bibliotekę odwiedziła też DJ Wika, czyli naj-
starsza w  Polsce DJ-ka. Wirginia Szmyt na każdym 
kroku udowadniała, że wiek nie jest przeszkodą w reali-
zowaniu żadnego hobby, bo – jak sama mówi – „nie ma 
czasu na starość”.

Uczestnicy Akademii Młodych Duchem chętnie brali 
udział w  zajęciach manualnych  m.in.  warsztatach flory-
stycznych, tworzenia biżuterii i wielu odmianach papiero-
plastyki tj. quilling i papierowa wiklina. Odkrywali nowe 
przepisy na warsztatach kulinarnych i  poszerzali swoją 

wiedzę o historii sztuki. Nie zabrakło przygody z podsta-
wami języka hiszpańskiego i ruchu na świeżym powietrzu 
w plenerowej siłowni. Dodatkową atrakcją były także wy-
jazdy do teatrów w Chorzowie i w Krakowie. Uczestnicy 
projektu poszerzyli swoje horyzonty, rozwinęli umiejętno-
ści oraz zdobyli cenne doświadczenia.

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

Projekt jest finansowany przy udziale środków Urzę-
du Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
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Z lekturą w plenerze,  
czyli „Biblioteka na plaży”
W czerwcu amatorzy ciepła, 
przyjemnej bryzy i piasku 
mieli okazję wziąć udział 
w literackiej imprezie na wolnym 
powietrzu. Już niebawem, 
22 lipca, znów odwiedzimy plażę 
miejską Pogoria III z zestawem 
niebanalnych atrakcji z okazji 
100-lecia Dąbrowy Górniczej.

Pierwsza tegoroczna edycja upłynęła w  podróżni-
czym duchu. O  pokonywanych dystansach opowia-
dał  m.in. Jacek Fedorowicz, Mietek Bieniek, Joanna 
Bondyra i Sylwia Cieślar. Na scenie zagościli też finaliści 
V Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Sing Up Festival! 
Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Tym razem na podium stanęła Karolina Ferdyn, uczen-
nica V LO w Dąbrowie Górniczej. Najmłodsi uczestni-
cy poznali Łatka Wąchatka – psiego bohatera spektaklu 
teatralnego, a koniec dnia umilił zespół Wolna Grupa 
Bukowina. Wydarzeniu towarzyszyły tematyczne wy-
stawy, Czytelnia pod Chmurką oraz liczne gry, zabawy 
i konkursy dla całej rodziny.

Druga edycja „Biblioteki na plaży” zbliża się wielkimi 
krokami. 22  lipca w godz. 15:00-21:00 znów będziemy 
bawić się w jednym z najchętniej odwiedzanych i rekre-
acyjnych miejsc Dąbrowy Górniczej –  plaży miejskiej 
Pogoria  III. Wakacyjną bibliotekę odwiedzi Szymon 
Hołownia i Przemek Smolarski z zespołem. Będzie też 
pokaz eksperymentów Pana Korka i spektakl Teatru TAK 
„Pipi is coming”. Dodatkowo będzie można spróbować 
swoich sił w  sztuce kuglarskiej i  wielu konkursach. Nie 
lada atrakcją dla małych i dużych będzie Dąbrowskie Mio-
dobranie przygotowane przez Stowarzyszenie Pszczelarzy 
w Dąbrowie Górniczej. Wszyscy chętni obejrzą pokazowy 
ul, przebiorą się w specjalistyczne stroje i skosztują miodu. 
Nie zabraknie też animacji, gier, wystaw i  strefy relaksu 
z lekturą w Czytelni pod Chmurką.

W  przypadku niekorzystnych warunków pogo-
dowych impreza zostanie przeniesiona do Biblioteki 
Głównej MBP (ul. T. Kościuszki 25).

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

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



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 5 (198) czerwiec 2016

10

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ STRONĘ MIESZKAŃCÓW DĄBROWY GÓRNICZEJ

Dąbrowianie 2016. 100 lat, 100 fotografii, 100 historii

Projekt powstał z  inicjatywy Wydziału Promocji 
Kultury i  Sportu dąbrowskiego Urzędu Miejskiego. 
W zamyśle organizatorów nie jest to „album zasłużo-
nych”, choć z pewnością ich tutaj nie brakuje, ale ro-
dzaj fotograficzno-pamiętnikarskiej podróży przez 
stulecie Dąbrowy Górniczej, widziane z  perspekty-
wy mieszkańców świętujących swój piękny jubileusz.

Pomysłodawcy projektu wykorzystali fakt, że stulecie 
Dąbrowy Górniczej da się ukazać z perspektywy 100 
żyjących mieszkańców miasta, dzielących się swoimi 
historiami – różnymi, jak ich wiek, wykonywany zawód 
i życiowe doświadczenia, a jednocześnie wspólnymi, bo 
związanymi z życiem w Dąbrowie Górniczej na prze-
strzeni stu lat – od 1916 do 2016 roku. Jak podkreśla Da-
mian Rutkowski, naczelnik Wydziału Promocji Kultu-
ry i Sportu – „Dąbrowa Górnicza to nie budynki, drogi, 
wodociągi, ale ludzie, którzy tu żyją, pracują, spędzają 
wolny czas, realizują zainteresowania i  pasje. Dąbro-
wa to przestrzeń aktywności, w której ludzie spotykają 
się, dzielą się doświadczeniami, odpowiedzialnością za 
przestrzeń publiczną, z której z korzystają i są dumni. 
Dlatego jubileusz 100-lecia należy odnieść do kon-
kretnych życiorysów, historii widzianej z perspektywy 
jednostkowej, a przez to bliższej, łatwiej przyswajalnej. 

I z tego przeświadczenia wychodzi projekt „Dąbrowianie 
2016. 100 lat, 100 fotografii, 100 historii”.

Autorem fotografii jest Patryk Chmielewski, uro-
dzony w Dąbrowie Górniczej fotografik, sensei aikido, 
mors, uczestnik biegów ekstremalnych, w tym „Maska-
rator Run” podczas tegorocznej edycji Dębowego Maj 
Festiwalu. Od wczesnej wiosny niestrudzenie realizuje 
niecodzienną sesję zdjęciową, przemierzając wzdłuż 
i wszerz Dąbrowę Górniczą w poszukiwaniu ludzi i hi-
storii związanych z miastem. Za redakcję, oprawę gra-
ficzną i realizację wszystkich elementów projektu odpo-
wiada agencja reklamowa Media Partner W. Czyżewski, 
M. Lorenc. W  ramach projektu powstanie plenerowa 
wystawa fotograficzna na dąbrowskim Placu Wolności 
(wernisaż 18 sierpnia 2016 roku) i album „Dąbrowianie 
2016. 100 lat, 100 fotografii, 100 historii”. Złożą się na 
nie wizerunki 100 dąbrowian, każdy w innym wieku – 
od roku do 100 lat, każdy z własną historią, którzy opo-
wiadają, kim są i czym dla nich jest Dąbrowa Górnicza.

W ramach projektu działają media społecznościowe: 
Facebook i Instagram oraz dedykowana strona interne-
towa www. dabrowianie2016.pl, prezentujące barwny, 
wielowątkowy obraz mieszkańców Dąbrowy Górniczej 
dla aktywnych.

Strefa Stulecia stanie na Placu Wolności
Zobacz niezwykły budynek inspirowany origami 
i nowym logo Dąbrowy Górniczej.

W czasie wakacji w centrum naszego miasta stanie specjalny pawilon wystawowy 
poświęcony historii i  promocji Dąbrowy Górniczej. Czytelnikom „Przeglądu Dą-
browskiego” prezentujemy pierwsze wizualizacje obiektu.

