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DĄBROWA 
PRZYJAZNA 
RODZINIE

Dąbrowa Górnicza 
zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie „Gmina 
przyjazna rodzinie 2016”.
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ZAGRAJĄ DLA 
„KROPLI ŻYCIA”

Od 30 września do 
2 października hala 
„Centrum” gościć 
będzie uczestników 
V Memoriału im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej.
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WYJĄTKOWE 
EMOCJE, 
WYJĄTKOWI 
GOŚCIE

Dobiega końca 
X Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny im. 
Michała Spisaka.

str. 5

Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
z kontraktem na radioterapię
Zagłębiowskie Centrum Onkologii – jeden z najnowocześniejszych ośrodków onkologicznych w re-
gionie – otrzymało kontrakt na świadczenia z zakresu radioterapii. O przyznaniu środków w drodze 
konkursu ofert zdecydował Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. To pierwszy, historycz-
ny kontrakt na radioterapię dla dąbrowskiego szpitala – wcześniej placówka przez dwa lata leczyła 
pacjentów onkologicznych na własny koszt.

824 408  zł – tyle wynosi wartość kontraktu, jaki 
otrzymał szpital w  Dąbrowie Górniczej na leczenie 
pacjentów chorych na nowotwory do 31 grudnia 2016. 
Jak przyznaje Zbigniew Grzywnowicz, dyrektor Zagłę-
biowskiego Centrum Onkologii, to niezwykle ważna, 
przełomowa decyzja w  kontekście inwestycji budowy 
ośrodka onkologicznego, jaki dwa lata temu powstał 
w Dąbrowie Górniczej.

 – Stworzyliśmy jedną z najnowocześniejszych placówek 
dla pacjentów onkologicznych w  regionie, wyposażoną   
m.in. w  zaawansowane technologicznie akceleratory li-
niowe do prowadzenia radioterapii. Wszystkie przed-
sięwzięcia, jakie podejmujemy, są realizowane z  myślą 
o pacjentach. Chcemy stale podnosić jakość oferowanych 
świadczeń i  poprawiać bezpieczeństwo chorych, ale też 
stwarzać przyjazne warunki pracy dla personelu szpitala. 
Przyznany kontrakt z pewnością przyczyni się do realiza-
cji tych celów – mówi dyrektor Zbigniew Grzywnowicz 
i dodaje, że z usług ZCO korzystali do tej pory mieszkańcy 
nie tylko Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, ale także wielu 
chorych z innych miast województwa, jak choćby z Czela-
dzi, Jaworzna i Siemianowic Śląskich.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii zostało urucho-
mione we wrześniu 2014 r. Analizy prowadzone przed 
realizacją inwestycji jednoznacznie wskazywały, że 
w regionie bardzo potrzebny jest ośrodek kompleksowej 
opieki onkologicznej.  Dokończenie na str. 3 fo
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 sms szybki miejski serwis

9-11 września w 80 punktach, w zagłębiow-
skich miastach, można było zjeść nie tylko 
smacznie, ale także taniej. To wszystko dzięki 
akcji Zagłębie za Pół Ceny. Akcja cieszyła się 
dużą popularnością wśród mieszkańców.

5-6 września Pałac Kultury Zagłębia pro-
mował swoje propozycje dodatkowych zajęć 
i warsztatów. Można było nauczyć się gry na 
różnych instrumentach, wziąć udział w zaję-
ciach tanecznych, plastycznych lub dołączyć 
do Zespołu Pieśni i Tańca „Gołowianie”.

3 września w Parku Hallera dąbrowiacy 
dołączyli do Narodowego Czytania „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicza. Na uczest-
ników czekały też inne atrakcje, konkursy 
i Czytelnia pod Chmurką.

9-11 września w Pałacu Kultury 
Zagłębia odbył się Festiwal Kwiatów. Na 
placu Wolności powstał dywan z kwiatów. 
Dąbrowscy kwiaciarze i działkowcy mogli 
wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy 
bukiet. Podczas festiwalu można było także 

wymienić odpady na sadzonki.
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5 września Fundacja Godne Życie w Miejskim 
Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej 
zorganizowała II edycję akcji „Czas na zdrowie”. 
W ramach niej, miedzy innymi kosmetolodzy, 
dietetycy i psycholodzy podpowiadali, jak dbać 
o zdrowie.

15 września rozpoczął się cykl spotkań 
Mała Firma ALL INCLUSIVE w ramach III 
edycji programu Młody Przedsiębiorca. To 
warsztaty skierowane do młodych ludzi, 
prowadzących swoją działalność nie dłużej 
niż 3 lata.

Lider europejski,  
lider światowy
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna świętuje dwudzieste 
urodziny. Jest największą w Polsce i Europie, a według „Financial 
Times” jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych Specjalnych Stref 
Ekonomicznych na świecie. Zajmuje ponad 2 tys. hektarów, 
na obszarze 42 gmin w województwach: śląskim, opolskim 
i małopolskim. Polski kapitał w strefie reprezentuje 87 
przedsiębiorstw. Wśród zagranicznych inwestorów dominują firmy 
włoskie (25 firm), niemieckie (24 firmy), amerykańskie (20 firm) 
i francuskie (11 firm). Firmy zainwestowały w strefie łącznie ponad 24 
mld złotych, pracuje tutaj ponad 60 tys. osób.

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska KSSE, do której 
należy Dąbrowa Górnicza, zlokalizowana jest na tere-
nie ośmiu gmin, obok Dąbrowy są to: Sosnowiec, Czę-
stochowa, Siewierz, Sławków, Siemianowice Śląskie, Za-
wiercie i Koniecpole. Oferuje najdogodniejsze w kraju 
warunki inwestowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej.

W Dąbrowie Górniczej ponad 187 ha powierzchni 
miasta objęte jest strefą. 15 inwestorów funkcjonuje 
w  pięciu lokalizacjach: terenach po dawnej kopalni 
Paryż, przy Hucie Bankowej, bliskie zaplecze Huty 
Katowice, obejmujące tereny po obu stronach ul. 
Roździeńskiego oraz w  pobliżu Zakładów Koksow-
niczych „Przyjażń”. Od 2014 roku miasto dysponuje 
nowym terenem inwestycyjnym w  Tucznawie. Tam 
pierwszym inwestorem została japońska korpora-
cja NGK, która rozpoczęła budowę nowoczesnej fa-

bryki produkującej ceramiczne filtry do samocho-
dów. Nowe przedsiębiorstwo zostanie uruchomione 
w styczniu 2017 roku.

Firmy usytuowane w Dąbrowie Górniczej to: Brem-
bo Poland (branża motoryzacyjna, firma włoska), 
Ficomirrors Polska (branża motoryzacyjna, firma 
hiszpańska),  Johnson Electric Poland (AGD, firma 
szwajcarska), Górażdże Cement (branża budowlana, 
firma niemiecka), Galia (branża włókiennicza, firma 
polska), Final (branża budowlana, firma polska), Hobas 
System Polska (branża budowlana, firma szwajcarska), 
Guhring (branża metalowa, firma niemiecka), Me-
cacontrol Polska (tworzywa, firma hiszpańska), PHP 
SIGRO II (branża budowlana, firma niemiecka), Sa-
int-Gobain Innovative Materials Polska (dwa zakłady, 
wyroby ze szkła, firma francuska), Nitrex (branża elek-
troniczna, firma kanadyjska). 
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Dokończenie ze str. 1
Jego budowę poparły  m.in. Ministerstwo Zdrowia, 

przyznając dotację na ten cel w  wysokości 12 milio-
nów  zł, ale także Wojewoda Śląski, Marszałek Woje-
wództwa i centrala NFZ. Początkowo szpital nie otrzy-
mał jednak obiecywanego kontraktu od Funduszu, 
dlatego dyrekcja placówki podjęła decyzję o rozpoczę-
ciu leczenia pacjentów na własny koszt. Niekorzyst-
nie wpływało to na sytuację finansową szpitala i było 
przyczyną problemów kadrowych związanych z  żąda-
niami płacowymi pracowników. Co istotne, wstrzyma-
nie udzielania świadczeń pacjentom spowodowałoby 
konieczność zwrotu wielomilionowej dotacji. Starania 
szpitala w Dąbrowie Górniczej o przyznanie kontraktu 
na radioterapię przez cały czas popierali pacjenci pla-
cówki. Pod listem otwartym w tej sprawie podpisało się 
ponad 6 tysięcy osób.

Informacja o podpisanym kontrakcie to niejedyna zmia-
na w szpitalu. Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku pla-
cówka uruchomiła Oddział Gastroenterologii, a jeszcze tej 
jesieni zacznie funkcjonować Poradnia Gastroenterolo-
giczna. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa 
strona internetowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, 
na której pacjenci znajdą m.in. informacje o zakresie usług 
medycznych, ofercie ZCO, aktualnych przedsięwzięciach 
prowadzonych przez szpital, ale także przydatne porady 
dotyczące procesu leczenia.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
z kontraktem na radioterapię

Wystawa „Od Koniecwoli do Dąbrowy Górniczej”
Dąbrowa Górnicza ma już sto lat. Nie jest to dużo, jeśli chodzi o wiek nawet polskich miast, ale jednak. 
Jeszcze niezbyt dawno, bo w roku 1834, rósł jeszcze las brzozowy, a rzeka Przemsza szmerem przerywała 
ciszę w tej samotni panującą – tak kończy opis Dąbrowy i Huty Bankowej Józef M. Wiślicki, autor 
wydanego w roku 1850 „Opisu Królestwa Polskiego”. Jak to miejsce zmieniło się w tętniące życiem, 
przemysłowe miasto? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest wystawa „Od Koniecwoli do Dąbrowy 
Górniczej”, zorganizowana przez Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

Sceny z  życia dawnej Dąbrowy, makieta jej wy-
glądu z  połowy XIX wieku, wreszcie „jak żywe” 
postaci historycznych prezydentów – to wszystko 
i wiele innych rzeczy można zobaczyć na wystawie 
„Od Koniecwoli do Dąbrowy Górniczej”, prezen-
towanej – w ramach festiwalu ZagłębieWood 2016 
– w gmachu dąbrowskiej „Sztygarki”. Wernisaż od-
będzie się 13 października o  godzinie 17.00, a  już 
od następnego dnia wystawa będzie dostępna dla 
wszystkich zwiedzających.
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Fragment makiety wsi Dąbrowa, jak wyglądało 
około 1865 roku, obejmująca teren od dzisiejszego 

zbiegu ulic Legionów Polskich i Górniczej aż po 
istniejącą do dziś kaplicę, stojącą obok szpitala. 

Makieta została wykonana w oparciu o materiały 
archiwalne przez Roberta Kozłowskiego.
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Coraz więcej życia w Fabryce
Realizacja projektu Fabryka 
Pełna Życia nabiera tempa. To 
przedsięwzięcie jest wielką 
szansą, której wykorzystanie 
może za kilka lat rozbudzić 
i zupełnie zmienić centrum miasta.

