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 sms szybki miejski serwis

18 lipca Zespół LEPSZE JUTRO okazał się 
najlepszy w kategorii OPEN mężczyzn w tur-
nieju ZELMER 3x3 QUEST w Dąbrowie Górni-
czej. Ekipa BB Team OrtoMedSport zwyciężyła 
w kategorii OPEN kobiet.

25 lipca zmarł Stanisław Kordos, długo-
letni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 
„Sztygarka”.

17 sierpnia w ramach Letniej Akademii 
Aktywności odbył się Rajd Rowerowy. Im-
preza była elementem obchodów stulecia 
miasta.

17 lipca Sylwester Kuster stanął na 
najwyższym stopniu podium podczas Mi-
strzostw Polski w Triathlonie na Dystansie 
Olimpijskim.
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23 lipca Tomasz Sufranowicz zdobył brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Triathlonie, które odbyły się w Sławie koło 
Głogowa.

6 lipca 85 proc. absolwentów dąbrow-
skich liceów i techników, przystępujących 
do egzaminu dojrzałości, mogło odebrać 
świadectwo z wynikiem pozytywnym! To 
lepszy rezultat niż w województwie śląskim 
i średnia krajowa. W tym roku do matury 
przystąpiło 816 uczniów, 192 z nich uzyska-
ło maksymalny wynik i 100% punktów.

pod pełnymi żaglami
Żaglówka na wodach Pogorii, 
z herbem Dąbrowy na żaglu. Taki 
malunek pojawił się na elewacji 
dziesięciopiętrowego bloku przy 
ul. Kosmonautów 1.

– Do niedawna ten blok był najbrzydszy w  okolicy, 
z  szarymi elewacjami, nieocieplony i  niepomalowany, 
wyróżniał się na tle innych. Po zakończeniu termomo-
dernizacji, wykonaniu muralu, zagospodarowaniu te-
renu wokół, wciąż będzie się wyróżniał, ale tym razem 
pozytywnie. Mam nadzieję, że będzie najładniejszy. 
Na pewno będzie charakterystyczny, rozpoznawalny, 
a w jego otoczeniu będzie po prostu przyjemniej – opo-
wiada Krzysztof Szczypka, członek zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej, do której należy budynek.

Malunek, który ozdobił ścianę, nie jest przypadkowy. 
Żaglówka na Pogorii, jednym z  najpopularniejszych 
miejsc rekreacyjnych miasta, odnosi się do charakteru 
Dąbrowy Górniczej, w  której ludzie aktywni z  powo-
dzeniem mogą poświęcać się sportowym pasjom. Kon-
cepcję architektoniczną modernizacji bloku, umiesz-
czenia na nim muralu i  zagospodarowania otoczenia 
opracował Wojciech Zaczek.

Pomysł przyozdobienia ściany mocnym dąbrowskim 
akcentem uzyskał finansowe wsparcie Urzędu Miejskiego. 

Wykonawcą pracy jest firma Rebel Art, która ma na 
koncie wiele realizacji, które można podziwiać m.in. na 
Śląsku, w  Szczecinie, Ostrołęce, Rawiczu czy Żywcu.
 PK

Młodzi, aktywni, pełni pasji i pomysłów

Te słowa najlepiej charakteryzują młodzież z I i V Liceum Ogólnokształcącego, która 
w czasie wakacji brała udział w spotkaniach Dąbrowskiej Akademii Obywatelskiej.

Podczas 8 spotkań poświęconych tematyce obywatelskiej, młodzi aktywiści nie tylko 
dowiedzieli się, w jaki sposób tworzyć projekty społeczne, działać w organizacjach po-
zarządowych i ruchach nieformalnych, lecz także nauczyli się, jak wykorzystać poten-
cjał drzemiący w społeczności lokalnej.

Mamy nadzieję, że kompetencje i umiejętności zdobyte na spotkaniach prowadzonych 
z zastosowaniem wielu metod pracy w grupach, pozwalających na poznanie mechani-
zmów budowania i funkcjonowania zespołów, potraktują jako inspirację do dalszego 
kreowania otaczającej nas rzeczywistości.
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nowy sprzęt ratunkowy
Lampy operacyjne LED, kardiomonitory, stół operacyjny czy stanowisko do znieczulenia ogólnego, 
to tylko niektóre z elementów wyposażenia, jakie pod koniec czerwca zostały uruchomione 
w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Zadanie doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
realizowała gmina.

W  skład wyposażenia, jakie zostało zakupione dla 
szpitala w Dąbrowie Górniczej wszedł sprzęt i aparatura 
medyczna o łącznej wartości blisko 400 tysięcy złotych. 
Jak przyznaje Zbigniew Grzywnowicz, dyrektor Zagłę-
biowskiego Centrum Onkologii, zrealizowane przez 
gminę przedsięwzięcie  pozwoli zaoferować pacjentom 
dodatkową jakość świadczonych usług.

– Wszystkie inwestycje, jakie prowadzi szpital, są 
realizowane z myślą o pacjentach i pozwalają na usta-
wiczne podnoszenie jakości oferowanych świadczeń, 
poprawiają bezpieczeństwo pacjentów, a  także stwa-
rzają przyjazne warunki pracy personelowi szpitala. 
Placówka posiada zaawansowany technologicznie 
sprzęt i aparaturę medyczną służącą diagnostyce i te-
rapii pacjentów. Na jej wyposażeniu znajdują się  m.
in. najnowocześniejsze akceleratory liniowe do pro-
wadzenia radioterapii, a także wysokiej jakości sprzęt 
do wykonywania tomografii komputerowej czy rezo-
nansu magnetycznego. Po wielu latach funkcjonowa-
nia SOR-u, nadszedł moment na doposażenie także 
tego oddziału i wymianę zdekapitalizowanego sprzę-
tu. Doposażony w  nowoczesny sprzęt SOR będzie 
potwierdzał wysoką pozycję szpitala, który jest jedną 
z najnowocześniejszych placówek w regionie – mówi 
Zbigniew Grzywnowicz.

Od czerwca do szpitala dostarczono m.in. analizator 
parametrów krytycznych, respirator transportowy, dwa 
stanowiska do znieczulenia ogólnego, kardiomonitory 
z kapnografem oraz przenośne i stacjonarne aparaty do 
diagnostyki ultrasonograficznej. Obecnie do szpitala 
wstawiane są stoły zabiegowe.

Szpital w  Dąbrowie Górniczej oczekuje na wyni-
ki ogłoszonego przez NFZ konkursu na świadczenia 
z zakresu radioterapii. Jeśli Fundusz zdecyduje o przy-
znaniu środków dla placówki, będzie to pierwszy, hi-
storyczny kontrakt na radioterapię dla Zagłębiowskie-
go Centrum Onkologii. Przypomnijmy, że do tej pory 

szpital leczy pacjentów onkologicznych na własny 
koszt, mimo że uruchamiając inwestycję budowy Za-
głębiowskiego Centrum Onkologii posiadał wszystkie 
niezbędne zgody i zapewnienia otrzymania kontraktu. 
Oczekiwanie na przyznanie środków finansowych trwa 
od blisko dwóch lat. Dyrekcja szpitala, dysponując tak 
nowoczesnym wyposażeniem ratującym życie, podjęła 
decyzję o  rozpoczęciu leczenia chorych – nawet kosz-

tem zadłużania się szpitala. Co ciekawe, w przypadku, 
gdyby zakupiony sprzęt nie był wykorzystany do le-
czenia pacjentów, placówka musiałaby zwrócić dofi-
nansowanie w kwocie 12 milionów złotych, przyznane 
przez resort zdrowia. Tak czy inaczej, poprzez uwarun-
kowania systemowe szpital znalazł się w patowej sytu-
acji, rozwiązaniem której może być jedynie przyznanie 
kontraktu.

Lek. Nazarij Koziar, lekarz kierujący SOR oraz nowe wyposażenie oddziału: respirator transportowy, kardiomonitor i stół zabiegowy

startują Konsultacje Branżowe!
Aktualnie trwają prace nad przygoto-
waniem projektu Programu współpracy 
Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami działalności pożytku publicznego.

Program w  tym roku będzie miał inny kształt 
w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z  wykonania tych zadań. Dlatego też tak ważny jest 
udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na 
wrześniowych konsultacjach branżowych z  przedsta-
wicielami Wydziałów Merytorycznych Urzędu.

HARMONOGRAM I OBSZARY
– 12 września 2016r. od godz. 16.00 – Rewitali-

zacja i rozwój miasta; Przedsiębiorczość i rozwój go-
spodarczy

–  13 września 2016r. od godz. 16.00 – Ochrona 
środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochro-
na dziedzictwa przyrodniczego

– 14 września 2016r. od godz. 16.00 – Oświata 
i wychowanie

– 15 września 2016r. od godz. 16.00 – Upowszech-
nianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

– 19 września 2016r. od godz. 16.00 – Kultura 
i sztuka; Promocja miasta

– 20 września 2016r. od godz. 16.00 – Upo-
wszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obron-
ności oraz ratownictwa i ochrony ludności

– 21 września 2016r. od godz. 16.00 – Przeciw-
działanie patologiom społecznym i  profilaktyka 
uzależnień; Ochrona i promocja zdrowia oraz dzia-
łalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Pomoc 
społeczna

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordy-
nuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktyw-
ności Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi 
związane z przebiegiem prac kierować należy do pra-
cowników Centrum Aktywności Obywatelskiej pod 
numerami telefonów 668 573 952 oraz 602502478 
lub cao@dabrowa-gornicza. pl. Zachęcamy także do 
bieżącego śledzenia informacji z  przebiegu prac na 
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl.

Kaja Jagodzińska
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przyłącza – w trosce 
o środowisko i własną kieszeń
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy nie podłączyli jeszcze swoich domów do nowej kanalizacji, mają 
ostatnią szansę na skorzystanie z dopłat i preferencyjnych, nieoprocentowanych pożyczek udzielanych 
przez wodociągi. Kto do 30 września 2016 roku nie wykona przyłącza, nie tylko straci dofinansowanie, 
ale będzie się musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami.

– Z myślą o poprawie jakości życia w naszym mieście, 
przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy olbrzymi ekologiczny 
projekt budowy kompleksowego systemu wodno-ścieko-
wego. Dzięki niemu nie tylko nadrobiliśmy wieloletnie 
zaległości w tej dziedzinie, ale również zapewniliśmy mia-
stu nowoczesną sieć spełniającą najwyższe wymogi. Ten 
gigantyczny projekt mogliśmy sfinansować dzięki wspar-
ciu między innymi z  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska – mówi Henryk Zaguła, członek zarządu Dą-
browskich Wodociągów. – Pozyskanie takich środków zo-
stało obwarowane tak zwanym efektem środowiskowym. 
Chodzi o to, żeby powstała sieć była w pełni wykorzysty-
wana i  gwarantowała ochronę środowiska naturalnego. 
Można to osiągnąć pod warunkiem, że wszyscy upraw-
nieni mieszkańcy przyłączą swoje posesje do kanalizacji. 
W przeciwnym razie ich niewydolne instalacje nadal będą 
stanowić zagrożenie dla środowiska, a miasto będzie mu-
siało ponieść olbrzymie koszty. Za każde nieprzyłączone 
gospodarstwo będziemy musieli zapłacić 15 tys. zł.

Mieszkańców, w  zdecydowanej większości, nawet nie 
trzeba było namawiać do budowy przyłączy. Za takimi de-
cyzjami przemawia bowiem zwykła domowa ekonomia. 
Korzystanie z sieci kanalizacyjnej jest po prostu tańsze niż 

comiesięczne opróżnianie szamba przez zamawiany becz-
kowóz.

– Tutaj rachunek jest bardzo prosty. Za odprowadzenie 
do sieci dziesięciu metrów sześciennych ścieków trzeba za-
płacić miesięcznie 100 zł. Tymczasem wywóz beczkowo-
zem takiej samej ilości ścieków kosztuje 250 zł. Koszt przy-
łącza wynosi 8 tys. zł. Połowę z tego dopłacamy w ramach 
bezzwrotnego dofinansowania. Pozostałe 4 tys.  zł rozbi-
jamy na miesięczne, nieoprocentowane raty w wysokości 
110 zł. Po 36 miesiącach zaległość jest spłacona ze środków 
zaoszczędzonych na wywozie ścieków beczkowozem. Po 
tym okresie mieszkaniec ma już tylko czysty zysk. Do tego 
żyje w  przyjaznym ekologicznie otoczeniu – przekonuje 
Henryk Zaguła.

W  przypadku, kiedy ukształtowanie terenu utrudnia 
proste odprowadzenie ścieków, trzeba zbudować tłocznię. 
Ale i w takiej sytuacji wodociągi zapewniają dodatkowe, 
finansowe wsparcie.

– Przyłącze kosztuje 8 tys.  zł, a  dodatkowa tłocznia 6 
tys. zł. Do przyłącza dopłacamy 4 tys. zł, a do tłoczni aż 
5 tys. zł. Pozostałą do zapłacenia kwotę rozbijamy na 36 
nieoprocentowanych rat. Tutaj także inwestycja rodzinna 

zwraca się z oszczędności związanych z wywozem ścieków 
beczkowozem – mówi Henryk Zaguła.

Okazuje się, że nawet przydomowe oczyszczalnie ście-
ków nie wytrzymują finansowej konkurencji ze strony ka-
nalizacji miejskiej.

– Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, właściciel 
przydomowej oczyszczalni ścieków, w  ciągu roku, zo-
bowiązany jest do wykonywania badań 24 próbek wody 
odprowadzanej do środowiska. Jednorazowy koszt takiej 
analizy wynosi około 200 zł. Rocznie zatem trzeba na ten 
cel przeznaczyć około 5 tys. zł. Tymczasem roczny koszt 
odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynosi średnio 
1200 zł. Argumenty mówią same za siebie – podsumowuje 
Henryk Zaguła.

Te wszystkie kalkulacje związane z dopłatami i nieopro-
centowanym kredytowaniem przyłączy do sieci kanaliza-
cyjnej stracą aktualność od 1 października 2016 r.

– Od tego czasu każdy będzie ponosił w całości koszty 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie roz-
poczniemy bardzo skrupulatne kontrole rachunków za 
wywóz ścieków. Będziemy sprawdzać, czy ilość wywiezio-
nych ścieków jest równa ilości zużytej wody. Jeżeli stwier-
dzimy, że są tutaj jakieś różnice i  istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że doszło do zanieczyszczenia środowiska, 
wówczas z żelazną konsekwencją będą uruchamiane pro-
cedury prawne. Nie będzie żadnego pobłażania dla truci-
cieli – ostrzega Hanryk Zaguła.

Kontrolowane będą także przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. W pierwszej kolejności powstanie ich rejestr. Na-
stępnie będą weryfikowane opłaty za analizę próbek wody 
odprowadzanej do środowiska.

– Będziemy dokładnie sprawdzać i wykrywać ewentu-
alne, nielegalne podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Poza 
tym pełnym monitoringiem zostanie objęta kanalizacja 

deszczowa. Kto będzie odprowadzał do niej ścieki, musi 
się liczyć z surowymi konsekwencjami prawnymi – mówi 
Henryk Zaguła.

