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Budżet zatwierdzony
Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęto dwie uchwały, w których ujęto zadania 
i inwestycje do realizacji w najbliższych latach. Mowa o budżecie na 2016 rok i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2016‑2023.  Dokończenie na str.  8
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 sms szybki miejski serwis

5 grudnia w Zespole Szkół Plastycznych im. Ta-
deusza Kantora odbyła się świąteczna licytacja 
prac uczniów.

5‑6 grudnia 170 zawodników wzięło 
udział w finale Śląskiej Ligi Speedcbin-
gowej. Nazwa tajemnicza, lecz chodziło 
o jak najszybsze ułożenie kostki Rubika. 
Podczas imprezy swoje umiejętności 
zaprezentował Mistrz Świata w układaniu 
kostki stopami oraz Mistrz Świata w ukła-

daniu kostki Rubika bez patrzenia.

5 grudnia przyjaciele Radiowej Jedynki 
malowali świąteczne ozdoby, które zostaną 
zlicytowane, a otrzymany dochód zostanie 
przekazany dąbrowskiej fundacji „Wygraj-

my razem”.

25 listopada w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej rozpoczęły się dwudniowe 
Speleokonfrontacje, czyli przegląd filmów 
traktujących o eksploracji jaskiń i wspinacz-

ce wysokogórskiej.
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Przegląd Dąbrowski

1 grudnia zmarł Roman Kulej, który w latach 
1975-1981 był prezydentem Dąbrowy. Okres 
rządów Romana Kuleja to czas realizacji 
ważnych inwestycji w mieście – budowy huty 
„Katowice” i licznych osiedli mieszkaniowych, 
a także modernizacji sieci drogowej.

11 grudnia  w CH Pogoria odbyło się Dą-
browskie Ubieranie Choinki. Do wspólnego 
kolędowania i dekorowania świątecznego 
drzewka wszystkich dąbrowian zaprosiła 
Fundacja Godne Życie.

„Złota gwiazda”   
dla miasta

Raport przygotowali naukowcy z warszawskiej Szko-
ły Głównej-Handlowej. Ujęli w nim potencjał inwesty-
cyjny regionów, powiatów i  gmin. Pod uwagę wzięto 
atuty, które decydują o tym, że inwestorzy decydują się 
na realizację przedsięwzięcia w danym miejscu.

Dąbrowę doceniono  m.in. za rozwinięty rynek pra-
cy, na którym można pozyskać wykwalifikowanych 
pracowników. Wysoko oceniono również infrastruk-
turę drogową i  techniczną, sieci przesyłowe i  dostęp 
do mediów. Znaczenie ma również oferta edukacyjna, 
rekreacyjna, kulturalna i  mieszkaniowa. To wszystko 
przełożyło się na „Złotą gwiazdę”, czyli najwyższe wy-

różnienie przyznawane za wysokie oceny we wszystkich 
analizowanych obszarach.

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dobrze 
wypadło również województwo śląskie. Najważniej-
sze walory regionu, wymienione w  raporcie, to naj-
większa w kraju aglomeracja; węzeł komunikacyjny, 
w  którym splatają się transport drogowy, kolejowy 
i  lotniczy; uprzemysłowienie; liczne podstrefy eko-
nomiczne; możliwość kształcenia na uczelniach 
wyższych, oferujących naukę  m.in. na kierunkach 
ścisłych i technicznych, co odpowiada oczekiwaniom 
przedsiębiorców. PK

Dąbrowa Górnicza znalazła się w gronie najbardziej atrakcyjnych 
inwestycyjnie miast w regionie. Raport na ten temat powstał na 
zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

21 grudnia poznamy wyniki głosowania w  trze-
ciej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjne-
go. Obecnie trwa dokładne liczenie głosów. Komu 
w  tym roku dopisało szczęście i  jakie pomysły zy-
skały największe poparcie, dowiemy się na specjal-
nej konferencji podsumowującej kolejną edycję DBP.

