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NOWE PERONY NA DĄBROWSKICH DWORCACH I ZMODERNIZOWANE LINIE KOLEJOWE

Jaskółki na torach
PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły gruntowną modernizację głównego peronu na dworcu 
w centrum Dąbrowy Górniczej, który, podobnie jak perony w Ząbkowicach, zyska nowy blask.

Od połowy października, przy użyciu ciężkiego 
sprzętu, trwa demontaż starych umocnień i  betono-
wych płyt. Zgodnie z projektem, dotychczasowy peron 
zostanie zmodernizowany, tak by spełniał wszystkie 
standardy bezpieczeństwa. Będzie wyłożony między 
innymi antypoślizgowymi płytami. Wyraźnie będą 
też oznaczone strefy zagrożenia. Zamontowane zosta-
ną nowe wiaty dla podróżnych. Zaprojektowano rów-
nież punkty informacyjne dla pasażerów. Peron będą 
oświetlać nowe, energooszczędne lampy. Jak zapewnia 
inwestor, wysokość peronu zostanie dostosowana do 
nowego typu wagonów. Zostanie także zmniejszony 
prześwit pomiędzy krawędzią peronu, a stopniami za-
trzymujących się składów. Podczas remontu pojawią 
się utrudnienia dla pasażerów, dlatego w ciągu najbliż-
szych miesięcy warto zwracać uwagę na tablice infor-
macyjne. Kolej ostrzega także przed wchodzeniem na 
teren objęty budową. Pociągi będą się zatrzymywać tak, 
aby każdy mógł bezpiecznie wsiąść do wagonu lub wy-
siąść na nieremontowaną część peronu.

Wcześniej znacznie większą modernizację przeszedł 
dworzec w  Ząbkowicach. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S. A. prowadziły roboty rewitalizacyjne na trasie Za-
wiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno 
Szczakowa. To była jedna z najważniejszych inwestycji 

kolejowych w województwie śląskim, która otrzymała 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wymie-
niono wszystkie tory wraz z pozostałą infrastrukturą: 
siecią trakcyjną, przejazdami kolejowymi, peronami, 
mostami, wiaduktami i  przepustami oraz systemem 
sterowania ruchem pociągów. Wymieniono również 
99 rozjazdów. Wygląd zmieniła między innymi stacja 
w  Ząbkowicach. Gruntowny remont i  modernizację 
przeszedł peron 3, z którego odjeżdżają pociągi w kie-
runku Krakowa, który wcześniej był w opłakanym sta-
nie. Zmodernizowano także peron główny wykorzysty-
wany przez pasażerów jadących w  kierunku Katowic 
i  Zawiercia. Odnowiono między innymi zabytkowe 

zadaszenie i podwyższono płytę peronową. Dzięki re-
witalizacji przywrócono już maksymalne prędkości: 
120  km/h dla pociągów pasażerskich i  100  km/h dla 
pociągów towarowych. Pasażerowie podróżujący na tej 
trasie zaoszczędzą sporo czasu, gdyż docelowo podróż 
z Warszawy do Zagłębia potrwa niewiele ponad 2 go-
dziny. Podwyższy się także komfort i  bezpieczeństwo 
podróży.

To pierwsze dobre informacje o  dąbrowskich szla-
kach kolejowych od dłuższego czasu. Samorząd Dą-
browy Górniczej nadal oczekuje jednak na przełom ze 
strony PKP w sprawie gruntownej modernizacji dworca 
w centrum miasta. Grzegorz Cius

Samorząd Dąbrowy Górniczej 
nadal oczekuje jednak na prze-
łom ze strony PKP w sprawie 
gruntownej modernizacji dwor-
ca w centrum miasta.
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 sms szybki miejski serwis

29 września w Pałacu Kultury Zagłębia 
rozpoczął się trzydniowy VI Międzynaro-
dowy Przegląd Umiejętności Artystycznych 

PUMA 2015.

14 października w Pałacu Kultury Zagłę-
bia uhonorowano dąbrowskich nauczycieli 
i pracowników oświaty. 94 z nich otrzymało 
nagrody Prezydenta Miasta, siedmiu odebrało 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, a trzech 
Nagrodę Kuratora

12 października podczas 23 
Mistrzostw Świata Karate Shotokan 
SKDUN w Serbii, Katarzyna Janikow-
ska wygrała kata juniorek i zajęła też 
II miejsce w kumite. Jakub Janikowski 
dwukrotnie rywalizację zakończył na 
trzeciej pozycji, zarówno w kata, jak 
i kumite. Zawodnicy trenują w dąbrow-

skim KS Ronin

16 października podczas Narodowego 
Dnia Sportu Małopolski Finału Energa 
Sailing, na starcie stanęło 116 jachtów z 14 
klubów. Dziewięcioletnia Danuta Grudzień 
po dobrych pięciu wyścigach w klasie Opti-
mist, uplasowała się na pierwszym miejscu 
w swojej kategorii wiekowej
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7 października już po raz piąty na biegu orga-
nizowanym z okazji Tygodnia Zdrowia Arcelor-
Mittal Poland spotykali się hutnicy. W tym roku 
na starcie biegu wokół Pogorii III stanęło 137 

biegaczy i 35 „kijkarzy”

16 października w Urzędzie Miejskim 
z okazji Święta Drzewa odbyła się Młodzie-
żowa Sesja pn. „Każdy z nas może zazielenić 
swoje miasto”. Młodzież miała okzję spraw-
dzić się w mini konkursie przyrodniczym 
przeprowadzonym przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

w Będzinie.

nasz głos w radzie

8 października 2015 r. Władysław Kosiniak-Kamysz, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał członków 
Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. 
Rada składa się z 24 osób, w tym 5 przedstawicieli stro-
ny rządowej, 5 przedstawicieli strony samorządowej 
oraz 14 przedstawicieli i  przedstawicielek organizacji 
pozarządowych. Piotr Drygała – kierownik Biura Or-

ganizacji Pozarządowych i  Aktywności Obywatelskiej 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej będzie w niej 
reprezentował stronę samorządową.

Wręczenie nominacji na członków Rady odbyło się 
podczas inaugurującego posiedzenia w  dniu 21 paź-
dziernika 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

Dąbrowianin Roku
W gronie rodziny, znajomych, przyjaciół 
i przedstawicieli dąbrowskich stowarzy-
szeń oraz władz samorządowych 15 paź-
dziernika w Klubie Osiedlowym Helikon 
odbyła się uroczystość wręczenia statu-
etki Dąbrowianin Roku. 

Decyzją kapituły tytułem Dąbrowianin Roku został 
wyróżniony pośmiertnie Włodzimierz Goleniowski 
(1951 – 2015), społecznik, wieloletni Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, radny Rady Miej-
skiej w  latach 1994-1998 oraz 2002-2006. Zawodowo 
związany z Hutą Bankową, a od lat 90. członek TPDG 
i  jego prezes (1997-2007r.). Wiele jego działań zwią-
zanych było z dbałością o zachowanie historii miasta, 
jego pamiątek i  pamięci o  ludziach mających wpływ 
na losy Dąbrowy. Włodzimierz Goleniowski rozwi-
nął inicjatywę honorowania zasłużonych obywateli 
miasta tytułem Dąbrowianin Roku, serię wydawni-
czą „Dąbrowskiego Magazynu Historycznego” oraz 
kalendarzy historycznych. Okres jego prezesowania 
to także szereg wydarzeń o wydźwięku historycznym  
m.in. działania na rzecz przywrócenia pełnej nazwy 

dla Pałacu Kultury Zagłębia, odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej poświęconej Janowi Ziembie (2000r.), usta-
wienie przy Muzeum Miejskim „Sztygarka” zabytko-
wego młota parowego z  Huty Bankowej, ściągniecie 
do muzeum eksponatów związanych z  tą hutą, od-
słonięcie tablicy pamiątkowej Zygmunta Różyckiego 
w  Łęce (2003r.) oraz tablicy poświęconej Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego w budynku ZSZ „Sztygarka” 
(2005r.). az
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11 listopada 2015 (środa)
• godz. 9.30 – Oficjalne uroczystości pod pomnikiem Żołnierza 

Zwycięzcy z  udziałem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Or-
ganizacji Społeczno-Wychowawczej Samodzielnej Jednostki 
Strzeleckiej 2060 Dąbrowa Górnicza w 6. rocznicę odsłonięcia, 
składanie wiązanek kwiatów przez przedstawicieli organizacji, 
stowarzyszeń, placówek oświatowych, instytucji. Koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej. Plac 
Bema

• godz. 11:00 – Msza Święta za Ojczyznę z  udziałem pocztów 
sztandarowych organizacji, stowarzyszeń, placówek oświato-
wych, instytucji. Wystawienie urny z  ziemią z okolic pomnika 
Orląt Przemyskich w  Przemyślu. Bazylika Najświętszej Maryi 
Panny Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 17

• godz. 16:30 – „Ognisko patriotyzmu” – wydarzenie patriotyczne 
polegające na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych przy 
płonącym ognisku. Plac Wolności

• godz. 17:00 – Koncert Muzyki Polskiej w 155. rocznicę urodzin 
Ignacego Jana Paderewskiego. W  programie utwory: Ignacego 
Jana Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Zygmunta Noskow-
skiego, Maurycego Moszkowskiego, Leopolda Godowskiego. 
Wykonanie: Anna Hajduk – fortepian,  Katarzyna Hajduk- Ko-
nieczna-fortepian, Tomasz Konieczny – fortepian,  Śląska Or-
kiestra Kameralna pod dyrekcją Roberta Kabary, Pałac Kultury 
Zagłębia Sala Teatralna. Koncert biletowany