Z  drugiej strony Dąbrowskie Wodociągi zachęcają do 
indywidualnych rozmów w kwestiach dotyczący skompli-
kowanych technicznie przyłączy.

– Jesteśmy otwarci na dialog. Służymy pomocą i wspar-
ciem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa niektórych 
przyłączy wymaga niestandardowej procedury. Trzeba 
tylko z nami rozmawiać, w trosce o własne finanse i czyste 
środowisko – zapewnia Henryk Zaguła. Grzegorz Cius

Henryk 
Zaguła
członek zarządu Dąbrowskich 
Wodociągów

Wszystkie kalkulacje związane z  dopłatami i  nie-
oprocentowanym kredytowaniem przyłączy do sieci 
kanalizacyjnej stracą aktualność od 1 października 
2016 r. Od tego czasu każdy będzie ponosił w całości 
koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Jedno-
cześnie rozpoczniemy bardzo skrupulatne kontrole 
rachunków za wywóz ścieków. Będziemy sprawdzać, 
czy ilość wywiezionych ścieków jest równa ilości zu-
żytej wody. Jeżeli stwierdzimy, że są tutaj jakieś róż-
nice i istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do 
zanieczyszczenia środowiska, wówczas z żelazną kon-
sekwencją będą uruchamiane procedury prawne. Nie 
będzie żadnego pobłażania dla trucicieli.

Za odprowadzenie do sieci dzie-
sięciu metrów sześciennych 
ścieków trzeba zapłacić mie-
sięcznie 100 zł. Tymczasem wy-
wóz beczkowozem takiej samej 
ilości ścieków kosztuje 250 zł.
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Maksymalne oszczędności, 
minimalne nakłady
Dąbrowa Górnicza realizuje unijny projekt EURONET 50/50 MAX, 
którego celem jest podniesienie świadomości energetycznej uczniów. 

Szkoły oszczędzają energię głównie poprzez zmianę 
zachowań uczniów, nauczycieli i  pozostałych członków 
społeczności. Mają różne doświadczenia, a każda z nich 
wypracowała wiele dobrych praktyk, które są źródłem 
inspiracji dla innych placówek.

Pilotażowo projekt został wprowadzony w roku 2010 
do dwóch szkół podstawowych – SP 11 oraz SP 18. W na-
grodę za wybitne osiągnięcia w tym zakresie, nauczyciele 
oraz uczniowie mogli wyjechać za granicę i uczyć innych, 
jak oszczędzać energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz 
oraz w jaki sposób segregować odpady.

Od roku 2014 w  projekcie uczestniczą już wszystkie 
podstawówki i gimnazja. Każda ze szkół otrzymała bez-
płatnie urządzenia, które służą do pomiarów natęże-
nia światła, temperatury i  zużycia energii elektrycznej. 
Uczniowie mogą eksperymentować, dokonywać analiz 
oraz wdrażać oszczędności.

Dzieci i młodzież bardzo chętnie angażują się nie tylko 
w przykręcanie kaloryferów czy segregację odpadów, ale 
także w kampanie organizowane na rzecz oszczędzania 
energii. Kilkukrotnie już odbywały się spotkania rodzin-
ne przy szkołach oraz pikniki edukacyjne. Dzieci tworzą 
gazetki tematyczne, opracowują kodeksy ucznia energo-

oszczędnego, umieszczają etykiety na korytarzach oraz 
w klasach, które przypominają o tym, aby gasić światło 
i  oszczędzać wodę, przygotowują kolorowanki, rymo-
wanki, a  także malują plakaty zachęcające do oszczę-
dzania energii. Poprzez zabawę zdobywają wiedzę, a nie-
jednokrotnie uczą swoich rówieśników oraz rodziców, 
w  jaki sposób podnosić efektywność energetyczną i  jak 
oszczędzać energię.

Realizacja programu ma także wymiar finansowy. 
Nazwa EURONET 50/50 określa sposób podziału środ-
ków, tj. 50% trafia do gminy, natomiast drugie 50% 
oszczędności wypracowanych w szkole pozostaje w niej, 
a uczniowie decydują o tym, na co przeznaczyć zaoszczę-
dzone pieniądze. Mogą decydować o  zakupie pomocy 
naukowych lub też przeznaczać pieniądze na urządzenia 
elektroniczne czy wycieczki edukacyjne.

W  ostatnich tygodniach rozliczono 2015 rok, który 
przyniósł oszczędności w  kwocie przekraczającej mi-
lion złotych. Oszczędności z  tego tytułu w  roku 2013 
wyniosły ponad 170.000  zł, w  roku 2014 przekroczy-
ły 530.000 zł. Są to ogromne sumy, które pokazują, jak 
wielkie efekty ekonomiczne można uzyskać tak małym 
nakładem kosztów. Marek Mrówka

Centrum Komunikacji i  Mediacji „Dialog” dla 
mieszkańców powiatu będzińskiego i Dąbrowy Gór-
niczej przygotowało nowy projekt p.n. „Klub Mamy, 
Taty i Malucha”, który będzie trwał od września do 
grudnia 2016 r. Dla realizacji naszych działań pozy-
skaliśmy znakomitych partnerów – Pałac Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz Miejską i Powia-
tową Bibliotekę Publiczną w Będzinie.

Do udziału w  projekcie zapraszamy rodziców 
i  opiekunów dzieci do 7  r. ż., którzy chcą wiedzieć, 
jak dobrze i mądrze wychowywać swoje dzieci oraz 
jak radzić sobie w  trudnych sytuacjach związanych 
z rodzicielstwem. Projekt ma charakter edukacyjno-
-rozwojowy i  przewiduje prelekcje (psychologa, pe-
dagoga, prawnika) warsztaty psychologiczne i porady 
indywidualne. Zajęcia grupowe (prelekcje i warsztaty) 
odbywać się będą w siedzibie partnerów tj. w Domu 
Kultury w  Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach ul. 
Chemiczna 2 oraz Miejskiej i  Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 39.

Na indywidualne spotkania z  prawnikiem, psy-
chologiem i  mediatorem zapraszamy do siedziby 
Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” ul. Sien-
kiewicza 6A/6 w Dąbrowie Górniczej – zapisy na kon-
sultacje przyjmujemy pod tel. 881-710-959.

Pierwszą prelekcję pt. „Rodzice na szlaku – nie ma 
wychowania tam, gdzie nie ma oznakowanych szla-
ków, po których można się bezpiecznie poruszać – po-
rozmawiajmy o stawianiu granic dzieciom” poprowa-
dzi psycholog, coach, mediator Aleksandra Skwara. 
Mieszkańców powiatu będzińskiego zapraszamy do 
Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Bę-
dzinie 14.09.2016 o godz. 17.30, natomiast mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej 28.09.2016  r. o  godz. 17.30 
do Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowi-
cach. Zapisy na zajęcia przyjmowane będą od wrze-
śnia pod numerami telefonów:

Dom Kultury w  Ząbkowicach – 32  733 87 90, 
MiPBP w Będzinie – 32 267 41 65 oraz u koordynatora 
projektu 881-710-959.

Szczegółowy harmonogram działań będzie dostęp-
ny na stronach internetowych: www. ckimdialog. eu, 
www. palac. art. pl, www.biblioteka.bedzin.pl. Udział 
w projekcie jest bezpłatny, bowiem jest on finansowa-
ny przy udziale środków województwa śląskiego.

Monika Górska

Mama, tata i maluch

Rekrutacja  
na dziecięce studia

Wybuchowe eksperymenty, ciekawostki przyrodni-
cze, interaktywne wykłady o sztuce, pasjonujące warsz-
taty z logistyki, a nawet praktyczne ćwiczenia z zarzą-
dzania. To tylko część zagadnień, które poznawać będą 
młodzi studenci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecię-
cego w roku akademickim 2016/2017.

Trwa właśnie rekrutacja dzieci w wieku 6-12 lat. Potrwa, 
co prawda, do 7 września, ale warto się spieszyć, bo ilość 
miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są drogą 
elektroniczną poprzez stronę internetową uniwersytetu: 
www.wsb.edu.pl/ud (zakładka Dąbrowa Górnicza).

Organizatorem DUD są Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej. Więcej informacji o Dąbrowskim Uniwersy-
tecie Dziecięcym można uzyskać w Wyższej Szkole Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej (tel.  32 295 93 15, e-mail: 
agiertler@wsb.edu.pl). ste

W weekend od 9 do 11 września w Dą-
browie oraz innych zagłębiowskich mia-
stach będzie można zjeść smacznie, a do 
tego niedrogo. Dokładniej za pół ceny.

Wszystko za sprawą akcji Zagłębie za pół ceny, która 
jest  rozwinięciem pomysłu „Sosnowiec za pół ceny”. 
W  ubiegłym roku do akcji przyłączyła się również 
Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź oraz Wojkowice. 
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem za-

równo wśród mieszkańców, jak i samych gastronomów. 
Wzięło w niej udział ponad 70 zagłębiowskich lokali. 

W tym roku 5 i 6 września, restauratorzy i prowa-
dzący punkty usługowe w  zagłębiowskich miastach 
zaproponują specjalną ofertę zniżkową. Już teraz 
warto przyjrzeć się promocjom i dobrze zaplanować 
drugi tydzień września.

Listę wszystkich lokali, które wezmą udział w  akcji 
„Zagłębie za pół ceny” można znaleźć na www.dabrowa-
-gornicza.pl
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„Pan tu nie stał”  
jedzie do Palermo
Dąbrowska załoga „Pan tu nie stał” 
(dla niewtajemniczonych to cytat za-
czerpnięty z filmu „Co mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz?”, wyprodukowanego 
w czasach PRL) jadąca samochodem 
FSO Polonez z 1991 roku, uczestni-
czy w X edycji charytatywnego rajdu 
samochodowego ZŁOMBOL 2016. 
W tym roku celem wyprawy jest 
Palermo na Sycylii, ewentualnie dla 
chętnych Tunezja.

Wszystkie pojazdy startujące w wyprawie muszą po-
chodzić lub mieć korzenie w  okresie PRL lub pocho-
dzić z tzw. „bloku wschodniego”, stąd nazwa wyprawy. 
W  skład ekipy wchodzą Mateusz i  Agnieszka Juzuń, 
mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, pracujący w  Gliwi-
cach, stąd na stronie zlombol.pl widniejący jako grupa 
„dąbrowsko-gliwicka”.

– Chociaż akcję znamy i  wspieramy od lat, dopie-
ro w  tym roku jedziemy po raz pierwszy. Do udziału 
skłoniła nas pasja do motoryzacji, wypraw oraz chęć 
połączenia zainteresowań z  możliwością wsparcia po-
trzebujących. Zadaniem i  jednocześnie warunkiem 
uczestnictwa każdej załogi w wyprawie jest zebranie na 
poczet domów dziecka odpowiedniej kwoty, w zależno-
ści od gabarytów pojazdu, którym się jedzie. Pieniądze 
dostają ośrodki z województwa opolskiego i  śląskiego, 
w zeszłym roku była to m.in placówka z Dąbrowy Gór-
niczej. Pieniądze zbieramy od firm i osób prywatnych 
zainteresowanych wsparciem, w zamian za udostępnie-
nie powierzchni reklamowej na naszym samochodzie – 
mówi Mateusz Jazuń. – Start wyprawy planowany jest 

na 25 września w Katowicach. Dzięki uprzejmości fir-
my zajmującej się monitoringiem pojazdów, będziemy 
pod stałym nadzorem. Wszelkie informacje będą się też 
sukcesywnie pojawiać na naszej stronie na facebooku. 
Naszą załogę można znaleźć pod adresem: ptns@zlom 
bol. Więcej informacji dotyczących samego przedsię-
wzięcia znajduje się na stronie zlombol.pl. ste

Kocie sprawy
Tuż przed wakacjami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

3 zorganizowali zbiórkę karmy dla wolno żyjących kotów. 
Zebrane jedzenie przekazano opiekunom zwierząt. Jest to 
dla nich ogromne wsparcie, ponieważ dokarmiają zwie-
rzęta bez jakichkolwiek dotacji, czyli na własny rachunek. 
Podziękowania należą się dyrekcji szkoły, nauczycielom 
i  wszystkim, którzy akcję wymyślili i  zrealizowali. Tym 
bardziej, że w nowym roku szkolnym inicjatywa ma być 
kontynuowana.

– Nadchodzi jesień i zima, czyli bardzo trudny czas dla 
wolno żyjących zwierząt. Być może pomysł dąbrowskiej 
„trójki” będzie przykładem do naśladowania dla innych 
szkół, przez co kotki nie będą głodne – mówi Barbara Ma-
dej, „społeczny” rzecznik wolontariuszy. – Dzięki Urzędo-
wi Miasta w Dąbrowie Górniczej niektóre koty mają gdzie 
mieszkać, powstały cztery domki, do których wprowadzi-
ły się zwierzaki. Zagospodarowały je, nie muszą koczować 
już po klatkach schodowych czy piwnicach okolicznych 
osiedli. Program budowy kocich domków znajduje w mie-
ście coraz więcej zwolenników.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć zakup karmy dla 
zwierząt, proszeni są o kontakt: szkolap3@wp.pl ste

9 czerwca w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w  Dąbrowie Górniczej, odbyły się I  Mistrzostwa 
Dąbrowy Górniczej Samorządowców. – Niestety, 
turniej nie miał licznej obsady, udział wzięło zaled-
wie 3 zawodników. Dwóch radnych Dąbrowy: Ry-
szard Harańczyk i Szymon Widera oraz Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Duraj – mówi 
organizator Rafael Pierzak. Turniej rozegrano tem-
pem P15 systemem każdy z każdym mecz i rewanż.

I Mistrzem Dąbrowy Górniczej Samorządowców 
został Ryszard Harańczyk. Gratulacje dla zwycięz-
cy! Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne Mi-
strzostwa Samorządowców w przyszłym roku będą 
cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem.

Ostateczna kolejność wygląda 
następująco:

1. Ryszard Harańczyk 3 pkt
2. Paweł Duraj 2 pkt
3. Szymon Widera 1 pkt

Szachy samorządowe

• Terapia uzależnień: alkoholizm, hazard, 
narkomania. Dyskretnie, tel. 730 800 775.

• Montaż nawiewników, tel. 600 498 178

• Docieplenia, remonty, okna, drzwi, tel. 
501 478 135.
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PODSTAWY DZIAŁANIA TO ROZWÓJ GOSPODARCZY, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA

Stawiają na innowacje i ludzi
Saint Gobain w Polsce to jeden z 20 największych inwestorów zagranicznych. Ma tutaj 25 zakładów, 
z czego dwa znajdują się w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Saint Gobain Innovative Materials 
to głównie SG Glass i SG Sekurit. To międzynarodowy gigant, któremu bardzo zależy na dobrych 
relacjach z miastem i społecznością lokalną. 

