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Aleje na finiszu
Dobiega końca kompleksowa modernizacja ul. Majakowskiego. Wykonano już prace związane z sie-
cią kanalizacyjną i roboty drogowe, niebawem posadzone zostaną drzewa i krzewy. Cała ulica jest 
przejezdna, normalnie kursują po niej autobusy.

Prace ruszyły na początku 2014 r. Pierwszy etap, re-
alizowany do końca października zeszłego roku, ob-
jął odcinek od skrzyżowania z  ul. Królowej Jadwigi 
do skrzyżowania z ul. 6 Sierpnia. Drugi prowadzony 
był od tego miejsca do skrzyżowania z ul. 11 Listopa-
da, gdzie zbudowano rondo. W ramach modernizacji, 
wyremontowana została sieć wodociągowa i  kanali-
zacyjna – sanitarna i deszczowa, wybudowano rów-
nież podziemny zbiornik na wody deszczowe, prze-
budowano sieci energetyczne. Na jezdniach pojawiła 
się nowa nawierzchnia, wytyczono też ścieżki rowe-
rowe, wybrukowano parking przed cmentarzem. Pie-
si mogą korzystać z  odnowionych chodników. Na 
przystankach stanęły nowe wiaty, na deptaku mon-
towane są ławki i kosze na śmieci. Teraz trwają przy-
gotowania do nasadzeń, które zakończą się pod ko-
niec października, a zrobione będą według wskazań 
mieszkańców uczestniczących w konsultacjach przed 
rozpoczęciem inwestycji. Koncepcja całej przebudo-
wy ulicy powstała w oparciu o pomysły i opinie dą-

browian, którzy m.in. wypełniali poświęcone jej an-
kiety i rozmawiali w czasie specjalnych spotkań.

Był to pierwszy projekt konsultacyjny zakrojony na 
tak szeroką skalę. Wiadomo było, że przy wymianie sta-
rej i niedrożnej kanalizacji, konieczna będzie mocna in-
gerencja w przestrzeń ulicy. Jednocześnie była to szan-
sa, by nie oddać decyzji o  wyglądzie przyszłych Alei 
wyłącznie inżynierom i planistom. Konsultacje okazały 
się strzałem w dziesiątkę – spotkały się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, którzy bardzo merytorycz-
nie zaangażowali się w tak trudny temat.

Dąbrowianie zdecydowali  m.in. o  skorygowaniu lo-

kalizacji kilku przejść dla pieszych oraz usytuowaniu 
dróg rowerowych po obu stronach ulicy, od strony 
chodników i  miejsc postojowych. Zgodnie z  sugestia-
mi mieszkańców, na skrzyżowaniu z  ul. 11 Listopada 
powstało rondo. Nowością będzie tzw. „Serce Alei”, 
które powstanie w centralnej części deptaku, pomiędzy 
przejściami dla pieszych na wysokości ul. 6 Sierpnia. 
Istotnym elementem konsultacji był również przyszły 
kształt aranżacji zieleni na całej długości ulicy.

Koszt prac, prowadzonych przez firmę Eurovia, wy-
niesie ponad 52 mln zł. Ich finał zaplanowano na koniec 
października. PK

Dąbrowianie zdecydowali m.in. 
o skorygowaniu lokalizacji kilku 
przejść dla pieszych oraz usytu-
owaniu dróg rowerowych po obu 
stronach ulicy, od strony chodni-
ków i miejsc postojowych. Zgod-
nie z sugestiami mieszkańców, na 
skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada 
powstało rondo. 
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 sms szybki miejski serwis

W nocy z 12 na 13 sierpnia można było 
zobaczyć deszcz perseidów. To wyjątkowe 
wydarzenie stanowi świetną okazję do 
wspólnej obserwacji nieba. Rój meteorów, 
zwanych Łzami św. Wawrzyńca można było 

podziwiać na plaży nad Pogorią III.

26 lipca w Dąbrowie Górniczej odbył się 
2. etap Bike Atelier MTB Maratonu. Rowerzy-
ści rywalizowali na malowniczej trasie w rejo-
nie Pustyni Błędowskiej i Jury Krakowsko-Czę-

stochowskiej.

Od 20 do 26 lipca w naszym mieście 
przebywało dziesięcioro dzieci ze 
Słowacji. Ich pobyt był możliwy dzięki 
trzeciej edycji projektu wymiany dzieci 
„The kids are all right”, której celem 
jest integracja wychowanków i opie-
kunów dąbrowskiej placówki opiekuń-
czo-wychowawczej oraz dzieci z domu 
dziecka w Rużomberok na Słowacji.

25 lipca przy Centrum Handlowym 
Pogoria oraz 28 lipca na placu Wol-
ności chętni mogli oddawać krew w 
mobilnym punkcie poboru Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach.
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2 sierpnia,  zorganizowano uroczystości 
odpustowe w sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Anielskiej. Do bazyliki dotarła zagłębiow-
ska pielgrzymka kobiet i dziewcząt.

25 lipca, w warszawskim Amfiteatrze 
Bemowo odbyła się Finałowa Gala Miss 
Polski na Wózku 2015. Tytuł Miss Popular-
ności otrzymała, pochodząca z Dąbrowy 

Górniczej, Katarzyna Szot.

Autobusowy schemat

– Od studiów zajmuję się tematyką komunikacji pu-
blicznej. Kilka lat temu opracowałem schemat wszyst-
kich linii autobusowych, funkcjonujących w KZK GOP. 
Ze względu na to, że w całej aglomeracji jest ich sporo 
i często zmienia się ich przebieg, należałoby go często 
aktualizować. Niestety z tego względu KZK nie zdecy-
dował się skorzystać z mojego projektu – opowiada Bar-
tosz Wilk z tyskiej pracowni Kogo Architektura.

Co nie udało się na szczeblu regionalnym, udało się 
w Dąbrowie Górniczej.

– Zlecenie otrzymałem od firmy Eurovia, moderni-

zującej ul. Majakowskiego. Praca zajęła mi 2 miesiące, 
co trzeba uznać za szybkie tempo – podkreśla Bartosz 
Wilk.

Schemat trafił na tablice na przystankach na ul. Maj-
kowskiego. Wersja cyfrowa na stronie kogo.com.pl.

Na początku sierpnia, po zakończeniu głównych prac 
drogowych i otwarciu ronda na skrzyżowaniu ul. Ma-
jakowskiego i  11 Listopada, na stałe trasy wróciły au-
tobusy, które w czasie modernizacji Alei kursowały ul. 
Leśną. PK

Senior – WIGOR w Dąbrowie
Dąbrowa Górnicza uzyskała dofinansowanie na 

utworzenie dziennego domu opieki Senior – WIGOR. 
W cały kraju powstanie 119 takich domów.

Nasze miasto przystąpiło do konkursu w ramach pro-
gramu Senior – WIGOR i uzyskało dotację w wysokości 
303 199,00 zł. To największa kwota spośród wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego, które starały się 
o dofinansowanie. Program finansowany jest przez mi-
nisterstwo pracy i polityki społecznej.

W  dziennym domu Senior – WIGOR osoby starsze 
będą mogły spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od 
poniedziałku do piątku. Znajdą się w nim pomieszcze-
nia  m.in. do wspólnych spotkań, relaksu (z  biblioteką 
i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostę-

pem do Internetu), ćwiczeń (wyposażone w podstawo-
wy sprzęt odpowiedni do potrzeb i  sprawności senio-
rów). Placówka będzie także zapewniała dwa posiłki 
dziennie, w tym jeden ciepły. Dzięki temu osoby starsze 
będą mogły m.in. wspólnie spędzić czas, wziąć udział 
w  zajęciach kulturalnych czy rekreacyjnych, także 
uczestniczyć w kołach zainteresowań i imprezach inte-
gracyjnych. Program adresowany jest do osób niepra-
cujących w wieku 60+.

Dotacja zostanie przeznaczona na adaptację części 
pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Morcinka 15, a także doposażenie w sprzęt filii 
nr 1 ul. Korczaka 9a, a także filii nr 2 ul. Jaworowa 4a.

Marlena Starostecka

Powstał czytelny i estetyczny schemat linii autobusowych 
kursujących po Dąbrowie. Wykonał go dąbrowianin, Bartosz Wilk. 
Pojawił się na przystankach na ul. Majakowskiego, na którą wróciły 
autobusy.
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Przed pierwszym dzwonkiem
Po dwumiesięcznej przerwie do szkół wracają uczniowie. W roku szkolnym 2015/2016 
naukę rozpocznie blisko 17 tys. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych. Miejska inauguracja odbędzie się 1 września w Gim-
nazjum nr 4.

Okres wakacyjny został wykorzystany na przepro-
wadzenie w  placówkach oświatowych niezbędnych 
remontów. I tak w SP nr 23 odnowiono rynny i rury 
spustowe, w ZS nr 4, w Przedszkolu nr 1 oraz Przed-
szkolu nr 39 wymieniono stolarkę okienną. W  SP 
18 wyremontowano oświetlenie awaryjne a  w  SP 27 
i w Przedszkolu nr 9 przeprowadzono remont sanita-
riatów. W Przedszkolu nr 4 wykonano remont insta-
lacji odgromowej, tablice rozdzielcze remontowano 
w Przedszkolu nr 34. Natomiast w Gimnazjum nr 9 
przeprowadzono remont kanalizacji. Modernizację 
przeszło boisko sportowe przy V Liceum Ogólno-
kształcącym oraz boisko sportowe przy Gimnazjum 
nr 1. Zrealizowano ją w ramach budżetu partycypa-
cyjnego. Kolejne większe i  mniejsze inwestycje pro-
wadzone będą na bieżąco zgodnie z  zaplanowanym 
harmonogramem i rozstrzyganymi przetargami.

Nowy rok, jak zawsze przynosi jakieś zmiany. 
W  szkołach zawodowych uczniowie rozpoczną 
kształcenie w  trzech nowych zawodach. W  Zespole 
Szkół Technicznych w nowo uruchomionej Zasadni-
czej Szkole Zawodowej nr 4 zaproponowano 2 zawo-
dy: mechanik pojazdów samochodowych i  operator 
obrabiarek skrawających. W  Zasadniczej Szkole Za-
wodowej Specjalnej nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 6 wprowadzono nowy zawód – monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom 
oświaty życzymy sukcesów w  nauce i  pracy, rado-
ści, energii i  tego, by w  czerwcu na twarzach gościł 
uśmiech i poczucie dobrze wykonanego zadania.

DĄBROWSKIE SZKOŁY  
W LICZBACH

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpocznie:
• 3011 – przedszkolaków 
• 6600 – uczniów podstawówek
• 2643 – uczniów gimnazjów
• 3588 – uczniów szkół ponadgimnazjalnych

KALENDARZ SZKOLNY

• Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016- 1 
września 2015 r.

• Zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 
grudnia 2015 r.

• Ferie zimowe dla województwa śląskiego – od 
15 do 28 lutego 2016 r.

• Wiosenna przerwa świąteczna – od 24 do 29 
marca 2016 r.

• Sprawdzian szóstoklasisty – 5 kwietnia 2016 r.
• Egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

- część humanistyczna, matematyczno-przy-
rodnicza oraz z języka obcego nowożytnego od 
18 do 20 kwietnia 2016 r.

• Zakończenie zajęć w  ostatnich klasach szkół 
ponadgimnazjalnych – 29 kwietnia 2016 r.

• Egzamin maturalny: część pisemna od 4 do 
24 maja 2016  r., część ustna od 4 do 27 maja 
2016 r.,

• Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawo-
dowe w okresie zimowym etap pisemny i etap 
praktyczny 11 i  12 stycznia 2016r.; w  okresie 
letnim etap pisemny i etap praktyczny – w róż-

nych typach szkół od 20 czerwca do 4 lipca
• Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 

2016 r.
• Wakacje od 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.
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Porozmawiaj o strategii
Miasto przygotowuje się do aktualizacji strategii rozwoju. Uwagi dotyczące tego dokumentu można 
zgłaszać do 14 września. Zaplanowano także cztery spotkania konsultacyjne.

Strategia została przyjęta w 2007 r. Po realizacji części 
jej zapisów, a także pojawieniu się nowych szans i wy-
zwań, przyszedł czas na aktualizację. Zgodnie z założe-
niami strategii, w perspektywie 2022 r. Dąbrowa ma stać 
się miastem przedsiębiorczym, wrażliwym społecznie 
i  aktywnym. Jako cele wyznaczono wzrost dochodów 
miasta, poprawę jakości życia, zwiększenie inwestycji, 
a także liczby osób z wykształceniem odpowiadającym 
potrzebom rynku pracy. Określono pięć priorytetów 
– konkurencyjność i  innowacyjność gospodarki, inte-
gracja wspólnot lokalnych, atrakcyjność środowiska za-

mieszkania, różnorodność form aktywnego spędzania 
czasu wolnego, sprawność transportu i komunikacji.

W  strategii przyjęto szereg kluczowych przedsię-
wzięć, m.in. związanych z inwestycjami miejskimi i pry-
watnymi, wspieraniem przedsiębiorczości, rozwojem ofer-
ty edukacyjnej, poszerzeniem propozycji spędzania czasu 
wolnego, działalnością instytucji kultury, współpracą z or-
ganizacjami pozarządowymi czy włączaniem dąbrowian 
we współdecydowanie o sprawach lokalnych.

Strategii rozwoju miasta poświęcone będzie spo-
tkanie, zaplanowane na 3 września o godz. 17 w sali 

audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. 
Kościuszki 25). Porozmawiać o  niej można tak-
że w  trakcie dyżurów konsultacyjnych – 29 sierp-
nia (Festiwal Ludzi Aktywnych/park Hallera, godz. 
13.00-15.00), 30 sierpnia (Dożynki/park Hallera, 
godz. 16.00-18.00), 10 września (Urząd Miejski, ul. 
Graniczna 21, godz.16.00-18.00).

Uwagi, do 14 września, można przesyłać na adres: 
ngo.dabrowagornicza@gmail.com. Projekt strategii 
rozwoju miasta dostępny na stronach: dabrowa-gorni-
cza.pl, konsultacje.idabrowa.pl.

Bezpłatna pomoc dla rodzin
Bezpłatne porady prawne, 
pomoc w przygotowaniu pism 
procesowych czy wsparcie 
psychologa. To część oferty 
dla mieszkańców Zagłębia, 
przygotowanej przez Centrum 
Pomocy Rodzinie Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej.

– Mieszkańcy Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Gór-
niczej i  okolic, którzy nie mają środków na płatną 
pomoc prawną i  psychologiczną oraz doradztwo 
prawne, a borykają się z problemami np. uzależnienia 

alkoholowego w najbliższej rodzinie bądź przemocą 
spowodowaną nadużywaniem alkoholu, będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psycholo-
gicznych oraz pomocy terapeutycznej grupy wsparcia 
dla osób borykających się z problemem alkoholowym 
– informuje Daria Słonecka-Mierzwa z Caritas Die-
cezji Sosnowieckiej.

Centrum mieści się w Sosnowcu przy ul. Korczaka 5. 
Działać będzie do końca roku. Na porady psychologicz-
ne i prawne można zapisywać się telefonicznie (32) 363 
03 70 lub 600 807 991 od godz. 8.30 do 16.00, a  także 
w siedzibie Centrum.

Specjaliści udzielą porad w zakresie prawa rodzinne-
go, opiekuńczego, karnego, administracyjnego i  pra-
cy. Przygotują pisma procesowe, skargi, pozwy,  m.in. 
w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 
o  alimenty itp. Wskażą też organizacje czy instytucje, 
które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów.
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Dyskutowali o zmianach na Manhattanie
Więcej miejsc postojowych, 
zieleń między blokami, plac 
zabaw w innym miejscu. M.in. 
takie pomysły zgłosili mieszkańcy 
Manhattanu podczas konsultacji 
dotyczących rozbudowy 
parkingów, przebudowy dróg 
i chodników na osiedlu.

Wszystkie uwagi i  propozycje znalazły się w  spe-
cjalnym raporcie, który trafił do Wydziału Inwestycji 
Miejskich UM. Na jego podstawie opracowany zostanie 
projekt zagospodarowania terenu. Realizacja powinna 
rozpocząć się w przyszłym roku.

Spotkania i  dyskusje z  mieszkańcami prowadzone 
były na osiedlu pod koniec czerwca. Sporo czasu po-
święcono kwestii parkingów.

– W  trakcie konsultacji temat parkowania budził 
duże kontrowersje. Pojawiły się dwie grupy mieszkań-
ców: pierwsza wnioskowała o zwiększenie liczby miejsc 
postojowych na każdym terenie, gdzie jest to możliwe, 
natomiast druga protestowała przeciwko takim rozwią-
zaniom, ponieważ obawiała się znacznego uszczuplenia 
zieleni. Ostatecznie uczestnicy konsultacji wskazali po-
jedyncze obszary, w których – w ich ocenie – powinny 
znaleźć się dodatkowe miejsca – opowiada Anna Kar-
łowska, która opracowała raport.

Chodzi o kilka lokalizacji, m.in. przy ul. 11 Listopa-
da, gdzie obecnie znajduje się plac zabaw. Mieszkańcy 
zaproponowali, by przenieść go na plac przy ul. Pił-
sudskiego, gdzie teraz parkują samochody. Poza tym 
zaproponowano rejon między pawilonem handlowym 
i blokiem nr 36, a także między tym blokiem i ul. Ty-
siąclecia. Ten teren powinien zostać utwardzony i prze-
znaczony wyłącznie dla aut osobowych. Więcej miejsc 
postojowych można też wygospodarować w  rejonie 
bloku nr 34. Liczbę dodatkowych miejsc oszacowano 
łącznie na 134.

– Wskazywano również teren zielony położony na 
południe od bloków 32 i  34, aktualnie należący do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”. Realizacja takie-
go rozwiązania wymaga przeprowadzenia uzgodnień 
z właścicielem gruntów, które nie były częścią procesu 
konsultacyjnego – mówi Anna Karłowska.

Mieszkańcy chcieliby również, żeby poprawiono stan 
chodników i zbudowano je tam, gdzie przebiegają wydep-
tane ścieżki. Zieleń między blokami nr 34 i 36 powinna 
zostać uporządkowana i utrzymywana w dobrym stanie. 
Zaproponowano także zasadzenie szpaleru drzew, któ-
ry oddzieli blok nr 36 od parkingu przy ul. Tysiąclecia. 
Uczestnicy konsultacji zgłosili również pomysł nasadzeń 
od strony ul. Piłsudskiego, co stworzyłoby naturalną ba-
rierę akustyczną. Raport dostępny na stronach: dabrowa-
-gornicza.pl, konsultacje.idabrowa.pl. PK

Od czerwca tego roku, chcąc 
zarejestrować samochód 
bądź wymienić dowód 
rejestracyjny, termin wizyty 
w urzędzie można umówić 
przez Internet.