Chodzi o  4-hektarowy teren byłej Fabryki Ob-
rabiarek Ponar-Defum, który od końca XIX wieku 
był całkowicie zamknięty dla mieszkańców. Teraz 
wszystko zaczyna się zmieniać. Fabryka Pełna Życia 
ma uczynić z niego tętniące życiem serce Dąbrowy.

Ma to być miejsce pełne zieleni, z  deptakiem łą-
czącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury 
Zagłębia oraz Wyższą Szkołą Biznesu. Ogromny po-
tencjał mają też budynki fabryki i dawne hale, które 

zamieniłyby swój dotychczasowy charakter na po-
mieszczenia wystawiennicze, miejsce dla gastrono-
mii czy rekreacji.

– Liczymy, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
i konsultacjom z różnymi grupami społecznymi uda 
nam się na tym terenie stworzyć przyjazną prze-
strzeń publiczną, która będzie sprzyjała spędzaniu 
tam wolnego czasu oraz będzie miała szansę stać się 
nową wizytówką Dąbrowy Górniczej, która wyrosła 
na przemysłowych tradycjach – podkreśla Zbigniew 
Podraza, prezydent miasta.

Projekt otrzymał prawie 4 mln zł dofinansowania, 
w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”, 
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Dawne Defum udostępniono mieszkańcom 18 
sierpnia – w stulecie nadania praw miejskich Dą-
browie. Wtedy uroczyście odsłonięto tablicę pa-
miątkową poświęconą Komitetom i  Stażom Oby-
watelskim z  1914  r. Huczne otwarcie nastąpiło 
dzień później. „Fabryką Pełną Życia” zawładnęły 

dźwięki reggae i rap, zagrali m.in. Kamel, Bas Taj-
pan i Bob One. Na teren dawnego Defum zawitał 
też piknik rodzinny oraz Letnie Kino Plenerowe. 
Tłoczno i gwarno zrobiło się za sprawą giełdy sta-
roci. 10 września Fabryka gościła uczestników zlo-
tu tuningowego, na którym podsumowano dwie 
dekady przerabiania i  upiększania samochodów 
w Polsce.

W  najbliższym czasie też sporo będzie się tam 
działo. 24 września zorganizowana zostania au-
kcja designerskich mebli i  przedmiotów użytko-
wych. Następnego dnia Fabryka stanie się areną 
treningu dla uczestników Runmaggedonu, czyli 
ekstremalnego biegu z przeszkodami. 1 paździer-
nika postindustrialna sceneria zamieni się w „Fa-
brykę kultury”. Wtedy o  artystyczne wydarzenia 
zadbają miejskie instytucje kultury. W listopadzie 
pełną parą ruszą konsultacje społeczne, które da-
dzą odpowiedź, czego na terenie dawnego Defum 
oczekują dąbrowianie.

Fabryczny tuning
10 września, w nieco zrujnowanej scenerii starej Fabryki DEFUM, która powoli przechodzi drugą młodość 
za sprawą projektu Fabryka Pełna Życia, ekipa TuningKing zorganizowała zlot tuningowy. Niby nic 
nowego, niejeden raz na terenie Zagłębia odbywały się podobne imprezy. Ta jednak była wyjątkowa – 
spinała bowiem klamrą niemal 20 lat polskiej sceny tuningowej.
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Wyjątkowe emocje, wyjątkowi goście
Dobiega końca X 
Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny im. Michała Spisaka. 
Kiedy oddajemy gazetę do druku, 
trwają jeszcze obrady jury. 

Po ośmiu dniach konkursowych zmagań ponad setki 
młodych wiolonczelistów, flecistów i trębaczy z Czech, 
Chorwacji, Japonii, Węgier, Gruzji, Korei Pd., Niemiec, 
Słowenii, Tajwanu, Chin, Włoch i Polski wiemy, że te-
goroczny poziom był naprawdę wysoki. Informacja 
o  wynikach do końca trzymana jest w  tajemnicy. Na-
zwiska najlepszych muzyków poznamy 23 września 
podczas Koncertu Laureatów wieńczącego jubileuszo-
wy Konkurs. Towarzyszyć będzie im Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławo-
mira Chrzanowskiego.

X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała 
Spisaka towarzyszył obchodom jubileuszowym 100-le-
cia miasta. Był wyjątkowy pod każdym względem. Roz-
począł go najmocniejszym akcentem największy z  ży-
jących polskich kompozytorów, Krzysztof Penderecki, 
który dyrygował jedną z  najlepszych orkiestr symfo-
nicznych na świecie, NOSPR.

Wyniki, relacje, podsumowania oraz więcej zdjęć na
https://www.facebook.com/KonkursMichalaSpisaka/
www.spisak.idabrowa.pl
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Życie z pasją
W sierpniu wydano I tom monografii poświęconej Dąbrowie Gór-
niczej. Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna książka opisująca 
dzieje miasta. Autorem wielu opracowań był Włodzimierz Staro-
ściak, człowiek, którego życie zawodowe związało się z jego pa-
sją. Był animatorem kultury nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale 
i w całym województwie śląskim, jednocześnie pasjonatem histo-
rii regionu, w szczególności swojego ukochanego miasta.

– Swojej pasji poświęcał bardzo dużo czasu, prze-
glądał archiwa, rozmawiał z ludźmi, zbierał informa-
cje, robił zdjęcia, pisał. Bardzo go to absorbowało. 
Ciągle miał coś do zrobienia, poprawienia i tak pra-
wie codziennie – wspomina żona, Irena Starościak. 
– Czy mi to przeszkadzało? W jakiejś mierze pewnie 
tak. Ale gdy widzi się u drugiej osoby takie zaangażo-
wanie i sens tego co robi, to trzeba się z tym pogodzić. 
Bo jak w  małżeństwie nie ma zgody i  akceptacji, to 
nie ma małżeństwa. Zresztą sama go w  tym wspie-
rałam.

Państwo Starościakowie poznali się w klubie górni-
czym Kopalni Zawadzki (Paryż). Spotykali się rów-
nież w Pałacu Kultury Zagłębia. On, jako kierownik 
Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej często 
bywał w pałacu, a ona w godzianach popołudniowych 
prowadziła tam zajęcia z  rytmiki i  tańca dla dzie-
ci i  młodzieży. Pani Irena pracowała w  biurze Huty 
Bankowej, później Kopalni Paryż. Pan Włodzimierz 
w latach 1969-75 był dyrektorem Pałacu Kultury Za-
głębia. Od marca 1975 roku pracował w Katowicach 
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, od 1984 do 1993 
roku był jego dyrektorem.

– Bardzo chciał, by w  Pałacu dużo się działo. Za 
jego czasów odbyły się pierwsze Dni Dąbrowy Górni-
czej, rozwijał się ruch amatorski, miały miejsce Bar-
bórkowe Spotkania Teatralne. Podobnie było w Kato-
wicach. Całą swoją działalność kierował do młodych 

ludzi. Chciał ich zachęcić, by poznawali swoją małą 
Ojczyznę i wiedzieli o niej jak najwięcej. Cenił swoją 
pracę, cenili go też ludzie – mówi pani Starościak.

Kiedy w  1994 roku przeszedł na emeryturę, mógł 
już całkowicie poświęcić się Dąbrowie Górniczej. Zo-
stał radnym. Skutecznie walczył o przywrócenie starej 
nazwy Pałacu Kultury, gdy zmieniono ją na Dąbrowski 
Pałac Kultury. Zwracał uwagę na należyte funkcjono-
wanie Muzeum Miejskiego „Sztygarka“. Dwa udary, 
które dotknęły go w  2004 roku pozostawiły po sobie 
zawroty głowy i  trudności w  chodzeniu. Załamał się, 
gdy zaczął tracić wzrok, najpierw w jednym oku, potem 
drugim. Dla osoby całe życie pracującej „oczami” była 
to tragedia. Mimo to nie poddawał się, strał się tworzyć 
dalej. Ostatnia jego książka wydana została w  2006 
roku, w 90. rocznicę uzyskania przez Dąbrowę Górni-
czą praw miejskich. Zmarł w styczniu 2013 roku.

– Mąż pozostawił po sobie mnóstwo materiałów. 
Część przekazałam do muzeum, część do biblioteki. 
Były to jego różne notatki, wycinki prasowe, ręko-
pisy, biogramy, maszynopisy, zdjęcia. Może ktoś do 
nich sięgnie i  je wykorzysta. Cieszę się, że ludzie go 
znają, czytają, przez co poznają swoje miasto. Dzię-
ki temu jego praca nie poszła na marne – mówi pani 
Irena. – Ile napisał książek? Oj, musiałabym policzyć, 
jest tego bardzo dużo. Są to różne opracowania, bro-
szurki. Większych publikacji jest kilka.

Lucyna Stępniewska

Najważniejsze pozycje 
o tematyce dąbrowskiej 
i regionalnej w dorobku 
pisarskim Włodzimierza 
Starościaka to:

• „Od Dąbrowy do Dąbrowy Górniczej 1755-
1916” 

• „Baśnie i Legendy Dąbrowy Górniczej” 
• „Związki Lecha Piwowara z Dąbrową Górni-

czą” 
• „Historia Klubu Literackiego w Dąbrowie 

Górniczej 1949-1992” 
• „Z dziejów harcerstwa Dąbrowy Górniczej 

1911-1996” 
• „Dąbrowa Górnicza - szkic monograficzny” (z 

Markiem Ziembą)
• „Ruch niepodległościowy w Dąbrowie Górni-

czej 1912-1918” 
• „Encyklopedia Dąbrowy Górniczej“ - opra-

cował 32 hasła i 2 tabele dotyczące osób i 
zdarzeń związanych z życiem kulturalnym 
Dąbrowy Górniczej w różnych okresach

• „Kapliczki, krzyże, figurki - świadkowie histo-
rii Dąbrowy Górniczej”

• „Dzieje Gołonoga w zarysie”
• „O zagłębiowskich legionistach”
• „Żydzi w Dąbrowie Górniczej”
• „Miejsca pamięci narodowej”
• „Z dziejów sportu i kultury fizycznej w Dą-

browie Górniczej” 
• „280 lat historii Dąbrowy Górniczej” 
• Zeszyty o charakterze dokumentu: 

- „Księga Sybiraka” t. I zeszyt II, 
- „Księga Katyńska” cz. I Ostaszków 
wydane w Katowicach przez Towarzystwo 
Zachęty Kultury (1995)

Stulecie nadania praw miejskich jest okazją do za-
prezentowania nowej publikacji o mieście. Staraniem 
Muzeum Miejskiego „Sztygarka” ukazał się I  tom 
z  III-tomowej monografii poświęconej Dąbrowie 
Górniczej. Pierwsza część charakteryzuje środowisko 
przyrodniczo-geograficzne miasta. W  drugiej znaj-
dą się informacje o  Dąbrowie Górniczej w  jej pier-
wotnych granicach, a w trzeciej autorzy zaprezentują 
dzielnice miasta. Monografia jest wzbogacona o część 
multimedialną w postaci archiwalnych dokumentów, 
filmów, map i fotografii zapisanych na płycie CD oraz 
wywiadów ze znanymi osobami.