Działalność grupy Saint Gobain skupia się w trzech sek-
torach, są to: materiały innowacyjne, produkty dla budow-
nictwa i dystrybucja budowlana. Pierwszy z nich to przede 
wszystkim produkcja szkła i specjalistycznych materiałów 
technologicznych jak np. włókna szklane, materiały ścier-
ne, elementy ceramiczne, łożyska plastikowe. Drugi sektor 
obejmuje m.in. produkcję płyt gipsowo-kartonowych, rur, 
tynków, zapraw, izolacji (głównie wełny mineralnej), trze-
ci to hurtowa dystrybucja budowlana.

Budowa linii float w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się 
w 1995 roku, kilka lat później, w 1998 powstała druga fa-
bryka – Sekurit. Obie funkcjonują w sektorze materiałów 
innowacyjnych. W Glass produkuje się szkło płaskie float 
(metoda produkcji), lustra, szkło lakierowane i lamino-
wane. Wszystko wykorzystuje się potem w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym, na rynku wyposaże-
nia wnętrz czy w branży motoryzacyjnej. W Sekurit ma 
miejsce produkcja różnorodnych szyb samochodowych. 
W dąbrowskich zakładach pracuje 1500 osób, w  tym 98 
mieszkańców Strzemieszyc i  597 z  pozostałych dzielnic 
miasta. Wszyscy stanowią 46 proc. całej załogi. Ze wzglę-
du na sąsiedztwo, Strzemieszyce zajmują tu pozycję szcze-
gólną. Niedawno przedstawiciele różnych stowarzyszeń 
i organizacji społecznych z tego właśnie terenu odwiedzili 
zakłady, oglądali linie produkcyjne, poznali historię i tra-
dycje 350 letniej firmy. Program spotkania obejmował 
także prezentację strategii i działań inwestycyjnych zwią-
zanych z ochroną środowiska oraz przedstawienie dotych-
czas zrealizowanych projektów inwestycyjnych, a  także 
plany w tej dziedzinie na przyszłość. Kolejne takie spotka-
nie ma się odbyć pod koniec bieżącego roku.

Ochrona środowiska to istotna sfera w działalności Saint 
Gobain, ale też „czuły” punkt i ważny problem mieszkań-
ców Strzemieszyc. Mieszkając nieopodal zakładów zwra-
cają szczególną uwagę na zanieczyszczenie powietrza. 
Zakłady, mimo iż spełniają wszystkie polskie normy oraz 
warunki pozwoleń w tym zakresie, to już teraz podejmu-
ją działania mające dostosować swoje funkcjonowanie do 
znacznie ostrzejszych i  bardziej rygorystycznych norm 
europejskich, które w Polsce będą obowiązywać od 2018 r. 
Ważnym zagadnieniem jest też hałas, ale i tu prowadzi się 
szereg działań ograniczających jego emisję.

– W  latach 2003-2016 na ochronę środowiska w  obu 
firmach wydaliśmy ponad 36 mln złotych. W tym czasie 
uruchomiliśmy dwa elektrofiltry z  modułem odsiarcza-
nia spalin w obrębie dwóch linii float, w trakcie budowy 
jest instalacja redukująca ilość emitowanych do atmosfery 
tlenków azotu. Prowadziliśmy także inwestycje w zakresie 
redukcji emisji hałasu, budując m.in. ekrany wokół „ha-
łasujących” urządzeń czy też instalując różnego rodzaju 
tłumiki. Podobne działania, warte 9 mln  zł, planujemy 
zrealizować jeszcze w  latach 2017-18. Staramy się dosto-
sować do poziomu najlepszych dostępnych technik (BAT) 
zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy – mówi Jerzy Zacharewicz, dyrektor industrialny 
Oddziału Glass w Dąbrowie Górniczej.

– Celem naszego programu była redukcja hałasu poni-
żej dopuszczalnych norm tj. 45 dB w porze nocnej. Projekt 
objął 26 urządzeń i obiektów kubaturowych, spowodował 
prawie czterokrotne zmniejszenie mocy emitowanego ha-

łasu. Pomiary dokonywaliśmy w dwóch punktach. W jed-
nym wartość zmierzona i potwierdzona przez Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska w czerwcu br. spadła 
do 42,9 dB. W drugim utrzymała się na poziomie 46,3 dB, 
dlatego kontynuujemy tu program naprawczy, polegający 
na identyfikowaniu źródeł hałasu i ich stopniowym ogra-
niczaniu. Mamy wolę działania i plany, by minimalizować 
wpływ negatywnych czynników na otoczenie. Dbamy 
o to, by zachować dobre relacje z mieszkańcami – wyjaśnia 
Piotr Mokrzan, dyrektor przemysłowy Oddziału Sekurit 
w Dąbrowie Górniczej.

Aby te dobre relacje zachować, Saint Gobain Innovative 
Materials wsparł i wspiera szereg lokalnych inicjatyw. Do-
finansował  m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spi-
saka, finansowo wspomógł wiele stowarzyszeń i fundacji, 
przyczynił się do generalnego remontu organów w bazy-
lice Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Strzemieszycach. 
Z okazji 350 lat istnienia firmy zorganizował dla pracow-

ników i mieszkańców okolicznościowy piknik. W najbliż-
szym czasie będzie też sponsorem szklenia nowej siedziby 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach. W za-
kresie modernizacji obiektu przewidziane jest szklenie sto-
larki fasadowej i okiennej wraz z funkcją przeciwsłoneczną.

Saint Gobain to potentat na światowym rynku, two-
rzy, produkuje i  dystrybuuje materiały i  rozwiązania 
mające ważny wpływ na jakość życia. Zapewniają one 
komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo, odpowiadają 
na takie wyzwania naszych czasów, jak ekologiczne bu-
downictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W strategie tą 
wpisują się dąbrowskie Saint Gobain Glass i Saint Goba-
in Sekurit. W najbliższych latach podejmą szereg inwestycji 
nie tylko proekologicznych, ale i rozbudowujących przed-
siębiorstwo, pojawią się nowe linie produkcyjne i techno-
logiczne, które, jak zapewniają dyrektorzy firmy, dzięki 
nowoczesnej technologii zminimalizują oddziaływanie 
produkcji na środowisko. Lucyna Stępniewska

Jan  
Jankovec
dyrektor generalny Oddziału 
Sekurit na Czechy, Polskę i Niemcy

– Największą wartością każdej firmy są ludzie, 
dlatego należy wspierać swoich pracowników i roz-
wijać ich umiejętności, bo dobry zespół, to dobra 
praca. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo staje się 
coraz bardziej zorientowane na swoich klientów, 
ciągle podnosi jakość swoich produktów i oferowa-
nego serwisu. Praca w międzynarodowej firmie to 
wielkie wyzwanie, ale kiedy pracuje się w niej już 20 
lat, jest to ogromna satysfakcja.

Daniel  
Condotta
dyrektor generalny Oddziału 
Glass w Dąbrowie Górniczej

– Chcemy uczestniczyć w  życiu lokalnej społecz-
ności, kontynuować spotkania z  mieszkańcami 
Strzemieszyc, przedstawicielami stowarzyszeń i orga-
nizacji społecznych. Prowadzimy wobec nich transpa-
rentną politykę, przedstawiamy rzeczy takimi, jakie 
są. Jeżeli coś jest uciążliwe, staramy się znaleźć sposób, 
by to ograniczyć czy nawet zlikwidować. Nasz zakład 
to nasz drugi dom, nasze środowisko, a dobre relacje 
z sąsiadami są naszym wspólnym sukcesem.
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Książki w pełnym słońcu, czyli „Biblioteka na plaży”
W czerwcu oraz w lipcu 
dąbrowska biblioteka odwiedziła 
plażę miejską Pogoria III. Letnie, 
plenerowe, wakacyjne imprezy 
dostarczyły mieszkańcom miasta 
i okolicznych miejscowości wiele 
atrakcji i pozwoliły miło, radośnie 
i kulturalnie spędzić czas wolny.

Czerwcowa „plaża” zabrała uczestników w  podróż 
po krajach świata – tych bliższych i tych nieco bardziej 
egzotycznych. Odwiedził nas  m.in. Jacek Fedorowicz 
i  Mietek „Hajer” Bieniek. Międzynarodowego ducha 
podtrzymał trwający podczas „Biblioteki na plaży” finał 
V Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Sing Up Festival!, 
a imprezę zakończył koncert Wolnej Grupy Bukowina. 
W lipcu plenerowa biblioteka rozpoczęła od sportowej 
rozgrzewki i spotkania z Mariuszem Ziachem. Wieczo-
rem na scenie pojawiła się literacka gwiazda wieczoru 
– Szymon Hołownia. Uczestnicy bawili się także pod-
czas koncertu Przemka Smolarskiego z zespołem, a na 
deser obejrzeli pokaz tańca ognia.

„Biblioteki na plaży” okraszone były licznymi lokal-
nymi ciekawostkami, wystawami, konkursami i  zaba-
wami dla całej rodziny. Także dzieciaki nie mogły się 
z nami nudzić, bo oprócz gier wielkoformatowych i ani-
macji czekali na nich m.in. kuglarze, Pan Korek razem 

z  wybuchowymi eksperymentami i  spektakle interak-
tywne.

Tradycyjnie stałym punktem była strefa relaksu 
w  „Czytelni pod Chmurką”, bo czego można chcieć 
więcej od dających cień parasoli, wygodnych leżaków, 
prasy i książek w ciepły, letni dzień.

Organizatorem przedsięwzięć było Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, a głównym partnerem Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. Projekt był 
finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej.

DM
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sobota z fantastyką
Wrzesień nie musi być nudny! 10 wrze-
śnia w Bibliotece Głównej (ul. T. Ko-
ściuszki 25), w godz. 10:00-14:00 
odbędzie się „Sobota z fantastyką” 
– impreza inspirowana wyobraźnią od 
high fantasy po science fiction.

W programie: wernisaż „Każda opowieść ma swój po-
czątek... ”, strzelanie z  łuku, prezentacja gry Warham-
mer oraz konkursy, a  wśród nich na „Najlepsze prze-
branie z Trzech Światów”, czyli strój z Japonii, Władcy 
Pierścieni lub Gwiezdnych Wojen. 

Wydarzenie jest współorganizowane z  Akademią 
Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki Jedi-Takeda z Biel-
ska-Białej.

„Lato z przygodą”
Biblioteczne wakacje już niemal na linii mety. Tegorocz-

ny czas wolny upłynął pod hasłem „Lato z przygodą” – nie 
zabrakło zajęć, konkursów i  warsztatów tematycznych. 
Akcja Lato każdego roku cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem, tak też było tym razem. Małym czytelnikom 
w Bibliotece Głównej i filiach nuda nie groziła! Dzieci mo-
gły poczuć się jak prawdziwi odkrywcy i podróżnicy – nie 
tylko po świecie książek. Odbyły się także wycieczki do 
Zatoru, gdzie mali czytelnicy zwiedzili m.in. park mitolo-
gii i przeżyli niezwykły seans w kinie 5D. Za rok ponowq-
nie pokażemy, że lokalnie też można się dobrze bawić.



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (199) sierpień 2016

12



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (199) sierpień 2016

13



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (199) sierpień 2016

14 wspomnienia

PRZEPROWADZILI WIELE UDANYCH AKCJI DYWERSYJNYCH, WSZYSCY POLEGLI W WALCE

Grupa „Ordona”
7 września 1943 r. Niemcy otoczyli duży obszar leśny na Niwie k. Strzemieszyc i zacieśniając pierścień zbliżyli 
się do „bunkra”, który był siedzibą partyzanckiej grupy Armii Krajowej pod komendą „Ordona”. Po kilkugo-
dzinnej walce wszyscy broniący się partyzanci zostali zastrzeleni. Straty Niemców wyniosły 20 zabitych i kil-
kudziesięciu rannych. Ciała 14 partyzantów zostały przewiezione do Strzemieszyc i ułożone na skrzyżowaniu 
ulic Rudnej i Strzemieszyckiej. W miejscu tym stoi obecnie pomnik upamiętniający te wydarzenia.

Chciałbym przypomnieć Zagłębia-
kom, a szczególnie mieszkańcom Strze-
mieszyc o tym fragmencie walki z oku-
pantem niemieckim, zwłaszcza, że moją 
wiedzę o  grupie „Ordona” poszerzył 
strzemieszyczanin, pan Mieczysław Wi-
tas, krewny jednego z  partyzantów tej 
grupy – Henryka Stelmacha oraz syn 
„Ordona”, pan Jan Foltyn, mieszkający 
w Dąbrowie Górniczej.

Oddział partyzancki powstał w 1941 r. 
Skupiał początkowo kilku „spalonych” 
i  poszukiwanych przez Niemców ludzi, 
należących do organizacji odwetowych. 
Pierwszymi partyzantami byli Wacław 
Hejczyk ps. „Sęp”, Jerzy Tajer, Kazimierz 
Sroka, Bogdan Sokół, Edward Frydrych 
ps. „Sztywny” i  Pochalski. Grupa ta 
w  1943  r. liczyła już ok.  30 osób. Pod-
porządkowana była Inspektoratowi AK 
Sosnowiec. Początkowo ich działalność 
obejmowała tylko gromadzenie broni, 
żywności i  umundurowania niemiec-
kiego. Stopniowo ulegała rozszerzeniu, 
tak, jak i teren ich działania. Obejmował 
on Zagłębie, a  po stronie Generalnego 
Gubernatorstwa okolice sięgające aż po 
Ojców. Tam też była jedna z „ziemianek” 
partyzanckich. Działanie grupy szcze-
gólnie w  1943  r. dawało się mocno we 
znaki okupantowi.

Nie sposób wymienić wszystkich 
akcji skierowanych przeciwko Niem-
com. Świadkowie odeszli do wieczno-
ści, a  i w dokumentach nie ma wiele na 
ten temat. Według historyków, te naj-
bardziej znaczące to: opanowanie po-
sterunku Grenzschutzu w  Zedermanie 
i  zdobycie broni; obluzowanie szyn na 
trasie Sławków-Bukowno i  ostrzelanie 
posterunków policji kolejowej; wykole-
jenie pociągu z rudą pomiędzy Sławko-
wem a  Olkuszem; zniszczenie silników 
samolotowych na wagonie w  Szczako-
wej; zniszczenie urzędu celnego w Trze-
bini; przejęcie 172 tys. marek z konwoju 
„Drezdner Banku” w  Sosnowcu, prze-
znaczonych na wypłatę pracownikom 
kop. Hr. Renard; zniszczenie magazy-
nów żywności u  zakonnic w  Strzemie-
szycach; opanowanie magazynu broni 
Wehrmachtu w  Szczakowej; wykonanie 
wyroków śmierci na konfidentach gesta-
po: Kosibeju ze Strzemieszyc, Wieczorku 

z Zawiercia, Wacławie Wójciku i sołtysie 
Grybskim ze Strzemieszyc; dokonanie 
również nieudanego zamachu na Wit-
kowskiego z  Sosnowca; wymierzenie 
kary chłosty M. Padziurze w  Borze Bi-
skupim.