„Strefa Stulecia” – tak będzie się nazywał pawilon wystawowy, który w  zamyśle 
Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ma stać się wizytów-
ką tegorocznych obchodów jubileuszowych, a jednocześnie ich centralnym punktem 
informacyjnym i promocyjnym. Pawilon o powierzchni użytkowej ok. 90 m kw. bę-
dzie miał lekką, prostą formę nawiązującą do jubileuszowego systemu identyfika-

cji wizualnej „Dąbrowa Górnicza dla aktywnych”. Zostanie wyposażony w gabloty 
wystawiennicze (wystawa zdjęć i artefaktów miejskich) i multimedia (w tym ekrany 
dotykowe). Autorem koncepcji architektonicznej „Strefy Stulecia” jest dąbrowianin 
mgr  inż. arch. Tomasz Pytel, tworzący projekty o  różnej skali, zmieniający miejsca 
w nowatorską, funkcjonalną, proporcjonalną przestrzeń. Obecnie prowadzi autorską 
pracownię architektoniczną „Archiwytwórnia” specjalizującą się w projektach wnętrz 
– jej działalność zapoczątkował projekt Dworca Głównego w Dąbrowie Górniczej. Re-
alizacji ekspozycji podjęła się firma Wzorro Design znana m.in. z realizacji wystawy 
w Tyskim Browarium, instalacji H2O w Zabytkowej Stacji Wodociągowej „Zawada“ 
w Karchowicach czy ekspozycji pt. „Historia górnictwa i hutnictwa” w Siemianowic-
kim Centrum Kultury, Park Tradycji.

23 maja, publikacją kilku wybranych zdjęć na facebookowym 
profilu i Instagramie, wystartował projekt „Dąbrowianie 2016” 
– jeden z elementów obchodów 100-lecia Dąbrowy Górniczej.
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ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ STRONĘ MIESZKAŃCÓW DĄBROWY GÓRNICZEJ

Dąbrowianie 2016. 100 lat, 100 fotografii, 100 historii

Uwaga, konkurs tylko do końca czerwca 2016!
Dołącz do stu dąbrowian! Tylko do końca czerwca zapraszamy na profil konkursowy 
„Dąbrowianie 2016” na Facebooku. To miejsce, gdzie można pokazać się i przekazać 
historię związaną z naszym miastem. Zdjęcia i historie trzech zwycięzców zostaną 
opublikowane na łamach jubileuszowego albumu. Dla laureatów przewidziano dodat-
kowe nagrody ufundowane przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej – 3 głośniki bez-
przewodowe JBL FLIP 2. Spieszcie się, Wasze historie na pewno są tego warte!
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Katastrofa w kopalni Reden

Początkowo węgiel wydobywany był metodą od-
krywkową. Prace odkrywkowe prowadzone były do 
roku 1839 i  objęły swym zasięgiem dzisiejszy obszar: 
od starego cmentarza przy ul. Starocmentarnej, kościo-
ła Matki Boskiej Anielskiej do ul. 3 Maja. Pozostałością 
po odkrywce jest do dziś zachowane obniżenie terenu, 
na którym obecnie znajduje się Park Hallera. W wyniku 
wojen napoleońskich i  zmian geopolitycznych w  1807 
roku właścicielem kopalni stał się francuski marszałek 
Lannes, książę de Montebello, natomiast po roku 1812 
przeszła ona na własność skarbu Królestwa Polskiego.

Węgiel kamienny w  tamtych czasach nie był po-
wszechnie wykorzystywanym źródłem energii, szcze-
gólnie, że jego transport, uwzględniając stan dróg oraz 
pojazdów, jakimi mógł być transportowany, był – co 
najmniej – problematyczny. Istotne więc było wykorzy-
stywanie go na miejscu. Z tego powodu obok kopalni po-
wstały w latach 1816-1824 huty cynku, a nieco później, 
bo w roku 1834 zadecydowano o budowie huty żelaza. 
Tak więc węgiel zaczął stawać się coraz bardziej potrzeb-
ny i poszukiwanie go schodziło coraz głębiej.

Podstawowym problemem utrudniającym pracę 
górników była napływająca woda, którą zaczęto od-
prowadzać z wykopu sztolnią. Sztolnia o długości 2000 
metrów, znajdująca się 25 metrów pod ziemią, biegła 
w kierunku zachodnim, a następnie w formie odkrytego 
kanału odprowadzała wody do Przemszy. Od nazwiska 
Jana Ullmanna, pierwszego dyrektora utworzonej przez 
Staszica w  1816 w  Kielcach „Dyrekcji Głównej Górni-
czej” i równocześnie „Szkoły Akademiczno-Górniczej”, 
nazwano ją „Ulman”. Po likwidacji kanału ulica, która 
powstała w tym miejscu, przejęła jego nazwę. Obecnie 
jest to ulica Okrzei.

Wraz z powstaniem kopalni i wzrastającym zapotrze-
bowaniem na siłę roboczą, już w  roku 1827 wybudo-
wano górnicze koszary. Wkrótce wokół nich powstało 
kilkadziesiąt domków, które stworzyły kolonię Reden, 
wyznaczono ulicę Sławkowską (Wojska Polskiego). Roz-
poczęto budowę szpitala dla górników, jednak po jego 
ukończeniu w  budynku tym ulokowano Zarząd Gór-
niczy, natomiast szpital uruchomiono około roku 1840 
w zaadaptowanym budynku koszar. Powstała również 
oberża, szkoła, nieco później poczta, wzniesiono kościół. 
W połowie XIX wieku Reden był głównym ośrodkiem 
życia w Dąbrowie, mieszkało tu około 600 osób. Pod ko-
niec XIX w. czyniono starania o nadanie mu praw miej-
skich, niechętne temu były jednak władze rosyjskie. 

Kopalnia w  1828 roku przeżyła pierwszy pożar, po-
tem kolejne. Ich przyczyną był pozostawiany pod ziemią 
miał węglowy. Tytułowa katastrofa w  kopalni Reden 
wydarzyła się zaś 25 maja 1836 roku miedzy godziną 5 
a 6 rano. Opis śmierci trzech górników przedstawili: Jó-
zef Wiślicki w 1850 roku i górnik, twórca ludowy – H. 
Kolibrzyk (właściwie nazwisko Henryk Jan Bednarski). 
Poetycki opis katastrofy Kolibrzyka uwypukla tragedie, 
jakie spotykały wiele rodzin górniczych w  pierwszych 
latach rozwoju kopalnictwa węgla.

Katastrofa podziemna miała następujący przebieg: Bra-
cia Wojciech i  Franciszek Boreccy oraz Ignacy Prochacki 
i  inni górnicy wraz ze sztygarem mieli dokonać rabunku. 
Boreccy i Prochacki jako doświadczeni górnicy pierwsi roz-
poczęli podrywanie ornatów (stempli). Wyrwali kilka sztuk 
budulca. Wykonywali to bardzo ostrożnie. Jeden z Borec-
kich zszedł z drabiny, a drugi wyciągał budulec. Nagle duży 
odłam skały i piasku runął wraz z belkami. Starszemu Bo-
reckiemu przygniotło nogi. Młodszy Borecki i  Prochacki 
bezskutecznie próbowali wyciągnąć przywalonego. Nad-
szedł górnik Piotr Rak. We trójkę także nie dali rady. Spadł 
następny odłam skały, usłyszano złowrogi pomruk, zapo-
wiadający katastrofę. Tę chwilę tak opisuje w swym wierszu 
H. Kolibrzyk:

„Borecki Starszy, widząc śmierci postać, 
l choć kaleką chcąc przy życiu zostać, 
Woła wysiłkiem: O bracie mój drogi, 
Skocz po siekierę i utnij mi nogi, 
A prośba moja niechaj cię nie trwoży, 
Bo ja chcę ujrzeć jeszcze raz świat boży”

Brat oniemiał. Górnik Rak oddalił się szukać topora. Na-
stąpiło kolejne tąpnięcie i  skały przygniotły trzech górni-
ków. Rak, będąc poza strefą zawału, uniknął śmierci. Opis 
wypadku przekazał do biura kopalni. Pozostali górnicy byli 
tak przerażeni, że nie podjęli natychmiast akcji ratunkowej. 
Dopiero nazajutrz pod kierownictwem inż. J. Cieszkowskie-
go przystąpili do pracy. Zwały węgla i skały usuwali czte-
ry dni, ale nie dokopali się do pogrzebanych. W opowieści 
o wypadku i poszukiwaniu zabitych górników pojawia się 
biała myszka, która wyszła z rozpadliny i weszła w szparę 

pomiędzy skalne bloki. Ratownicy uznali, że jest to znak, 
gdzie należy kopać. Po kilku godzinach dotarli do miej-
sca, gdzie sterczała zakrwawiona noga z butem. Dalsze 
poszukiwania doprowadziły do zmiażdżonych ciał.

