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Muzyka językiem bez granic
Wręczono nagrody, statuetki, zagrali zwycięzcy i na następny Międzynarodowy Konkurs Muzyczny 
im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej przyjdzie znowu czekać rok. Konkurs ten wpisał się już 
mocno w obraz miasta, o czym najlepiej świadczy komplet słuchaczy wypełniający salę Pałacu Kul-
tury Zagłębia podczas inauguracji i wielkiego finału, oklaskujących z zapałem młodych artystów.

Na „Spisaka” przyjeżdżają muzycy, którzy nie ukoń-
czyli jeszcze 29. roku życia, każdego roku reprezentujący 
trzy inne specjalności. W tym roku, podczas dziewiątej 
edycji, po raz pierwszy, byli to: harfiści, kontrabasiści 
oraz tubiści i puzoniści basowi, którzy wystartowali we 
wspólnej kategorii. Konkurs więc stał się też okazją do 
zapoznania się z instrumentami, które trudno jest zoba-
czyć i usłyszeć na co dzień. Okazały się niezwykłe, ma-
giczne i pięknie brzmiące, zwłaszcza w rękach tych naj-
lepszych, których wyłoniło międzynarodowe jury pod 
przewodnictwem prof. Helgi Storck, wybitnej harfistki. 

Do Dąbrowy Górniczej przyjechali młodzi muzycy 
z: Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Kanady, Francji, Węgier, 
Rosji i  Polski. – Muzyka jest językiem międzynarodo-
wym, który łączy i każdy go potrafi zrozumieć – zapew-
niał podczas inauguracji Zbigniew Podraza, prezydent 
Dąbrowy Górniczej. Konkurs rozpoczął się 14 września, 
w dniu 101. urodzin patrona, Michała Spisaka, światowej 
rangi kompozytora, urodzonego w  Dąbrowie Górniczej. 
Całe twórcze życie spędził w Paryżu, gdzie m.in. studio-

wał kompozycję u słynnej Nadii Boulanger. Komponował 
muzykę symfoniczną, kameralną oraz utwory solowe. 
W 1955 r. otrzymał m.in. Grand Prix za „Hymne Olym-
pique” w  Międzynarodowym Konkursie na Oficjalny 
Hymn Olimpijski w  Monako, wybrany spośród 392 na-
desłanych prac. Podczas inauguracji nie mogło zabraknąć 
jego kompozycji, zabrzmiały Toccata na orkiestrę symfo-
niczną oraz Koncert fortepianowy. Program dopełniły: 
Concerto Opale Richarda Galliano, Polonez z filmu „Pan 
Tadeusz” Wojciecha Kilara oraz fragmenty z oper „Nabuc-

co” i „Kniaź Igor”. Solistami byli pianistka Magdalena Li-
sak oraz akordeonista Michał Gajda, zwycięzca Konkursu 
Spisaka w 2014 roku. Wystąpili również Sinfonia Varsovia 
pod batutą Ewy Strusińskiej i Chór Filharmonii Śląskiej.

15 września rozpoczęły się trzyetapowe przesłucha-
nia. W  finałowej części zmagań młodym artystom 
towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Za-
brzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. 
Laureatów poznaliśmy 22 września.

Dokończenie na str. 3

Muzyka jest językiem 
międzynarodowym, który łączy 
i każdy go potrafi zrozumieć, 
czego potwierdzeniem jest 
fakt, że do Dąbrowy przyjechali 
młodzi muzycy z: Belgii, 
Niemiec, Szwajcarii, Kanady, 
Francji, Węgier, Rosji i Polski

fo
t.

 D
ar

iu
sz

 N
o

w
ak



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 7 (190) wrzesień 2015

2 puls miasta

 sms szybki miejski serwis

21 września studenci z organizacji AIESEC 
- Ramin z Afganistanu i Camila z Kolumbii 
przez tydzień byli gośćmi Zespołu Szkół 
Ekonomicznych

9 września podczas sesji Rady Miejskiej 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wy-
różnień dla wybitnych zawodników i trenerów 
z Dąbrowy Górniczej. Tradycyjnie, najlepsi 
zostali uhonorowani za osiągnięcia uzyskane 
w rywalizacji sportowej w pierwszym półroczu 
2015 roku

11 września przypadła 35. rocznica 
podpisania Porozumienia Katowickie-
go. Uroczystości z nim związane odby-
ły się przy hucie „Katowice” i w Pałacu 
Kultury Zagłębia.

4 września, przy wejściu do parku 
Hallera gościł Festiwal Fantastyki. 
W jego trakcie można było spotkać 
pisarzy i ilustratorów, zagrać w gry 
planszowe, wziąć udział w konkursach 
i wymienić się książkami
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13 września 339 zawodników stanęło na starcie 
V Dębowego Maratonu Rolkowo-Rowerowego. 
Rolkarze ścigali się na 5,5km dystansie wokół 
jeziora. Na rowerzystów czekała 30 km trasa, 
wytyczona w rejonie wszystkich Pogorii.

1 września uroczystą galą firma Wader 
uczciła 25. rocznicę swojej działalności. 
Zarząd, pracownicy firmy, partnerzy bizne-
sowi oraz osobistości związane z regionem 
wspólnie świętowali w Pałacu Kultury 
Zagłębia. W wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 500 gości

Emocje wokół opłaty adiacenckiej

Trzy procent, w zawieszeniu...
Obniżka opłaty adiacenckiej z 50 do 3 procent oraz wstrzymanie 
naliczania nowych zobowiązań to najważniejsze ustalenia dotyczą-
ce tego budzącego emocje podatku.

Podczas ostatniej sesji radni podjęli w tej sprawie uchwa-
łę. Postulat dotyczący całkowitego zniesienia opłaty upadł, 
bo zdaniem prawników taka uchwała byłaby niezgodna 
z  obowiązującym prawem. Dlatego większość radnych 
głosowała za obniżeniem stawki, uznając, że to jedyne, do-
puszczalne przez prawo rozwiązanie.

W 2008 roku ówczesny Wojewoda Śląski, Tomasz Pie-
trzykowski, wezwał gminy do podjęcia uchwał wskazu-
jących wysokość opłaty adiacenckiej. Tak też się stało 
w Dąbrowie Górniczej. Decyzją ówczesnych radnych, na 
podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, 
przyjęto uchwałę, która ustaliła jej wysokość na poziomie 
50 procent. Podatek ten nie był więc wymysłem samorzą-
dów, ale odgórnie narzuconym wymogiem.

Sprawa, budzącej wiele emocji opłaty, odżyła teraz, kie-
dy w  mieście zrealizowano olbrzymi projekt gospodarki 
wodnościekowej. Działki, które wcześniej nie posiadały 
dostępu do kanalizacji zyskały możliwość podłączenia do 

sieci. Tym samym ich wartość wzrosła, co stało się prze-
słanką do naliczania opłaty adiacenckiej, zgodnie z obo-
wiązującym prawem. Największe kontrowersje wywołała 
jednak wysokość stawki określonej przez radnych w 2008 
roku.

To dlatego podczas ostatniej sesji, uchwałą Rady Miej-
skiej, została ona obniżona do trzech procent.

To nie wszystko. Do czasu wyjaśnienia wszystkich wąt-
pliwości prawnych prezydent Zbigniew Podraza polecił, 
aby nowe opłaty nie były naliczane.

– Na chwilę obecną poleciłem niewszczynanie postę-
powań związanych z  wydawaniem decyzji o  nakłada-
niu opłat adiacenckich. Poszukujemy obecnie rozwią-
zań, które ewentualnie pozwolą zminimalizować skutki 
obowiązującej ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami i  wynikającej z  nich uchwały Rady Miejskiej 
z 2008 roku. – zapewniał podczas sesji prezydent Zbi-
gniew Podraza. GC

Zmiany na Piłsudskiego

Trwa modernizacja fragmentu ul. Piłsud-
skiego, od skrzyżowania z ul. Morcinka 
do skrzyżowania z ul. Piecucha, w kie-
runku huty „Katowice”. W najbliższym 
czasie kierowcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami w ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z  ul. Morcinka do 
skrzyżowania z ul. Kasprzaka, jezdnia została zwężona. 
Za skrzyżowaniem ruch w obu kierunkach odbywa się 
jezdnią prowadzącą w stronę centrum. Na skrzyżowa-
niu z  ul. Piecucha i  Gwardii Ludowej ruch ponownie 
zostaje kierowany na obie jezdnie, dlatego w celu wyeli-
minowania sytuacji kolizyjnych i poprawy bezpieczeń-
stwa, tymczasowo wprowadzono sygnalizację świetlną.

Zamknięty został wjazd w  ul. Tysiąclecia, w  stronę 
prowadzącą do ul. 11 Listopada i  Kosmonautów. Na 

ul. III Powstania Śląskiego wprowadzono ruch dwukie-
runkowy.

W czasie prac zaleca się korzystanie z dróg równole-
głych – al. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. 11 Listopada 
i Kasprzaka.

W ramach modernizacji wzmocniona zostanie pod-
budowa drogi, wyrównana i ułożona nowa nawierzch-
nia z  zastosowaniem masy asfaltobetonowej, zamon-
towane nowe krawężniki granitowe, wyremontowane 
istniejące wpusty uliczne wraz z  przykanalikami oraz 
wyregulowane studnie kanalizacyjne. W  ramach re-
montu nawierzchni chodników planuje się wydzielenie 
ścieżek rowerowych.

Prace, których koszt wyniesie prawie 3 mln. 260 
tys.  zł, powinny zakończyć się w  połowie paździer-
nika. Wykonawcą robót jest konsorcjum: Przedsię-
biorstwo Miejskie MZUM. pl S. A. i  Drogopol-ZW 
Katowice.
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Przedstawiciele Rad wybrani
20 września w Antoniowie, 
Łęce, Łośniu, Okradzionowie, 
Strzemieszycach Małych, Trze-
biesławicach, Tucznawie i Ujej-
scu odbywały się wybory do 
Rad Osiedli. W siedmiu dziel-
nicach frekwencja przekroczyła 
20% i pozwoliła na wyłonienie 
przedstawicieli Rad. Progu 
wyborczego nie udało się prze-
kroczyć w Tucznawie (13,32%). 
Poniżej wyniki.

Do zadań Rad Osiedla należy m.in.: rozwiązywanie 
istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z miesz-
kańcami (np. poprzez stałe dyżury członków rad), 
przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców doty-
czących dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi 
Rady Miasta Dąbrowa Górnicza   i opiniowanie spraw 
dotyczących dzielnic, a następnie informowanie o nich 
mieszkańców dzielnic, współorganizowanie i wspie-
ranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia 
mieszkańców dzielnic (np. w zakresie komunikacji 
miejskiej, zagospodarowania przestrzennego, ochro-
ny środowiska), współpraca z policją, strażą miejską, 
strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porząd-
ku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie 
dzielnic.

Celem działania jednostki pomocniczej o nazwie 
Rada Osiedla (dzielnicy) jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb jego mieszkańców oraz umożliwienie im peł-
nego uczestnictwa w życiu i gospodarce miasta oraz w 
rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi 
problemami osiedla. Funkcję w Radach Osiedla pełni 
się społecznie.