– Wprowadzony przez nas system cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Dziennie z  tej for-
muły korzysta już od 15 do 20 osób, przy czym nie 
jest to pełen zakres możliwości. – mówi Michał 
Dratwiński, koordynator ds. rejestracji pojazdów.

Dzięki tej formule mieszkańcy mogą zaosz-
czędzić swój cenny czas przychodząc do urzędu 
w  umówionym dniu o  konkretnej godzinie i  „od 

ręki” załatwić wybraną sprawę, nie stojąc w „kla-
sycznej” kolejce.

W ten sposób można umówić się np. w sprawie 
złożenia wniosku o rejestrację samochodu, odbio-
ru stałego dowodu rejestracyjnego czy zgłoszenia 
sprzedaży auta. Z  systemu wyłączone są tylko 
sprawy związana z uprawnieniami do kierowania 
pojazdami, które na bieżąco są obsługiwane na do-
tychczasowych zasadach.

– Cały czas analizujemy działanie systemu i jeśli 
nadal będzie cieszył się rosnącym zainteresowa-
niem, jesteśmy przygotowani do zwiększenia ilości 
wizyt umawianych drogą internetową – podsumo-
wuje Michał Dratwiński.

Wizyty można umawiać poprzez stronę www.
kalendarz.dabrowa-gornicza.pl.

Wszelkie pytania czy uwagi dotyczące jego 
funkcjonowania można przesyłać na adres: mdra-
twinski@dabrowa-gornicza.pl.

Umów wizytę przez Internet

W trakcie konsultacji temat 
parkowania budził duże kon-
trowersje. Pojawiły się dwie 
grupy mieszkańców: pierwsza 
wnioskowała o zwiększenie 
liczby miejsc postojowych na 
każdym terenie, gdzie jest to 
możliwe, natomiast druga pro-
testowała przeciwko takim 
rozwiązaniom.
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Serce w roli głównej
Zagłębiacy mogą skorzystać z bezpłatnych badań serca i układu krążenia prowadzonych przez dą-
browski oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Pomysłodawcą i fundatorem programu „Po-
myśl ciepło o sercu” jest Tauron Ciepło.

– Niedawno zakończyliśmy projekt „Moderniza-
cja systemu ciepłowniczego gmin Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. W jego ramach wymie-
niono m.in. ponad 30 km sieci dystrybucyjnej. Zauwa-
żyliśmy, że funkcja sieci ciepłowniczej w  organizmie 
każdego miasta jest podobna do zadań układu krążenia 
w  organizmie człowieka. Oba te systemy zapewniają 
właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo, muszą za-
tem prawidłowo działać – tłumaczył podczas konferen-
cji prasowej Henryk Borczyk, prezes TAURON Ciepło.

– Problemy ze zdrowiem dotykają wszystkich, bo-
gatych i  biednych. Śmierć Jana Kulczyka pokazała, 
że nawet najbogatsi mogą przegrać z  chorobą. Dlate-
go tak ważna jest profilaktyka, wczesne wykrywanie 
i  wyeliminowanie wszelkich zaburzeń – podkreślił 
prof.  dr  hab. n. med. Paweł Buszman, prezes zarządu 
PAKS.

Partnerami akcji zostały Sosnowiec, Dąbrowa Górni-
cza, Będzin i Czeladź, a  także 13 spółdzielni mieszka-
niowych na terenie tych miast.

– Dobrze zarządzane miasto powinno funkcjonować 
jak zdrowy organizm. Niektóre jego części są w  lep-
szej czy słabszej formie, ale trzeba dążyć do tego, żeby 
wszystko było w prawidłowym stanie. W miastach o to 
muszą dbać władze, natomiast mieszkańcy w  trosce 
o swoje zdrowie mogą korzystać m.in. z takich akcji. To 
dla mnie naprawdę wielka satysfakcja, że w Dąbrowie 
działa oddział PAKS, który ma ogromne znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich Zagłębiaków – za-
znaczył Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Przykład dla mieszkańców, że należy dbać o kondycję 
i zdrowie, powinien iść z góry. Dlatego samorządowcy – 
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej; Rafał 
Adamczyk, wiceprezydent Będzina; Zbigniew Szaleniec, 
burmistrz Czeladzi – zmierzyli sobie ciśnienie krwi, po-
ziom cukru, zrobili również test wydolnościowy.

Z kolei mieszkańcy, w ramach programu „Pomyśl cie-
pło o sercu”, mogą bezpłatnie zmierzyć poziom cukru, 

cholesterolu, triglicerydów i  ciśnienie. Na podstawie 
wagi i wzrostu obliczony zostanie wskaźnik masy ciała. 
Kolejnym etapem jest badanie EKG i konsultacja z  le-
karzem. Wywiad lekarski i wyniki przeprowadzonych 
wcześniej badań pozwolą określić stan serca pacjenta. 
Jeśli wzbudzi niepokój specjalisty, wskaże on odpo-
wiedni sposób leczenia.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 
35 rok życia. Na początku należy wypełnić ankietę, 

dotyczącą  m.in. trybu życia, sposobu odżywiania, 
dbałości o  zdrowie czy chorób serca występujących 
w  rodzinie. Jej wyniki określą, czy ktoś kwalifikuje 
się do programu. Jeśli tak, pracownik Polsko-Ame-
rykańskich Klinik Serca skontaktuje się z pacjentem 
i umówi wizytę w dogodnym terminie. Liczba miejsc 
ograniczona. Więcej informacji i  zapisy na stronie 
cieploosercu.pl.

Przemysław Kędzior

W Tucznawie  
zaczynają budować

W  Tucznawie trwają przygotowania do rozpoczęcia bu-
dowy fabryki NGK NGK Ceramics Polska. Prace powinny 
ruszyć pełną parą w drugiej połowie września, po wmuro-
waniu kamienia węgielnego.

Spółka będzie wytwarzać nowoczesne filtry cząstek sta-
łych, zrobionych z  węglika krzemu, stosowanych w  samo-
chodowych układach wydechowych. Produkcja ma ruszyć 
na początku 2017 r. Zakład powstaje na obszarze 14,7 ha, 
należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Cały teren inwestycyjny obejmuje ponad 220 ha, które w li-
stopadzie zeszłego roku, dzięki wybudowanej przez miasto 
drodze, połączono z DK 94 i DW 796.

W fabryce w Dąbrowie Górniczej pracę początkowo znaj-
dzie co najmniej 70 osób. W ciągu kilku lat zatrudnienie ma 
wzrosnąć do około 260 osób. Planowane nakłady inwesty-
cyjne wyniosą minimum 76 milionów euro.
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Energia z troską o środowisko
Działający od końca maja blok 
energetyczny w Koksowni 
Przyjaźń wyprodukował 250 
tys. MWh energii elektrycznej. 
Wykorzystuje gaz, który 
powstaje w czasie koksowania 
węgla. Dlatego ma znaczenie nie 
tylko dla firmy, ale również dla 
środowiska.

– Funkcjonowanie bloku jest elementem naszej stra-
tegii optymalnego wykorzystywania produktów odpa-
dowych. Gaz koksowniczy staje się cennym paliwem. 
To wymierna korzyść ekonomiczna, ale również eko-
logiczna – podkreśla Bogusław Smółka z zarządu JSW 
KOKS S.A.

Roczna emisja dwutlenku węgla z  dąbrowskiego 
bloku opalanego gazem koksowniczym jest znacznie 
mniejsza, w  porównaniu do produkcji tej samej ilości 
energii w blokach na węgiel brunatny i kamienny, a tak-
że gaz.

– Wprowadzanie takich innowacyjnych rozwiązań 
ma duże znaczenie dla przedsiębiorstwa i miasta. Stwa-
rza perspektywy rozwoju firmy, daje miejsca pracy 
mieszkańcom i zwiększa wpływy do budżetu. Nie moż-
na oczywiście pominąć kwestii ochrony środowiska, bo 
racjonalne wykorzystanie gazu koksowniczego zmniej-
sza emisję dwutlenku węgla – wylicza Zbigniew Podra-
za, prezydent miasta.

Funkcjonowanie bloku energetycznego w  Koksowni 
Przyjaźń wpisuje się w długofalowe działania, zmierza-
jące do zapewnienia całej Grupie JSW S.A. samowystar-
czalności energetycznej.

– Potencjał bloku energetycznego i  elektrociepłow-
ni w  Dąbrowie to 110 MWe. Nasze cztery koksownie 
potrzebują 41 MWe. Nadwyżka przeznaczana jest do 
sprzedaży, zaspokaja też potrzeby KWK Knurów-
-Szczygłowice, a od września będzie też trafiać do KWK 
Budryk – informuje Bogusław Smółka.

– Do końca 2017 r. planujemy wybudować bloki ener-
getyczne przy KWK Zofiówka i koksowni Radlin. Dzięki 
temu wszystkie nasze koksownie i kopalnie będą samowy-
starczalne energetycznie, a nadwyżki trafią na rynek – za-
powiada Edward Szlęk, prezes zarządu Grupy JSW S.A.

Akt erekcyjny pod budowę bloku energetyczne-
go w  Koksowni Przyjaźń wmurowano 19 listopada 

2012 r. Latem 2014 r. zakończono główne prace mon-
tażowe oraz przeprowadzono próby funkcjonalne 
i  rozruchowe. W  grudniu podłączono blok do sieci 
dystrybucyjnej, a pod koniec maja 2015 r. rozpoczął 
pracę. Wartość inwestycji to 222,6 mln  zł (netto). 
120 mln  zł stanowiły środki zewnętrzne pozyskane 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach oraz z  kredytu 
inwestycyjnego z PKO BP. Pozostała kwota to środki 
własne spółki. Generalnym realizatorem był Energo-
instal Katowice S.A. Przy budowie pracowało prawie 
2200 osób.

Przemysław Kędzior

Wyróżnienie dla Brembo
Zakład produkcyjny tarcz hamulcowych firmy Brembo 

w Dąbrowie Górniczej otrzymał w lipcu od firmy Jaguar 
Land Rover, przyznawaną po raz pierwszy, nagrodę Gold 
Standard dla międzynarodowego dostawcy w 2015 roku. 
Zakład nagrodzono za terminowość i utrzymywanie wy-
sokiej jakości, spełnianie zarówno międzynarodowych 
norm, jak i standardów firmy Jaguar Land Rover, a także 
elastyczne podejście do rozwijających się potrzeb firmy.

– Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej ważnej na-
grody przyznanej przez Jaguar Land Rover – renomo-
wanego producenta OEM. Stanowi ona wyraz uznania 
za zaangażowanie i  ciężką pracę każdego pracownika 
naszego zakładu w Dąbrowie Górniczej. To właśnie oni 
sprawiają, że nieprzerwanie dostarczamy produkty naj-
wyższej jakości, zapewniając klientom obsługę na po-
ziomie przekraczającym ich oczekiwania – powiedział 
Guido Rovaro, Brembo Brake Disc Division Director.

Zakład produkcyjny Brembo w Dąbrowie Górniczej 
wykonuje dla Jaguar Land Rover tarcze hamulcowe 
do modeli Range Rover, Range Rover Sport, Discovery 
i Defender.
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Kręta droga do korzeni
Zbliżające się stulecie miasta to 
okazja, żeby bliżej poznać jego 
dzieje albo podzielić się wiedzą 
o nich. Są naprawdę barwne 
i interesujące, a wpisane w nie 
zostały nawet osobiste wątki… 
pewnego Chilijczyka.

Co łączy chilijskiego dermatologa z Dąbrową Górni-
czą? Wywodzący się stąd przodkowie, których historię 
chciałby odkryć.

– Mój dziadek, Stefan Szot, urodził się w Działoszy-
cach. Wyemigrował do Francji, jako górnik pracował 
w  Lille. Na emigracji urodził się mój ojciec, Czesław 
Szot. Po I Wojnie Światowej rodzina przyjechała do Dą-
browy Górniczej. Mieszkali w domu przy ul. Łabędzkiej 
32 – opowiada Jorge Szot, lekarz dermatolog, mieszka-
jący w Santiago de Chile.

Ulicy Łabędzkiej, gdzie mieszkali Szotowie, dziś już 
nie ma. Gdzie była?

– Łabędzka znajdowała się pomiędzy ul. Przybyla-
ka i  linią kolejową. W  latach 60-tych, gdy powstawała 
bocznica kolejowa prowadząca do Huty „Bankowej” 
i planowano rozszerzenie terenu zakładu, w tym rejonie 
rozpoczęły się wyburzenia. Mieszkałem wówczas na ul. 
Cieszkowskiego, której również już nie ma, a  sąsiado-
wała z ul. Łabędzką – opowiada dąbrowianin Aleksan-
der Pytel.

Obecnie teren porośnięty jest krzakami i drzewami, 
nie ma tam już pozostałości dawnej zabudowy.

– Przygotowuję książkę o  historii mojej rodziny, 
dlatego chciałbym dowiedzieć się więcej o  jej życiu 
w Dąbrowie. Wiem, że ojciec był piekarzem. Chciał-
bym ustalić, do której szkoły chodził, gdzie pracował 
dziadek, czym zajmowali się krewni – wylicza Jorge 
Szot.

Wojenna zawierucha i  okres powojenny rozrzuciły 
ród Szotów w różne strony świata.

– W trakcie II Wojny Światowej ojciec służył w woj-
sku. Dotarł do Francji, następnie do Szwajcarii, z której 
w 1949 r. wyemigrował do Chile. Jego siostra Zdzisława 
okupację spędziła w Dąbrowie, później przeprowadziła 
się do Bydgoszczy – opowiada Jorge Szot.

– Zgłasza się do nas sporo osób, również z zagranicy, 
które szukają swoich korzeni i śladów bliskich. Chile to 
najdalsze miejsce, z którego dotarł ktoś w poszukiwa-
niu historii rodziny – stwierdza Arkadiusz Rybak, dy-
rektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Muzeum to miejsce, gdzie można rozpocząć żmudną 
wędrówkę tropem rodzinnej historii.

– Często pomagamy odczytać coś ze starych doku-
mentów, jakimi dysponuje rodzina, powiedzieć coś 
o  osobach czy zdarzeniach, których dotyczą. Nasze 
miasto często odwiedzają Żydzi, np. rodzina fabrykanta 

Jakuba Kleina. Dziwią się, że w  miejscach, które zna-
ją z archiwalnych zdjęć, nie ma kamienic czy dawnych 
zakładów przemysłowych. Zmiana krajobrazu Dąbro-
wy nie ułatwia historycznych poszukiwań – tłumaczy 
Arkadiusz Rybak.

W 2016 r. przypadnie stulecie otrzymania przez Dą-
browę Górniczą praw miejskich. Z tej okazji w muzeum 
powstaje monografia miasta. Wszyscy, którzy chcą się 
podzielić archiwalnymi dokumentami, fotografiami 
czy rodzinnymi wspomnieniami, które pomogą w  jej 
opracowaniu, mogą kontaktować się z  placówką – ul. 
Legionów Polskich 69, (32) 262-36-95 m_sztygarka@
interia.pl. Osoby, które mają informacje na temat rodzi-
ny Szotów i ul. Łabędzkiej, mogą pisać na adres: jorge.
szot@gmail.com

Przemysław Kędzior

Wybory w dzielnicach
Dzień 20 września 2015 będzie „świętem demokra-

cji” w części dzielnic Dąbrowy Górniczej. Wszystko 
za sprawą wyborów do Rad Osiedli, które odbędą się 
w Antoniowie, Łęce, Łośniu, Okradzionowie, Strze-
mieszycach Małych, Trzebiesławicach, Tucznawie 
i Ujejscu.

W  Dąbrowie Górniczej do zadań Rad Osiedla 
(dzielnic) należy  m.in.: rozwiązywanie istotnych 
problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami 
(np. poprzez stałe dyżury członków rad), przyjmo-
wanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących 
dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi Rady 
Miasta Dąbrowa Górnicza i  opiniowanie spraw 
dotyczących dzielnic, a  następnie informowanie 
o nich mieszkańców, współorganizowanie i wspie-
ranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia 
mieszkańców (np.  w  zakresie komunikacji miej-
skiej, zagospodarowania przestrzennego, ochrony 
środowiska), współpraca z policją, strażą miejską, 
strażą pożarną w  zakresie utrzymania ładu, po-

rządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na 
terenie dzielnic.

Celem działania jednostki pomocniczej o  nazwie 
Rada Osiedla (dzielnicy) jest zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb jego mieszkańców oraz umożliwienie 
im pełnego uczestnictwa w życiu i gospodarce miasta 
oraz w  rozpatrywaniu istotnych spraw związanych 
z bieżącymi problemami osiedla. Funkcję w Radach 
Osiedla pełni się społecznie.

Rada dzielnicy działa na mocy uchwały rady gminy, 
co wynika z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o  sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 594), 
a zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia 
jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sławomir Żmudka – przewodniczący komisji 
prawno-organizacyjnej Rady Miejskiej w  Dąbrowie 
Górniczej:

– Rada Osiedla jest powołana do reprezentowa-
nia mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy 
to, jak wyglądać będzie nasze osiedle, czy dobrze bę-
dzie się nam na tym osiedlu mieszkać. Dlatego za-
praszamy do wyborów i współdziałania z Radą, do 

zgłaszania wniosków, dzielenia się Państwa inicjaty-
wami, do informowania o problemach.

Głosowanie we wszystkich dzielnicach odbędzie 
się w  dniu 20 września w  godzinach od 7 do 21. 
Mieszkańcy swoje głosy będą mogli oddać w  po-
szczególnych siedzibach Komisji Wyborczej:

• Antoniów – Świetlica Środowiskowa, ul. Spa-
cerowa 4

• Łęka – Świetlica Środowiskowa, ul. Przeloto-
wa 185a

• Łosień – Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Goło-
noska 23

• Okradzionów – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. 
Górna 1

• Strzemieszyce Małe – Świetlica Środowisko-
wa, ul. Główna 61

• Trzebiesławice – Szkoła Podstawowa nr 35, ul. 
Uczniowska 24

• Tucznawa – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 
Idzikowskiego 139

• Ujejsce – Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Miesz-
ka I 20
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Humanizacja medycyny
W piątą rocznicę śmierci wybitnej osobowości – prof. Kazimierza 
Imielińskiego, rodowitego dąbrowianina, lekarza-seksuologa, twórcy 
polskiej seksuologii, odbyła się w Warszawie debata pt. „Humaniza-
cja medycyny”, w której – na zaproszenie prof. Zbigniewa Izdebskie-
go – udział wzięła m.in. wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera.

