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w obronie miejsc pracy

Powodem do spotkania prezydenta miasta z prezesem huty 
była informacja o  planowanym zmniejszeniu zatrudnienia 
w hucie, które jest bezpośrednio związane z pogarszającą się 
koniunkturą na rynku produktów stalowych wytwarzanych 
w Hucie Bankowej.

Zarząd huty jest zmuszony podejmować trudne decyzje 
w celu dostosowania działalnośćci zakładu do aktualnych wa‑
runków rynkowych, w tym częściowo ograniczyć zatrudnie‑
nie, aby powstrzymać spadek rentowności zakładu. Jednakże 
ograniczenie zatrudnienia odbywać się będzie przede wszyst‑
kim poprzez dobrowolne odejścia pracowników, którzy są 
w okresie czterech lat przed nabyciem uprawnień do emerytu‑
ry i którym są proponowane wypłaty dodatkowych świadczeń 
wyrównawczych do czasu nabycia uprawnień emerytalnych.

Związki zawodowe działające w zakładzie, uważają, że nie 
ma konieczności likwidacji miejsc pracy i  stoją na stanowi‑
sku, że pojawiają się szanse na nowe zamówienia oraz popra‑
wę sprzedaży do tego stopnia, że możliwe będzie utrzymanie 
ciągłej produkcji.

– Ze strony władzy huty padło zapewnienie, iż w przypadku 
poprawy sytuacji na rynku wyrobów stalowych, huta podej‑
mie wysiłek, aby zwiększyć zatrudnienie przede wszystkim 
poprzez powrót do pracy aktualnie odchodzących pracowni‑
ków – podsumował spotkanie prezydent Dąbrowy Górniczej.

***
Huta Bankowa jest najstarszym, działającym do dzisiaj, 

zakładem w  Dąbrowie Górniczej. Powstała ona w  latach 
1834‑1839. Obecnie głównymi wyrobami są pręty i  profile 
grube, średnie, a  szczególnie pręty okrągłe w  zakresie 90 – 
250 mm, kątowniki, kształtowniki łebkowe oraz półwyroby 
dla kuźni i  rurowni. Wyroby te zaopatrują wiele przedsię‑
biorstw przemysłu maszynowego, stoczniowego, budownic‑
twa i wiele innych branż, zarówno na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym.

– Zdaję sobie sprawę, że piękna historia i tradycja zakładu jest dzisiaj weryfikowana i poddawana próbie 
przez twarde realia rynku, ale apeluję o ponowne rozważenie konieczności planowanych zwolnień 
grupowych – mówił Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, podczas spotkania z Prezesem 
Zarządu Huty Bankowej.
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 sms szybki miejski serwis

16 i 17 listopada odbyły się konsultacje 
społeczne, dotyczące tzw. zielonej mobilności, 
czyli alternatywnych do samochodów form 
poruszania się po mieście.

14 listopada obchodzony był Świa-
towy Dzień Cukrzycy. W mieście, o tej 
niebezpiecznej chorobie przypomniała 
konferencja „Zdrowie psychiczne, a 
choroby cywilizacyjne”. W marketach 
klienci mogli bezpłatnie zbadać poziom 
cukru we krwi.

18 listopada w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej stowarzyszenie Civitas, w ramach 
projektu „Aktywuj się”, zorganizowało 
spotkanie mieszkańców z radnymi rady 
miejskiej. 
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31 października i 1 listopada, na cmentarzu 
przy ul. Starocmentarnej, przeprowadzono 
kwestę na rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków. Dzięki ofiarności osób odwiedza-
jących groby bliskich, do puszek zbierających 
trafiło 3 tys. 723 zł 85 gr. W akcji uczestniczyli 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej, radni rady miejskiej, a także prezy-
dent Zbigniew Podraza.

Od 16 do 20 listopada, w V LO, zorgani-
zowano cykl konferencji i wykładów na 
tematy z różnych obszarów nauki i kultury. 
Spotkania, prowadzone przez ekspertów w 
swoich dziedzinach, dotyczył m.in. prawa, 
logistyki, geografii, aktywizacji obywatel-
skiej.

Bohaterski czyn

Na co dzień uczeń IV klasy Zespołu Szkół Technicz‑
nych, Patryk Pelikan, w ubiegły czwartek uratował życie 
człowieka, który stracił przytomność na przystanku au‑
tobusowym na Alei Róż.

Przypadkowym świadkiem zasłabnięcia była 
mama Patryka, która widząc całe zdarzenie, wezwa‑
ła na miejsce pogotowie. Zaraz po tym zadzwoni‑
ła też po syna, który w  tym czasie był na zajęciach 
w szkole. Jego reakcja była błyskawiczna. Przybył na 
miejsce szybciej niż karetka i natychmiast przystąpił 

do udzielania pierwszej pomocy. Skutecznie. Zanim 
nadjechali ratownicy chłopak przywrócił krążenie 
nieznajomemu mężczyźnie.

Mama wiedziała, po kogo dzwoni Patryk Pelikan 
od stycznia jest bowiem młodszym ratownikiem dą‑
browskiego WOPR, w wakacje pełnił już dyżury, czu‑
wając nad bezpieczeństwem kąpiących się. Przeszedł 
odpowiednie szkolenia i  jak się okazuje, umiejętno‑
ści potrafił wykorzystać w  stu procentach. Wyrazy 
uznania! az

Przed oficjalnym rozpoczęciem październikowej sesji Rady 
Miejskiej uhonorowano młodego człowieka, który uratował 
życie nieznajomemu. Za właściwą postawę Patrykowi Pelikanowi 
dziękował Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta oraz Agnieszka 
Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej.

Dołącz do Szlachetnej Paczki
We wrześniu wystartowała 
15. edycja ogólnopolskiego 
projektu Szlachetna Paczka. 
Celem inicjatywy jest mądra 
pomoc poprzez dawanie im-
pulsu do zmiany tym, którzy 
żyją w niezawinionej biedzie.

Potrzeby rodzin identyfikowane są przez wolon‑
tariuszy i  umieszczane w  anonimowej internetowej 
bazie danych. Od soboty 21 listopada na stronie ht‑
tps://www.szlachetnapaczka.pl uruchomiona zosta‑
nie baza z informacjami o rodzinach z naszej okolicy, 
którym możemy pomóc.

Szlachetna Paczka realizowana jest od 14 lat przez 
krakowskie Stowarzyszenie Wiosna. W  ubiegłym 
roku wolontariusze Paczki przekazali pomoc wartą 
41 mln złotych. Główną motywacją dołączania ludzi 
do SZLACHETNEJ PACZKI jest chęć pomocy dru‑
giemu człowiekowi.

Osoby chcące pomóc wybierają z  listy jedną 
z  potrzebujących rodzin i  przygotowują dla niej 
świąteczną paczkę. Wszystko według listy spisa‑
nej wcześniej przez wolontariuszy, tak aby nikt nie 
dostał tego, co nie jest mu potrzebne. W grudniu 
darczyńcy dostarczają paczki do wybranych przez 
siebie magazynów, które następnie, dzięki wolon‑
tariuszom, trafiają do rodzin.

W tym roku Szlachetna Paczka chce pomóc ponad 
20 000 rodzin żyjącym w biedzie. Potrzebujący są też 
w  naszym mieście. Zachęcamy do włączenia się do 
akcji. az
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Dotacje tuż tuż…

Teraz przychodzi okres, kiedy organizacje pozarzą‑
dowe muszą pomyśleć o przelaniu swoich pomysłów na 
wniosek o  dotację w  obszarach: rewitalizacja i  rozwój 
miasta; ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwie‑
rząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; oświata 
i  wychowanie; upowszechnianie i  rozwój sportu, tu‑
rystyki i  rekreacji; kultura i  sztuka; promocja miasta; 
upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obron‑
ności oraz ratownictwa i  ochrony ludności; przeciw‑
działanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależ‑
nień; ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych; pomoc społeczna.

– Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zaprasza 
wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenia doty‑
czące zasad przyznawania dotacji i przygotowania pro‑
jektów w  2016 roku w  terminach: 24 listopada (godz. 
12.00 – 14.00), 25 listopada (godz. 14.00 – 16.00), 3 

grudnia (godz. 14.00 – 16.00), 15 grudnia (godz. 15.00 – 
17.00). Na wszystkie szkolenia obowiązują zapisy‑ mówi 
Magdalena Mike.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zaprasza 
również na indywidualne doradztwo. Doradztwo na‑
leży ustalić z pracownikami Inkubatora poprzez mail: 
inkubator. dg@gmail. com lub telefon 668 573 952, 602 
502 478 w godzinach poniedziałek – piątek od 8.00 do 
20.00.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą 
również zgłaszać się do prac w  komisjach konkurso‑
wych oceniających oferty złożone w konkursie na do‑
finansowanie projektów w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmiot doko‑
nujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się 
o  dotacje w  tym obszarze. Zgłoszenia należy składać 
w terminie nieprzekraczalnym do 1 grudnia 2015 roku.

28 października na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
przyjęto „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 
W Programie ustalono m.in. priorytetowe zadania publiczne 
przewidziane na rok 2016. Na realizację wszystkich zadań 
przeznaczono ponad 3 miliony złotych.

Masz ponad 60 lat i jesteś 
mieszkańcem Dąbrowy 
Górniczej? To oferta 
skierowana właśnie do Ciebie!

Od października dąbrowscy Seniorzy mogą ko‑
rzystać z  Ogólnopolskiej Karty Seniora dedyko‑
wanej dla Miasta Dąbrowa Górnicza. Na co dzień 
można ją odbierać w  Inkubatorze Społecznej 
Przedsiębiorczości, który ma siedzibę w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Wychodząc naprzeciw ocze‑
kiwaniom zgłaszanym przez Seniorów, pracownicy 
Urzędu Miejskiego zaplanowali serię spotkań w po‑
szczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej.

Harmonogram Dni Karty:
• 23 listopada 2015 r. Ujejsce – Remiza OSP ul. 

Ujejska 87A, godz. 14.00‑15.00
• 24 listopada 2015 r. Klub Unikat ul. Kasprza‑

ka 46, godz. 13.30‑15.30
• 26 listopada 2015  r. Antoniów – Świetli‑

ca Środowiskowa ul. Spacerowa, 4 godz. 
16.00‑18.00

• 3 grudnia 2015 r. Rudy – Świetlica Środowi‑
skowa ul Rudy 13A, godz. 14.00‑16.00

• 8 grudnia 2015  r. Tucznawa – Świetlica 
Środowiskowa ul. Ks. Stanisława 1, godz. 
15.00‑17.30

• 10 grudnia 2015  r. Trzebiesławice – Szkoła 
Podstawowa nr 35 ul. Uczniowska 24 godz. 
14.00‑16.00

Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia osoby 
po 60. roku życia do korzystania z atrakcyjnych 
zniżek w  firmach i  instytucjach partnerskich. 
Do tej pory Ogólnopolską Kartę Seniora wsparło 
ponad 200 firm i  instytucji. Wśród nich znala‑
zły się m. in.: uzdrowiska, ośrodki wypoczynko‑
we, gabinety medyczne, restauracje, kina, teatry. 
Każdy z  partnerów zaoferował zniżkę posiada‑
czom  Karty  Seniora  od 5 do nawet 70%. Ogól‑
nopolską  Kartę  Seniora  użytkuje już ponad 10 
tys. osób, a ilość użytkowników wzrasta średnio 
o  około 600 osób miesięcznie – by dołączyć do 
projektu,  Senior  uzupełnia jedynie formularz 
zgłoszeniowy. W Dąbrowie Górniczej Kartę po‑
siada już ponad 900 Seniorów.