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

Wybory do Rady Osiedla Łęka,  
frekwencja 30%

Członkami Rady zostali: Anna Będkowska, Krystyna 
Czaja, Katarzyna Kokot, Adam Kokot, Janina Kopiń-
ska, Janina Krawczyk, Danuta Matusiak, Anna Micha-
lik, Halina Muc, Klaudia Pierwocha, Urszula Sierpiń-
ska, Wioletta Suchecka, Jolanta Szafrańska, Danuta 
Warzocha, Sylwia Woźniczka

Wybory do Rady Osiedla Antoniów, 
frekwencja 32,5%

Członkami Rady zostali: Tomasz Balin, Arkadiusz 
Boczkowski, Małgorzata Budny, Paweł Chobot, Piotr 
Izak, Magdalena Juszczyk, Monika Karczmarek, Leszek 
Kotelski, Wiesława Machura, Anna Nowak, Danuta 
Piątkowska, Agnieszka Ruchlewicz, Monika Stankie-
wicz, Izabella Tomanek, Agnieszka Wierzbicka
Wybory do Rady Osiedla Strzemieszyce 
Małe, frekwencja 22 %

Członkami Rady zostali: Krzysztof Zobek, Dorota 
Ciołek, Grzegorz Bochenek, Józef Bagiński, Henryk 
Muszyński, Tomasz Banasik, Jolanta Muc, Anna Ślę-
zak, Mateusz Zamorski, Krystyna Cieplińska, Maciej 
Jędralski, Magdalena Ślęzak, Sylwia Zagurba, Marta 
Kubiczek, Grzegorz Michalik

Wybory do Rady Osiedla Okradzionów, 
frekwencja 22,07 %

Członkami Rady zostali: Dorota Bucka, Jerzy Dybek, 
Magdalena Fujarska, Jacek Jurczyk, Barbara Klimczyk, 
Magdalena Kowalczyk, Mateusz Krzystański, Jerzy Ła-
skawiec, Zbigniew Monica, Maria Pakos, Jan Szczęsny, 
Grażyna Urbańczyk, Sławomir Witas, Ilona Wolny, Ma-
ciej Wójtowicz.

Wybory do Rady Osiedla Trzebiesławice, 
frekwencja 26,09 %

Członkami Rady zostali: Krzysztof Antczak, Krzysz-
tof Białas, Mirosław Cyba, Ewa Graczyk, Dawid Hodur, 
Kamil Kaim, Piotr Korusiewicz, Mirosława Lorenc, Mi-
rosław Łaszczyca, Katarzyna Łętowska, Paweł Moraw-
ski, Tomasz Siudyka, Dariusz Sczypa, Karolina Tka-
czyk, Sabina Waluda.

Wybory do Rady Osiedla Łosień, 
frekwencja 26,5 %

Członkami Rady zostali: Grażyna Cuber, Paweł De 
Lorm, Magdalena Imielska, Stanisława Kaczmarzyk, 
Monika Kijanka, Elżbieta Mikołajczyk, Jakub Muszyń-
ski, Łukasz Nanuś, Grażyna Nowak, Rafał Pawluś, Bar-
tosz Płonka, Małgorzata Radziejewska, Grażyna Środa, 
Mateusz Włodarczyk, Joanna Wyjadłowska.

Wybory do Rady Osiedla Ujejsce, 
frekwencja 20,24 %

Członkami Rady zostali: Iwona Bargieła, Piotr Bar-
gieła, Dariusz Dziedzic, Teresa Hyla, Leszek Kach-
niarz, Władysław Kleszcz, Jarosław Krajniewski, Ma-
rian Mucik, Kamila Nowak, Lidia Popińska, Renata 
Solipiwko, Włodzimierz Szycowski, Bogusław Ula-
nowski, Stanisława Waluszczyk, Marta Lech- Wroni-
szewska. 

Dokończenie ze str. 1
– Czuję się cudownie – mówiła tuż po ogło-

szeniu wyników francuska harfistka Elise Vey-
res, zdobywczyni I  nagrody swojej kategorii. 
–  Byłam bardzo pewna swoich dwóch pierw-
szych etapów solowych, tymczasem w  trzecim 
trzeba było zagrać z orkiestrą, a ja nigdy wcze-
śniej z orkiestrą nie grałam. Tego się bardzo ba-
łam. Konkurs im. Spisaka jest moim pierwszym 
poważnym, dużym konkursem i wygrałam go! 
To niesamowite przeżycie. Pierwszy raz też je-
stem w Polsce i bardzo mi się tu podoba. Przede 
wszystkim zaskoczyła mnie pozytywnie at-
mosfera na Konkursie. Wszyscy są bardzo mili 
i troszczą się o nas.

Pierwsze nagrody trafiły również do dwóch 
Polaków, kontrabasisty Marka Romanowskiego 
i  puzonisty basowego Jana Szymańskiego. Cała 
trójka pojawiła się przed publicznością, grając 23 
września w Koncercie Laureatów i za swój kunszt 
zebrali zasłużone brawa. II nagrody zdobyli: kon-

trabasista Nicolà von Goetze (Niemcy), tubista Fe-
dor Shagov (Rosja) oraz dwoje harfstów Joel von 
Lerber (Szwajcaria) oraz Joanna Liberadzka (Pol-
ska). III nagroda trafiła do tubisty Gergely Lukác-
sa (Węgry), a  wyróżnienia do: kontrabasistów 
Klaudii Bacy (Polska) i Dominika Polaka (Polska), 
puzonisty Joela Castaingts (Francja) oraz harfistki 
Lise Vandermissen (Belgia). Przyznano też nagro-
dy pozaregulaminowe.

Konkurs organizowany jest przez Urząd 
Miejski w Dąbrowie Górniczej i Pałac Kultury 
Zagłębia, we współpracy z katowicką Akademią 
Muzyczną oraz dofinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Już za rok do Dąbrowy Górniczej ponownie 
przyjadą młodzi muzycy z  różnych krajów, by 
rywalizować o  niezwykle prestiżowe dla nich 
nagrody w  Międzynarodowym Konkursie im. 
Michała Spisaka. W  przyszłorocznej edycji 
usłyszymy instrumenty dęte blaszane.

Regina Gowarzewska

Muzyka językiem bez granic
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marsz seniora
3 października br. odbędzie się już po raz 
piąty, cyklicznie organizowany co roku, 
Marsz Seniora, którego pomysłodaw-
czynią jest Poseł Beata Małecka-Libera. 
Ideą projektu jest zachęcenie seniorów 
do aktywnego i zdrowego trybu życia, 
a także uświadomienie osobom starszym 
faktu, iż wiek nie jest przeszkodą do 
spełniania pasji i marzeń.

Regionalna edycja Marszu, która odbyła się w 2011 roku 
w Dąbrowie Górniczej, oraz trzy kolejne – ogólnopolskie, 
okazały się ogromnym sukcesem. Pierwsza zgromadziła 
500 osób, w tym 200 aktywnie uczestniczących, natomiast 
kolejne spotkania, które organizowane były kolejno w Bę-
dzinie, Porębie oraz Sosnowcu – po około 200 aktywnych 
uczestników. W tym roku Marsz Seniora odbędzie się na 
terenie Dąbrowy Górniczej w Parku Hallera w dniu 3 paź-
dziernika 2015r. od godz. 9.00. W tegoroczną edycję wy-
darzenia włączy się aktywnie PZU i wspólnie z posłanką 
zostaną podjęte działania na rzecz promocji zdrowego 

i aktywnego stylu życia. Wydarzenie będzie objęte Patro-
natem Ministerstwa Zdrowia z ramienia Beaty Małeckiej-
-Libery. Organizatorzy zapewnią: kije do nordic walking 
dla tych uczestników, którzy nie będą mieć ze sobą swoich, 
rozdanie przewodnika Pascala „Zdrowy i aktywny week-
end w  Polsce”, rozlosowanie ciekawych nagród, a  także 
zorganizowanie strefy „Podziel się kilometrem”, w  któ-
rej zbierane będą pieniądze na rzecz jednego wybranego 
lokalnego NGO’s. Zorganizowana zostanie także mini 
Strefa Zdrowia, na którą będą składać się 2-3 gabinety z le-
karzami. Na wszystkich gości będą czekać liczne atrakcje 
oraz konkursy. 

„Wierzę, że zainicjowane wydarzenie przyczyni się 
do zwiększenia świadomości i dbałości o formę fizyczną 
osób po 50. roku życia, a także zachęci całe społeczeń-
stwo do aktywnych form profilaktyki zdrowia, inte-
grując jednocześnie pokolenia. Mam nadzieję, że moja 
inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i pozwoli na 
organizację wydarzenia równolegle w innych miastach 
Polski. ” – mówi Beata Małecka-Libera. Wszystkich 
chętnych zapraszamy w sobotni poranek do zabawy! 

Paulina Wróblewska

Rewolucja cyfrowa w przedszkolu
Rewolucja tak, chociaż na razie tyl-
ko pilotażowo. W Przedszkolu nr 29 
z Oddziałami Integracyjnymi ruszył 
oficjalnie innowacyjny program edu-
kacyjny Mistrzowie Kodowania Junior. 
Dąbrowska placówka jest jedyną w wo-
jewództwie śląskim, spośród 18 w kra-
ju, która uczestniczy w pilotażowym 
programie.

– Zmiana sposobu myślenia o edukacji dzieci w wie-
ku 2-6 lat poprzez wprowadzenie metod z pogranicza 
nauki i zabawy jest ogromną wartością programu Mi-
strzowie Kodowania Junior – mówi dr  Justyna Jasie-
wicz, koordynator badań w centrum Cyfrowym Projekt 
Polska.

To kolejna odsłona ogólnopolskiego programu edu-
kacyjnego Samsung Electronics Polska. Głównym za-
łożeniem projektu adresowanego do najmłodszych jest 
realizacja programu rozwijającego umiejętności logicz-
nego myślenia, myślenia matematycznego, wyobraź-
ni przestrzennej i  wprowadzenie młodego człowieka 
w cyfrowy świat, szczególnie w świat myślenia progra-
mistycznego.

Do końca roku w  pilotażowym programie weźmie 
udział 75 dąbrowskich przedszkolaków w  wieku od 3 
do 5 lat, które będą się uczyć pod okiem trzech specjal-
nie przeszkolonych nauczycielek. Nie będzie to jednak 
czas spędzony z tabletem. Takie zajęcia będą odbywały 
się tylko dwa razy w tygodniu i będą trwały ok. dwu-
dziestu minut. W ramach zajęć dzieci będą natomiast 
tańczyć, uczyć się piosenek, grać, zgadywać, czytać, 
rysować, liczyć, ćwiczyć koncentrację i  koordynację 
ruchową. Duży nacisk położono również na pracę ze-
społową i  kreatywne podejście do rozwiązywane pro-

blemów. Czyli wszystko to, co tak naprawdę dzieje się 
w przedszkolach, ale nieco inaczej. W proponowanym 
programie zostało to usystematyzowane i stanowi bar-
dzo logiczną całość.