Głos w  debacie zabrały także osoby reprezentują-
ce różne środowiska, nie tylko medyczne z  całej Pol-
ski, m.in.: prof. Paweł Łuków, ks. dr Arkadiusz Nowak, 
prof. Jerzy Stuhr, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, 
prof. Mirosław Wielgoś oraz red. Zbigniew Wojtasińki.

Dyskutowano m.in. o głównym aspekcie w procesie 
leczenia, podkreślanym szczególnie w dorobku nauko-
wym patrona spotkania – prof. Kazimierza Imielińskie-
go, którym jest podmiotowość pacjenta. Oznacza to, że 
pacjent jest partnerem, a nie instrumentem.

Paneliści poruszali wiele zagadnień z  zakresu hu-
manizacji medycyny – zastanawiali się, co zrobić, aby 
medycyna była postrzegana jako sztuka leczenia, a nie 
jedynie rzemiosło, jak sprawić, aby pacjent nie był dla 
lekarza przypadkiem choroby, lecz człowiekiem, któ-
remu należy pomóc. To podwaliny, które powinny bu-
dować wielopoziomowe porozumienie i  zrozumienie 
między lekarzem oraz chorym człowiekiem. Należy 
zwrócić uwagę na rolę kształcenia przeddyplomowe-
go oraz podyplomowego lekarzy, które mają niebaga-
telne znaczenie w  budowaniu kompetencji lekarskich. 
Porozumienie między dwoma stronami to integralna 
część sztuki lekarskiej, na którą składają się właściwa 
komunikacja obu stron, wzajemny szacunek oraz po-
czucie odpowiedzialności. To właśnie one mają klu-
czowe znaczenie w przebiegu procesu dochodzenia do 
zdrowia. – Zaczynamy rozmawiać o potrzebie powrotu 
do takiego podejścia i takiej medycyny, która wymaga 
bezpośredniego kontaktu z pacjentem – czasu, wspar-
cia, szacunku i empatii. Aby tak się stało, powinniśmy 
rozpocząć debatę o tym, w jaki sposób kształcić lekarzy, 
jaki dobór na studia powinien obowiązywać, jak powi-
nien przebiegać proces edukacji studenta medycy oraz 
jakie kwalifikacje powinien mieć asystent, który się 
nim opiekuje. I dalej, w jaki sposób powinna następo-
wać edukacja po zakończonych studiach i proces wybo-
ru specjalizacji. Wszystko to jest bardzo ważne w mo-
mencie, kiedy samodzielnie przystępuje się do opieki 
nad pacjentem – mówiła poseł Beata Małecka-Libera. 
– Wszystkie idee propagowane przez prof. Kazimierza 
Imielińskiego są mi niezmiernie bliskie. Często spoty-
kaliśmy się tutaj – w Dąbrowie Górniczej, rodzinnym 
mieście profesora, którego jest honorowym obywate-
lem, jak i na wielu konferencjach w Warszawie. Była to 
wzajemna wymiana doświadczeń, nie tylko tych z za-
kresu leczenia ludzi, ale przede wszystkim kontaktów 
z człowiekiem, otwartych relacji pacjent – lekarz – do-
daje poseł Małecka-Libera.

Profesor Kazimierz Mikołaj Imieliński – propagator 
idei humanizacji jest autorytetem oraz mistrzem dla 
wielu pokoleń naukowców i  lekarzy. Został docenio-
ny na świecie jako założyciel i prezes najpierw Polskiej 
Akademii Medycyny, a następnie Światowej Akademii 
Medycyny im. Alberta Schweitzera.

Paulina Wróblewska
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Muzyczna rywalizacja w Pałacu
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka powraca do Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej. Koncert inauguracyjny, dziewiątej już edycji, odbędzie się 14 września, 
o godz. 18.00 w sali teatralnej.

Ważna dla Dąbrowy Górniczej impreza, poświęcona 
kompozytorowi urodzonemu w tym mieście, gromadzi 
każdego roku młodych muzyków, którzy nie ukończyli 
jeszcze 29. roku życia. Rywalizują zawsze w trzech spe-
cjalnościach, każdego roku są to inne instrumenty. Tym 
razem zgłosiło się 45 instrumentalistów, grających na: 
harfie, kontrabasie oraz puzonie basowym lub tubie. 
Pochodzą z: Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Ka-
nady, Belgii, Kuby, Japonii, Węgier, Rosji oraz Polski. 
Uczestników oceniać będzie międzynarodowe jury pod 
przewodnictwem harfistki, prof.  Helgi Storck z  kato-
wickiej Akademii Muzycznej.

– Wszystkie te specjalności po raz pierwszy poja-
wiają się na Konkursie – mówi prof.  Zygmunt Tlatlik 
z katowickiej Akademii Muzycznej, dyrektor artystycz-
ny Konkursu. – Stwarza to rzadką okazję posłuchania 
młodych artystów z całego świata w solowym repertu-
arze tych instrumentów. Zaproszenie na wszystkie kon-
certy i  przesłuchania kieruję do miłośników muzyki 
oraz do młodzieży szkolnej, akademickiej i ich pedago-
gów z całego regionu. To dzięki niezwykłym staraniom 
władz Dąbrowy Górniczej oraz merytorycznej opiece 
katowickiej Akademii Muzycznej odbywa się co roku 
nasz Konkurs.

W ostatnich latach, z powodu remontu Pałacu Kultu-
ry Zagłębia, przesłuchania odbywały się w Katowicach. 
Teraz już cały konkurs powrócił do Dąbrowy Gór-
niczej. Podczas koncertu inauguracyjnego zabrzmią 
utwory patrona Michała Spisaka oraz: Richarda Gallia-

no, Wojciecha Kilara, Aleksandra Borodina i Giuseppe 
Verdiego. Wystąpią Simfonia Varsovia pod batutą Ewy 
Strusińskiej, Chór Filharmonii Śląskiej oraz soliści: 
Magdalena Lisak (fortepian) oraz Michał Gajda – ubie-
głoroczny zdobywca pierwszej nagrody (akordeon). 

Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 15 września, 
o godz. 11.00. Na Koncert Laureatów i uroczyste wrę-
czenie nagród zapraszamy 23 września, o godz. 18.00. 
Wstęp na koncerty i przesłuchania jest wolny.

Regina Gowarzewska

Festiwal ludzi aktywnych
29 sierpnia zagłębiowskie 
organizacje pozarządowe 
będą prezentować swoją 
działalność oraz prowadzić 
zajęcia, warsztaty i pokazy dla 
uczestników Festiwalu Ludzi 
Aktywnych. 

Tegoroczny Festiwal rozpocznie się uroczystym 
przemarszem przez park Hallera przedstawicieli 
trzeciego sektora w  asyście Miejskiej Orkiestry Dę-
tej. O godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie 
imprezy.

W godzinach od 12.00 do 18.00 będą czynne stoiska 
organizacji, gdzie na odwiedzających park czeka mnó-
stwo atrakcji  m.in. dla najmłodszych Bieg Przedszko-
laka, warsztaty plastyczne i zabawy taneczne, dla nieco 
starszych pomiar poziomu cukru, zajęcia sportowe, po-
rady dietetyczne, degustacje itp. Na scenie festiwalowej 
będzie można podziwiać prezentacje artystyczne zespo-
łów i grup działających oraz prowadzonych przez orga-
nizacje pozarządowe. 

Festiwal to także doskonała okazja, żeby uzyskać do-
datkowe informacje odnośnie „Strategii Rozwoju Mia-
sta: Dąbrowa Górnicza 2022”. Dyżur konsultacyjny pra-
cownika Urzędu Miejskiego odbędzie się w godzinach 
13.00-15.00.

Atrakcje dodatkowe:
• 13.00 Bieg Przedszkolaka
• 12.00-14.00 Dąbrowska Moc Siłaczy – zawody 

w wyciskaniu sztangi

Imprezy towarzyszące:
• Eurocamping Błędów – „Mini Surviwal IV – Ak-

tywny Senior” – Stowarzyszenie Integracji Mię-
dzypokoleniowej „Od Juniora do Seniora”

• Pogoria III – „X Mistrzostwa Polski Psów Ra-
towniczych i  Pracujących w  Wodzie” – Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

• Muzeum Miejskie Sztygarka – „Dni Fantastyki 
Militarnej – Fury Player Strike” – Stowarzyszenie 
Fantastyki Militarnej

Patroni medialni: TVP Katowice, ngo.pl
Patroni: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, OFOP
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GÓRNICZA
DĄBROWA

Na kolejnych stronach publikujemy listę zweryfikowanych projektów, które zostały złożone w ramach III edycji 
Dąbrowskiego  Budżetu Partycypacyjnego.
Wkrótce, podczas dzielnicowych forów, które odbędą się we wszystkich dzielnicach, będzie można o nich podyskutować. 
W efekcie powstanie lista projektów, które jesienią trafią pod głosowanie.

ALEJE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 377 835,60 zł

1. Aleksandra Gancarczyk-Witek. Modernizacja infra-
struktury parkingowej oraz remont chodnika prowa-
dzącego do klatek wejściowych. Teren wewnątrz osie-
dla pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 22 i 23. 32 
100,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do 
uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

2. Krzysztof Mucha. Nowa ulica Słowackiego. ul. Słowac-
kiego - rejon budynków Słowackiego 1,2,3,4 oraz Mic-
kiewicza 26,27,29. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

3. Michał Matyjasik. Plac rozrywki dla najmłodszych. Te-
ren pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 34 i 36. 170 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

4. Edward Czaja. Zdrowie pod chmurką. Teren Gimna-
zjum nr 4 ul. Wyspiańskiego 1. 144 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

5. Ireneusz Witas-Tryjański. Bliżej siebie - senior i junior 
w świecie multimediów i gier logicznych. Szkoła Pod-
stawowa nr 8 ul. Krasińskiego 34. 220 530,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji. 

6. Renata Mazur. Poprawa wizerunku osiedla Mickiewi-
cza. teren w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 
17,15,14,18.19,16,12,13,8,9,10. 350 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

7. Agnieszka Sarnicka-Mikos. Budowa nowego chodnika 
wraz z oświetleniem od bloku nr 40 przy ulicy Kra-
sińskiego w stronę hipermarketu Real. Chodnik pro-
wadzący od bloku przy ul. Krasińskiego 40 w stronę 
hipermarketu Real. -. Projekt niemożliwy do realizacji 
- proponowana lokalizacja stanowi drogę dojazdową 
do garaży. Budowa oświetlenia jest uwzględniona w 
tegorocznym budżecie Gminy w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy 
zastosowaniu nowoczesnej technologii LED” 

8. Agnieszka Sarnicka-Mikos. Utwardzenie gruntu mię-
dzy garażami. Teren pomiędzy garażami przy ul. Prze-
mysłowej. 100 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

9. Rafał Piasecki. Chodnik do garaży od ul. Krasińskiego. 
Dojścia do garaży od strony ulicy Krasińskiego. -. Pro-
jekt w trakcie weryfikacji 

10. Rafał Piasecki. Rewitalizacja terenu wokół skwerów 
na os. Mickiewicza. ul. Mickiewicza - teren pomiędzy 
blokami nr 17,18,19,20,21. ul. Mickiewicza - teren po-
między blokami nr 12,16,17,15,19. 216 500,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji. 

11. Artur Jureczko. Nowe estetyczne śmietniki na ul. Kra-
sińskiego 44-46-48. Kontenery zlokalizowane pomię-
dzy blokami przy ul. Krasińskiego 44 - 49. 60 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji. 

ANTONIÓW
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 68 835,45 zł
1. Monika Karczmarek. Mini siłownia zewnętrzna. Świe-

tlica Środowiskowa. ul. Spacerowa 4. 68 500,00 zł. Pro-
jekt możliwy do realizacji 

2. Magdalena Michalska-Osowska. Ogrodzenie terenu 
Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie. Świetlica Śro-
dowiskowa. ul. Spacerowa 4. 100 000,00 zł. Projekt nie-
możliwy do realizacji - szacunkowa wartość projektu 
przekracza wartość środków dla dzielnicy 

3. Czesława Machura. Doposażenie kuchni w świetlicy w 
Antoniowie w formie zakupu pieca gazowego 6 palni-
kowego, taboretu gazowego i dużej lodówki i patelni 
elektrycznej. Świetlica Środowiskowa. ul. Spacerowa 4. 
-. Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryte-
rium ogólnodostępności dla mieszkańców. 

BŁĘDÓW
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 112 082,70 zł

1. Halina Koziak. Moje miejsce na stadionie „Tęczy”. Te-
ren obok boiska Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza 
Błędów”. 112 048,46. Projekt częściowo możliwy do 
realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców 

2. Beata Wiszniewska. Doposażenie Świetlicy Środowi-
skowej w Błędowie w sprzęt nagłaśniający. Świetlica 
Środowiskowa, ul. Żołnierska 180. 11 000,00 zł. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców. 

BRODWAY
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 307 769,25 zł 

1. Zuzanna Lewsza-Paprocka. Wzrastamy w przyszłość. 
Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4. 251 900,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

2. Ewa Rogacz. Miejsca parkingowe dla mieszkańców 
przy budynkach ul. Tysiąclecia 4 i 6. Teren pomiędzy 
blokami przy ul. Tysiąclecia 4 i Tysiąclecia 6. -. Projekt 
niemożliwy do realizacji - na wskazanym obszarze 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie 
dopuszcza budowy miejsc postojowych 

3. Halina Cieślicka. Chodnik w miejscu wydeptanej w tra-
wie ścieżki przy ulicy Morcinka. Ścieżka prowadząca 
od parkingu przy ul. Morcinka 16 do placu zabaw, si-
łowni przy ul. Tysiąclecia 6. 9 000,00 zł. Projekt możli-
wy do realizacji 

4. Damian Rasała, Grzegorz Guziński. Miejsca parkingo-
we dla mieszkańców osiedla Morcinka. Teren za blo-
kami ul. Morcinka 8 oraz przy blokach ul. Morcinka 
1,3,5,7,9. -. Projekt w trakcie weryfikacji. 

GOŁONÓG
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 308 001,45 zł

1. Jarosław Bugaj. Zielony Eko Parking. Teren w pobliżu 
Przedszkola nr 4 (wzdłuż drogi dojazdowej do prze-

pompowni). 50 100,00 zł. Projekt częściowo możliwy 
do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców 

2. Karina Koczaj-Rybak. Nowoczesny, bezpieczny i rozwo-
jowy plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Plac zabaw 
przy ul. Cedlera. 305 000,00 zł. Projekt możliwy do re-
alizacji 

3. Marcin Kołodenny. Auto-Stop. ul. Cedlera (pomiędzy 
budynkami 2 i 3). -. Projekt w trakcie weryfikacji 

4. Łukasz Leks. Miejsce do grilla w Gołonogu. Teren w po-
bliżu. Szkoły Podstawowej nr 18. Al. Józefa Piłsudskie-
go 73. 5 500,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

5. Mateusz Stępień. Modernizacja chodnika na ulicy Ce-
dlera. chodnik przy ul. Cedlera 14, 16. 40 000,00 zł. Pro-
jekt możliwy do realizacji. 

6. Lech Ramus. Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Wybickiego 3 a. Filia 
nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Wybickiego 3 a. 
102 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

7. Łukasz Leks. Parking przy ul. Cedlera. ul. Cedlera (w po-
bliżu Przychodni Zdrowia „Na Cedlera”). 196 212,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji. 

KASPRZAK. 
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 515 356,05 zł

1. Zbigniew Masina. Rewitalizacja części placu osiedla 
Hutników. teren placu „Hutnika” na Osiedlu Kasprza-
ka. 469 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

2. Wiesław Smoliński. Remont chodnika na terenie Przed-
szkola nr 36. teren Przedszkola nr 36, ul. Tysiąclecia 23. 
-. Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryte-
rium ogólnodostępności dla mieszkańców 

3. Sylwia Szałwińska. Szkolny plac zabaw „Przy schronie”. 
teren Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Tysiąclecia 25. 320 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

4. Jadwiga Łechtańska. Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż 
ciągu garaży przy ul. Młodych wraz z odwodnieniem li-
niowym. garaże przy ul. Młodych. -. Projekt w trakcie 
weryfikacji 

5. Marcin Markowski. Biblioteka naszych marzeń. Filia nr 
7 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kasprzaka 46. 100 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. 

6. Jolanta Markowska. Wymiana chodnika. Chodnik obok 
budynku energetycznego pomiędzy blokami przy ul. 
Kosmonautów 3 i 5. 10 000,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji 

7. Wiesław Smoliński. Remont chodnika przy ul. Kosmo-
nautów 7. ul. Kosmonautów 7. 18 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

8. Zbigniew Masina. Remont chodnika w rejonie bloku 
27,29,31. Chodnik w rejonie bloków przy ul. Tysiącle-
cia 27,29,31 oraz ul. Kasprzaka 54. 50 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

9. Magdalena Miczka. Spacer wzdłuż ulicy Młodych z 
możliwością odpoczynku na ławeczce ETAP I. Teren 
wzdłuż górnego odcinka ul. Młodych (od strony blo-
ków przy ul. Kasprzaka 56-64). 170 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

10. Sabina Śmich. Modernizacja ogrodzenia terenu Przed-
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szkola nr 14. Przedszkole nr 14, ul. Tysiąclecia 25 a. -. 
Projekt niemożliwy do realizacji - nie spełnia kryte-
rium ogólnodostępności dla mieszkańców 

11. Wiesław Smoliński. Remont schodów oraz ułożenie 
kostki brukowej przy ul. Kosmonautów 1. Schody usy-
tuowane przy bloku ul. Kosmonautów 1. 17 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

12. Magdalena Miczka. Coś dla zmotoryzowanych dział-
kowiczów. ul. Młodych (przy ogródkach działkowych). 
130 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

KUŹNICZKA NOWA
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 42 887,10 zł

1. Jolanta Olaszewska. „Rozwój Świetlicy Środowiskowej 
w Kuźniczce Nowej” Etap II. Świetlica Środowiskowa, 
ul. Kuźniczka Nowa 48. 38 600,00 zł. Projekt częściowo 
możliwy do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnico-
wym Forum Mieszkańców. . 

ŁAZY BŁĘDOWSKIE. 
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 51 420,45 zł

1. Damian Czechowski. Rozbudowa placu zabaw - budowa 
mini siłowni, oświetlenie placu. Teren przy budynku 
OSP Łazy Błędowskie. 51 400,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji 

2. Patrycja Krawczyk. Kontynuacja chodnika. Ulica Łazy 
Błędowskie od nr 92 w stronę Wypalenisk po prawej 
stronie jezdni. 152 100,00 zł. Projekt niemożliwy do 
realizacji - szacunkowy koszt projektu przekracza war-
tość środków dla dzielnicy. . 