10 listopada 2015 (wtorek)
• godz. 10.00 – złożenie kwiatów pod „Dębem Wolności” z udzia-

łem młodzieży dąbrowskich liceów ogólnokształcących. Występ 
chóru z  Gimnazjum nr IV z  Dąbrowy Górniczej pod dyrekcją 
Roberta Leszczyńskiego, skwer przy ulicy Legionów Polskich

• I narodziła się Polska…- etiuda muzyczna w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 18 oraz projekcja filmu dokumentalno 
– historycznego „A jednak Polska” Wojciecha Ronisza dla mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych. Gmach Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69

 Zakończenie uroczystości planuje się około godz. 12:30

UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCE:

6 listopada (piątek)
• godz. 10:00 – XX Konkurs Recytatorski „Młodzi wobec Niepod-

ległości”
• Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30
• godz. 17.00 – „Polska to kraj piękniejszy od innych” –uroczy-

stość z  okazji Święta Niepodległości. Świetlica Środowiskowa 
PKZ w Okradzionowie ul. Białej Przemszy 23

10 listopada (wtorek)
Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy polskich walczących podczas 

I wojny światowej:
• godz. 12:00 – Cmentarz parafialny przy ul. 11 listopada
• godz. 13:00 – Cmentarz parafialny przy ul. Starocmentarnej
• godz. 13:30 – Cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej
• godz. 14.00 – złożenie wiązanki kwiatów na grobie phm Kazi-

mierza Kalagi – Honorowego Obywatela Miasta Dąbrowa Gór-
nicza  – Cmentarz parafialny w Ząbkowicach

• godz. 17.00 – „Radosna niepodległość” – spotkanie środowisko-
we dla mieszkańców. Świetlica Środowiskowa PKZ w Kuźniczce 
Nowej, ul. Górna 1

11 listopada (środa)
• godz. 15.30 – Msza święta w kościele pod wezwaniem Najświęt-

szej Maryi Panny Częstochowskiej pod przewodnictwem Ks. Bi-
skupa Grzegorza Kaszaka w intencji Ojczyzny

• godz. 16.30 – uroczystości pod obeliskiem Zygmunta Różyckie-
go. Świetlica Środowiskowa PKZ w Łęce, ul. Przelotowa 185A

9 -14 listopada
• wystawa tematyczna „O niepodległą Polskę – wystawa ze zbio-

rów Miejskiej Biblioteki Publicznej”.  Miejska Biblioteka Publicz-
na im. H. Kołłątaja, ul. Kościuszki 25
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Informator wyborczy
25 października 2015 r. odbędą 
sie wybory do Sejmu i Senatu 
RP. Lokale wyborcze czynne 
będą w godz. 7‑21.

Żeby wziąć udział w głosowaniu, musimy być zameldo-
wani w miejscowości, w której chcemy głosować albo po-
siadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybierając się do lokalu wyborczego, trzeba zabrać ze 
sobą dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód 
osobisty, prawo jazdy, paszport), a w przypadku głoso-
wania poza miejscem zamieszkania, również zaświad-
czenie o prawie do głosowania.

Otrzymamy dwie karty do głosowania: biała (w for-
mie książeczki) do Sejmu, żółta do Senatu. W karcie do 
Sejmu znajdzie się osiem list kandydatów, zgłoszonych 
przez komitety wyborcze. Na karcie do Senatu widnieć 
będą trzy nazwiska.

Żeby nasz głos był ważny, powinniśmy postawić znak 
„X” tylko przy jednym nazwisku kandydata z całej ksią-
żeczki. W  przypadku głosowania do Senatu, dla waż-
ności głosu należy wskazać znakiem „X” tylko jedną 
osobę.

Niepełnosprawni mogą skorzystać z bezpłatnego dowo-
zu do lokalu wyborczego. W dniu wyborów należy zgłosić 
pod numerem 32 295 67 16 chęć przejazdu.

Dąbrowa Górnicza należy do okręgu nr 32 w wybo-
rach do Sejmu i nr 76 w wyborach do Senatu. Okręg 
w  Sejmie reprezentować będzie 9 posłów i  jeden se-
nator. Miasto podzielone jest na 67 obwodów wybor-
czych. 

R E K L A M A

Lista lokali wyborczych 
przystosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych
• KOMISJA NR 1 – V LO, ul. Czapińskiego 8
• KOMISJA NR 3 i  4 – Zespół Szkół nr 7,  

ul. Jaworowa 6
• KOMISJA NR 8,9 I 10 – Zespół Szkół Spor-

towych, ul. Chopina 34
• KOMISJA NR 11 – Młodzieżowy Ośrodek 

Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30
• KOMISJA NR 16 – Gimnazjum nr 1,  

ul. Królowej Jadwigi 11
• KOMISJA NR 23 i 24 – Zespół Szkół nr 4, 

ul. Łęknice 35
• KOMISJA NR 43 – Przedszkole nr 12,  

ul. Krasickiego 1
• KOMISJA NR 46 i 47 – Szkoła Podstawowa 

nr 18, Aleja Józefa Piłsudskiego 73
• KOMISJA NR 53 i 54 – Dom Kultury Ząb-

kowice, ul. Chemiczna 2
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Pełnometrażowa parodia
Inspiracją były kulisy 
powstawania oscarowej 
superprodukcji. Tak narodził 
się pomysł na komedię fantasy, 
który od przeszło dekady 
realizuje Jarosław Cyba.

Wszystko zaczęło się 12 lat temu, po obejrzeniu do-
datków do „Władcy pierścieni”, pokazujących  m.in. 
przygotowania do zdjęć i pracę na planie filmowym.

– Kulisy produkcji, czyli tzw. „making off” tego wiel-
kiego filmowego dzieła, zachwyciły mnie bardziej niż sam 
film. Rozmach, profesjonalizm, nakład środków, tajniki 
sztuki filmowej i ogrom tego kolosalnego przedsięwzięcia 
był wprost fantastyczny – opowiada Jarosław Cyba, znany 
z występów w dąbrowskim kabarecie DNO.

– W  kabarecie wykonuję kostiumy i  rekwizyty, na-
kręciłem sporo krótkich filmów, mam kilku zaufanych 
przyjaciół, którzy na pewno chętnie mi pomogą. A po-
mysły? Pomysłów przecież póki co nie brakuje! – mówi 
Cyba.

Tak rozpoczęła się długa praca nad scenariuszem, 
scenografią i kostiumami.

– Scenariusz powstawał w  sumie przez 10 lat. Bez 
spinki, po prostu co jakiś czas wracałem do wordow-
skiego pliku z napisem – Film Fantasy. Nawet nie mia-
łem tytułu. Mnóstwo poprawek, zmian koncepcji, itp. 
W  tym czasie magazynowałem materiały, kostiumy, 
maski, miecze i wszelkie dodatki do scenografii. Jakiś 
czajnik ze śmietnika posłuży za hełm, stary karnisz 
za miecz, fajna poskręcana gałąź za laskę czarodzieja, 
a  przeźroczyste bombki na choinkę za oczy potwora, 
przez które będzie można coś widzieć. Lista potrzeb 
była ogromna i  mnóstwo czasu spędziłem w  warszta-
cie parząc się klejem termozgrzewalnym i  oblepiając 
silikonem. W momencie, gdy padnie pierwszy klaps już 
nic nie można zmienić w wyglądzie i kostiumie postaci, 

więc należy się naprawdę dobrze przygotować – wyja-
śnia Jarosław Cyba.

Pełnometrażowy, ponad dwugodzinny film ma już 
nazwę – The Lord of the Stars. Jak zapowiada twórca, 
będzie o sławie, o rządzy władzy, o pieniądzach, o bez-
względnym prawie show bussinesu.

– Fabuła zbudowana jest na przygodach głównego bo-
hatera Don Kichota, który wrzucony do krainy Medio-
landu pomaga mieszkańcom zwalczyć medialną tyra-
nię Lorda Fantaza. Jak przystało na parodię kultowych 
filmów fantasy, znajdziemy tutaj m.in. Gandalfa, Froda, 
Golluma, Drzewca, Conana, Harrego Pottera itp. – opi-
suje Cyba.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w październiku 2013 
roku. Za plenery posłużyły  m.in. hałdy w  Bytomiu, 

jurajskie skałki, kamieniołom w Jaworznie i dąbrowski 
park Zielona.

– Jednego dnia chcieliśmy nakręcić trzy sceny. Na-
kręciliśmy ledwo pół jednej. W tym momencie przyszła 
refleksja, że to nie będzie bułka z  masłem. Przez całą 
jesień nakręciliśmy dwie sceny i przyszła zima. Wiosną 
też nie było lepiej. W tygodniu zdjęcia odpadały, bo każ-
dy był zajęty. W weekend jakiś występ kabaretowy lub 
imieniny w rodzinie, w następny weekend pada, w na-
stępny ten nie może, potem tamten, do tego rodzina, 
dzieci, nie ma lekko – stwierdza Jarosław Cyba.

Teraz prace są już na półmetku i mają nabrać tempa. 
Zgodnie z  planem, wiosną powinny zostać nakręcone 
ostatnie sceny, później przyjdzie czas na postprodukcję. 
Premiera przewidziana jest na jesień. PK

Aleje jak nowe
We wrześniu zakończyła się moder-
nizacja ul. Majakowskiego. Do końca 
miesiąca prowadzone będą nasadze-
nia, po których Aleje w pełni zyskają 
nowy wygląd.

Wśród drzew i krzewów znajdą się: grusza drob-
noowocowa, sosna górska, jabłoń ozdobna, brzoza 
brodawkowata, jałowiec, berberys, krzewuszka cu-
downa, rozplenica japońska, śmiałek darniowy, roz-
chodnik okazały i tawuła japońska.