– W  wytypowaniu placówki bardzo pomogły władze 
miasta i wsparcie Marcina Bazylaka, pełnomocnika pre-
zydenta miasta, zdecydował podejście dyrektora placów-
ki oraz samej kadry nauczycielskiej, która jest bardzo 
otwarta i zaangażowana – Tomasz Chomicki z Samsung 
Elektronics Polska Sp. z o. o. – Wielką wartością jest to, 
że nauczyciele włączyli się do pracy nad programem. To 
oni na co dzień pracują z dziećmi, znają ich możliwości 
oraz problemy. Program pomoże najmłodszym odnaleźć 
się w świecie nowoczesnych technologii oraz przygotować 
do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Jego efekty 
będziemy oceniać za parę miesięcy.

Ogólnopolski program edukacyjny „Mistrzowie Kodo-
wania Junior” wystartował dwa lata temu. Wymyśliła go 
i  finansuje firma Samsung Elektronics Polska Sp. z o. o. 
W ramach współpracy dąbrowskie przedszkole otrzymało 
oprogramowanie, ruter i 15 tabletów dla dzieci oraz trzy 
dla nauczycieli realizujących program. Dodatkowo firma 
wyposażyła salę do nauki w komputer i monitor dotykowy 
(Samsung), urządzenie wielofunkcyjne, matę edukacyjną 
i klocki do kodowania, stoliki, wykładzinę oraz rolety, za-
dbała także o wystrój sali.

– Korzyści dla przedszkola wynikające z  realizacji 
programu będą szybko widoczne – mówił podczas in-
auguracji Kazimierz Karolczak , wicemarszałek woje-
wództwa śląskiego, który widząc jak program sprawdza 
się u starszych uczniów, stał się wielkim entuzjastą edy-
cji adresowanej do przedszkolaków. az
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japończycy w tucznawie
Wmurowanie kamienia 
węgielnego, które miało miejsce 
16 września, to symboliczny 
początek budowy w Dąbrowie 
Górniczej nowej fabryki firmy 
NGK Ceramics Polska. Co warte 
podkreślenia, jest to pierwsza 
inwestycja realizowana na 
nowych terenach inwestycyjnych 
w dąbrowskiej Tucznawie.

Fabryka powstaje na terenach inwestycyjnych obję-
tych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, które 
udało się „uruchomić” w zeszłym roku dzięki budowie 
za ponad 50 mln zł drogi łączącej je z najważniejszymi 
drogami w regionie. Wartość całej inwestycji szacowa-
na jest na 315 mln zł, a produkcja powinna rozpocząć 
się na początku 2017 roku. W fabryce zatrudnienie znaj-
dzie ok. 260 osób i będą one pracowały przy produkcji 
najnowocześniejszych filtrów cząstek stałych wykorzy-
stywanych w branży motoryzacyjnej.

– Nasi odbiorcy, nasi klienci to przemysł motoryzacyj-
ny zlokalizowany głównie na terenie Europy. Chcąc być 
blisko europejskiego rynku, uznaliśmy, że rozpoczniemy 
inwestycję na południu Polski. O wyborze Dąbrowy Gór-
niczej zdecydowało m.in. korzystne położenie w pobliżu 
autostrady A4, infrastruktura czyli możliwość dostępu do 
energii elektrycznej, gazu, dostępność wykwalifikowanej 
kadry, szczególnie inżynierów, a także czynne wsparcie ze 
strony samorządu – wymieniał Yasukazu Hijikata, Prezes 
NGK Ceramics Polska, pierwszy inwestor branży auto-
motive na terenie Tucznawa.

– Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji znaczące-
go na rynku, japońskiego koncernu motoryzacyjnego, 
niebawem w Tucznawie pojawią się kolejni inwestorzy 
– mówił podczas uroczystość, Zbigniew Podraza, pre-
zydent Dąbrowy Górniczej.

Wtórował mu Piotr Wojaczek, prezes KSSE, któ-
ry zdradził, że terenami w  Tucznawie interesuje się 
wielu inwestorów, nie chciał jedna podać żadnych 
konkretów, ale wskazał, że w tym zakresie jest pełen 
optymizmu.

Uroczystości wmurowanie kamienia węgielnego 
towarzyszyła konferencja „DĄBROWA GÓRNICZA 
– KIERUNEK INWESTYCJE. INWESTYCJE AUTO-

MOTIVE – KIERUNEK DĄBROWA GÓRNICZA”. 
W trakcie paneli dyskusyjnych mówiono o potrzebie 
wypracowania specjalnych rozwiązań, które służy-
łyby rozwojowi małych i  średnich krajowych firm. 
Eksperci ośrodków naukowo-rozwojowych i  przed-
siębiorcy zastanawiali się, czy przemysł motoryzacyj-
ny w wystarczający sposób korzysta z potencjału pol-
skich instytutów badawczych. Z kolei przedstawiciele 
biznesu, nauki i  doradztwa zawodowego próbowali 
odpowiedzieć na pytanie, czy Polska ma dobrze wy-
szkoloną kadrę w porównaniu z krajami Europy Za-
chodniej oraz na kogo powinien spaść ciężar kształ-
cenia dla sektora automotive.

Konferencja w  Dąbrowie Górniczej dostarczyła go-
ściom wielu informacji na temat uwarunkowań gospo-
darczych miasta oraz szans i wyzwań, jakie stoją przed 
potencjalnymi inwestorami, chcącymi zbudować tutaj 
nowoczesne zakłady produkcyjne sektora automotive.

Jej organizatorami było miasto Dąbrowa Górnicza, 
a  współorganizatorami Wyższa Szkoła Biznesu w  Dą-
browie Górniczej oraz Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna SA. 

– Mam nadzieję, że dzięki 
tej inwestycji znaczącego na 
rynku, japońskiego koncernu 
motoryzacyjnego, niebawem 
w Tucznawie pojawią się kolej-
ni inwestorzy – mówił podczas 
uroczystości Zbigniew Podraza, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.

Lodołamacze 2015
7 września w katowickim Tatrze Śląskim im. S. Wy-

spiańskiego odbyła się jubileuszowa, X Śląska Gala 
wręczenia statuetek Lodołamacze 2015. Przyznano je 
w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty 
rynek pracy i instytucja. W tej ostatniej zwyciężyła Dą-
browska Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności 
Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”.

Cenną statuetkę wraz z  certyfikatem odebrał z  rąk 
członków Kapituły duet założycieli i  prowadzących 
fundację: Karolina Żelichowska i  Łukasz Baruch. 
Dwójka wokalistów i  społeczników pojawiła się na 
gali, aby zaprezentować się w krótkim koncercie, który 
urozmaicił i uświetnił imprezę. Dla Łukasza i Karoliny 
zdobycie pierwszego miejsca w tak zaszczytnej rywali-
zacji było wielką niespodzianką i wyróżnieniem. Oboje 
stwierdzili na scenie, że to wspaniały prezent urodzi-
nowy dla ich fundacji, która w październiku będzie ob-
chodzić pięciolecie swojej działalności. Kapituła Kon-
kursu Regionu Śląskiego przyznała nagrodę Fundacji 
„Wygrajmy Razem” za szczególną wrażliwość społecz-

ną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 
w rożnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły dzia-
łalność fundacji na polu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny 
naśladowania.

Statuetką Lodołamacz honorowane są te podmio-
ty, które przełamując stereotypy, dają szansę rozwo-
ju zawodowego i  uczestnictwa w  życiu społecznym 
osobom niepełnosprawnym. Nagroda przyznawana 
jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą wybitni 
przedstawiciele różnych środowisk. Wszystkich łą-
czy działalność na rzecz niepełnosprawnych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Aktywiza-
cji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona 
przez Polską Organizacje Pracodawców Osób Nie-
pełnosprawnych.

W tegorocznej edycji o zaszczytny tytuł walczyło 
50 firm, instytucji i organizacji pozarządowych.

Laureaci pierwszych miejsc zostali automatycznie no-
minowani do ogólnopolskiego etapu konkursu Lodoła-
macze, którego rozstrzygniecie odbędzie się 29 września 
bieżącego roku na Zamku Królewskim w  Warszawie. 
Trzymamy kciuki za dąbrowską fundację!
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Hotel z dobrym 
widokiem na region

– Kończymy wykonywać instalacje wodno-kana-
lizacyjne i  wentylacyjne, rozpoczęły się prace przy 
instalacjach elektrycznych. Do końca listopada po-
winny zakończyć się prace zewnętrzne – informuje 
Marcin Majchrowicz, prezes spółki Hotel Commercial 
Investment, która jest inwestorem przedsięwzięcia. 
Na parterze dziewięciopiętrowego budynku, powstają-
cego na skarpie u zbiegu ul. Legionów Polskich i al. Róż, 
znajdzie się recepcja, lobby i sala balowa o powierzchni 
300 m2. Poziom minus jeden zostanie połączony tune-
lem z aquaparkiem Nemo. Na pierwszym piętrze zosta-
ną ulokowane cztery sale konferencyjne i  restauracja. 
Na drugim piętrze znajdą się pomieszczenia admini-
stracyjne i pokoje.

– Od 3 do 8 piętra będą wyłącznie pokoje. Na 9 piętrze 
umieścimy apartament i skybar, z którego będzie moż-
na podziwiać panoramę Zagłębia. Apartament będzie 
również na 8 piętrze – zapowiada Maciej Kaczmarczyk, 
dyrektor hotelu.

Hotel, ze 160 pokojami, pomieści 360 osób.
– 24 pokoje będą o  podwyższonym standardzie, 

w  53 znajdą się dłuższe łóżka, w  których bez proble-
mu zmieszczą się bardzo wysokie osoby, np. koszyka-
rze przyjeżdżający na mecze do Dąbrowy Górniczej – 
mówi Maciej Kaczmarczyk.

W listopadzie gotowe mają być dwa wzorcowe pokoje, 
a miejsca będzie można rezerwować od lutego 2016r.

W hotelu rozpoczęło się kompletowanie kadry.
– Wybraliśmy dyrektora hotelu, który ma 14-letnie 

doświadczenie w  sieci Holiday Inn. Wyłoniony został 
również dyrektor ds. marketingu i sprzedaży. Trwa na-
bór na stanowiska kierownicze – wylicza Marcin Maj-
chrowicz.

– Zatrudnienie znajdzie u  nas ok.  65 osób. Będą to   
m.in. pracownicy gastronomii, działu technicznego 
i obsługi pokoi. W przypadku dużego obłożenia, co jest 
naszym celem, ta liczba się zwiększy. Nabór zaplano-
waliśmy na początek przyszłego roku. Po jego zakoń-
czeniu, w marcu i kwietniu ruszą szkolenia personelu,   
m.in. w  hotelach sieci w  innych miastach – tłumaczy 
dyrektor Kaczmarczyk.

Pierwszym dużym sprawdzianem dla hotelowego 
zespołu mają być lipcowe Światowe Dni Młodzieży 
i  wizyta w  Krakowie papieża Franciszka. Na co dzień 
hotel chce przyciągać tych, którzy region odwiedzają 
w celach biznesowych – uczestników imprez targowo-
-wystawienniczych czy kontrahentów firm działających 
w Zagłębiu i na Śląsku.

Budowa hotelu rozpoczęła się w sierpniu 2014r., ka-
mień węgielny wmurowano w  połowie października 
2014r. Wartość inwestycji wynosi ok. 60 mln zł. Głów-
nym wykonawcą jest dąbrowska firma Bud-Place, która 
zastąpiła krakowskie przedsiębiorstwo Barzak.