Odbierz swoją  
Kartę Seniora

Od trzech lat w  Zespole Szkół nr 1 im. Związku 
Orła Białego realizowany jest projekt Dąbrowsko‑ 
Zagłębiowska wędrówka przez pokolenia. Uczniowie 
w ramach zajęć pozalekcyjnych poznają nasze mia‑
sto, odkrywają jego historię, uczestniczą w ważnych 
dla Dąbrowy wydarzeniach. Kontynuując swą po‑
dróż edukacyjną, w  październiku Patrycja Żuraw‑
ska, Jakub Sielańczyk, Zuzanna Paryż, Norbert 
Więcławek, Paula Pawlak, Paulina Musialik, Daniel 

Pietrzak, Emil Mazurkiewicz wraz z nauczycielkami 
Izabelą Bednarską oraz Katarzyną Doroz odwiedzili 
dąbrowski magistrat. Uczniowie mieli okazję zajrzeć 
do gabinetu Zbigniewa Podrazy Prezydenta Miasta, 
wejść na Salę Sesyjną, gdzie co miesiąc odbywają się 
posiedzenia Radnych Rady Miejskiej. Dowiedzieli 
się jak funkcjonują poszczególne wydziały Urzędu 
Miejskiego, co można załatwić w  Punkcie Obsługi 
Interesantów oraz jak pracują Strażnicy Miejscy.

az 

Odkrywają Dąbrowę
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Świętowano niepodległość
Uroczystości przed pomnikiem 
Żołnierza Zwycięzcy, msza 
za ojczyznę, koncert muzyki 
polskiej. M.in. tak w Dąbrowie 
obchodzono Święto 
Niepodległości. 
Główne uroczystości, z udziałem 
władz miejskich, odbyły się rano 
na gołonoskim placu Bema, 
przed pomnikiem Żołnierza 
Zwycięzcy.

O  godz. 11, w  bazylice Najświętszej Maryi Pan‑
ny Anielskiej, odprawiona została msza za Ojczyznę. 
Po południu, przy wejściu do parku Hallera, podczas 
ogniska patriotyzmu śpiewano legionowe i patriotyczne 
pieśni.

O  godz. 17, w  Pałacu Kultury Zagłębia, rozpo‑
czął się koncert muzyki polskiej, upamiętniający 
155. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskie‑
go. W programie znalazły się utwory Ignacego Jana 
Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Zygmunta No‑
skowskiego, Maurycego Moszkowskiego i  Leopolda 
Godowskiego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się „Rodzin‑
ny piknik wolnościowy”. W  jego trakcie nie zabrakło 
wspólnego śpiewania, zabaw dla najmłodszych, zajęć 
plastycznych i quizów.

Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości 
rozpoczęły się już we wtorek, 10 listopada. Na skwerze 
przed Muzeum Miejskim „Sztygarka” złożono kwiaty 
pod „Dębem Wolności”. W budynku odbyło się spotka‑
nie dla młodzieży, uczniowie obejrzeli też film doku‑
mentalny „A jednak Polska”. W Dąbrowie złożono rów‑
nież kwiaty na grobach żołnierzy walczących w czasie 
I wojny światowej. fo
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Wsparcie dla biznesowych nowicjuszy
W mieście powstał Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości. To miejsce, w którym bez koniecz-
ności rejestrowania działalności można postawić pierwsze biznesowe kroki, spotkać się z klientem 
czy kontrahentem, a także skorzystać z porad księgowych i prawnych.

Inkubator jest wspólnym „dziełem” Urzędu Miej‑
skiego, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 
oraz Wyższej Szkoły Biznesu w  Dąbrowie Górniczej, 
w której ma siedzibę.

– Potrzeba stworzenia instytucji wspierającej przed‑
siębiorczość na terenie miasta była widoczna od daw‑
na, co zaowocowało rozpoczęciem rozmów z  Akade‑
mickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP) oraz 
akceleratorem biznesu Bussines Link Katowice. Naj‑
pierw prowadziliśmy spotkania promujące działalność 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców, m.in. w formie StartUp Chillout! W Dą‑
browie brakowało jednak stałej siedziby, do której mo‑
głyby przyjść osoby chcące wypróbować swój pomysł 
na biznes – opowiada Katarzyna Kłosowicz‑Toborek 
z Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów UM.

AIP funkcjonują głównie przy uczelniach wyższych, 
dlatego Urząd Miejski wspólną inicjatywę zapropono‑
wał Wyższej Szkole Biznesu. List intencyjny w sprawie 
powołania Zagłębiowskiego Inkubatora Przedsiębior‑
czości (ZIP) podpisano w czerwcu.

ZIP początkującym przedsiębiorcom udostępni swoją 
osobowość prawną, dlatego nie muszą od razu zakładać 
własnej działalności gospodarczej. To sposób na obni‑
żenie wysokich kosztów prowadzenia biznesu. Płacąc 
250 zł miesięcznie, będą mogli korzystać też z doradz‑
twa księgowo‑prawnego, miejsca do spotkań z klienta‑
mi czy kontrahentami, a także z urządzeń biurowych.

– Przystępującym do ZIP udostępniamy nasze dane 
rejestrowe przy wystawianiu faktur czy podpisywaniu 
umów. Zarobione pieniądze będą gromadzone na sub‑
koncie firmy w  ramach konta ZIP i  można je będzie 
wykorzystać, dokonując zakupów na fakturę VAT lub 
wypłacić na podstawie umowy zlecenia bądź o  dzieło 
– tłumaczy Mateusz Maik, partner zarządzający regio‑
nem AIP Śląsk.

– Uczelnia udostępniła profesjonalne laboratoria 
i sale, w których odbywać będą się szkolenia i warszta‑

ty poświęcone tematyce przedsiębiorczości i innowacji. 
W  porozumieniu z  Urzędem Miejskim w  Dąbrowie 
Górniczej planujemy cykl spotkań z  młodzieżą, w  ra‑
mach którego swoimi doświadczeniami dzielić będą się 
ludzie biznesu, którzy odnieśli sukces – mówi Dominik 
Penar, rzecznik prasowy WSB.

ZIP swoje podwoje otworzył 18 listopada.
– Dzięki takim inicjatywom Dąbrowa Górnicza bę‑

dzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla przed‑

siębiorców, a  impuls do tworzenia, tak ważnych dla 
gospodarki, mikro oraz małych przedsiębiorstw będzie 
coraz większy. To z  kolei wpłynie na rozwój miasta 
i  przyniesie sporo korzyści mieszkańcom – podkreśla 
Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Informacje o  przystąpieniu do ZIP można uzyskać 
w WSB (ul. Cieplaka 1c), a także pod numerem 32 295 
93 93.

PK
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Graj i pomagaj
„Graj i Pomagaj” jest corocz-
ną akcją charytatywną or-
ganizowaną przez Centrum 
Sportu i Rekreacji od 2007 
roku w Hali Widowiskowo-
-Sportowej „Centrum”.

W  ramach imprezy Centrum Sportu i  Rekreacji 
organizuje zbiórkę środków finansowych przeka‑
zywanych na określony cel charytatywny,  m.in. na 
wyposażenie i  zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego oraz 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w  Dąbrowie Górni‑
czej. Podczas ubiegłorocznej edycji środki finansowe 
zostały przekazane na dofinansowanie zielonych ko‑
lonii dla dzieci w  trudnej sytuacji materialnej z  dą‑
browskich szkół podstawowych.

Tegoroczna edycja „Graj i Pomagaj” będzie jednocze‑
śnie „Dąbrowskimi Mikołajkami”, w  ramach których 
zapraszamy na zabawę wszystkie dzieci i  młodzież. 
Wśród atrakcji dla dzieci należy wymienić m.in. kier‑
masz świąteczny, ściankę wspinaczkową, malowanie 
twarzy, warsztaty plastyczne, urządzenia dmuchane 
oraz liczne zabawy i animacje. W ramach „Graj i Poma‑
gaj” organizowany jest również „Przegląd Twórczości 
Uczniów Dąbrowskich Szkół o Puchar Prezydenta Mia‑

sta”, którego laureaci zaprezentują się na scenie podczas 
trwania imprezy. Dodatkową atrakcją przygotowaną 
dla dorosłych i dla dzieci jest „Bieg Mikołajkowy”, który 
odbywa się w Parku Hallera. W Biegu można wystar‑
tować w dwóch kategoriach: indywidualnej i rodzinnej. 
Zapisy przyjmujemy w  Hali Widowiskowo‑Sportowej 

„Centrum” 6 grudnia od godziny 14:00. Start biegu pla‑
nowany jest na godz. 15:00.

Tegoroczna akcja charytatywna odbędzie się 
6 grudnia w godzinach 16.00‑19.00, a dochód w cało‑
ści zostanie przekazany na dofinansowanie zielonych 
kolonii dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

18 października ruszyła po raz XIV 
wielka akcja charytatywna Pierwszego 
Programu Polskiego Radia pod nazwą 
CHOINKI JEDYNKI. Jej celem jest zbiórka 
pieniędzy na rzecz Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” i dąbrowskiej Fundacji 
„Wygrajmy Razem”, która wspiera nie-
pełnosprawnych artystów z całej Polski.

Obecnie trwa konkurs plastyczny dla dzieci w wie‑
ku 6 – 16 lat pod hasłem „Magia Świąt”. Prace o świą‑
tecznej tematyce, które zostaną nadesłane do siedziby 
Polskiego Radia (w terminie do 22 listopada), będą 
oceniane przez profesjonalne jury, a 20 nagrodzonych 
dzieł stanie się przedmiotem licytacji.

Również Fundacja Anny Dymnej i Fundacja „Wy‑
grajmy Razem” zostały poproszone o nadesłanie po 
6 prac plastycznych swoich podopiecznych. Owoce 
twórczego wysiłku dąbrowskich młodych artystów 
zawiózł do siedziby Fundacji Anny Dymnej prezes 
dąbrowskiej organizacji – Łukasz Baruch. Obraz‑
ki wykonane rękami Justyny jak również uczniów 
i  uczennic dąbrowskiego SOSW dla Dzieci Sła‑
bo Widzących i  Niewidomych – Malwiny, Kamili, 
Jana, Michała i  Macieja, wzbudziły prawdziwy za‑
chwyt. Jest szansa, że zostaną zlicytowane za sporą 
sumę, która wesprze dwie, prężnie działające fun‑
dacje i ich podopiecznych.