Nasadzenia są ostatnim akordem prac, które ob-
jęły m.in. remont sieci wodno-kanalizacyjnej, prze-
budowę sieci energetycznej, wymianę nawierzchni 
jezdni, montaż ławek, koszy i wiat przystankowych. 
Na ulicy wytyczono ścieżki rowerowe i miejsca po-
stojowe, wybrukowano parking przed cmentarzem. 
Na skrzyżowaniu ul. Majakowskiego i 11 Listopada 
powstało rondo.
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miliony na modernizacje szkół
Poprawa wizerunku szkoły, placówka nowoczesna 
i przyjazna dla uczniów oraz nauczycieli, a także wy-
mierne oszczędności energii cieplej i elektrycznej oraz 
zagospodarowanie terenów wokół szkół i modernizacja 
szkolnych baz sportowo‑rekreacyjnych. To wszystko 
są korzyści, jakie płyną z termomodernizacji szkół.

– W  ostatnich ośmiu latach miasto wydało na te zadania prawie 78 
mln zł. To pieniądze pochodzące głównie z budżetu, ale i dofinansowania 
oraz korzystne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – mówi Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Największe i  najdroższe modernizacje to  m.in. remont szkoły mu-
zycznej, Zespołu Szkół nr 7 na Mydlicach Południowych, Szkoły Podsta-
wowych nr 21 i 31 w Ząbkowicach czy Szkoły Podstawowej nr 20, gdzie 
obecnie trwają jeszcze prace remontowe.

Szeroki zakres prac wykonywanych podczas kompleksowych remon-
tów szkół powoduje, że często są one inwestycjami kilkuletnimi. Remont 
SP 20 trwa właściwie od połowy 2014 roku i potrwa do końca sierpnia 
2016 roku.

W zakres prac inwestycyjnych wchodzi nie tylko termomodernizacja 
obiektu, ale i  rozbudowa części sportowej budynku. Wymienione zo-
stanie ogrodzenie wokół szkoły, wybudowane będą boiska do siatkówki 
i piłki ręcznej. Pojawi się także plac zabaw dla dzieci, a całość prac powin-
na zamknąć się kwotą 12,5 mln zł.

Tomasz Osuszek 
były dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 20:

Będąc od 2000 roku dyrektorem SP 20, zdawałem 
sobie doskonale sprawę z  potrzeb inwestycyjno-re-
montowych w  tym budynku. Najnowocześniejsza 
szkoła w mieście w latach 70-tych, po latach wyma-
gała nakładów finansowych przekraczających moż-
liwości budżetu placówki. Między innymi z  tego 
powodu zdecydowałem się w 2006 roku kandydować 
do Rady Miejskiej, aby wpłynąć na przyspieszenie 
remontu.

Obecnie z  przyjemnością obserwuję zmiany, ja-
kie dokonują się od półtora roku w budynku SP 20, 

do którego zaglądam prawie codziennie. Szkoła powoli, acz sukcesywnie, zmienia swój 
wygląd. Oddana została hala gimnastyczna, część sal i  korytarzy, kończone jest nowe 
przyłącze ciepła i nowoczesna część basenowa. Montowane są windy dla uczniów niepeł-
nosprawnych – rzadkie rozwiązanie w naszym mieście. Polepsza się zaplecze i warunki 
pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Mogę powiedzieć, że osiągnąłem cel do którego 
dążyłem przez prawie 15 lat.
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Zbliża się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, od 16 do 22 listo-
pada, w Dąbrowie Górniczej zaplanowano szereg 
wydarzeń promujących przedsiębiorczość wśród 
mieszkańców. Odbędą się szkolenia i warsztaty 
tematyczne. Podczas  Podwieczorku Przedsiębior-
czych Pań zainteresowani będą mogli dowiedzieć 
się jak założyć własną firmę oraz skąd wziąć pie-
niądze na ten cel. Do uczniów dąbrowskich szkół 
adresowane są liczne spotkania, konferencje i kon-
kursy. W ramach lekcji „Biznes przy tablicy” mło-
dzież będzie mogła poznać działanie dąbrowskich 
przedsiębiorstw. W trakcie Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości zainaugurowana zostanie także 
kolejna edycja Ligi Młodych Przedsiębiorców.

Koordynatorem akcji w naszym mieście jest Biu-
ro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Koordynatorem 
ogólnopolskim jest Fundacja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje o idei Światowego Ty-
godnia Przedsiębiorczości oraz plan wydarzeń 
ogólnopolskich można znaleźć na stronie: www.
tydzienprzedsiebiorczosci.pl. Szczegółowe infor-
mację dotyczące obchodów Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej znajdą 
się na stronie http://www.dabrowa-gornicza.com/ 

światowy tydzień 
przedsiębiorczości

Piotr Zajdek znakomity gitarzysta, kojarzony głównie z alternatywną sceną muzyczną, od lat związany z dą-
browskim Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej, zdobył I miejsce podczas Warsaw Fingerstyle Festival.

Konkurs adresowany był do wszystkich gitarzystów akustycznych oraz klasycznych wykonujących muzykę 
instrumentalną solo lub w duecie. Spośród zgłoszeń internetowych, które wpłynęły do organizatora, jury za-
prosiło do II etapu 15 wykonawców. Po wykonaniach „na żywo” I miejsce przyznano dąbrowskiemu gitarzyście. 
Gratulujemy! Finał wydarzenia odbył się 26 września w Centrum Kultury Wilanów.

Gitara fingerstyle to najbardziej widowiskowa i  jednocześnie wymagająca technika gry na gitarze. Styl ten 
pozwala na solowej gitarze stworzyć iluzję gry kilku instrumentów grających w tym samym czasie. az

Gitarowy sukces

Uczniowski przegląd artystyczny
Zapraszamy dzieci i  młodzież z  dąbrowskich szkół 

podstawowych do wzięcia udziału w VII Przeglądzie 
Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół o  Puchar 
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Ze względu 
na różnorodność dziedzin, każdy znajdzie interesują-
cą dla siebie formę przekazania emocji i umiejętności. 
Tradycyjnie swój talent uczniowie mogą zaprezentować 
w czterech kategoriach: konkursie fotograficznym, mu-
zycznym, tanecznym oraz plastycznym. Przegląd, jak co 
roku, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosze-
nia należy wysyłać do Centrum Sportu i Rekreacji do 
dnia 6.11.2015 r. W przypadku konkursu plastycznego 
karty zgłoszeń wraz z pracą przyjmowane będą w Ze-
spole Szkół Plastycznych. W ubiegłym roku w Przeglą-
dzie udział wzięło 590 uczniów.

Przegląd po raz siódmy organizowany jest w ramach 
akcji charytatywnej „Graj i  Pomagaj”, która odbędzie 
się 6.12.2015 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Cen-
trum”. Tam też odbędzie się wernisaż prac plastycznych 
oraz nagrodzonych w  Przeglądzie fotografii. Dochód 
z  tegorocznej edycji zostanie przekazany na dofinan-
sowanie zielonych kolonii dla dzieci w trudnej sytuacji 
materialnej z dąbrowskich szkół podstawowych. Środki 
finansowe zebrane w 2014 roku umożliwiły wyjazd po-
nad 50 uczniów na zielone kolonie.

Organizatorem Przeglądu jest Centrum Sportu i Re-
kreacji przy współpracy Zespołu Szkół nr 1 w Dąbro-
wie Górniczej. Partnerami konkursów są: Zespół Szkół 
Muzycznych, Zespół Szkół Plastycznych, Szkoła Tańca 
Marengo w Dąbrowie Górniczej.
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inkubator zaprasza na szkolenia
Nie daj się jesiennej depresji! Chłodne, 
ponure popołudnia spędź na szkoleniach 
w Inkubatorze Społecznej Przedsiębior-
czości. Warto skorzystać z naszej oferty, 
która zaowocuje rozwojem Twojej or-
ganizacji. Zapraszamy przedstawicieli 
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni 
socjalnych, spółek z. o.o. non profit, WTZ 
oraz ZAZ.

Na październik i listopad 2015 r. Inkubator Społecz-
nej Przedsiębiorczości przygotował pakiet ciekawych 
szkoleń i spotkań:

– 28 października (godz. 16.00 – 19.00) Infografika. 
Prowadzący: Krzysztof Korzeniecki.

– 29 października (godz. 16.00 – 18.00) Status organi-
zacji pożytku publicznego. Postanowienia statutu. Pro-
cedura KRS. Formularze do KRS. Prowadząca: Justyna 
Bartosiewicz.

– 4 listopada (godz. 16.00 – 20.00) Grywalizacja. Pro-
wadzący: Krzysztof Korzeniecki.

– 17 listopada (godz. 16.00 – 18.00) Organy organiza-
cji pozarządowej. Zarząd, jego zadania i odpowiedzial-
ność. Walne Zgromadzenie – kompetencje. Podobień-
stwa i  różnice pomiędzy fundacją i  stowarzyszeniem. 
Prowadząca: Agata Błaszczyk.

– 25 listopada (godz. 16.00 – 20.00). Grywalizacja. 
Prowadzący: Krzysztof Korzeniecki.

– 26 listopada (godz. 16.00 – 18.00) Różne formy za-
trudniania pracowników Spółdzielni socjalnych. Umo-

wa o pracę a spółdzielcza umowa o pracę, podobieństwa 
i  różnice. Umowy cywilnoprawne w  spółdzielniach 
socjalnych. Regulacje statutu spółdzielni, a możliwości 
zatrudniania w  niej pracowników. Pracownik, a  czło-
nek spółdzielni. Prowadząca: Agata Błaszczyk.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą mailową 
na adres: inkubator. dg@gmail. com. W  treści maila 
proszę podać datę i  nazwę szkolenia, dane uczestnika 
i  reprezentowanej przez niego organizacji oraz numer 
telefonu kontaktowego.