Przemysław Kędzior

Prace na budowie hotelu Holiday Inn są coraz bardziej 
zaawansowane. Obiekt w czerwcu przyszłego roku ma być gotowy 
na przyjęcie gości.

– Zatrudnienie znajdzie u nas 
ok. 65 osób. Będą to m. in. 
pracownicy gastronomii, działu 
technicznego i obsługi pokoi. 
W przypadku dużego obłożenia, 
co jest naszym celem, ta liczba 
się zwiększy. 

W październiku, już po raz 
piąty, w mieście wystartuje 
program „KinoSzkoła”. Jego 
uczestnicy – przedszkolaki, 
uczniowie, nauczyciele 
i rodzice – wezmą udział 
w zajęciach edukacyjnych, 
zobaczą wartościowe filmy 
i wcielą się w role filmowców.

Program „KinoSzkoła” realizowany będzie od 
października do czerwca 2016r. w  kinie Kadr, 
działającym w Pałacu Kultury Zagłębia. Przybli-
ży uczestnikom treści i  wartości zawarte w  fil-
mach, a  także wyjaśni ich przekaz społeczny. 
Dzieci i młodzież wezmą udział w zabawach edu-
kacyjnych, poznają „kuchnię” filmową, dowiedzą 
się o gatunkach kinowych, technikach filmowa-
nia czy trikach stosowanych w reklamach. W pro-
gramie ujęto również warsztaty, w czasie których 
uczniowie gimnazjów nakręcą swoje małe dzieło. 
Ze specjalistycznych szkoleń skorzystać mogą też 
nauczyciele i rodzice.

Cena za udział w jednym spotkaniu wynosi 11 zł 
od osoby. Karnet na 5 spotkań – 40 zł/os., na 7 spo-
tkań – 49 zł/os., na 9 spotkań – 54 zł/os. Szczegóło-
we informacje na stronie palac. art. pl, a także pod 
numerem 608-364-020.

Od 2011r., czyli od początku działania „Kino-
Szkoły” w  kinie Kadr, w  zajęciach wzięło udziału 
12 tys. uczniów ze szkół Dąbrowy Górniczej oraz 
okolic. Autorką projektu jest dr  Joanna Zabłocka-
-Skorek. Program objęty jest patronatem Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej i  realizowany jest przy 
wsparciu Sieci Kin Studyjny i Lokalnych oraz Fil-
moteki Narodowej. W  2014  r. otrzymał nagrodę 
7.  edycji Nagród PISF oraz Certyfikat Filmoteki 
Narodowej i  Centralnego Gabinetu Edukacji Fil-
mowej w Łodzi.

PK

Szkoła w kinowej sali
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Wiatr w biznesowe żagle
Wielu z nas ma w domu meble popularnej skandynawskiej marki. Niewielu jednak wie, że jej zakła-
dy produkcyjne korzystają z systemów zarządzania personelem autorstwa dąbrowskiej firmy. Cho-
dzi o EQ System Sp. z o. o., z powodzeniem działającą od 12 lat.

– Specjalizujemy się w tworzeniu, dystrybucji i wdra-
żaniu kompleksowych systemów zarządzania produk-
cją. Nasze produkty obejmują m.in. nowoczesne meto-
dy sterowania cyklami produkcyjnymi, optymalizację 
procesów i  ich skrócenie, monitorowanie stanów ma-
gazynowych, ale też obsługę spraw kadrowych i płaco-
wych – wylicza Tomasz Balin, wiceprezes zarządu EQ 
System.

Z  rozwiązań oferowanych przez dąbrowską spółkę 
korzysta kilkaset firm. Wśród nich m.in. szwedzki kon-
cern meblowy, producent znanej kawy czy europejski 
potentat w produkcji krzeseł biurowych.

EQ System oferuje autorskie rozwiązania, a  także 
systemy opracowane w  Japonii, Hiszpanii, Włoszech 
czy Niemczech. To krajowy lider branży, który poza 
centralą w  Dąbrowie Górniczej posiada także oddział 
w  Warszawie. Firma od wielu lat, rokrocznie, notuje 
wzrost obrotów i zysków. Obecnie cała grupa zatrudnia 
ponad 100 osób i zajmuje nowy obiekt przy ul. Gwardii 
Ludowej. Do 2014r. jej siedziba mieściła się w wynajmo-
wanym budynku przy ul. Cieplaka.

– W pewnym momencie zrobiło nam się tam za cia-
sno. Stąd decyzja o  budowie własnego budynku, do 
którego przenieśliśmy się w  zeszłym roku – tłumaczy 
Tomasz Balin.

Zanim spółka wypłynęła na szerokie wody, osoby 
z nią związane przeszły długą biznesową ścieżkę.

– Ukończyłem kierunek projektowanie syste-
mów informatycznych. Po studiach zacząłem pracę 
w  firmie informatycznej, zajmującej się  m.in. dys-
trybucją oprogramowania i  systemów zarządza-
nia. Z czasem, za dobre wyniki, otrzymałem w niej 
udziały i funkcję w zarządzie, w końcu zostałem jej 
prezesem. Później przyszedł czas na utworzenie EQ 
System. Dziś pracuje w  niej sporo osób, z  którymi 
zawodowo jestem związany od wielu lat – opowiada 
wiceprezes Balin.

Spółka powstała w 2003 r. Przełomowym momentem 
był udział w  hanowerskich targach CeBIT – najwięk-
szym światowym spotkaniu branży teleinformatycznej.

– Tam nawiązaliśmy wiele bardzo ważnych kon-
taktów biznesowych. Dzięki temu zostaliśmy  m.in. 

pierwszymi i  jedynymi w  Polsce dystrybutorami ja-
pońskiego oprogramowania Asprova – wspomina 
Tomasz Balin.

Sterowanie dobrze działającym biznesem wymaga 
działania według sprawdzonego rytmu.

– W  poniedziałki zwykle jestem na miejscu, czas 
poświęcam na spotkania z  pracownikami i  sprawy 
biurowe. Pozostałe dni spędzam na wyjazdowych spo-
tkaniach z aktualnymi i przyszłymi klientami – mówi 
Tomasz Balin.

Na interesach świat oczywiście się nie kończy i prezes 
ma skuteczną metodę na oderwanie się od zawodowych 
obowiązków.

– Moją pasją jest żeglarstwo. Kilka tygodni w  roku 
spędzam na wodzie. W  maju całą rodziną żeglowali-
śmy wokół wysp greckich. W  październiku z  synem 
wybieramy się w  rejon Sycylii. Na morzu, gdy jestem 
odpowiedzialny za osoby na pokładzie, zwykle moich 
najbliższych, nie ma miejsca i czasu na nic innego jak 
dobre planowanie trasy, kontrolowanie prognoz pogody 
czy dbałość o sprzęt. Wtedy skupiam się na rejsie i nie 
myślę o pracy – wyjaśnia Tomasz Balin.

Jak widać po wynikach EQ System, żeglarska pasja 
przydaje się, gdy trzeba chwycić za firmowy ster i w ża-
gle złapać pomyślne biznesowe wiatry. 

Przemysław Kędzior

aktywacja na łęknicach
Już w październiku na mapie 
Dąbrowy zagości nowy punkt, 
do którego koniecznie trzeba 
zajrzeć. Na terenie Zespołu Szkół 
nr 4 na Osiedlu Łęknice powstaje 
klub „Aktywuj się”, którego 
gospodarzem jest Stowarzyszenie 
Civitas.

To będzie miejsce międzypokoleniowych spotkań, 
przestrzeń do wszelkiego rodzaju aktywności, kreatyw-
nego bycia, przestrzeń, w której będą się odbywały re-
gularnie zajęcia sportowe i  rekreacyjne,  m.in. aerobik 
w wodzie, zajęcia taneczne, a także warsztaty twórcze, 
warsztaty gier planszowych, dyskusje, spotkania, wy-
miany książek, rodzinne pikniki, kobiece bazary i wiele 
innych.

W ramach funkcjonowania klubu będzie działać rów-
nież dyskusyjny klub filmowy z pokaźną filmoteką. Po 
każdym sensie widzowie będą mogli podzielić się swo-
imi przemyśleniami i odczuciami dotyczącymi aktual-

nej projekcji. Będą też się odbywały spotkania pracowni 
rozwoju osobistego, gdzie w  bezpiecznych warunkach 
pod okiem doświadczonych trenerów będzie można le-
piej poznać swoje możliwości i ograniczenia, otworzyć 
się na kreatywne doświadczenia albo po prostu poznać 
ludzi, z którymi chętnie spędza się wolny czas.

Do klubu zapraszamy wszystkich mieszkańców Dą-
browy. Niezależnie od wieku, każdy powinien znaleźć 
coś dla siebie.

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny od 
28 września w  Zespole Szkół nr 4 oraz na Facebooku 
na stronach Stowarzyszenia Civitas oraz „Aktywuj się”.
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Schemat linii autobusowych kursujących po Dąbrowie wykonał Bartosz Wilk na zlecenie firmy Eurovia
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Zapisz swoją pociechę

Uniwersytet dla dzieci

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywna 
skierowana do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Studenci, 
podzieleni na dwie grupy wiekowe (6-8 lat – Tropicie-
le Nauki, 9-12 lat – Młodzi Naukowcy), w ciągu roku 
akademickiego uczestniczą w  zajęciach edukacyj-
nych, prowadzonych przez najlepszych dydaktyków, 
podróżników, popularyzatorów i  pasjonatów nauki 
oraz kultury. Oferta obejmuje interaktywne i  inter-
dyscyplinarne wykłady, a także praktyczne warsztaty 
z różnych dziedzin. – Celem Dąbrowskiego Uniwer-
sytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Biznesu w  Dą-
browie Górniczej jest rozwój intelektualny i twórczy 
dzieci, rozbudzenie w  nich aktywności poznawczej, 
przekazanie wiedzy i nowych umiejętności. To rów-
nież wspaniała lekcja umiejętności społecznych – 
młodzi studenci podczas zajęć, w których uczestniczą 
bez obecności rodziców, nabierają pewności siebie, 
nawiązują kontakty z rówieśnikami, dzielą z nimi za-
interesowania – mówi Katarzyna Łopacińska, Koor-
dynator ds. Uniwersytetów Dziecięcych WSB.

Zajęcia w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dzie-
cięcego odbywają się w  nowocześnie wyposażonych 
salach audytoryjnych i ćwiczeniowych Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Lokalizacja w centrum 
miasta pozwala na dogodny dojazd na wykłady, odby-
wające się co miesiąc w  soboty. Warsztaty natomiast 
odbywają się najczęściej w tygodniu, w godzinach po-
południowych. W trakcie roku akademickiego studenci 
DUD biorą udział  m.in. w  zajęciach przyrodniczych, 
kulturoznawczych, artystycznych, informatycznych, 
treningach matematycznych, ortograficznych, kursach 
szybkiego czytania, a także spotkaniach chóru „Śpiewa-
jące DUDusie” czy sekcji gitarowej.