Być może wśród dąbrowian znajdują się ludzie 
z wielkim sercem i z zasobnym portfelem, chcący po‑
siadać świąteczne dzieła, w których stworzenie włożo‑
no tyle ciężkiej pracy i wyobraźni.

Finał tegorocznej akcji CHOINKI JEDYNKI odbędzie 
się 12 grudnia na antenie Programu Pierwszego Polskie‑
go Radia i zbiega się on z terminem koncertu realizowa‑
nego przez dąbrowską organizację „Wygrajmy Razem”.

Choinki mimo wszystko Uratuj Misia
13 listopada uczniowie klas od I do 

III SP 25 wzięli udział w akcji Uratuj 
Misia. Dzieci w formie zabawy uczyły 
się, jak zachować się w sytuacji zagro-
żenia, gdzie szukać pomocy, wreszcie 
– jakie działania podjąć, by uratować 
komuś życie.

Klasy IV – VI wysłuchały prelekcji na temat zagro‑
żeń, czyhających na młodych ludzi oraz przeszły odpo‑
wiednie przeszkolenie z  zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Prowadzący poruszali kwestię bezpieczeństwa 
dotyczące zarówno świata realnego, jak i  wirtualnego 
m.in. agresja fizyczna i  werbalna, cyberprzemoc, nar‑
kotyki, dopalacze.

Warsztaty prowadzili Instruktorzy należący do Mię‑
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Za‑
wiercie.

* * *
IPA to skrót od International Police Association. Sto‑

warzyszenie założone zostało 1 stycznia 1950  r. przez 
sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest 
ono neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo 
i  religijnie, a  przynależność do niego zobowiązuje do 
przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka. Celem or‑
ganizacji jest realizacja działań w myśl idei „Servo Per 
Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń).
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Stypendia dla najlepszych

Jest ono wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia 
i  studenta, którego zdolności i  zainteresowania wy‑
kraczają poza program szkoły lub studiów. Ma na 
celu sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i  zainteresowań, 
a także pobudzać twórcze myślenie oraz wspomagać 
umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w  prak‑
tycznym działaniu. Zgodnie z przyjętymi założenia‑
mi, Komisja stypendialna, za szczególne osiągnięcia 
i  wysokie oceny uzyskane w  ubiegłym roku szkol‑
nym, postanowiła nagrodzić 3 studentów i  80 dą‑
browskich uczniów. 

Aby otrzymać miejskie stypendium, ubiegający 
się o  nie uczniowie od IV klasy szkoły podstawo‑
wej wzwyż i  studenci, powinni spełniać wymagania 
określone w  regulaminie będącym załącznikiem do 
Uchwały nr XXIV/486/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z  dnia 6 marca 2013 roku, wypełnić pra‑
widłowo wnioski, dołączyć wymagane zaświadczenia 
i  poddać je ocenie komisji stypendialnej.   Studenci 
otrzymują stypendium w  wysokości maksymalnej 
do 250 złotych przez okres 9 miesięcy, uczniowie zaś 
w kwocie 200 zł przez 10 miesięcy. 

Poza osiągnięciami naukowymi dodatkowymi 
kryteriami branymi pod uwagę przez komisję sty‑
pendialną jest działalność kandydata w  środowisku 
szkolnym bądź akademickim, aktywność kulturalna 
i sportowa, współpraca z organizacjami pożytku pu‑
blicznego, działalność w wolontariacie. az

Najzdolniejsi dąbrowscy uczniowie i studenci ubiegłego roku odebrali podczas październikowej sesji 
Rady Miejskiej nagrody za wyniki w nauce. Kwiaty i najlepsze życzenia wyróżnionym przekazali 
Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy 
Górniczej. Stypendium, finansowane z budżetu miejskiego, jest formą uznania dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej. 

Aniela Kula (Szkoła Podstawowa nr 2), Mateusz 
Wolniaczyk (Szkoła Podstawowa nr 3), Zuzanna 
Karcz, Norbert Luchowski, Jakub Tomczewski, 
Mateusz Grzyb (Szkoła Podstawowa nr 12), Dawid 
Michalski (Szkoła Podstawowa nr 26), Alicja Kulesa 
(Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkół nr 3 oraz 
PSM I stopnia w Będzinie), Miron Mosurek (Szko‑
ła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkół nr 3), Antoni 
Kulig i  Adela Mędrek (Szkoła Podstawowa nr 30 
w  Zespole Szkół nr 7), Laura Mazur (Szkoła Pod‑
stawowa nr 31 oraz Szkoła Muzyczna I st. w Zespo‑
le Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej), Julia 
Warmuz, Wiktor Jochymczyk oraz Aleksandra 
Pytel (Gimnazjum nr 1), Ewelina Kuc (Gimnazjum 
nr 3 w Zespole Szkół nr 7), Melania Wiszniowska, 
Maja Dobrowolska, Paulina Armatys, Zuzanna 
Majewska, Agnieszka Stawiarz, Magdalena Justy‑
niarska, Aleksander Proboszcz, Konrad Kozłowski, 
Anna Zygmunt, Sarah Duk, Wiktor Rybicki oraz 
Joanna Wołowiec (Gimnazjum nr 4), Łukasz Wit‑
kowski (Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2), Mi‑
lena Bochniak (Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 
3), Mateusz Moskal (Gimnazjum nr 9), Emilia Lo‑
renc i Zuzanna Wieczorek (Gimnazjum nr 10), Ju‑
styna Rogala, Magda Jaźwińska, Natalia Juniewicz, 

Klaudia Łyszkiewicz, Zuzanna Gazda, Sonia Grząś, 
Wiktoria Chyra, Wiktoria Rosół, Jakub Staniszew‑
ski oraz Dominik Sala (Gimnazjum z  Oddziała‑
mi Sportowymi w  Zespole Szkół Sportowych), Iga 
Dziekanowska, Sara Janik, Zuzanna Roch, Magda‑
lena Czerw, Axel Brzostowski (Liceum Sportowe 
w Zespole Szkół Sportowych), Maciej Mazur, Alicja 
Kawalec, Katarzyna Łosiowska, Kinga Całka, Pa‑
trycja Gorzelańczyk, Marcin Kaczor, Jakub Wójcik 
oraz Magdalena Kaniowska (I  Liceum Ogólno‑
kształcące), Karol Białas, Weronika Janc, Szymon 
Porębski, Wiktoria Strona oraz Karina Kędzia (II 
Liceum Ogólnokształcące), Daniel Jędrycha (III 
Liceum Ogólnokształcące w  Zespole Szkół Ogól‑
nokształcących nr 2), Wiktoria Maria Olesen oraz 
Sara Bagińska (V Liceum Ogólnokształcące z  Od‑
działami Dwujęzycznymi), Adrian Wojciechowski 
(Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych), 
Jakub Wierzcholski (Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5), Ewe‑
lina Strzemińska (Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 
Pięknych w  Zespole Szkół Plastycznych), Domini‑
ka Żaneta Szmurło (Liceum Plastyczne w  Zespo‑
le Szkół Plastycznych), Bartosz Kamracki, Agata 
Marcinkowska oraz Jakub Piekutowski (Ogólno‑

kształcąca Szkoła Muzyczna I  st. w  Zespole Szkół 
Muzycznych), Paweł Paw (Państwowa Szkoła Mu‑
zyczna I  st. w  Zespole Państwowych Szkół Mu‑
zycznych w  Katowicach), Aleksandra Marchewka 
(Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
II st. w  Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
w Katowicach), Gabriela Irzyk (VIII Liceum Ogól‑
nokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ka‑
towicach), Monika Suchecka (Państwowa Ogólno‑
kształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Zespole Szkół 
Muzycznych w Częstochowie), Paulina Peda (II Li‑
ceum Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwujęzycz‑
nymi w  Katowicach), Maciej Trzebiński oraz Julia 
Nawaro (IV Liceum Ogólnokształcące w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu), Zu‑
zanna Drewniak (Gimnazjum nr 25 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w  Zespole Szkół Ogólnokształcą‑
cych nr 15 w Sosnowcu), Martyna Sack (Prywatne 
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie Fun‑
dacji „Serce Szkole”). Przyznano także trzy stypen‑
dia dla najlepszych studentów mieszkańców Dą‑
browy Górniczej. Otrzymali je Szymon Zawodny 
(Konservatorium Wien Privatuniversitat), Monika 
Adamczyk oraz Patrycja Michałowicz (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach).

wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie



PRZEGLĄD DĄBROWSKI | nr 9 (192) listopad 2015

8 puls miasta

Wcześniakowy miesiąc

Teraz wcześniaki podbijają świat „Uśmiech” Świado‑
mość rodziców, pomoc i wiedza lekarzy – to widoczny ob‑
jaw zmian, które przez ten czas zaszły. Dzięki tej wiedzy 
o wiele łatwiej jest być rodzicem wcześniaka, jakkolwiek 
ciężar emocjonalny nadal pozostaje niezmiennie duży.

W światowe obchody włączyła się dąbrowska placów‑
ka. Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka proponuje 
rodzicom darmowe badania przesiewowe z  dziedziny 
psychologii, logopedii i fizjoterapii.

Swą akcję rozszerzyła na cały miesiąc. W sobotę, 21 
listopada od godziny 9.00 do 16.00 dyżury będą pełnić 
psycholog, logopeda, neurologopeda oraz specjalista re‑
habilitacji dziecięcej. Badania będą prowadzone w kie‑
runku wykrywania niedojrzałości i  zaburzeń rozwoju 
u  dzieci, a  w  szczególności wykrywania pierwszych 

oznak zaburzeń autystycznych. Jak informują organiza‑
torzy, badaniom mogą być poddane dzieci od najwcze‑
śniejszych miesięcy po urodzeniu. O 11.00 odbędzie się 
spotkanie grupy wsparcia – w  gronie mam i  tatusiów 
wcześniakowych i nie tylko wcześniakowych. Mile wi‑
dziani są wszyscy rodzice potrzebujący wsparcia, roz‑
mowy oraz informacji. Na gości czekają kawa, herbat‑
ka i pyszne ciacho. W trakcie spotkania będzie można 
skorzystać z  porad psychologa i  logopedy dziecięcego. 
W godzinach popołudniowych zaplanowano konsulta‑
cje interdyscyplinarne.

Na wszystkie dzieci przez cały listopad czekają balo‑
ny, łakocie i niespodzianki. Patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Miasta. Więcej na www.centrumwcze 
sniaka.pl az

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień 
Wcześniaka. Co roku jedno na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie, tzn. 
przed 37 tygodniem ciąży. Jeszcze nie tak dawno wiedza na temat 
wcześniactwa i wychowania oraz pielęgnacji wcześniaków była 
bardzo mała i trudno dostępna.