Przypominamy, wszelkie opisane wyżej działania są 
bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat oferty Inkuba-
tora Społecznej Przedsiębiorczości znajdą Państwo 
na stronie www. ngo. dabrowa-gornicza. pl, w  sie-
dzibie Inkubatora Dąbrowa Górnicza, al. Tadeusza 
Kościuszki 25 (poniedziałek – piątek 8:00-20:00), 
pod adresem mailowym: inkubator. dg@gmail.com 
oraz pod numerami telefonów 668 573 952 lub 602 
502 478.

 8 Zima tuż tuż
Nadchodząca zima i  niskie temperatury każdego 

roku stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób bezdomnych. Można im pomóc, przekazując in-
formację o osobach przebywających w czasie chłodów 
i mrozów w altankach na działkach, prowizorycznych 
namiotach, klatkach schodowych czy piwnicach. Zgło-
szenia przyjmowane są przez Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – 662 138 272 oraz Straż Miejską – 986.

Za utrzymanie gminnych dróg i  chodników odpo-
wiada ALBA MPGK. Zgłoszenia dotyczące odśnieża-
nia, całodobowo przyjmuje dyspozytor firmy tel. 32 262 
50 13 i 600 405 627. az

 8 Za usługi publiczne  
zapłacimy kartą

Śląska Karta Usług Publicznych, wspólny projekt 
dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz 
KZK GOP wkrótce będzie działała w pełnym zakresie. 
Spełniając wiele funkcji, będzie używana jako bilet ko-
munikacji miejskiej, będzie można nią zapłacić za par-
kowanie oraz usługi w bibliotekach, instytucjach sportu 
i kultury oraz urzędach miast i gmin. Będzie także no-
śnikiem podpisu elektronicznego.

Od listopada będą ważne pierwsze zakodowane bi-
lety. Przykładanie karty do kasowników przy każdym 
wejściu i wyjściu będzie pozwalało skorzystać ze zniżki 
przy zakupie kolejnych biletów.

Na przełomie listopada i  grudnia stopniowo będą 
uruchamiane nowe parkomaty w Katowicach, Zabrzu, 

Bytomiu, Tychach, Chorzowie i  Piekarach Śląskich, 
w których będzie można płacić kartą ŚKUP. Z począt-
kiem nowego roku zostanie uruchomiona funkcjo-
nalność płatności kartą ŚKUP za bilety jednorazowe. 
Wtedy wejdzie w życie taryfa ŚKUP w pełnym zakre-
sie. Zostaną również udostępnione płatności za usługi 
gminne, np. sportowo-rekreacyjne i kulturalne. Szcze-
góły https://portal.kartaskup.pl/ az

 8 SMS od miasta. Zapisz się
Wszyscy zainteresowani otrzymywaniem bezpłat-

nych komunikatów (utrudnienia w  ruchu, wydarze-
nia sportowe, kulturalne, ekologiczne) ostrzeżeń i in-
nych ważnych powiadomień dotyczących wydarzeń 
odbywających się w  mieście mogą zapisać się i  ko-
rzystać z Miejskiego Systemu Powiadamiania „INFO 
SMS”.

Warunkiem otrzymywania powiadomień jest reje-
stracja, która polega na wpisaniu w formularzu – mia-
sta i ulicy zamieszkania, a następnie podaniu numeru 
telefonu komórkowego, na który zostaną dostarczane 
powiadomienia i informacje w formie SMS. https://po-
wiadomienia.dabrowa-gornicza.pl/ az

 8 Wszystkich Świętych  
na drogach

We Wszystkich Świętych, jak co roku, w  rejonach 
cmentarzy będzie wzmożony ruch. Trzeba liczyć się 
z  utrudnieniami i  zamknięciem fragmentów ulic. Na 

groby bliskich w ten dzień można wybrać się autobusem 
lub tramwajem, tym bardziej, że przejazd nimi będzie 
bezpłatny.

31 października i  1 listopada komunikacja miejska, 
z  pewnymi wyjątkami, będzie kursować według so-
botnich rozkładów. We Wszystkich Świętych przejazd 
wszystkimi liniami będzie bezpłatny.

Ci, którzy na cmentarze wyruszą samochodami, po-
winni pamiętać o utrudnieniach i tymczasowych zmia-
nach w organizacji ruchu.

W ciągu DK-94, w Strzemieszycach, w sąsiedztwie ul. 
Cmentarnej zostanie wytyczone przejście dla pieszych. 
Na odcinku ul. Myśliwskiej będzie obowiązywał zakaz 
zatrzymywania się, wjazd i wyjazd z cmentarza popro-
wadzony zostanie drogami jednokierunkowymi.

Na ul. 11-go Listopada zostanie wyłączony z  ruchu 
odcinek od ronda do ul. Mickiewicza oraz pobliski par-
king, na którym staną stanowiska handlowe. Na ul. No-
wocmentarnej wprowadzony będzie ruch jednokierun-
kowy i zakaz zatrzymywania się od ul. 11-go Listopada 
do ul. Buczka. Ruch jednokierunkowy będzie obowią-
zywał również na ul. Buczka – wjazd ul. Nowocmentar-
ną, ruch do ul. 11 Listopada.

Na ul. Górzystej (Ząbkowice) zostanie wprowadzony 
ruch jednokierunkowy od strony ul. Gospodarczej do 
ul. Związku Orła Białego, wprowadzony zostanie także 
zakaz zatrzymywania się po prawej stronie jezdni.

Na ul. Kościelnej (Gołonóg) zostanie wprowa-
dzony ruch jednokierunkowy, dojazd do cmen-
tarza od strony ul. Kasprzaka oraz od ul. Gwar-
dii Ludowej. Wyjazd do ul. Piłsudskiego na wprost 
Szkoły Podstawowej nr 18 będzie możliwy wyłącznie 
w prawo w kierunku huty.
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wybierz swój projekt
19 października odbyło się ostatnie, 35. 
Dzielnicowe Forum Mieszkańców w ramach 
tegorocznej trzeciej już edycji budżetu par-
tycypacyjnego. 

Przypomnijmy, że to w  ramach tych spotkań prowadzo-
nych od początku września, autorzy (mieszkańcy poszcze-
gólnych dzielnic) ostatecznie decydują o  kształcie projektu, 
jaki trafi pod głosowanie. To szansa na dopasowanie projektu 
zgodnie z  sugestiami pracowników Urzędu Miejskiego, łą-
czenie projektów lub ich wycofanie, jeśli autor uznał, że pro-
jekt sąsiada jest ważniejszy i ciekawszy.

Było o czym dyskutować, bo w tym roku do Urzędu Miej-
skiego wpłynęło 247 pomysłów do realizacji we wszystkich 35 
dzielnicach. Najwięcej, bo 22 w dzielnicy Mydlice Północne. 
Po jednym projekcie złożono w dzielnicach Piekło, Podlesie 
i Kuźniczka Nowa. Po okresie opiniowania projektów przez 
pracowników magistratu i dyskusji nad nimi, przyjdzie czas 
na wybór tych, które miasto będzie realizowała w 2016 roku.

Podobnie jak w  dwóch poprzednich edycjach głosować 
będziemy na projekty w dzielnicach, w których deklarujemy 
zamieszkanie. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek 16 
listopada i potrwa do soboty 21 listopada.

2 listopada Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywno-
ści Obywatelskiej opublikuje listy projektów, które będziemy 
mogli wybierać. Będzie więc chwila, aby poważnie zastano-
wić się co jest najważniejsze do realizacji w 2016 roku w po-
szczególnych dzielnicach. Listy będą dostępne w  punktach 
konsultacyjnych oraz na stronach www.twojadabrowa.pl.

1.  Brodway : Klub Zodiak, ul. Tysiąclecia 10

2.  Manhattan : Filia nr 5 MBP,  al. Piłsudskiego 32

3.  Aleje : Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 1

4.  Reden‑Adamiecki : Klub Helikon, ul. Wojska 
Polskiego  45

5.  Reden : Filia nr 4 MBP, ul. Reymonta 14

6.  Staszic : Szkoła Podstawowa nr 8, 
ul. Krasińskiego 34

7.   Podlesie : Szkoła Podstawowa nr 8, 
ul. Krasińskiego 34

8.  Stara Dąbrowa : Muzeum Miejskie „Sztygarka” 
ul. Legionów Polskich 69

9.  Mydlice Południowe  : Filia nr 18 MBP, 
ul. Legionów Polskich 131 a

10.  Mydlice Północne : Zespół Szkół 
Sportowych, ul. Chopina 34

11.  Śródmieście : Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości, Al. T. Kościuszki 25