We wrześniu 1943 roku, w  akcji li-
kwidacji grupy udział wzięła cała żan-
darmeria i  policja z  Olkusza oraz po-
wiatu olkuskiego, Sławkowa, kompania 
szkoły policyjnej w Maczkach, orkiestra 
policyjna, oddział policji kryminalnej 
i  gestapo z Sosnowca. Za pomoc party-
zantom spalono w Strzemieszycach dom 
wraz z  Bronisławą Heliak i  jej dwójką 
dzieci.

Mieszkańcom Strzemieszyc na ogół 
znane są niektóre fakty z  tamtych lat, 
ale nie jest znana postać dowódcy tej 
grupy – Henryka Jana Miltona ps. „Or-
don”. Urodził się w 1903 r. Niestety nie 
udało się ustalić miejsca urodzenia. Oj-
ciec Henryka, Zygmunt Milton, był pra-
cownikiem PKP i kilka lat pracował na 
stacji Strzemieszyce Północne jako tele-
grafista. Zmarł w 1934 r. Rodzina Milto-
nów mieszkała w Strzemieszycach przez 
kilkadziesiąt lat. Siostra „Ordona”, pani 
Redes, zmarła kilka lat temu.

H. J. Milton po dojściu do pełnoletnio-
ści, powołany został do wojska, ukoń-
czył szkołę podoficerską. Po odbyciu 

służby wojskowej pracował w  zakładzie 
krawieckim w  Sosnowcu. Był bardzo 
zdolnym krawcem, wkrótce wyjechał do 
Francji, aby doskonalić swe umiejęt-
ności i  szyć na modę paryską. Żądny 
poznania świata zaniechał krawiec-
twa i wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. 
Przypuszczalnie skierowany został do 
Algierii. Znał kilka języków tj. nie-
miecki, francuski, angielski i rosyjski. 
Wg syna, J. Foltyna, w Legii była oka-
zja do ich nauki, gdyż żołnierzami byli 
ludzie różnych narodowości, posługu-
jący się różnymi językami.

Nie wiadomo ile lat służył w  Legii, 
przypuszczalnie ok.  sześciu. Po zakoń-
czeniu kontraktu pozostał we Francji, 
trudnił się niezbyt legalnymi interesa-
mi, za co został wydalony. Znalazł się 
w  Niemczech, gdzie przebywał prawie 
rok. Co robił tego nie wiadomo. Tu 
wszedł w  kolizję z  prawem niemieckim 
i został skazany. Spryt i inteligencja po-
zwoliła mu ujść niemieckiej sprawiedli-
wości. W 1937 r. znalazł się w Polsce.

W  1939  r. Milton jako st. sierżant 
brał udział w  kampanii wrześniowej. 
Na przedpolach Warszawy dostaje się 
do niewoli niemieckiej, z  której ucieka. 
Pod koniec 1939 r. powraca do Strzemie-
szyc. Jest poszukiwany przez Niemców. 
Posługuje się przynajmniej dwoma fał-

szywymi „palcówkami”, co utrudnia 
aresztowanie. Ukrywa się przy pomocy 
rodzin Foltynów i  Heliaków. Po utwo-
rzeniu grupy partyzanckiej, oprócz dzia-
łalności „zbrojnej”, Milton zorganizował 
bazę produkowania dokumentów. Dru-
kowano również kartki żywnościowe, 
początkowo w  bazie leśnej o  nieustalo-
nym miejscu, a  później w  Grabocinie. 
Tymi sprawami zajmowali się Bolesław 
Machera, Stanisław Machera, Helena 
Stępniewska i Edward Miga. Pod koniec 
1943  r. Niemcy zlikwidowali drukarnię 
w  dziwnych okolicznościach. Z  wymie-
nionej czwórki aresztowano 3 osoby, 
zdołał uciec Bolesław Machera.

H. J. Milton związany był z panią Re-
giną Foltyn. Rodzina Foltynów ukry-
wała go od początku wojny. Ze związ-
ku tego pochodzi syn, Jan Foltyn, ur. 9 
lutego 1944 r., a więc kilka miesięcy po 
śmierci ojca. W kwietniu 1944 r. matka 
Jana, Regina Foltyn, została aresztowa-
na i  osadzona w  więzieniu w  Sosnow-
cu. Niemcy byli dobrze poinformowani 
i  znali nazwiska partyzantów oraz ich 
powiązania rodzinne. W Sosnowcu pani 
Regina przebywała przez pewien czas, 
stąd zabrano ją do więzienia w Mysłowi-
cach i tu się ślad urywa.

Przeglądając dokumenty zbrodni 
oświęcimskich, znalazłem zapis, że 26 
maja 1944  r. do bloku 11 w  Oświęcimiu 
przywieziono z Mysłowic wielu więźniów 
skazanych przez katowicki sąd doraźny na 
śmierć. Wśród skazanych i rozstrzelanych 
była młoda kobieta o  imieniu Reginka. 
Być może była to Regina Foltyn, żona le-
gendarnego partyzanta „Ordona”. Małym 
osieroconym Janem zaopiekowała się bab-
ka, Helena Foltyn.

Pośmiertnie Henryk Jan Milton został 
awansowany do stopnia podporucznika 
i odznaczony Krzyżem Walecznych.

Działalność partyzancka ppor. Hen-
ryka Jana Miltona ps. „Ordon” opisana 
jest przez dr  Jana Przemszę-Zielińskie-
go, płka dr Mieczysława Starczewskiego 
i prof. dr hab. Annę Glimos-Nadgórską. 
Uzupełnienia tych opracowań dokonali 
gen. Zygmunt Walter-Janke „W  Armii 
Krajowej na Śląsku” i  Juliusz Niekrasz 
„Z dziejów AK na Śląsku”.

Jan Kmiotek

Henryk Jan Milton i Helena Foltyn. Zdjęcie z okresu okupacji hitlerowskiej.
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 8 Z kartą taniej. Także 
w Dąbrowie

Każda osoba, która skończyła 60 lat może bezpłatnie 
wyrobić własną Kartę Seniora, przystępując do progra-
mu. Karta jest bezterminowa i bezpłatna. Ogólnopolska 
Karta Seniora upoważnia do korzystania z atrakcyjnych 
zniżek w  firmach i  instytucjach partnerskich. Do tej 
pory przedsięwzięcie wsparło 190 firm i instytucji z ca-
łego kraju. Wśród nich znalazły się m.in.: uzdrowiska, 
ośrodki wypoczynkowe, gabinety medyczne, restaura-
cje, kina. Także nasze miasto przystąpiło do Ogólno-
polskiej Karty Seniora i  wsparły je dąbrowskie firmy 
(Autoserwis Feluś, AZ Primapol, Centrum Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej “Unimed” Sp. z o. o., Centrum 
Sportu i  Rekreacji, Firma Handlowo-Usługowa “La 
Bela”, Firma Lotb Łukasz Mańka, Firma Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowa “Offset”, Flyone Mariusz Pałka, 
Gabinet Fryzjersko-Kosmetyczny (ul. Królowej Jadwigi 
23), Geers Akustyka Słuchu, Insieme Centrum Medycz-
ne, Instytut Zdrowia i  Urody Konwalia, Klub Fitness 
i  Siłownia 3maj 4mę, MKS Dąbrowa Górnicza S. A., 
Muzeum Miejskie “Sztygarka”, Nemo – Wodny Świat 
Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, Pizzeria 
Palermo, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin 
Jerzy Łach, Przychodnia Weterynaryjna Wróblewscy, 
Raf-Bud, Salon Fryzjerski (ul. Reymonta 25), Salon 
Fryzjerski “Monika” (ul. Augustynika 7), Salon Kosme-
tyczny Hair Studio Iwona Chatys oraz Salon Optyczny 
Doktor Marchewka).

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem 
Ogólnopolskiej Karty Seniora lub przystąpieniem do 
programu w  roli Partnera powinni skontaktować się 
z  pracownikami Centrum Aktywności Obywatelskiej 
(ul. Sienkiewicza 6a) telefonicznie pod nr telefonu 668 
57 39 52 lub mailowo inkubator.dg@gmail.com

 8 Wyprawka szkolna
Podobnie jak w  latach ubiegłych przypominamy 

o możliwości skorzystania z dofinansowania do zaku-
pu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych. 
Zmieniają się jednak zasady programu. Są one związane 
z wprowadzaniem do szkół darmowych podręczników. 
Obecnie dofinansowanie można będzie uzyskać dla 
uczniów tych klas, w  których za zakup podręczników 
odpowiedzialni są rodzice. Pomoc udzielana jest nieza-
leżnie od dochodu. Aby jednak otrzymać pomoc na za-
kup podręczników, należy złożyć wniosek do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2016/2017, dołączając odpowiednie dokumenty. 
Więcej informacji www.dabrowa-gornicza.pl oraz u dy-
rektorów szkół.

Zwrot kosztów zakupu podręczników i  pomocy dy-
daktycznych nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

 8 Robimy porządki
Jeśli planujemy lub właśnie zrobiliśmy remont i  na 

nowo urządziliśmy mieszkanie, nadarza się okazja, by 
pozbyć się starych mebli. Już 29 sierpnia rozpoczyna się 
jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabu-
dowie jednorodzinnej. Zgodnie z harmonogramem do-
stępnym na www.mzgodg.pl zbierane będą stare meble, 
wersalki, fotele, krzesła itp.

Jednocześnie przypominamy, że odpady niebez-
pieczne można oddać bezpłatnie w  jednym z  czterech 
punktów odbioru odpadów niebezpiecznych (roz-
puszczalniki, zużyte opony, urządzenia elektryczne 
i elektroniczne środki ochrony roślin. Punkty działają 
przy Al. J. Piłsudskiego 28A (tel. 32 728 320 773), przy 
ul. Szłasowizna 7 (tel.  728  320  775), przy Al. Zwycię-
stwa 27B (tel. 728 320 774) oraz przy ul. Głównej 144B 

(tel. 728 320 772). W tym ostatnim można oddać odpa-
dy wielkogabarytowe, a także do jednej tony rocznie od-
padów budowlanych i  rozbiórkowych (na każdy adres 
zamieszkania).

W 28 dąbrowskich aptekach znajdują się zaś specjalne 
pojemniki, do których można wrzucać przeterminowa-
ne i niewykorzystane leki.

 8 Rowerowa szkoła
Jeszcze tylko do 31 sierpnia trwają zapisy do Dąbrow-

skiej Szkoły Rowerowej. To propozycja dla tych, którzy 
jeżdżą na rowerze, ale mają obawy przed poruszaniem 
się po mieście. Zajęcia, które odbywać się będą już we 
wrześniu, pomogą im pokonać te lęki.

W  ramach projektu odbędzie się wykład na temat 
Prawa o  Ruchu Drogowym, zrównoważonego trans-
portu, najważniejszych przepisów dotyczących rowe-
rzystów, zasad poruszania się w  ruchu ulicznym oraz 
pokaz slajdów z  wypraw rowerowych. Uczestnicy we-
zmą udział w  warsztatach obsługi technicznej roweru 
i  praktycznych ćwiczeniach naprawy drobnych awa-
rii, nauczą się planować wyprawy rowerowe, poznają 
newralgiczne punkty podróży, ze zwróceniem uwagi na 
pierwszeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach rowe-
rowych. Fachowych rad udzielać będzie instruktor, a na 
zakończenie zajęć zaplanowano wycieczkę rowerową.

Aby uczestniczyć w zajęciach Dąbrowskiej Szkoły Ro-
werowej, należy w terminie do 31 sierpnia 2016 oddać 
wypełnioną ankietę u Partnerów przedsięwzięcia w Bi-
bliotece Miejskiej, przy ulicy Kościuszki 25; w  Punk-
cie Informacji Miejskiej w  C. H. Pogoria; w  Centrum 
Aktywności Obywatelskiej, przy ulicy Sienkiewicza 6 
A oraz na stanowisku nr 13 w Urzędzie Miejskim, przy 
ulicy Granicznej 21.

Po weryfikacji zgłoszeń, organizatorzy skontaktują 
się z  osobami wypełniającymi ankietę, poinformu-
ją o  zakwalifikowaniu do udziału w  pierwszej edycji 
Dąbrowskiej Szkoły Rowerowej. Ankieta na stronie 
dgszkolarowerowa.pl/ankieta/

 8 Wybory uzupełniające na 
ławników

Do 2 września przedłużony został termin zgłaszania 
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Dą-
browie Górniczej w wyborach uzupełniających na ka-
dencję 2016-2019.

Kandydatury spełniających wymogi określone w art. 
158 § 1 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy – Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych uprawnione podmioty mogą 
zgłaszać do 2 września 2016 roku. Pełna treść ogłosze-
nia w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www. 
dabrowa-gornicza. pl w  dziale e-urząd. Dodatkowych 
informacji w sprawie naboru oraz wyborów uzupełnia-
jących można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Urzę-
dzie Miejskim w  Dąbrowie Górniczej pod numerem 
tel. 32 295 67 13

Po przeprowadzonych wyborach uzupełniających 
Rada Miejska w  Dąbrowie Górniczej na wniosek Pre-
zesa Sądu Okręgowego w Katowicach dokona wyboru 
dwóch ławników do orzekania w sprawach karnych.

 8 Informacja dla 
przedsiębiorców

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd 
Służby Więziennej przygotowało program, którego jed-
nym z  celów jest zrealizowanie w  latach 2016 – 2023 
programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakła-
dach karnych. Zgodnie z założeniem programu w nowo 

powstałych halach zatrudniani będą głównie osadzeni 
odbywający karę w zakładach karnych typu zamknię-
tego. Środki na budowę hal pochodzą z Funduszu Ak-
tywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przy-
więziennych Zakładów Pracy utworzonego z potrąceń 
z wynagrodzeń więźniów.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby 
pozbawione wolności, nie muszą zawierać indywidu-
alnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wol-
ności. Są też zwolnieni z  obowiązku odprowadzania 
składki zdrowotnej i  chorobowej. Nie ciąży na nich 
obowiązek stosowania przepisów prawa pracy (z  wy-
jątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP). 
Wśród korzyści dla przedsiębiorców jest wypłata wy-
nagrodzenia pozwalającego na osiągnięcie co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wy-
nagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycz-
nie przepracowanych godzin. Przedsiębiorcy zyskują 
także możliwość dofinansowania działań prowadzą-
cych do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych. 
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Roz-
woju Przywięziennych Zakładów Pracy udziela pod-
miotom zatrudniającym skazanych wsparcia w formie 
nieoprocentowanych pożyczek bądź bezzwrotnej dota-
cji, a zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych 
wolności, wypłacany jest im ryczałt w wysokości 20% 
(planowane 40%) wynagrodzeń przysługujących za-
trudnionym odpłatnie osobom pozbawionym wolności.

W przypadku dodatkowych pytań pracodawców za-
interesowanych zatrudnianiem osób pozbawionych 
wolności w  halach przemysłowych mających powstać 
przy Zakładzie Karnym w  Wojkowicach można kon-
taktować się z Zastępcami Dyrektora Zakładu Karnego 
w Wojkowicach tj. mjr Paweł Golanka tel. (32) 296-16-
56, e-mail: pawel. golanka@sw. gov. pl oraz mjr Anetta 
Adamiec – Hylla tel. (32) 296-16-02, e-mail: anetta. ada-
miec-hylla@sw.gov.pl.