Nadchodząca zima i niskie temperatury każdego 
roku stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdro‑
wia osób bezdomnych. Można im pomóc, przeka‑
zując informację o osobach przebywających w cza‑
sie chłodów i  mrozów w  altankach na działkach, 
prowizorycznych namiotach, klatkach schodowych 
czy piwnicach. Zgłoszenia przyjmowane są przez 
Centrum Zarządzania Kryzysowego – 662 138 272 
oraz Straż Miejską – 986.

Za utrzymanie gminnych dróg i chodników od‑
powiada ALBA MPGK. Zgłoszenia dotyczące od‑
śnieżania, całodobowo przyjmuje dyspozytor firmy 
tel. 32 262 50 13 i 600 405 627. az

Akcja Zima

17 listopada Pałac Kultury Zagłębia podświetlił się na fioletowo, kolor wszystkich wcześniaków

Do 21 listopada trwa głosowanie 
na projekty zgłoszone w ramach 
Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego. Głosować 
mogą wszyscy mieszkańcy, 
którzy ukończyli 16 lat. Dla 
młodzieży może to być pierwszy 
tak ważny głos w sprawach 
dotyczących miasta.

Pod hasłem „I  ja mogę decydować! ” 13 listopa‑
da doradcy metodyczni zorganizowali w  Zespole 
Szkół Ekonomicznych warsztaty dla przedstawi‑
cieli samorządów dąbrowskich szkół i nauczycieli. 
Ich celem było przybliżenie problematyki z zakresu 
budżetu partycypacyjnego,

Młodzież miała okazję przypomnieć sobie za‑
gadnienia związane z  demokracją bezpośrednią 
i pośrednią, utrwalić terminologię stosowaną w za‑
gadnieniach budżetowych, uczestniczyć w  symu‑
lowanym tworzeniu budżetu, a ponadto przygoto‑
wać własny projekt do budżetu partycypacyjnego. 
W  praktyce poznano też projekty III edycji DBP 
i przećwiczono zasady głosowania.

Zdobytą wiedzę warto wykorzystać.
– Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaan‑

gażowaniem i otwarcie mówili o potrzebie orga‑
nizowania takich spotkań dla swoich koleżanek 
i  kolegów, podkreślania, że każdy obywatel, na‑
wet w  młodym wieku, może, a  nawet powinien 
uczestniczyć w  pracach z  zakresu budżetu mia‑
sta – mówią Patrycja Kopcińska i  Joanna Kału‑
da, doradcy metodyczni. – Czy można więc nie 
zareagować na taką prośbę? Oczywiście, że nie! 
Obowiązkiem nas wszystkich jest przecież bu‑
dowa społeczeństwa obywatelskiego i  kształto‑
wanie lokalnej świadomości młodzieży. Dlatego 
już dziś informujemy, że wiosną 2016 roku zorga‑
nizowane zostaną kolejne spotkania, na których 
uczniowie poznawać będą ideę budżetu partycy‑
pacyjnego, zasady jego tworzenia. Porady będą 
też zachęcać do aktywnego współtworzenia ko‑
lejnych budżetów partycypacyjnych i  zgłaszania 
własnych projektów.

Zainteresowane szkoły i  nauczycieli prosimy 
o kontakt z doradcami metodycznymi. az

I ja mogę decydować!

Z Zagłębia  
do Sejmu

Czworo reprezentantów z PiS, troje z PO, po 
jednej posłance z Kukiz`15 i Nowoczesnej. Tak 
będzie wyglądać przedstawicielstwo Zagłębia 
w Sejmie nowej kadencji.

W  okręgu nr 32, obejmującym Dąbrowę, Jaworzno, 
Sosnowiec oraz powiaty będziński i zawierciański, zwy‑
ciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Wprowadzi do Sejmu 
czterech posłów – Ewę Malik, Waldemara Andzela, Ro‑
berta Warwasa i Dariusza Starzyckiego. Platforma Oby‑
watelska będzie mieć trzech parlamentarzystów – Beatę 
Małecką‑Liberę, Annę Nemś i  Pawła Bańkowskiego. 
W  sejmowych ławach zasiądą też Barbara Chrobak 
(Kukiz̀ 15) i Barbara Dolniak (Nowoczesna).
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 8 Przemocy domowej NIE
Ruszyła lokalna kampania społeczna, której adresa‑

tem są mieszkańcy naszego miasta. Celem jest zmiana 
błędnych przekonań na temat przemocy domowej funk‑
cjonujących w świadomości społecznej. Przekazywane 
z pokolenia na pokolenie błędne przekonania na temat 
przemocy w  rodzinie, niesłusznie usprawiedliwiają 
stosowanie przemocy wobec najbliższych, a winą za jej 
stosowanie obarczają osobę doznającą przemocy. Prze‑
moc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo 
i podlega karze. Nic jej nie usprawiedliwia, a winę za jej 
stosowanie ponosi osoba przemoc stosująca.

Więcej informacji na temat zjawiska przemocy do‑
mowej, służb i instytucji, gdzie można uzyskać pomoc 
znajdą Państwo na portalu Zespołu Interdyscyplinar‑
nego – www. pomocrodzinie. idabrowa. pl

 8 Dąbrowski Inspektorat dla 
przedsiębiorców

W  ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, który odbywać 
się będzie w tym roku od 23 do 27 listopada, Inspekto‑
rat ZUS w Dąbrowie Górniczej przygotował seminaria, 
szkolenia oraz dyżury ekspertów.

Oprócz specjalistów ZUS‑u, z  którymi będzie się 
można konsultować od godz. 8.00 do 15.00, dyżurować 
będą eksperci innych instytucji. W Inspektoracie w Dą‑
browie Górniczej od godz. 10.00 do 14.00 w  dniach 
23 i 27 listopada gościć będzie przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, 24 i 26 listopada – Urzędu Skarbowego, na‑
tomiast 25 listopada – Powiatowego Urzędu Pracy.

Dla przedsiębiorców przygotowano również liczne 
poradniki i ulotki. Warto po nie sięgnąć, ponieważ za‑
wierają informacje o najnowszych przepisach prawnych 
oraz tych, które wkrótce wejdą w życie.

Przygotowano również seminaria. Ich tematyka to: 
„Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj swo‑
je prawa i  obowiązki”, „Jakość danych, a  rozliczenie 
konta”. Dokładne terminy znajdują się na stronie in‑
ternetowej www. zus. pl. Wszyscy zainteresowani będą 
mogli również wziąć udział w  seminarium interneto‑
wym tzw. webinbarium przygotowanym przez Centralę 
ZUS. Na stronie internetowej Polskiego Radia 23 listo‑
pada zostanie zaprezentowany materiał, który w całości 
będzie dotyczył Interaktywnego Płatnika ZUS. Na stro‑
nie www.polskieradio.pl/gospodarka zaprezentowa‑
nych zostanie 8 krótkich filmików, w których krok po 
kroku omówione będą najważniejsze kwestie związane 
z IPP. Materiał trwać będzie ok. 35 minut. W jego trak‑
cie i po zakończeniu zainteresowani będą mogli przez 
ok.  2 godziny zadawać pytania ekspertom. Pytania 
wraz z odpowiedziami przesłane zostaną na wskazany 
adres e‑mail. Dokładnej godziny rozpoczęcia webina‑
rium należy szukać na stronie www. zus. pl. w zakładce 
Tydzień Przedsiębiorcy.

 8 Senior-WIGOR
W Dąbrowie Górniczej ruszył projekt dofinansowa‑

ny ze środków Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecz‑
nej w  ramach realizowanego Programu Wieloletniego 
„Senior‑WIGOR” na lata 2015‑2020. Jego celem jest 
poprawa jakości życia seniorów, zapewnienie seniorom 
wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i  moż‑
liwości wynikających z  wieku i  stanu zdrowia, w  tym 
wsparcia specjalistycznego, integracja społeczna śro‑
dowiska seniorów, w  tym rozwój działań samopomo‑
cowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie 
społeczności lokalnych.

Dzienny Dom „Senior‑WIGOR” w Dąbrowie Górni‑
czej zaprasza Seniorów, mieszkańców Dąbrowy Gór‑
niczej, którzy w  gronie rówieśników, w  przyjaznej at‑
mosferze chcą aktywnie, zdrowo i przyjemnie spędzić 

wolny czas. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc w czyn‑
nościach dnia codziennego, dwa posiłki dziennie – 
śniadania i gorące obiady, opiekę, dostęp do urządzeń 
i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą, po‑
radnictwo socjalne oraz pomoc w  załatwianiu spraw 
osobistych i urzędowych, działania prozdrowotne reali‑
zowane przez pielęgniarkę, aktywizację ruchową i zaję‑
cia sportowo – rekreacyjne prowadzone przez fizjotera‑
peutę, szeroko ujmowaną edukację, zajęcia kulturalno 
– oświatowe, terapię zajęciową, treningi umiejętności 
społecznych i usprawniające procesy intelektualne, 
aktywizację społeczną oraz integrację pokoleniową 
i międzypokoleniową, angażowanie w działania samo‑
pomocowe i rozwój samorządności.

Dzienny Dom „Senior‑WIGOR” zapewnia 8‑go‑
dzinną opiekę od poniedziałku do piątku, od 7.00 
w siedzibie przy ul. Morcinka 15, w Filii nr 1 przy ul. 
Korczaka 9a oraz w  Filii nr 2 przy ul. Jaworowej 4a. 
Osoby samotne, mające trudność w samodzielnym po‑
ruszaniu się, mają możliwość skorzystania z przewozu.

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior‑WI‑
GOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej 
lub jej przedstawiciela prawnego, który należy zło‑
żyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dą‑
browie Górniczej (MOPS). Decyzję o skierowaniu do 
Dziennego Domu „Senior‑WIGOR” wydaje dyrektor 
MOPS.

Korzystanie z  usług Dziennego Domu „Senior‑WI‑
GOR” w  Dąbrowie Górniczej jest odpłatne (Uchwała 
Nr XI/238/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 28 października 2015 r.). Wysokość opłaty oraz 
tryb jej pobierania określa decyzja o  skierowaniu do 
Dziennego Domu. Szczegółowe informacje można uzy‑
skać od 7.00 do 15.00. Kontakt Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” w  Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15, 
tel.  (32) 264 70 33, Filia nr 1 ul. Korczaka 9a, tel.  (32) 
262 31 48, Filia nr 2 ul. Jaworowa 4a, tel. (32) 262 19 93 
bądź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
Górniczej Al. Józefa Piłsudskiego 2, tel. (32) 262 40 40; 
(32) 262 25 28. 
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Zmagania torreadorów
W sobotę, 24 października w dąbrowskiej Bibliotece Głównej odbyła się trzecia edycja Dyktanda 
Dąbrowskiego pod hasłem „Walka z bykami, czyli ortograficzna corrida”. Do niezwykłych zmagań 
z ortografią przystąpiło 40 osób.