Nakład publikacji wynosi 2500 egzemplarzy. Jeszcze 
we wrześniu ukazać się ma drugi tom, w październiku 
trzeci. Cena każdej części wynosi 50  zł. Zainteresowa-
nych zakupem prosimy o kontakt z muzeum, tel. 32 262 
36 95, mail: monografia.dg@poczta.fm. ste

Monografia miasta
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Nie było tu batalionów szturmowych, kadry Kedywu, szkoły oficerskiej. Chodziło o to, aby ludność 
Zagłębia wiedziała, „że my tu jesteśmy”.

Zagłębiowskie „Szare Szeregi”
Oddziały niemieckie weszły do Zagłębia 4 września 

1939 r. Na „powitanie” zastrzeliły w Sosnowcu kilkuna-
stu Żydów i 10 Polaków. W odwecie za masowe mordy 
i represje, zaczęły powstawać pierwsze tajne organizacje 
tworzone przez różne środowiska społeczno-politycz-
ne, do walki włączyli się także zagłębiowscy harcerze.

Niemcy traktowali Zagłębie Dąbrowskie w  sposób 
szczególny. Po dekretach Hitlera z  8 i  12 październi-
ka 1939  r. włączono ten obszar do Rzeszy. Decyzja ta 
stworzyła dogodne warunki do asymilacji ludności 
polskiej. Przypieczętowaniem niemieckości Zagłębia 
Dąbrowskiego jako Altreichu miała być lokalizacja 
olbrzymiego, najbardziej germańskiego miasta o  na-
zwie Hitlerstadt. Miasto to objęłoby tereny Ząbkowic, 
Łośnia, Okradzionowa, Łęki, Gołonoga, Strzemieszyc, 
Dąbrowy Górniczej i innych miejscowości. Plan budo-
wy został zatwierdzony w  1941  r. przez H. Himmlera 
podczas pobytu w Zagłębiu.

Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej ogłoszo-
no Pogotowie Harcerskie. Harcerzy i harcerki kierowa-
no na przeszkolenie sanitarne i  obrony przeciwlotni-
czej. Zorganizowano służbę obserwacyjną i patrolową. 
Komenda Chorągwi Zagłębia Dąbrowskiego rozpoczęła 
tajną działalność w listopadzie 1939 r. Pierwsze spotka-
nie z wysłannikiem Komendy Głównej, hm. Emilem Ję-
drzejczykiem odbyło się w mieszkaniu phm. Zygfryda 
Ziembińskiego w Sosnowcu. W tym spotkaniu uczest-
niczyli phm. Wincenty Bernasik z Dąbrowy Górniczej, 
hm. Roman Korek, hm. Zygmunt Korek, hm. Edward 
Nowak z Niwki, HR Witold Sobieraj, phm, Remigiusz 
Walewski, phm. Zygfryd Ziembiński, phm. Leon Zió-
łek. Tu przyjęto ogólnopolską nazwę „Szare Szeregi”.

8 grudnia 1939 r. zawiązała się pierwsza tajna Komen-
da Zagłębiowskiej Chorągwi w składzie: komendant – 
hm. Zygmunt Korek, z-ca kom. hm. Edward Nowak, 
członkowie komendy hm. Roman Korek, phm. Zygfryd 
Ziembiński, HR Witold Sobieraj. Rozpoczęto pracę or-
ganizacyjną i werbunkową, W styczniu 1940 r. nawią-
zano kontakt z Komendantem Okręgu ZWZ ppłk. Hen-
rykiem Kowalówką. W  uzgodnieniu z  Naczelnikiem 
„Szarych Szeregów” hm. Mieczysławem Łętowskim 
ps. „Nowak”, Komendę Zagłębiowską („Ul Barbara”) 
podzielono na 9 hufców: Będzin kryptonim „Zamek” – 
hufcowy hm. Edward Nowak; Czeladź krypt, „Dorotka” 
– hufcowy phm. Hieronim Libiszewski; Dąbrowa Gór-
nicza krypt. „Przystań” – hufcowy hm. Marian Hachul-
ski; Grodziec krypt. „Cement” – hufcowy phm. Stani-
sław Porębski; Myszków krypt. „Odkrywka” – hufcowy 
phm. Józef Tył; Olkusz krypt. „Srebro” – hufcowy phm. 
Tadeusz Borczyk; Sosnowiec krypt. „Hałda” – bezpo-
średnio podległy Komendantowi Chorągwi; Strzemie-
szyce krypt. „Wapno” – hufcowy phm. Jan Woźniak; 
Zawiercie krypt. „Czworaki” – hufcowy phm. Wiktor 
Uhl. Taki stan organizacyjny funkcjonował w  latach 
1940/41.

Działalność odwetowa „Szarych Szeregów” w  Za-
głębiu skupiała się  m.in. na zbieraniu żywności dla 
oddziałów partyzanckich, kolportowaniu „bibuły”, 
rozprowadzaniu fałszywych kart żywnościowych, sa-
botażu w zakładach pracy, wywożeniu materiałów wy-
buchowych z kopalń, pisaniu na murach patriotycznych 
haseł. Punkt kontaktowy z Komendą Główną „Szarych 
Szeregów” znajdował się w Wolbromiu, w byłej księgar-
ni harcerskiej przy ul. Pileckiej 3. Łączność z Komendą 
Główną (krypt. „Pasieka”) a „Ulem Barbara” utrzymy-
wał Przemysław Cieplak oraz hm. Eugeniusz Stasiecki. 

Od 1941 r. łącznikiem był również hm. Edward Zürn. 
Pracował w Warszawie w niemieckiej dużej firmie i czę-
sto jadąc do Wiednia wstępował do Sosnowca, Bydlina 
(mieszk. E. Nowaka) i Wolbromia.

„Szare Szeregi” odegrały ważną rolę w  tajnym na-
uczaniu. „Komplety” liczyły 5 osób. Organizatorem 
i  kierownikiem nauczania był hm. Franciszek Oruba. 
Nauczanie było ułatwione, gdyż Komenda Zagłębiow-
ska posiadała powielacz i  drukarnię polową będącą 
własnością  l ZDH w  Dąbrowie Górniczej. Drukowa-
niem kierowali phm. Piotr Reroń i phm. Wincenty Ber-
nasik. Na początku wojny drukarnię ukryto w Bukow-
nie. Tam Eugeniusz Puz drukował prasę podziemną. 
Drukarnię wykryto najprawdopodobniej na podstawie 
donosu. E. Puz został aresztowany i 12 czerwca 1942 r. 
publicznie powieszony w  Dąbrowie Górniczej. Po tej 
wpadce próbowano uruchomić drukarnię „Milotyp”, 
jednak gdy Niemcy zlikwidowali punkt kontaktowy, 
sprawa upadła. Od 1943  r. Komenda Zagłębiowskiej 
Chorągwi utrzymywała stały kontakt z dowódcą okrę-
gu ZWZ-AK ppłk. Zygmuntem Janke „Walter” oraz 
z batalionem Hardego. Ze względów osobistych z funk-
cji komendanta chorągwi zrezygnował hm. Zygmunt 

Korek. Zmiany te nastąpiły pod koniec 1943 r. Funkcję 
komendanta objął hm. Roman Korek, z-cą został phm. 
Zygfryd Ziembiński a członkami komendy zostali phm. 
Leon Ziółek i HR. Witold Sobieraj. W tym składzie Ko-
menda Zagłębiowskiej Chorągwi pracowała i przetrwa-
ła do końca wojny.

W Zagłębiu nie było, tak jak w Warszawie, batalionów 
szturmowych, kadry Kedywu, szkoły oficerskiej. Tutaj 
przede wszystkim chodziło o to, aby ludność Zagłębia 
wiedziała, „że my tu jesteśmy”. Na takie działanie zło-
żyło się kilka przyczyn, choć najistotniejszą była bardzo 
szeroko rozbudowana sieć wywiadowcza gestapo. Do-
nosili Polacy, volksdeutsche, V-mani. Policja niemiecka 
i organizacje polityczne pilnie obserwowały otoczenie. 
Szczególnie niebezpieczne było lokowanie niemieckich 
agentów w  najwyższych gremiach kierowniczych taj-
nych polskich organizacji bojowych.

W latach 1939-45 na wieczną wartę odeszło ok. 150 
zagłębiowskich harcerzy. Ich lista jest w posiadaniu au-
torów.

Dariusz Kmiotek
Jan Kmiotek

Warta honorowa przed tablicą upamiętniającą zamordowanych harcerzy w czasie II wojny światowej. Strzemieszyce Wielkie, 2007 rok.

Hymn „Szarych Szeregów”

I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami,
I będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami,
I będziem szli jak hymny przez wsie, wskroś 
miast, polami,
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.
Gdy rzucą nam wyzwanie z Zachodu czy ze 
Wschodu,
Zawisza miecz nam poda, ruszymy do pochodu,
Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami,
I iść będziemy w ogień Szarymi Szeregami.
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Dąbrowa przyjazna rodzinie
Dąbrowa Górnicza zajęła pierwsze miejsce w konkursie 
„Gmina przyjazna rodzinie 2016”, organizowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego. Celem konkursu było wyróżnienie gmin 
realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. 
Pod uwagę wzięto m.in. trwałość działań, dostosowanie ich do 
potrzeb i problemów społeczności miasta oraz do lokalnej polityki 
rodzinnej, liczbę i rodzaj organizowanych przedsięwzięć, skuteczność 
inicjatyw i ich pozytywne rezultaty.

I  miejsce zajęła Dąbrowa Górnicza, drugie Rybnik, 
trzecie Wyry. W konkursie uczestniczyły również gmi-
ny: Będzin, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Święto-
chłowice, Tychy, Wojkowice i Zabrze.

– Cieszymy się, że to, co robimy, zostało dostrzeżone 
i docenione – mówi Zbigniew Podraza, prezydent mia-
sta. – W  Dąbrowie Górniczej udało się stworzyć cały 
system działań na rzecz wsparcia rodziny, który sukce-
sywnie, corocznie rozszerzany jest o kolejne inicjatywy.

Najważniejsze dąbrowskie działania to:

• Program „Dąbrowska Rodzina. pl”. Jego celem jest 
promowanie i  wspieranie rodzin wielodzietnych po-
przez możliwość korzystania z  ulg oferowanych przez 
jednostki organizacyjne miasta, jak i  inne, prywatne 
podmioty. Oprócz rodzin wielodzietnych jest on skiero-
wany do rodzin z dwójką dzieci, rodzin z jednym dziec-
kiem niepełnosprawnym, a  także rodzin zastępczych 
mających pod opieką co najmniej jedno dziecko. 