12.  Strzemieszyce Wielkie : Szkoła 
Podstawowa nr 17, ul. Ofiar Katynia 76

13.  Tworzeń : Szkoła Podstawowa nr 11, 
al. Piłsudskiego 103

14.  Kasprzak : Filia nr 7 MBP ul. Kasprzaka 46

15.  Stary Gołonóg : Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3

16.  Gołonóg : Filia nr 3 MBP, ul. Wybickiego 3 a

17.  Zielona‑Korzeniec‑Dziewiąty : Zespół 
Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56

18.  Antoniów : Świetlica Środowiskowa, 
ul. Spacerowa 4

19.  Ujejsce: Szkoła Podstawowa nr 25, 
ul. Mieszka I 20

20.  Ząbkowice : Dom Kultury „Ząbkowice”, 
ul. Chemiczna 2

21.  Osiedle Młodych Hutników : Filia nr 10 
MBP, ul. Zwycięstwa 91

22.  Trzebiesławice : Szkoła Podstawowa nr 35, 
ul. Uczniowska 24

23.  Strzemieszyce Małe : Świetlica 
Środowiskowa, ul. Główna 61

24.  Łosień : Filia nr 13 MBP, ul. Pocztowa 3

25.  Kuźniczka Nowa : Świetlica Środowiskowa, 
ul. Kuźniczka Nowa

26.  Okradzionów : Świetlica Środowiskowa, 
ul. Białej Przemszy 23

27.  Rudy : Świetlica Środowiskowa,  
ul. Turystyczna 13a

28.  Błędów : Szkoła Podstawowa nr 27, 
ul. Żołnierska 188

29.  Łazy Błędowskie : Szkoła Podstawowa nr 
27, ul. Żołnierska 188

30.  Łęka : Świetlica Środowiskowa, 
ul. Przelotowa 185 A

31.  Tucznawa‑Bugaj‑Sikorka : Świetlica 
Środowiskowa, ul. Ks. Stanisława 1

32.  Łęknice : Filia nr 20 MBP, ul. Topolowa 32

33.  Marianki: Centrum Sportów Letnich 
i Wodnych Park Zielona, ul. Letnia 9,

34.  Ratanice: Centrum Sportów Letnich 
i Wodnych Park Zielona, ul. Letnia 9

35.  Piekło: Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29

W ostatnim  dniu głosowania tj. 21 listopada od godz. 9.00. do 14.00 pracownicy Biura Organizacji Poza-
rządowych i Aktywności Obywatelskiej będą pełnili dyżur w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości 
(Miejska Biblioteka Publiczna  al. T.Kościuszki), gdzie będzie można oddawać karty do głosowania dla 
wszystkich dzielnic. Poniżej przypominamy również Punkty Konsultacyjne dla wszystkich dzielnic:

Robert Warwas 
radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej od trzech lat mogą uczestniczyć w projektowaniu lo-
kalnych wydatków.

Budżet partycypacyjny pozwala na bardziej efektywne gospo-
darowanie pieniędzmi, ułatwia bowiem identyfikację najistot-
niejszych potrzeb i pozwala skutecznie odpowiadać na oczeki-
wania mieszkańców. 

Dotychczasowe edycje budżetu partycypacyjnego w Dą-
browie Górniczej pokazały, że mieszkańcy naszego miasta 
chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie, chcą 
współtworzyć i współzarządzać przestrzenią, w której żyją 
i pracują.

Dodatkowo, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrze-
bom mieszkańcom, procedura budżetu partycypacyjnego po każdej edycji jest modyfikowana o 
wskazania mieszkańców, co pozwala na jeszcze bardziej optymalne wykorzystanie dostępnych 
środków.

Od samego początku wspierałem ideę budżetu partycypacyjnego, aktywnie uczestniczyłem w pra-
cach grupy ds. wypracowania mechanizmu Budżetu Obywatelskiego dla Dąbrowy Górniczej. Poma-
gałem i pomagam przygotowywać projekty, wspieram też wszelkie działania zmierzające do ulepsze-
nia procedur realizacji budżetu w kolejnych latach.

Zapraszam mieszkańców Dąbrowy Górniczej do oddawania głosów na projekty zgłoszone do trze-
ciej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
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V edycja Ligi Młodych  
Przedsiębiorców
16 listopada o godz. 15.00 w dąbrow-
skiej bibliotece odbędzie się inaugura-
cja V edycji projektu edukacyjnego dla 
młodzieży pn. „Liga Młodych Przedsię-
biorców”. Wykład zatytułowany „Smart 
przedsiębiorca na rynku lokalnym” 
poprowadzi dr inż. Mariusz Kruczek 
z Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Przedsięwzięcie ma zachęcić młodych ludzi do ak-
tywnego współdziałania w grupie, zdobywania nowych 
doświadczeń oraz prezentowania swoich umiejętności. 
Poruszane zagadnienia będą stanowiły rozwinięcie 
podstawy programowej takich przedmiotów jak: wie-
dza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości.

Do udziału w  projekcie zachęcamy zarówno 
uczniów szkół gimnazjalnych (2 i 3 klasy), jak i po-

nadgimnazjalnych (1  klasy), którym zależy na wła-
snym rozwoju oraz poznaniu praktycznych wskazó-
wek pomocnych w  osiągnięciu sukcesu w  biznesie. 
Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem spra-
wuje Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Gór-
niczej oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Poli-
techniki Śląskiej w Zabrzu.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podsta-
wie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, które 
należy złożyć w  Dziale Marketingu MBP (ul. T.  Ko-
ściuszki  25) lub przesłać drogą mailową na adres:  
marketing@biblioteka-dg. pl do 9 listopada 2015 r.

Organizatorami projektu są: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Ada-
mieckiego oraz Urząd Miejski w  Dąbrowie Górniczej. 
Patronat nad akcją objęli: Prezydent Miasta Dąbrowa 
Górnicza, Dąbrowska Rada Biznesu, Towarzystwo Na-
ukowe Organizacji i Kierownictwa w Katowicach.

Więcej informacji na stronie www.biblioteka-dg.pl 
lub pod nr tel. 32 639 03 01

Weź bibliotekę na warsztat!
W ofercie bezpłatnych warsztatów 
dla czytelników dąbrowskiej 
biblioteki pojawiły się terminy 
kolejnych zajęć! Wśród licznych 
propozycji nie brakuje spotkań dla 
pasjonatów literatury, fotografii, 
rękodzieła artystycznego.

Z  myślą o  najmłodszych organizowane są  m.in. zaję-
cia poświęcone nauce czytania „Czytam sobie... ”, które 
odbywają się w  każdy poniedziałek o  godz.  16.00. Ce-
lem akcji jest wprowadzenie dzieci w świat słów poprzez 
wspólna zabawę. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

o  godz.  15.00 zapraszamy na zajęcia przybliżające wie-
dzę o  regionie Zagłębia Dąbrowskiego „Klub Młodego 
Dąbrowianina” oraz warsztaty twórcze „Cuda na kiju” – 
godz. 17.00.

28 października o  godz.  16.00 odbędzie się pierwsze 
spotkanie „Klubu Pomysłowych Dzieciaków”, gdzie bę-
dzie można spędzić czas podczas wspólnej zabawy i zajęć 
artystycznych. Ciekawą propozycją są również warsztaty 
modelarskie, czyli spotkania, na których uczestnicy w wie-
ku od 10 do 15 lat maja okazję zapoznać się z technikami 
tworzenia i wykonywania modeli np. samolotów, statków, 
czołgów (środy, godz. 17.00).

Młodzież powyżej 15 roku życia oraz dorosłych zachę-
camy do udziału w warsztatach fotograficznych w każdą 
środę (grupa dla początkujących – godz. 16.30, grupa dla 
zaawansowanych – godz. 17.30). Na najbliższych warszta-
tach „Handmade” uczestnicy stworzą serca z papierowej 

wikliny (23 listopada, godz. 17.00). Raz w miesiącu – we 
wtorki – zapraszamy na spotkania w ramach Klubu Cie-
kawych Świata. Zajęcia skierowane są do osób w każdym 
wieku, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę z  zakresu 
psychologii lub socjologii, zapoznać się z ciekawostkami ze 
świata nauki i kultury. Dyskusje prowadzone są w oparciu 
o teksty popularnonaukowe, które skłaniają uczestników 
do własnych uwag i spostrzeżeń. Najbliższe spotkanie od-
będzie się 24 listopada o godz. 16.00. Tym razem uczestni-
cy porozmawiają o tym, co kręci nasz mózg, czyli o „pa-
sjach z sensem”.

Wszystkie zajęcia odbywają się w dąbrowskiej Bibliote-
ce Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Zapraszamy do zapo-
znania się ze szczegółowym harmonogramem na stronie  
www.biblioteka-dg.pl/index.php/2015-02-17-15-50-19/
bezplatne-warsztaty. Liczba miejsc na poszczególne zajęcia 
jest ograniczona. Więcej informacji pod nr tel. 32 639 03 01.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górni-
czej i Spółdzielnia Socjalna „GreenGO” zapraszają 
na spotkanie z Krzysztofem Vargą – pisarzem, kry-
tykiem literackim, dziennikarzem.

Varga debiutował zbiorem opowiadań „Pijany 
anioł na skrzyżowaniu ulic”. Następnie opubli-
kował powieści: „Chłopaki nie płaczą”, „Śmier-
telność”, „Tequila”, „Karolina”, „Nagrobek 
z  lastryko”, „Gulasz z  turula i  Trociny”. Jego naj-
nowsza książka „Masakra” to powieść drogi. Wy-
daje się, że niezwykle trafne diagnozy i obserwacje, 
które Krzysztof Varga w niej stawia, sytuują ją na 
półce obok najlepszych powieści roku 2015. Varga 
jest współautorem słownika literatury najnowszej 
„Parnas bis. Literatura polska urodzona po 1960 r.” 
oraz antologii wierszy „Macie swoich poetów”. Pi-
sarz jest także twórcą tekstów większości piosenek 
na debiutanckiej płycie „Młodzi zespołu Dr Misio”.

Spotkanie autorskie z  Krzysztofem Vargą odbę-
dzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w sali au-
diowizualnej dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. 
Kościuszki 25). Pisarz odwiedzi dąbrowską książni-
cę dzięki środkom pozyskanym w ramach II edycji 
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (dzielni-
ca Śródmieście).

Spotkanie  
z Krzysztofem Vargą

SOS dla rodziców
Miejska Biblioteka Publiczna w Dą-
browie Górniczej zaprasza na kolejne 
spotkania z cyklu „SOS dla rodziców”, 
które odbędą się w Bibliotece Głównej 
(ul. T. Kościuszki 25).