Opowieść o podziemnej tragedii górników przekazała 
wdowa po Wojciechu Boreckim (Starszym), jak i naocz-
ny świadek. Istnieją różne informacje o miejscu pochów-
ku górników. Kantor-Mirski podaje Dąbrowę Górniczą, 
a H. Kolibrzyk Będzin. Społeczeństwo Będzina postawi-
ło zabitym górnikom pomnik, który do dzisiaj stoi na 
tamtejszym cmentarzu, niedawno został odnowiony.

Po pożarach i  katastrofie wydobycie odkrywkowe 
prowadzone byto jeszcze do 1839 roku. Gdy łatwo do-
stępne pokłady skończyły się, rozpoczęto budowę szy-
bów i chodników podziemnych, dzięki czemu udało się 
zejść 70 metrów w głąb ziemi. Powstały trzy szyby wydo-
bywcze „Tomasz”, „Józef” i „Florian” oraz szyb wodny, 
usytuowany w miejscu, gdzie dziś znajduje się budynek 
Resursy. Woda z tego szybu była przepompowywana do 
istniejącego już wcześniej kanału.

W latach 40., po uruchomieniu Huty Bankowej, oka-
zało się, że węgiel z kopalni Reden nie ulegał skoksowa-
niu, a przeżywające w tym czasie kryzys hutnictwo cyn-
ku przestało być odbiorcą tego surowca. Borykająca się 
z kłopotami kopalnia, po pożarze w roku 1865, została 
zamknięta. Kilkukrotne próby ponownego uruchomie-
nia przyniosły efekt dopiero w roku 1899, kiedy zakład 
znalazł się w rękach Towarzystwa Francusko-Rosyjskie-
go. Kopalnia funkcjonowała do roku 1935, kiedy to kolej-
ny pożar przesądził o jej losach.

Dariusz Kmiotek
Jan Kmiotek

Katastrofa w kopalni Reden była pierwszą tragedią górniczą, jaka wydarzyła się w Królestwie Polskim. Od 
zdarzenia minęło niedawno 180 lat. Węgiel kamienny na terenie Dąbrowy zaczęto wydobywać w sposób 
zorganizowany w roku 1796, kiedy po trzecim rozbiorze Polski obszar dzisiejszego Zagłębia znalazł się pod 
rządami Prus. Ówczesny dyrektor górnictwa w rządzie pruskim, hrabia Fryderyk Wilhelm Reden, zdając sobie 
sprawę z istnienia bogatych złóż węgla, zlecił otwarcie kopalni, której nadano nazwę Reden.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 5 (198) czerwiec 2016

13technika

Rusza modernizacja systemu odpylania 
w dąbrowskiej stalowni ArcelorMittal Poland
W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland rusza projekt modernizacji systemu 
odpylania stalowni. To jeden z projektów wynikający z unijnej dyrektywy o emisjach 
przemysłowych (IED), która w Polsce weszła w życie jesienią 2014 roku, dając hutom 4 lata 
na dostosowanie ich instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik.

Jednym z  etapów przygotowania 
projektu były symulacje komputerowe 
i szczegółowa analiza przepływu gazów 
procesowych w stalowni przeprowadzo-
na przez firmę specjalizującą się w tym 
zakresie. Inżynierowie z  dąbrowskiej 
huty odwiedzili również inne zakłady 
grupy, w  tym huty w  Gandawie i  Bre-
mie, gdzie z sukcesem wdrożono podob-
ne rozwiązania.

Stalownia to zakład, w którym z su-
rówki żelaza i złomu powstaje płynna 
stal. Proces odbywa się w  konwerto-
rach tlenowych. Obecnie w  zakładzie 
funkcjonuje jeden system odpylania, 
którym objęte są wszystkie instalacje. 
Projekt przewiduje dwa systemy od-
pylania: wybudowanie nowej odpylni 
dla samych konwertorów, a także mo-
dernizację istniejącego układu, który 
obejmie pozostałe urządzenia. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu przepływ gazów 
procesowych wyłapywanych przez 
urządzenia odpylające zwiększy się 
trzykrotnie. Dodatkowo ArcelorMit-
tal Poland uszczelni wszystkie emitory 
w  procesie konwertorowym i  zamon-

tuje okapy poddachowe. Dzięki tym 
działaniom wyeliminowana zostanie 
również niezorganizowana emisja py-
łowa znad hali stalowni.

Koszt projektu przekroczy 100 
mln  zł; jego finał przewidziano na 
drugą połowę 2018 roku. Zakończono 
już etap zbierania ofert. Wykonawca 

zostanie wybrany przed końcem lipca 
spośród grona renomowanych firm 
działających zarówno na rynku lokal-
nym, jak i na rynkach międzynarodo-
wych.

– To kolejny po projekcie moderni-
zacji taśmy spiekalniczej nr 3 projekt 
środowiskowy, jaki uruchamiamy w na-

szym dąbrowskim oddziale – powie-
dział Geert Verbeeck, dyrektor general-
ny i  wiceprezes zarządu ArcelorMittal 
Poland. – To najlepszy dowód na to, że 
kwestie ochrony środowiska traktujemy 
z najwyższą powagą. Modernizacja sys-
temu odpylania dąbrowskiej stalowni 
pozwoli nam nie tylko dotrzymać limi-
tów wynikających z przepisów unijnych, 
ale i  spełnić oczekiwania mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniej-
szania naszego oddziaływania na środo-
wisko.

ArcelorMittal Poland

Wsparcie  
dla sanktuarium
Podczas czerwcowej sesji, radni podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie prowadzone 
w zabytkowej bazylice Matki Boskiej Anielskiej.

Kolejne środki z budżetu miasta, tym 
razem w  kwocie 250 tys.  zł, przezna-
czone zostaną na konserwację elewacji 
ceglanej i kamiennego detalu architek-
tonicznego wieży bocznej południowej 
wraz ze ścianą łączącą z wieżą główną. 
W zeszłym roku, na renowację i zabez-
pieczenie tego zabytku, z miejskiej kasy 
przekazano 500 tys. zł.

Dąbrowski „duży kościół” to ważne 
miejsce dla dąbrowian i  mieszkańców 
całego Zagłębia. W  jego ponad stulet-
nich dziejach zapisana jest spora część 
historii regionu. Współczesna bazyli-

ka wyrosła na kościele pw. św. Alek-
sandra, który dziś stanowi jej boczną 
kaplicę. Budowa trwała w  latach 1898 
– 1912. Poświęcenia dokonał bp Augu-
styn Łosiński. W 1957r. prymas Stefan 
Wyszyński ogłosił Najświętszą Marię 
Pannę Anielską Patronką Dąbrowy 
Górniczej i  Matką Zagłębia. W  1968r. 
odbyła się uroczystość koronacji figury 
NMP Anielskiej, która w głównym ołta-
rzu znajduje się od 1904r. Dokonali tego 
prymas Stefan Wyszyński i metropolita 
krakowski, kard. Karol Wojtyła – póź-
niejszy papież Jan Paweł II. PK fo
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Przydatny system zniżek dla dzieci i rodziców

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek dla rodzin wielo-
dzietnych. Przysługuje niezależnie 
od dochodu rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci:

• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w  wieku do ukończenia 25 roku życia, 

w  przypadku gdy dziecko uczy się w  szkole 
lub w szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych, w  przypad-
ku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o  umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysłu-
guje członkowi rodziny wielodzietnej, 
który jest:

• osobą posiadającą obywatelstwo polskie, 
mającą miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

• cudzoziemcem mającym miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, ze-
zwolenia na pobyt rezydenta długotermino-
wego Unii Europejskiej

• mającym miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o  Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o  Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom 
jego rodziny w  rozumieniu art. 2 pkt. 4 usta-
wy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i  członków 
ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiada-
jącym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne jest, aby w  chwili składania wniosku ro-
dzina spełniała ww. warunki. Jeśli w  chwili skła-
dania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co 
najmniej trojga dzieci spełniających wymienione 
wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie 
przysługiwała żadnemu z jej członków.