Tekst dyktanda przygotowała dr hab. Danuta Krzy‑
żyk – językoznawca, pracownik dydaktyczny i  na‑
ukowy Katedry Dydaktyki Języka i  Literatury Pol‑
skiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikom dyktanda 
najwięcej trudności sprawiły takie wyrażenia, jak: 
cóżeż, wszech czasów, nasamprzód, burogranatowo‑
czarne chmurzyska, Mickiewiczowskie poematy czy 
chwacki Aladyn.

Dyktando poprowadziła Agnieszka Strzemińska 
– dziennikarka popularyzująca poprawną polszczy‑
znę na antenie Polskiego Radia Katowice, uhonoro‑
wana przez Radę Języka Polskiego Medalem Amba‑
sadora Polszczyzny. „Walkę z  bykami” oceniało jury 
w  składzie: dr  hab. Danuta Krzyżyk – językoznawca, 
autorka tekstu dyktanda, Paweł Duraj – Dyrektor MBP, 
polonista, Agnieszka Strzemińska – dziennikarka Pol‑
skiego Radia Katowice, Piotr Sobierajski – dziennikarz, 
zastępca kierownika oddziału Zagłębie „Dziennika Za‑
chodniego”.

W  oczekiwaniu na werdykt jury uczestnicy zabawy 
mieli okazję obejrzeć pokaz tańca przygotowany przez 
tancerzy ze Szkoły Tańca Marengo z Dąbrowy Górni‑
czej. Justyna Hankiewicz i Piotr Czekaj zaprezentowali 
paso doble, rumbę oraz cha‑chę.

Dodatkową atrakcją imprezy były quizy językowe 
sprawdzające umiejętność posługiwania się poprawną 
polszczyzną. W  potyczkach językowych wzięło udział 
15 osób, którym udało się zdobyć interesujące nagrody 
książkowe. Okazją do zdobycia dodatkowych nagród 
była także loteria fantowa dla czytelników dąbrowskiej 

MBP posiadających aktywną kartę biblioteczną. W puli 
loteryjnych nagród – których sponsorem była księgar‑
nia Matras – znalazły się takie tytuły, jak: „500 zdań 
polskich” i  „Jeść!!!” prof.  Jerzego Bralczyka, „Ślónsko 
godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli” oraz 
„Słownik ortograficzny PWN”.

Tegorocznym zwycięzcą „Walki z  bykami” został 
Przemysław Rogala, który otrzymał I  nagrodę w  wy‑
sokości 700  zł oraz tytuł „Pogromcy Byków”. Kolejne 
miejsca na podium zajęli: Michał Wojtyś (II miejsce – 
500 zł) oraz Beata Michałkiewicz (III miejsce – 300 zł). 
Dodatkową nagrodą były także zaproszenia do kina 
Helios. Miłą niespodzianka okazał się fakt, że wszyscy 

tegoroczni „Pogromcy Byków” pochodzą z  Dąbrowy 
Górniczej.

W  zabawie wziął udział także Grzegorz Jaszczura – 
radny Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej, który stanął 
do „ortograficznej corridy” jako reprezentant kategorii 
VIP. Laureatom konkursu oraz wszystkim uczestni‑
kom dyktanda gratulujemy odwagi i życzymy sukcesów 
w walce z bykami!

III Dyktando Dąbrowskie odbyło się w ramach Festi‑
walu Kultury „ZagłębieWood”, organizowanego przez 
Urząd Miejski w  Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury 
Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną w  Dąbrowie 
Górniczej i Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

Finisz Akademii Pokoleń
Druga edycja Akademii Pokoleń do-

biegła końca. Projekt organizowany był 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dą-
browie Górniczej oraz Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, a finansowany 
przy udziale środków Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej. Jego głównym ce-
lem było umożliwienie mieszkańcom Dą-
browy Górniczej uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych. Przedsięwzięcie 
miało charakter kulturalno-edukacyjny 
i skierowane było do przedstawicieli róż-
nych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, 
dorosłych oraz osób starszych.

Akademia Pokoleń w  2015 roku rozpoczęła działal‑
ność w kwietniu. W ciągu kilku intensywnych miesięcy 
udało się przeprowadzić 4 wykłady oraz 55 warsztatów 
i  spotkań, podczas których uczestnicy poznawali róż‑
norodne zagadnienia dotyczące m.in.: fotografii, kultu‑
ry, rozrywki i rozwijania własnych pasji.

Rok szkolny w naszej akademii zainaugurował wykład 
Doroty Sumińskiej –  znanej lekarz weterynarii i  publi‑
cystki, która przeniosła publiczność w świat zwierzaków 
i  egzotycznych podróży. Gośćmi Akademii Pokoleń byli 

również: Witold Czuksanow – dziennikarz i autor książek 
o tematyce ogrodniczej, prowadzący program telewizyjny 
„Rok w ogrodzie”, Sławomir Koper – autor książek histo‑
rycznych oraz Michał Rusinek – wykładowca, literaturo‑
znawca oraz były sekretarz Wisławy Szymborskiej, obec‑
nie prowadzący fundację imienia noblistki.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się tak‑
że wyjazdy do teatrów. W tym roku były to spektakle 
„Boeing, Boeing” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu oraz 
„Czarny ogród” w Teatrze Śląskim w Katowicach. Duże 
wrażenie na uczestnikach zrobiła też Kopalnia Guido, 
w której można było zwiedzić Poziomy 170 i 320 – zo‑
baczyć, jak w  przeszłości wyglądała praca górników, 
jak zmieniały się narzędzia oraz warunki pracy, a także 
skorzystać z podziemnej restauracji.

Spośród szerokiej oferty warsztatowej każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. Popularnością cieszyły się zajęcia 
rękodzielnicze: florystyczne, ceramiczne, tworzenia bi‑
żuterii, zdobienia toreb, scrapbooking oraz decoupage. 
Jak zawsze najwięcej uczestników przyciągnęły warsz‑
taty kulinarne. W programie Akademii Pokoleń znala‑
zły się również spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje 
o  literaturze popularnonaukowej i  wykłady o  sztuce. 
Seniorzy mogli skorzystać z nauki obsługi komputera, 
a najmłodsi z zabaw z „Filipem i Mają”. Pan Korek i jego 
„Dźwięki w zasięgu ręki” były pokazem naukowym dla 
całej rodziny. W tegorocznej edycji Akademii Pokoleń 
wzięło udział niemal 1000 osób.

Chcesz spróbować swoich sił 
jako ilustrator, reżyser albo 
nagrać audiobooka? A może 
chcesz poczuć się jak w prze-
strzeni kosmicznej lub wziąć 
udział w niestandardowej lekcji 
anatomii?

Jeśli tak – koniecznie odwiedź dąbrowską biblio‑
tekę!

W listopadzie w Bibliotece Głównej MBP w Dą‑
browie Górniczej rusza cykl Kreatywnych warsz‑
tatów dla każdego z  wykorzystaniem aplikacji na 
tabletach.

Pierwsze zajęcia odbędą się już 23 listopada 
o  godz. 13:00 – skierowane do seniorów, 25 listo‑
pada o godz. 16:00 – warsztaty dla dzieci w ramach 
Klubu Pomysłowych Dzieciaków oraz 30 listopada 
dla dzieci i młodzieży – godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy!
Przedsięwzięcie finansowane jest przy udziale 

środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górni‑
czej.

Więcej informacji pod nr telefonu: 32 639 03 01.

Aplikacje dla każdego
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Co to jest oprogramowanie dedy-
kowane?

W  ogromnym skrócie mogę powie‑
dzieć, że jest to oprogramowanie wyko‑
nane pod konkretne potrzeby Klienta, 
jest oparte na wytycznych danej firmy 
i  to najważniejsza cecha odróżniająca je 
od oprogramowania pudełkowego. Wy‑
konując oprogramowanie dedykowane 
mamy pewność, że wspomaga naszą fir‑
mę w sposób dokładnie przez nas pożą‑
dany.

Czy wykonywanie oprogramowa-
nia dedykowanego ma sens?

To tak jakbyśmy zastanawiali się, czy 
posiadanie tylu modeli silników przez 
firmy motoryzacyjne jest sensowne. 
Podczas analizy etapów rozwoju firmy, 
okazuje się, że tylko wykonanie oprogra‑
mowania dedykowanego ma sens. Każda 

firma ma swoją przewagę konkurencyjną, 
swoją strategię, której nie ma nikt inny 
i naszym zadaniem jest budowa tej prze‑
wagi konkurencyjnej poprzez wykonanie 
dedykowanych rozwiązań IT.

Czy warto wspomóc się dofinanso-
waniem unijnym, podczas wykony-
wania oprogramowania dla firmy?

Wiele firm posiada bardzo innowa‑
cyjne produkty, jednak ich droga na glo‑
balny rynek wcale nie jest prosta. Warto 
wtedy sięgnąć po dofinansowanie unijne, 
którego dużą część możemy przeznaczyć 
na rozwój systemu dystrybucji, dotarcia 
do Klienta i  jego obsługi. W  ten unikal‑
ny schemat działania idealnie wpisuje się 
oprogramowanie dedykowane, które speł‑
ni wszystkie oczekiwania zarządzających 
firmą, pracowników, i co jest najważniej‑
sze, Klientów.

Na co należy zwrócić uwagę pod-
czas wykonywania oprogramowania 
dedykowanego?

Kluczem do sukcesu jest uwzględnienie 
wszystkich elementów produkcji. Przy‑
kładowo: podczas budowy domu musimy 
posiadać architekta, kierownika budowy, 
murarza itp. Podczas budowy oprogramo‑
wania musimy posiadać project managera, 
architekta oprogramowania, programi‑
stów, testerów, specjalistów od instrukcji 
obsługi i szkoleń itp.

Należy pamiętać, że wszystkie te oso‑
by realizują naszą wizję oprogramowania 
i  sukces projektu zależy od wspólnej ko‑
munikacji.

Podsumowując, specyfikacja i  dobór 
osób realizujących projekt to główne zada‑
nie firmy zlecającej wykonanie oprogra‑
mowania dedykowanego.

Jakie pułapki czekają na nas pod-
czas wykonywania oprogramowania 
dedykowanego, wspomaganego 
dofinansowaniem?

Można powiedzieć, że są dwie główne 
pułapki. Pierwsza, to pominięcie etapów 
produkcji, a  druga to brak rzetelności 
u  wykonawcy, któremu zależy tyko na 
wynagrodzeniu. Investmag, jako firma 
wykonuje projekty w  oparciu o  Scrum, 
ale to temat na osobny artykuł i wszyscy 
zainteresowani z  pewnością doczytają. 

Prowadząc projekt w oparciu o Scrum, 
możemy być pewni sukcesu.