– Każde dziecko w ramach DUD ma szansę rozwijać 
się w  kierunku, który interesuje go najbardziej, a  za-
liczenia z  poszczególnych zajęć otrzymuje do praw-
dziwych studenckich indeksów. Ma także możliwość 

uczestniczenia w  konferencjach naukowych dla dzieci 
– dodaje przedstawicielka uczelni.

Rodzice studentów mają natomiast okazję do dys-
kusji na temat psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, 
wychowania czy edukacji podczas spotkań Akademii 
Rozwoju Rodzica.

W  lipcu br. w  Warszawie utworzono ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Uniwersytetów Dziecięcych. 
Funkcję Wiceprezesa organizacji objął Dominik Pe-
nar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego WSB. 
– Potrzeba promocji kształcenia ustawicznego od 
najmłodszych lat wielokrotnie podnoszona była za-
równo przez uczelnie wyższe, jak i  stowarzyszenia 
oraz organizacje społeczne. Cieszę się, że zagadnie-

nie podnoszenia jakości i  uatrakcyjnienia edukacji 
dzieci i  młodzieży zaczyna być dostrzegane – mówi 
Dominik Penar. Współorganizatorem Dąbrowskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego jest Urząd Miasta Dąbro-
wa Górnicza, a zajęcia odbywają się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta, Pana Zbigniewa Po-
drazy.

Liczba miejsc na Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecię-
cym jest ograniczona. Szczegółowe informacje, formu-
larze zgłoszeniowe oraz relacje z dotychczasowych zajęć 
można znaleźć na stronie internetowej uniwersytetu: 
www. wsb. edu. pl/ud. Wszelkich informacji udziela 
także Koordynator Projektu – Katarzyna Łopacińska 
(tel. 32 295 93 15, klopacinska@wsb.edu.pl).

Pasjonujące wykłady, kreatywne warsztaty oraz zacięte rozgrywki sportowe – wszystko to czeka 
na najmłodszych studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Już po wakacjach 
rozpocznie się kolejny rok akademicki Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Dla dzieci, zarówno 
kontujących swoja przygodę z DUD, jak i nowych żaków, zaplanowano szereg niezwykłych spotkań 
ze światem nauki i kultury.

dąbrowski dzień seniora
W dniu 20 października 2015 r. obcho-
dzony jest Europejski Dzień Seniora. 
Przy tej okazji w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Kon-
ferencja Senioralna wraz z serią warszta-
tów dla Seniorów.

Konferencja organizowana jest przez Urząd Miejski 
w  Dąbrowie Górniczej we współpracy z  Dąbrowską 
Radą Seniorów oraz Stowarzyszeniem Manko z Krako-
wa.

Spotkanie będzie świętem seniorów, gdzie każ-
dy znajdzie nie tylko coś dla ducha, ale i dla ciała. 
Podczas spotkania zostaną przedstawione działa-
nia realizowane w mieście na rzecz seniorów, odbę-
dą się warsztaty, pokazy i prelekcje o różnorodnej 
tematyce.

Konferencja będzie też momentem inaugurującym 
Kartę Seniora w Dąbrowie Górniczej.

Z  racji na ograniczoną liczbę miejsc, na wybra-
ne warsztaty będą obowiązywać zapisy. Wybór zajęć 
w drugiej części konferencji będzie dokonywany w mo-
mencie rejestracji uczestnika.

Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji za-
chęcamy do kontaktu z pracownikami Inkubatora Spo-
łecznej Przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 
telefonu 668573952 lub mailowo pod adresem inkuba-
tor. dg@gmail. com. Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 
października 2015 r.

Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa 
Podrazy, a patronat medialny objęły gazeta oraz portal 
Głos Seniora oraz TVP Katowice.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na 
stronie www. ngo. dabrowa-gornicza.pl
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porady konsumenckie
Stowarzyszenie Civitas serdecznie 
zaprasza wszystkich chętnych na cykl 
spotkań dot. edukacji konsumenckiej.

Po zebraniu wyników ankiet przeprowadzonych 
wśród mieszkańcami naszego miasta oraz cyklu kon-
sultacji, podczas których uczestnicy programu „Oby-
watel Konsument” zebrali najczęściej powtarzające się 
pytania do ekspertów, czas na finał.

Jeżeli chcesz sie dowiedzieć, czym różni sie rękoj-
mia od reklamacji, jak poradzić sobie ze zwrotem 
produktu, który Ci nie odpowiada, a  nie masz pa-
ragonu oraz jak rozgryźć inne kruczki prawa kon-
sumenta dotyczące np.  transakcji internetowych 
czy umów bankowych, to spotkanie jest dla Ciebie. 
Jeżeli nie wiesz, jakie prawa przysługują Ci w  służ-
bie zdrowia, np.  jak długo ważna jest recepta lub 
skierowanie do specjalisty albo czy i  kiedy bez lęku 
wezwać pogotowie, by nie być obciążonym żadnymi 
kosztami to również przyjdź na cykl spotkań, które 
poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Będzie także czas na przedstawienie indywidualnych 
problemów.

Spotkania są częścią projektu „Obywatel Konsument” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Civitas w partner-
stwie z miastem ze środków Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w  ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.

TERMINY SPOTKAŃ
• Spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumenta 

5 i 19 października.
• Spotkania z  zakresu prawa pacjenta 9 i 14 

października.
• Spotkanie dotyczące transakcji internato-

wych 12 października.

Spotkania będą się odbywać w sali nr 1 Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w godz. od 
16.30 do 19.00.

SPRZEDAM DZIAŁKI 
W BŁĘDOWIE !!!

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

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

pstrąga)

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

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

– szerokość działki przy drodze 35 metrów

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

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

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

MOŻLIWA PŁATNOŚĆ W RATACH
Kontakt: 786 983 383

R E K L A M A

Z seniorami i juniorami za pan brat
O tym jak powstał Klub Seniora i Juniora „Manhattan”, o pomyśle na jego działalność i o tym jak 
istotna jest integracja międzypokoleniowa, opowiada Iwona Kiernożycka, prezes Stowarzyszenia 
„Razem w Przyszłość”.

– Skąd pomysł na klub łączący pokolenia?
– Zaczęło się od stowarzyszenia „Razem w przyszłość”, 

w którym jako cel naszej działalności w pierwszym rzę-
dzie postawiliśmy seniorów. Nasze społeczeństwo niestety 
jest społeczeństwem starzejącym się i bardzo często osoby 
w podeszłym wieku nie mogą odnaleźć się we współcze-
snych realiach, stąd tak ważna jest ich integracja, a także 
integracja międzypokoleniowa.

Pierwszym podejściem był klub „Złota Jesień”, który 
skupiał tylko seniorów. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, 
popołudniami, jednak bardzo szybko okazało się, że to 
jednak za mało. Należy zaznaczyć, że prowadziliśmy klub 
wolontarystycznie. W związku z ogromnym zapotrzebo-
waniem społecznym postanowiliśmy rozszerzyć jego dzia-
łalność i  skierować ofertę do różnych grup wiekowych. 
Szukaliśmy wsparcia i  skorzystaliśmy z możliwości, jaką 
daje Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Napisałam pro-
jekt, który został zaakceptowany i dzięki temu w czerwcu 
tego roku mogliśmy otworzyć nowy klub – Klub Seniora 
i  Juniora „Manhattan”. Jest to pierwszy klub osiedlowy 
w Dąbrowie Górniczej prowadzony przez stowarzyszenie.

– Jak wygląda dzień w klubie?
– Klub otwarty jest codziennie od 10 do 19, jednak 

rzadko zdarza się, że o  tej porze zamykamy. W sobo-
ty można nas spotkać od 10 do 14. W niedzielę mamy 
chwilę wytchnienia, ale też są weekendy, kiedy akcyjnie 
organizujemy zajęcia dla naszych klubowiczów. W na-
szej ofercie mamy szeroki wachlarz zajęć, poczynając 
od warsztatów artystycznych, malarskich, rękodzieła, 
przez zajęcia z gimnastyki, jogi, naukę gry na gitarze, 
tańca, śpiewu, grę w szachy i planszówki, zajęcia spor-
towe a na wycieczkach, eventach i wyjściach do kina czy 
teatru kończąc. Dodatkowo, staramy się być też miej-
scem sąsiedzkich spotkań,  m.in. zapraszając codzien-

nie rano od godziny 10 do 12 na „Prasówkę przy kawie 
i  herbacie” czy wieczory tematyczne, podczas których 
poznajemy inne kultury np.  Indyjską. Planujemy rów-
nież spotkania z kulturą grecką czy amerykańską. Nie 
zapominamy także o  zdrowiu i  urodzie. W  zanadrzu 
mamy jeszcze wiele propozycji i niespodzianek.

– Kto może wziąć udział w Waszych zajęciach?
– Zajęcia są całkowicie bezpłatne, nie ma też żadnych 

składek członkowskich. Jedynym warunkiem w  przy-
padku seniorów jest wypełnienie deklaracji, a dla junio-

rów dodatkowo wymagana jest jeszcze zgodna rodziców 
na udział w zajęciach. Choć działamy dopiero 3 miesiące, 
w naszym klubie jest już 116 seniorów i 135 juniorów.

– A co w tym wszystkim daje największą satysfakcję?
– Przede wszystkim to, że mogę wyciągnąć ludzi z po-

czucia osamotnienia. Samotność jest rzeczą straszną 
i prowadzi do wykluczenia społecznego. Cieszę się, że 
dając propozycję zajęć choć na kilka godzin dziennie, 
dajemy możliwość wyjścia z domu i spotkania w gronie 
osób podobnych do siebie. 
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Aktywność nie tylko poselska
O swojej sympatii do aktywnego wypoczynku oraz aktywnych mieszkańcach Dąbrowy Górniczej, 
w rozmowie z redakcją mówi Jerzy Borkowski, poseł na Sejm RP.

– Łatwo łączyć aktywność fizyczną z codzienną pra-
cą i obowiązkami?

– Nie jest to najłatwiejsze, ale ludzie dobrze zorgani-
zowani radzą sobie z tym (śmiech).

– A  skąd zamiłowanie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu?

– Aktywność to stały element mojego życia. Od dziec-
ka lubiłem uprawiać różne dyscypliny. Jak większość 
młodych chłopaków najbardziej pokochałem piłkę noż-
ną, w którą w sumie gram do dzisiaj, ale najchętniej ze 
swoimi wnukami. Poza piłką, jeśli uda mi się znaleźć 
wolną chwilę, lubię też siąść na rower, zimą jeździć na 
nartach lub pograć w tenisa, jednak w ostatnich latach 
moim konikiem jest bieganie, które przynosi już pierw-
sze efekty – udało mi się ukończyć Dąbrowski Półma-
raton.

– Łatwo w Dąbrowie być aktywnym? Miasto sprzyja 
aktywności swoich mieszkańców?

– W  Dąbrowie mieszkam od 40 lat. Jestem dumny 
i szczęśliwy, że związałem życie z tym miastem, zwłasz-
cza obserwując zmiany, które zaszły tu w ostatnich la-
tach. Nie byłyby one jednak możliwe bez zaangażowa-
nych mieszkańców. A tych możliwości też jest bez liku, 
np. Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, dzięki któremu 
mieszkańcy mają do dyspozycji 8 mln zł i mogą je prze-
znaczyć na zmianę swojego najbliższego otoczenia – 
skwerów czy osiedli.