 

Same korzyści

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli 
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kra-
ju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publicz-
ne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępu-
jąc do programu, zyskują prawo do posługiwania się 
znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę 
Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy zło-
żyć wniosek w  Urzędzie Miejskim w  Dąbrowie 
Górniczej.

Na jak długo przyznawana jest Karta 
Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom 
do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana 
jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia, 
w przypadku gdy dziecko uczy się w:

• szkole – do dnia 30 września następującego 
po końcu roku szkolnego,

• szkole wyższej – do końca roku akademic-
kiego, w  którym jest planowane ukończenie 
nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświad-
czeniem o planowanym terminie ukończenia 
nauki w danej placówce. 

Rodzice mogą korzystać z  Karty dożywotnio. 
Osobom posiadającym orzeczenie o  znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
Karta wydawana jest na czas obowiązywania orze-
czenia o  niepełnosprawności. Karta przyznawana 
jest dzieciom umieszczonym w  rodzinnej pieczy 
zastępczej na czas umieszczenia w  danej rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić, 
składając wniosek o przyznanie Kar-
ty?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedsta-
wia się oryginały lub odpisy dokumentów potwier-
dzających prawo do przyznania Karty, w szczegól-
ności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdza-
jący tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie 
jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograni-
czony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie 
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co naj-
mniej trojga dzieci;

2) w  przypadku małżonka rodzica – dokument 
potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. 
roku życia – akt urodzenia lub dokument potwier-
dzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 
oświadczenie lub zaświadczenie o  planowanym 
terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w  przypadku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o  umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 
orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – posta-
nowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotych-
czasowej rodzinie zastępczej albo w  rodzinnym 
domu dziecka, o  których mowa w  art. 37 ust. 2 
ustawy z  dnia 9 czerwca 2011  r. o  wspieraniu ro-
dziny i  systemie pieczy zastępczej – oświadczenie 
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastęp-
czej lub rodzinnym domu dziecka.

Od 1 lipca rodziny posiadające Kartę 
Dużej Rodziny będą miały możliwość 
skorzystania ze zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Aby móc ubiegać się o zwolnienie, rodzina po-
siadająca taką Kartę i  zamieszkująca w  zabudo-
wie jednorodzinnej musi złożyć nową deklarację 
(część A i D) osobiście w Miejskim Zakładzie Go-
spodarowania Odpadami, w gminnych punktach, 
na stanowisku nr 19 w Urzędzie Miejskim, bądź 
wysłać pocztą na adres Miejski Zakład Gospoda-
rowania Odpadami, Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-
303 Dąbrowa Górnicza.

Rodzina zamieszkująca w zabudowie wieloloka-
lowej musi zgłosić fakt posiadania Karty u zarząd-
cy nieruchomości. W  obu przypadkach rodzina 
posiadająca Kartę jest zobligowana do przedłoże-
nia jej oryginału (do wglądu) celem udokumento-
wania zasadności zwolnienia.

Nowe druki deklaracji dostępne będą od 1 lip-
ca br. na stronie internetowej Miejskiego Zakła-
du Gospodarowania Odpadami www. mzgodg. 
pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego na stanowisku 
nr 19, jak również w punktach GCZO i GPZON 
zlokalizowanych przy Al. J. Piłsudskiego 28A, 
ul. Szałasowizna 7, Al. Zwycięstwa 27B oraz ul. 
Głównej 144B.

Zwolnienia 
z opłat za śmieci!
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 8 Półkolonie w 19 placówkach 
oświatowych

Od 27 czerwca w dąbrowskich placówkach ruszają pierw-
sze turnusy półkolonijne. Tegoroczny letni wypoczynek 
w ramach dwutygodniowych turnusów proponuje 19 
dąbrowskich placówek oświatowych. Przemiennie, przez 
dwa miesiące zajęcia organizowane będą w SP 8, 10, 11, 
18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, Gimnazjum nr 10, Zespołach 
Szkół nr 1, 3, 4, 7, w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Słabo Widzących i Niewidomych oraz Młodzieżowym 
Ośrodku Pracy Twórczej.

W trakcie dwutygodniowego turnusu uczestnicy będą 
mieli zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad) 
oraz opiekę wychowawców od 9.00 do 15.00. W programie 
półkolonii znajdziemy wycieczki, wyjścia do Nemo, do 
kina, kręgielni oraz zajęcia sportowo- rekreacyjne. Na 
organizację letniego wypoczynku przeznaczono ok. 500 
tys. złotych z budżetu miasta.

Oferta bezpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży 
wywodzących się przede wszystkim z rodzin z problemem 
alkoholowym oraz z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej jest integralnym elementem i uzupełnieniem 
prowadzonych w szkołach przedsięwzięć profilaktycznych. 
Jest także jednym z zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

 8 Nowy cennik na cmentarzach 
komunalnych

9 czerwca 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi grzebalne 
na cmentarzach komunalnych w Dąbrowie Górniczej 
(ul. Białej Przemszy, ul. Królewska, ul. Zaplecze). Naj-
ważniejszym elementem nowego cennika jest zwolnienie 
z opłat za udostępnienie i utrzymanie przez pierwsze 20 lat 
od daty pogrzebu miejsca pochówku na cmentarzu przy 
ulicy Zaplecze. Zwolnienie z opłat obowiązywać będzie 
do 8 czerwca 2018 r. Rezygnacja z poboru opłat na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Zaplecze ma być zachętą dla 
mieszkańców miasta, aby zainteresowali się pochówkiem 
na tym nieco zapomnianym cmentarzu. Oszczędności 
z tytułu pochówku na cmentarzu przy ul. Zaplecze mogą 
wynieść nawet 1 300,00 zł.

Wraz z nową uchwałą uległ niewielkim zmianom cennik 
opłat za usługi grzebalne. Wysokości opłat za miejsce pod 
groby ziemne, urny, groby dziecięce, oraz utrzymanie miej-
sca grzebalnego przez 20 lat nie uległy zmianom. Zostały 
jedynie skonsolidowane w jedną opłatę za udostępnienie 
miejsca grzebalnego i utrzymanie je przez pierwszych 20 
lat od daty pogrzebu.

I tak wysokość opłat za udostępnienie i utrzymanie przez 
pierwsze 20 lat od daty pogrzebu miejsca pochówku na 
cmentarzu za grób ziemny pojedynczy wynosi 720,00 zł, 
przy podwójnym to koszt 830,00 zł, za grób murowany 
(grobowiec) pojedynczy trzeba zapłacić 1 000,00 zł a za 
podwójny 1 300,00 zł, za grób dziecięcy oplata wynosi 
650,00 zł, przy urnie jest to 610,00 zł. Opłata dodatkowa za 
miejsce pochówku w alei centralnej na cmentarzu przy ul. 
Zaplecze wynosi 600,00 zł, za utrzymanie tego miejsca przez 
okres kolejnych 20 lat trzeba zapłacić 800,00 zł. Opłata za 
utrzymanie miejsca pochówku przez okres kolejnych 20 lat 
na cmentarzach przy ul. Królewskiej, ul. Białej Przemszy 
oraz ul. Zaplecze to wydatek rzędu 550,00 zł

Osobne pozycje w cenniku zajmują opłaty za wy-
kopanie grobu, rezerwację miejsca, za zezwolenie na 
ustawienie grobowca w miejscu dotychczas istniejącego 
nagrobka ziemnego, opłata za przygotowanie usłu-
gi pogrzebowej nowych i istniejących już pomników. 
Opłaty za usługi grzebalne są cenami netto, należy do 
nich doliczyć 8% VAT.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących po-
chówków na cmentarzach komunalnych odpowiedzi 

udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej pod nr tel. 32 295 68 61.