I  najważniejsze, jako wykonawca po‑
magamy naszym Klientom w  odbiorze 
oprogramowania realizowanego z  do‑
tacji przez PARP. Nie ma potrzeby aby 
użytkownicy wykonanego przez nas 
oprogramowania musieli znać wszystkie 
odpowiedzi, na czasami trudne pytania 
zadawane przez urzędników PARP – za‑
wsze nasi pracownicy pomagają w odbio‑
rze projektu.

Jakie produkty mają Państwo jako 
firma?

Będąc od 10 lat na rynku dorobiliśmy 
się całkiem pokaźnej grupy produktów. 
Dostarczamy je naszym Klientom na 
licencji SaaS – ImCRM. pl, jak rów‑
nież jako trzon do wykonania opro‑
gramowania dedykowanego – ImB2B.
pl, ImStore.pl. Nasze oprogramowanie 
integrujemy z oprogramowaniem ERP 
– Comarch, Enova, wieloma hurtow‑
niami, oprogramowaniem rezerwacyj‑
nym itp. Stabilny trzon oprogramowa‑
nia oparty na własnym framework‑u, 
który jest doskonale znany i  udosko‑
nalany przez naszych programistów, 
pozwala oferować Klientom usługę, 
która spełni ich oczekiwania i  umoż‑
liwia skutecznie zrealizować projekty 
informatyczne.

Investmag wykona Twoje oprogramowanie 
i pomoże w realizacji projektów unijnych

Nasze produkty są cenione przez 
firmy i bardzo często stanowią bazę 
do wykonania oprogramowania 
dedykowanego dla Klienta – mówi 
Tomasz Boroński, CEO i założyciel 
firmy Investmag.

Investmag.pl     imcrm.pl

41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Podlesie 3, tel. 32 793 65 26

• Pilnie kupię mieszkanie w Dąbrowie Górni‑
czej, tel. 791 373 641.

• Sprzedam działkę rekreacyjną, ok. 400 m 
kw. wraz z domkiem całorocznym, drew‑
nianym, działka DG Antoniów, na tere‑
nach leśnych między Pogoriami 1‑3‑4. Tel. 
602 716 653.

• Pożyczki Gotówkowe z  pełną obsługą 
w domu, szybka decyzja, pożyczki dla każ‑
dego 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.
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ArcelorMittal Poland  
ograniczy emisje do powietrza
W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland trwają intensywne prace nad projektem modernizacji 
systemu odpylania taśmy spiekalniczej nr 3. To jedna z inwestycji środowiskowych realizowana 
w ramach pakietu inwestycyjnego dostosowującego firmę do wymagań unijnej dyrektywy o emisjach 
przemysłowych (IED – Industrial Emissions Directive). Dyrektywa w Polsce weszła w życie w ubiegłym 
roku. Zgodnie z jej zapisami przemysł stalowy ma 4 lata na dostosowanie się do nowych, bardziej 
restrykcyjnych limitów emisji zgodnych z wymaganiami najlepszych dostępnych technik (BAT – Best 
Available Techniques). Kolejną dużą inwestycją przygotowywaną zgodnie z przyjętym harmonogramem 
jest system odpylania stalowni konwertorowej, o którym będzie można przeczytać w kolejnych 
wydaniach „Przeglądu Dąbrowskiego”.

Cała inwestycja pochłonie ponad 164 mln zł. Obec‑
nie trwają rozmowy z oferentami. Po wyborze wyko‑
nawcy i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie 
się faza projektowania, a następnie fizyczna realizacja 
inwestycji.

Nowoczesne hybrydy
Taśmy spiekalnicze to urządzenia, na których spie‑

kane są rudy żelaza wraz z dodatkami. Tak powstaje 
wsad  m.in. dla dwóch wielkich pieców działających 
w  dąbrowskiej hucie. Rozpoczęta właśnie inwestycja 
zakłada zmianę systemu odpylania taśmy spiekalni‑
czej nr 3 poprzez budowę dwóch filtrów hybrydowych, 
które zastąpią pracujące obecnie elektrofiltry.

Filtr hybrydowy jest najnowocześniejszą techno‑
logią, która zapewni spełnienie wymagań konkluzji 
BAT 20 w zakresie nowego dopuszczalnego poziomu 
emisji pyłu dla taśmy spiekalniczej nr 3. Filtr hybry‑
dowy w ramach jednego urządzenia łączy dwa stopnie 
odpylania. W  pierwszej części filtra gazy podlegają 
oczyszczeniu w  elektrofiltrze; w  jego drugiej części 
pył wychwytują filtry tkaninowe. Takie rozwiązanie 
pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia re‑
dukcji emisji pyłu.

Projektowany system odpylania uwzględnia jakość 
i skład chemiczny rud stosowanych w dąbrowskiej hu‑
cie. Rozwiązanie zakłada również możliwość powtór‑
nego wykorzystania pyłów wychwyconych w  filtrach 

hybrydowych jako wsadu żelazonośnego w  dąbrow‑
skiej spiekalni.

Zgodnie z wymaganiami BAT
Potrzeba zmiany systemu odpylania spiekalni zwią‑

zana jest z nowymi regulacjami obligującymi do do‑
stosowania instalacji do wymagań określonych w kon‑
kluzjach BAT, które zaczną obowiązywać w 2018 roku. 

Hutniczy koncern szacuje, że koszty dostosowania 
jego zakładów w Polsce do wymagań unijnej dyrekty‑
wy wyniosą ok. 400 mln euro.

– Poprawa efektywności odpylania taśmy spiekalniczej 
jest istotną kwestią ze względu na konieczność spełnienia 
tych wymagań i osiągnięcia poziomu emisji pyłu za fil‑
trem hybrydowym poniżej 15 mg/Nm3, przy przepływie 
900 tys. Nm3/h – mówi Jacek Woliński, dyrektor Biura 
Energetyki i Ochrony Środowiska w ArcelorMittal Po‑
land. – Dodatkowym efektem ekologicznym jest obniże‑
nie emisji m.in. żelaza, cynku i ołowiu zawartych w pyle.

ArcelorMittal Poland od dawna angażuje się 
w  przedsięwzięcia związane z  kontrolowaniem 
i  zmniejszaniem wpływu swoich instalacji na środo‑
wisko. Od roku 2004, a więc od prywatyzacji Polskich 
Hut Stali, firma zainwestowała w Polsce ponad 5 mld 
złotych. Inwestycje te sprawiły, że koncern obniżył 
emisję CO2 o 25 proc., a pyłu o 30 proc.

– Projekty modernizacji systemu odpylania taśmy 
spiekalniczej i  stalowni konwertorowej doskonale 
wpisują się w tę politykę – podkreśla Jacek Woliński. 
– Ich realizacja umożliwi znaczne ograniczenie emisji 
pyłu, a tym samym pozwoli zadbać o czystsze środo‑
wisko i  lepszą jakość powietrza w otoczeniu naszych 
zakładów. Dodatkowo zastosowane technologie będą 
cichsze, dzięki czemu obniży się poziom hałasu. O po‑
stępach prac będziemy na bieżąco informować miesz‑
kańców Dąbrowy Górniczej – deklaruje.

Dzięki ogromnym inwestycjom, które ArcelorMittal Poland zre-
alizuje do roku 2018, procesy produkcji spieku, surówki żelaza, 
stali i wyrobów stalowych będą bardziej przyjazne dla środowi-
ska, a tym samym dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Solidarny PKZ

Pałac Kultury Zagłębia w geście solidarności z Fran‑
cją po ostatnich, tragicznych wydarzeniach w  Paryżu 
zmienia barwy. Od kilku dni jesienne podświetlenie Pa‑
łacu zastąpiły kolory flagi francuskiej. Zachęcamy tym 
samym wszystkich dąbrowian i mieszkańców Zagłębia 
do solidaryzowania się z Francuzami. 

Rozśpiewana Dąbrowa
110 chórzystów, solistów 
i akompaniatorów wdarło się do PKZ 
Domu Kultury w Ząbkowicach. Święta 
Cecylia zatarła granicę między sceną 
i widownią.

18 listopada, mimo złej pogody za oknami, w  ząb‑
kowickim Domu Kultury panowała ciepła, niepowta‑
rzalna atmosfera. Spotkali się tu muzycy z całej Dąbro‑
wy, by móc razem przeżywać IV Wieczór Cecyliański, 
którego organizatorem jest Pałac Kultury Zagłębia. 
Wieczór Cecyliański, czyli święto chórów i muzyki, jest 
okazją do muzycznych prezentacji zespołów działają‑
cych w mieście. Oprócz stałych „bywalców” corocznie 
pojawiają się nowe zespoły chętnie uczestniczące w tej 

imprezie, co świadczy o jej popularności i dobrej sławie. 
W  tym roku na scenie zaprezentowały się chó‑
ry Zorza, Zielona Nadzieja (UTW), Imo Pecto‑
re, Gaudium, zespół Swojaki, Rozśpiewana Tucz‑
nawa i  cecyliańskie debiutantki – Czarne Perły. 
Cecyliada skupia miłośników muzyki. Dla występu‑
jących uczestnictwo to duża satysfakcja i  radość, dla 
widzów spora porcja doznań artystycznych. To także 
możliwość ciekawego spędzenia długiego, jesiennego 
wieczoru oraz okazja do pośpiewania, bo przecież to 
święto właśnie temu ma służyć.

Z  całą odpowiedzialnością można więc powiedzieć, 
że Dąbrowa Górnicza jest wyjątkowo rozśpiewanym 
miastem. Tych, którzy chcą „kulturalnie” przeżyć jesień 
(a nawet cały rok), zapraszamy do zapoznania się z na‑
szą ofertą na stronie internetowej www.palac.art.pl.
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Nie byle jaki dialog

– Zacznijmy od Twojego wykształcenia…

– Od dziecka chciałam być psychologiem, ale zain‑
teresowanie było mocno sprecyzowane, chciałam być 
psychologiem sportowym. Rozpoczęłam studia na Uni‑
wersytecie Warszawskim, ponieważ stamtąd pochodzę. 
Kolejne przeprowadzki jednak spowodowały, że naukę 
kończyłam na Uniwersytecie Śląskim.

Już podczas studiów zaczęłam coraz bardziej intereso‑
wać się terapią rodzin. To też pozostało moją ostateczną 
„psychologiczną” pasją. Skończyłam kilka kierunków 
studiów podyplomowych (z  zakresu organizacji po‑
mocy społecznej oraz kierowania zasobami ludzkimi), 
ale także wiele kursów i  szkoleń,  m.in. z  zakresu Sys‑
temowej Terapii Rodzin w  Krakowskim Ośrodku Te‑
rapii, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w  Warszawie, Szkołę trenerów „Sieć” we Wrocławiu. 
Posiadam certyfikat specjalisty przeciwdziałania prze‑
mocy w rodzinie nadany przez PARPA.

– I właśnie jedno z takich szkoleń doprowadziło 
Cię do rozpoczęcia działalności pozarządowej. Co 
takiego się wydarzyło?