 8 Dołącz do Skandia Team!
Jeśli nie boisz się wyzwań i masz skończone 16 lat 

to zostań wolontariuszem podczas Skandia Maraton 
Lang Team, który odbędzie się 17 września w Dąbro-
wie Górniczej! Wolontariusze  wraz z  Lang Teamem 
będą pracować przy organizacji wielkiej imprezy 
o mistrzowskiej randze. Przyłącz się do nas i zostań 
współorganizatorem jednego z  najważniejszych wy-
darzeń w  kalendarium polskiego kolarstwa. Zada-
niem wolontariuszy będzie obsługa techniczna i  za-
bezpieczenie trasy. 

Wszystkie osoby zainteresowane powinny do 5 wrze-
śnia zarejestrować się drogą elektroniczną pod adresem 
wolontariat@dabrowa-gornicza. pl. W zgłoszeniu nale-
ży podać imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu. Na 
dodatkowe pytania odpowiadają pracownicy Centrum 
Aktywności Obywatelskiej – tel.  668 573 952 lub 602 
502 478, kontakt mailowy: inkubator.dg@gmail.com.

 8 Dąbrowski SeniorIT
Już od 6 września (we wtorki i  czwartki) każdy za-

interesowany Senior (65+) będzie mógł bezpłatnie brać 
udział w cyklu regularnych spotkań poświęconych ko-
rzystaniu z  Internetu za pomocą tabletów i  telefonów 
komórkowych. Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 
– 12.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dą-
browie Górniczej ul. Sienkiewicza 6A. Oferta tylko dla 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Zapisy pod. tel. 720-
120-720 w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00 (w/g kolej-
ności zgłoszeń) lub dabrowski@seniorit.pl.

Realizatorem Projektu jest FAJNA Spółdzielnia So-
cjalna. Projekt finansowany przy udziale środków 
Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.
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Pałacowe święto kwiatów
To będzie najbardziej kolorowe i pachnące wydarzenie początku jesieni w mie-
ście. Przed pałacem zakwitnie imponujący dywan kwiatowy o powierzchni ponad 
50 m kw. Przeniesiemy się bliżej natury, poznając tajniki uprawy roślin i tworzenia 
kwiatowych kompozycji. Festiwal Kwiatów rozpocznie się 9 września i potrwa 
dwa dni.

Festiwal Kwiatów będzie okazją dla działkowców, flo-
rystów i hodowców do zaprezentowania owoców swojej 
ogrodniczej pasji. W ramach wydarzenia przygotowano 
serię konkursów florystycznych i  fotograficznych. Już 
dziś można się zgłaszać do konkursów fotograficznych 
„Kwitnący balkon” czy „Mój raj na ziemi”, które przezna-
czone są dla ogrodników amatorów. Wystarczy na adres 
pałacu przesłać zdjęcie ogrodu lub pięknego, pełnego 
kwiatów balkonu. Autorzy trzech najlepszych prezentacji 
w każdej kategorii zostaną uhonorowani cennymi nagro-
dami. – Do udziału w konkursach zapraszamy wszyst-
kich, którzy kochają kwiaty i chcą pochwalić się swoimi 
zielonymi balkonami czy działkami – zachęca Agnieszka 
Bednarz z Działu Organizacji Imprez PKZ.

Wiązanka dla maestro
Dla lokalnych kwiaciarni przygotowano konkurs na 

najpiękniejszą wiązankę „Bukiet dla dyrygenta”. Du-
plikat zwycięskiej kompozycji trafi do rąk Krzysztofa 
Pendereckiego, który 14 września będzie dyrygował 
Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
podczas koncertu inaugurującego X Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w PKZ. Wła-
ściciele ogródków działkowych będą mogli zaprezen-
tować swoje zdolności florystyczne w  konkursie „Bu-
kiet działkowca”. Wszystkie bukiety i fotografie będzie 
można oglądać w trakcie wystawy w pałacu.

Bitwy florystyczne

Na gości festiwalu czekać będą wystawy roślin 
przygotowane przez Stowarzyszenie Florystów Pol-
skich, lokalne kwiaciarnie i  szkółki roślin. Ponadto 
odbędą się warsztaty f lorystyczne – również dla naj-

młodszych – takie jak: „Las w słoju”, „Leśna ścieżka”, 
„Pomysłowa doniczka” czy „Zapleć wianek”. Będzie 
też szansa na wymianę odpadów na sadzonki ro-
ślin. Na szczególną uwagę zasługiwać będą wystawy 
z  chryzantem i  roślin doniczkowych przygotowane 
przez członków Stowarzyszenia Florystów Polskich. 
W pałacu zostanie przygotowana także wystawa da-
lii, dzięki współpracy z  Rybnickim Klubem Miło-
śników Kwiatów. Będzie można posłuchać prelekcji 
dotyczących pielęgnacji roślin doniczkowych, które 
znajdziemy w naszych mieszkaniach i na balkonach. 
Przekonamy się jak wygląda naturalne środowisko 
storczyków oraz roślin tropikalnych – mówi Da-
ria Tomala ze Stowarzyszenia Florystów Polskich, 
współorganizatora imprezy. − Odwiedzający pałac 
będą mogli wziąć udział w  bitwach f lorystycznych, 
które poprowadzi  m.in. Tomasz Kuczyński, Mistrz 
Polski we Florystyce – dodaje Tomala.

Festiwal Kwiatów będzie prawdziwym świętem dla 
wszystkich działkowców, pasjonatów ogrodnictwa 
i  pięknych roślin. Wstęp na festiwal będzie bezpłatny. 
Szczegółowe informacje na stronie Pałacu Kultury Za-
głębia www.palac.art.pl i pałacowym profilu na FB.

Dla aktywnych seniorów
Pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca 

w Pałacu Kultury Zagłębia rusza kolejna edycja Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy wszystkich chętnych − 
w tym roku oferta edukacyjna jest naprawdę imponująca. 
W planach między innymi warsztaty kulinarne, artystycz-

ne, zajęcia z jogi, Tai Chi, zumby i wycieczki po okolicy. 
Zapisać można się osobiście w punkcie rekrutacyjnym – 
od 1 do 14 września, w godz. od 9.00 do 13.00, na II piętrze 
PKZ w pokoju 318. Szczegółowe informacje pod numerem 
tel. 32 733 88 07.

Akcja lato i przystanek wakacje
Wakacje nie rozpieszczały pod względem pogody, jed-

nak nie przeszkodziło to w realizacji letniego planu Pa-
łacu Kultury Zagłębia. W ciągu dwóch miesięcy odbyło 
się dziewięć „Przystanków Wakacje”, na które przybyło 
ponad 300 dzieci. Z atrakcji „Akcji Lato” w pałacowych 
placówkach skorzystało ponad 1050 najmłodszych mi-
łośników kultury. Dużą popularnością cieszyły się tak-

że: cykl koncertów „Klasyka nad wodą”, „Letnie Kon-
certy” w Parku Zielona oraz „Letnie Kino Plenerowe” 
– uczestniczyło w  nich ponad 3500 mieszkańców Dą-
browy Górniczej i  Zagłębia. Ostatnimi wydarzeniami 
„pod chmurką” będą „Dożynki” oraz „Festiwal Ludzi 
Aktywnych”, potem kultura ponownie zawita w mury 
PKZ – wraz z początkiem sezonu artystycznego. 



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (199) sierpień 2016

17puls miasta

Jubileuszowy 10. Festiwal Ludzi Aktywnych wy-
startuje w samo południe w Parku Hallera uroczy-
stym przemarszem przedstawicieli trzeciego sek-
tora w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej. 

Od 12.00 do 18.00 zapraszamy na stoiska, gdzie 
zagłębiowskie organizacje pozarządowe prezen-
tować będą swoją działalność. Na odwiedzających 
Park Hallera czekać będzie mnóstwo atrakcji m.in. 
dla najmłodszych Bieg Przedszkolaka, warsztaty 
plastyczne i  zabawy taneczne, dla nieco starszych 
pomiar poziomu cukru, zajęcia sportowe, porady 
dietetyczne, degustacje itp. Na scenie festiwalowej 
będzie można podziwiać prezentacje artystyczne 
zespołów i  grup działających oraz prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 
ngo.dabrowa-gornicza.pl. Zapraszamy!

ArcelorMittal Poland dla Dąbrowy Górniczej
Strategia odpowiedzialnego biznesu ArcelorMittal do nie-
dawna opierała się na czterech filarach. Ostatnio nadaliśmy 
jej nowe ramy i przełożyliśmy na 10 ambicji zrównoważonego 
rozwoju, by poszerzyć zagadnienie naszej odpowiedzialności 
wobec społeczeństwa. Świat potrzebuje i nadal będzie po-
trzebował stali. To się nie zmieni. W ArcelorMittal nazywamy 
stal „tworzywem nowoczesnego świata”. Niestety, stal rzadko 
jest doceniana, przede wszystkim dlatego, że można ją znaleźć 
wszędzie, a jednocześnie jest niewidoczna.

Zdajemy sobie sprawę również z  tego, 
że produkcja stali wiąże się z  oddziały-
waniem na wiele aspektów życia. Dlatego 
opracowaliśmy 10 ambicji zrównoważo-
nego rozwoju, które oparliśmy na sześciu 
obszarach. Należą do nich: bezpieczeń-
stwo pracy, emisja gazów cieplarnianych, 
emisje do powietrza i  zużycie wody, od-
powiedzialność i  przejrzyste raportowa-
nie, medycyna pracy oraz zaangażowanie 
pracowników. Część z nich jest już moc-
no zakorzeniona w  naszej organizacji, 
jak np. bezpieczeństwo, czy uczestnictwo 
w  życiu lokalnych społeczności, inne są 
bardziej ambitne i  ich osiągnięcie będzie 
wymagało więcej czasu oraz odpowied-
niego ulokowania środków i zasobów. Od 
początku firma ArcelorMittal, wspiera 
społeczności lokalne. Od 2004 roku na 
projekty społeczne przeznaczyliśmy 15 
mln złotych. Chcielibyśmy podsumować 
pierwsze półrocze bieżącego roku naszych 
działań w Dąbrowie Górniczej i przedsta-
wić nasze plany na kolejne miesiące.

Zdrowie
• Uruchamiamy projekt bezpłatnych 

badań dla mieszkańców Strzemieszyc. 
Jest to inicjatywa wychodząca naprze-
ciw oczekiwaniom oraz potrzebom 
zdrowotnym mieszkańców dzielnicy 
Dąbrowy Górniczej. Projekt został 
podzielony na akcje adresowane do 

określonych grup wiekowych. Pakiet 
kardiologiczny, badania alergologicz-
ne, badania słuchu i wzroku to badania 
oferowane dla dorosłych. Grupa dzieci 
i młodzieży zostanie natomiast objęta 
zaplanowanym testem alergologicz-
nym. Pierwsza część badań rusza już 
we wrześniu, a kolejne będą sukcesyw-
nie realizowane do końca roku. Dzia-
łamy tutaj we współpracy z  Fundacją 
Ochrony Zdrowia.

• Od lat wspólnie z  Klubem Stowarzy-
szenia Honorowych Dawców Krwi 
Rzeczypospolitej Polskiej im. dr. Ada-
ma Bilika promujemy krwiodawstwo 
zarówno wśród naszych pracowników, 
jak i społeczności dąbrowskiej.

Sport
• Od wielu lat współpracujemy z  Cen-

trum Sportu i Rekreacji. W tym roku 
firma ArcelorMittal Poland została 
sponsorem tytularnym Półmaratonu 
Dąbrowskiego, jednego z  ważniej-
szych, corocznych wydarzeń w  życiu 
miasta.

• Kontynuujemy współpracę z  Klu-
bem Rekreacyjno-Sportowym TKKF 
„Triathlon Dąbrowa Górnicza”, prowa-
dzonym przez naszego emerytowane-
go pracownika, ambasadora zdrowia 
ArcelorMittal Poland, Jerzego Sufra-
nowicza. Klub przez cały rok zachęca 

mieszkańców Dąbrowy do sportu i ak-
tywnego stylu życia.

• Wiosną wsparliśmy Stowarzyszenie 
Rowerowa Dąbrowa w  organizacji fe-
stynu z okazji Otwarcia Sezonu Rowe-
rowego 2016.

• Ludowy Klub Sportowy „Promień” 
Strzemieszyce Małe otrzymał wsparcie 
na zakup strojów oraz sprzętu sporto-
wego.

• Wspieramy młodzieżowy zespół siat-
karek MKS Dąbrowa Górnicza.

Kultura i sztuka
• Od lat rozwija się współpraca z  Mło-

dzieżowym Ośrodkiem Pracy Twór-
czej. Co roku wspieramy organizację 
Międzynarodowego Konkursu Pla-
stycznego „To, co piękne wokół nas”. 
Laureatów tegorocznej edycji poznamy 
we wrzeniu. Prace małych artystów bę-
dzie można podziwiać w październiku 
na wernisażu.

• Wspieramy Dni Miasta i  lokalne im-
prezy.

Edukacja
• Ważnym elementem tegorocznej dzia-

łalności społecznej będzie wsparcie 
trzech szkół technicznych. Techniczne 
Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Tech-
nicznych oraz Zespół Szkół Zawodo-
wych „Sztygarka” to nasze partnerskie 
szkoły w  programie edukacyjnym 
ZainSTALuj się. Od września przy-
mierzamy się do realizacji kolejnego 
wspólnego projektu, w ubiegłym roku 
udało się doposażyć pracownie szkolne 
w niezbędne pomoce dydaktyczne.

• W  ramach współpracy z  placówkami 
szkolnymi przekazaliśmy pięciu in-
stytucjom 76 używanych komputerów, 
które z powodzeniem posłużą uczniom 
przez kolejne lata.

Więcej o naszej działalności 
i inicjatywach, można znaleźć w Raporcie 
Zrównoważonego Rozwoju 2015 
dostępnym na http://poland.arcelormittal.
com/odpowiedzialnosc-biznesu/
raport-2015.html
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Propozycje zadań zgłoszone przez mieszkańców w ramach IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego zostały zweryfi-
kowane. Wkrótce, podczas spotkań Dzielnicowych Forów Mieszkańców zaplanowanych na wrzesień i październik, będzie można 
o nich podyskutować. W efekcie powstanie lista projektów, które w listopadzie trafią pod głosowanie mieszkańców.

Tegoroczny proces opiniowania projektów przebiegał dwuetapowo. W pierwszej kolejności wszystkie projekty zgłoszone na 
terenach jednostek oświatowych, filii bibliotek, klubów i świetlic środowiskowych oraz OSP były opiniowane przez Radę Dzia-
łalności Pożytku Publicznego pod kątem spełnienia kryterium ogólnodostępności. Dodatkowo, na wniosek wydziału pod obrady 
Rady trafiło 14 projektów fakultatywnych, które wymagały opinii.