Stawki reguluje uchwała Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej z 18 maja 2016r.

 8 Wystaw śmieci SMS
Od dnia 1 lipca 2016roku rusza nowy system powiada-

miania o terminach odbioru odpadów z niskiej zabudowy 
WYSTAW ŚMIECI SMS. – Powiadomienia będą wysyłane 
tylko do właścicieli, którzy w złożonej deklaracji podali 
aktualny numer telefonu komórkowego – informują pra-
cownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

Wszelkich zmian związanych z uzupełnieniem lub 
podaniem właściwego numeru telefonu można będzie 
dokonać osobiście w punktach przyjmowania deklaracji, 
wypełniając stosowne oświadczenie lub przesyłając go na 
adres sekretariat@mzgodg. pl podając imię, nazwisko, ID 
kontrahenta oraz numer telefonu, na który ma być przesy-
łana informacja, a także poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na stronie MZGO www. mzgodg. pl

***
Zmiany wchodzą w życie na podstawie przyjętych 

w marcu i maju 2016 r. uchwał Rady Miejskiej w sprawie 
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi Miejski Zakład 
Gospodarowania Odpadami.

Uwaga!
MZGO przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia miesiąca 
następnego za miesiąc poprzedni, wpłatą na indywidualny 
rachunek bankowy lub w opłatomacie zlokalizowanym 
w Urzędzie Miejskim. Nieterminowe dokonywanie wpłat 
stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzeku-
cyjnego.

 8 Mieszkania z bonifikatą
Do końca 2017 r. będzie można wykupić mieszkanie ko-

munalne za 10% wartości. Pozwoli na to uchwała, przyjęta 
na majowej sesji przez Radę Miejską.

Z końcem czerwca przestanie obowiązywać uchwała 
Rady Miejskiej z 2014 r., pozwalająca wykupić mieszkanie 
komunalne z 90% bonifikatą. Podczas majowej sesji radni 
poparli prezydencki projekt, który przedłuża taką możli-
wość do końca 2017 r.

Zgodnie z uchwałą, wykup mieszkania za 10% wartości 
będzie przysługiwał osobom, które nie zalegają z żadnymi 
opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień złożenia wniosku 

i zawarcia umowy sprzedaży. Bonifikata będzie stosowana 
przy zapłacie jednorazowej. Nie obejmie tych najemców, 
którzy w terminie trzech lat przed złożeniem wniosku sko-
rzystali z umorzenia należności czynszowych. Skorzystać 
będą mogli jednak ci najemcy, którzy zwrócą umorzone 
należności. Z wykupu wyłączone są mieszkania, które są 
lub mogą zostać przeznaczone na lokale socjalne i tymcza-
sowe pomieszczenia, a także znajdujące się w budynkach 
wybudowanych po 1990 r.

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

– W przypadku spełnienia przez najemcę warunków 
określonych w uchwale, co następuje na podstawie in-
formacji uzyskiwanych z Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych, zlecana jest wycena lokalu. Wartość lokalu 
określana jest na podstawie operatu szacunkowego spo-
rządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i ustalona 
jest na dzień jego sporządzenia. Po wykonaniu wyceny 
sporządzany jest i wywieszany na tablicy ogłoszeń w UM 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a na-
jemca informowany jest w zawiadomieniu o przysługu-
jącym pierwszeństwie w nabyciu. Następnie sporządzany 
jest protokół uzgodnień, a najemca po upływie 21 dni od 
otrzymania zawiadomienia zgłasza się w celu jego pod-
pisania. Po podpisaniu protokołu uzgodnień ustalany jest 
termin zawarcia aktu notarialnego, a najemca zobowiązany 
jest do dokonania wpłat kwot określonych w protokole 
uzgodnień nie później niż na 1 dzień przed terminem 
umowy – wyjaśnia Joanna Wartak, naczelnik wydziału 
gospodarki nieruchomościami UM.

 8 Ruszyła kampania promocyjna 
województwa śląskiego

Pod hasłem „Śląskie. Tu pasuję” ruszyła nowa kam-
pania promocyjna województwa śląskiego. Jej ce-
lem jest zbudowanie wizerunku województwa ślą-
skiego jako miejsca najlepszego do życia i  rozwoju. 
Zachęcamy mieszkańców Dąbrowy do umieszczenia na 
wirtualnej mapie regionu zdjęć wraz z krótkim opisem 
ulubionych miejsc do spacerów czy weekendowych wy-
padów, atrakcji turystycznych, muzeów, teatrów, obiek-
tów przyrodniczych. Wpisów można dokonać na stronie 
kampanii pod adresem http://www.tupasuje.pl/aktywacja.

Działania marketingowe w ramach kampanii będą pro-
wadzone do końca roku głównie w obszarze internetu 
i mediów społecznościowych. Pod adresem www. tupasuje.pl 
znajdą się artykuły, wywiady oraz informacje dotyczące 
województwa. Ważnym elementem w kampanii jest także 
konkurs internetowy na najciekawszy wpis i zdjęcie do-
tyczące interesujących i wartych odwiedzenia miejsc lub 
wydarzeń w naszym regionie.
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KULTURA POD SŁOŃCEM – NAJLEPSZA!
Zbliża się lato i wakacje. Świadczy 
o tym zwiększająca się liczba 
plażowiczów nad dąbrowskimi 
jeziorami. Wszyscy pragną 
skorzystać ze słońca, złapać 
trochę brązu. Jednak samo 
wylegiwanie się w promieniach 
słońca bywa nudne, dlatego Pałac 
Kultury Zagłębia przymyka swoje 
mury i wychodzi z ofertą w plener! 
Nie musisz wyjeżdżać do Tunezji, 
Włoch czy Hiszpanii, by wypocząć 
na poziomie (i w poziomie) – PKZ 
sprawi, że twoje wakacje będą 
obfite w atrakcje.

WAKACJE „NA PLACÓWCE”
Wycieczki autokarowe i  piesze to tylko dwie pozy-

cje z  letniego repertuaru placówek PKZ. Opiekunowie 
i  instruktorzy z  DK Ząbkowice, Klubów Osiedlowych 
i Świetlic Środowiskowych odpowiednio zorganizują czas 
najmłodszym odbiorcom kultury w trakcie warsztatów 
plastycznych, muzycznych oraz zajęć sportowo-rekreacyj-
nych. Do tego wszystkiego w dzielnicach odbędą się już 
tradycyjnie Przystanki Wakacje, podczas których trupa 
animatorów zabawiać będzie milusińskich z terenu całego 
miasta. Najbliższe Przystanki w Tucznawie (29 czerwca) 
oraz w  Strzemieszycach Małych (30 czerwca). Pozostałe 
terminy i szczegóły na stronie: www.palac.art.pl.

LETNIE KINO PLENEROWE
W każdą sobotę lipca i sierpnia Kino KADR zawita do 

Parku Hallera, tuż obok Hali Centrum. Zawsze o godzinie 
21.21 na wielkim, pneumatycznym ekranie wyświetlimy 
polskie i zagraniczne, ale na pewno ambitne filmy z gatun-
ku komedii, kryminału czy dokumentu – choć znajdzie 
się również miejsce na dramat i thriller. Przeniesiemy się 
do świata filmowej fikcji w otoczeniu przyrody, świeżego 
powietrza i romantycznej, wieczornej atmosfery.