Już dzisiaj wiadomo, że w  głosowaniu wzięło 
udział około 22 tysiące osób. Najwięcej z  nich od-

dało głos w sposób tradycyjny, w formie papierowej. 
Znacznie mniej podejmowało decyzje w  systemie 
elektronicznym, przez Internet. To dlatego podli-
czanie głosów wymaga więcej czasu.

Przypominamy, że w  33 dzielnicach pod głoso-
wanie trafiły 164 projekty. Liderami są tutaj: Ząb-
kowice (15), Mydlice Północne (13) i Strzemieszyce 
Wielkie (12).

Trwa liczenie głosów DBP

Wyniki tuż przed 
świętami
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Tworzymy bazę i zaplecze dla młodzieżowej piłki nożnej w Dąbrowie Górniczej

Stawiamy na juniorów

W  Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 10 seniorskich 
drużyn piłkarskich i  3 szkółki szkolące dzieci i  mło-
dzież. W drużynach seniorskich gra ok. 225 zawodni-
ków, natomiast w  szkółkach i  drużynach młodzieżo-
wych uczy się ok. 460 młodych piłkarzy.

Łączna kwota dotacji przeznaczonych na piłkę nożną 
w 2015 roku to 593,5 tysięcy złotych. 80 procent tej puli 
otrzymały drużyny seniorskie, pozostałe 20 procent 
szkółki piłkarskie.

Obecnie najwyżej uplasowanym klubem jest KS 
Unia Ząbkowice grająca w  IV Lidze Śląskiej. W Lidze 
Okręgowej rywalizują LKS „Tęcza” Błędów, KS Unia 
Dąbrowa Górnicza oraz Zagłębiak Dąbrowa Górnicza. 
Rozgrywki w Klasie A prowadzą Pionier Ujejsce, UKS 
Przemsza Dąbrowa Górnicza, LKS Promień Strzemie-
szyce Małe oraz Stowarzyszenie Sportowe Zagłębie. 
W Klasie B rywalizują KS Mydlice Dąbrowa Górnicza 
i UKS Zagłębiak Tucznawa.

– Naszą propozycją na 2016 rok jest odwrócenie pro-
porcji dofinansowania i  położenie większego nacisku 
na szkolenie dzieci i  młodzieży. Dzisiaj zauważalnym 
problemem jest brak odpowiedniego poziomu szkole-
nia młodzieży prowadzonego przez drużyny seniorskie, 
przez co ich wychowankowie nie trafiają do składów 
seniorskich. Również szkółki piłkarskie nie prowa-
dzą stałej współpracy z drużynami seniorskimi w celu 
wprowadzania do nich swoich wychowanków – mówi 
Damian Rutkowski, naczelnik Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu.

Proponowane zmiany w  zasadach przyznawania do-
tacji polegać będą na ograniczeniu finansowania drużyn 
seniorskich do poziomu gwarantującego opłacenie wszel-
kich niezbędnych kosztów związanych z udziałem w roz-
grywkach ligowych, m.in. opłat licencyjnych czy sędziow-
skich, z wyłączeniem wynagrodzeń dla zawodników.

Z kolei większa pula środków zostanie przekazana na 
finansowanie drużyn młodzieżowych oraz szkółek pił-
karskich, w tym na wynagrodzenia trenerów, niezbędny 
sprzęt sportowy, transport na zawody czy opłaty licen-
cyjne i sędziowskie. W przypadku drużyn młodzieżo-
wych, które prowadzą szkolenia, ale nie biorą udziału 
w rozgrywkach ligowych, dotacja będzie pomniejszona 
o koszty ligowe, których nie ponoszą.