ŁĘKA
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 70 576,95 zł

1. Artur Markot. Spotkajmy się Etap II. Teren OSP Łęka, 
ul. Przelotowa 5. 70 576,95 zł. Projekt możliwy do re-
alizacji 

2. Przemysław Kępski. Wypoczywaj aktywnie. Teren OSP 
Łęka, ul. Przelotowa 5. 70 500,00 zł. Projekt częściowo 
możliwy do realizacji 

3. Adam Kopa. Edukacja integracyjna - dobrem naszej 
dzielnicy. Budynek OSP Łęka, ul. Przelotowa 5. 8 500,00 
zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji 

4. Emil Urgacz. Sportowa dzielnica. Ulica Dąbrowszcza-
ków. -. Projekt niemożliwy do realizacji. Z uwagi na 
małą szerokość działki brak jest możliwości wykonania 
boiska do piłki nożnej. 

5. Karina Krochmal. Bezpieczny dojazd do domu. Ulica 
Przelotowa. -. Projekt w trakcie weryfikacji. . 

ŁĘKNICE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 192 888,30 zł

1. Bogdan Zandecki. Zespół rekreacyjno-sportowy dla 
mieszkańców osiedla Łęknice. Plac pomiędzy ul. Topo-
lową 22, Topolową 24 i Topolową 26. 192 880,00 zł. Pro-
jekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia 
na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

2. Maria Sołtysik. Aktywnie z Biblioteką. Filia nr 20 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, ul. Topolowa 32. 50 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Krzysztof Macek. Doposażenie boiska sportowego. Bo-
isko sportowe pomiędzy blokami 30 a 50 przy ul. To-
polowej. 23 000,00 zł. Projekt częściowo możliwy do 
realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców 

4. Grzegorz Rabsztyn. Wykonanie oświetlenia drogi do-
jazdowej oraz chodnika do kompleksu garaży przy ul. 
Topolowej. Droga dojazdowa do garaży przy ul. Topo-
lowej. 47 200,00 zł. Projekt częściowo możliwy do re-
alizacji - realizacja zadania w zakresie oświetlenia pla-
nowana jest do wykonania z budżetu Gminy w ramach 
inwestycji „Wykonanie nowych punktów świetlnych na 
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w nowoczesnej tech-
nologii LED”. . 

ŁOSIEŃ
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 115 275,45 zł

1. Tamara Porębska. Poprawa jakości życia mieszkańców 
ulicy Ząbkowickiej poprzez zamontowanie nowych 
LED-owych źródeł oświetlenia ulicy. Ulica Ząbkowic-
ka. 60 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

2. Rafał Pawluś. Dla bezpieczeństwa projekt niewielki - 
podjazd dla wózków z miejscem dla ERki. Teren przy 
budynku zlokalizowanym przy ul. Przedziałowej 1. 32 
100,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Elżbieta Mikołajczyk. Doposażenie Świetlicy. Świetlica 
Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1. 20 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

4. Władysław Guzik. Składany zestaw ogrodowy. Budynek 
OSP Łosień, ul. Gołonoska 33. 5 400,00 zł. Projekt moż-
liwy do realizacji 

5. Monika Kosmala. „Z matematyką za pan brat” - kur-
sy przygotowujące dzieci i młodzież do egzaminów z 
matematyki (egzaminu szóstoklasisty, gimnazjalnego i 
matury). -. -. Projekt niemożliwy do realizacji – termin 
realizacji projektu niezgodny z harmonogramem Dą-
browskiego Budżetu Partycypacyjnego. 

6. Iwona Szylkiewicz. Monitoring zewnętrzny i wewnętrz-
ny Szkoły Podstawowej nr 26 w Dąbrowie Górniczej. 
Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23. 19 000,00 
zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgod-
nienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

7. Paulina Mistela. Wyposażenie dwóch pracowni szkol-
nych: zajęć językowych oraz zajęć sportowych. Szkoła 
Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23. 50 000,00 zł. Pro-
jekt możliwy do realizacji 

8. Dobrosława Tomzik. Zakup książek i doposażenie Filii 
nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Gór-
niczej - Łośniu. Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, ul. Pocztowa 3. 22 000,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji. . 

MANHATTAN
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 413 652,45 zł

1. Ryszard Harańczyk. Rozbudowa monitoringu wizyjne-
go na osiedlu Sikorskiego. Os. Manhattan: przystanek 
autobusowy (przy bloku Al. J. Piłsudskiego 30); plac as-
faltowy pomiędzy blokami nr 30, 34 i 36. 81 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

2. Ryszard Harańczyk. Siłownia pod chmurką przy ulicy 
Leśnej 7. plac wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. 
Leśną 7 i ul. Długą 3. 90 000,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji 

3. Ryszard Harańczyk. Miejsca parkingowe przy ul. Dłu-
giej. teren za blokami przy ul. Leśnej 5 (obok garaży). 
268 250,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

4. Ryszard Harańczyk. Wymiana ogrodzenia placyku 
zabaw na Manhattanie. plac zabaw zlokalizowany 
przy bloku Al. J. Piłsudskiego 34. 26 000,00 zł. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

5. Ryszard Harańczyk. Wyposażenie osiedla w stojaki ro-
werowe. teren przy Zespole Szkół nr 2 oraz na skwerze 
(przy planowanej lokalizacji siłowni zewnętrznej). 7 
500,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

6. Ryszard Harańczyk. Dosadzenie nowych drzew i żywo-
płotu na Manhattanie. od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. 
Piłsudskiego do przystanku Dąbrowa Górnicza: Man-
hattan kier. 47 500,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

7. Anna Morawska, Sylwia Grudniak. Zielony skwerek na 
Leśnej. teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. 
Leśna 5 i Długa 7. 137 800,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji 

8. Andrzej Skubera. Oświetlenie skwerku przed blokiem 
przy Al. J. Piłsudskiego 32 - Osiedle Manhattan. skwer 
przy Zespole Szkół nr 2. -. Projekt niemożliwy do re-
alizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypa-
cyjnego. Zadanie planowane do wykonania z budże-
tu Gminy w ramach inwestycji „Wykonanie nowych 
punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górni-
cza w nowoczesnej technologii LED” 

9. Andrzej Skubera. Oświetlenie osiedlowego ciągu pie-
szo-jezdnego na Osiedlu Manhattan. ciąg pieszo-jezd-
ny biegnący wzdłuż bloku przy Al. J. Piłsudskiego 32. 
-. Projekt niemożliwy do realizacji w ramach Dąbrow-
skiego Budżetu Partycypacyjnego. Zakres prac będzie 
realizowany w ramach zadania „Rozbudowa miejsc 
parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu 
komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego - Etap III” 

10. Andrzej Skubera. Aktywny Manhattan. Filia nr 5 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Al. J. Piłsudskiego 32. 
95 500,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

11. Grzegrz Przewieźlik. Nowa szafka, modernizacja i 
sportowa wyprawka. Zespół Szkół nr 2. Al. J. Piłsud-
skiego 24. -. Projekt niemożliwy do realizacji - brak zgo-
dy zarządcy nieruchomości. . 

MARIANKI
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 41 145,60 zł

1. Aneta Kominek. Budowa chodnika przy ul. Marianki. 
ul. Marianki. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

2. Aneta Kominek. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na 
placu zabaw w Mariankach. Plac zabaw w pobliżu przy-
stanku autobusowego. do kwoty 41 140,00 zł. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

3. Aneta Kominek. Strefa wypoczynku dla wszystkich 
pokoleń - siłownia przy placu zabaw. Teren obok przy-
stanku autobusowego oraz placu zabaw. 38 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

4. Kamila Żołędziewska. Bezpieczne dzieciństwo. Plac za-
baw w pobliżu przystanku autobusowego. 41 140,00 zł. 
Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców. . 

MYDLICE POŁUDNIOWE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 569 574,75 zł

1. Jarosław Kamiński. Fajny plac zabaw przy ul. Legionów 
Polskich 149,147,145,143. Teren pomiędzy blokami Le-
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gionów Polskich 149,147,145,143. 241 200,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

2. Aleksandra Balcerczyk. Nowoczesna szkoła oknem 
na świat. Zespół Szkół nr 7 ul. Jaworowa 6. -. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

3. Ryszard Pająk. Siłownia ogólnodostępna Herkules. Te-
ren przy boisku sportowym od strony ul. Jakuba Dąb-
skiego. 110 400,00 zł. Projekt częściowo możliwy do 
realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców 

4. Ryszard Pająk. Cichy Kącik. Teren pomiędzy budyn-
kami ul. Legionów Polskich 127,129,131. 195 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

5. Roman Stachurski. Częściowa modernizacja drogi wraz 
z wykonaniem miejsc postojowych. ul. Ludowa 23. 400 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

6. Kamil Dybich. „PAM” - plac aktywności mieszkańca - 
etap I. Teren wewnątrz osiedla przed Klubem Osiedlo-
wym „Krąg” pomiędzy ulicami: Ludowa. 569 574,75 zł. 
Projekt możliwy do realizacji. 

7. Zdzisław Piżuch. Siłownia pod chmurką. Teren przed 
budynkiem przy ul. Dąbskiego 1 i Dąbskiego 3. 80 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

8. Grzegorz Hendzel. Ekologiczne miejsca parkingowe 
przy bud. Dąbskiego 7. Droga wewnątrzosiedlowa przy 
ul. Dąbskiego 7. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

9. Robert Warwas. „Zielony zakątek” - rewitalizacja po-
dwórka przy ul. Legionów Polskich w otoczeniu bloków 
127, 129, 131 i 111. Teren wewnątrz osiedla ul. Legionów 
Polskich 127,129,131,111. 143 200,00 zł. Projekt możliwy 
do realizacji 

10. Robert Warwas. „Zielone Serce Mydlic - park rodzin-
ny” opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy 
Zespole Szkół nr 7. Teren przy Zespole Szkół nr 7 ul. 
Jaworowa 6. do wysokości środków przyznanych dla 
dzielnicy. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do 
uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

11. Robert Warwas. „Eko Parking” - wykonanie 18 miejsc 
parkingowych z płyt ażurowych przy ul. Legionów Pol-
skich 143. Teren przy ul. Legionów Polskich 143. -. Pro-
jekt w trakcie weryfikacji 

12. Tadeusz Orpych. Klub Krąg - reaktywacja. Klub Osie-
dlowy „Krąg”. ul. Ludowa 19 a. 250 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

13. Edward Zieliński. Rozbudowa parkingu przy ul. Le-
gionów Polskich w otoczeniu bloków nr 111, 113, 131. 
Teren przy blokach ul. Legionów Polskich 111,113,131. -. 
Projekt w trakcie weryfikacji. 

14. Anna Boboń. Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 
18 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Filia nr 18 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. ul. Legionów Polskich 131 a. 98 
300,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

15. Marek Węgrzynowicz. Budowa parkingu przy ulicy 
Ludowej 1. Teren przy ul. Ludowej 1. -. Projekt w trakcie 
weryfikacji 

16. Marek Węgrzynowicz. Modernizacja parkingu 
oraz utworzenie miejsca spotkań mieszkańców osie-
dla. Teren pomiędzy blokami Legionów Polskich 
149,147,145,143. -. Projekt niemożliwy do realizacji - 
brak dołączenia zgody zarządcy nieruchomości. 

17. Anna Andriulo. Bajkowy zakątek. Teren pomiędzy blo-
kami ul. Legionów Polskich 143,145,149. 234 800,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji. . 

MYDLICE PÓŁNOCNE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 408 892,35 zł

1. Kazimiera Leszczyk. Żyjmy zdrowo. Piknik w dzielnicy 
Mydlice Północne (boisko przy bloku ul. Dąbrowskiego 
34). 10 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

2. Czesław Bigaj, Dorota Bator-Bigaj. Plac rekreacji i zaba-

wy dla dzieci, rodziców oraz seniorów - przy ulicy Sien-
kiewicza, pomiędzy budynkami nr 6a oraz 10. Teren 
naprzeciwko bloku Sienkiewicza 10 (przy placu zabaw). 
400 000,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji 
- do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkań-
ców 

3. Czesław Bigaj, Dorota Bator-Bigaj. Remont chodnika 
przy ulicy Sienkiewicza, między budynkami Sienkiewi-
cza 6, Sienkiewicza 12. chodnik przy ul. Sienkiewicza 
10. 23 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

4. Piotr Ślusarczyk. Oświetlenie dla mieszkańców Żerom-
skiego 3, 3a, 5, 5a i remont chodnika. Teren pomiędzy 
blokami przy ul. Żeromskiego 3, 3a, 5 i 5a. -. Projekt 
niemożliwy do realizacji - brak zgody zarządcy nieru-
chomości 

5. Piotr Ślusarczyk. Remont chodnika przy ulicy Dąbrow-
skiego 36-44 oraz utworzenie miejsc parkingowych . 
Wzdłuż ul. Dąbrowskiego 36 - 44. 156 400,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji. 

6. Piotr Ślusarczyk. Parking przy ul. Dąbrowskiego. Teren 
przy ul. Dąbrowskiego 34 (przy obecnym parkingu 
samochodowym). -. Projekt niemożliwy do realizacji 
w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Teren przeznaczony pod budowę parkingu wielopozio-
mowego 

7. Piotr Ślusarczyk. Remont chodnika ul. Sienkiewicza 10. 
Chodniki wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 10. 160 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

8. Piotr Ślusarczyk. Siłownia pod chmurką, plac do ćwiczeń 
kalistenicznych, remont chodnika wzłuż klubu MMA. 
Teren za budynkiem przy ul. Sienkiewicza 14,14a. 121 
400,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do 
uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

9. Piotr Ślusarczyk. Parking przy ul. Sienkiewicza 7 dla 30 
aut. Boisko przy bloku na ul. Sienkiewicza 7. -. Projekt 
nie spełnił wymogów formalnych 

10. Piotr Ślusarczyk. Remont chodnika wzdłuż ulicy Łu-
kasińskiego i Chopina z utworzeniem miejsc parkingo-
wych. Chodnik przy ul. Chopina 3 (do skrzyżowania); 
chodnik wzdłuż ul. Łukasińskiego; chodnik oraz miej-
sca postojowe przy ul. Łukasińskiego przy budynkach 
handlowych oraz przy bloku nr 17. -. Projekt w trakcie 
weryfikacji 

11. Bożena Kozak. Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy 
Dąbrowskiego na osiedlu Mydlice Północ. Chodnik 
wzdłuż ulicy Dąbrowskiego (od hydroforni oraz przy 
budynkach bloków Dąbrowskiego 42, 44). 163 900,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji. 

12. Danuta Jacek. Bezpieczne i estetyczne chodniki na 
osiedlu Mydlice Północ. Chodnik łączący pasaż pieszy 
przy budynku na ul. Żeromskiego 13 z ul. Sienkiewicza 
oraz wzdłuż ulicy Sienkiewicza do ul. Sobieskiego. 180 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

13. Krystyna Pawlik. Wymiana płyt betonowych na kostkę 
brukową + nowe miejsca parkingowe. Chodniki przy ul. 
Chopina 3 (do skrzyżowania oraz od sklepu Frac do blo-
ku nr 32); chodnik i miejsca postojowe wzdłuż ul. Łuka-
sińskiego (od skrzyżowania z ul. Chopina) przy budyn-
kach handlowych. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

14. Dominika Siewniak-Maciuszek. „Chodzę bezpiecznie” 
- remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza. ul. Sienkie-
wicza od skrzyżowania przy budynku Sienkiewicza 20 
do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. 83 450,00 zł. Pro-
jekt możliwy do realizacji 

15. Anna Łukasik. Siłownia plenerowa przy Zespole Szkół 
Sportowych dla uczniów, studentów, seniorów, rodzin 
- mieszkańców dzielnicy Mydlice Północne. Teren Ze-
społu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. 
-------------. Projekt niemożliwy do realizacji - ze wzglę-
du na prace związane z inwestycją „Termomoderniza-
cja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych” 
projekt nie może zostać zrealizowany na wskazanym 
terenie 

16. Jolanta Stasikowska. Śmiecholand. Przedszkole nr 39 
ul. Mireckiego. -. Projekt niemożliwy do realizacji - 
brak zgody zarządcy nieruchomości. 

17. Joanna Pruś. Budowa parkingu w okolicach bloku Mi-
reckiego 9. Teren przy bloku na ul. Mireckiego 9. -. Pro-
jekt w trakcie weryfikacji 

18. Joanna Pruś. Modernizacja ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego miejscem integracji oraz rekreacji 
dzieci i młodzieży. Boisko przy bloku na ul. Dąbrow-
skiego 34. 320 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

19. Joanna Pruś. Utworzenie około 60 miejsc parkin-
gowych przy ulicy Dąbrowskiego 30, 34, 36. Teren 
przy ul. Dąbrowskiego 34 (przy obecnym parkingu 
samochodowym). -. Projekt niemożliwy do realizacji 
w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Teren przeznaczony pod budowę parkingu wielopo-
ziomowego 

20. Marta Grzeszuk. Realizacja koncepcji zagospodarowa-
nia terenu pomiędzy ul. Chopina a ul. Łukasińskiego. 
Teren pomiędzy blokami przy ul. Chopina 3 i Łukasiń-
skiego 18-28. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

21. Aneta Drzazga-Rojewska. Doposażenie placu zabaw. 
Teren pomiędzy blokiem przy ul. Dąbrowskiego 34 i 38. 
95 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

22. Aneta Drzazga-Rojewska. Asfaltowe przejście do cen-
trów handlowych. Teren obok garaży (łuk ul. Dąbrow-
skiego i ul. Chopina) przy parkingu samochodowym. -. 
Projekt w trakcie weryfikacji. . 