27  października o  godz.  17.00 odbędzie się „Za-
Motane spotkanie”, czyli warsztaty chustowania, 
podczas których rodzice dowiedzą się jak bezpiecz-
nie i komfortowo używać chust do noszenia dzieci. 

Prowadząca spotkanie – Mariola Majka, zaprezen-
tuje pokazowe motanie oraz opowie o  korzyściach, 
które ten sposób noszenia dzieci przynosi zarówno 
rodzicom, jak i ich pociechom.

Na następne spotkanie zapraszamy panie zaintere-
sowane ideą brafittingu, która polega na dobieraniu 
bielizny w taki sposób, by była nie tylko wygodna, ale 
również ładnie kształtowała piersi i pasowała do każ-
dej kobiety. Uczestniczki będą miały okazję wziąć ak-
tywny udział w warsztatach, uzyskać fachowe porady 
i przyjemne spędzić popołudnie w kobiecym towarzy-
stwie. Spotkanie z brafitterką odbędzie się 17 listopada 
o godz. 17.00.

Zapisy pod nr tel. 32 639 03 01.
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Środowisku na plus
Trwają prace modernizacyjne w wewnątrzzakładowej elektrociepłowni ArcelorMittal Poland 
w oddziale w Sosnowcu. Budowa instalacji odpylania z odsiarczaniem spalin wraz z systemem 
sterowania procesem spalania pozwoli na spełnienie nowych, bardziej restrykcyjnych 
standardów środowiskowych, które zaczną obowiązywać od roku 2016. Ostrzejsze limity dotyczą 
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Do szeregu inwestycji przygotowuje się również 
dąbrowski oddział firmy.

Ostrzejsze wymogi prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/

UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysło-
wych wprowadziła do regulacji dotyczącej zintegrowanej 
ochrony środowiska szereg istotnych zmian. Wśród nich 
znalazły się m.in. znaczne zaostrzenie standardów emi-
sji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów 
energetycznego spalania. Modernizacja elektrociepłowni 
pozwoli spełnić te wymagania.

– Inwestycja polega na modernizacji dwóch ko-
tłów parowych poprzez zastosowanie recyrkulacji 
powietrza podmuchowego oraz większe zauto-
matyzowanie procesu spalania. Stabilnoś procesu 
i  parametrów spalin pozwala na właściwe zapro-
jektowanie urządzeń do ich odsiarczania i  odpyla-
nia, a także na utrzymanie emisji tlenków azotu na 
poziomie niższym od dopuszczalnego. Podniesienie 
sprawności kotłów przyniesie dodatni efekt ener-
getyczny i  poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez 
wyeliminowanie manualnych czynności regulacyj-
nych – wylicza Tomasz Sobczyk, kierownik wydzia-
łu elektrociepłowni sosnowieckiego zakładu Arce-
lorMittal Poland.

Drugim ważnym elementem jest budowa instalacji od-
siarczania spalin (z  zastosowaniem sorbentów wapien-
nych) oraz odpylania spalin (z filtrami workowymi).

Czystsze powietrze

Oczekiwanym efektem będzie zmniejszenie emisji 
pyłów do atmosfery oraz zmniejszenie emisji dwu-
tlenku siarki. Podniesienie sprawności kotłów pozwoli 

również na zmniejszenie ilości spalanego węgla. To 
z kolei oznacza niższe emisje dwutlenku węgla do at-
mosfery oraz osiągnięcie poziomu emisji tlenków azo-
tu poniżej dopuszczalnych norm.

Prace modernizacyjne przebiegają zgodnie z przyję-
tym harmonogramem. Według planu pierwsze próby 
rozruchowe automatyki kotłów będą przeprowadzane 

w listopadzie, a próby instalacji odsiarczania i odpyla-
nia w grudniu.

Plan inwestycji środowiskowych dla dą-
browskiej huty

Również w  dąbrowskim oddziale ArcelorMittal 
Poland rozpoczęły się przygotowania do realizacji 
równie ważnych z punktu widzenia ochrony środowi-
ska inwestycji. Część z nich jest związana z nowymi 
regulacjami i  koniecznością dostosowania instalacji 
do  wymagań określonych w  konkluzjach BAT (ang. 
Best Available Technology – najlepsze dostępne tech-
niki), których zapisy zaczną obowiązywać w  roku 
2018. Dokumenty te formułują wnioski dotyczące 
najbardziej efektywnego i  zaawansowanego poziomu 
rozwoju technologii i  metod prowadzenia działalno-
ści przemysłowej. Wdrożenie technologii zgodnych 
z  tymi wytycznymi wiąże się z  koniecznością opra-
cowania skomplikowanych rozwiązań modernizacyj-
nych i  harmonogramów inwestycyjnych. Jest także 
bardzo kosztowne – szacowany koszt dla ArcelorMit-
tal Poland to ponad 400 mln euro. Obecnie trwają 
intensywne rozmowy z firmami zagranicznymi i kra-
jowymi na temat możliwych do zastosowania rozwią-
zań, zakresu prac itd.

Dwa największe projekty przygotowywane w  na-
szym dąbrowskim oddziale to systemy odpylania dla 
spiekalni i  stalowni konwertorowej. Realizacja tych 
zadań pozwoli na znaczące ograniczenie oddziały-
wania na środowisko naszych instalacji, w tym emisji 
niezorganizowanej znad hali stalowni.

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.

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 30 zł m²
–  możliwość podzielenia działki na dwie po ok. 1200 m² – cena 

43 tysięcy za działkę (po wydzieleniu drogi wewnętrznej)
– szerokość działki przy drodze 35 metrów

DZIAŁKA 2:
– powierzchnia 2 380 m² – cena 30 zł m²
–  możliwość podzielenia działki na dwie po ok. 1000 m² – cena 

37 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
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Koncert Muzyki Polskiej
Tradycyjnie, jak co roku Pałac Kultury Za-
głębia zaprasza na uroczysty koncert z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości.

Tym razem jedno z  najważniejszych wydarzeń 
w  kalendarzu zostanie uświetnione koncertem Anny 
Hajduk, Katarzyny Hajduk-Koniecznej oraz Toma-
sza Koniecznego z  towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry 
Kameralnej pod dyrekcją Roberta Kabary. Usłyszymy   
m.in. chopinowski koncert fortepianowy f-moll op. 21 
z orkiestrą oraz Album Tatrzański op. 12.

Jest także i druga wspaniała okazja, koncert odbędzie 
się również z okazji 155. rocznicy urodzin I. J.Paderew-

skiego, polskiego pianisty, kompozytora, działacza nie-
podległościowego i polityka. To wszystko 11 listopada 
o godz. 17.00.

Kultura od kulis
Czym interesuje się Artur Barciś? Jakie są 
muzyczne inspiracje zespołu IRA? Jakie 
wspomnienia z Pałacu Kultury Zagłębia ma 
Jacek Cygan? 

Tego i  wielu innych rzeczy dowiecie się na nowym 
blogu PKZ – „Za Kulisami”! Blogu tworzonym przez 
ludzi kultury, dla ludzi kochających kulturę.

Pałac Kultury Zagłębia jest miejscem, przez które co 
chwilę przewijają się znane postaci ze świata teatru, fil-

mu, sztuki czy kabaretu. Organizowane są warsztaty, 
wystawy, przedstawienia i  festiwale. Miejsce tętniące 
życiem, które za pomocą bloga pokażemy od drugiej, 
zakulisowej strony. Wszystko po to, by przełamać ba-
riery w  relacji publiczność-artyści-załoga PKZ. „Za 
Kulisami” to internetowy zakątek pełen wywiadów 
z gwiazdami, relacji z imprez, recenzji filmowych i mu-
zycznych oraz konkursów z nagrodami.

Jeśli ciekawi Was, co za sceną piszczy i  kto za tym 
wszystkim stoi, to już dziś zajrzyjcie na stronę: www. 
blog. palac. art. pl. Do zobaczenia „Za Kulisami”!

KinoSzkoła Seniora
Nowy cykl filmowy adresowany do seniorów i słu-

chaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, realizowany 
jest w  ramach ogólnopolskiego programu edukacji 
medialnej „KinoSzkoła”. W każdy pierwszy czwartek 
miesiąca o godz. 10.00 odbywać się będą seanse po-
łączone z prelekcjami. Pierwsza edycja dla seniorów 
obejmuje łącznie 9 filmów. Są to produkcje z  ostat-
nich lat – wartościowe filmy, nagradzane na najwięk-
szych festiwalach filmowych. W programie znajdą się 
zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i  poru-
szające dramaty. Będzie można zobaczyć m. in.: film 
drogi „Tajemnica Filomeny”, francuską komedię „Za 
jakie grzechy dobry Boże”, poruszające polskie ob-
razy „Lęk wysokości” i  „Body/Ciało”. Jako pierwszy 
zaprezentowany został amerykański film pt.: „Idol” 
Dana Fogelmana, a  wstępem do seansu była prelek-
cja dotycząca społeczno-psychologicznych mechani-
zmów powstawania hierarchii wartości, którą przed-

stawił filmoznawca – dr Marcin Skorek. Szczegółowy 
repertuar filmów w  ramach „KinoSzkoły Seniora” 
dostępny na www. palac. art. pl. Bilety na seanse fil-
mowe w cenie 11 zł można zakupić w kasie PKZ lub 
online.

Cykl spotkań pod nazwą „Salon kultury. Kawa 
z  Gwiazdą” znalazł już swoich stałych miłośników. 
Zapraszamy do PKZ na kolejne spotkania, na których 
będziemy gościć znakomite aktorki: 2 listopada będzie 
to Katarzyna Skrzynecka, 17 listopada Jolanta Fra-

szyńska, a 1 grudnia Małgorzata Pieczyńska. Szczegó-
ły na www. palac. art. pl.