Przykładowo klub, który prowadzi drużynę seniorską 
i dwie drużyny młodzieżowe, w  tym jedną niebiorącą 
udziału w rozgrywkach ligowych, w 2016 roku może li-
czyć na następującą dotację:

• drużyna seniorska – dotacja 5 tysięcy złotych 
(koszty ligowych opłat licencyjnych i  sędziow-
skich)

• drużyna młodzieżowa biorąca udział w rozgryw-
kach ligowych – dotacja 7-10 tysięcy złotych (wy-
nagrodzenia trenerów, niezbędny sprzęt sporto-
wy, transport na zawody czy opłaty licencyjne 
i sędziowskie)

• drużyna młodzieżowa niebiorąca udziału w roz-
grywkach – dotacja 5 tysięcy złotych – (wyna-
grodzenia trenerów, niezbędny sprzęt sportowy).

Łącznie daje to kwotę od 17 do 20 tysięcy złotych.
Dodatkowo, klubom, które posiadają boiska, miasto 

finansować będzie ich utrzymanie do kwoty 20 tys. zł 
rocznie. W  ramach tych środków wykonywane będą 
wszystkie niezbędne prace pielęgnacyjne, m. in. utrzy-
mywanie murawy, koszenie, nawożenie i  podlewanie. 
Jednocześnie zostanie też wprowadzony system kontro-
li stanu technicznego tych obiektów w związku z otrzy-
maną na ten cel dotacją.

W kwestii boisk znaczące zmiany dotyczyć będą rów-
nież dwóch klubów, które administrują stadionami 
w Strzemieszycach Wielkich i Ząbkowicach.

– Dziś największą popularnością wśród klubów 
cieszy się stadion CSiR-u przy ul. Konopnickiej, któ-
ry jest modelowo utrzymywany. Z tego powodu więk-
szość klubów chce tam trenować i  rozgrywać swoje 
mecze. Stąd też zamysł objęcia naszym utrzymaniem 
stadionów w  Strzemieszycach Wielkich i  Ząbko-
wicach, administrowanych do tej pory przez kluby, 
i stworzenie tam centrów treningowych gwarantują-
cych profesjonalne warunki do treningów i  rozgry-
wek, finansowanych i utrzymywanych przez CSiR – 
mówi Dagmara Molicka, dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji.

– Zaproponowane przez nas zmiany są efektem 
wieloletnich obserwacji dąbrowskiej piłki nożnej. 
Niestety IV liga jest pewnego rodzaju „szklanym 
sufitem”, którego w  ostatnich latach nie udało się 
pokonać żadnemu dąbrowskiemu klubowi. A  warto 
pamiętać o tym, że IV liga w całej Polsce podzielona 
jest na 20 podokręgów, w  których gra po 16 zespo-
łów, co globalnie daje 320 drużyn. Nie inaczej sytu-
acja wygląda w lidze okręgowej, gdzie w każdym z 16 
podokręgów gra średnio ok.  50 zespołów, a  łącznie 
ok.  800, nie wspominając o  rozgrywkach A-klaso-
wych i  B-klasowych – wylicza naczelnik Rutkowski 
i  dodaje: – Przesunięcie środków i  zwiększenie do-
finansowania szkolenia młodzieży, w  perspektywie 
wydaje się być szansą na rywalizację w wyższych kla-
sach rozgrywkowych, a  co za tym idzie dodatkową 
pulę środków. Również w  przypadku, gdyby któryś 
z dąbrowskich klubów awansował do III ligi, możliwe 
będzie dodatkowe wsparcie finansowe.

Bartosz Matylewicz

Dąbrowa Górnicza jest miastem, które ma bogatą historię sportową związaną z piłką nożną, jednak 
w ostatnich latach dąbrowscy kibice nie doczekali się znaczących sukcesów naszych zawodników. 
Szansą na zmianę tej sytuacji mogą być proponowane nowe zasady przyznawania dotacji sportowych 
w dziedzinie piłki nożnej.