Ze wszystkich złożonych wniosków, 110 zostało zakwalifikowanych jako możliwe do wykonania w założeniu wskazanym przez 
Wnioskodawcę, z autorami 41 projektów będą jeszcze prowadzone rozmowy co do ich uściślenia albo modyfikacji. 61 wniosków 
zostało uznanych jako niemożliwe do realizacji z uwagi na np. niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego lub znaczne przekroczenie kwoty środków przyznanej dla dzielnicy. Ponadto, niektóre zgłoszone zadania wykonane zostały 
lub planowane są do wykonania ze środków Gminy.

Równolegle z IV edycją trwają również prace nad nowym modelem Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 31 sierpnia 
o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a) odbędzie się WYSŁUCHANIE PUBLICZNE, w ramach 
którego każdy chętny mieszkaniec będzie mógł przedstawić swoje uwagi i opinie na temat procesu DBP. Zgłoszenia przyjmowane 
są do dnia 29 sierpnia pod nr tel. 32/295 96 38; 32/295 97 41 lub mailo: asienkiewicz@dabrowa-gornicza.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.twojadabrowa.pl

Aleje:
1. Kącik zabaw dla dzieci, kwota 100 000,00, Projekt moż-

liwy do realizacji.
2. Zielony zakątek Seniora, kwota 69  000,00  zł, Projekt 

możliwy do realizacji.
3. Ulica i parking 6 sierpnia, kwota 305 000,00 zł, Projekt 

możliwy do realizacji.
4. Sekundniki przy światłach na ul. Majakowskiego, Pro-

jekt niemożliwy do realizacji – niezgodny z  przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 3 lipca 
2003  r. w  sprawie szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich 
umieszczania na drogach.

5. Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół 
budynków Mickiewicza 6,7,11, kwota 83 000,00 zł, Pro-
jekt częściowo możliwy do realizacji – wskazana lokaliza-
cja parkingu jest niemożliwa z uwagi na brak zachowania 
odległości od budynków.

6. Rewitalizacja chodników przy ul. Krasińskiego, kwota 
111 400,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

7. Posprzątajmy nasze osiedle Mickiewicza, kwota 
184 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji

Antoniów:
1. Wymiana wiat przystankowych: Antoniów Skrzyżowanie 

oraz Antoniów Autostrada, kwota 18 000,00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

2. Jasne i bezpieczne przejście, Projekt zrealizowany poza proce-
durą DBP w ramach zdania Modernizacja i rozbudowa oświe-
tlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych tech-
nologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej

3. Rewitalizacja ulicy Konstytucji, kwota do wysokości 
środków dla dzielnicy, tj. 70 071,61 zł, Projekt częściowo 
możliwy do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym 
Forum Mieszkańców

4. Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury 
Las w Antoniowie, kwota 48 000,00 zł, Projekt częścio-
wo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnico-
wym Forum Mieszkańców.

Błędów:
1. Utwardzenie drogi dojazdowej – ul. Dąbrówka – Etap I, 

kwota 152 000,00 zł, Projekt częściowo możliwy do re-
alizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Miesz-
kańców.

2. Otwarcie na straż, kwota 75 000,00 zł, Projekt możliwy 
do realizacji

3. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej 
27 zgodnie z  projektem ustalonym i  wypracowanym 
w konsultacjach społecznych, kwota do wysokości środ-
ków dla dzielnicy tj. 113 428,74 zł, Projekt objęty proce-
sem konsultacji społecznych – zakres do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

4. Położenie kostki chodnikowej, Projekt niemożliwy do re-
alizacji – budowa chodnika we wskazanej lokalizacji nie 
może być zrealizowana z  uwagi na brak możliwości za-
chowania wymaganej szerokości chodnika.

Brodway:
1. Ogrody Brodway-u. Bezpieczne alejki i  ścieżki, Mak-

symalna wartość projektu do wysokości środków za-
bezpieczonych dla dzielnicy tj. 309  855,90  zł, Projekt 
warunkowo możliwy do realizacji po uzgodnieniu jego 
zakresu na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

2. Strefa sportu i  rekreacji (Crosspark, Street Workout, 
Kalistenika) , kwota 94  000,00  zł, Projekt możliwy do 
realizacji.

3. Od Juniora do Seniora – doposażenie placu zabaw 
i  siłowni, kwota 50  000,00  zł, Projekt możliwy do 
realizacji.

4. Zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Tysiąclecia 4 
poprzez utworzenie nowych miejsc parkingowych i stref 
zieleni, kwota 600 000,00 zł, Projekt częściowo możli-
wy do realizacji – z uwagi na przekroczenie środków dla 
dzielnicy projekt można realizować do wysokości zabez-
pieczonych środków tj. 309 855,90 zł

5. Wesoły Raj Dziecka, kwota 230 000,00 zł, Projekt moż-
liwy do realizacji.

6. Wzrastamy w przyszłość, Projekt nie spełnił wymogów 
formalnych.

7. Razem Łatwiej, Projekt do realizacji poza procedurą Dą-
browskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Gołonóg:
1. Parking centralny przy ul. Cedlera, kwota 290 080,00 zł, 

Projekt możliwy do realizacji.
2. Biblioteczne rewolucje, kwota 45  000,00  zł, Projekt 

częściowo możliwy do realizacji zgodnie z  opinią Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Gór-
nicza.

3. Nowy wjazd na ulicę Kościelną, Projekt niemożliwy do 
realizacji z uwagi na niezgodność z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Fitness Park przy SP nr 18, kwota 75 000,00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

5. Chodnik oraz ławka na ulicy Cedlera, kwota 40 000,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

6. Zielony Eko parking, kwota 60 000,00 zł, Projekt możli-
wy do realizacji.

7. Estetyka i higiena placu gospodarczego Cedlera 9-7, kwo-
ta 24 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji

8. Jedźmy pod pomnik Gwiazdy, Projekt niemożliwy do re-
alizacji – teren stanowi własność prywatną.

Kasprzak:
1. Rewitalizacja placu Hutnika oraz doposażenie placu za-

baw w jedno urządzenie – kontynuacja projektu z 2016, 
kwota do wysokości środków dla dzielnicy, tj. 516 
667,65 zł, Projekt możliwy do realizacji.

2. Bezpieczna droga do Szkoły, Pracy i Domu, Projekt nie-
możliwy do realizacji – brak zgody zarządcy nierucho-
mości.

3. Remont, budowa chodników w rejonie bloków ul. Tysiąc-
lecia 27 i 29 oraz Kasprzaka 54, kwota 105 000,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji

4. Modernizacja placu zabaw, kwota 430 000,00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

5. Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie, kwota 
498 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

6. Rewitalizacja drogi osiedlowej wraz z  infrastrukturą 
chodnikową, Projekt niemożliwy do realizacji – brak zgo-
dy zarządców nieruchomości

Kuźniczka Nowa:
1. Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II, kwota 

122 700,00 zł, Projekt częściowo możliwy do realizacji 
– do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

2. Dawka zdrowia pod chmurką, kwota 50 000,00 zł, Pro-
jekt częściowo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

Łazy Błędowskie:
1. Kontynuacja chodnika, kwota 51 414,55 zł, Projekt czę-

ściowo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na Dziel-
nicowym Forum Mieszkańców.

Łęka:
1. Boisko do koszykówki, Projekt niemożliwy do realizacji 

– częściowo niezgodny z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz innym przeznaczeniem 
działki.

2. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynko-
wego w Łęce, Projekt niemożliwy do realizacji – częściowo 
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niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz innym przeznaczeniem działki.

3. Przekazywanie tradycji kulinarnych, Wnioskodawca wy-
cofał projekt

4. Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej 125, 
23 000,00, Projekt możliwy do realizacji.

Łęknice:
1. Budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowy-

mi w rejonie budynków Topolowa 20 i 22, kwota do wy-
sokości środków dla dzielnicy tj. 192 515, 90 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

Łosień:
1. Dla bezpieczeństwa projekt niewielki – podjazd dla wóz-

ków z  miejscem dla Erki, kwota 40  000, 00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

2. Wyposażenie sali sportowej, Projekt niemożliwy do re-
alizacji – zgodnie z  opinią Rady Działalności Pożytku 
Miasta Dąbrowa Górnicza projekt nie spełnił kryterium 
ogólnodostępności

3. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny Szkoły Podstawo-
wej nr 26 w  Dąbrowie Górniczej, kwota 18  509,04  zł, 
Projekt częściowo możliwy do realizacji. Decyzją Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Gór-
nicza projekt został zweryfikowany w zakresie monito-
ringu zewnętrznego

4. Zakup książek i  doposażenie dla Filii nr 13 miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej – Łośniu, kwo-
ta 25 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

5. Łaskowa bezpieczna od nowa, kwota 110 500,00 zł, Pro-
jekt możliwy do realizacji.

6. Wybudowanie brakującego odcinka chodnika na ul. Go-
łonoskiej, Projekt niemożliwy do realizacji – teren ujęty 
w zadaniu inwestycyjnym – Budowa sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów 
i Kuźniczka Nowa

7. Większy parking przy Przychodni, kwota 40 800,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

8. Doposażenie Świetlicy Środowiskowej, kwota 15 000,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

9. Nie tylko Parking, kwota 35 400, 00 zł, Projekt możliwy 
do realizacji.

10. Dokończenie chodnika, kwota 96  000,00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

Manhattan:
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na Manhattanie i ul. 

Leśnej, kwota 130 000,00 zł, Projekt możliwy do reali-
zacji.

2. Montaż oświetlenia na skwerze osiedla Manhattan, kwo-
ta 80 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

3. Remont przejścia podziemnego na Manhattanie, kwota 
350 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

4. Przyjazny skwer i deptak Manhattan, Projekt niemoż-
liwy do realizacji – teren został zagospodarowany 
zgodnie z  wynikiem konsultacji społecznych prowa-
dzonych z  mieszkańcami Osiedla w  ramach projektu 
Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa 
istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Si-
korskiego – Etap III

5. Kulturalny Manhattan, kwota 35 000,00 zł, Projekt moż-
liwy do realizacji.

6. Zielony skwerek na Leśnej ciąg dalszy, kwota 133 620,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

7. Park Stadion Etap Pierwszy, projekt niemożliwy do reali-
zacji z uwagi na inne przeznaczenie działki..

8. Trasy rowerowe fajne i  zdrowe, kwota 410  000,00  zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

Marianki:
1. Centrum rekreacyjne dzielnicy – boisko streetball, Pro-

jekt niemożliwy do realizacji – szacunkowy koszt prze-
kracza środki przyznane dla dzielnicy.

2. Wiata ogniskowa, kwota 41 323,00 zł, Projekt możliwy 
do realizacji.

3. Nawierzchnia i  ogrodzenie placu zabaw, kwota 
41 323,00 zł, Projekt częściowo możliwy do realizacji do 
uzgodnienia da Dzielnicowym Forum Mieszkańców

Mydlice Południowe:
1. Parking- Stare Mydlice- rewitalizacja przestrzeni przy ul. 

Legionów Polskich od 95 do 105, kwota 333 760,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

2. Skwer-Stare Mydlice- rewitalizacja przestrzeni przy ul. 
Legionów Polskich od 95 do 105, kwota 160 000,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

3. Remont i  modernizacja schodów między Ludową i  ul. 
Dąbskiego, kwota 21 800,00 zł, Projekt możliwy do re-
alizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Miesz-
kańców.

4. Modernizacja drogi dojazdowej, Projekt niemożliwy do 
realizacji – brak zgody na wycinkę drzew.

5. Remont nawierzchni jezdni, parkingu i  chodnika w  re-
jonie budynku przy ul. Legionów Polskich 137, kwota 
195 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

6. Szatnia po treningu – To jest to!, Projekt niemożliwy do 
realizacji – zgodnie z  opinią Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza nie spełnił kry-
terium ogólnodostępności.

7. Skwer na południowych Mydlicach, kwota 606 618,37 zł, 
Projekt częściowo możliwy do realizacji – do wysokości 
środków przyznanych dla dzielnicy.

8. Odnowienie przystanku autobusowego Mydlice Szpital 
przy ul. Legionów Polskich 117, Projekt został zrealizo-
wany ze środków Gminy w maju br.

9. Kort tenisowy dla Mydlic, kwota 341 539,10 zł, Projekt 
warunkowo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

10. Biblioteka – spotkanie z  kulturą, kwota 76  000,00  zł, 
Projekt możliwy do realizacji w  zakresie spełniającym 
kryterium ogólnodostępności.

11. Bajkowy zakątek na Legionów Polskich 149147,145,143, 
kwota 245 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

12. PAM – Plac Aktywności Mieszkańca Mydlic – etap II, 
kwota 567 182,52, Projekt możliwy do realizacji.

13. Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Legio-
nów Polskich 117,119,123,125, kwota 331 600,00  zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

14. Kort tenisowy na osiedlu Mydlice-Południe, Projekt nie-
możliwy do realizacji – nieruchomość objęta jest postę-
powaniem administracyjnym.

Mydlice Północne:
1. Nowe chodniki i miejsca postojowe przy ul. Chopina i Łu-

kasińskiego, kwota 213  000,00  zł, Projekt możliwy do 
realizacji.

2. Remont chodnika+ powiększenie parkingu przy ul. Łu-
kasińskiego, kwota 56  200,00  zł, Projekt możliwy do 
realizacji.

3. Strefa aktywności rodzinnej – przy ulicy Sienkiewi-
cza pomiędzy budynkami nr 6a, 6 oraz 10, kwota 
172 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

4. Wykonanie chodnika zamiast ścieżki szutrowej, Projekt 
niemożliwy do realizacji – brak zgody zarządcy nieru-
chomości.

5. Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Dąbrowskiego na 
osiedlu Mydlice Północ, kwota 235  000,00  zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

6. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, Projekt 
niemożliwy do realizacji – Wydział Inwestycji Miejskich 
jest w  posiadaniu Projektu koncepcji budowy parkingu 
wielopoziomowego, którego lokalizacja jest planowana 
na działce sąsiedniej.

7. Wielofunkcyjne boisko sportowe, kwota 360 000,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

8. Parking i  chodnik pomiędzy żłobkiem i  przedszkolem, 
kwota 195 200,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

9. Poszerzenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego i rewitaliza-
cja wokół niego, kwota 23 900,00 zł, Projekt możliwy do 
realizacji.

10. Wi-Fi na Mydlicach Północnych, kwota 53  000,00  zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

11. Utworzenie mini skwerku, kwota 32 000,00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

12. Remont chodnika od ulicy Łukasińskiego 16 do 28, kwo-
ta 135 400,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

13. Remont chodnika od ulicy Łukasińskiego 2 do 14, kwota 
59 800,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

Okradzionów:
1. Gramy w piłkę przez cały rok, kwota do wysokości środ-

ków dla dzielnicy, Projekt częściowo możliwy do realiza-
cji – do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkań-
ców.

2. Twoje boisko – decyzją Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego Miasta Dąbrowa Górnicza projekt nie spełnia 
kryterium ogólnodostępności.