Z drugiej strony miasto stwarza też warunki do ak-
tywności fizycznej i sportowej. Nowa infrastruktura re-
kreacyjna na Pogorii III i w Parku Zielona, nowe boiska 
czy owocna współpraca z organizacjami pozarządowy-
mi zachęca do zdrowego stylu życia i  jest alternatywą 
dla spędzania wolnego czasu w  domowych pieleszach 

z  pilotem do telewizora w  jednej ręce i  butelką piwa 
w drugiej.

– Aktywni mieszkańcy to szansa dla miasta?
– Na pewno to szansa na rozwój i pozytywną energię 

wyzwalaną przez mieszkańców. To także szansa na pro-
mocję miasta nie tylko przez sport zawodowy jak Orlen 

Liga żeńska siatkówki, Tauron Basket Liga męskiej koszy-
kówki czy kolarski Tour de Pologne, ale przede wszystkim 
wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarze miej-
skich wydarzeń i w których udział biorą sami mieszkańcy, 
np.  Półmaraton Dąbrowski czy Skandia Maraton MTB, 
w którym też spróbowałem swoich sił. 

Sprzedam działkę rekreacyjną, ok. 400 m kw. 
wraz z domkiem całorocznym, drewnianym, 
działka DG Antoniów, na terenach leśnych 
między Pogoriami 1-3-4. Tel. 602 716 653.

Pożyczki Gotówkowe z  pełną obsługą 
w domu, szybka decyzja, pożyczki dla każde-
go Eurocent tel. 663-225-225.

Pożyczka pozabankowa, bez BIK, do 5 tys. 
na dowód, tel. 535 595 945.

Konsolidacyjna, bankowa do 40 tys. na  do-
wód, tel. 665 452 745.

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

Muzycznie wokół pustyni
Muzyczne Lato Wokół Pustyni Błędow-
skiej dobiegło końca. Cykl koncertów 
muzyki poważnej instrumentalnej i wo-
kalno-instrumentalnej zgromadził pu-
bliczność złaknioną świetnych wykonań 
znakomitych artystów. 

Przed zagłębiowską i małopolską widownią zapre-
zentowali się Agnieszka Gertner-Polak, Agnieszka 
Sitek, Tomasz Medrzak, Karolina Szymbara, Łukasz 
Laxy, Mateusz Grzybek, Mariusz Bierzyński, Paweł 
Janowski, Robert Winczowski, Maestro Andrzej 
Kalarus, ks. Paweł Sobierajski (tenor i  prowadzący) 
Piotr Sadowski, Maria Wieja, Marta Rychlik, Marta 
Kordykiewicz (zwyciężczyni konkursu im. Spisaka 
2013) oraz Krzysztof Woźniczko (muzyk związany 
z Dąbrową Górniczą).

We wszystkich koncertach wystąpiła Monika Rosca 
– znana nie tylko z  umiejętności pianistycznych, lecz 
również z roli Nel Rawlison w ekranizacji Władysława 
Ślesickiego z  1973 roku pt. „W  pustyni i  w  puszczy”. 
Z kolei na zamku w Ogrodzieńcu, co można odnotować 
jako wyjątkowe wydarzenie, odbył się koncert p.t. „Mu-
zyczny Wehikuł Czasu”, w którym pianistka i Tomasz 
Mędrzak, filmowi Staś i Nel, po raz pierwszy od czasu 

spotkania na planie filmowym, zrealizowali wspólne 
artystyczne przedsięwzięcie.

Koncertom towarzyszyła wystawa grafik Małgorzaty 
Ostrowskiej-Czai, połączona ze sprzedażą prac cierpią-
cej na chorobę nowotworową artystki.

Wydarzenie patronatem objął Prezydent Dąbrowy 
Górniczej.
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Kino w plecaku cz. 1
W dąbrowskim kinie w każdy czwartek 
października i listopada odbędzie się 
cykl spotkań o tematyce podróżniczej. 
Gratka nie tylko dla fanów turystyki.

Cykl podróżniczy rozpocznie 8 października film 
Jeremy Jones: „Jeszcze dalej”. Główny bohater tego 
dokumentu to zawodowy snowboardzista, którego pa-
sją jest docieranie do najtrudniejszych górskich tras 
i  szczytów, w celu często karkołomnego zjazdu na de-
sce snowboardowej. Żeby jednak temperatura nie od-
straszyła za bardzo wygodnych domowników, tydzień 
później odbędzie się pokaz filmu „A może by tak Uciec 
na Pitcairn?”. Pitcairn to wyspa na Oceanie Spokojnym 
położona między Australią a  Ameryką Południową, 
której mieszkańcy znają tylko świat zewnętrzny z  te-
lewizji i  internetu. A 22 października „Zwrot! 180° na 
południe”, czyli film drogi, poetyckiej opowieści o po-
dróży Yvona Chouinarda, założyciela Patagonii i Douga 
Tompkinsa, twórcy North Face w 1968. Celem podróży 

był wulkaniczny szczyt Cerro Corcovado w  Ameryce 
Południowej. Trzy dni później schodzimy poniżej po-
ziomu morza i ziemi. W programie „Wyprawy ekstre-
malne” spotkamy się z Aleksanderm Dobą (Podróżni-
kiem Roku National Geographic 2014), Krzysztofem 
Wielickim, Leszkiem Cichym (pierwszymi himalaista-
mi, którzy zdobyli EVEREST zimą) oraz Grzegorzem 
Kuśpielem (podróżnikiem, grotołazem i  antropolo-
giem, przy okazji dąbrowianinem). Na scenie w formie 
nietypowego zakończenia, zagra także zespół Beltaine. 
Więc oprócz samych podróży pojawi się i barwny mo-
tyw etniczny.

A w ostatni czwartek października obiektem pożądań 
widza nie będzie ekran a… książka „Na granicy zmy-
słów” Przemka Kossakowskiego. Spotkanie tym razem 
nawiązywać będzie do podróży po Ukrainie, Rosji, Bał-
kanach i Polsce, podczas których doświadczał praktyk 
znachorów, uzdrawiaczy i wróżbitów… Tak prezentuje 
się październik z kompasem w tle.

W  listopadzie kolejne seanse i  spotkania, o  których 
więcej na www.palac.art.pl.

Dwór co ma 150 lat
Dzieło, które stało się bronią przeciwko 
zaborcom, manifestem patriotycznym 
i bodźcem do wskrzeszenia ducha pol-
skiego narodu po upadku Powstania 
Styczniowego.

Mowa tu o operze „Straszny Dwór” Stanisława Mo-
niuszki, świętującej w  tym roku 150. rocznicę prapre-
miery. Z tej okazji, 3 października br. w Pałacu Kultu-
ry Zagłębia o  godz. 18.00 rozpocznie się wystawa pt. 
Straszny Dwór – 150 lat na scenicznych deskach, obra-
zująca długoletnią historię opery. Będzie to niezwykła 
okazja do obejrzenia eksponatów oraz zbiorów z  te-
atrów, oper i filharmonii z terenu całego kraju. Archi-
walne fotografie, kostiumy sceniczne wykonane przez 
największych teatralnych twórców, projekty scenogra-
fii, broń z Powstania Styczniowego oraz wiele innych, 
wszystko to zajmie trzy kondygnacje Pałacu.

Tego samego dnia na deskach sali teatralnej PKZ 
o godz. 19.00 obejrzymy Straszny Dwór w wykonaniu 
artystów Opery Śląskiej. Według znawców i publiczno-

ści najwybitniejszy, muzyczny utwór XIX-wiecznej Pol-
ski, którego sława przetrwała do dziś, zagości na scenie 
PKZ. Tak rozpocząć sezon? Marzenie!

Więcej informacji na www. palac. art.pl.

Przebojowa Kawa z Gwiazdą
Jego piosenki zna cały kraj, śpiewali je 
najlepsi polscy wokaliści, największe 
przeboje są jego dziełem.

Jacek Cygan – autor tekstów piosenek, poeta, scena-
rzysta, juror i organizator festiwali muzycznych, a także 
osobowość telewizyjna, będzie gościem kolejnego spo-
tkania z cyklu „Salon kultury. Kawa z Gwiazdą”, które 
odbędzie się 5 października o godz. 18.00 w PKZ.

Jacek Cygan napisał ponad 1000 tekstów piosenek, 
współpracuje z  czołówką polskich kompozytorów i  wo-
kalistów muzyki rozrywkowej, bez niego swoich najwięk-
szych przebojów nie mieliby m.in.: Edyta Geppert („Jaka 
róża taki cierń”), Ryszard Rynkowski („Dary losu”, „Wy-
pijmy za błędy”, „Dziewczyny lubią brąz”), Edyta Górniak 

(„To nie ja”), Seweryn Krajewski („Przemija uroda w nas”), 
Maryla Rodowicz („Łatwopalni”) i  wielu, wielu innych 
wykonawców. Jacek Cygan jest również autorem książki 
„Życie jest piosenką”, w  której z  wdziękiem i  humorem 
opowiada o  powstawaniu swoich najlepszych tekstów, 
tworząc ciekawe portrety najpopularniejszych polskich ar-
tystów. Każda piosenka ma swoją historię, każda rodzi się 
z przyjaźni tekściarza i wykonawcy. Między innymi o tych 
właśnie historiach i przyjaźniach będą mieli okazję usły-
szeć uczestnicy spotkania z Jackiem Cyganem. Rozmowę 
poprowadzi Agnieszka Strzemińska – dziennikarka Radia 
Katowice.

Głównym sponsorem spotkań „Salon kultury. Kawa 
z  Gwiazdą” jest Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S. A.
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Szczególnie tego upalnego lata te-
mat efektywności energetycznej, 
bezpieczeństwa energetycznego stał 
się dodatkowo ważny, ze względu 
na okresowe niedobory energii elek-
trycznej.

– Z czego wynika i z czym 
jest związane tak dziś po-
wszechne pojęcie – efek-
tywnoś energetyczna?

– Efektywność energetyczna nie jest 
ani nowym pojęciem, ani nową prak-
tyką.

Celem jest optymalne wytworzenie 
i  wykorzystywanie różnego rodzaju 
energii z  możliwie niskimi koszta-
mi, nie marnując zasobów, paliw ani 
wytworzonej energii, będąc równo-
cześnie w  zgodzie z  wymaganiami 
środowiskowymi i  klimatycznymi. 
Efektywność energetyczna to rów-
nież szersze wykorzystywanie energii 
z intensywnie rozwijanych odnawial-
nych, czystych źródeł energii: słońca, 
wiatru,  wody, biopaliw. Odnawialne 
to fotowoltaiczne źródła energii elek-
trycznej, wiatrowe farmy „wiatra-
ków” – generatorów energii elektrycz-
nej, elektrownie wodne czy też kotły 
parowe wykorzystujące jako paliwo 
np. odpady drewniane, biomasy.

Te źródła stają się alternatywą 
choćby dla węgla, gazu, ropy, których 
to zasoby powoli się kończą, a na do-
datek są źródłem emisji pyłów i CO2. 
Mają one sporo zalet, ale i  słabszych 
stron, np. nie powstanie energia elek-
tryczna w farmie wiatrowej, kiedy nie 
wieje wiatr.