OKRADZIONÓW
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 73 421,40 zł

1. Adam Klimczyk. „Gramy w piłkę przez cały rok” - Bu-
dowa profesjonalnego oświetlenia boiska sportowego 
UKS PRZEMSZA Dąbrowa Górnicza - Okradzionów. 
Teren boiska sportowego UKS Przemsza Dąbrowa Gór-
nicza – Okradzionów. 70 000,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji 

2. Maciej Wójtowicz. „Zielona murawa” - profesjonalna re-
nowacja murawy boiska sportowego UKS PRZEMSZA 
Dąbrowa Górnicza - Okradzionów wraz z wymianą 2 
szt kabin dla zawodników rezerwowych 8-10 osobowa. 
Teren boiska sportowego UKS Przemsza Dąbrowa Gór-
nicza – Okradzionów. 20 000,00 zł. Projekt częściowo 
możliwy do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnico-
wym Forum Mieszkańców 

3. Mateusz Krzystański. Doposażenie OSP OKRADZIO-
NÓW oraz instytucji lokalnych. Budynek OSP Okra-
dzionów, ul. Białej Przemszy 23. 50 550,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

4. Anna Szczęsna. Siłownia zewnętrzna na terenie placu 
szkolnego. Teren przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. 
Górna 1. 73 420,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. 
Danuta Lekston. Doposażenie biblioteki. Filia nr 14 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Górna 1. 15 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

osiedle MŁODYCH 
HUTNIKÓW
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 228 589,05 zł
1. Bożena Ślęzak. Remont nawierzchni chodników na osie-

dlu młodych hutników - kontynuacja. Chodniki zloka-
lizowane przy Alei Zwycięstwa. 115 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

2. Elżbieta Kogutek. Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom Osiedla 
Młodych Hutników. Filia nr 10 Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, Aleja Zwycięstwa 91. 50 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 
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3. Elżbieta Butkiewicz. Cyfrowa szkoła - pracownie multi-
medialne w Szkole Podstawowej nr 31. Szkoła Podsta-
wowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 77. -. Projekt niemożliwy 
do realizacji – brak zgody zarządcy nieruchomości 

4. Joanna Butkiewicz. Multimedialne centrum informacji 
– zakup komputerów do biblioteki w Szkole Podstawo-
wej nr 31. Szkoła Podstawowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 
77. -. Projekt niemożliwy do realizacji – brak zgody za-
rządcy nieruchomości 

5. Dorota Smędzik, Małgorzata Stańkowska-Wilk. „Małe 
laboratorium” - wzbogacenie bazy dydaktycznej Przed-
szkola. Przedszkole nr 28, Aleja Zwycięstwa 85A. -. 
Projekt niemożliwy do realizacji – brak zgody zarządcy 
nieruchomości. . 

PIEKŁO
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 72 434,55 zł

1. Ewa Szczotka. Nowa wczasowa. ul. Wczasowa. -. Projekt 
w trakcie weryfikacji. . 

PODLESIE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 85 321,65 zł

1. Maciej Urbańczyk. Remont parkingu Przedszkola nr 8 
oraz ulicy Partyzantów. ul. Partyzantów. -. Projekt nie-
możliwy do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budże-
tu Partycypacyjnego - zadanie planowane do wykona-
nia ze środków Gminy w roku 2016 r. . 

RATANICE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 39 171,90 zł

1. Mateusz Sobczyk. Plac zabaw. ul. Ratanice (pomiędzy 
zabudową mieszkalną a ścieżką rowerową). 39 171,90 zł. 
Projekt niemożliwy do realizacji - brak zgody zarządcy 
nieruchomości 

2. Mateusz Sobczyk. Siłownia plenerowa. ul. Ratanice (po-
między zabudową mieszkalną a ścieżką rowerową). 38 
000,00 zł. Projekt niemożliwy do realizacji - brak zgody 
zarządcy nieruchomości. . 

REDEN
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 425 959,05 zł

1. Marcin Domański. Stacja naprawy rowerów. przy ul. 
Królowej Jadwigi. -. Projekt niemożliwy do realizacji 
-proponowana lokalizacja zadania naraża wykonanie 
projektu na zdewastowanie 

2. Marcin Domański. Budowa naziemnego przejścia dla 
pieszych (pasy typu zebra) na ul. Królowej Jadwigi. ul. 
Królowej Jadwigi (w linii ulicy 1 Maja lub w linii ul. 
Orzeszkowej). -. Projekt w trakcie weryfikacji 

3. Marcin Domański. Budowa chodnika na ul. Wojska 
Polskiego. ul. Wojska Polskiego (odcinek prowadzący 
do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi). -. Projekt w 
trakcie weryfikacji 

4. Magdalena Jajeśniak-Kalisz. „Mama, Tata i Ja” - Festyny 
Rodzinne zakup sprzętu umożliwiającego organizację 
corocznych pikników rodzinnych. Przedszkole nr 10. 

ul. Kopernika 42. 13 500,00 zł. Projekt niemożliwy do 
realizacji - nie spełnia kryterium ogólnodostępności 
dla mieszkańców 

5. Jan Gaertner. Modernizacja terenu w rejonie Pomni-
ka Pamięci 10 Powieszonych z Huty Bankowej. Teren 
przy pomniku w rejonie budynków przy ul. Augu-
stynika 9,11. 160 000,00 zł. Projekt możliwy do re-
alizacji. 

6. Włodzimierz Antos. Nasze małe miejskie podwórko. 
Teren w rejonie budynków przy ul. Starej 13.15,17. -. 
Projekt w trakcie weryfikacji 

7. Agnieszka Pyrek. Plac zabaw na ulicy 1 Maja. Teren 
w rejonie bloków przy ul. 1 Maja 5 i 7. -. Projekt nie-
możliwy do realizacji ze względu na zachowanie stref 
bezpieczeństwa od budynków mieszkalnych, dróg oraz 
wydzielonych miejsc postojowych 

8. Tomasz Czowalla, Piotr Chałuda. Remont chodników i 
poszerzenie dróg osiedlowych w obrębie ulic Górników 
Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka. Teren w 
rejonie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Cieplaka, 
Augustynika. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

9. Jan Sabatura. Remont ciągów komunikacji pieszej oraz 
wykonanie placu zabaw w rejonie ulic Reymonta i Ko-
pernika. ul. Reymonta 14,16, teren w rejonie bloków 
przy ul. Kopernika 42 a, 42 c, skwer pomiędzy ul. Rey-
monta i ul. Kopernika. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

10. Beata Bończak. Zanim wybierzesz 112. I Liceum Ogól-
nokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie 
Górniczej ul. Kopernika 40. -. Projekt nie spełnił wy-
mogów formalnych 

11. Danuta Wojciechowska. Spotkajmy się w bibliotece. Fi-
lia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej. ul. Reymonta 14. 
90 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

REDEN-ADAMIECKI
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 453 648,90 zł

1. Zenon Kaczmarczyk. Usłysz Nas w dzielnicy. Szkoła 
Podstawowa nr 20, ul. Adamieckiego 12. 15 521,00 zł. 
Projekt niemożliwy do realizacji - brak zgody zarządcy 
nieruchomości 

2. Maria Oraczewska. Zagospodarowanie terenu na wyso-
kości budynku przy ul.1 Maja 50. Teren przy budynku 
ul.1 Maja 50. 89 900,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Krystyna Szpakiewicz. Skwer dla seniora i nie tylko. 
Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego pomię-
dzy ul. Przemysłową a ul. Janusza Korczaka. 117 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji 

4. Stanisław Kwas. Naprawa chodników na ul.1 Maja i w 
rejonie dojścia do ryneczku. ul. 1 Maja od 28 do 38, 
dojście od 1 Maja 34 do Adamieckiego 11. -. Projekt w 
trakcie weryfikacji 

5. Anna Moniczewska. Dziecięcy plac zabaw. Teren po-
między blokiem przy ul. Korczaka 6 a ul. Wojska Pol-
skiego 43. 240 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. 

6. Teresa Kołda. Modernizacja infrastruktury parkingo-
wej i chodnikowej. Teren w rejonie budynków przy ul. 
1 Maja 51 oraz ul. Wojska Polskiego 56. 305 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

7. Zdzisława Górska-Nieć. Śmietniki oswojone - uporząd-
kowanie kontenerów na śmieci oraz terenu wokół nich 
przy ul. Korczaka. wzdłuż ul. Korczaka. -. Projekt nie-
możliwy do realizacji w formie zaproponowanej przez 
wnioskodawcę - do uzgodnienia na Dzielnicowym Fo-
rum Mieszkańców. 

8. Tadeusz Kasprzyk. Nowe miejsca parkingowe oraz re-
mont chodników. Teren w pobliżu Przedszkola nr 20 
oraz Przychodni Zdrowia „Merkury”. -. Projekt w trak-
cie weryfikacji 

9. Antonina Polak. Remont chodnika przy ul. Korczaka 
2-4. Chodnik wzdłuż bloku ul. Korczaka 2 do ul. Kor-
czaka 4. 64 600,00 zł. Projekt częściowo możliwy do 

realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców. 

10. Katarzyna Jas. „Nowości książkowe, gry planszowe i 
nie tylko” Filia 1 MBP. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej ul. Wojska Polskiego 43. 127 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji. * przedstawione. . 

RUDY
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 45 034,95 zł

1. Lucyna Płonka. Budowa chodnika. Ulica Wypaleniska. 
315 000,00 zł. Projekt niemożliwy do realizacji - sza-
cunkowy koszt projektu przekracza wartość środków 
dla dzielnicy 

2. Małgorzata Knapik. Siłownia pod chmurką - urządzenia 
do siłowni zewnętrznej z podbudową. Plac przy Świe-
tlicy Środowiskowej, ul. Turystyczna 13a. 45 000,00 zł. 
Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców. . 

STARA DĄBROWA
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 96 467,25 zł

1. Teresa Dobosz. Remont chodnika przy ul. Sta-
rzyńskiego. ul. Starzyńskiego w rejonie budynków 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. 70 000,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji 

2. Joanna Bryś. Remont ulicy Wigury. ul. Wigury. 335 
000,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - 
do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkań-
ców 

3. Elżbieta Boruszewska, Agnieszka Bugaj. Nowy równy 
chodnika - wspólna sprawa. ul. Szkolna (strona pra-
wa od ul. Legionów Polskich). 197 500,00 zł. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

4. Kamila Górniak. Wykonanie trwałej nawierzchni drogi 
dojazdowej wraz z odwodnieniem z ulicy Jaworowej do 
ulicy Czapińskiego. Droga dojazdowa od ul. Jaworowej 
do ul. Czapińskiego. -. Projekt w trakcie weryfikacji. . 

STARY GOŁONÓG
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 327 970,65 zł

1. Adam Stachlewski. Poszerzenie wjazdu dla pojazdów 
ALBA od strony bloku nr 10 wraz z wykonaniem re-
montu chodnika. Teren w pobliżu bloków przy ul. III 
Powstania Śląskiego 8 i 10. -. Projekt w trakcie wery-
fikacji 

2. Julita Amilkiewicz. Plac codziennej rozrywki. Skwer 
między blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 
10,12,14. 87 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Wiesław Ząbczyński. Remont chodnika, jezdni oraz za-
gospodarowanie placu przy ul. Dzieci Wrześni. Chod-
nik przy ul .Dzieci Wrześni 4; skwer pomiędzy blokami 
przy ul. Dzieci Wrześni 4, 6 ; III Powstania Śląskiego 
3, Al. Józefa Piłsudskiego 33. 327 970,00 zł. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

4. Łukasz Bukład. Wykonanie drogi dojazdowej (awaryj-
nej). Droga pomiędzy blokami przy ul. III Powstania 
Śląskiego 6 i 8. 36 800,00 zł. Projekt możliwy do reali-
zacji 

5. Julita Amilkiewicz. Nasz chodniczek. Skwer między 
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blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14. 10 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. 

6. Edward Lenart. Plac zabaw. Skwer pomiędzy ul. Marii 
Szulc a ul. Krasickiego. 140 000,00 zł. Projekt możliwy 
do realizacji 

7. Dominika Dubiel. ENE DUE RABE - fajny plac zabaw. 
Plac zabaw przy ul. Prusa 4, naprzeciw Przedszkola nr 
13. 5 500,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - 
do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

8. Barbara Chylińska. Regeneracja, modernizacja - nowy 
chodnik i ławki. Chodnik przy bloku przy ul. Dzieci 
Wrześni 8. 31 700,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

9. Dominika Dubiel. Porządek mile widziany. kontenery 
zlokalizowane przy budynkach Tysiąclecia1,3 oraz Pił-
sudskiego 31. 50 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

10. Anna Gaweł, Jadwiga Michta, Tadeusz Kosowski, Grze-
gorz Bednarczyk. Remont nawierzchni i chodników na 
osiedlu Wybickiego 4, 6, 8, 10, 12, Kwiatkowskiego 3, 
Szenwalda 1, 3 Bema 6, 8. Teren wewnątrz osiedla po-
między blokami przy ul. Wybickiego 4,6,8,10,12; ul. 
Kwiatkowskiego 3; Szenwalda 1,5; ul. Bema 6,8. -. Pro-
jekt w trakcie weryfikacji 

11. Krzysztof Klimczak. Plac zabaw i sportu dla dzieci i 
młodzieży - Stary Gołonóg (dojrzałych i seniora rów-
nież). Teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy 
ul. III Powstania Śląskiego 6, Al.J. Piłsudskiego 44, ul. 
Tysiąclecia 7. do kwoty 250 000,00 zł. Projekt częściowo 
możliwy do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnico-
wym Forum Mieszkańców 

12. Dominika Dubiel. Mała wspólna przestrzeń. Schody 
oraz chodnik przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 
2 (od strony podwórka). 29 700,00 zł. Projekt możliwy 
do realizacji. . 

STASZIC
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 93 448,65 zł

1. Ewelina Możdżeń. Aktywność fizyczna na świeżym po-
wietrzu. Teren przy istniejącym placu zabaw przy ul. 
Bobrowej, Różanej, Świerkowej. 80 350,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

2. Marek Niemiec. Bezpieczny pieszy. ul. Harcerska, odci-
nek ul. Południowej (pomiędzy ul. Szklaną i Poleśną). 
90 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

STRZEMIESZYCE MAŁE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 113 011,50 zł

1. Jan Domagała. Chodź na Zakawie nie idąc po trawie. 
Ulica Zakawie. 260 000,00 zł. Projekt częściowo moż-
liwy do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym 
Forum Mieszkańców 

2. Łukasz Frydrych. Zakup księgozbioru i wyposażenia 
dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Strzemie-
szyce Małe. Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. 
Główna 61. 13 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Henryk Muszyński, Artur Zagurba. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego położonego przy ulicy Głównej w 
Strzemieszycach Małych - etap I. Boisko położone przy 
ul. Głównej. -. Projekt niemożliwy do realizacji – nie 
jest możliwe etapowanie zadania, natomiast kwota 
przyznana dla dzielnicy nie pozwala na kompleksową 
realizację projektu 

4. Dorota Ciołek. C.d. Dzielnicowe Centrum Kultury i 
Sportu. Teren przy Świetlicy Środowiskowej przy ul. 
Głównej 61. -. Projekt niemożliwy do realizacji - zakres 
prac przedstawiony w projekcie przekracza kwotę przy-
znaną dla dzielnicy 

5. Klaudia Lewińska. Doposażenie placówki - PKZ Świetli-
cy Środowiskowej. Świetlica Środowiskowa, ul. Głów-
nej 61. 13 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . . 

STRZEMIESZYCE WIELKIE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 511 698,90 zł

1. Agnieszka Olszak. Montaż progów zwalniających. Ulica 
Ofiar Katynia 76 przy Szkole Podstawowej nr 17. -. Pro-
jekt w trakcie weryfikacji 

2. Justyna Piątek, Marcin Sosiński. Nowoczesne boisko 
przy Szkole Podstawowej nr 2. Teren Szkoły Podstawo-
wej nr 2, ul. Sportowa 16. 383 600,00 zł. Projekt możli-
wy do realizacji 

3. Łukasz Młyński. Kort tenisowy na terenie Gimnazjum 
nr 10 w Dąbrowie Górniczej. Teren Gimnazjum nr 10, 
ul. Obrońców Pokoju 7. 446 000,00 zł. Projekt możliwy 
do realizacji 

4. Jerzy Działach. Likwidacja rozlewiska wodnego na 
ul. Strzemieszyckiej. Ulica Strzemieszycka (w rejonie 
skrzyżowania z ul. Rudną). -. Projekt niemożliwy do 
realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 
Strzemieszyckiej została ujęta w projekcie „Strategii 
Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 - aktualiza-
cja” 

5. Sławomir Haberka, Wiesława Kika. Wykonanie koncep-
cji i projektu dla parku rekreacyjnego „Strzemieszycki 
Park Zgody”. Teren przy ul. Grabocińskiej. -. Projekt 
niemożliwy do realizacji z uwagi na niezgodność pro-
ponowanych zadań z Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego. 

6. Bogdan Banasik. Dostosowanie przejścia pomiędzy ul. 
J. Majewskiego a Ofiar Katynia do ruchu pieszego oraz 
ruchu pojazdów mechanicznych. Chodnik przy drodze 
bocznej od ulicy Majewskiego przy numerze domu 79. 
65 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

7. Ewelina Lis. Rodzinna strefa aktywności przy ul. Rudnej. 
Teren na końcu drogi wewnętrznej ulicy Rudnej przy 
nasypie. -. Projekt niemożliwy do realizacji – Działki 
wskazane przez Wnioskodawcę nie spełniają zaleceń 
wynikających z przepisów prawa oraz nie została do-
starczona zgoda zarządcy terenu 

8. Krystyna Szaniawska. Remont i budowa chodnika na 
ulicach: Puszkina i Świerczyna. Teren przy ul. Puszkina 
i Świerczyna. 307 800,00 zł. Projekt możliwy do reali-
zacji 

9. Bartosz Woszkowski. Extram Bike Plaza. Teren po byłej 
oczyszczalni pomiędzy ul. Łuszczaka a Szałasowizną. 
-. Projekt niemożliwy do realizacji – Teren wskazany 
przez Wnioskodawcę jest przedmiotem postępowań o 
zwrot nieruchomości oraz jego część stanowi przed-
miot najmu. Teren ten w MPZP stanowi także ofertę 
inwestycyjną 

10. Alicja Wiatrowska-Cieplak. Park Srocza Góra. Teren 
Parku Srocza Góra. 250 000,00 zł. Projekt częściowo 
możliwy do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnico-
wym Forum Mieszkańców 

11. Anna Walotek, Grzegorz Walotek. Szkolny autobusik. 
Teren dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. -. Projekt nie-
możliwy do realizacji – Projekt nie spełnił warunków 
formalnych. 

12. Anna Walotek, Grzegorz Walotek. Grota Zdrowia. 
Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Ofiar Katynia 76. -. Pro-
jekt niemożliwy do realizacji – Projekt nie spełnił wa-
runków formalnych 

13. Krzysztof Markowski. Cyfrowa Szkoła Przyszłości w 
Strzemieszycach Wielkich. Szkoła Podstawowa nr 2, 
Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 17,. 294 
000,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do 
uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

14. Krystyna Szaniawska. Remont chodnika na ulicy Bia-

łostockiego w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach 
Wielkich. Ulica Białostockiego od skrzyżowania z 
ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Cmentarną. 265 
000,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do 
uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

15. Krystyna Szaniawska. Budowa chodnika na odcinku 
łączącym ulice Strzemieszycką z DK 94. Ulica Strze-
mieszycka. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

16. Iwona Grzegorzek. Biblioteka - Centrum kultury w 
Strzemieszycach Wielkich. Filia nr 8 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93. 65 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

17. Krzysztof Markowski. Wspierajmy rodziny poprzez 
zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum nr 10. 
Teren Gimnazjum nr 10, ul. Obrońców Pokoju 7. -. Pro-
jekt niemożliwy do realizacji – Projekt został wycofany 
przez Wnioskodawcę 

18. Agata Głuszek. Doposażenie placu zabaw przy Szkole 
podstawowej nr 2 w Strzemieszycach Wielkich. Teren 
Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Sportowa 16. 45 000,00 zł. 
Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców. 