406 juniorów
225 seniorów

20% dotacji
dla 460 juniorów

80% dotacji
dla 225 seniorów

Do klubów, w których gra 225 seniorów, trafia 
80% dotacji miejskich przeznaczanych na piłkę 
nożną. Kluby, w których tranuje 460 juniorów, 
otrzymują zaledwie 20% z dotacyjnej puli.
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Finał szlachetnej paczki
Za nami XV finał ogólnopolskiej 
akcji SZLACHETNA 
PACZKA. Podobnie jak 
w latach poprzednich, 
paczki przygotowywali 
także dąbrowianie. Dzięki 
zaangażowaniu darczyńców 
i pomocy wolontariuszy udało 
się pomóc 66 dąbrowskim 
rodzinom wielodzietnym 
i osobom samotnym. 

Wszyscy, poza rzeczami najbardziej potrzebnymi 
do przetrwania, otrzymali także dużo serca od tych, 
którzy paczki przygotowali. Po raz kolejny potwier-
dziło się, że życzliwych w naszym mieście nie braku-
je. Średnio bowiem jedną paczkę szykowało od kilku 
do kilkudziesięciu osób. Zadbali oni o to, by w okresie 
przedświątecznym potrzebujący otrzymali także na-
dzieję na zmianę losu. W tegorocznej akcji w naszym 
mieście pośrednikami między anonimowymi dar-
czyńcami a  potrzebującymi było 29 wolontariuszy: 
Jarosław Kanwiszer (lider Rejonu Północ), Paulina 
Wnuk (lider zespołu), Ela Dziok (lider zespołu), Mał-
gorzata Boczkowska, Ania Gaca, Marcin Koniecz-
ko, Jasmina Krzepkowska, Marcin Michalik, Ewa 

Owczarek, Amanda Puchalska, Agnieszka Skalska, 
Ola Sobczyńska, Paulina Stradowska, Mateusz Woj-
narowski oraz Jacek Uroda (lider Rejonu Południe), 
Kamil Berdzik, Aleksandra Bijak, Michał Chechelski, 
Ewa Cofur-Machura, Basia Konopa, Weronika Ko-
walczyk, Krzysztof Krajewski, Danuta Krzystanek-
-Żak, Magdalena Masłowska, Mateusz Moryń, Kata-
rzyna Sroka, Aleksandra Stepaniuk, Justyna Wadelik 

i Robert Witecki. Za zaangażowanie i pracę na rzecz 
potrzebujących podziękował im osobiście Zbigniew 
Podraza, Prezydent Miasta, który już po raz kolejny 
jako darczyńca wraz z  pracownikami urzędu miej-
skiego także wspierał dąbrowskie rodziny.

PS Za pomoc podczas organizacji Finału dziękujemy 
dąbrowskiej bibliotece oraz dąbrowskiej Straży Pożar-
nej.

nagrodzeni w kulturze
16 grudnia podczas sesji rady 
miejskiej wręczono nagrody 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Laureatką 
została m.in. śpiewaczka Agata 
Widera‑Burda. 

Rodowita dąbrowianka, biorąc udział w  wielu projek-
tach i przedsięwzięciach muzycznych w całej Polsce, staje 
się ambasadorem Dąbrowy Górniczej, przyczyniając się 
do promocji miasta i  kreowania jego pozytywnego wi-
zerunku. To śpiewaczka, która pomimo młodego wieku, 
jest uznaną artystką z  bogatym dorobkiem twórczym. 
Kolejnym nagrodzonym został twórca literatury dla dzie-
ci, młodzieży i  dorosłych, autor scenariuszy filmowych 
i utworów kabaretowych, Dariusz Rekosz. Jego twórczość 
przyczyniła się do rozwoju kultury czytelnictwa oraz krze-
wienia literatury polskiej w kraju i za granicą. Autor utwo-
rów przygodowo-detektywistycznych, obyczajowych, 
kryminalnych i  komediowych nierzadko wykorzystuje 
lokalizacje związane z Zagłębiem Dąbrowskim. Dwaj po-
zostali laureaci związani są z Młodzieżowym Ośrodkiem 
Pracy Twórczej. Gitarzysta, akompaniator Piotr Zajdek 