Efektywne wykorzystanie paliw do 
produkcji energii to również bardzo 
ważne zagadnienie polegające na sto-
sowaniu urządzeń, technologii o coraz 
wyższych sprawnościach, pozwalają-
cych uzyskiwać więcej energii z  tej sa-
mej ilości paliwa. Efektywność to także 
technologia i urządzenia do tzw. koge-
neracji, czyli wykorzystania pary wy-
twarzanej podczas spalania paliw w ko-
tłach do produkcji energii elektrycznej 

i równocześnie ciepła. To maksymalne 
wykorzystanie własnych gazów proce-
sowych z  wykorzystaniem systemów 
sterowania pozwalających na optymal-
ne zagospodarowanie paliw w przypad-
kach złożonych – zmiennych procesów 
produkcyjnych.

Efektywności energetycznej służą 
nowe technologie, precyzyjne systemy 
pomiarowe, automatyczne systemy 
sterowania instalacjami produkujący-
mi energię i  urządzeniami wykorzy-
stującymi energię.

– ArcelorMittal Poland jest 
dużym przemysłowym od-
biorcą energii.

Tak, dlatego też jednym z głównych 
powodów naszej troski o efektywność 
energetyczną są nasze koszty energii.

Koszty, które – jak wiemy – mają 
istotny wpływ na wyniki naszej firmy. 
Zawierają one w sobie koszt podstawo-
wej, tzw. czarnej energii, koszty przesy-
łu energii, koszty polityki wspierającej 
odnawialne źródła energii – tzw. kolo-
rową energię, jak również podatek ak-
cyzowy, koszty opłat środowiskowych 
i uprawnień do emisji CO2.

Ciągle istnieją duże możliwo-
ści poprawy efektywności zarówno 
w wielkiej energetyce państwowej, jak 
i w energetyce przedsiębiorstw, w tym 
także w naszej firmie.

Z  efektywnością energetyczną Ar-
celorMittal Poland są ściśle związane: 
program Energize, krajowy program 
tzw. białych certyfikatów, przeglądy 
energetyczne ISO 50001 i certyfikacja 
systemu ISO. Istotne jest miesięczne 
śledzenie wskaźników zużycia róż-
nych rodzajów energii, sumarycznie 
dla całej firmy, dla poszczególnych 
zakładów, ale i  dla pojedynczych in-
stalacji. To również wdrożenie i kon-
tynuacja w  tym obszarze działań 
filaru WCM środowisko i  odpowie-
dzialność społeczna, w  którym ele-
mentem poprawy jest efektywność 
energetyczna zakładów, obniżenie 
emisji zanieczyszczeń i CO2.

Jak zatem wykorzystać 
energię efektywniej w prak-
tyce przedsiębiorstwa?

Efektywne wykorzystywanie ener-
gii z tradycyjnych źródeł oraz ze źró-
deł odnawialnych sprowadza się do 
odpowiedniego dobrania źródła ener-
gii, mocy napędów urządzeń, systemu 
sterowania poborem energii w powią-
zaniu z  procesami produkcyjnymi, 
rejestracji i  śledzenia zużycia ener-
gii, ciągłego śledzenia wskaźników, 
porównywanie się do najlepszych 
w  grupie ArcelorMittal i  wyciąganie 
praktycznych wniosków z  wyników 
analiz.

Unia Europejska określa coraz 
ostrzejsze wymagania w  zakresie re-
dukcji emisji CO2, która jest nieod-
łącznym elementem procesów hut-
niczych i  produkcji energii, określa 
wymagania dotyczące monitorowa-
nia i bilansowania emisji, wielkość re-
dukcji ilości bezpłatnych uprawnień 
do emisji CO2, po to, aby ceny tych 
uprawnień na rynku wzrosły i zachę-
ciły przemysł do większej efektywno-
ści oraz rozwijania np. odnawialnych 
źródeł energii.

Mniejsze zużycie energii oznacza 
mniejszą ilość zużytych paliw. To 
skutkuje mniejszą emisją zanieczysz-
czeń do środowiska: pyłów, gazów 
i  mniejszą emisją gazów cieplarnia-
nych, w  tym głównie CO2 wpływa-
jących niekorzystnie na warunki kli-
matyczne Ziemi – ocieplenie klimatu. 
Polityka oraz cele krótko- i długoter-
minowe Unii Europejskiej w  zakre-
sie zwiększania produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych są ambitne, a do 
tego dochodzi rygorystyczna polityka 
i  cele odnośnie redukcji emisji CO2. 
Realizacja tych celów związana jest 
z  istotnymi kosztami i  ryzykiem dla 
przemysłu, w  tym też i  dla Arcelor-
Mittal Poland.

„Carbon Leakage’’- ucieczka emisji 
CO2 jest znanym pojęciem w Europie. 
Jest to potencjalne zjawisko ucieczki, 
poza Unię Europejską, przemysłu i 
miejsc pracy ze względu na koszty 
związane z redukcją CO2.
– Dziękuję za rozmowę. 

Krystyna Lenczowska, Biuro Ko-
munikacji ArcelorMittal Poland

(z Raportu Zrównoważonego Roz-
woju 2014, poland.arcelormittal.com)

Musimy być efektywni, 
optymalni energetycznie
Energia elektryczna, gaz ziemny, koks, węgiel, olej, gazy z procesów hutniczych, dmuch 
wielkopiecowy, sprężone powietrze, para, wodór, gazy techniczne (tlen, azot, argon) to najważniejsze 
nośniki energii wykorzystywane w hutnictwie. Przemysł stalowy należy do grupy najbardziej 
energochłonnych. Energia stanowi 20 proc. całkowitych kosztów produkcji stali i jest czynnikiem, na 
który zwraca się coraz więcej uwagi.

Jacek Woliński, dyrektor Biura Energetyki i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland:
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 8 Bezpłatne badania
15 października zapraszamy na bezpłatne badania 

mammograficzne. Badania będą prowadzone w ramach 
akcji profilaktycznej przy Hali Widowiskowo Sporto-
wej w Parku Hallera. Adresowane do pań w wieku od 
50 do 69 lat badania finansuje NFZ.

 8 Konkurs rewitalizacyjny
Jeszcze do 19 października 2015 r. przyjmowane będą 

prace w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dą-
browy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową 
o  tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa 
Górnicza.

– Czekamy na prace dyplomowe: magisterskie, in-
żynierskie i  licencjackie – mówi Aneta Nowak z Biura 
Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. I dodaje: - Waż-
ne jest, by temat pracy związany był z rewitalizacją lub 
rozwojem Dąbrowy Górniczej, podejmował zagadnie-
nia istotne dla funkcjonowania miasta w sferze społecz-
nej, kulturowej, gospodarczej, środowiskowej oraz po-
siadał związek z  realizacją przyjętych przez samorząd 
miasta planów i programów.

W  konkursie premiowani będą zwłaszcza autorzy 
prac, które przyczynić mogą się do rozwiązania kon-
kretnego problemu miasta i są możliwe do wdrożenia. 
Wszystkie zgłoszenia oceni komisja konkursowa. Lau-
reaci otrzymają nagrody pieniężne. Zwycięzca w grupie 
autorów prac magisterskich otrzyma 5 tys. złotych, zaś 
autor wyróżniającej się pracy inżynierskiej czy licen-
cjackiej 3 tys. zł.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w kon-
kursie zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w  Dąbrowy Górniczej: www.dabrowa-gor-
nicza.pl oraz www.rewitalizacja.idabrowa.pl

Dodatkowe informacje nt. konkursu uzyskać można 
w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Osoba do kontaktu: 
Aneta Nowak tel.: 32 295 68 85,

 8 Rodziny zastępcze
Od 1 października do 31 grudnia 2015r. Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej będzie prowadził nabór na ko-
lejną już edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny 
zastępcze niezawodowe „Dębowe Gniazda”.

W  szkoleniu mogą wziąć udział zarówno małżeń-
stwa, jak i  osoby stanu wolnego, pragnące stworzyć 
dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, od-
powiedzialne, gotowe poświęcić im swój czas i nie boją 
się wyzwań.

Osoby zainteresowane podjęciem się roli rodzica za-
stępczego nie mogą mieć ograniczonej władzy rodziciel-
skiej lub być jej pozbawionymi w stosunku do własnych 
dzieci, nie mogą również być ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych, powinny posiadać dobry stan 
zdrowia pozwalający właściwie sprawować opiekę nad 
dzieckiem, muszą też mieć możliwości zapewnienia 
dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszka-
niowych, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę 
musi posiadać stałe źródło dochodów.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze nie-
zawodowe jest bezpłatne dla mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej. Jego celem jest dostarczenie osobom chcą-
cym podjąć się roli rodzica zastępczego, wiedzy i umie-
jętności niezbędnych do zapewnienia właściwej opieki 
dzieciom, które chciałyby przyjąć do swojej rodziny. 
Zainteresowane rodziny mogą kontaktować się bez-
pośrednio z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w  Dąbrowie Górniczej – Dział Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Pił-

sudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.  32 262 25 
28, 32 262 40 40, III piętro, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00

Planowany termin szkolenia to styczeń 2016 r.

 8 Sprzątaliśmy świat
Wyrzucanie nawet pojedynczych, drobnych odpa-

dów, czyli tzw. „niewinne śmiecenie” przyczynia się 
do zanieczyszczania naszej planety. O tym jak bardzo 
zaśmieciliśmy naszą okolicę, przekonali się 18 września 
uczniowie dąbrowskich szkół, którzy jak co roku ak-
tywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji.

W  tegorocznym sprzątaniu świata uczestniczy-
ło ponad cztery tysiące młodych dąbrowian. Dzieci 
i młodzież sprzątały wytypowane tereny przyrodnicze 
i  rekreacyjne wokół Pogorii I, II, III, IV, Zespół Przy-
rodniczo-Krajobrazowy Wzgórze Gołonoskie, Bagna 
w Antoniowie, teren wokół drzew pomnikowych: Lipy 
Dobieckich, Buki w Ujejscu – Podbuczyny, jesion w Ło-
śniu, teren Sroczej Góry. Worki do zebrania odpadów 
selektywnie oraz rękawice przekazał Wydział Ekologii 
i Rolnictwa dąbrowskiego UM.

Tegoroczna ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – 
Polska 2015”, przebiegała pod hasłem „Wyprawa popra-
wa”. Uczestniczą w niej wszyscy, którym nie jest obojęt-
ny wygląd otaczającej nas przestrzeni. Koordynatorem 
akcji jest Fundacja „Nasza Ziemia”, a patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W  trakcie tegorocznej zbiórki młodzież zebrała 
380 kg odpadów zmieszanych opakowaniowych (pla-
stikowych, szklanych, tekturowych) oraz 420 kg nie-
segregowanych zmieszanych odpadów komunalnych 
420 kg.
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Wrzesień na ringu

Od 11 do 13 września, w Busku-Zdroju, odbyły się Ogól-
nopolskie Gwardyjskie Mistrzostwa Polski w Boksie.