Program Letniego Kina Plenerowego:
• 02.07. Dzikie Historie
• 09.07. Druga Szansa
• 16.07. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął
• 23.07. Zabójcy bażantów
• 30.07. Za jakie grzechy, dobry Boże?
• 06.08. Wolny strzelec
• 13.08. Jak dogonić szczęście
• 20.08. Fotograf
• 27.08. Amy

MUZYKA WŚRÓD DRZEW
Przeraża Cię perspektywa dłużącego się letniego, nie-

dzielnego popołudnia? Nie dane Ci jest wyjechać na wa-
kacje i jedynym śladem natury w twoim otoczeniu jest 
pelargonia więdnąca w doniczce? W takim razie potrze-
bujesz odmiany, relaksu z właściwą oprawą muzyczną 
w  tle. Zapraszamy na cykl koncertów w  Parku Zielo-

na, obejmujący występy Orkiestry Rozrywkowej Sojka 
Band i Dąbrowskiej Miejskiej Orkiestry Dętej. Ludowe, 
skoczne melodie i jazzowe, musujące pasaże sprawią, że 
zarówno ataki komarów, jak i podstępna, letnia chan-
dra stracą na znaczeniu. Można zabrać krewnych na 
łono natury, korzystając z  błogosławieństwa parkowej 
flory. Zapraszamy zawsze o godzinie 18.00 – zarówno 
melomanów, jak i przypadkowych spacerowiczów. Jeśli 
zabłądzić, to na Zieloną!

Program letnich koncertów w Parku Zielona:
• Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band 3, 10, 17, 24 

lipca
• Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej 31 

lipca, 7, 14, 21 spierpnia

KLASYCZNIE NAD WODĄ
Już w czasie baroku Georg Friedrich Händel stworzył 

instrumentalną kompozycję „Muzyka na wodzie”. Jego 
głównym zamierzeniem było odegranie skomponowa-
nych utworów w  plenerze. Pałac Kultury Zagłębia idzie 
w  ślady mistrza, organizując koncerty pt.: „Klasyka nad 
wodą” na Plaży Miejskiej Pogoria III. Jak sama nazwa 
wskazuje, repertuar będzie obejmował przede wszystkim 
utwory muzyki klasycznej, ale nie tylko…

Wystąpią dla was:
• 24 czerwca, godz. 21.00 – Aleksandra Stokłosa, 

Roksana Majchrowska oraz Kwartet Fourmat Ga-
briel z programem „Oblicza Tanga”

• 29 lipca, godz. 21.00 – Zespół instrumentalny „Et-
nos Ensemble”

• 26 sierpnia, godz. 21.00 – Marcin Maślak & dan-
kArt quartet z projektem „The malachite recital”.

W przypadku niesprzyjającej pogody, koncert zosta-
nie przeniesiony do Sali Teatralnej Pałacu Kultury Za-
głębia, gdzie obowiązywać będą bezpłatne wejściówki, 
dostępne przed każdym koncertem w  Punkcie Infor-
macyjnym PKZ lub online na stronie www. palac. art. 
pl. Informacje na temat ewentualnej zmiany miejsca 
dostępne w dzień imprezy pod numerem telefonu: + 48 
608 200 457. Współorganizatorem cyklu „Klasyka nad 
wodą” jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, part-

nerem Instytucja Promocji i  Upowszechniania Muzy-
ki „Silesia”. Sponsorem głównym cyklu „Klasyka nad 
wodą” jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A.

WAKACYJNE WARSZTATY
Odrobina magii, szczypta wyobraźni i  trochę do-

brych chęci – to idealny przepis według Galerii Sztuki 
PKZ na stworzenie pięknej lalki teatralnej i odbycia po-
dróży do zaczarowanej krainy baśni, dzięki bezpłatnym 
warsztatom „Kulisy Teatru”, które towarzyszą wystawie 
Grzegorza Ptaka „Oto moja baśń” i potrwają od 27 do 
30 czerwca. Jednak i Pracownia plastyczna pod wodzą 
Sylwii Nowak nie pozostaje w tyle. Warsztaty malarskie 
dla dorosłych (4-8 lipca) oraz bezpłatne warsztaty z ce-
ramiki dla dzieci (11-15 lipca) zapewnią dobrą zabawę 
i  twórcze doświadczenie w trakcie letniego odpoczyn-
ku. Gdyby tego było mało, Kino KADR oraz AKF „Za-
głębie” będą dzielić się swoją wiedzą z pracy na planie 
filmowym. Młodzi artyści zgłębią sekrety projektowa-
nia kostiumów, tworzenia efektów specjalnych i pozna-
ją techniki montażu i realizacji zdjęć.

IDZIEMY NA REKORD!
Z  okazji obchodów 100-lecia Dąbrowy Górniczej 

idziemy na rekord! 20 sierpnia na Placu Wolności przed 
Pałacem Kultury Zagłębia odbędzie się „Rekordeon” – 
czyli bicie Rekordu Polski w  jednoczesnym graniu na 
akordeonie. W  osiągnięciu celu pomogą nam wirtu-
ozi tego instrumentu – Marcin Wyrostek oraz zespół 
Motion Trio. Obecny rekord to 371 akordeonistów, 
którzy wykonali wspólnie utwory w tym samym czasie 
i w tym samym miejscu. Pragniemy znacznie pobić ten 
rekord, wykonując dwa utwory: „Zachodzi Słoneczko” 
oraz „Idzie z  Dąbrowy chłopak wesoły”. Zapraszamy 
akordeonistów z całej Polski oraz osoby, które chcą sta-
nowić widownię wydarzenia, do Dąbrowy Górniczej!

Więcej informacji na oficjalnej stronie PKZ: 
 www.palac.art.pl
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• Terapia uzależnień: alkoholizm, hazard, 
narkomania. Dyskretnie, tel. 730 800 775.

• Montaż nawiewników, tel. 600 498 178
• Docieplenia, remonty, okna, drzwi, tel. 

501 478 135.

Jak co roku, Koło Wędkarskie nr 69 
przy Hucie Bankowej, z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowało nad Pogorią 
II zawody wędkarskie dla najmłod-
szych. Na szczęście pogoda dopisała, 
zawody odbyły się w miłej atmosfe-
rze, a dzięki wsparciu sponsorów oraz 
działaczy Zarządu Koła nie zabrakło 
też pucharków, dyplomów, nagród 
i innych niespodzianek dla wszystkich 
uczestników, którzy już zapowiedzieli 
swój udział w zawodach za rok!

Wiktoria wraca do formy

Po trzech chudych latach Wiktoria Adamek zawodniczka UKS Ząbkowice znów wraca do formy. Reprezentantka 
Polski w badmintonie, stypendystka Prezydenta Dąbrowy Górniczej po kilku słabszych sezonach, podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży ponownie sięgnęła po złoto i  srebro Mistrzostw Polski. Na mistrzostwach roz-
grywanych w Ornecie 12 czerwca Wiktoria sięgnęła po złoto w debla grając z Izabelą Pajek (Orlicz Suchedniów), 
zwyciężając wyraźnie w dwóch setach z parą Aleksandra Goszczyńska/Dorota Matysiak 21/15, 21/7. W finale singla 
po zaciętym trzysetowym pojedynku uległa swej imienniczce Wiktorii Dąbczyńskiej 21/17, 14/21, 8/21. az

CH Pogoria na Lato
Centrum Handlowe Pogoria zaprasza 
dzieci i młodzież na cykl imprez wakacyj-
nych. Na poczatek, 25 czerwca powitanie 
wakacji w Pogorii i prawdziwa inwazja 
atrakcji: dmuchańce, gigantyczne bańki 
mydlane, trampolina, konkursy i mnó-
stwo letnich nagród. 

9 lipca Centrum zaprasza na malarski plener w wa-
kacyjnym stylu: malowanie na blejtramach, mega por-
trety, animacje dla dzieci. Wakacyjny tor przeszkód, 
akrobacje w  skate parku, pokazy sztuk walki, wyścigi 

rowerowe czekać będą na dzieci i  młodzież 23 lipca. 
W  podróż dookoła świata będzie można się wybrać 6 
sierpnia. Organizatorzy proponują gry i zabawy na gi-
gantycznej mapie, warsztaty językowe i  taneczne, ani-
macje z dmuchanymi kulami ziemskimi.