Głównym sponsorem cyklu spotkań „Salon kultury. 
Kawa z gwiazdą” jest Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S. A.

Z gwiazdami na kawie
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GRUPA I, godz. 9:00

50-lecie
STEFANEK Stanisław, Janina; CHARATAŃSKI Le-
szek, Teresa; TRYNDA  Halina; KUZIOR Antoni, 
Maria; BĄK Jerzy, Alicja; ZACHARIASZ Zdzisław, 
Krystyna; CZOPIŃSKI Bolesław, Barbara; DĄBEK 
Czesław, Krystyna; WOJTALA Edward, Janina; 
WISNIEWSKI Józef, Janina; JURKOWSKI Marian, 
Helena; ŚLEDŹ Eugeniusz, Alfreda; ŻUREK Ka-
zimierz, Jadwiga; WOŹNICZKA Leszek, Janina; 
KOWAL Jan, Bożena; MYSIOR Stanisław, Elżbieta; 
KACZMARCZYK Zenon, Sabina; BIAŁAS Sabina; 
RUDZIŃSKI Edward, Czesława; PRACHOWSKI 
Janusz, Teresa; SKOTNICZY Marian, Daniela; TAR-
KA Władysław, Stanisława

GRUPA III, godzina 13:00
50-lecie
CIEŚLIK Stefan; JUZUŃ Janusz, Zofia; FURDYGIEL 
Tadeusz, Grażyna; KOSTECZKI Czesław, Edmunda; 
FLAK Zdzisław, Urszula; PILECKA Irena; WÓJCIK 
Jan, Danuta; CZERWIŃSKI Jerzy, Izabela; PAWLAK 
Henryk, Irena; KABZA Marian, Halina

60-lecie
KĘPSKI Stanisław, Halina; KLOCZKOWSKI Jan, 
Maria; PIETRZKO Władysław; MICHOŃ Ireneusz, 
Krystyna; OLIWA Bronisław, Krystyna; KLESZCZ 
Józef, Mieczysława; KAUZAL Witold, Zofia; CHOJ-
NACKI Jerzy, Czesława; KOWALCZYK Lucjan, 
Wanda; HABERKO Mieczysław, Adela; MAŚLAK 
Zbigniew, Regina

70-lecie
MICHALIK Krystyna, Bolesław

GRUPA II, godzina 11:00
50-lecie
SZUMILAS Waldemar, Daniela; WIECZORKOW-
SKI Maciej, Maria; MAJCHERCZYK Tadeusz, Ma-
ria; GAJEK Marian, Cecylia; KUREK Bogusław, 
Teresa; WOŹNIAK Bolesław, Krystyna; PAWLIK 
Kazimierz, Krystyna; BARYŻEWSKI Mieczysław, 
Jadwiga; OSTRZYŻEK Marian; WILKOSZEWSKI 
Mirosław, Jadwiga; GALUS Anna; WANDASIE-
WICZ Ryszard, Halina; WOJCIECHOWSKI Jan, 
Gizela; BRONKOWSKI Piotr, Jolanta; PALACZ 
Czesław, Janina; BIELAWSKI Romuald, Elżbieta; 
CEDA Andrzej, Krystyna; BARAN Marian, Lucy-
na; KOWAL Włodzimierz, Jadwiga; JAKUBCZYK 
Włodzimierz; FĄFARA Antoni, Józefa; KOSMALA 
Bronisław, Irena; NAGŁY Władysław, Barbara
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R E K L A M A

Blisko 600 uczestników, ponad 
500 wydanych Ogólnopolskich 
Kart Seniora dedykowanych 
mieszkańcom Dąbrowy 
Górniczej, 7 paneli tematycznych 
i warsztatowych, prezentacje 
blisko 40 organizacji i firm 
działających na rzecz seniorów. 
Tak podsumować można 
I Dąbrowską Konferencję 
Senioralną, która 20 
października odbyła się w Pałacu 
Kultury Zagłębia.

I Dąbrowską Konferencję Senioralną otworzyli Prze-
wodnicząca Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza 
Krystyna Szaniawska oraz Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Marcin Bazylak. Podkreślili, jak ważną grupą 
społeczną są seniorzy oraz jak istotne jest aktywne włą-
czenie ich do życia społecznego.

Po uroczystym otwarciu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„PKZ Gołowianie”, który wspaniałym widowiskiem za-
chwycił uczestników konferencji, a  także idealnie zapre-
zentował, jak seniorzy mogą działać w wolnym czasie.

Podczas sesji plenarnej swoją działalność na rzecz se-
niorów w  Dąbrowie Górniczej zaprezentowali: Dzien-
ny Dom SENIOR – WIGOR, Dom Pomocy Społecznej 
„Pod D ębem”, Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 
Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, Sto-
warzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Reumatyków 

i Ich Sympatyków „SOMA”, Uniwersytet III Wieku przy 
Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polski 
Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Stowarzy-
szenie „Razem w Przyszłość”.

Po przerwie odbyło się również 7 paneli tematycz-
nych i warsztatowych: kulinarny, artystyczny, medycz-
no-zdrowotny, zdrowy kręgosłup, podróżniczy, mapa 
aktywności polskich seniorów, działania senioralne 
w innych miastach. Panele cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem, a my mamy nadzieję, że zachęciły senio-
rów do dodatkowej działalności.

Podczas konferencji zorganizowane zostały tak-
że targi organizacji pozarządowych oraz instytucji 

proseniorskich. Mieszkańcy miasta mogli skorzystać  
m.in. z usług fryzjerskich, rehabilitacyjnych, eduka-
cyjnych, a  także zapoznać się z ofertą Klubów Osie-
dlowych i  organizacji pozarządowych działających 
na rzecz seniorów. W holu na I piętrze trwała również 
wystawa twórczości Henryki Janiny Orzeł ze Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Organizatorzy I  Dąbrowskiej Konferencji Senio-
ralnej: Urząd Miejski w  Dąbrowie Górniczej, Rada 
Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury 
Zagłębia.

Patronat medialny: TVP Katowice, „Głos Seniora”.

Oferta dla seniora



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 8 (191) 22 października 2015

18

11 października hala „Centrum” była areną pię-
ściarskich pojedynków. Zawodnicy różnych wag 
i  kategorii wiekowych skrzyżowali rękawice, by 
uświetnić 5. urodziny dąbrowskiego klubu Fight-
-Boxing.

W  ramach kolejnej imprezy z  cyklu „Ring wol-
ny” odbyło się 11 walk. Ciekawostką był pojedynek 
prezesa klubu, Marka Kołakowskiego, z Przemysła-
wem Heluszką. Oko w oko stanęli także zawodow-
cy – Kamil Młodziński i Daniel Pilc. W przerwach 
między starciami zagrał zespół Iscariota.

Głównym organizatorem gali był klub Fight-
-Boxing, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz 
centrum Sportu i Rekreacji.

Bokserskie święto

sport

W  październikowych regatach organizowanych 
w ramach Narodowego Dnia Sportu Małopolski Fi-
nału Energa Sailing z powodzeniem wystartowała 
Danuta Grudzień, zawodniczka dąbrowskiego klu-
bu żeglarskiego JK Pogoria 3 w klasie Optimist. Po 
dobrych i równych pięciu wyścigach uplasowała się 
na pierwszym miejscu w swojej kategorii wiekowej 
(klasa Optimist grupa B do lat 9). W XVI edycji Pu-
charu Prezydenta Krakowa startowało 116 jachtów 
z 14 klubów.

Danusia Grudzień jest uczennicą czwartej klasy 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka 
w Dąbrowie Górniczej, po raz kolejny nominowana 
do Kadry Wojewódzkiej na 2016 rok. az

Z wiatrem  
we włosach

W Dąbrowie będą 
walczyć o puchar

Od 18 do 21 lutego, w hali „Centrum” o trofeum za-
walczy osiem zespołów. Oprócz gospodarzy – MKS-
-u Dąbrowa Górnicza, będzie to siedem ekip, najwyżej 
sklasyfikowanych na półmetku rundy zasadniczej.

W czwartek i w piątek, 18 i 19 lutego, rozegrane zostaną 
po dwa ćwierćfinały, w sobotę 20 lutego półfinały, a w nie-
dzielę 21 lutego przyjdzie czas na decydujące starcie o tro-
feum.

– Traktujemy to wydarzenie w  kategoriach szansy, 
aby zaprezentować się całej koszykarskiej Polsce jako 
gościnny, sprawny gospodarz. 

Ale jednocześnie będziemy się starali nie być tak 
gościnni na boisku i  włączyć się do walki o  Puchar 
– zapewnia Łukasz Żak, wiceprezes dąbrowskiego 
klubu.

Na początku przyszłego roku Dąbrowa Górnicza będzie gospodarzem 
dużej imprezy koszykarskiej. Czołowe drużyny ekstraklasy staną do 
walki o puchar Polski.

Jubileuszowy mecz i festyn
27 września na boisku przy ul. 
Konopnickiej 29 w Dąbrowie 
Górniczej odbył się festyn 
rodzinny, którego jednym 
z punktów były obchody 90‑lecia 
RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza.