– Uczestniczyli w nich Klaudia Simsak (waga 52) i Łu-
kasz Szczepaniak (waga 70). Łukasz zdobył mistrzostwo 
Polski w kadetach (15-16  lat), Klaudia została wicemi-
strzynią Polski kadetek – mówi Wiesław Andrzejczak, 
trener klubu.

Tydzień później, Częstochowa gościła uczestników 
XIX Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. 
Wincentego Szyińskiego i Mariana Chudego. W zawo-
dach poświęconych pamięci trenerów legendy polskiego 

pięściarstwa – Jerzego Kuleja, udział wzięło dwóch re-
prezentantów Dąbrowy.

– Łukaszowi Szczepaniakowi w  finale uległ Irland-
czyk, Nolan Kenny Kieiran, natomiast Dominik Trze-
pizur nie zdołał pokonać Marcina Trybalskiego – infor-
muje trener Andrzejczak.

We wrześniu bokserzy z  Fight-Boxing powalczą 
w  rozgrywanych w  Gliwicach na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Śląska Kobiet w Boksie, a  także w  tur-
nieju w Gierałtowicach. 11 października, w hali „Cen-
trum”, będą gospodarzami zawodów „Ring wolny”.

Wrzesień to miesiąc sporej aktywności zawodników dąbrowskiego 
klubu Fight-Boxing. Zaliczyli już udane występy podczas dwóch 
zawodów, przed nimi kolejne starcia.

Koszykarze MKS-u pełną parą szy-
kują się do swojego drugiego sezonu 
w ekstraklasie. Wygrali dwa turnieje 
i przegrali tylko jeden z dziewięciu 
meczów.

Zespół z Dąbrowy wystąpił w turnieju w Gliwi-
cach, gdzie pokonał  m.in. mistrza Polski, Stelmet 
Zielona Góra. Przedsezonowym sprawdzianem był 
również bój o  Puchar Śląska – trofeum, którego 
bronili dąbrowianie.

– MKS musiał zdobyć Puchar Śląska. Więk-
szym naszym zmartwienie było to, żebyśmy bez 
większych problemów przeszli przez ten turniej. 
Jesteśmy dalej w  bardzo ciężkim treningu i  każ-
dy sparing wiąże się z  tym, że zawodnicy muszą 
funkcjonować na o wiele większym zmęczeniu niż 
zazwyczaj. Cieszę się, że wygraliśmy i momentami 
pokazaliśmy dość szybką koszykówkę, natomiast 
obrona Pucharu Śląska była naszym obowiązkiem. 
Traktowaliśmy te zawody jako mocne sparingi – 
mówi Wojciech Wieczorek, trener MKS Dąbrowa 
Górnicza.

MKS swoje siły testował też w Tarnobrzegu, gdzie 
stanął naprzeciw miejscowej Siarki, Rosy Radom 
i Startu Lublin. Podopieczni Wojciecha Wieczorka 
okazali się triumfatorami zawodów.

– Mecze sparingowe są ważne, bo pokazują ze-
spół – nad czym ma pracować i co poprawić, żeby 
był lepszy, czyli jeszcze bardziej szczelny w defensy-
wie, zgrany w ataku i aby był jednością przez pełne 
czterdzieści minut. Oczywiście do tego muszą dojść 
chemia w  drużynie i  wzajemne zaufanie – ocenia 
Jakub Dłoniak, rzucający obrońca MKS-u.

Pierwszy mecz nowego sezonu Tauron Basket 
Ligi dąbrowianie rozegrają 10 października. Zmie-
rzą się wówczas na wyjeździe z Polfarmexem Kut-
no. U  siebie wystąpią 17 października, w  drugiej 
kolejce, kiedy podejmą Polski Cukier Toruń.

PK

Dobra forma  
przed sezonem

Jesienne bieganie

Kolejny rok z rzędu biegacze i miłośnicy nordic walking 
spotkali się jesienią na biegu Dycha Spadających Liści, któ-
ry był jednocześnie finałem rywalizacji Aktywnych.

20 września na linii startu ustawiło się 177 biegaczy, 
którzy zmierzyli się z dystansem 10 km oraz 47 zawod-
ników nordic walikng, którzy musieli pokonać 6  km. 
Trasa tradycyjnie okrążała Pogorię III, a  dla biegaczy 
dodatkowo wydłużona była o 4 km w parku Zielona.

Wcześniej niż dorośli na plaży Pogorii rywalizowały 
dzieci. W Biegu Skrzata wystartowała grupa najmłod-

szych biegaczy, w wieku od 3 do 5 lat oraz 6 i 7 lat. Każdy 
z nich otrzymał medal i drobne upominki za uczestnic-
two.

Wszyscy startujący w głównym biegu mogli skorzy-
stać z  profesjonalnej rozgrzewki prowadzonej przez 
Lilianę Gaik, absolwentkę AWF w Katowicach, instruk-
torkę fitness oraz trenerkę personalną.

Organizatorem zawodów, przy wsparciu Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego, było Stowa-
rzyszenie SRS Aktywna Dąbrowa. 
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Kadra Taurona 
MKS-u zamknięta

Skład drużyny nieco się zmienił. Z  zespołem po-
żegnały się Aleksandra Liniarska (Budowlani Łódź), 
Gina Mancuso (Dresdner SC), Ozge Cemberci (Lo-
komotiv Baku), Dominika Sobolska (Metalleghe Sa-
nitars Montichiari), Bożena Wylężek (Silesia Volley, 
wypożyczenie), Marta Łukaszewska (Budowlani To-
ruń), Katsiaryna Zakreuskaya i Katarzyna Konieczna 
(obie bez klubów).

Kto przyszedł w zamian? W Dąbrowie Górniczej grać 
będą trzy Amerykanki – Micha Hancock (poprzednio 
Indias de Mayagüez), Deja McClencon (Atom Trefl So-
pot) i  Rebecca Perry (Yamamay Busto Arsizio), która 
w  poprzednim sezonie wywalczyła ze swoim zespo-
łem srebrny medal Ligi Mistrzyń. W  barwach Tauro-
na MKS-u  występować będą też Kamila Ganszczyk 
(KSZO Ostrowiec), Nadia Wydmańska (wychowanka), 
Karolina Różycka (Polski Cukier Muszynianka) i Kin-
ga Drabek (SMS PZPS Szczyrk). W ostatniej chwili, za 
kontuzjowaną Tamarę Kaliszuk, do zespołu dołączyła 
Kanadyjka Rebecca Pavan (Beziers Volley).

– Mamy trochę bardziej zbalansowany zespół niż 
w  poprzednim sezonie. To powinno pozwolić nam 
na prezentowanie równej formy – mówi trener Juan 
Manuel Serramalera, który do pomocy będzie miał 
Magdalenę Śliwę, powracającą – ale już w innej roli – 
do Dąbrowy Górniczej.

Jaki jest cel na nowy sezon? – Będziemy walczyć 
o  to, by znaleźć się w  czołówce. Celem jest półfinał 

– przyznaje szkoleniowiec. Pierwszy mecz Tauron 
MKS rozegra 17 października na własnym boisku 
z BKS-em Aluprofem Bielsko-Biała.

Kadra Taurona MKS-u Dąbrowa 
Górnicza

• Rozgrywające: Natalia Piekarczyk, Micha 
Hancock

• Środkowe: Eleonora Dziękiewicz, Kamila Gan-
szczyk, Izabela Bałucka

• Przyjmujące: Joanna Staniucha-Szczurek, 
Nadia Wydmańska, Karolina Różycka, Deja 
McClendon, Katarzyna Urban

• Atakujące: Tamara Kaliszuk, Rebecca Perry, 
Rebecca Pavan

• Libero: Krystyna Strasz, Kinga Drabek

Sztab szkoleniowy

• I trener: Juan Manuel Serramalera
• II trener: Magdalena Śliwa
• Fizjoterapeuci: Aleksandra Styczeń, Magdale-

na Frejowska
• Trener przygotowania motorycznego: Łukasz 

Zarębkiewicz
• Statystyk: Iwo Wagner

Kolejne zwycięstwo w regatach 
ogólnopolskich odnotowała 
Danuta Grudzień z JK Pogoria 
3 w Dąbrowie Górniczej. 
Ponownie otrzymała 
też nominację do kadry 
wojewódzkiej na 2016 rok.

Zawody o Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski za-
liczane do cyklu regat Ligi Południowej Optimista 
2015 rozgrywane w  połowie września były jedno-
cześnie Otwartymi Mistrzostwami Śląska w klasie 
Optimist Grupa B.

Spośród 115 zawodników z  19 klubów Polski 
i  Czech, którzy stanęli na starcie na prowadzenie 
wysunęła się Danuta Grudzień z JK Pogoria 3 w Dą-
browie Górniczej. Zwyciężyła w  klasie Optimist 
Grupa B do lat 9. To kolejne zwycięstwo w regatach 
ogólnopolskich tej młodej zawodniczki. W klasyfi-
kacji generalnej dziewcząt Grupy B uplasowała się 
na 8 miejscu, co dało jej nominacje po raz kolejny 
do Kadry Wojewódzkiej na 2016 rok.

Jednocześnie dąbrowianka umocniła się na pro-
wadzeniu w  Lidze Południowej Optimista 2015 
składającej się z cyklu 9 regat o zasięgu ogólnopol-
skim. Zakończenie i  rozstrzygnięcie cyklu regat 
nastąpi w Nowym Sączu na zbiorniku Rożnowskim 
od 26 do 27 września 2015. Trzymamy kciuki!

Danusia Grudzień jest uczennicą czwartej klasy 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka 
w  Dąbrowie Górniczej. 9 września podczas sesji 
Rady Miejskiej z rąk prezydenta miasta i przewod-
niczącej Rady Miejskiej odebrała nagrodę za osią-
gnięcia uzyskane w rywalizacji sportowej w pierw-
szym półroczu 2015 roku.

Sukces młodej 
żeglarki

Pobiegli 
charytatywnie

19 września na dwunastu obiektach sportowych w ca-
łej Polsce pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” 
zorganizowano PKO Bieg Charytatywny.

Celem imprezy była pomoc niedożywionym dzie-
ciom, a uczestnicy biegu każdorazowo pokonując jedno 
okrążenie „fundowali” jeden posiłek.

W jednej z dwunastu lokalizacji biegu – w Mikołowie 
– udział wzięła reprezentacja naszego miasta, w  skła-
dzie której wystąpił Zbigniew Podraza, prezydent Dą-
browy Górniczej.

Drużyna dąbrowian przebiegła w  ciągu godziny 42 
okrążenia, co dało czwarte miejsce wśród drużyn mę-
skich. W  ten oto sposób dzięki biegaczom z  Dąbro-
wy Górniczej niedożywione dzieci zyskały 42 obiady. 
Wszystkie sztafety uczestniczące w imprezie w Mikoło-
wie przebiegły 2195 okrążeń i 890 450 metrów.

Skład drużyny dąbrowian: Zbigniew Podraza, Łukasz 
Ciastoń, Jarosław Kwieciak, Bartłomiej Mickiewicz, 
Marcin Górski.

Do rozpoczęcia nowego sezonu Orlen Ligi pozostało już niewiele 
czasu. W jakim składzie do rozgrywek przystąpi Tauron MKS 
Dąbrowa Górnicza?
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