• Funkcjonowanie w  Dąbrowie Górniczej Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i  Młodzieży Nie-
pełnosprawnej, który zapewnia dostęp niepełnospraw-
nym dzieciom do szkoły podstawowej z  oddziałami 
przedszkolnymi, gimnazjum, liceum, zasadniczej szko-
ły zawodowej, wczesnego wspomagania rozwoju małe-
go dziecka. Dzieci w tej placówce objęte są komplekso-
wą opieką dydaktyczną, rehabilitacyjną i rewalidacyjną, 
a  stworzenie im przyjaznego otoczenia, współpraca 
wykwalifikowanej kadry z  rodzicami i  środowiskiem 
stwarza możliwość późniejszego samodzielnego życia 
w społeczeństwie. 

• Coroczne półkolonie zimowe i  letnie – atrakcyj-
na forma alternatywnego spędzania wolnego czasu 
dla dzieci, głównie ze środowisk zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Dzieciom proponuje się bardzo 
atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, wycieczki oraz zajęcia 
profilaktyki uzależnień. W roku 2016 tą formą wsparcia 
objęto 1936 dzieci.

• Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad 
dzieckiem w wieku do lat 3. W roku bieżącym urucho-
mionych zostało 120 nowych miejsc w  Żłobku Miej-
skim. Aktualnie opieką w żłobku objętych jest 292 dzie-
ci w wieku do lat 3. 

• Przy współpracy z  organizacjami pozarządowymi 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wspiera-
jących rodziny w  sprawowaniu opieki nad dzieckiem, 
udzielających pomocy dzieciom będącym w  trudnej 
sytuacji życiowej. Rocznie wsparciem objętych zostaje 
ponad 200 dzieci.

• Realizowanie wielu programów  m.in. – organizacja 
warsztatów aktywizacyjnych dla kobiet, które np.  szyją 
pościel dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ma-
terialno-bytowej; – organizacja zajęć edukacyjnych, spor-
towych i kulturalnych dla rodzin dotkniętych problemem 
przemocy; – zwiększenie kompetencji rodziców w zakre-
sie organizacji czasu wolnego dzieciom,  m.in. czytanie 
bajek przez mamy dla swoich dzieci, uczenie wspólnych 
zabaw; – pomoc dla matek z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi (treningi umiejętności społecznych, porad-
nictwo specjalistyczne, wyjazdy integracyjne); – warsztaty 
i terapie dla rodziców z problemem uzależnień, konsulta-
cje specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci itp.

Prowadzisz biznes w Dąbrowie? Wdrażasz 
innowacje? Kierujesz się zasadami uczciwej 
konkurencji, stawiasz na rozwój pracow-
ników albo stosujesz rozwiązania bliskie 
teorii organizacji i zarządzania Karola Ada-
mieckiego? Jeśli tak, weź udział w konkursie 
jego imienia.

Konkurs odbędzie się z okazji 150. rocznicy uro-
dzin Karola Adamieckiego, wybitnego twórcy teo-
rii organizacji i zarządzania, oraz 100-lecia nadania 
praw miejskich Dąbrowie Górniczej. Konkurs, bę-
dący inicjatywą prezydenta miasta, organizowany 
jest pod Honorowym Patronatem Jego Magnificen-
cji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach.

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie i  pro-
mocję najbardziej innowacyjnych oraz wnoszących 
nieprzeciętny wkład w  rozwój miasta przedsię-
biorstw, prowadzących działalność na terenie Dą-
browy Górniczej, które w swym działaniu uwzględ-
niają etyczne i  społeczne wartości. Jednocześnie 
konkurs o  Nagrodę Gospodarczą to doskonała 
okazja do podkreślenia dorobku naukowego oraz 
osiągnięć Karola Adamieckiego, wybitnego dą-
browskiego ekonomisty.

Tytuł Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karo-
la Adamieckiego oraz wyróżnienia w  trzech kate-
goriach zostaną wręczone podczas uroczystej gali, 
która odbędzie się 16 listopada w  Pałacu Kultury 
Zagłębia.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 
października do godz. 15 za pośrednictwem poczty 
bądź złożyć osobiście w  Urzędzie Miejskim. For-
mularz i  regulamin na stronie www.dabrowa-gor-
nicza.com
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Naukowe eksperymenty i prawdziwy indeks
Wybuchowe eksperymenty, 
ciekawostki przyrodnicze, 
interaktywne wykłady 
o sztuce, pasjonujące warsztaty 
z logistyki, a nawet praktyczne 
ćwiczenia z zarządzania, 
kultury, medycyny czy 
fizyki. To zagadnienia, które 
poznawać będą młodzi studenci 
Dąbrowskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego w roku akademickim 
2016/2017. Nabór studentów 
w wieku 6-12 lat jeszcze trwa.

Organizatorami inicjatywy są Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Miej-
skim. Patronat honorowy nad DUD objął prezydent 
Zbigniew Podraza.

W ramach zajęć młodzi studenci uczestniczą w cyklu 
wykładów, ćwiczeń i warsztatów, prowadzonych przez 
wykładowców akademickich i popularyzatorów nauki, 
którzy w  przystępnej, interaktywnej formie wprowa-
dzają dzieci w  tajniki nauki. Zaliczenia z  zajęć trafiać 
będą do tradycyjnego, studenckiego indeksu.

– Najbardziej podobały mi się eksperymenty chemiczne 
i  fizyczne, które sami mogliśmy przeprowadzać. Bardzo 
lubiłam ciekawostki z życia dinozaurów i zajęcia o kultu-
rze Indian. Wiele z tych informacji wykorzystałam potem 
na lekcjach. Teraz na studia będę chodzić ze swoimi młod-
szymi siostrami – Mają i Mileną. Jestem pewna, że im też 
się spodoba – mówi Martyna, 10-letnia studentka.

Jak podkreśla Dominik Penar, prodziekan WSB ds. 
kształcenia ustawicznego, idea uniwersytetów dziecięcych 
to sposób na pierwsze zetknięcie z nauką, a może nawet 
zarażenie się badawczym „bakcylem”. Różnorodność 
poruszanych zagadnień, ciekawy sposób ich prezentacji, 
a  przede wszystkim umiejętne zaangażowanie dzieci do 
uczestnictwa w wykładach wzbudza w młodych naukow-
cach ciekawość, nowe pasje i chęć poszerzania wiedzy.

Zajęcia w ramach uniwersytetów dziecięcych to mi-
nimum 10 interaktywnych wykładów. Dla zaintere-
sowanych organizowane są fakultatywne warsztaty 
praktyczne, w których uczestniczą małe, kilkuosobowe 
grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w spo-

sób przystępny i  atrakcyjny dla dzieci. Młodzi adepci 
nauki mają możliwość aktywnego, bezpośredniego 
uczestnictwa w zajęciach i zadawania pytań.

Rekrutacja na studia jeszcze trwa, ale warto się spieszyć, 
bo ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można 
uzyskać pod tel. 32 295 93 15, e-mail: agiertler@wsb.edu.pl.

Pod skrzydłami uczelni rozwijają się również uniwer-
sytety dziecięce w  kilkunastu miastach województwa 
śląskiego i  małopolskiego,  m.in.: w  Czeladzi, Bobrow-
nikach, Cieszynie, Żywcu, Zawierciu, Siemianowicach 
Śląskich, Świętochłowicach, Chorzowie, Łazach, Wol-
bromiu, Myszkowie, Ogrodzieńcu, Ożarowicach i Mie-
rzęcicach.

 8 Rewitalizujesz Dąbrowę?
Zapraszamy do udziału w 8. edycji konkursu o Nagrodę 

Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę 
dyplomową o  tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta 
Dąbrowa Górnicza.

– Konkurs adresujemy do studentów, którzy w  tym 
roku bronić będą prace dyplomowe oraz absolwentów 
wyższych uczelni – mówi Aneta Nowak z Biura Rozwoju 
Miasta i  Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w  Dą-
browie Górniczej. – Czekamy na prace dyplomowe: ma-
gisterskie, inżynierskie i licencjackie. Ważne jest, by temat 
pracy związany był z rewitalizacją lub rozwojem Dąbrowy 
Górniczej, koncentrował się na problematyce związanej 
z szeroko traktowanym rozwojem miasta, podnoszeniem 
konkurencyjności Dąbrowy Górniczej oraz posiadał zwią-
zek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów 
i  programów. Premiowani będą zwłaszcza autorzy prac, 
które mogą się przyczynić do rozwiązania konkretnego 
problemu miasta.

Laureatom konkursu przyznane zostaną Nagrody Pre-
zydenta Dąbrowy Górniczej w wysokości: 5.000,00 zł dla 
autora wyróżniającej się, zgłoszonej do konkursu, pracy 
magisterskiej oraz 3.000,00  zł za wyróżniającą się pracę 
inżynierską lub licencjacką.

Na zgłoszenia udziału w konkursie i prace dyplomowe 
czekamy do 17 października 2016 r.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w  kon-

kursie www.rewitalizacja.idabrowa.pl Dodatkowe infor-
macje nt. konkursu uzyskać można w  Biurze Rozwoju 
Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego. Osoba 
do kontaktu: Aneta Nowak tel.: 32 295 68 85, e-mail: aano-
wak@dabrowa-gornicza. pl

 8 Nowy cennik na cmentarzach 
komunalnych

9 czerwca 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi grzebalne 
na cmentarzach komunalnych w Dąbrowie Górniczej (ul. 
Białej Przemszy, ul. Królewska, ul. Zaplecze). Najważniej-
szym elementem nowego cennika jest zwolnienie z opłat 
za udostępnienie i  utrzymanie przez pierwsze 20 lat od 
daty pogrzebu miejsca pochówku na cmentarzu przy uli-
cy Zaplecze. Zwolnienie z opłat obowiązywać będzie do 8 
czerwca 2018 r. Rezygnacja z poboru opłat na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Zaplecze ma być zachętą dla miesz-
kańców miasta, aby zainteresowali się pochówkiem na tym 
nieco zapomnianym cmentarzu. Oszczędności z  tytułu 
pochówku na cmentarzu przy ul. Zaplecze mogą wynieść 
nawet 1 300,00 zł. Wraz z nową uchwałą uległ niewielkim 
zmianom cennik opłat za usługi grzebalne. Wysokości 
opłat za miejsce pod groby ziemne, urny, groby dziecię-
ce oraz utrzymanie miejsca grzebalnego przez 20 lat nie 

uległy zmianom. Zostały jedynie skonsolidowane w jedną 
opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego i utrzymanie 
je przez pierwszych 20 lat od daty pogrzebu.