Formalnie klub powstał 7 lipca 1925 roku, ale z racji 
zmian organizacyjnych obchody zostały przeniesione 
na okres późniejszy. RKS od 1997 roku, gdy doszło do 
fuzji z Zagłębianką, działa oficjalnie jako KS Zagłębiak, 
ale jest w trakcie zmiany nazwy na tę tradycyjną, któ-
ra przez wiele lat towarzyszyła mieszkańcom Dąbrowy 
Górniczej. Dzisiaj w  klubie działa nowy zarząd. Pre-
zesem jest Paweł Matwiejczuk, wiceprezesami Michał 
Stajno, Marcin Wojarski i  Krzysztof Bernaś, a  człon-
kiem zarządu Paweł Cieślik. Dwóch ostatnich nie za-
brakło w  drużynie oldbojów RKS-u, która podczas 

festynu zmierzyła się z oldbojami Zagłębia Sosnowiec. 
W naszym zespole zagrali też m.in. Mirosław Kwaśniak, 
Roman Spisak, Jarosław Skrzypiec czy Dariusz Belka. 
Na ławce trenerskiej zasiedli dawni piłkarze i  szkole-
niowcy RKS-u Dariusz Jamrozy, Stefan Czuba, a także 
olimpijczyk z Monachium Marian Ostafiński, szkolący 
RKS w drugiej połowie lat 80. Dodajmy, że w drużynie 
z  Sosnowca zagrał prezydent tego miasta Arkadiusz 
Chęciński, były zawodnik RKS Zagłębie.

Obchodom 90-lecia towarzyszył również historyczny 
sztandar klubu z 1945 roku, który udało się wypożyczyć 
dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Sportowych. 
Minutą ciszy uczczono też pamięć zmarłych piłkarzy, 
trenerów, działaczy i  kibiców klubu. Nie zapomnia-
no też o  innych sekcjach, które w  przeszłości działały 
w  klubie. Przybyli przedstawiciele sekcji koszykówki, 
tenisa stołowego i piłki nożnej kobiet. Działacze i trene-
rzy zostali też uhonorowani przez Śląski Związek Piłki 
Nożnej pamiątkowymi odznaczeniami.

Jubileusz za nami, ale cały czas zapraszamy kibi-
ców na mecze drużyny RKS-u, która występuje w ka-

towickiej klasie okręgowej. Prowadzeni przez trenera 
Przemysława Oklejewskiego piłkarze po jedenastu 
kolejkach uplasowali się na czwartym miejscu w tabe-
li, a w ostatnim czasie zanotowali m.in. dwie wygrane 
derbowe. Najpierw pokonali w lidze 2:0 Unię Strzemie-
szyce, a potem w Pucharze Polski 4:2 Unię Ząbkowice, 
awansując tym samym do półfinału tych rozgrywek na 
szczeblu Zagłębia.

Kolejnym derbowym spotkaniem będzie zapla-
nowany na 31 października mecz z  Tęczą Błędów. 
U siebie RKS zagra ponadto 14 listopada z Orłem Na-
kło Śląskie. W  międzyczasie odbędą się dwa mecze 
wyjazdowe: z  Orłem Białym Brzeziny Śląskie oraz 
Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Zaprasza-
my kibiców na stadion. Wstęp na mecze jest wolny. 
Bieżące informacje dotyczące klubu można znaleźć 
na jego stronie www.zaglebiakdabrowa.futbolowo.pl 
i profilu na Facebooku.

Organizatorami festynu byli radny Piotra Chałuda 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

RKS Zagłębie
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Podstawy rowerowej wiedzy
I edycja Dąbrowskiej Szkoły Rowerowej dobiegła końca. W zajęciach, organizowanych przez Sto-
warzyszenie Pozytywnie Zakręcenie, brało udział 30 osób w różnym wieku – tyle wynosił limit, ale 
zgłoszeń było znacznie więcej.

Podczas wrześniowych zajęć kursanci mieli  m.in. 
okazję zapoznać się z przepisami drogowymi dot. rowe-
rów, poznać proste zagadnienia z zakresu jego obsługi 
technicznej, sprawdzić swoje umiejętności podczas in-
dywidualnych jazd z  instruktorem w ruchu miejskim. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także grupowe 
zajęcia rowerowe w Centrum Formy.

Oficjalne zakończenie kursu odbyło się w  piątek 25 
września na terenie ośrodka CSiR przy Pogorii III. Przed 
otrzymaniem dyplomów, kursanci mieli przyjemność po-
jeździć na rowerach elektrycznych udostępnionych przez 
firmę simpliGO. Kolejnym punktem była przejażdżka 
uczestników dookoła jeziora, po której nastąpiło wspólne 
grillowanie i wręczenie świadectw ukończenia kursu.

Jak zgodnie podkreślali uczestnicy, tego typu zaję-
cia są potrzebne i powinny odbywać się cyklicznie, bo 
z wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego i praw 
rowerzystów nie jest najlepiej. Do tego często dochodzą 
obawy przed poruszaniem się po jezdni razem z samo-
chodami. A rower już przestaje kojarzyć się tylko z na-
rzędziem do uprawiania sportu czy turystyki – staje 
się jednym z  najpopularniejszych środków transportu 
w  naszym mieście. Ta tendencja od lat jest widoczna 
w  Europie i  w  dużych polskich miastach. Mieszkańcy 
często rezygnują z jazdy samochodem, wybierając bar-
dziej ekologiczne pojazdy czy komunikację miejską.

Jedna z  uczestniczek kursu, pani Halina Adamska, 
tak zachęca do jazdy na rowerze:

„…bo rower jest modny, rower daje swobodę, nie emi-
tuje zanieczyszczeń, nie powoduje hałasu i pozytywnie 
wpływa na nasze zdrowie”.

Gratulujemy wszystkim absolwentom i  zaprasza-
my na kolejną edycję, która – miejmy nadzieję – już 
wkrótce.

Projekt został sfinansowany przy udziale środków 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, a partnerem 
Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni była Miejska Bi-
blioteka Publiczna, FHU Rowerowa Norka i sklep rowe-
rowy Weltour.

Mariusz Ziach

Dąbrowianki niepokonane!
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 
udanie rozpoczął nowy sezon. 
Zespoły z Orlen Ligi i Młodej Ligi 
Kobiet wygrały wszystkie swoje 
mecze.

Pierwsza drużyna Taurona MKS-u Dąbrowa Górni-
cza ligowe zmagania rozpoczęła 19 października, od 
spotkania z BKS-em Aluprofem Bielsko-Biała. Mecz za-
powiadał się bardzo ciekawie – i taki też był. Podopiecz-
ne trenera Juana Manuela Serramalery – a szczególnie 
nowe zawodniczki – nerwowo rozpoczęły inaugurujący 
pojedynek, popełniały sporo prostych błędów, nie do 
końca funkcjonowało rozegranie. Mimo to, udało się 
wygrać „mecz przyjaźni” po tie-breaku. Długie wymia-
ny, seryjne odrabianie punktów, gry na przewagi – war-
to było wybrać się do hali „Centrum”. MVP została Deja 
McClendon, nowa przyjmująca dąbrowianek, która po-
pisała się aż pięcioma asami serwisowymi.

Kibice obawiali się, że długi i  meczący pojedynek 
może się odbić na formie zespołu w drugim spotkaniu, 
który odbył się zaledwie dwa dni po pierwszej kolejce. 
Drużyna jest jednak dobrze przygotowana do sezonu 
i żadnych problemów nie było. Dąbrowianki były zde-
cydowanie lepsze od siatkarek KSZO Ostrowiec Świę-

tokrzyski i pewnie wygrały w trzech setach. Najlepszą 
zawodniczką została wybrana kolejna nowa Amerykan-
ka – Micha Hancock, która rozgrywała zdecydowanie 
lepiej niż przeciwko BKS-owi.

Równie dobry start zanotowały zawodniczki Tau-
rona MKS-u  z  Młodej Ligi Kobiet. W  pierwszym 
spotkaniu podopieczne trenera Dariusza Sobiera-
ja pokonały na wyjeździe Muszynę Wisłę Kraków 
w czterech setach, a MVP meczu została środkowa dą-
browianek, Klaudia Tysler.

W  drugim spotkaniu – przeciwko KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski – również triumfował Tauron MKS. Go-
spodynie stać było na wyrównaną walkę z naszym ze-
społem w dwóch pierwszych setach, które i tak zakoń-
czyły się wygranymi dąbrowianek. W trzeciej części gry 
przewaga przyjezdnych nie podlegała dyskusji. MVP 
została Agata Pietrzkiewicz.

Czy nasze zespoły podtrzymają passę w  kolejnych 
meczach? O tym można przekonać się osobiście. Dru-
żyna z  Młodej Ligi Kobiet w  sobotę 24 października 
rozegra pierwszy mecz tego sezonu na własnym terenie 
– o 12:00 w Zespole Szkół Sportowych przy ulicy Cho-
pina 34 rozpocznie się spotkanie z BKS-em Aluprofem 
Bielsko-Biała.

Pierwsza drużyna z  kolei zagra w  poniedziałek 26 
października z PTPS-em Piła. Początek meczu o 20:30. 
Bilety w przedsprzedaży można nabyć już od 2 złotych. 
Szczegóły na stronie www.mks.dabrowa.pl.

Dąbrowscy koszykarze rozpoczęli swój drugi sezon 
w ekstraklasie. Za nimi dwa starcia. Szczególnie emo-
cjonujący był mecz w  Dąbrowie z  Polskim Cukrem 
Toruń.

W premierowej kolejce, 10 października, nieznacz-
nie ulegli na wyjeździe Polfarmexowi Kutno. Tydzień 
później zgotowali atrakcyjne widowisko kibicom ze-
branym w hali „Centrum”. Były emocje, ostra walka 
i dwie dogrywki. Ostatecznie górą, z przewagą dwóch 
punktów, okazała się ekipa z Torunia.

Po dwóch meczach, MKS zajmuje 14. pozycję 
w Tauron Basket Lidze. W trzeciej kolejce dąbrowia-
nie zagrają na wyjeździe ze Startem Lublin. Dąbrow-
skiej publiczności zaprezentują się znów 31 paździer-
nika. Wtedy zmierzą się z Anwilem Włocławek.

Zaczęli sezon
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