to zdobywca licznych nagród w konkursach gitarowych. 
Muzyk związany jest z polską sceną alternatywną. Swoje 
umiejętności prezentuje podczas licznych koncertów, mi-
nirecitali z  autorskim programem. Ostatni z  laureatów, 
Marcin Maślak, jest nauczycielem zajęć gitarowych. Wy-
kształcenie wyższe pobierał pod kierunkiem autorytetów 

współczesnej gitarystyki: prof. Wandy Palacz oraz dr Mar-
cina Dylli w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach i prof. Ricardo Gallena w Hochschule 
fur Musik Franz Liszt w Weimarze. Jest zdobywcą licznych 
nagród i wyróżnień ogólnopolskich oraz międzynarodo-
wych konkursów i festiwali gitarowych.
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Świąteczne lekarstwo  
na samotność
Rozmowa z Henryką Cechą, prezesem Zarządu Miejskiego   
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

– Co najbardziej doskwiera dzisiaj ludziom – sa‑
motność czy ubóstwo?

– Wbrew pozorom największą współczesną bolącz-
ką jest samotność i opuszczenie. Paradoksem jest fakt, 
że bezdomni bywają bardziej szczęśliwi i  pozytywnie 
nastawieni do życia niż osoby samotne. To właśnie sa-
motność niesie za sobą najwięcej ludzkich dramatów. 
To z jej powodu jest najwięcej cierpienia, depresji i psy-
chicznego bólu. Trafiają do nas osoby, które dość dobrze 
sobie radzą z  codziennymi wydatkami i  finansowymi 
obciążeniami, ale od długiego czasu nie mają kontaktu 
ze swoimi bliskimi. Żyją w  zapomnieniu, w  poczuciu 
osobistej krzywdy. Ich dzieci wyjechały gdzieś daleko, 
pochłonięte są swoimi sprawami, a oni wypłakują oczy 
w samotności.

– Ta samotność zapewne narasta w  okresie 
świąt Bożego Narodzenia, tak nierozerwalnie 
związanych z rodziną.

– To zrozumiałe. Święta to czas rodzinnego ciepła, 
serdeczności ze strony najbliższych, czułych i  oczeki-
wanych życzeń. Dla ludzi samotnych to bardzo trudny 
okres. Dookoła radość i tkliwość, a u nich tylko wyci-
skające łzy wspomnienia i gorycz samotności.

– Jest jakieś lekarstwo na samotność?
– Oczywiście. Niekiedy wystarczy odrobina życzli-

wości ze strony sąsiadów, jakieś pozytywne zaintereso-
wanie, gest dobroci. Znakomitą formą leczenia samot-
ności jest przebywanie wśród ludzi, rozmowa z  nimi, 

wymiana emocji. Szczególnie w tym trudnym dla nich 
okresie świąt Bożego Narodzenia.

– To dlatego, jak co roku, przygotowujecie ol‑
brzymią wieczerzę wigilijną?

– To prawda, ale tutaj warto podkreślić, że jest ona 
przygotowywana nie tylko dla samotnych, ale rów-
nież dla ubogich. Chociaż często się zdarza, że te dwa 
życiowe doświadczenia idą w parze. To dlatego pod-
czas naszej wieczerzy staramy się stworzyć domowy 
klimat. Zawsze jest opłatek, są życzenia, no i wspólne 
śpiewanie kolęd. Zgodnie z tradycją, Wigilijnej Wie-
czerzy towarzyszy koncert miejskiej orkiestry dętej. 
Muzycy znakomicie wczuwają się w  nastrój naszej 
kolacji i potrafią rozweselić każde, nawet najbardziej 
zranione serce.