I  tak wysokość opłat za udostępnienie i  utrzymanie 
przez pierwsze 20 lat od daty pogrzebu miejsca pochów-
ku na cmentarzu za grób ziemny pojedynczy wynosi 
720,00 zł, przy podwójnym to koszt 830,00 zł, za grób mu-
rowany (grobowiec) pojedynczy trzeba zapłacić 1 000,00 zł 
a za podwójny 1 300,00 zł, za grób dziecięcy oplata wynosi 
650,00 zł, przy urnie jest to 610,00 zł. Opłata dodatkowa 
za miejsce pochówku w alei centralnej na cmentarzu przy 
ul. Zaplecze wynosi 600,00 zł, za utrzymanie tego miejsca 
przez okres kolejnych 20 lat trzeba zapłacić 800,00 zł. Opła-
ta za utrzymanie miejsca pochówku przez okres kolejnych 
20 lat na cmentarzach przy ul. Królewskiej, ul. Białej Prze-
mszy oraz ul. Zaplecze to wydatek rzędu 550,00 zł. Osobne 
pozycje w  cenniku zajmują opłaty za wykopanie grobu, 
rezerwację miejsca, za zezwolenie na ustawienie grobow-
ca w  miejscu dotychczas istniejącego nagrobka ziemne-
go, opłata za przygotowanie usługi pogrzebowej nowych 
i istniejących już pomników. Opłaty za usługi grzebalne są 
cenami netto, należy do nich doliczyć 8% VAT.

W  przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących po-
chówków na cmentarzach komunalnych odpowiedzi 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej pod nr tel. 32 295 68 61.

Stawki reguluje uchwała Nr XVII/401/2016 Rady Miej-
skiej w Dąbrowie Górniczej z 18 maja 2016 r.
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Miasto należy do mieszkańców
Rozmowa z Marcinem Bazylakiem, pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej.

– Wraca moda na lokalny patriotyzm. Rapowa-
ne teksty o miastach i dzielnicach to już norma, 
ale jadąc kiedyś przez nasze miasto, przeżyłem 
szok. Na jakimś płocie ktoś nabazgrał – „Dąbro-
wa – całe moje życie”. Mocna, chociaż nie wiem, 
czy do końca świadoma deklaracja. A czy Pan 
podpisałby się pod takim wyznaniem?

– To ciekawe. Czy Dąbrowa jest całym moim ży-
ciem? Całym nie, choć przyznaję, że z  każdym ro-
kiem nasze miasto staje się coraz większą częścią 
mojego życia – zarówno w sensie czasu, jaki mu po-
święcam, jak i  wagi problemów, które przede mną 
stawia. Przede wszystkim jednak tu się urodziłem, 
chodziłem do podstawówki i ogólniaka. Z Dąbrowy 
pochodzi moja rodzina, a ja w ciągu mojego, przecież 
jeszcze nie tak długiego życia, mieszkałem już mię-
dzy innymi w śródmieściu, na Redenie, w Strzemie-
szycach i  Gołonogu. Więc znam miasto jak własną 
kieszeń i jestem z nim mocno związany.

– Jak Pan trafił do samorządu, bo to zapewne 
w nim realizuje Pan, jak to się dzisiaj niezbyt 
ładnie mówi, swoją ścieżkę zawodową?

– Też nie lubię tego określenia. Poza tym w moim 
przypadku to nie jest ścieżka zawodowa. Na pracę 
w  samorządzie nie patrzę w  ten sposób. Jakkolwiek 
to zabrzmi, mam szczęście, bo samorząd jest moją 
pasją. A  muszę przyznać, że jestem z  nim związany 
od lat. Poważne zainteresowanie samorządem przy-
padło na okres moich studiów i pracy w biurze posel-
skim. To wówczas stworzyliśmy Akademię Demokra-
cji, gdzie rozmawialiśmy o  mieście, wymienialiśmy 
poglądy i  budowaliśmy dialog społeczny. Według 
mnie fundament samorządu zapisany jest w  art. 1 
Ustawy o  Samorządzie – mieszkańcy tworzą wspól-
notę samorządową. A zatem nie jest tak, jak zwykle 
się uważa, że samorząd to tylko radni, urząd miejski 
i urzędnicy. Miasto należy do mieszkańców i ta pro-
sta prawda jest wyznacznikiem moich działań.

– Jak one wyglądają w praktyce?

– Pracy w samorządzie uczę się od lat. Taką szansę 
dała mi bliska współpraca z  prezydentem Zbignie-
wem Podrazą. To on zebrał grupę młodych ludzi, za-
ufał nam i  zaprosił do współpracy na rzecz miasta. 
Z wielkim entuzjazmem, typowym dla młodego wie-
ku, zabraliśmy się do pracy, tworząc zespół, którego 
zadaniem było wyszukiwanie i wdrażanie innowacji.

– Co udało wam się zrobić?

– Przede wszystkim udało nam się, jak to nazy-
wam, odczarować Dąbrowę, sprawiając, że dąbro-
wianie w coraz większym stopniu identyfikują się ze 
swoim miastem i, co równie ważne, mają od nas coraz 
większe oczekiwania. 10 lat temu w Dąbrowie obra-
liśmy kurs otwartej rozmowy o  naszych wspólnych 
problemach i  wyzwaniach, jakie przed nami stoją. 
Oczywiście bywa i  tak, że z uwagi na skomplikowa-
nie spraw, nie udaje się wypracować wspólnego mia-
nownika. Dlatego udoskonalamy dąbrowski dialog, 
w ostatnim czasie wyraźnie poprawiła się współpraca 
urzędu z organizacjami pozarządowymi, wzrosła ja-
kość konsultacji społecznych i z roku na rok zwiększa 
się udział mieszkańców w  procesie podejmowania 
decyzji. Kolejnym ze stosowanych przez nas narzędzi 
jest budżet partycypacyjny, na który patrzę przede 

wszystkim przez pryzmat angażowania dąbrowian 
w życie miasta.

– Samorządowcy z innych miast mówią, że 
jest Pan entuzjastą angażowania mieszkańców 
w decydowanie o mieście i wszystkich do tego 
namawia.

– Zgadza się, namawiam innych samorządowców, 
ponieważ uważam, że to najlepsza droga do lepsze-
go zarządzania miastami. Dialog społeczny i  party-
cypacja oznacza bycie w ciągłym kontakcie z miesz-
kańcami i reagowanie na ich oczekiwania. Wiąże się 
z tym wzajemna edukacja i budowanie stałych relacji 
między władzą a mieszkańcami. To wszystkim może 
wyjść tylko na dobre.

– Od lipca pełni Pan funkcję wiceprezydenta 
Dąbrowy Górniczej. To nowe wyzwanie. Co 
będzie priorytetem Pana działań?

– To oczywiste, że taka funkcja daje więcej moż-
liwości działania. Ale nadal, pod kierunkiem Zbi-
gniewa Podrazy, pracujemy w  zespole. Tutaj nic się 
nie zmieniło. Nowym i z pewnością ważnym projek-
tem jest Fabryka Pełna Życia, czyli stworzenie nowej 
przestrzeni publicznej w centrum miasta na terenach 
dawnej fabryki Defum. Dla nas ten projekt jest tak 
ważny, że zanim w  ten teren wejdziemy z  działa-
niami inwestycyjnymi, chcemy poznać oczekiwania 
mieszkańców. Zamierzamy też pozyskać partnerów 
i  wykorzystać środki pozabudżetowe. Chodzi o to, 
żeby finalnie miejsce to stało się nowym, tętniącym 
życiem, centrum naszego miasta. Teraz mamy dwa 
lata na to, by ze środków pozyskanych z  Minister-
stwa Rozwoju przygotować projekt i  zacząć realizo-
wać inwestycje. A  zatem przed nami czas otwartej 
dyskusji z  mieszkańcami i  potencjalnymi użytkow-
nikami nowego centrum, czas pracy urbanistów i so-
cjologów oraz cały szereg wydarzeń mających na celu 
przyzwyczajenie dąbrowian do korzystania z  nowej 
przestrzeni i  zwiększenie wśród nich zainteresowa-
nia tym miejscem.

– A zatem czas na nowe centrum miasta?

– Tak, ale muszę podkreślić, że nasze działania nie 
będą się koncentrować wyłącznie w śródmieściu. Bę-
dziemy poprawiać jakość przestrzeni publicznej na 
terenie całego miasta, bo przyjazna i bezpieczna prze-
strzeń to atrakcyjne miejsca do spotkań i odpoczynku 
dla mieszkańców. Często do poprawy niekorzystnego 
stanu rzeczy nie trzeba dużych środków, wystarczy do-
bre zidentyfikowanie właściwych miejsc i  potrzeb ich 
użytkowników. Dodatkowo, zamierzamy usprawnić 
komunikację publiczną, zintegrować środki transpor-
tu po to, żeby mieszkańcy chętniej wybierali autobus, 
tramwaj i  rower w  poruszaniu się po mieście. Duże 
nadzieje wiążę z zapowiedziami PKP dotyczącymi mo-
dernizacji dworców w  centrum i  Gołonogu, i  dlatego 
planujemy budowę centrów przesiadkowych, będących 
uzupełnieniem tego projektu. Jak widać, nie zwalniamy 
tempa. Pracujemy nad miejską polityką mieszkaniową 
i wieloma innymi projektami, które poprawią warun-
ki życia w  naszym mieście. Co najważniejsze, praca 
nad wszystkimi projektami inwestycyjnymi jest pra-
cą zespołową. A to, jak wynika z mojego doświadcze-
nia, daje efekty końcowe w postaci dobrych, funkcjo-
nalnych realizacji.

– Przy takim natłoku zadań pański rower 
porośnie kurzem.

– Nic z tych rzeczy. Od czasu do czasu, jak to mó-
wią cykliści, muszę go przewietrzyć. Robię pętlę po 
Dąbrowie albo jadę przed siebie. To znakomity spo-
sób na codzienne stresy. Poza tym z poziomu chod-
nika patrzę na miasto, a to dobra perspektywa, dzięki 
niej nie tracę kontaktu z rzeczywistością.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Cius
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Lubię wyzwania
Rozmowa z Damianem Rutkowskim, zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej.

- Od 1 lipca jest Pan wiceprezydentem Dąbro-
wy Górniczej. Czy w tym czasie wydarzyło się już 
coś, z czego jest Pan szczególnie zadowolony?

To niewiele ponad dwa miesiące, ale tak – kilka zała-
twionych spraw mam już na swoim koncie. Cieszy mnie 
na przykład, że udało nam się uchronić przed wyburze-
niem wiadukt w Ujejscu, będący wielkim ułatwieniem 
dla mieszkańców tej dzielnicy.

– Czy to prawda, że zaczynał Pan pracę w dą-
browskim urzędzie miejskim na stanowisku 
archiwisty?

– Owszem, przed dziesięciu laty zostałem przyjęty do 
pracy w urzędzie, właśnie jako archiwista. W ciągu tej 
dekady odbyłem drogę po wszystkich szczeblach urzęd-
niczej drabiny. Byłem młodszym referentem, specjali-
stą, podinspektorem, głównym specjalistą, naczelni-
kiem wydziału, a teraz jestem zastępcą prezydenta. To 
bardzo przydatne doświadczenia. Dzięki temu wiem na 
przykład, jaką drogę musi odbyć sprawa, by została sfi-
nalizowana.