19. Krzysztof Markowski. Rozświetlmy Łuszczaka nowy-
mi lampami ledowymi. Ulica Łuszczaka. 40 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji. . 

ŚRÓDMIEŚCIE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 465 723,30 zł

1. Czesław Kania. Poszerzenie parkingu w dzielnicy Śród-
mieście. Teren pomiędzy blokami przy Al. Tadeusza 
Kościuszki 29 i 33. -. Projekt niemożliwy do realizacji 
- brak zgodności z „Miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla 
terenu położonego w rejonie Parku Hallera” 

2. Mieczysław Borzęcki. Budowa ogólnodostępnej siłowni 
plenerowej na Oś. Struga. Teren przy placu zabaw na ul. 
Struga. 115 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Anna Kardasz. Bezpieczeństwo, Ład, Kształtowanie 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Teren pomiędzy blo-
kami przy Al. Tadeusza Kościuszki 40 A oraz Al. Ta-
deusza Kościuszki 42. 136 500,00 zł. Projekt możliwy 
do realizacji 

4. Marek Kępa. Budowa osiedlowego parkingu samocho-
dowego. Teren przy bloku Al. Tadeusza Kościuszki 38 
A (w obrębie budynków nr 36 oraz 42). -. Projekt nie-
możliwy do realizacji - nieruchomość objęta zakresem 
projektu jest planowana do sprzedaży 

5. Agnieszka Matusik. Plac zabaw „Marzenie dziecka”. 
Teren przy budynku Al. Tadeusza Kościuszki 60. 134 
600,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. 

6. Barbara Gołda. Aktywny wypoczynek dla całej rodziny. 
Teren pomiędzy budynkami przy ul. 1 Maja 17a, 21 b 
oraz Al. Tadeusza Kościuszki 40 a. 120 000,00 zł. Pro-
jekt możliwy do realizacji 

7. Stanisław Nogaj. Miejsca postojowe ul. Kościuszki. Te-
ren pomiędzy blokami przy Al. Tadeusza Kościuszki 37 
i 39. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

8. Beata Łabęcka. Nasza, lepsza biblioteka - dofinansowa-
nie Biblioteki Głównej MBP w Dąbrowie Górniczej. 
Miejska Biblioteka Publiczna Al. Tadeusza Kościuszki 
25. 115 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 167 636,55 zł

1. Adrian Przybyła. Bogata szkoła dla twórczego ucznia. 
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139. 10 

GÓRNICZA
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600,00 zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do 
uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

2. Sławomir Żmudka, Antoni Marcinkiewicz. Doposaże-
nie placu zabaw na Sikorce. Plac zabaw na Sikorce w re-
jonie ulicy Relaksowej i Szpakowej. 30 300,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

3. Jan Czerw. Parking, droga dojazdowa przy cmentarzu. 
Teren przy cmentarzu przy ul. Królewskiej. 140 000,00 
zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgod-
nienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

4. Wiesław Dziechciarz. Bezpieczne boisko - koniec z kon-
tuzjami!. Boisko Klubu Sportowego UKS Zagłębiak 
Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C. 300 000,00 zł. Pro-
jekt niemożliwy do realizacji - szacunkowy koszt pro-
jektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy 

5. Sławomir Żmudka, Mariusz Pacha, Adrian Przybyła. 
Budowa placu zabaw z elementami siłowni i trybunami 
sportowymi. Teren Klubu Sportowego UKS Zagłębiak 
Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C. 156 000,00 zł. Pro-
jekt możliwy do realizacji. . 

TWORZEŃ
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 213 844,35 zł

1. Ewelina Łebek. Chodnik na ulicy Gwardii Ludowej - 
droga do Pogorii I. ul. Gwardii Ludowej. 180 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

2. Anna Garczyńska. Nasz chodniczek. ul. Łączna 25. -. 
Projekt w trakcie weryfikacji 

3. Jarosław Demidow. Osiedla Łączna Przyjazne Miesz-
kańcom. Osiedle Łączna (przed budynkiem Łączna 22, 
obszar pomiędzy blokami ul. Łączna 17-19). 213 844,35 
zł. Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgod-
nienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

4. Diana Wolak. Modernizacja boiska, wykonanie bieżni 
oraz remont korytarzy szkolnych. Szkoła Podstawo-
wa nr 11 Al. J. Piłsudskiego 103. 213 840,00 zł. Projekt 
częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców. 

5. Iwona Kaczyńska. Wypłytkowanie wejścia do nocle-
gowni. ul. Łączna 31. 3 500,00 zł. Projekt możliwy do 
realizacji. 

6. Wiesław Banasik. Ławka. Teren przy ul. Łącznej 31. 15 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. . 

ZĄBKOWICE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 422 476,05 zł

1. Andrzej Szmurło. Remont drogi przy bloku 22,24 - ul. 
A. Krajowej. Teren przy ul. Armii Krajowej 22 i 24. 155 
500,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

2. Andrzej Szmurło. Termomodernizacja Domu Kultury 
– Ząbkowice. Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemicz-
na 2. -. Projekt niemożliwy do realizacji – Projekt nie-
możliwy do realizacji w ramach kwoty przyznanej dla 
dzielnicy 

3. Andrzej Szmurło. Zagospodarowanie terenu przy bu-
dynku Dom Kultury - Ząbkowice. Teren przy Domu 
Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2. 131 000,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

4. Paweł Woźniczka. Rewitalizacja parku między byłym 
kinem a wiaduktem PKP. Teren przy byłym kinie 
„Uciecha”. 264 750,00 zł. Projekt częściowo możliwy 
do realizacji - do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców 

5. Katarzyna Wocior. Cyfrowa szkoła - pracownie multi-
medialne w Szkole Podstawowej nr 31. Szkoła Podsta-
wowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 77. -. Projekt niemożliwy 

do realizacji – Projekt obejmuje teren poza dzielnicą, do 
której przyporządkowany jest Wnioskodawca 

6. Katarzyna Młynarkiewicz. Multimedialne centrum 
informacji - zakup komputerów do biblioteki w Szko-
le Podstawowej nr 31. Szkoła Podstawowa nr 31, Aleja 
Zwycięstwa 77. -. Projekt niemożliwy do realizacji – 
Projekt obejmuje teren poza dzielnicą, do której przy-
porządkowany jest Wnioskodawca. 

7. Beata Wajda-Gałązka. Modernizacja infrastruktury i 
terenów zielonych. Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A, 
5A, 7A oraz 8A na Osiedlu Robotniczym. 208 600,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

8. Monika Wróbel. Nasza pracownia infobiblioteczna. 
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Gospodarcza 1. -. Projekt 
niemożliwy do realizacji – brak zgody zarządcy nieru-
chomości 

9. Monika Wróbel. Oświetlenie Świąteczne na ulicy Związ-
ku Orła Białego. Ulica Związku Białego. 9 800,00 zł. 
Projekt możliwy do realizacji 

10. Małgorzata Bargieł. „Z BABCIĄ NA FEJSIE” - WPRO-
WADŹ SWOICH DZIADKÓW W CYFROWY ŚWIAT 
zakup tabletów dla Gimnazjum nr 9 im. M. Składow-
skiej-Curie. Gimnazjum nr 9, Aleja Zwycięstwa 44. 60 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

11. Iwona Chichowlas. Zakup zewnętrznej tablicy infor-
macyjnej LED dla PKZ Domu Kultury Ząbkowice. 
Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2. 11 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji 

12. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (naprzeciw-
ko Hallerczyków 17). Słup zlokalizowany jest naprze-
ciwko budynku przy ul. Hallerczyków 17. 24 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

13. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (naprze-
ciwko Hallerczyków 11). Słup zlokalizowany jest na-
przeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 11. 8 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców. 

14. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (naprze-
ciwko Hallerczyków 21). Słup zlokalizowany jest na-
przeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 21. 8 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

15. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (naprzeciw-
ko Chemicznej 2). Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 
budynku przy ul. Chemicznej 2. 8 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

16. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (ul. Rapac-
kiego 30). Słup zlokalizowany jest przy budynku na ul. 
Rapackiego 30. 8 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

17. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (naprze-
ciwko Hallerczyków 19). Słup zlokalizowany jest na-
przeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 19. 8 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców 

18. Piotr Bobrowski. Remont chodników i drogi wraz z 
dojściami do budynków na osiedlu przy ulicy Rapac-
kiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Chemiczna: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 
7, 9. Teren przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Che-
micznej: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9. 315 000,00 zł. Projekt 
możliwy do realizacji 

19. Łukasz Bujak. Usunięcie z chodnika słupa (ul. Oświe-
cenia 8). Słup zlokalizowany jest przy budynku przy ul. 
Oświecenia 8. 8 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji. 

UJEJSCE
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 151 266,45 zł

1. Anna Widawska. Pracownia językowa w Szkole Podsta-
wowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej. Szkoła Podstawo-
wa nr 25, ul. Mieszka I 20. 40 000,00 zł. Projekt możliwy 
do realizacji 

2. Magdalena Hyla. Zagospodarowanie terenu wokół Re-
mizy OSP - Drugi Etap. Teren wokół remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ujejscu, ul. Ujejska 87a. 151 
260,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Bartosz Solipiwko. Ujejska Strefa Ruchu. Teren w rejo-
nie ul. Dobrawy, Mieszka I, Olimpijskiej. 150 679,08 zł. 
Projekt częściowo możliwy do realizacji - do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców. 

4. Danuta Pędras. Biblioteka na miarę potrzeb mieszkań-
ców Ujejsca. Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Mieszka I 20. 25 000,00 zł. Projekt możliwy do re-
alizacji. . 

ZIELONA-KORZENIEC-
DZIEWIĄTY
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 328 260,90 zł
1. Ewa Dybała. Sportowa młodzież. Teren przy Technicz-

nych Zakładach Naukowych, ul. Graniczna. 150 000,00 
zł. Projekt możliwy do realizacji 

2. Sebastian Ciszek. Bliżej na Łęknice. Odcinek łączący ul. 
Północną z ul. Podłęknicką. -. Projekt w trakcie wery-
fikacji 

3. Alicja Biegańska. Renowacja drogi dojazdowej do obiek-
tów rekreacyjnych przy Zespole Szkół nr 1. Teren przy 
Zespole Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56. -. Projekt w 
trakcie weryfikacji 

4. Arkadiusz Wandasiewicz. Utwardzenie istniejącej drogi 
dojazdowej. Teren ul. Cupiała przy budynku 7 i 7C. 34 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

5. Aleksandra Ciesielska. Modernizacja placu przed głów-
nym wejściem do przedszkola. Przyjazne i bezpieczne 
placówki oświatowe. Teren przy Przedszkolu nr 6, ul. 
Robotnicza 33. -. Projekt w trakcie weryfikacji.

6. Sylwia Chałuda. Wymiana nawierzchni, nowe miejsca 
parkingowe, remont chodników. Teren przy ul. Lima-
nowskiego 55 oraz 57. -. Projekt w trakcie weryfikacji 

7. Aleksandra Ciesielska, Paulina Łach-Mnich. „ZIELO-
NA KRAINA - plac zabawowo-sportowy. Bezpieczne i 
przyjazne placówki oświatowe. Teren przed Przedszko-
lem nr 6, ul. Robotnicza 33. -. Projekt niemożliwy do 
realizacji – brak zgody zarządcy nieruchomości 

8. Daniel Beszterda. Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich. 
Teren przed Przedszkolem nr 6 oraz teren Zespołu 
Szkół nr 1. 77 000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

9. Daniel Beszterda. Sąsiedzki Piknik Rodzinny „LATO 
NA LETNIEJ”. Centrum Sportów Letnich i Wodnych 
w Parku Zielona. 7 872,00 zł. Projekt możliwy do re-
alizacji. . 

TRZEBIESŁAWICE. 
KWOTA PRZYZNANA DLA 
DZIELNICY 87 875,85 zł

1. Karolina Tkaczyk. Remont schodów oraz toalet w Remi-
zie OSP. Remiza OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 
47. 48 400,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

2. Karolina Tkaczyk. Remont małej sali w Remizie OSP. 
Remiza OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47. 30 
000,00 zł. Projekt możliwy do realizacji 

3. Karolina Tkaczyk. Doposażenie i remont sali głównej w 
Remizie OSP Trzebiesławice. Remiza OSP Trzebiesła-
wice, ul. Modrzewiowa 47. 46 070,00 zł. Projekt możli-
wy do realizacji 

4. Karolina Tkaczyk. Nowe ławki i oświetlenie na placu 
strażackim. Teren przy remizie OSP Trzebiesławice, ul. 
Modrzewiowa 47. 30 000,00 zł. Projekt możliwy do re-
alizacji.

GÓRNICZA
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List do redakcji
Dąbrowa Górnicza, 20 sierpnia 2015
Redakcja Przeglądu Dąbrowskiego
Wyrazy wdzięczności i podziękowania dla radne-

go RM Pana Ryszarda Harańczyka składają miesz-
kańcy miasta – spacerowicze – wokół jeziora Pogoria 
III. Powyższe dotyczy nowych ławek wkomponowa-
nych wokół ww. jeziora.

W imieniu ww.
Witold Płonka

PS. W uzupełnieniu jw. składam również podzię-
kowanie dla Pana Radnego za utworzenie pięknego 
skweru w rejonie osiedla Manhattan.
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Lato Młodych Odkrywców
Tegoroczne wakacje w dąbrowskiej bibliotece upłynęły pod hasłem „Lato Młodych Odkrywców”. 
Przez dwa miesiące w filiach MBP na terenie miasta odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
wśród których znalazły się warsztaty literacko-plastyczne, konkursy i zajęcia tematyczne.

Akcja Lato obfitowała w interesujące spotkania dla naj-
młodszych, podczas których młodzi czytelnicy mieli oka-
zje wcielić się w role naukowców, podróżników, wynalaz-
ców i poszukiwaczy przygód. Wśród licznych propozycji 
można było znaleźć zajęcia, na których dzieci poznawały 
zabawy z  czasów naszych dziadków, odkrywały dalekie 
kontynenty oraz tajemnice zamierzchłej historii lub prze-
prowadzały eksperymenty niczym szaleni naukowcy.

Nie mogło zabraknąć również zadań artystycznych. 
Uczestnicy bibliotecznych zajęć podczas wakacji odkry-
wali nowe techniki plastyczne, jak np. papierowa wiklina, 
scrapbooking, quilling czy kirinami. Młodzi podróżnicy 
tworzyli również mapy i makiety „odwiedzanych” miejsc, 
a entuzjaści ekologii piękne prace z wykorzystaniem su-
rowców wtórnych.

Zróżnicowana oferta wakacyjnych spotkań pozwoliła 
dzieciom nie tylko wykazać się wiedzą podczas podróżni-
czych zagadek, rebusów i krzyżówek (Planszowe potyczki 
– Filia nr 5, Krzyżówki i rebusy – Filia nr 4, Koło Fortu-
ny Małych Odkrywców – Filia nr 7), ale także sprawdzić 
swoje umiejętności podczas zajęć ruchowych (Odkrywa-
my zalety zabaw na świeżym powietrzu – Filia nr 7, Dzień 
sportowy – co daje nam sport – Filia nr 13).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty orga-
nizowane w  Bibliotece Głównej i  poszczególnych filiach 
na terenie całego miasta. Młodzi odkrywcy wzięli udział 
w zabawach z nauką pn. „Fizyk na tropie”, które popro-
wadził Pan Korek (Biblioteka Główna, filie nr 7, 18 i 20). 
Zadaniem uczestników było rozwiązanie zagadki krymi-
nalnej z  wykorzystaniem doświadczeń fizycznych. Filia 
nr 1 zaproponowała warsztaty „Branie na latanie”, czyli 
wykonywanie modeli latawców oraz warsztaty z papiero-
wej wikliny „Odkrywamy na nowo papier”. W Bibliotece 
Głównej najmłodsi mieli okazję skorzystać z warsztatów 
ceramicznych, „PlayMais” oraz realizowanych przez Sto-
warzyszenie Ziemia i My – spotkań ekologicznych.

W programie wakacyjnych spotkań w bibliotece znala-
zły się m.in.: Odkrywamy fascynujące książki (Biblioteka 
Główna), Magiczne warsztaty plastyczno-teatralne (Filia 
nr 3), Moje literackie odkrycia KAMISHIBAI (Filia nr 1), 
Dźwięki wokół nas (Filia nr 7), Moje literackie odkrycia… 
(Filia nr 1).

Największą atrakcją „Lata Młodych Odkrywców” 
były wyjazdy do Ogrodzieńca. Zwiedzając wraz z prze-
wodnikiem zamek, uczestnicy zobaczyli pomieszczenia 
grodu, muzeum i  salę tortur, weszli również na wieżę 
widokową. W  programie wycieczek znalazł się także 
Park Doświadczeń Fizycznych, w  którym znajduje się 
35 urządzeń, dzięki którym dzieci dowiedziały się, jak 
działają podstawowe prawa fizyki. Dodatkową atrakcją 
na zakończenie wyjazdu był Park Rozrywki, gdzie na 
uczestników czekały m.in. wielki dmuchany zamek czy 
Karuzela Wiedeńska.

W tym roku wakacyjne propozycje biblioteki nie były 
skierowane wyłącznie do jej najmłodszych użytkowni-
ków. Dąbrowska książnica zorganizowała trzy imprezy 
plenerowe przy Plaży na Pogorii III, które odbyły się 
w  ramach projektu „2015 Rok Promocji Czytelnictwa 
– Zaczytana Dąbrowa”. 3 lipca podczas „Robinsonady” 
– festiwalu podróżniczego gościliśmy  m.in. Jarosła-

wa Kreta i  Grzegorza Kuśpiela. „Bibliotekę na plaży”, 
która odbyła się dwukrotnie – 17 lipca i 14 sierpnia – 
odwiedzili: Krzysztof Skiba, Edward Lutczyn, Tomasz 
Zubilewicz i Przemysław Smolarski. Uczestnicy letnich 
spotkań z biblioteką mogli skorzystać z „Czytelni pod 
chmurką”, gdzie czekały na nich wygodne leżaki, para-
sole oraz interesujące książki i prasa. Nie zabrakło licz-
nych atrakcji dla dzieci, które mogły np. zagrać w gry 
wielkoformatowe lub sprawdzić się w  bibliotecznym 
kole fortuny. Imprezom towarzyszyły także pokazy 
tańca indyjskiego, egzotycznego, capoeira oraz zumba. 
Wielką popularnością cieszyły się koncerty. Na naszej 
scenie pojawili się: Radek Stachurski z  zespołem „Bez 
Paniki”, duet skrzypcowy Queens of violins oraz Prze-
mysław Smolarski.