3. Doposażenie OSP Okradzionów, kwota 42  000,00  zł, 
Projekt możliwy do realizacji w  zakresie spełniającym 
kryterium ogólnodostępności.

4. Doposażenie biblioteki, kwota 15 000,00, Projekt moż-
liwy do realizacji.

Osiedle Młodych 
Hutników:
1. Biblioteka centrum rozrywki, wiedzy i  edukacji miesz-

kańców OMH, Al. Zwycięstwa 91, kwota 30 000,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

2. Remont i uzupełnienie chodnika wzdłuż garaży, Al. Zwy-
cięstwa (wzdłuż głównej drogi), kwota 45  150, 00  zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

3. Nowoczesny, przyjazny i bezpieczny plac zabaw, Al. Zwycię-
stwa 81, kwota 99 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

4. Budowa miejsc parkingowych przy drodze głównej osie-
dlowej, Al. Zwycięstwa (przy drodze głównej), kwota 
38 590,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

5. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy drodze 
głównej osiedlowej i  remont istniejących, Al. Zwycię-
stwa (przy drodze głównej), kwota 29 800,00 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

6. Budowa miejsc parkingowych pomiędzy budynkami AL. 
Zwycięstwa 81 i 83, kwota 31 000,00 zł, Projekt moż-
liwy do realizacji.

7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z  parkin-
giem i  przyległymi alejkami przy pawilonie Al. Zwycię-
stwa 91, Do wysokości środków dla dzielnicy, Projekt 
częściowo możliwy do realizacji do wysokości środków 
dla dzielnicy.

Piekło:
1. Komfort oczekiwania, kwota 15 000,00 zł, Projekt możli-

wy do realizacji do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców.

2. Wymiana nawierzchni chodnika i  utwardzenie terenu 
między blokami, kwota 74 413, 19 zł, Projekt możliwy do 
realizacji.

Podlesie:
1. Bezpieczny pieszy – ul. 11 Listopada, kwota 35 000,00 zł, 

Projekt możliwy do realizacji.
2. Parkingi na Spółdzielczej, kwota 50  000,00  zł, Projekt 

możliwy do realizacji.
3. Pieszo przez Podlesie, kwota 80 500,00 zł, Projekt moż-

liwy do realizacji.
4. Leśna strefa aktywności i rekreacji, kwota 85 700,00 zł, 

Projekt warunkowo możliwy do realizacji – do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

5. Strefa aktywności Podlesie – etap I, kwota 85 700,00 zł, 
Projekt warunkowo możliwy do realizacji – do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

Ratanice:
1. Poszerzenie drogi dojazdowej do dzielnicy Ratanice, Pro-

jekt niemożliwy do realizacji w  ramach Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego – stanowi zadanie inwesty-
cyjne.

GÓRNICZA
DĄBROWA



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 6 (199) sierpień 2016

20
GÓRNICZA

DĄBROWA

2. Ratanice chodzą na siłownię, Projekt niemożliwy do re-
alizacji. Zgodnie z opinią Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego nie spełnił kryterium ogólnodostępności.

3. Ratanice chodzą do kina, Projekt niemożliwy do realiza-
cji w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę. Istnieje 
możliwość organizacji kina plenerowego – do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

4. Plac zabaw na początku ulicy, Projekt niemożliwy do re-
alizacji – brak zgody zarządcy nieruchomości

5. Plac zabaw przy rzece, Projekt niemożliwy do realizacji 
– niezgodny z  miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

6. Przystanek autobusowy, Projekt planowany jest do reali-
zacji poza procedurą Dąbrowskiego Budżetu Partycypa-
cyjnego.

7. Ratanice pływają, Projekt niemożliwy do realizacji. Zgod-
nie z opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego nie 
spełnił kryterium ogólnodostępności.

Reden-Adamiecki
1. W  naszej dzielnicy na Orliku każdy ćwiczy, kwota 

21 471,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.
2. Siłownia na powietrzu, kwota 130  000,00  zł, Projekt 

możliwy do realizacji.
3. Modernizacja infrastruktury parkingowej i chodnikowej, 

kwota 451 100,00 zł, Projekt możliwy do realizacji
4. Remont nawierzchni drogowej i  chodnikowej oraz re-

mont schodów terenowych, kwota 578 000,00 zł, Pro-
jekt częściowo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

5. Strefa aktywności mieszkańców Korczaka i Wojska Pol-
skiego, kwota 268 000,00 zł, Projekt częściowo możli-
wy do realizacji.

6. Nowości książkowe, gry planszowe i  nie tylko, kwota 
29 000,00 zł, Projekt częściowo możliwy do realizacji.

Reden:
1. Ruch jest zdrowy dla Ciebie i  głowy – bezpieczne miej-

sce do zabawy i  sportu dla mieszkańców dzielnicy Re-
den, kwota 205  000,00  zł, Projekt częściowo możliwy 
do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców.

2. Zostań informatykiem! Kursy programowania kompute-
rów i  tworzenia stron internetowych od podstaw, Pro-
jekt niemożliwy do realizacji – opinią Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza nie 
spełnił kryterium ogólnodostępności.

3. Modernizacja terenu w rejonie Pomnika Pamięci 10 Po-
wieszonych z Huty Bankowej, kwota 145 000,00 zł, Pro-
jekt możliwy do realizacji.

4. Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Górników Re-
denu, Skibiskeigo, Augustynika, Cieplaka i  Starej, kwota 
570 000,00  zł, Projekt częściowo możliwy do realizacji 
w  zakresie spełniającym kryterium ogólnodostępności – 
do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

5. Zanim wybierzesz 112, kwota 31 740,00 zł, Projekt moż-
liwy do realizacji.

6. Aktywna biblioteka, kwota 35 000,00  zł, Projekt czę-
ściowo możliwy do realizacji (w  zakresie spełniającym 
kryterium ogólnodostępności).

7. Budowa strefy aktywności ruchowej w dzielnicy Reden, 
kwota 69 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

8. Więcej miejsca dla samochodów, kwota 403 700,00 zł, 
Projekt możliwy do realizacji.

9. Parking, kwota 15 000,00  zł, Projekt możliwy do reali-
zacji.

10. Dąbrowskie Pola Elizejskie, Projekt niemożliwy do re-
alizacji – zakres projektu stanowi zadanie inwestycyjne 
i wykracza poza procedurę DBP.

11. Droga i  parking przy Zespole Szkół Ekonomicznych, 
kwota 180 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

12. Aktywny maluch – plac zabaw przy Przedszkolu nr 10, 
kwota 255 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

Rudy:
1. I etap – Wzmocnienie Poboczy, Projekt nie jest możliwy 

do realizacji – stanowi zadanie inwestycyjne, wykracza 
poza procedurę DBP.

2. Etap I  wzmocnienie rowów odwodnieniowych, Projekt 
nie jest możliwy do realizacji – stanowi zadanie inwesty-
cyjne, wykracza poza procedurę DBP.

3. Przygody czekają, kwota 45 899,00, Projekt możliwy do 
realizacji.

Stara Dąbrowa:
1. Renowacja chodnika przy ul. Szkolnej, kwota 

65 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

Stary Gołonóg:
1. Nasz Zakątek – siłownia zewnętrzna dla każdego, kwota 

321 648,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.
2. Bezpieczne i  wygodnie na Starym Gołonogu, kwota 

318 550,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.
3. Monitoring osiedla Bema-Wybickiego-Kwiatkowskiego 

–Szenwalda, Projekt niemożliwy do realizacji – zgłoszo-
ny system monitoringu wizyjnego nie jest kompatybilny 
z systemem Straży Miejskiej

4. Mała wspólna przestrzeń – Stary Gołonóg. Rekre-
acja-odpoczynek-sport-miejsca parkingowe, kwota 
439 600,00 zł, Projekt częściowo możliwy do realizacji 
– zakres do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Miesz-
kańców.

Staszic:
1. Idź bezpiecznie, kwota 77 500,00 zł, Projekt możliwy do 

realizacji
2. Dzieci się bawią, kwota 93 891,63 zł, Projekt częściowo 

możliwy do realizacji.

Strzemieszyce Małe:
1. Boisko trawiaste dla dzieci i  młodzieży (trampkarzy), 

kwota 112 717,45 zł, Projekt możliwy do realizacji.
2. Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Głównej i ul. Skła-

dowej do Kościoła, Projekt niemożliwy do realizacji – za-
kres projektu stanowi zadanie inwestycyjne, nie może 
być realizowany częściowo.

3. Siłownia zewnętrzna, kwota 94 000,00 zł, Projekt moż-
liwy do realizacji.

4. Makumba dla wszystkich – Party time, Decyzją Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Gór-
nicza projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności.

5. Czynny wypoczynek dla lokalnej społeczności – częścio-
wa rewitalizacja dzielnicy Strzemieszyce, Projekt nie-
możliwy do realizacji – zakres projektu niezgodny z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6. W chodniki inwestycja to dla Strzemieszyc Małych dobra 
propozycja, Projekt nie jest możliwy do realizacji – sta-
nowi zadanie inwestycyjne, wykracza poza procedurę 
DBP

7. Budowa chodnika przy ul. Głównej, Projekt nie jest możli-
wy do realizacji – stanowi zadanie inwestycyjne, wykra-
cza poza procedurę DBP.

8. Chodź na Kazdębie po chodniku nie po rowie i trawniku, 
kwota 101 000,00, Projekt możliwy do realizacji.

9. Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców dzielnicy 
Strzemieszyce Małe, kwota 20 000,00 zł, Projekt  możli-
wy do realizacji w zakresie spełniającym kryterium ogól-
nodostępności.

10. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 
Głównej i Koksowniczej w rejonie boiska sportowego, 
Projekt niemożliwy do realizacji – niezgodny z miejsco-
wym planem zagospodarowania.

11. Siłownia pod chmurką, Projekt niemożliwy do realizacji 
– niezgodny  z miejscowym planem zagospodarowania.

12. Zakup księgozbioru i środków dydaktycznych dla Filii nr 
9 MBP, kwota 6 700,00, Projekt możliwy do realizacji.

Strzemieszyce Wielkie:
1. Dla Juniora i Seniora – Rekreacja i Bezpieczeństwo w 

Strzemieszycach Wielkich, kwota 621  050,00  zł, Pro-
jekt częściowo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

2. Budowa chodnika na odcinku łączącym ulicę Strzemie-
szycką z DK 94 i remont nawierzchni, Projekt niemożli-
wy do realizacji – ulica objęta przedsięwzięciem pn. Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

3. Remont chodnika na ulicy Białostockiego prowadzącego 
do cmentarza w Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach 
Wielkich, ul. Białostockiego, 292  200,00  zł, Projekt 
możliwy do realizacji

4. Centrum społeczne w  budynku po Przedszkolu nr 15 
przy ul. Kozubka, Projekt niemożliwy do realizacji – Cen-
trum Społeczne planowane jest w Filii nr 8 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

5. Ścieżki rowerowe do wapiennika Bordowicza, Projekt 
niemożliwy do realizacji – brak zgody zarządcy nieru-
chomości.

6. Park Srocza Góra, kwota 45 000,00 zł, Projekt częścio-
wo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnico-
wym Forum Mieszkańców.

7. Remont drogi wokół Pomnika Przyrody Wywierzyska, 
kwota 259 500,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

8. Budowa chodnika na ulicy Puszkina i Świerczyny, kwota 
372 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

9. Bezpieczniejsze Strzemieszyce, kwota 38 875,00 zł, Pro-
jekt możliwy do realizacji.

10. Rozczytane Strzemieszyce, Projekt niemożliwy do 
realizacji – Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi 
akcje promujące czytelnictwo, które z  punktu wi-
dzenia realnej promocji kultury czytelniczej są efek-
tywniejsze i  bliższe zapotrzebowaniu społeczności 
dzielnicy.

11. Park Rekreacji i  Wypoczynku przy ul. Grabocińskiej 
w Strzemieszycach Wielkich, kwota do wysokości środ-
ków dzielnicy tj. 514 379,52 zł, Projekt częściowo możli-
wy do realizacji do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców.

12. Dofinansowanie działalności edukacyjnej do F- 8 MBP 
w Strzemieszycach Wielkich, kwota 18 000,00 zł, Pro-
jekt możliwy do realizacji.

13. Ścieżka do Wapiennika Bordowicza, Projekt niemożliwy 
do realizacji – brak zgody zarządcy nieruchomości.

Śródmieście:
1. Remont i  wykonanie chodników oraz modernizacja na-

wierzchni jezdni, kwota 160 000,00 zł, Projekt możliwy 
do realizacji.

2. Biblioteka dla Ciebie, kwota 100 000,00 zł, Projekt moż-
liwy do realizacji.

3. Nauka to nie wszystko ważne jest boisko, kwota 
462 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

4. Pracownia multimedialna, kwota 144 208,21 zł, Projekt 
możliwy do realizacji.

5. Nowe miejsca parkingowe Aleja Tadeusza Kościuszki, 
kwota 40 000,00 zł, Projekt częściowo możliwy do re-
alizacji.

6. Wydeptane uczęszczane, alejka przy kopalni ćwiczebnej 
Sztygarka, Projekt niemożliwy do realizacji – nierucho-
mość objęta postępowaniem w  sprawie nabycia prawa 
użytkowania wieczystego.

7. Powiększenie parkingu przy ul. Paryskiej, Projekt niemoż-
liwy do realizacji z uwagi na zapisy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

8. Modernizacja neonu z herbem miasta, Projekt do uzgod-
nienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców

9. Parking przy ulicy Sienkiewicza 7 dla 30 aut, Projekt nie-
możliwy do realizacji – niezgodny z zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego.

Trzebiesławice:
1. Budowa chodnika na ul. Modrzewiowej, Projekt niemoż-

liwy do realizacji – stanowi zadanie inwestycyjne, wykra-
cza poza procedurę DBP.

2. Składany zestaw ogrodowy, kwota 4  500,00, Projekt 
możliwy do realizacji

3. Zakup namiotów biesiadnych ekspresowych, kwota 
17 550,00, Projekt możliwy do realizacji

4. Nowe oświetlenie na placu strażackim, kwota 36 000,00, 
Projekt możliwy do realizacji.

5. Zabawy i festyny pod dachem, kwota 88 900,00 zł, Pro-
jekt możliwy do realizacji.
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6. Kort marzeń, kwota 88  900,00  zł, Projekt częściowo 
możliwy do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym 
Forum Mieszkańców.

7. Szachowa ostoja, kwota 5  500,00, Projekt możliwy do 
realizacji

8. Plac rekreacji Sportu i Wypoczynku, Projekt niemożliwy 
do realizacji w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę 
– do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców

9. Drzwi do świata gier, Decyzją Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza projekt nie speł-
nił kryterium ogólnodostępności.

Tucznawa- Bugaj-
Sikorka
1. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i  ławki 

wraz z parasolami, kwota 169 751,00, Projekt możliwy 
do realizacji.