– Przed Panem poważne wyzwanie, tym bar-
dziej, że nadzoruje Pan strategiczne wydziały 
i spółki z punktu widzenia bieżącego funkcjono-
wania miasta. A przecież Dąbrowa Górnicza to 
największe terytorialnie miasto w województwie 
śląskim i dziewiąte w kraju.

– Ale ja lubię wyzwania i zdaję sobie sprawę z odpo-
wiedzialności, którą na siebie wziąłem. W Dąbrowie jest 
ponad 400  km dróg wewnętrznych i  prawie dwa razy 
więcej chodników. Nasze sieci wodociągowe i  kanali-
zacyjne należą do najdłuższych w Polsce. Zapewniamy 
odbiór śmieci i czystość na rozległym terenie – od Pu-
styni Błędowskiej po granice z Będzinem. Miasto musi 
być bezpieczne i  przygotowane również na kaprysy 
i anomalia pogodowe.

– Chce Pan coś zmieniać w bieżącym funkcjo-
nowaniu miasta czy też może wszystko z grubsza 
działa sprawnie?

– Nie ma idealnych miast. Wszędzie jest coś do zro-
bienia i ulepszenia. Najbardziej zależy mi na tym, żeby 
zwiększyć stopień bezpieczeństwa na dąbrowskich osie-
dlach i drogach. Musimy także poprawić estetykę mia-
sta, tutaj jest naprawdę sporo do zrobienia. Kolejne wy-
zwanie to porządek urbanistyczny Dąbrowy Górniczej. 
Świeżym okiem trzeba spojrzeć na główne osie komuni-
kacyjne, drogi dojazdowe, układ i funkcjonalność osie-
dli i dostosować je do aktualnych potrzeb i kierunków 
rozwoju miasta.

– Jakiś konkretny przykład?

– Proszę bardzo, chociaż zaznaczam, że jest to tylko 
wycinek ogólnego programu usprawnienia komuni-
kacji w Dąbrowie Górniczej. Przygotowujemy obecnie 
projekt całkowicie nowej drogi, która docelowo połą-
czy ul. Poniatowskiego na Redenie z ulicą Perla i dalej 
z  drogą wojewódzką 910 na wysokości byłej Kopalni 
Paryż. Wraz z nową drogą powstanie chodnik dla pie-
szych oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. To nie 
wszystko, w harmonogramie robót przewidzianych do 
realizacji w tym obszarze, w ramach odrębnego zadania 
znajduje się budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Ko-
lejowej i Konopnickiej, tunelu pod torami kolejowymi 
w sąsiedztwie dworca PKP, który zastąpi dotychczasowy 

przejazd kolejowy z zaporami. W ten sposób powstanie 
kompletny ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż torów 
kolejowych i będący ważnym odciążeniem dla główne-
go traktu zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta, 
a więc ulicy Królowej Jadwigi.

– A co z dąbrowskimi dworcami kolejowymi?

– Tutaj liczymy na przełom, bo jesteśmy na dobrej 
drodze, aby nie tylko wyremontować dworce, ale tak-
że wykorzystać pod względem komunikacyjnym tereny 
przylegające do nich.

– Może Pan zdradzić trochę szczegółów?

– Oczywiście, po pierwsze zostaną przywrócone do 
użytkowania zabytkowe dworce w  centrum Dąbrowy 
Górniczej i w Gołonogu. Ich remonty będą połączone 
z całkowitą modernizacją budynków i dostosowaniem 
do współczesnych potrzeb i  oczekiwań podróżnych. 
Dodatkowo, w  sąsiedztwie dworców w  śródmieściu, 
Gołonogu i Ząbkowicach powstaną nowe centra prze-
siadkowe z  wygodnymi parkingami, bezpiecznymi 
przejściami podziemnymi pod torami – dla pieszych 
i  rowerzystów. Centra te umożliwią przesiadki miesz-
kańców w relacjach pociąg – autobus – samochód – ro-
wer. Już w przyszłym roku rozpoczną się prace projek-
towe, a  cały program rewitalizacji dworców i  budowy 
centrów przesiadkowych powinien zostać zrealizowany 
w okresie dwóch, trzech lat.

– A co poza tym?

– Czeka nas nowe spojrzenie na parki miejskie, eko-
logiczne oświetlenie, funkcjonalne i  estetyczne meble 
miejskie, kosze na śmieci, boiska, place zabaw. Mam 
dwoje małych dzieci, więc naturalnie zajmują mnie tak-
że kwestie ochrony środowiska, zwłaszcza troska o czy-
ste powietrze i wodę. A to bardzo szeroki problem i ko-
nieczność znalezienia właściwych odpowiedzi na wiele 
pytań, np.  jak rozwijać potencjał gospodarczy miasta, 
w  jaki sposób zachować równowagę pomiędzy inwe-
stycjami w śródmieściu i w poszczególnych dzielnicach 
Dąbrowy czy też jak zracjonalizować komunikację pu-
bliczną.

Z duża swobodą operuje Pan nazwami dąbrow-
skich ulic i skwerów. Skąd ta biegłość?

– Moja rodzina od pokoleń związana jest z Dąbrową 
Górniczą. Ja także tutaj spędziłem dzieciństwo, dora-

stałem i pracuję. Znam więc nasze miasto od podszew-
ki. Dlatego nie ukrywam, że obok satysfakcji z możli-
wości wpływania na rozwój Dąbrowy, czuję ogromną 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Cius

Musimy także poprawić estety-
kę miasta, tutaj jest naprawdę 
sporo do zrobienia. Kolejne wy-
zwanie to porządek urbanistycz-
ny Dąbrowy Górniczej. Świeżym 
okiem trzeba spojrzeć na głów-
ne osie komunikacyjne, drogi 
dojazdowe, układ i funkcjonal-
ność osiedli i dostosować je do 
aktualnych potrzeb i kierunków 
rozwoju miasta.
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Mamo! Tato! Chcę się spotkać z...
... Dżokiem, Elfem, Klifką i Ciumkami! Do placó-

wek dąbrowskiej biblioteki zawitają autorzy książek 
dla dzieci i młodzieży. Pisarze poprowadzą ciekawe 
spotkania i  przybliżą fascynujący świat literatury. 
To również doskonała okazja do zdobycia autografu.

We wrześniu w  naszych literackich progach 
pojawił się Dariusz Rekosz i  Marcin Pałasz. Za 
chwilę dołączą do nich kolejni twórcy. Pierwsza 
przybędzie Barbara Gawryluk i  4  październi-

ka poprowadzi spotkanie w  Bibliotece Głównej 
(ul.  T. Kościuszki  25) o  godz. 9.00, a  następnie 
w  Filii nr  13 (ul. Pocztowa  3) o  godz. 11.00. Ka-
zimierz Szymeczko zapuka do Filii nr  5 (Al.  J. 
Piłsudskiego 32) 18  października o  godz. 10.00. 
Miesiąc zakończą spotkania z  Pawłem Beręsewi-
czem 27 października w Bibliotece Głównej (ul. T. 
Kościuszki 25) o godz. 9.00 i w Filii nr 3 (ul. Wy-
bickiego 3a) o godz. 11.00. Wstęp wolny.

Uwaga zmiany! W  związku z  ogromnym zain-
teresowaniem piątkowymi spektaklami dla dzie-
ci, wprowadziliśmy bezpłatne bilety. Wejściówki 
będą rozdawane w punkcie ksero Biblioteki Głów-
nej w  czwartki (w  godzinach otwarcia biblioteki) 
oraz piątki (od godz. 17:00). Jedna osoba może 
otrzymać maksymalnie 4 bilety. Liczba wejściówek 
ograniczona, nie prowadzimy wcześniejszych re-
zerwacji! Wejście na salę audiowizualną od godz. 
17:45 wyłącznie z biletami.

Ole! Przyjdź ze swoją muletą 
i zatańcz flamenco z bykami
Po raz czwarty w szranki 
staną miłośnicy poprawnej 
polszczyzny. IV Dyktando 
Dąbrowskie „Walka z bykami, 
czyli ortograficzna corrida” 
odbędzie się 22 października 
o godz. 11.00 w Bibliotece 
Głównej MBP (ul. T. Kościuszki 
25, Dąbrowa Górnicza).

Do konkursu może zgłosić się każdy, kto ukończył 16. 
rok życia i  jest zameldowany na terenie województwa 
śląskiego. W tym roku uczestnicy dyktanda zmierzą się 
z  tekstem przygotowanym przez Dariusza Rekosza  – 
dąbrowskiego autora popularnych książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Dyktando poprowadzi Agnieszka Strzemińska – 
dziennikarka popularyzująca poprawną polszczyznę na 
antenie Polskiego Radia Katowice, uhonorowana przez 
Radę Języka Polskiego Medalem Ambasadora Polsz-
czyzny. „Walkę z bykami” oceniać będzie jury, któremu 
przewodniczyć będzie dr hab. Danuta Krzyżyk – języ-

koznawca z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Impreza będzie nie tylko okazją do promocji kul-
tury naszego języka ojczystego, ale przede wszystkim 
świetną zabawą i  możliwością zdobycia cennych na-
gród. Mistrz ortografii otrzyma tytuł „Pogromcy by-
ków” oraz nagrodę finansową. Zgłoszenia do konkur-
su przyjmowane są do 14  października 2016  r. Liczba 
miejsc ograniczona.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa 
Regulamin. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można po-
brać na stronie biblioteki: www.biblioteka-dg.pl

portrety Agnieszki Osieckiej
Dąbrowska biblioteka zaprasza miłośników fotografii 

na sentymentalną podróż śladami Osieckiej.
Portrety Agnieszki Osieckiej zostały wykonane przez 

zaprzyjaźnionego z  artystką od lat szkolnych – Jana 
Borkowskiego i  dopełniają bogaty życiorys lat mło-
dzieńczych poetki, ilustrując jednocześnie klimat tego 
szczególnego okresu jej życia i  twórczości. Fotografie 
zebrane zostały w pięciu tematycznych grupach: obraz-
ki z Łazienek, plenerowe, mazurskie, różne i portrety.