20 sierpnia w  CH Pogoria na najmłodszych czekać 
będzie strefa młodego strażaka i policjanta, kurs pierw-
szej pomocy i  samoobrony, tor przeszkód. Gościem 
specjalnym będzie Sznupek. A na zakończenie wakacji, 
w ostatni weekend sierpnia, mali odkrywcy mogą wziąć 
udział w  eksperymentach fizyczno-chemicznych oraz 
konkursach z nagrodami. Tak w skrócie prezentuje się 
oferta CH Pogoria na rozpoczynające się lato.
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Zmagania z trasą i samym sobą

Widowiskowy początek miał jednak miejsce przy 
molo na Pogorii III, gdzie plażowicze mogli podziwiać 
wybiegających z wody m.in. Marka Kacprzaka – redak-
tora Polsat News, generała Romana Polko, ale przede 
wszystkim dąbrowskiego asa triathlonu – Sylwestra 
Kustera. Niestety, kontuzje wykluczyły aktorów Piotra 
Nowaka i Roberta Rozmusa. Karolina Gorczyca tym ra-
zem tylko kibicowała zawodnikom.

Po części pływackiej, która wynosiła 750 m, zawod-
nicy wyruszyli na trasę kolarską – 4  km dojazdówki 
do centrum miasta, a  potem 7 pętli z  siedmiokrotnie 
pokonywanym podjazdem na Al. Róż, który okazał się 
być kluczowym w rozerwaniu stawki najlepszych, łącz-
nie 20  km. Przy trasie zgromadziło się wielu kibiców, 
którzy obserwowali widowiskową rywalizację. Na ulicy 
Kościuszki niektórzy triathloniści osiągali prędkości 
dochodzące do 70 km/h.

Pierwszy do II strefy zmian zlokalizowanej w Parku 
Hallera wjechał Piotr Czopek ze sztafety CFO Weltour 
Tri Team. Tutaj zawodnicy rozegrali ostatni etap dą-
browskiego triathlonu – bieganie. Zwyciężył Sylwester 
Kuster, który zdeklasował konkurencję. Wśród kobiet, 
podobnie, jak w ubiegłym roku, najlepsza była Aleksan-
dra Sikora. O ile w przypadku startów indywidulanych 
nie było niespodzianek, to w przypadku sztafet rywa-
lizacja była zacięta do samego końca. Andrzej Nowak 
z Triathlon X-Team wyprzedził Piotra Seremeta 400 m 
przed metą i już nie dał sobie odebrać zwycięstwa.

Zawodnicy byli również klasyfikowani w kategoriach 
wiekowych. Wśród najmłodszych zawodników (14-15 
lat) zwyciężył Tomasz Sufranowicz. Mistrzami Śląska 
w kategorii junior młodszy zostali zawodnicy KS AZS-
-AWF Katowice – Nikodem Kelner i Oliwia Warzecha. 
Dodatkowo nagrodzona została najlepsza dąbrowska 
triathlonistka – Oliwia Kwaśkiewicz z TKKF Triathlon 
Dąbrowa Górnicza, która została uhonorowana Pucha-
rem Prezydenta Miasta i najstarszy zawodnik – 78 letni 

Zbigniew Ginalski, również z TKKF Triathlon Dąbro-
wa Górnicza.

Sam zwycięzca, Sylwester Kuster, na swoim funpa-
ge na Facebooku, wyrażał się w samych superlatywach 
o II edycji DG Triathlon: „Szczerze liczę, że dąbrowski 
triathlon stanie się już tradycją i  że miasto Dąbrowa 
Górnicza wspólnie z  organizatorami pójdą za ciosem 
i za rok impreza będzie jeszcze lepsza, aż może w końcu 
doczekamy się triathlonu o  charakterze międzynaro-
dowym. Może za rok Polski Związek Triathlonu, ma-
jący na uwadze charakter zawodów, udzieli Dąbrowie 
możliwości organizacji Mistrzostw Polski? Bo jak dłu-
go trenuję nie widziałem w  Polsce zawodów bardziej 
zbliżonych organizacją, profilem trasy (podjazdy, pod-

biegi) i  widowiskowością do międzynarodowych im-
prez na najwyższym poziomie! ”

Organizatorzy dziękują partnerom: L’emir Skoda, 
3 Waters, VTR, Mediokom i Optocom, Suunto, Ho-
tel Pogoria Residence, Warsztat Wiedzy, Kauf land, 
Cukiernia Cieplak, Power Water, Pizzeria Moskva 
i Pub Sportowy, ABC Data, Etixx, Factory Squash & 
Fitness. II edycja Dąbrowa Górnicza Triathlon zosta-
ła objęta patronatami honorowymi Prezydenta Zbi-
gniewa Podrazy i  Jerzego Buzka Posła Parlamentu 
Europejskiego, który zaprosił zwycięzców do Bruk-
seli. Impreza została dofinansowana z  dotacji UM 
w Dąbrowie Górniczej.

Mariusz Ziach

II edycja Dąbrowa Górnicza Triathlon już za nami. Tym razem organizatorzy – Stowarzyszenie 
Pozytywnie Zakręceni i Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej – zdecydowali się przenieść 
rywalizację na główne ulice miasta i do Parku Hallera.

Aikido – japońska sztuka walki stwo-
rzona przez Morihei Ueshibę. Dla jed-
nych to sposób na poruszanie się, dla 
innych ucieczka od codziennych pro-
blemów. Bez wątpienia jest to bardzo 
dobry sposób, aby się wyciszyć i za-
pomnieć o codziennej rutynie.

–  W  naszym mieście tę sztukę walki możemy 
trenować m.in. w sekcji o nazwie Dąbrowskie Dojo 
Aikido Aikikai. Sekcja powstała we wrześniu 2013 
i  jest oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Aikido 
„AIKIKAI POLSKA”. Zajęcia odbywają się dwa 
razy w tygodniu, a prowadzącymi są Michał Buba, 
posiadacz stopnia 1 DAN Aikido Aikikai (zajęcia 
dla dorosłych) oraz Olga Oleksy, również 1  DAN 
Aikido Aikikai (zajęcia dla dzieci już od 5 roku ży-

cia). Na zajęciach spotykają się różni ludzie, lecz 
na macie nie ma to żadnego znaczenia, liczy się 
wspólna praca nad technikami i walka ze swoimi 
słabościami. Bywają chwile, gdy człowiek jest leni-
wy i nic mu się nie chce, najlepszym sposobem na 
taki stan jest iść na trening i dać z siebie wszystko. 
Po treningu człowiek czuje się jak nowo narodzo-
ny, spokojny umysł i porządna dawka ruchu to naj-
lepszy sposób na zakończenie dnia – opowiada Ar-
kadiusz Kępski, trenujący w dąbrowskim klubie.

Organizacja, w skład której wchodzi dąbrowska 
sekcja Aikido Aikikai współpracuje z  dąbrow-
ską sekcją Aikido. Gościła już mistrzów z  innych 
miejscowości, byli to Andrzej Ciewiertnia 4  Dan 
Aikido oraz Piotr Borowski 6 Dan Aikido. Każdy 
Sensei trochę inaczej naucza i  bardzo dobrze jest 
poćwiczyć pod okiem kogoś innego. Instruktorzy 
sekcji stale się rozwijają na stażach w  kraju i  za 

granicą. W  wakacje organizują obóz pod okiem 
Sensei Piotra Borowskiego, a  w  ciągu roku staże 
w Polsce i za granicą.

Podczas ostatniej wizyty Sensei Piotra Borow-
skiego odbyły się kolejne egzaminy na stopnie kyu. 
Na stopnie uczniowskie zdawały zarówno dzieci jak 
i  dorośli. Seminarium odbyło się 11 – 12 czerwca 
i  było to wydarzenie zorganizowane w  ramach ob-
chodów 40-lecia Aikido w  Polsce. W  sobotę odby-
ły się treningi i  egzamin dla dorosłych, natomiast 
w niedzielę zorganizowany został piknik dla rodzin, 
których członkowie ćwiczą w  dąbrowskiej sekcji. 
Przeprowadzony został trening i egzamin dla dzieci 
oraz gry i zabawy. Sensei Piotr Borowski, który po-
prowadził staż, jest jednym z  najdłużej ćwiczących 
w Polsce i posiadaczem stopnia 6 Dan, który jest naj-
wyższym stopniem Aikido Aikikai w Polsce.