Akcja Lato 2015 realizowana była przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w  Dąbrowie Górniczej przy wsparciu fi-
nansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie 
z zagłębiowskim 
kronikarzem

Wszystkich miłośników Ziemi Zagłębiowskiej zapra-
szamy na spotkanie promujące książkę „Bolesław Cie-
piela. Monografia biobibliograficzna”, której autorem 
jest dr hab. Zdzisław Gębołyś. Publikacja przedstawia 
dorobek twórczy Bolesława Ciepieli – znanego zagłę-
biowskiego pisarza-regionalisty, kronikarza, z  zawo-
du inżyniera górnictwa, który jest autorem 49 książek 
o  różnej tematyce oraz licznych artykułów i  tekstów 
publikowanych na łamach czasopism fachowych i prasy 
regionalnej.

Spotkanie odbędzie się 18 września (piątek) o godz. 
17.00 w  sali audiowizualnej dąbrowskiej Biblioteki 
Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

Wstęp wolny.
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Jesienny semestr w Akademii Pokoleń
Akademia Pokoleń wraca po wakacyj-
nej przerwie z nowymi propozycjami 
spotkań i warsztatów. W bogatej ofer-
cie znajdą się propozycje dla wielbicieli 
rękodzieła artystycznego oraz spotkania 
dla pasjonatów sztuki i literatury popu-
larnonaukowej. Starszych uczestników 
Akademii Pokoleń zapraszamy również 
na warsztaty z podstawowej obsługi 
komputera i Internetu.

Interesującą propozycją są również wyjazdy do te-
atrów. W tym semestrze Akademii Pokoleń odwiedzi-
my Teatr Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatr Śląski w Ka-
towicach.

Rok szkolny rozpoczynamy 10 września (czwartek) 
o  godz. 17.00 wykładem „Celebryci epoki PRL”. Pre-

lekcję poprowadzi Sławomir Koper – autor książek hi-
storycznych, w których pisze o  faktach mało znanych, 
zapomnianych, a  nierzadko również skandalicznych. 
W  jego dorobku znajdziemy następujące tytuły: „Mi-
łość, seks i  polityka w  starożytnych Grecji i  Rzymie”, 
„Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej”, „Mi-
łość w Powstaniu Warszawskim”, „Skandaliści PRL” czy 
„Życie prywatne elit władzy PRL”. Zapowiada się cieka-
wa lekcja historii w Akademii Pokoleń.

Podczas wykładu przedstawiony zostanie szczegóło-
wy program jesiennych warsztatów i spotkań. Wszyst-
kich zainteresowanych ofertą zapraszamy do udziału 
w najbliższym spotkaniu.

Organizatorem Akademii Pokoleń jest Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich, a głównym partnerem Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w  Dąbrowie Gór-
niczej już po raz czwarty weźmie udział w  ogól-
nopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. W  zeszłym roku 
w niemal 2 000 miejscowości w całej Polsce odbyło 
się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewi-
cza. W tym roku, 5 września, wspólnie czytać bę-
dziemy „Lalkę” Bolesława Prusa.

Na uczestników Narodowego Czytania w  dą-
browskiej książnicy czeka literacki happening, gra 
miejska oraz quiz wiedzy o powieści i  jej autorze. 
Nie zabraknie głośnego czytania i  niespodzianek 
dla wszystkich uczestników! Dzieci będą mogły 
skorzystać z przygotowanego dla nich kącika, gdzie 
odbywać się będą zajęcia literacko-plastyczne.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w  im-
prezie prosimy o  zabranie ze sobą egzemplarza 
„Lalki”. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Startujemy 
5 września o godz. 11.00 w holu Biblioteki Głównej!

Wstęp wolny.

NARODOWE CZYTANIE „Lalki” 
w dąbrowskiej bibliotece
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 8 Zmiany w gospodarowaniu 
odpadami

1 sierpnia weszły w  życie istotne zmiany dotyczące 
gospodarowania odpadami w  mieście. Związane są 
one  m.in. ze zwiększeniem częstotliwości (co dwa ty-
godnie) wywozu odpadów zmieszanych z domów jed-
norodzinnych (niskiej zabudowy), a  co za tym idzie 
korektą obowiązujących harmonogramów. Kolejna 
ważna zmiana dotyczy częstotliwości wywozu odpa-
dów zielonych. Odpady te, w okresie od 1 kwietnia do 
31 października, ze względu na wyższe temperatury od-
bierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Od 
1 sierpnia Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 
przyjmuje także bezpłatnie odpady zielone od miesz-
kańców w  Gminnym Punkcie Odpadów Niebezpiecz-
nych zlokalizowanym przy ul. Głównej 144b.

Nową Uchwałą Nr VIII/171/2015 Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w spra-
wie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 
wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieru-
chomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedy-
nie przez część roku. Dla segregujących śmieci wyniosą 
one 144,60 zł na rok i 253,08 zł jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dla ułatwienia segregacji w najbliższym czasie miesz-
kańcy Dąbrowy Górniczej zarówno zabudowy jedno-
rodzinnej jak i  wielorodzinnej wyposażeni zostaną 
w torby na odpady. Torba posiadać będzie 3 przegrody, 
dzięki którym każdy mieszkaniec będzie mógł swobod-
nie segregować papier, szkło, tworzywa sztuczne, opa-
kowania wielomateriałowe i metal. Do każdego gospo-
darstwa domowego do 17 października 2015 r. zostanie 
dostarczona jedna eko torba.

I jeszcze od 1 sierpnia zmianie ulega również druk de-
klaracji. Aktualne druki dostępne są stronie Miejskiego 
Zakładu Gospodarowania Odpadami www.mzgodg.pl, 
a także w siedzibie MZGO przy AL. J. Piłsudskiego 34c, 
w Urzędzie Miejskim na stanowisku nr 19, jak również 
w  punktach GCZO i  GPZON zlokalizowanych przy 
al. J. Piłsudskiego 28A, przy ul. Szłasowizna 7, przy al. 
Zwycięstwa 27B oraz przy ul. Głównej 144B. Ale uwaga! 
Zmiany druków deklaracji o  wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami nie rodzą obowiązku złożenia 
nowych deklaracji.

Nowe zasady gospodarowania odpadami wprowa-
dzono ze względu na zmiany w obowiązujących aktach 
prawa miejscowego. Aktualny Regulamin utrzymania 
czystości i  porządku dostępny jest na stronie www.
mzgodg.pl, www.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabro-
wa-gornicza.pl az

 8 Informacja krokiem do 
integracji społecznej

Fundacja Integracja Centrum Integracja Katowi-
ce zaprasza do uczestnictwa w  projekcie „Informacja 
krokiem do integracji społecznej”, realizowanym od 1 
stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Fundacja oferuje bezpłatnie: indywidualne konsulta-
cje prawne, poradnictwo prawne grupowe, poradnic-
two społeczno-prawne. Mogą z  nich skorzystać osoby 
niepełnosprawne bez względu na wiek, rodzaj i stopień 
niepełnosprawności, osoby z  najbliższego otoczenia 
OzN, instytucje, pracodawcy, osoby zainteresowane te-
matem niepełnosprawności.

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycz-
nych usług. Usługi z zakresu poradnictwa prawnego będą 
świadczone, aby OzN były świadome obowiązujących 

przepisów i potrafiły odnaleźć się w prawach i obowiąz-
kach wynikających z orzeczonej niepełnosprawności, któ-
ra regulowana jest według różnych ustaw i rozporządzeń.

Wsparcie prawne ma również na celu pomóc benefi-
cjentom w  ich osobistych problemach natury prawnej 
w taki sposób, aby po ich rozwiązaniu osoby te mogły 
podejmować dalszą aktywność. Celem szczegółowym 
projektu jest podnoszenie poziomu samodzielności 
i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez kom-
pleksowe poradnictwo społeczno-prawne w  zakresie 
ulg i uprawnień, obowiązujących przepisów, prawa pra-
cy, ubezpieczeń społecznych, dostępu do usług, sprzętu 
rehabilitacyjnego i  pomocy technicznej oraz  pomocy 
społecznej dla OzN, jak również zwiększenie świado-
mości społecznej w  tym zakresie. Kontakt: Centrum 
Integracja Katowice, ul. Gallusa 10/3, 40 – 594 Katowi-
ce, tel.: 505 607 064, 570 066 406, katowice@integracja.
org. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, od 9.00 
do 17.00

 8 Sprawni w Pracy
Fundacja Integracja zaprasza osoby z  niepełnospraw-

nością do wzięcia udziału w projekcie „Sprawni w Pracy”, 
który jest współfinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt 
skierowany jest do osób, które: posiadają aktualne orze-
czenie o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, pozostają bez zatrudnienia, są nastawione 
na poszukiwanie pracy, nie są uczestnikami warsztatów 
terapii zajęciowej lub pracownikami zakładów aktywiza-
cji zawodowej. Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie 
psychologa, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 
konsultacje ze specjalistami niezależnego życia, wsparcie 
prawnika. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kontakt dla 
zainteresowanych: osobisty w siedzibie Centrum Integra-
cja w Katowicach przy ul. Gallusa 10 (pokój 3), telefoniczny 
505 607 064, 570 066 406 mailowy: katowice@integracja.
org lub ewa.szwarcowska@integracja.org

 8 Poszukiwani wolontariusze
Zbliża się kolejna edycja prestiżowego wyścigu Skandia 

Maraton Lang Team w naszym mieście. - Jeśli nie boisz się 
wyzwań i chcesz poczuć sportowe emocje oraz zobaczyć 
z  bliska rywalizację najlepszych zawodników, to zostań 
wolontariuszem podczas zawodów 19 września – zachę-
cają pracownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości 
w  Dąbrowie Górniczej. – Dołączając do ekipy, będziesz 
wraz z Lang Teamem pracować przy organizacji tak wiel-
kiej imprezy o mistrzowskiej randze. Przyłącz się do nas 
i  zostań współorganizatorem jednego z  najważniejszych 
wydarzeń w kalendarium polskiego kolarstwa.

Trasa wyścigu będzie przebiegała malowniczymi te-
renami Dąbrowy. Będzie ona zróżnicowana technicz-
nie, z  płaskim i  asfaltowym początkiem i  końcówką, 
z trudnym technicznie środkiem, z licznymi podjazda-
mi i  zjazdami po szutrowych i  leśnych drogach, które 
mogą sprawić sporo kłopotów, zwłaszcza po deszczu. 
Mistrzostwa odbywać się będą na czterech różnych dy-
stansach: Rodzinny – 10 km, Mini – 39  km, Medio – 
68 km i Grand Fondo – 89 km.

Zadaniem wolontariuszy będzie obsługa techniczna 
i  zabezpieczenie trasy. Wszyscy zainteresowani mogą 
rejestrować się drogą elektroniczną pod adresem wolon-
tariat@dabrowa-gornicza.pl do dnia 3 września 2015r. 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek oraz 
numer telefonu. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 
11 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej (sala au-
diowizualna). Dodatkowych informacji udzielają pra-
cownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości pod 
nr tel. 602-502-478. Informacje przekazywane będą też 
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez 
komunikaty na portalu dąbrowskich organizacji poza-
rządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl.

 8 Wolne miejsca 
w przedszkolach

Jak informuje Wydział Oświaty w  dąbrowskich 
przedszkolach na najmłodszych czekają jeszcze wolne 
miejsca. W sumie jest ich 144. Szczegółowe informacje 
można uzyskać u dyrektorów placówek.

 8 Wyprawka szkolna
Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się z wieloma wy-

datkami. Osoby o niskich dochodach mogą skorzystać 
z programu „Wyprawka szkolna”. Wnioski o dofinan-
sowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyj-
nych, można składać do dyrektora szkoły, jeszcze do 7 
września. W  zależności od klasy, do której uczęszcza 
dziecko, wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 
450 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształ-
cenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Pro-
gram „Wyprawka szkolna” zastępowany jest obecnie 
przez darmowe podręczniki, które mają służyć uczniom 
przez kilka lat. Już we wrześniu otrzymają je uczniowie 
klas pierwszej, drugiej i  czwartej szkoły podstawowej 
oraz pierwszej klasy gimnazjum. A jak zapowiada mi-
nisterstwo edukacji, do 1 września 2017  r. darmowe 
podręczniki dostaną uczniowie wszystkich klas szkół 
podstawowych i gimnazjów. az

 8 Powstaje program 
współpracy z NGO

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Dąbrowie Górniczej 
trwają prace nad przygotowaniem projektu Programu 
współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego. Po zebraniu 
informacji od podmiotów społecznych i komórek orga-
nizacyjnych UM dotyczących planów na 2016 rok, po 
spotkaniach branżowych, teraz ostatecznego kształtu 
dokumentowi nadadzą wrześniowe konsultacje bran-
żowe z przedstawicielami Wydziałów Merytorycznych 
Urzędu. Oto ich harmonogram: Obszar: Rewitalizacja 
i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój go-
spodarczy – 2 września 2015 r. od godz. 16.00 Obszar: 
Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 3 września 
2015 r. od godz. 16.00 Obszar: Oświata i  wychowa-
nie - 7 września 2015 r. od godz. 16.00 Obszar: Upo-
wszechnianie i  rozwój sportu, turystyki i  rekreacji 
– 8 września 2015 r. od godz. 16.00 Obszar: Kultura 
i  sztuka Obszar: Promocja miasta - 9 września 2015 
r. od godz. 16.00 Obszar: Upowszechnianie wiedzy 
i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa 
i ochrony ludności 10 września 2015 r. od godz. 16.00 
Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
i profilaktyka uzależnień Obszar: Ochrona i promo-
cja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych Obszar: Pomoc społeczna - 14 września 
2015 r. od godz. 16.00

Program współpracy jest niezwykle ważny nie tylko 
dla przedstawicieli III sektora, ale i dla urzędu. Doku-
ment reguluje normy współpracy gminy i  organizacji 
pozarządowych, tworzy ramy odniesienia i  nakreśla 
kierunki działania, stąd też powinien być przygotowany 
wspólnie przez obie strony.

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordy-
nuje Biuro Organizacji Pozarządowych i  Aktywności 
Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi związane 
z  przebiegiem prac kierować należy do pracowników 
Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości pod numera-
mi telefonów 668 573 952 oraz 602502478 lub inkubator.
dg@gmail.com. Zachęcamy także do bieżącego śledze-
nia informacji z przebiegu prac na www.ngo.dabrowa-
-gornicza.pl.
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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  do-
wód, tel. 665 452 745.

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

– Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Dąbro-
wy Górniczej w roku 2015 udało nam się wesprzeć 
cztery szkoły. Trzy z nich to nasze szkoły partner-
skie, z którymi współpracujemy wspólnie z Biurem 
Rozwoju Pracowników i  Projektów HR, w  ramach 
realizowanego w  firmie programu edukacyjnego 
ZainSTALuj się – mówi Karolina Muza, szef Biu-
ra Odpowiedzialności Biznesu. – Są to Technicz-
ne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Technicznych 
i Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbro-
wie Górniczej. Wsparcie od naszej firmy uzyskała 
również Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 15 
w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach.

Od kilku lat promujemy również sport amatorski 
i  zdrowy tryb życia. Duży nacisk firma kładzie na 
aktywny wypoczynek mieszkańców miasta i ich ro-
dzin, w większości naszych pracowników.

W  tym roku uczestniczyliśmy w  trzech projek-
tach sportowych. Podobnie jak w  latach ubiegłych, 
wsparliśmy Centrum Sportu i Rekreacji w organiza-
cji Półmaratonu Dąbrowskiego.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerowa 
Dąbrowa zorganizowaliśmy festyn rozpoczynający 
tegoroczny sezon rowerowy. – Do aktywnego try-
bu życia staramy się zachęcić jak najwięcej osób 
– od najmłodszych do najstarszych mieszkańców 
Dąbrowy – dodaje Karolina Muza. – Współpra-
cujemy z  Klubem Rekreacyjno-Sportowym TKKF 
„Triathlon”, kierowanym przez Jerzego Sufranowi-
cza, Honorowego Ambasadora Zdrowia Arcelor-
Mittal Poland, który organizuje wiele imprez spor-
towych nie tylko dla najmłodszych (Bieg Skrzata 

dla przedszkolaków), ale i starszych (Bieg Hutnika, 
biegi przełajowe).

Zdrowie jest kolejnym obszarem zrównoważone-
go rozwoju naszej firmy. Wieloletnia współpraca 
z  dąbrowską Fundacją Ochrony Zdrowia pozwala 
podnieść jakość usług medycznych dla mieszkań-
ców Dąbrowy, a  tym samym i  naszych pracowni-
ków. W tym roku wsparliśmy Oddział Pediatryczny 
z Pododdziałem Niemowlęcym w Szpitalu Specjali-
stycznym im. Sz. Starkiewicza w  Dąbrowie Górni-
czej.

Każdego roku wspieramy honorowych dawców 
krwi, organizując wspólnie akcje krwiodawstwa 
przy naszych oddziałach, a także podczas corocznie 
organizowanego w firmie Tygodnia Zdrowia.

– Wszystkie nasze działania są odpowiedzią na 
potrzeby społeczności lokalnych – podkreśla Karo-
lina Muza. – Staramy się, aby pieniądze trafiały do 
jak największej liczby beneficjentów i aby z naszych 
projektów skorzystało jak najwięcej osób. Do tej 
pory na projekty zrealizowane w Dąbrowie Górni-
czej wydaliśmy 170 tys. zł, ale na tym nie koniec. Do 
końca tego roku zaplanowanych jest jeszcze kilka 
nowych projektów w obszarze edukacji, sportu oraz 
inwestycja we współpracy ze strażą pożarną.

Prośby dotyczące wsparcia w  wyżej wymienio-
nych obszarach na rok 2016 można zgłaszać w Biu-
rze Odpowiedzialności Biznesu do końca września 
bieżącego roku.

Ewa Oczkowicz, Biuro Komunikacji 
ArcelorMittal Poland 

Wspieramy społeczność 
lokalną Dąbrowy Górniczej
Ważnym elementem strategii odpowiedzialnego biznesu w ArcelorMittal Poland jest ściśle określona 
polityka wobec społeczności lokalnych. Odpowiedzialność ta wyrażana jest projektami społecznymi 
realizowanymi w różnych obszarach. Najważniejszymi są bezpieczeństwo, ochrona środowiska, 
zdrowie i edukacja.

Atrakcyjne nagrody  dla 
karnetowiczów
Od 17 sierpnia można kupować karnety 
na mecze Taurona MKS-u Dąbrowa Gór-
nicza w sezonie 2015/2016.