– 10 lat temu w Sosnowcu odbyło się szkolenie „Aka‑
demia Liderek Zagłębia” organizowane przez Stowarzy‑
szenie Aktywne Kobiety, którego celem było wzmacnia‑
nie postaw liderskich wśród kobiet z Zagłębia. To tam 
wpadłam na pomysł działania w III sektorze. To rów‑
nież tam poznałam dwie inne kobiety, z którymi prowa‑
dzę Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” do dziś. 
W  trójkę założyłyśmy stowarzyszenie, które oficjalnie 
powstało w 2010 roku i od tamtej pory prężnie działa.

– Opowiedz o Waszych działaniach. Czym się 
zajmuje Stowarzyszenie?

– Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem media‑
cji rodzinnych. Mediacje są sposobem pozasądowego 
rozwiązywania konfliktów. W  sprawach rodzinnych 
dotyczą sporów powstałych miedzy członkami rodziny, 
małżonkami lub rodzicami małoletnich dzieci. Media‑
cje pozwalają na poprawę wzajemnych relacji i nawią‑
zanie porozumienia np. w sprawie o rozwód/separację, 
alimenty, opiekę nad dzieckiem, opiekę nad osobami 

starszymi. Pracujemy z  wykwalifikowanymi mediato‑
rami – umawiamy się ze stronami w konflikcie i wypra‑
cowujemy najlepsze rozwiązanie.

– Czy poza pracą mediacyjną, zajmujecie się 
innymi projektami?

– Naszym pierwszym projektowym sukcesem był 
„Klub Mamy, Taty i  Malucha Mammamia”, który re‑
alizowaliśmy w 2012 roku. Projekt finansowany był ze 
środków Urzędu Miejskiego w  Dąbrowie Górniczej. 
Przez cały rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dą‑
browie Górniczej odbywały się spotkania dla rodziców 
małych dzieci, zarówno spotkania we własnym gronie, 
jak i spotkania ze specjalistami (m.in. logopedą czy or‑
topedą). Było to dla nas ogromne wyzwanie, ale także 
ogromna satysfakcja po ukończonym projekcie.

Kolejną dotację z  Urzędu Miejskiego w  Dąbrowie 
Górniczej uzyskaliśmy na projekt „Pomaluj swój 
świat – prawa dziecka – prawa człowieka”. Projekt 
odbywał się w grudniu 2013 roku, dla wychowanków 
dąbrowskiego Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twór‑
czej. Początkowo młodzi ludzie zostali zapoznani ze 
swoimi prawami, aby potem namalować ich własną 
interpretację. Najlepsze prace z każdej kategorii wie‑
kowej znalazły się w kalendarzu, który został wydany 
po zakończeniu projektu. Patronat nad projektem ob‑
jął Rzecznik Praw Dziecka.

– A co jeśli chodzi o granty zewnętrzne?
– Jako ogromny sukces uznajemy już dwukrotne wy‑

branie nas przez Fundację Dzieci Niczyje do realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków The Velux 
Foundations w  ramach programu „Bezpieczne Dzie‑
ciństwo”. Pierwsza edycję projektu „Mediacje rodzinne 
w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka” 
realizowaliśmy na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w la‑
tach 2014/2015, natomiast jeśli chodzi o drugą, jesteśmy 
w trakcie jej realizacji. W trakcie trwania projektu (paź‑
dziernik 2015 – czerwiec 2016) będziemy prowadzić 
dyżury psychologiczne, warsztaty i  mediacje. Zmianą 
w  porównaniu do roku ubiegłego jest działalność na 
terenie dwóch miast – Dąbrowa Górnicza i  Będzin, 

z wyłączeniem Sosnowca oraz zwiększenie liczby bez‑
płatnych mediacji na rzecz dyżurów.

Prowadziliśmy również projekt „MAUS – Młodzieżo‑
wa Akademia Umiejętności Społecznych”. Grant otrzy‑
maliśmy w  ramach konkursu FIO – Śląskie Lokalnie, 
organizowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatel‑
skich, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Ryb‑
nika oraz Fundusz Lokalny Ramża. W  trzech liceach 
ogólnokształcących w  Będzinie prowadziliśmy warsz‑
taty z zakresu autoprezentacji, a uczniowie wzbogacili 
metody pracy nad rozwojem osobistym.

Aktualnie zajmujemy się również projektem „Ryzyko 
pod kontrolą – Gimnazjalne Grupy Liderów”, którego 
celem jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom 
wśród uczniów gimnazjów z powiatu Dąbrowa Górni‑
cza i  powiatu będzińskiego. Nagrody dla uczestników 
warsztatów ufundował Rzecznik Praw Dziecka oraz 
Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast sponsorem 
słodkości dla uczniów jest firma Mieszko.

– Jakie macie plany na przyszłość?
– Marzę o Klubie Mediatora. Nie ma takiej instytucji 

w naszym regionie, a jest na nie ogromne zapotrzebo‑
wanie. Miałoby ono na celu integrację środowiska me‑
diatorów, pozwoliłoby na lepszą współpracę z  sądami, 
ale także dało, idealne miejsce na mediacje.

– Dziękuję za rozmowę.

Żona, matka, właścicielka kota. Nałogowy mól książkowy. Jest 
fanką George R. R. Martina i jego „Pieśni Lodu i Ognia”. Jej słabością 
są lakiery do paznokci i torebki. Poza tym, a może po pierwsze, 
jest Prezesem Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”. Poznajcie 
Monikę Górską.

Stowarzyszenie Centrum Komunikacji i  Mediacji 
„Dialog” rozpoczęło drugą edycję projektu „Media‑
cje rodzinne w  sytuacji rozwodu – gest miłości dla 
Twojego dziecka”.

Od listopada 2015 do czerwca 2016 odbywać się będą:
– konsultacje mediatorów – dyżury w Sądach Rejo‑

nowych w Dąbrowie Górniczej i w Będzinie w ponie‑
działki (23 listopada, 7 i 21 grudnia 2015r. oraz 4 i 18 
stycznia, 1 i 15 lutego, 7 i 21 marca, 4 i 18 kwietnia, 9 
i 23 maja oraz 6 i 20 czerwca 2016r.) od 16.00 do 17.00

– konsultacje psychologiczne,

– postępowania mediacyjne w  sprawach rodzin‑
nych,

– warsztaty dla profesjonalistów,
– indywidualne konsultacje psychologiczne dla 

osób w  sytuacji konfliktu rodzinnego (wymagana 
rezerwacja terminu tel. 881 710 959).

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu 
są nieodpłatne! Projekt jest współfinansowany ze środ‑
ków The Velux Foundations w ramach programu „Bez‑
pieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania 
sporów, w  którym bezstronny mediator pomaga 
dojść do porozumienia osobom będącym w  sytu‑
acji konfliktowej. Celem działania mediatora jest 
przede wszystkim usprawnienie, a  czasami wręcz 
umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej rozmowy 
o problemie. Podstawowymi zasadami prowadzenia 
mediacji są dobrowolność i akceptowalność, neutral‑
ność, bezstronność oraz poufność.

Szczegółowy harmonogram działań www. ckim‑
dialog. eu. 

Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka
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GRUPA I, godz, 10:00
50-lecie

• CIUS Marian, Stanisława
• BIEŃ Janusz, Halina
• NAWROT Jerzy, Marianna
• WOJTACHA Remigiusz, Halina
• PIECYK Marian, Liliana
• MOLENDA Ludomir, Irena 

(nieobecni)
• WOJTALA Mirosław, Teresa
• WARMUZ Piotr, Jadwiga
• GAJEWSKI Włodzimierz, Helena 

(nieobecni)
• KASZUBA Ryszard, Elżbieta
• MUCHA Lucjan, Barbara
• MARCISZKA Władysław, Ewa

GRUPA II, godz. 10:45
50-lecie

• PAWEŁCZYK Ireneusz, Weronika
• MATUSZCZYK Henryk, 

Henryka
• WIECZOREK Adam, Teresa
• WYLĘŻEK Maciej, Elżbieta
• KRAWCZYK Henryk, Halina
• JAGIEŁKA Wacław, Emilia
• BIEGAŃSKI Tadeusz, 

Aleksandra (nieobecni)
• GABIŃSKI Wacław, Stanisława 

(nieobecni)
• LATKO Zenon, Janina
• BICZ Mieczysław, Urszula
• LIS Adam, Maria (nieobecna)
• FIDYK Andrzej, Krystyna

GRUPA III, godz, 11:30
50-lecie
• PAJDA Włodzimierz, Wacława
• BURSKI Antoni, Wiesława
• STASIŃSKI Zdzisław, Zofia
• JĘDRZEJCZYK Bogusław, Grażyna
• BARTNIK Marian, Krystyna

60-lecie
• BŁAJSZCZAK Roman, Agata
• BOROWIEC Stanisław, Aniela
• BADOŃ Stefan,  

MASZTALIŃSKA‑BADOŃ Helena
• KRZYSTAŃSKI Marian, Irena
• PRZYBYŁA Henryk, Barbara

70-lecie
• TORBUS Jerzy,  Helena
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Adrian Błeszyński, dąbrowski zawodnik 
MMA, wywalczył mistrzostwo Europy. To 
jego kolejny międzynarodowy sukces.

Na początku listopada w  Budapeszcie odbyły 
się mistrzostwa Europy w  amatorskiej odmianie 
mieszanych sztuk walki (MMA). W starciu o tytuł 
mistrzowski, Adrian Błeszyński po ponad minuto‑
wym pojedynku pokonał rywala.

Zwycięstwo na Węgrzech nie jest pierwszym 
dużym sukcesem dąbrowianina. W  zeszłym roku 
w Pradze zdobył mistrzostwo świata. Z powodze‑
niem występuje również na krajowych galach i tur‑
niejach.

Kolejne mistrzostwo

Litewski triumf
Łukasz Szczepanik, pięściarz klubu Fight-

-Boxing, na początku listopada zwyciężył w mię-
dzynarodowym turnieju na Litwie.

Zawody rozegrano od 4 do 7 listopada w  litewskim 
Poniewieżu.

– Był to jego pierwszy zagraniczny wyjazd na tak pre‑
stiżowy turniej, i od razu z pełnym sukcesem. Dlatego 
jego występy uważam za dobry prognostyk na kolejne 
walki – mówi trener Wiesław Andrzejczak.

– W półfinale wygrał z Estończykiem na punkty 3:0. 
Walka mogła zakończyć się już w pierwszej rundzie po 
ciosie na wątrobę, jednak gong uratował rywala przed 
odesłaniem go do narożnika. Łukasz w finale pokonał 
zawodnika z Łotwy. Ta walka jednak była bardziej za‑
cięta i kosztowała go sporo wysiłku, ale zakończyła się 
zwycięstwem 2:1 – opowiada Andrzejczak.