–  Aikido pozwala nam uciec od codziennych 
zmartwień, poznać ciekawych ludzi i  ich pasję, 
która może rozwinąć się również w  nas. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na 
zajęcia, które odbywają się w SP 18 – zachęca Ar-
kadiusz Kępski.

Uciec od codziennej rutyny
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Koszykarski MKS się zbroi
Mimo wakacyjnej przerwy 
w koszykarskim MKS-ie 
Dąbrowa Górnicza nikt nie 
odpoczywa – zawodnicy 
rozpoczęli indywidualne treningi, 
trenerzy szukają zawodników 
oraz uczestniczą w szkoleniach, 
a nawet współpracują z narodową 
reprezentacją, natomiast prezesi 
klubu finalizują rozmowy 
transferowe – to wszystko w celu 
poprawienia wyniku sportowego 
z ubiegłego sezonu.

Wydawać by się mogło, że okres letni dla sportów ze-
społowych to czas błogiego relaksu i wypoczynku – nic 
bardziej mylnego – właśnie teraz cały sztab MKS-u pra-
cuje nad przyszłym sezonem. W ciągu ostatnich kilku 
tygodni pojawiły się informacje na temat wzmocnień 
– kontrakty z  klubem parafowali Vitalij Kovalenko, 
Jakub Parzeński oraz Michał Wołoszyn. Cała trójka to 
uznane nazwiska na arenie ogólnopolskiej i gracze, któ-
rzy na parkietach Tauron Basket Ligi wielokrotnie po-
kazywali się z bardzo dobrej strony. Vitalij Kovalenko 
to obywatel Ukrainy posiadający polski paszport. No-
minalnie występuje na pozycji silnego skrzydłowego, 
jednak może grać z  powodzeniem jako środkowy. To 
gracz niezwykle energetyczny, który potrafi impono-
wać efektownymi wsadami. W poprzednim sezonie był 
jednym z  liderów Śląska Wrocław, z którym brał rów-
nież udział w  rozgrywkach FIBA CUP. Kolejnym no-
wym nabytkiem jest młody środkowy – Jakub Parzeń-
ski. Zawodnik mierzący 215 centymetrów przybywa do 
Dąbrowy Górniczej z Asseco Gdynia, w którym pełnił 
rolę podstawowego podkoszowego przez ostatnie dwa 
sezony. Wcześniej młody gracz występował m.in. w li-
dze włoskiej, a  obecnie dostanie szansę na sprawdze-
nie swoich umiejętności w kadrze B Reprezentacji Pol-
ski, która niebawem wyrusza na tournee po Chinach. 
Ostatnim polskim wzmocnieniem jest Bartłomiej Wo-
łoszyn, który uzupełni obwód MKS-u. To typowy strze-
lec, który potrafi również dobrze bronić. Bartek ma za 
sobą przygodę z kadrą Polski – uczestniczył w turnieju 
Eurobasket 2007. Ostatnie dwa lata był podstawowym 

zawodnikiem Polfarmexu Kutno. Prywatnie Bartek jest 
bratem dobrze znanego dąbrowskim kibicom Michała 
Wołoszyna, który był wiodącą postacią drużyny w I li-
dze i ulubieńcem kibiców. Z przyczyn zdrowotnych Mi-
chał po wypełnieniu kontraktu z MKS-em postanowił 
zakończyć karierę. Ponadto klub przedłużył współpracę 
z młodym i perspektywicznym rozgrywającym Patry-
kiem Wieczorkiem, wysokim skrzydłowym Przemy-
sławem Szymańskim, wszechstronnym obwodowym 
Marcinem Piechowiczem oraz strzelcem i jednym z wy-
różniających się graczy MKS-u w poprzednim sezonie 
Piotrem Pamułą. Współpracę z  MKS-em przedłużył 
również Amerykanin Samuel Dower Jr, który z powo-
dzeniem może występować na obydwu pozycjach pod-
koszowych. Mało prawdopodobne jest natomiast, by 
w zespole pozostał Jakub Dłoniak – klub oraz zawodnik 
pracują obecnie nad rozwiązaniem kontraktu.

W ciągu najbliższych kilku tygodni można spodzie-
wać się kolejnych informacji transferowych – tym razem 
będą to prawdopodobnie zawodnicy zagraniczni – sztab 
trenerski MKS-u sonduje obecnie rynek w poszukiwa-
niu jak najlepszych opcji dla zespołu. W międzyczasie 
trenerzy utrwalają również swój warsztat, biorąc udział 
w szkoleniach. Pierwszy trener zespołu Drażen Anzu-
lović ma obecnie okazję pracować przy kadrze swojego 

kraju, będąc członkiem sztabu trenerskiego, prowadzo-
nej przez Aleksandara Petrovicia reprezentacji Chor-
wacji. Zespół ten przygotowuje się obecnie do turnieju 
kwalifikacyjnego Igrzysk Olimpijskich, które w  sierp-
niu odbędą się w Rio de Janeiro.

Wielu graczy naszej drużyny przygotowuje się już in-
dywidualnie do sezonu – na obiektach MKS-u pracują  
m.in. Patryk Wieczorek oraz Marcin Piechowicz a nie-
dawno pierwszą część przygotowań zakończył Piotr 
Pamuła i  obecnie przebywa na urlopie. Po powrocie 
zamierza wziąć udział w  obozie przygotowania indy-
widualnego zawodników, który odbywa się pod Słup-
skiem. Wszystkich graczy wraz z  trenerem możemy 
spodziewać się ponownie w Dąbrowie Górniczej w po-
łowie sierpnia. Zespół rozpocznie treningi na swoich 
obiektach, by następnie udać się na kilkudniowy obóz 
przygotowawczy.

Apetyty przed tym sezonem są spore, jednak nikt nie 
chce zbyt wcześnie składać wielkich deklaracji – zespół 
z  pewnością jest mocniejszy, jednak należy pamiętać, 
że wzmacniają się wszystkie drużyny i o każde zwycię-
stwo trzeba będzie mocno powalczyć. Nie da się jednak 
ukryć, że dąbrowska drużyna zapowiada się bardzo so-
lidnie i  przez wielu obserwatorów określana jest mia-
nem „czarnego konia” rozgrywek. 

Tauron MKS Dąbrowa Górnicza buduje 
skład na nadchodzący sezon. Oprócz 
występów w ekstraklasie, dąbrowian-
ki powalczą również o udział w fazie 
grupowej Ligi Mistrzyń.

W tegorocznej Lidze Mistrzyń grać będzie 30 ze-
społów. W fazie grupowej wystąpi 16 ekip. 12 miejsc 

jest już obsadzonych. O  pozostałe cztery walczyć 
będzie 18 drużyn w  trzech rundach. Tauron MKS 
Dąbrowa Górnicza zacznie grę od II rundy (mecz 
i rewanż), w której zmierzy się z  izraelskim Macca-
bi XT Haifa. Jeśli dąbrowianki wygrają z  drużyną 
z Izraela, to w III rundzie zagrają ze zwycięzcą pary 
Linamar Bekescsabai RSE (Węgry) – AGEL Proście-
jów (Czechy). Jeżeli dąbrowska drużyna awansuje do 

kolejnej rundy, to powalczy w grupie C z Fenerbahce 
SK Istambuł (Turcja), Azerrail Baku (Azerbejdżan) 
i St-Raphael var VB (Francja).

Przed startem rozgrywek, klub wzmacnia się ka-
drowo. W Dąbrowie pojawiły się przyjmujące Yulia 
Bessonnaya, Daria Paszek i Marta Ciesiulewicz, roz-
grywające Yael Castiglione i  Monika Smidova, ata-
kujące Helena Horka i Anna Miros, a także środko-
wa Dominika Sobolska. Z występujących w zeszłym 
sezonie zostają Kamila Ganszczyk, Eleonora Dzię-
kiewicz, Tamara Kaliszuk i Kinga Drabek. Rolę tre-
nera nadal pełnić będzie Juan Manuel Serramalera.

Wzmocnić się przed sezonem
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