Klub przygotował nowy, atrakcyjny cennik – wszyst-
kie mecze ORLEN Ligi (faza zasadnicza + faza play-off) 
oraz Pucharu Polski można zobaczyć już za 44 złote. 
Ponadto, zniżkę otrzyma każda osoba, która posiadała 
karnet na poprzedni sezon. Przy zakupie kibice otrzy-
mają voucher, który uprawnia do nabycia koszulki „Mój 
Klub Siatkówki” lub Zestawu Kibica (szalik + koszulka 
+ smycz) w obniżonej cenie.

Karnet to nie tylko gwarancja obejrzenia wszystkich 
spotkań, oszczędność pieniędzy i  zniżka na gadżety – 
dzięki niemu można wziąć udział w konkursach, w któ-
rych będzie można wygrać oryginalne nagrody: dzień 
jako fotoreporter, dzień jako dziennikarz, wyprowadze-

nie siatkarek na parkiet przed meczem i wspólny obiad 
z jedną z wybranych zawodniczek.

Sprzedaż podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym, 
który trwa od 17 sierpnia do 6 września, karnety mogą na-
bywać członkowie Klubów Kibica i dawnego Klubu Wier-
nego Kibica. Sprzedaż dla wszystkich fanów ruszy 7 wrze-
śnia i  potrwa do 3 października. Pierwszy mecz ligowy 
Taurona MKS-u Dąbrowa Górnicza – z BKS-em Alupro-
fem Bielsko-Biała – odbędzie się planowo 17 października.

Karnety można kupować na trzy sposoby:
– W Sklepie Kibica w „Nemo – Świat Rozrywki” (Al. 

Róż 1, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza);
– Na stronie KupBilet.pl;
– W punktach STS poza Dąbrową Górniczą.
Więcej informacji o sprzedaży karnetów oraz szcze-

gółowy cennik na stronie www.mks.dabrowa.pl w  za-
kładce „Bilety”.

Beneficjenci, którzy uzyskali nasze wsparcie 
w 2015 roku:

• Techniczne Zakłady Naukowe
• Zespół Szkół Technicznych
• Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Gór-

niczej Strzemieszycach
• Przedszkole nr 15 w Dąbrowie Górniczej 

Strzemieszycach
• Centrum Sportu i Rekreacji
• Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF 

„Triathlon”
• Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa
• Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewi-

cza w Dąbrowie Górniczej 
• Klub Honorowych Dawców Krwi przy dą-

browskim oddziale ArcelorMittal Poland
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Przygotowania  rozpoczęte
Koszykarze MKS-u przygotowują 
się do kolejnego sezonu 
ekstraklasy. W planach mają 
treningi, turnieje i mecze 
kontrolne z silnymi rywalami.

W  pierwszych zajęciach uczestniczyli wszyscy 
polscy zawodnicy, w  tym najnowsze nabytki dą-
browskiego klubu – Jakub Dłoniak i  Piotr Pamuła. 
Na początku września do składu dołączą pozyskani 
Amerykanie – Todd O’Brien, Rashaun Broadus i Sam 
Dower. W  ekstraklasowej kadrze MKS-u  znaleźli 
się także młodzi koszykarze: Dawid Boryka, Łukasz 
Majchrowski, Patryk Wieczorek i  Marcin Wit. To 
grono uzupełnił 16-letni Adam Niespor, w  nagrodę 
za swoją postawę i  zaangażowanie podczas zgrupo-
wania młodzieżowych ekip klubu.

Koszykarze na razie trenują w  Dąbrowie, później 
przyjdzie czas na udział w turniejach i sparingach.

– To okres wzmożonej pracy zarówno dla nas, jak 
i dla zawodników, bo treningów jest w praktyce o po-
łowę więcej niż w  trakcie sezonu. Są one o  tyle istot-

ne, że będą decydowały o dyspozycji graczy, o  ich sile 
i  wytrwałości na najbliższe miesiące. Dlatego zajęcia 
muszą być naprawdę przemyślane, aby zawodników 
nie „zajechać”, a  jednocześnie, by w  jak największym 
stopniu przygotować ich do nadchodzących rozgrywek. 
W najbliższych tygodniach będziemy wprowadzać gra-
czy w trening – zapowiada Wojciech Wieczorek, trener 
MKS-u Dąbrowa Górnicza.

Dąbrowianie będą szlifować formę na wyjazdach, 
ale nie jest wykluczone, że przeciwników podejmą też 
w hali „Centrum”.

– Zaczynamy turniejem w Gliwicach, gdzie zmierzy-
my się z wartościowymi rywalami: Stelmetem Zielona 
Góra, Rosą Radom i ekipą czeskiej ekstraklasy. Potem 
przyjdzie czas na Puchar Śląska, który mimo braku 
w stawce innych drużyn z Tauron Basket Ligi jest dla 
nas ważnym wydarzeniem. Tydzień później jedziemy 
na turniej do Tarnobrzega. Pracujemy nad tym, by 
w  ostatnich tygodniach przed sezonem w  Dąbrowie 
Górniczej zorganizować zawody z udziałem Startu Lu-
blin i być może drużyny zagranicznej – informuje Woj-
ciech Wieczorek.

Szkoleniowiec podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, 
że dąbrowska drużyna powalczy w nadchodzącym se-
zonie o prawo udziału w rundzie play off.

 PK

Dąbrowska Szkoła Rowerowa

„Dąbrowska Szkoła Rowerowa, czyli jak bezpiecznie 
jeździć na rowerze”, jest to cykl bezpłatnych spotkań, 
warsztatów oraz zajęć dla mieszkańców miasta, którzy 
jeżdżą lub chcą jeździć rowerem po Dąbrowie Górni-
czej, ale mają obawy przed poruszaniem się w  ruchu 
ulicznym. W  ramach zajęć, każdy uczestnik będzie 
mógł uaktualnić swoją wiedzę o przepisach drogowych 
dotyczących rowerzystów, poznać zasady poruszania 
się w ruchu ulicznym, obejrzeć slajdy z wypraw rowe-
rowych. Część praktyczna będzie obejmować warsztaty 
dot. drobnych napraw (np. przebita dętka, regulacja ha-
mulców), zajęcia na rowerach stacjonarnych w eksklu-
zywnym klubie fitness i przejazd pod okiem instruktora 
wybraną przez kursanta trasą. Na koniec zajęć przewi-
dziana jest wycieczka rowerowa po okolicy, z miłym fi-
nałem biesiadno-tanecznym. Każdy otrzyma świadec-

two ukończenia kursu i  bezcenne poczucie pewności 
siebie w poruszaniu się w ruchu miejskim.

Każdy z  instruktorów jest doświadczonym rowerzy-
stą miejskim z dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną na 
temat przepisów oraz zasad bezpiecznego poruszania 
się po mieście. Rower to dla nich środek lokomocji, na-
rzędzie do uprawiania sportu, sprzęt turystyczny oraz 
sposób na życie. I tą pasją chcą zarażać innych.

Żeby uczestniczyć w  zajęciach wystarczy mieć ukoń-
czone 18 lat. Zajęcia będę odbywać się we wrześniu – gru-
powe w godzinach wieczornych, a termin i godzina jazdy 

z instruktorem będą określane indywidualnie. Można się 
zapisać przez stronę http://dgszkolarowerowa.pl/i ankietę 
rejestracyjną: http://dgszkolarowerowa.pl/ankieta/lub wy-
pełnienie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego 
u partnerów Dąbrowskiej Szkoły Rowerowej:

– Biblioteka Miejska, przy ulicy Kościuszki 25;
– Punkt Informacji w C.H. Pogoria;
– Informacja w Urzędzie Miasta, przy ulicy Granicz-

nej 21.
Termin składania zgłoszeń – do 31.08.2015  r. Ilość 

miejsc ograniczona.

Masz prawo jazdy, ale i tak 
boisz się jeździć rowerem 
po mieście? Znasz przepisy 
i teorię, ale problemy sprawia 
Ci praktyka jazdy po ulicy? 
Jeździsz rowerem chodnikami, 
bo boisz się pokonywać ruchliwe 
skrzyżowania jezdnią? Jeżeli 
choć jedna odpowiedź brzmi tak, 
to Dąbrowska Szkoła Rowerowa 
jest właśnie dla Ciebie!

SPRZEDAM DZIAŁKI 
W BŁĘDOWIE !!!

– działki zlokalizowane przy drodze asfaltowej
– media w drodze dojazdowej
– bliskość szlaków turystycznych i  ścieżek 

rowerowych (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd)
– bliskość lasu i rzek (Centuria, Przemsza – łowisko 

pstrąga)

DZIAŁKA 1:
– powierzchnia 2 663 m² – cena 35 zł m²
– możliwość podzielenia działki na dwie po 

ok.  1200  m² – cena 45 tysięcy za działkę (po 
wydzieleniu drogi wewnętrznej)

– szerokość działki przy drodze 35 metrów

DZIAŁKA 2:
– powierzchnia 2 380 m² – cena 35 zł m²
– możliwość podzielenia działki na dwie po 

ok.  1000  m² – cena 40 tysięcy za działkę (po 
wydzieleniu drogi wewnętrznej)

– szerokość działki przy drodze 22,5 metra
– działka pod lasem i w pobliżu rzeki

Kontakt: 786 983 383

R E K L A M A
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V Dębowy 
Maraton  
Rolkowo-
Rowerowy
13 września interesująca pro-
pozycja czekać będzie na miło-
śników kółek – zarówno tych 
przymocowanych do ramy, jak 
i tych połączonych z butami. 
Chodzi o Maraton Rolkowo-
-Rowerowy, który po raz piąty 
zagości w rejonie Pogorii III.

Dystans trasy rolkowej, poprowadzonej wokół Po-
gorii III, wynosi 5,5 km. Na rowerzystów czeka 30 km, 
wytyczonych w pobliżu wszystkich Pogorii. Ok. 8 km 
stanowi asfalt, na pozostałym odcinku podłoże jest 
urozmaicone – ścieżki leśne, piach, błoto. Start i metę 
obu wyścigów wyznaczono przy plaży na Pogorii III. 
Rolkarze rozpoczną zmagania o  godz.11, a  rowerzyści 
o godz.13.

Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do 4 wrze-
śnia. Zapisy prowadzone będą także 12 i 13 września, 
w biurze zawodów. Warunkiem uczestnictwa jest ukoń-
czenie 16. roku życia i  wniesienie opłaty startowej. 
Szczegółowe informacje na stronie csir.pl.

Przy okazji zawodów odbędą się warsztaty rolkowe 
i rowerowe dla najmłodszych. Dzieci i młodzież spróbu-
ją również swych sił w wyścigu na jednośladach.

Głównym organizatorem V Maratonu Rolkowo-Ro-
werowego jest Centrum Sportu i Rekreacji.

Mocnym akcentem swoją obecność na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
zaznaczyli dąbrowscy bokserzy. Z za-
wodów wrócili z czterema krążkami.

Olimpiada odbyła się w lipcu w Grudziądzu. Dą-
browę reprezentowali pięściarze Centrum Sportów 
Walki Fight-Boxing i Dąbrowskiego Klubu Bokser-
skiego.

Najlepiej spisała się Klaudia Simsak z  Fight-
-Boxing, która wywalczyła złoty medal. Po trudnej 
finałowej walce, pokonała 2:1 Anitę Kostrzyńską 
z PKB Poznań. Aleksandra Piechowska zdobyła sre-
bro, a Łukasz Szczepaniak brąz.

– Można być zadowolonym z 3 medali na trzech 
startujących, chociaż mały niedosyt nam towarzy-
szy. Łukasz Szczepaniak był bardzo blisko zwycię-
stwa w  półfinale, gdzie przegrał 1:2 z  Mateuszem 
Ramotowskim, późniejszym mistrzem, z BKS Het-

man Białystok. Ola Piechowska uległa Klaudii Bu-
daszm zawodniczce, z którą wcześniej wygrała. Jak 
widać, byli bardzo blisko wyższego stopnia podium. 
Trochę tego szkoda – ocenia Wiesław Andrzejczak, 
trener dąbrowskiego klubu.

Aleksandra Piechowska dodatkowo otrzymała 
puchar za najładniejszą walkę finałów wśród dziew-
czyn. Fight-Boxing drużynowo uplasował się na 6 
miejscu, wśród 45 klubów uczestniczących w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Bardzo dobrze wypadła także zawodniczka Dą-
browskiego Klubu Bokserskiego Milena Bochniak 
(52kg). Z zawodów wróciła ze srebrnym medalem. 
Stoczyła zwycięskie pojedynki z  Julią Konszewicz 
reprezentującą Słupsk (3:0) oraz Natalią Błaszak 
z  Boxeo Dąbrowa Chełmińska, którą pokonała 
przed czasem. W  finałach Milena Bochniak zmie-
rzyła się z  bardzo doświadczoną reprezentantką 
Kadry Narodowej Polski-Natalią Narloch z Chojnic. 
W tym starciu uległa na punkty.

Olimpijskie trofea Piaskami pustyni
Pustynia Błędowska rozciąga się od Błędowa 

do Kluczy. Jej długość to niecałe 10 km, szero-
kość dochodzi do 4 km, a ze wschodu na zachód 
przecina ją rzeka Biała Przemsza.

Od 2013 roku Klucze realizują program rewi-
talizacji tego terenu, przywrócenia mu pustyn-
nego charakteru i  zwiększenia jego potencjału 
turystycznego. Potencjał Pustyni Błędowskiej 
można by wykorzystać również od strony Dą-
browskiej, dlatego radni wspólnie z prezydentem 
Dąbrowy Górniczej zapraszają wszystkich za-
interesowanych na cykl spotkań poświęconych 
pustyni. Przejście piesze z  Błędowa na pustynię 
– 06.09.2015. godz. wyjścia 10.00 – powrót 13.00, 
miejsce zbiórki: Błędów Ochotnicza Straż Po-
żarna Żołnierska 180 Porozmawiajmy o  pusty-
ni – panel dyskusyjny – 16.09.2015. godz. 17.00, 
miejsce spotkania: Biblioteka Miejska w  Dąbro-
wie Górniczej. Pustynia Błędowska wczoraj i dziś 
– spotkanie z przedstawicielami gminy Klucze – 
13.10.2015. godz. 17.00, miejsce spotkania: Mu-
zeum Miejskie Sztygarka. Wszelkich informacji 
udziela Pan Zbigniew Łukasik tel. 668 156 253.

kraksa na finiszu

3 sierpnia, Matteo Pelucchi (IAM Cycling) wygrał drugi etap 72. Tour 
de Pologne UCI World Tour z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej. 
Pod koniec etapu w peletonie doszło do poważnej kraksy.
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Pracowite lato PKZ. 
Kultury ciąg dalszy

W  miesiącach lipiec i  sierpień zostało zorganizowa-
nych 12 „Przystanków Wakacje”, 9 „Przystanków Pla-
ża” i 17 seansów kina plenerowego, nie wspominając już 
o Festynach Rodzinnych „Dąbrowa mówi NIE uzależnie-
niom”. Do tego co niedzielę koncerty w Parku Zielona, na 
których prezentowały się Orkiestra Rozrywkowa Sojka 
Band oraz Miejska Orkiestra Dęta. Lato kończy się dużą, 
3-dniową imprezą plenerową w  Parku Hallera z  do-
żynkowym finałem. Kolejne wydarzenia już w  murach 
PKZ – a będzie w czym wybierać. W repertuarze m.in.: 

IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała 
Spisaka oraz Festiwal Kultury ZagłębieWood. Wyjątko-
wym wydarzeniem będzie wystawa uświetniająca 150. 
rocznicę „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, 
podczas której – w terminie od 3 października do 12 li-
stopada – zobaczyć będzie można unikatowe kostiumy, 
projekty scenografii i  zbiory muzealne dotyczące opery. 
3 października to również dzień wystawienia „Straszne-
go Dworu” w wykonaniu Opery Śląskiej w Sali Teatralnej 
PKZ. Szczegółowe informacje na stronie www.palac.art.pl. 

„Straszny Dwór” w wykonaniu Opery Śląskiej

Wraz z zakończeniem sezonu wakacyjnego, rozpoczyna się sezon kulturalny 
2015/2016. Pracownicy PKZ nie próżnowali w rozleniwiających promieniach słońca.

Na kawie z Arturem 
Barcisiem

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na ciąg dalszy 
spotkań z cyklu „Salonu kultury. Kawa z Gwiazdą”. 
Gościem wrześniowego spotkania będzie niezwykła 
postać polskiej sztuki aktorskiej – Artur Barciś.

Czerepach, Tadeusz Norek czy Jerzy Kolęda – to 
tylko trzy z ponad 150 postaci filmowych, serialo-
wych i teatralnych, w które wcielił się Artur Barciś. 
Znany i  ceniony aktor, sprawdzający się zarówno 
w rolach komediowych, jak i dramatycznych, spo-
tka się z publicznością w Pałacu Kultury Zagłębia 
4 września o  godzinie 18.00. Rozmowę z  aktorem 
prowadzić będzie Agnieszka Strzemińska – dzien-
nikarka z Radia Katowice.

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

„Dzieciaki na jesień”
Choć za oknem lato w pełni, my już dzisiaj zaprasza-

my do jesiennego wietrzenia dziecięcych szaf.
Szafing „Dzieciaki na jesień”, czyli wymiana lub 

sprzedaż dziecięcych rzeczy, odbędzie się 26 września 
w  Pałacu Kultury Zagłębia w  godzinach od 11.00 do 
17.00. Będzie to doskonały sposób, aby w  ekologiczny 
i ekonomiczny sposób pozbyć się niepotrzebnych ubrań, 
butów, książek, zabawek, fotelików itp. i skompletować 
dziecku wyprawkę na sezon jesienno-zimowy. Oprócz 
stoisk szafingowych, zaplanowaliśmy również stoiska 
niezależnych producentów odzieży dziecięcej, których 
ofertę można spotkać głównie w Internecie.

Szafingowi towarzyszyć będzie wiele propozycji dla 
dzieci: „Tygrys Pietrek” – spektakl teatralny w  wyko-
naniu Teatru Lalek Banialuka z  Bielska-Białej, seanse 
w  kinie, animacje, gry, zabawy, warsztaty artystyczne 
i przede wszystkim wiele dobrej zabawy. Więcej infor-
macji, regulamin szafingu, karty zgłoszenia dostępne są 
na www.palac.art.pl. Kontakt: szafing@palac.art.pl tel.: 
694 416 277, 694 416 742.

Zapisz się już dziś!
Już od 1 września ruszają zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz nowy sezon zajęć Edukacji Artystycznej. 

Wszystkich ciekawych oferty Pałacu Kultury Zagłębia zapraszamy na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 7-8 
września, w godzinach od 16.00 do 19.00. 
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