Wigilii towarzyszą również wspomnienia. Każdy 
może opowiedzieć o  sobie, o  swoich problemach, tro-
skach i radościach.

– Wieczerza na ponad 250 osób to olbrzymie 
wyzwanie, nie tylko finansowe, ale także organi‑
zacyjne.

– Na szczęście mamy sprawdzonych sponsorów 
i  zawsze możemy liczyć na pomoc miasta i  ludzi 
z otwartymi sercami. To dzięki nim w tym świątecz-
nym czasie niesiemy radość ze wspólnego przeżywa-
nia Wigilijnej Wieczerzy. Dla naszych gości przygo-
towujemy pełną kolację wigilijną. Nie zabraknie na 
niej typowo świątecznych potraw, takich jak: zupa 

grzybowa, kapusta, karp czy znakomicie doprawione 
śledzie. Każdy uczestnik Wieczerzy Wigilijnej otrzy-
ma także upominek z przysmakami. Znajdzie w nim 
między innymi świąteczne ciasto i słodycze. Cieszy-
my się z tych wigilijnych spotkań i tak naprawdę my-
ślimy o nich przez cały rok.

– Dziękuję za rozmowę.
GC

Biegali, bawili się i pomagali
Tegoroczna edycja „Graj 
i Pomagaj” połączona została 
z „Dąbrowskimi Mikołajkami”.

Dla najmłodszych zostało przygotowanych wiele atrak-
cji m.in.: przybycie Świętego Mikołaja, ścianka wspinacz-
kowa, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, urządze-
nia dmuchane oraz liczne zabawy i animacje.

W ramach „Graj i Pomagaj” organizowany jest rów-
nież „Przegląd Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół 
o Puchar Prezydenta Miasta”, którego laureaci podczas 
imprezy prezentowali swoje umiejętności wokalne i ta-
neczne.

Dodatkową atrakcją przygotowaną dla dorosłych 
i dla dzieci był „Bieg Mikołajkowy”.

W biegu wystartowało 177 osób i 30 dzieci w katego-
rii rodzinnej.

Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na 
dofinansowanie zielonych kolonii dla dzieci w trudnej 
sytuacji materialnej. fo
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Zdrowy rozsądek w sylwestrową noc

– W  jedną noc sylwestrową odpalamy więcej 
fajerwerków niż przez cały rok. W  tym czasie 
na terenie Polski, nie wykluczając również Dą‑
browy Górniczej, dochodzi do wielu poparzeń, 
zranień, a niekiedy nawet groźnych pożarów.

– Przyczyną takich sytuacji jest niewłaściwe użyt-
kowanie fajerwerków i  nieprzestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa. Statystyki mówią, że 80  proc. ofiar 
stanowią mężczyźni w  wieku 19-50 lat. Przy czym 
najczęstsze obrażenia to oparzenia, skaleczenia gło-
wy i  rąk, urazy oczu i  uszkodzenia słuchu. Mimo 
wielu apeli, komunikatów i  ostrzeżeń, w  sylwestro-
wą noc wiele osób zapomina o  zdrowym rozsądku. 
W  efekcie rozpoczynają nowy rok z  oparzeniami 
i ciężkimi ranami.

– Co robić, żeby uniknąć takich przykrych 
zdarzeń?

– Po pierwsze należy unikać wadliwych petard, fa-
jerwerków czy rac. Wyjątkowo niebezpieczne są pro-
dukty kupowane na czarnym rynku. Trafiają one do 
Polski z  przemytu albo są produkowane na miejscu 
przez domorosłych pirotechników. Takie fajerwerki 
czy petardy nie spełniają żadnych standardów bez-
pieczeństwa i właściwie poza korzystną ceną nie mają 
zbyt wielu zalet. Okazjonalni sprzedawcy nie biorą za 
nie odpowiedzialności. Dlatego przy wyborze ma-
teriałów pirotechnicznych, nie należy się sugerować 
wyłącznie ceną. Trzeba dokładnie oglądać opakowa-
nie, pytać o atesty i upewniać się, czy kupowany to-
war był właściwie przechowywany. O zgodność wy-
robów pirotechnicznych z  wymaganiami przepisów 
dbają Służba Celna i  Inspekcja Handlowa. Pierwsza 
kontroluje produkty importowane do UE, zatrzymu-
jąc na granicy towar, który nie spełnia wymogów. 
Z kolei Inspekcja Handlowa stale sprawdza fajerwer-
ki dostępne na rynku. W razie wątpliwości służy tak-
że fachową poradą.