Trener podkreśla, że oba starcia są bardzo cennym 
doświadczeniem dla dąbrowskiego boksera.

sukces na macie

Udział w mistrzostwach wzięło 101 reprezentacji na‑
rodowych i  ponad 5000 zawodników. W  tym gronie 
znakomicie wypadli reprezentanci naszych klubów: KS 
Ronin oraz Dąbrowskiego Klubu Bokserskiego.

Cezary Podraza (kickboxing), pełniący jednocześnie 
funkcję trenera kadry narodowej wywalczył tytuł Mistrza 
Świata Weteranów UFR Ring +75. Jego podopieczny Da‑

wid Wojtasik został Mistrzem Świata UFR oraz Wicemi‑
strzem Świata light contact. Z kolei zawodnicy KS Ronin 
Natalia Budzyń, Katarzyna Janikowska, Oliwia Wawrzkie‑
wicz, Jakub Janikowski, Oskar Łydka i Tymoteusz Garula 
(karate) oraz Adrian Bober (MMA) przywieźli do kraju 11 
złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy medal. Doskonałe wyniki 
osiągnęli pod kierunkiem trenera Tomasza Byjosa. az

Wielkim sukcesem, do czego zdążyli nas już przyzwyczaić, zakończył 
się występ dąbrowskich zawodników karate i kickboxingu podczas 
listopadowych Mistrzostw Świata WTKA w Benidorm (Hiszpania).

Mądrze i skutecznie walczyć
Dwa zwycięstwa, cztery porażki, 
dwunaste miejsce w tabeli. Tak 
aktualnie prezentuje się koszykarski 
MKS Dąbrowa Górnicza, grający 
swój drugi sezon w ekstraklasie.

W najbliższej kolejce, 21 listopada, dąbrowianie sta‑
ną przed niełatwym wyzwaniem. Zagrają na wyjeździe 
z wicemistrzem Polski, Turowem Zgorzelec.

– Musimy być zespołem, prezentować zbalansowaną 
grę ofensywną, punktując i  z  dystansu, i  spod kosza. 
Musimy także poprawić obronę, komunikację i  unik‑
nąć tych drobnych błędów, które w ostatecznym rozra‑
chunku mogą decydować o przegranej. Powinniśmy być 
aktywni od samego początku i starać się nadawać ton 
wydarzeniom. Jeśli zadbamy o  to wszystko, będziemy 
grać mądrze i skutecznie, walczyć o zbiórki, damy sobie 
szansę na końcowy triumf – taki przepis na najbliższy 
mecz przedstawia Sam Dower, podkoszowy MKS‑u.

MKS w hali „Centrum” będzie można zobaczyć 25 
listopada. O godz. 19 rozpocznie się pojedynek z Tre‑
f lem Sopot. fo
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Hit za hitem dąbrowianek

Pierwsza drużyna listopad rozpoczęła od starcia 
z  mistrzem Polski – przy ponad dwóch tysiącach ki‑
biców, Chemik Police w trzech częściach rozprawił się 
z  Tauronem MKS‑em. Wynik nie jest niespodzianką 
bowiem lider ORLEN Ligi jest najlepszą ekipą w kraju 
– potwierdzeniem tego jest bilans setów rozegranych 
dotychczas meczów.

W następnej serii dąbrowianki sprawiły miłą niespo‑
dziankę – pokonały na wyjeździe wicemistrza Polski, 
PGE Atom Trefl Sopot. Mecz, który rozgrywany był 
w  Elblągu, nie rozpoczął się po myśli naszego zespo‑
łu – w  pierwszym secie „Atomówki” wygrały do 17. 
W kolejnych było już znacznie lepiej i to drużyna z Dą‑
browy Górniczej zwyciężała do 18, 22 i  ponownie 18. 
MVP spotkania została Rebecca Pavan, która pierwszy 
raz zagrała w dłuższym wymiarze czasowym. Efekt? 21 
zdobytych punktów.

W sobotę 14 listopada Tauron MKS grał u siebie z Pol‑
skim Cukrem Muszynianką. Kibice, którzy ponownie 
licznie zjawili się w  hali „Centrum”, oglądali ciekawy 
i  emocjonujący pojedynek, zakończony tie‑breakiem, 
w którym lepsze okazały się brązowe medalistki z po‑
przedniego sezonu. Dąbrowianki najbardziej żałowały 
trzeciego seta, w którym wygrywały 22‑20, a mimo to 
dały się w decydującym momencie wyprzedzić.

– Nie wyglądałyśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzy‑
ły. Dziewczyny super wyglądały na treningu i  nic nie 

wskazywało na to, że dobry styl nam umknie. Szkoda, 
bo Muszyna była w  naszym zasięgu – podsumowała 
spotkanie Magdalena Śliwa, drugi trener.

W listopadzie ważne spotkania miały też zawodnicz‑
ki z Młodej Ligi Kobiet. 7 listopada doszło do spotkania 
niepokonanych – Taurona MKS‑u i Developresu SkyRes 
V LO Rzeszów. Nasza drużyna z Podkarpacia wróciła 
bez punktów, jednak odbiła to sobie w następnej serii, 
gdy do Dąbrowy Górniczej przyjechał Impel Wrocław, 
który również na koncie miał jedną porażkę.

Zaczęło się źle – dąbrowianki miały spore problemy 
z przyjęciem, co odbiło się na wyniku. Pierwsze dwa sety 

wrocławianki wygrały do 16 i 18. Młode zawodniczki Tau‑
rona MKS‑u pokazały jednak charakter i udowodniły, że 
w sporcie trzeba walczyć do samego końca – wygrały dwie 
partie (do 20 i 19), a następnie okazały się lepsze w tie‑bre‑
aku (do 10), dzięki czemu do kolejnego spotkania – w pią‑
tek w ZSS przy ulicy Chopina, o 15:30 z Muszyną Wisłą 
Kraków – przystąpią z pozycji wicelidera.

Pierwsza drużyna najbliższy mecz rozegra 28 listopa‑
da. O  17:00 Tauron MKS zagra z  Pałacem Bydgoszcz. 
Bilety dostępne są w  Sklepie Kibica w  „Nemo – Świat 
Rozrywki”, w  salonach Empik i  STS poza Dąbrową 
Górniczą i na stronie KupBilet.pl. 

Miesiąc prawdy – tak mogą 
określić listopad drużyny 
Taurona MKS-u Dąbrowa 
Górnicza z ORLEN Ligi i Młodej 
Ligi Kobiet. Oba zespoły 
mierzyły się z ligową czołówką.
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Charytatywny Bieg 

Mikołajkowy

6 grudnia 2015
Hala Centrum - start godz. 15.00

www.csir.pl
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dąbrowski Święty Mikołaj 
Coraz bliżej święta! Co można zauważyć po witry‑

nach sklepowych i  reklamach telewizyjnych. Święty 
Mikołaj będzie odwiedzać dzieci z całego świata. Nie 
zapomniał również o  dzieciach z  terenu Zagłębia. 
Już od 4 grudnia Mikołaj zawita do Domu Kultury 
w Ząbkowicach i Klubów Osiedlowych, by dzień póź‑
niej wraz ze Smurfami buszować po scenie Pałacu 
Kultury Zagłębia.

Święty Mikołaj pojawi się 4 grudnia, o godzinie 17.00 
w Domu Kultury Ząbkowice. Dzieci będą miały okazję 
nie tylko się z  nim spotkać, ale również wziąć udział 
w przedstawieniu „Cudowna podróż”, opowiadającym 
o poszukiwaniu pana w czerwonym kubraku. Tego sa‑
mego dnia, o tej samej godzinie w Klubie Osiedlowym 

Zodiak spektakl niespodzianka, po którym Mikołaj 
spotka się z najmłodszymi widzami.

5 grudnia, oprócz spotkań z  Mikołajem w  klubach 
osiedlowych, zapraszamy do Pałacu Kultury Zagłębia 
na musical dla dzieci pt.: „Smurfowisko, czyli Gargamel 
złapany”, autorstwa Ernesta Brylla. Jest to muzyczna 
wersja opowieści o niebieskich stworkach, znana kilku 
pokoleniom Polaków. Widowisko pełne akrobacji ta‑
necznych oraz zaskakujących, często zabawnych sytu‑
acji w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego w Ło‑
dzi. Tuż po musicalu na dzieci będzie czekał pałacowy 
Święty Mikołaj. Informacje dla rodziców i  opiekunów 
dotyczące paczek od Świętego Mikołaja oraz terminów 
mikołajkowych spotkań na stronie www.palac.art.pl.

Zatrzymane w kadrze

Ostatnia kawa tego roku

W  pałacowej galerii można oglądać wystawę pt.: 
„Świat oczami fotografa”, prezentującą prace nieżyją‑
cego już słowackiego artysty Karola Benickiego. Foto‑
grafie pochodzą z różnych okresów jego życia i stano‑
wią dokumentację nieistniejącego już świata. Ludzie, 
którzy odeszli, dzieci, które dorosły i zwyczaje, których 
nie można już nigdzie zobaczyć. Karol Benicky mówił 
– „Ziemia bez ludzi traci znaczenie” i to właśnie ludzie 
fascynowali go najbardziej i  stanowili jego główną in‑

spirację. W  przeważającej większości jego prace opo‑
wiadają malowniczą historię o  kondycji człowieka za‑
nurzonego w  różnych kulturach. Na wystawie można 
zobaczyć całą galerię ciekawych postaci ze wszystkich 
stron świata w ich codziennych sytuacjach.

Na otwarciu wystawy, które odbyło się 17 listopada 
obecna była córka artysty – Jana Tolicova, która opro‑
wadzała zebranych gości i opowiadała anegdoty z życia 
swojego ojca. Wystawę można oglądać do 6 grudnia.

Pałac Kultury Zagłębia to miejsce, które stale odwie‑
dzają znakomici artyści. Można ich oczywiście podzi‑
wiać na scenie, ale również spotkać się z nimi na kawie. 
Od roku realizowany jest projekt pod nazwą „Salon 
kultury. Kawa z Gwiazdą”. To cykl spotkań ze znany‑
mi i cenionymi artystami, twórcami, ludźmi ze świata 
kultury i  sztuki. Początkowo spotkania odbywały się 
w pałacowej kawiarni, która jednak bardzo szybko oka‑
zała się zbyt mała w stosunku do rosnącego wciąż zain‑
teresowania publiczności. Obecnie miejscem kawowych 

spotkań jest sala Agora, która każdorazowo wypełnia 
się po brzegi. Naszymi gośćmi byli  m.in.: Teresa Li‑
powska, Izabela Trojanowska, Emilia Krakowska, An‑
drzej Grabowski, Artur Barciś, Jacek Cygan, Katarzyna 
Skrzynecka, Jolanta Fraszyńska. Przed nami ostatnie 
w tym roku spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia. Na 
kawie będzie się można spotkać ze znakomitą aktorką 
– Małgorzatą Pieczyńską. Sponsorem głównym  cyklu 
„Salon kultury. Kawa z Gwiazdą” jest Operator Gazo‑
ciągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S. A.