Na ekspozycję składa się 26 fotogramów w  różnych 
formatach, które już od 1 października będzie można 
oglądać w Galerii Klubowej oraz holu Biblioteki Głów-
nej (ul. T. Kościuszki 25). Wystawa potrwa do końca 
października. Wstęp wolny.
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14 jubileusze

GRUPA 1
50-lecie, godzina 10:00
1. Cecha Henryka, Piotr
2. Cichor Danuta, Bolesław
3. Dydak Halina, Ryszard
4. Dzierżek Krystyna, Andrzej
5. Grelewicz Stanisława, Jan
6. Herman Anna, Witold
7. Hocheisel Krystyna, Norbert
8. Honiek Stanisława, Ryszard
9. Jordan Barbara, Eugeniusz
10. Kachniarz Henryka, Jan
11. Kawka Danuta, Józef
12. Kozińscy Zofia, Tadeusz
13. Król Irena, Ewaryst
14. Malanowicz Lidia, Mieczysław
15. Mikołajek Stanisława, Stanisław
16. Pawłowscy Eleonora, Janusz
17. Pęcak Marianna, Stanisław
18. Sikora Maria, Alojzy
19. Sławińscy Jadwiga, Jerzy
20. Słowińscy Zofia, Feliks
21. Szopa Wiesława, Bogusław
22. Śpiewak Renisława, Władysław
23. Warzbińscy Krystyna, Walenty
24. Wojtala Kazimiera, Witold

GRUPA 2
50-lecie, godzina 11:30
1. Aleksandrowicz Janina, Ryszard
2. Biernaccy Elżbieta, Wacław
3. Duraj Wanda, Henryk
4. Francik Halina, Stanisław
5. Gola Elżbieta, Marek
6. Izdebscy Janina, Tadeusz
7. Janus Wanda, Remigiusz
8. Luboń Danuta, Kazimierz
9. Małek Wiesława, Zbigniew
10. Matuszek Anna, Stanisław
11. Miter Barbara, Mieczysław
12. Młyńscy Lidia, Czesław
13. Myrta Irena, Eugeniusz
14. Nowinowscy Helena, Jerzy
15. Ościk Romana, Janusz
16. Pasamonik Teresa, Julian
17. Pierścińscy Zofia, Adam
18. Rurańscy Krystyna, Lechosław
19. Skowrońscy Henryka, Henryk
20. Skurczyńscy Teresa, Stanisław
21. Smoleń Maria, Sławomir
22. Szkoda Genowefa, Marian
23. Wilczak Czesława, Zygmunt
24. Wilczek Zofia, Józef
25. Wywiał Anna, Kazimierz
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15jubileusze

GRUPA 3
60-lecie, godzina 13:00
1. Chochołowicz Irena, Stanisław
2. Czarneccy Zofia, Władysław
3. Dobrowolska Krystyna, Jan
4. Drapacz Longina, Kazimierz
5. Frankiewicz Genowefa, Stanisław
6. Gancarczyk Irena, Stanisław
7. Grossman Irena, Alfred
8. Hulist Daniela, Edward
9. Kalarus Krystyna, Bogusław
10. Krawczyk Irena, Wiesław
11. Kuczabińscy Maria, Andrzej
12. Marian Krystyna, Piotr
13. Markiewicz Rozalia, Jan
14. Mazgaj Janina, Franciszek
15. Ryszewska Marianna, Mieczysław
16. Sokołowscy Jadwiga, Czesław
17. Stęplewscy Maria, Adam
18. Sus Lucyna, Waldemar
19. Szlęzak Wiesława, Jerzy
20. Tymowicz Janina, Bolesław
21. Winkler Stefania, Mieczysław
22. Wojciechowscy Elżbieta, Leszek
23. Wyrwa Helena, Marian
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W Pałacu Kultury Zagłębia odbyły się uroczyste obchody związane z rocznicą 30-lecia istnienia 
Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. W trakcie gali wręczono odznaczenia oraz wyróżnienia, 
zaprezentowano działalność towarzystwa. Obecni goście mogli wysłuchać koncertu Przemysława 
Smolarskiego i Mariusza Kalagi.
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JESIENNY SZAFING PEŁEN KULTURY

SEZON NA KADR

Zmiana pory roku to idealny czas na zrobienie przeglądu garderoby – zwłaszcza ubrań dziecięcych, któ-
re szybko przestają pasować na dotychczasowego właściciela. Pałac Kultury Zagłębia daje rodzicom 
możliwość ich sprzedaży lub wymiany podczas „Szafy Dzieciaka”, czyli jesiennego szafingu.

Kolejna edycja imprezy łączącej przyjemne z pożytecz-
nym odbędzie się w pałacu 1 października, w godz. od 11 
do 17. Oprócz wizyty na stoiskach z ubraniami, akcesoria-
mi dla dzieci i zabawkami, będzie można skorzystać z sze-
rokiej oferty zabaw i  atrakcji kulturalnych. Gdy rodzice 
będą kompletować wyprawkę na sezon jesienno-zimowy, 
dzieci będą mogły wybrać się na film do Kina Kadr. Na 
pałacowym wielkim ekranie wyświetlone będą dwa tytu-
ły: „Szajbus i pingwiny” oraz „Jak zostać kotem? ”. Ponad-
to, będzie można wziąć udział w warsztatach i animacjach 
przygotowanych w specjalnie na ten dzień zaaranżowanej 
bawialni. Justyna Staworzyńska, zaprzyjaźniona z  pała-
cem fotografka, zaprosi najmłodszych do udziału w mi-
nisesji fotograficznej. Główną atrakcją szafingu – oprócz 
ubrań oczywiście – będzie spektakl Teatru Moich Marzeń, 

pt. „O Czerwonym Kapturku, czyli do prawdy po sznur-
ku”, połączony z  zajęciami teatralnymi. Przedstawienie 
zostanie wystawione tego dnia aż trzy razy (o godz. 11, 13 
i 15), za każdym razem publiczność zasiądzie wraz z akto-
rami na scenie. – Znajdzie się również coś dla przyszłych 
i młodych mam – obiecuje Edyta Piekoszewska z działu 
Organizacji Imprez PKZ. – Będzie to „Chustowykład”, 
spotkanie z doradcą noszenia dzieci w chustach – wyja-
śnia. Dodatkowymi pozycjami szafingowego programu 
będą: tworzenie instrumentów, układanie mozaiki z pły-
tek ceramicznych, malowanie na wodzie i przyozdabianie 
gotowych elementów dekoracyjnych wzorami inspirowa-
nymi naturą, podczas warsztatów plastycznych. Więcej 
informacji na temat programu można znaleźć na stronie 
www.palac.art.pl.

Przejażdżka maluchem po Saharze. Wspinaczka 
na wulkan Popocatepetl. Wspólny obiad z  Bek-
sińskimi. Poszukiwanie pingwinów z  Szajbu-
sem oraz rozwikłanie zagadki morderstwa – to 
wszystko w  najbliższym czasie czeka na widzów 
w Kinie Kadr.

30 września będzie stał pod znakiem nowych, pol-
skich filmów. Poznamy sagę rodziny Beksińskich, 
w  filmie biograficznym Jana P. Matuszyńskiego 
„Ostatnia rodzina” z  Andrzejem Sewerynem w  roli 
głównej oraz zagłębimy się w  zagadkę kryminalną 
w dziele Mariusza Gawrysia pt. „Sługi Boże”. Pierw-
szy dzień października to filmy dla dzieci, które wy-
świetlimy w ramach imprezy „Szafa Dzieciaka”. Tego 
dnia, na wielkim ekranie najmłodsi kinomaniacy 

zobaczą „Szajbusa i pingwiny” i film „Jak zostać ko-
tem?” z Tomaszem Kotem w roli… kota. W jesiennym 
repertuarze kina czekają także spotkania ze znanymi 
podróżnikami. Poznamy historię Arkadego Pawła 
Fiedlera – wnuka słynnego reportażysty – człowieka, 
który przejechał przez Afrykę maluchem. Z opowia-
dań Grzegorza Gawlika dowiemy się, jakie niebez-
pieczeństwa czyhają na nas podczas wspinaczki na 
wulkan, a Elżbieta Dzikowska opowie o swojej karie-
rze podróżniczej, reżyserskiej i pisarskiej. Wszystkie 
te spotkania odbędą się w ramach Festiwalu Kultury 
ZagłębieWood. Gdyby tego było mało – rusza nowy 
rok szkolny w  projekcie „KinoSzkoła” (współfinan-
sowany przez Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych oraz 
Filmotekę Narodową).

Po raz pierwszy widownia zasiądzie na scenie!
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„Marka – Śląskie” dla ArcelorMittal Poland
Na początku września podczas oficjalnej gali w Gliwicach 
rozstrzygnięto VII edycję konkursu „Marka-Śląskie” 2016, 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwi-
cach. Firma ArcelorMittal Poland zdobyła nagrodę w kategorii 
„Produkt” za 120-metrową szynę.

Konkurs ma na celu wyłonienie i  wy-
promowanie produktów, firm i przedsię-
wzięć, które ze względu na swoją jakość, 
unikatowe walory i związki z wojewódz-
twem śląskim, reprezentują poziom nie-
przeciętny, godny do naśladowania.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, 
które jest symbolem jakości, solidności 
i  promuje produkty wytwarzane na Ślą-
sku, nie tylko w  Polsce, ale i  na świecie. 
Długa szyna jest naszym sztandarowym 
produktem. Do tej pory produkowaliśmy 
szyny o długości do 30 metrów. W 2014 
roku zrealizowaliśmy strategiczny pro-
jekt o wartości 140 mln zł umożliwiający 
produkcję szyn 120–metrowych. Tym 
samym jesteśmy jednym z niewielu pro-
ducentów szyny o takiej długości. Posze-
rzyliśmy portfolio koncernu o  produkty 
o  większej wartości dodanej, co z  kolei 
dało nam możliwość uczestniczenia 

w  projektach obejmujących moderniza-
cję istniejących i  budowę nowych torów 
dla pociągów dużych prędkości. Również 
przy modernizacji szlaków dla szybkości 
konwencjonalnych preferowane są szy-
ny długie ze względu na skrócenie czasu 
zamknięcia torów podczas robót toro-
wych oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
i komfortu przewożonych ludzi i towarów 
– mówi Tomasz Dzierżawczyk, dyrektor 
Zakładu Walcownia Duża. – Nagroda ta 
będzie dodatkową motywacją dla nas, aby 
wytwarzać coraz to lepsze i bezpieczniej-
sze produkty.

Szyny jako produkty wysoko prze-
tworzone są kluczowym segmentem dla 
koncernu. ArcelorMittal ze swoimi za-
kładami produkującymi szyny w  Hisz-
panii, Luksemburgu, w  Polsce i  w  USA 
jest wiodącym producentem szyn kolejo-
wych, tramwajowych, podsuwnicowych, 

pośrednich oraz akcesoriów kolejowych. 
Dostarczamy szyny najwyższej jakości dla 
klientów na całym świecie. ArcelorMittal 
angażuje się w ciągłe doskonalenie swoich 
produktów, rozwijając nowe typy szyn 
i technik spawania.

Szyny ArcelorMittal możemy zobaczyć 
w  projektach infrastrukturalnych w  du-

żych miastach na całym świecie. Klien-
tami ArcelorMittal są Deutsche Bahn, 
ADIF (Hiszpania), RFI (Włochy) oraz 
SNCF (Francja).

Zapraszamy do wirtualnego spaceru 
po naszych zakładach w  Luksemburgu, 
Hiszpanii i w Polsce:

www.rails.arcelormittal.com/Virtualtour

Oznakowane i gotowe szyny do wysyłki w dąbrowskiej walcowni dużej. 

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

• Montaż nawiewników, tel. 600 498 178

• Docieplenia, remonty, okna, drzwi, tel. 501 478 135.