2. Budowa chodnika na ulicy Gilowej, Projekt niemożliwy do 
realizacji – ulica objęta przedsięwzięciem pn. Uporząd-
kowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dabro-
wa Górnicza etap II.

3. Budowa Parku oraz Placu Zabaw w  Tucznawie, Projekt 
planowany jest do realizacji poza procedura Dąbrow-
skiego Budżetu Partycypacyjnego.

4. Budowa elementów siłowni, kwota 80  000,00, Projekt 
możliwy do realizacji.

5. Multimedia w bibliotece źródłem wiedzy, edukacji i roz-
rywki, kwota 18 000,00, Projekt możliwy do realizacji.

Tworzeń:
1. Budowa chodnika na ulicy Tworzeń, kwota 221 088,19 zł, 

Projekt częściowo możliwy do realizacji – do wysokości 
środków dla dzielnicy.

2. Przyjazne Osiedle, Projekt planowany jest do realizacji 
w  ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
RPO WŚ na lata 2014-2020

3. Modernizacja małego boiska i  wykonanie bieżni, kwota 
29 000,00 zł, Projekt częściowo możliwy do realizacji – 
modernizacja boiska asfaltowego zrealizowana zostanie 
ze środków Gminy w roku bieżącym

4. Szczęście pieszego, czyli rewitalizacja chodnika przy ul. 
Tworzeń, kwota 221 088,19 zł, Projekt częściowo moż-
liwy do realizacji – do wysokości środków dla dzielnicy.

Ujejsce:
1. Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 25 w Dą-

browie Górniczej ul. Mieszka I  20 kwota 40  000,00, 
Projekt warunkowo możliwy do realizacji – do uzgodnie-
nia na Dzielnicowym Forum Mieszkańców.

2. Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP – drugi 
Etap, kwota 153 500,00, Projekt możliwy do realizacji.

3. Budowa drogi wraz z alternatywną ścieżką rowerową 
wokół zbiornika wodnego Pogoria IV, Projekt niemoż-
liwy do realizacji – zakres projektu stanowi zadanie 
inwestycyjne i  wykracza poza środki przyznane dla 
dzielnicy.

4. Ujejska Strefa Ruchu – etap II, Projekt niemożliwy do re-
alizacji – szacunkowy koszt zadania przekracza wartość 
środków przyznanych dla dzielnicy.

5. Rozbudowa ujejskiej strefy ruchu, kwota 153 500,35 zł, 
Projekt możliwy do realizacji – do wysokości środków 
przyznanych dla dzielnicy.

Ząbkowice:
1. Remont drogi i  montaż siłowni plenerowej, kwota 

206 500,00 zł, Projekt możliwy do realizacji
2. Piosenka jest dobra na wszystko czyli organizacja dziel-

nicowych koncertów dla mieszkańców Ząbkowic, kwota 
59 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

3. Modernizacja infrastruktury drogowo-chodnikowej wraz 
z aranżacją zieleni na osiedlu robotniczym 1,2,3,4,5,3A, 
4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9 Etap I, kwota 681 026,00 zł, Pro-
jekt częściowo możliwy do realizacji – do uzgodnienia na 
Dzielnicowym Forum Mieszkańców

4. Zakup książek i  regałów oraz organizacja spotkań au-
torskich, konkursów i warsztatów metodycznych w Filii 
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice, kwota 
25 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

5. Wymiana ogrodzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
im. Mieczyk w Dąbrowie Górniczej, Projekt niemożliwy 
do realizacji – zgodnie z opinią Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza projekt nie 
spełnił kryterium ogólnodostępności.

6. Monitoring skrzyżowania ulic: Dworcowej i Armii Krajo-
wej, Projekt niemożliwy do realizacji – brak możliwości 
podłączenia do sieci szerokopasmowej.

7. Wymiana zniszczonej nawierzchni i budowa ogrodzenia, 
kwota 225 000,00 zł, Projekt możliwy do realizacji.

8. Usunięcie z  chodników kolejnych słupów, kwota 12 
000,00  zł (jeden słup), Projekt częściowo możliwy do 
realizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym Forum 
Mieszkańców.

Zielona- Korzeniec- 
Dziewiąty:
1. Budowa drogi gminnej, kwota 200  000,00  zł, Projekt 

możliwy do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym 
Forum Mieszkańców

2. Budowa mini parkingu przy ul. Skalskiego, Projekt nie jest 
możliwy do realizacji – niezgodny z zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Bezpieczna dzielnica – bezpieczna trasa na Pogorię, Pro-
jekt niemożliwy do realizacji – szacunkowy koszt prze-
kracza kwotę przeznaczona dla dzielnicy, teren nie jest 
szczególnie zagrożony aktami wandalizmu, przestęp-
stwami i wykroczeniami.

4. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ZS nr 1, kwota 
330 700, 00, Projekt możliwy do realizacji.

5. Mała wspólna przestrzeń – Dziewiąty – Bezpieczeństwo 
i wygoda, kwota 23 600,00 zł, Projekt częściowo możli-
wy do realizacji – do uzgodnienia na Dzielnicowym Fo-
rum Mieszkańców.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH  
IV EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
5 września 2016 r.
Brodway, Zespół Szkół nr 3, ul. Mor-
cinka 4, godz. 17.00
6 września 2016 r.
Gołonóg, Szkoła Podstawowa nr 18, Al. 
Piłsudskiego 73, godz. 17.00
7 września 2016 r.
Aleje, Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiań-
skiego 1, godz. 17.00
8 września 2016 r.
Stara Dąbrowa
Muzeum Miejskie „Sztygarka” ul. Le-
gionów Polskich 69, godz. 17.00
12 września 2016 r.
Osiedle Młodych Hutników, Szkoła 
Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77, 
godz. 17.00
13 września 2016 r.
Zielona-Korzeniec-Dziewiąty, Zespół 
Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56, godz. 
17.00
14 września 2016 r.
Tworzeń, Szkoła Podstawowa nr 11, Al. 
Piłsudskiego 103, godz. 17.00
15 września 2016 r.
Reden-Adamiecki
Klub Helikon, ul. Wojska Polskiego 45, 
godz. 17.00

19 września 2016 r.
Łosień, Szkoła Podstawowa nr 26, ul. 
Gołonoska 23, godz. 17.00
20 września 2016 r.
Ujejsce, Szkoła Podstawowa nr 25, ul. 
Mieszka I 20, godz. 17.00
21 września 2016 r.
Śródmieście, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Al. T. Kościuszki 25, godz. 
17.00
22 września 2016 r.
Ząbkowice, Dom Kultury Ząbkowice, 
ul. Chemiczna 2, godz. 17.00
26 września 2016 r.
Stary Gołonóg, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, ul. Prusa 3, godz. 
17.00
27 września 2016 r.
Trzebiesławice, Szkoła Podstawowa nr 
35, ul. Uczniowska 24, godz. 17.00
28 września 2016 r.
Rudy, Świetlica Środowiskowa, ul. Tu-
rystyczna 13 a, godz. 16.30
Kuźniczka Nowa, Świetlica Środowi-
skowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, godz. 
17.30
Okradzionów, Świetlica Środowisko-
wa, ul. Białej Przemszy 23, godz. 18.30

29 września 2016 r.
Antoniów, Świetlica Środowiskowa, ul. 
Spacerowa 4, godz. 17.00
3 października 2016 r.
Strzemieszyce Wielkie, Szkoła Podsta-
wowa nr 17, ul. Ofiar Katynia 76, godz. 
17.00
4 października 2016 r.
Staszic, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. 
Krasińskiego 34, godz. 17.00
Podlesie, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. 
Krasińskiego 34, godz. 17.30
5 października 2016 r.
Marianki, Centrum Sportów Letnich 
i  Wodnych Pogoria w  Parku Zielona,, 
ul. Letnia 9, godz. 17.00
Ratanice, Centrum Sportów Letnich 
i  Wodnych Pogoria w  Parku Zielona,, 
ul. Letnia 9, godz. 17.30
6 października 2016 r.
Reden, I Liceum Ogólnokształcące im. 
Waleriana Łukasińskiego, ul. Koperni-
ka 40, godz. 17.00
Łazy Błędowskie, Szkoła Podstawowa 
nr 27, ul. Żołnierska 188, godz. 17.00
Błędów, Szkoła Podstawowa nr 27, ul. 
Żołnierska 188, godz. 17.30

10 października 2016 r.
Strzemieszyce Małe, Świetlica Śro-
dowiskowa, ul. Główna 61, godz. 
17.00
11 października 2016 r.
Mydlice Północne, Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 
6A, godz. 17.00
Łęknice, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 
35, godz. 17.00
Piekło, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 
35, godz. 17.30
12 października 2016 r.
Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Szkoła Pod-
stawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139, 
godz. 17.00
13 października 2016 r.
Kasprzak, Szkoła Podstawowa nr 12, 
ul. Tysiąclecia 25, godz. 17.00
17 października 2016 r.
Manhattan, Zespół Szkół nr 2, Al. Pił-
sudskiego 24, godz. 17.00
18 października 2016 r.
Mydlice Południowe
Klub Krąg, ul. Ludowa 19 a, godz. 17.00
19 października 2016 r.
Łęka, Świetlica Środowiskowa, ul. 
Przelotowa 185 A, godz. 17.00
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Zagłębie 
drużynowym 
Mistrzem Polski
11 czerwca w Lublinie odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w sza-
chach błyskawicznych. W turnieju 
drużynowym wystartowało 19 drużyn 
z całego kraju. Zdecydowanym fawo-
rytem do tytułu był zespół Hetmana 
Katowice, który, mając średni ranking 
zespołu 2598, miał najsilniejszą dru-
żynę w historii DMP w grze błyska-
wicznej.

– Nasz klub ze średnim rankingiem 2472 miał drugi 
numer startowy – mówi Rafael Pierzak, prezes Szacho-
wego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Zagłę-
bie” Dąbrowa Górnicza. – Realnie liczyliśmy na srebrne 
medale, gdyż zespół z Katowic wydawał się raczej poza 
zasięgiem.

A jednak gra błyskawiczna rządzi się swoimi prawa-
mi i  czasami decyduje dyspozycja dnia. W  sobotę, 11 
czerwca nasza drużyna była po prostu nie do pokona-
nia. Po pierwszych czterech wygranych, wreszcie w pią-
tej rundzie doszło do pojedynku na szczycie. – I  tutaj 
stała się niesamowita rzecz – wspomina prezes dąbrow-
skiej drużyny. – Pokonaliśmy głównych faworytów 3:1.

W kolejnych rundach Hetman jednak nie odpuszczał 
i wygrywał mecz za meczem. Nasza drużyna grała pod 
presją, bo w  przypadku potknięcia Hetman mógł zy-
skać przewagę.

– Nasi zawodnicy mieli jednak swój dzień i do końca 
turnieju wygrali kolejne sześć spotkań! – podsumowuje 
Pierzak. – Ostatecznie z kompletem punktów wyprze-
dziliśmy Hetmana Katowice (20 pkt, 10 wygranych i 1 
porażka).

Brązowe medale przypadły zespołowi Wisły Kraków 
(18 pkt). Dąbrowska drużyna wystąpiła w składzie:

1. Zbigniew Pakleza 9 pkt z 11
2. Marcin Dziuba 8 pkt
3. Artur Jakubiec 11 pkt
4. Paweł Weichhold 8,5 pkt.
Wszyscy spisali się znakomicie, a na szczególne wy-

różnienie zasłużył Artur Jakubiec, który uzyskał re-
welacyjny wynik 11 pkt, wygrywając wszystkie partie! 
Także wynik Zbyszka Paklezy zasługuje na wyróżnie-
nie, gdyż grając na 1 szachownicy nie przegrał żadnej 
partii (7 wygranych i 4 remisy).
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start przygotowań
Koszykarze dąbrowskiego MKS-u rozpo-
częli przygotowania do nowego sezonu 
ekstraklasy. Ich celem jest miejsce wśród 
czołowych ośmiu ekip ligi.

Jesienią MKS Dąbrowa Górnicza po raz trzeci stanie 
do walki o  prymat w  Tauron Basket Lidze. Zmagania 
na boiskach toczyć będzie w nowym składzie, ale z nie-
zmienionym celem, czyli zakwalifikowaniem się do 
rundy play off.

Pierwszym szkoleniowcem pozostaje Drażen An-
zulović. W  kadrze znaleźli się nowi gracze: skrzydło-
wi – Maciej Kucharek, Bartłomiej Wołoszyn i  Witalij 
Kowalenko, środkowi Jakub Parzeński i Kendall Gray, 
rozgrywający Kerron Johnson, rozgrywający i  rzuca-
jący obrońca Alex Hamilton. Początkowo, jeszcze nie 
w komplecie i pod wodzą Marcina Dukowicza (trener 
Anzulović przebywał z  reprezentacją Chorwacji na 
igrzyskach olimpijskich), drużyna nad formą pracowała 
w Dąbrowie. 26 sierpnia MKS rozpoczął obóz treningo-
wy w Szczyrku. Zespół wróci do Zagłębia 4 września. 
Kolejnym elementem przygotowań do startu rozgrywek 
będą mecze sparingowe. PK

17 września do Dąbrowy Górniczej po 
raz czwarty zawita Skandia Maraton 
Lang Team.

Skandia Maraton Lang Team to sportowe wyda-
rzenie, skierowane do miłośników terenowej jazdy 
na rowerze. Trasa, na trzech dystansach, przebie-
gnie malowniczymi terenami w  rejonie dąbrow-
skich jezior, ulicami śródmieścia, ze startem i metą 
w  parku Hallera. Będzie ona zróżnicowana tech-
nicznie, z płaskim i asfaltowym początkiem i koń-
cówką, z  trudnym technicznie środkiem, z  liczny-
mi podjazdami i zjazdami po szutrowych i leśnych 
drogach, które mogą być poważnym wyzwaniem, 
zwłaszcza po deszczu. Więcej informacji i rejestra-
cja uczestników na stronie www.skandiamaraton.pl

Skandia po raz czwarty

Dołącz do 
Skandia Team!
Jeśli nie boisz się wyzwań i masz skoń-
czone 16 lat, to zostań wolontariuszem 
podczas Skandia Maraton Lang Team, 
który odbędzie się 17 września w Dąbro-
wie Górniczej!

Dołączając do ekipy, będziesz wraz z Lang Teamem, 
pracować przy organizacji wielkiej imprezy o mistrzow-
skiej randze. Przyłącz się do nas i zostań współorgani-
zatorem jednego z najważniejszych wydarzeń w kalen-
darium polskiego kolarstwa. Zadaniem wolontariuszy 
będzie obsługa techniczna i zabezpieczenie trasy. 

Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem pro-
simy o  rejestrację drogą elektroniczną pod adresem 
wolontariat@dabrowa-gornicza.pl do dnia 5 września 
2016  r. W  zgłoszeniu należy podać imię i  nazwisko, 
wiek oraz numer telefonu.

W  razie pytań prosimy o  kontakt z  pracownikami 
Centrum Aktywności Obywatelskiej – tel. 668 573 952 
lub 602 502 478, albo mailowo: inkubator.dg@gmail.
com.
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