Ogłoszenia drobne

11 września 62 rolkarzy i 157 rowerzystów stanęło na starcie VI 
Dębowego Maratonu Rolkowo-Rowerowego. Oprócz głównych za-
wodów, odbył się również rowerowy wyścig dla najmłodszych.
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Testują możliwości przed sezonem
Pełną parą idą przygotowania 
dąbrowskich koszykarzy do 
kolejnego sezonu w ekstraklasie. 
Ich bilans kontrolnych potyczek 
to 6-0. Walkę o „prawdziwe” 
punkty rozpoczną 8 
października. Wtedy podejmą 
Asseco Gdynia.

W  trzeci weekend września MKS Dąbrowa Gór-
nicza wyjechał do Warki na turniej z  BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski, Treflem Sopot oraz wicemi-
strzem Polski – Rosą Radom. W  pierwszy dzień ry-
walizacji ekipa z  Zagłębia pewnie pokonała drużynę 
Stali 79:60. Najlepszym punktującym w  szeregach 
MKS-u  był Jeremiah Wilson. Skończył z  dorobkiem 
16 oczek. Kolejnych 14 dołożył Kerron Johnson. 
Następnego dnia dąbrowianie rozegrali sparing 
z  zespołem Trefla. Zwycięstwo 80:61 po raz kolej-
ny pomógł odnieść Wilson, zdobywając 14 punk-
tów. Z  dorobkiem 12 oczek spotkanie zakoń-
czył nasz kapitan – Piotr Pamuła. W  ostatnim 
starciu turnieju MKS czekało największe wyzwanie. 
Rosa Radom w  poprzednim sezonie Tauron Basket 
Ligi uległa tylko Stelemtowi BC Zielona Góra. Co 
prawda nasz ostatni przeciwnik nadal był bez swojego 
pierwszego trenera – Wojciecha Kamińskiego, ale to 
nie zmienia faktu, że ogranie jednego z faworytów za-
wsze stanowi dodatkową motywację. Pierwszą połowę 
Rosa kończyła z  7-punktowym prowadzeniem 41:34. 
Nie wiemy, co dokładnie trener Anzulović powiedział 
swoim podopiecznym w przerwie, ale komunikat musiał 
być skuteczny, bo pościg MKS-u zamienił się w ucieczkę 
i na pewnym etapie czwartej kwarty goście z Dąbrowy 
prowadzili już 10 punktami. Prowadzenie udało się obro-
nić i hat-trick stał się faktem. Najlepszym zawodnikiem 

meczu był Bartek Wołoszyn kończąc z  21 punktami. 
– To był dla nas bardzo dobry turniej, trzy naprawdę 
mocne mecze. Przetestowaliśmy nasze możliwości 
przeciwko trzem dobrym zespołom Stali, Trefla i Rosy. 
Jestem usatysfakcjonowany, bo wyglądaliśmy całkiem 
nieźle. Każdy gracz dawał z  siebie sto procent i  wie-
le rzeczy udało się przetestować. Jesteśmy w  połowie 
okresu przygotowań i wszystko idzie zgodnie z planem 
– przyznał trener Anzulović.

Wcześniej dąbrowianie zaliczyli trzy zwycięstwa 
w  pojedynkach, w  których ich rywalami byli Pogoń 
Prudnik, Polfarmex Kutno i  BK NH Ostrawa. Walkę 
o  ligowe punkty dąbrowianie rozpoczną 8 październi-
ka. Wtedy we własnej hali podejmą Asseco Gdynia.

W  składzie MKS-u, który jesienią przystąpi po raz 
trzeci do występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, 
zaszły spore zmiany. W kadrze znaleźli się nowi gracze: 
Maciej Kucharek, Bartłomiej Wołoszyn, Witalij Kowa-
lenko, Jakub Parzeński, Kendall Gray, Kerron Johnson 
i Alex Hamilton. Najnowszym nabytkiem jest Jeremiah 
Wilson, który niemal w ostatniej chwili zastąpił Sama 
Dowera. Pozyskanie go było koniecznością, ponieważ 
Dower nie stawił się w klubie we wskazanym terminie 
i nie przystąpił do treningów w okresie przygotowaw-
czym. Było to złamanie warunków kontraktu, dlatego 
zarząd MKS-u  postanowił go rozwiązać. W  składzie 
pozostali Marcin Piechowicz, Przemysław Szymański, 
Piotr Pamuła, Patryk Wieczorek i Marcin Wit.

Przygotowania na ostatniej prostej!
Za niecały miesiąc Tauron MKS Dąbrowa 

Górnicza rozpocznie ligowe zmagania. Klub 
pozyskał nową zawodniczkę, Regan Scott. Na 
przełomie września i  października zespół Ju-
ana Manuela Serramalery zagra w  Memoriale 
im. Agaty Mróz-Olszewkiej.

Dwa tygodnie – tyle spędziła w Dąbrowie Górni-
czej Julia Bessonnaya, która miała być nową przyj-
mującą Taurona MKS-u. Rosjanka, bez zapowiedzi, 
jednostronnie zerwała kontrakt i wróciła do swojego 
kraju, przez co klub musiał awaryjnie szukać nowej 
siatkarki. Na szczęście poszukiwania nie trwały zbyt 
długo i w niedzielnym sparingu z Budowlanymi To-
ruń – zaledwie kilka godzin po przylocie do Polski 
– zagrała już Regan Scott.

33-letnia amerykańska przyjmująca ma boga-
te CV. W  trakcie swojej kariery sportowej zdobyła   
m.in. mistrzostwo Portoryko (2015, Criollas de Ca-
guas), dwa srebrne medale mistrzostw Francji (2010, 
2011, Miluza) i  wicemistrzostwo Rumunii (2013, 
Dinamo Bukareszt). W  barwach Baku VK grała 

w  finale Pucharu Challenge (2012). Na koncie ma 
również występy w  reprezentacji Stanów Zjedno-
czonych, z  którą zdobyła srebrny (2014) i  brązowy 
medal (2011) Igrzysk Panamerykańskich.

Dąbrowie Górniczej brakuje już tylko trzech za-
wodniczek – kadrowiczek. Dominika Sobolska 
przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Belgii, 
a Kamila Ganszczyk i Tamara Kaliszuk są na kadrze 
„biało-czerwonych”. Ma to związek z  trwającymi 
eliminacjami do przyszłorocznych mistrzostw Eu-
ropy. Tauron MKS będzie musiał sobie radzić bez 
nich jeszcze w  dwóch sparingach z  Budowlanymi 
Łódź (piątek i sobota).

W  komplecie dąbrowianki powinny przystąpić 
do Memoriału im. Agaty Mróz-Olszewskiej, któ-
ry odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w dniach 30 
września – 2 października. Tauron MKS w  trakcie 
tych zawodów będzie miał okazję spotkać się z euro-
pejskimi drużynami – m.in. z CMS Bukareszt i Za-
rieczem Odincowo. Zapowiada się więc dobre prze-
tarcie nie tylko przed zbliżającą się ORLEN Ligą (15 
października), ale też Ligą Mistrzyń…

KADRA NA SEZON 2016/2017 
Rozgrywające: Yael Castiglione, Monika Smidova
Środkowe: Kamila Ganszczyk, Eleonora Dziękiewicz, 
Dominika Sobolska
Przyjmujące: Daria Paszek, Tamara Kaliszuk,  
Marta Ciesiulewicz, Regan Scott
Atakujące: Helena Horka, Anna Miros  
Libero: Kinga Drabek, Izabela Lemańczyk
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Od 30 września do 2 październi-
ka hala „Centrum” gościć będzie 
uczestników V Memoriału im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej.

Dąbrowa Górnicza była gospodarzem tej imprezy 
w 2011 r. Wtedy na boisku walczyły siatkarskie drużyny 
narodowe kobiet, a triumfatorem turnieju została Ro-
sja. Tym razem na parkiecie wystąpią żeńskie zespoły 
klubowe – Fenerbahçe Grundig Stambul z Turcji, „ZA-
RECHIE” Odintsovo z Rosji, CSM BUCURESTI z Ru-
munii oraz Tauron MKS Dąbrowa Górnicza.

Wydarzenie, przypominające utytułowaną siatkarkę 
Agatę Mróz-Olszewską, która zmarła na białaczkę, ma 
na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczą-
cej krwiodawstwa oraz transplantacji szpiku kostnego. 
W jego trakcie będzie można oddać krew oraz zareje-
strować się w bazie dawców szpiku kostnego.

– Cieszę się, że już po raz drugi w Dąbrowie będziemy 
gościć to wydarzenie. Memoriał jest nie tylko wspania-
łym widowiskiem sportowym, ale daje również możli-
wość osobistego wsparcia szczytnej idei krwiodawstwa 
i  transplantacji. Dzięki temu naprawdę każdy cząstką 
siebie może uratować komuś życie. Jest to niezwykle 
ważne, bo kiedyś sami możemy potrzebować takiej po-
mocy. Dlatego warto przy tej okazji zdobyć się na ten 
pozornie niewielki gest – oddać krew i zarejestrować się 
w bazie dawców szpiku – podkreśla Zbigniew Podraza, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.

Organizatorem Memoriału są Fundacja Kropla 
Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej, Miasto Dąbrowa 
Górnicza oraz Polski Związek Piłki Siatkowej. Wśród 
współorganizatorów i  partnerów znaleźli się  m.in. 
MKS Dąbrowa Górnicza, Izba Gospodarcza Ekspor-
terów i Importerów, AKP IRBA, Narodowe Centrum 

Krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, KIG i in.

Przedsięwzięcie objęła Honorowym Patronatem Mał-
żonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Inicjatywę wspierają m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystki, 
Minister Edukacji Narodowej, światowej sławy profesoro-
wie medycyny – m.in. Prof. Janusz Skalski, prof. Sławomi-
ra Kyrcz-Krzemień, wybitni sportowcy m.in.: Tomasz Gol-
lob, Piotr Gruszka, Robert Korzeniowski, Andrzej Supron, 
a także siatkarki grające z Agatą Mróz-Olszewską.

PROGRAM ROZGRYWEK:

Piątek, 30 września
17.00 mecz I
20.00 mecz II

Sobota, 1 października
11.00 mecz I
14.00 mecz II

Niedziela, 2 października
11.00 mecz I
14.00 mecz II

sport

Prawie 700 kolarzy rywalizowało 17 września w Dąbrowie Górniczej w finałowej edycji Skandia Maraton Lang Team. Razem 
z nimi na starcie pojawiła się Maja Włoszczowska, dwukrotna medalistka olimpijska. W strugach deszczu, ale z pozytywnym 
nastawieniem i z wielką wolą walki, zawodnicy ścigali się na trzech dystansach – Grand Fondo (81 km), Medio (65 km) i Mini (39 km). 
Nie zabrakło emocji, zmagań z czasem, z pogodą i z wyzwaniami czekającymi na trasie. Wyścigowi towarzyszyła parada rodzinna.

zagrają dla „kropli życia”
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