– Ważne jest także właściwe użytkowanie za‑
kupionych materiałów pirotechnicznych.

– Należy przestrzegać surowych zasad przecho-
wywania materiałów pirotechnicznych. Muszą się 

one znajdować z  dala od źródeł ognia, grzejników, 
piecyków gazowych i kuchenek. Nie można ich trzy-
mać w pobliżu innych materiałów łatwopalnych. Ich 
użytkowanie musi być zgodne z instrukcją i ogólny-
mi zasadami bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem 
nie mogą z  nich korzystać dzieci. Race, fajerwerki, 
świece i petardy mogą odpalać tylko osoby dorosłe. 
Nie można korzystać z materiałów pirotechnicznych 
w terenie zabudowanym. Zdarzają się bowiem sytu-
acje, że płonąca raca czy petarda wpada na balkon 
i  powoduje pożar. Nie można również odpalać ma-
teriałów pirotechnicznych z  okien, balkonów i  ta-
rasów. Szczytem głupoty jest używanie materiałów 
hukowych w mieszkaniach. Takie zachowanie grozi 
pożarem, ciężkim obrażeniem ciała, a nawet śmier-
cią. Z  materiałów pirotechnicznych nigdy nie po-
winny także korzystać osoby nietrzeźwe. Pamiętaj-
my o tym, aby szampańska zabawa nie zamieniła się 
w tragedię.

Rozmowa z Tomaszem Kościowem, komendantem Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

UOKIK, POLICJA I STRAŻ POŻARNA  
PRZYPOMINAJĄ O ZASADACH  BEZ‑

PIECZNYCH ZAKUPÓW  I UŻYWANIA 
FAJERWERKÓW

KUPUJESZ – sprawdź, czy:
1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicz-

nych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzusze-
nia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna,

2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, 
nie przesuwają się i nie wypadają,

3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną 
lub opakowaniem,

4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi ad-
resowymi,

5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim 
i zawiera co najmniej: informację o sposobie odpalenia 
oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:
1. Upewnij się, że strzelanie w  wybranym miejscu 

i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obo-
wiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają 
możliwość korzystania z  wyrobów pirotechnicznych 
np. tylko w noc sylwestrową.

2. Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj za-
leceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.

3. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana 
w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładun-
kiem – stań z boku i  trzymaj źródło ognia w wycią-
gniętej ręce.

4. Wybierz miejsce, w  którym korzystając z  fajer-
werków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie 
zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znaj-
dują się drzewa lub linie energetyczne.

5. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, 
użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy 
zakłócanie porządku zgłoś na Policję.

12 grudnia odbył się jubileuszowy 
koncert Wygrajmy Razem Mimo 
Wszystko. Poza świetną zabawą, 
była to okazja do wręczenia Odznak 
Zasłużonych dla Województwa 
Śląskiego.

Koncert Wygrajmy Razem Mimo Wszystko, orga-
nizowany przez Fundację Wygrajmy Razem odbył 
się już po raz szósty. Na scenie sali widowiskowej 
Pałacu Kultury Zagłębia wystąpili uzdolnieni arty-
ści wspierani przez fundację, przy akompaniamen-
cie Miejskiej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Górniczej. 
Nie zabrakło również działającego przy fundacji 

zespołu wokalnego „Mezalians Art”. Ponadto swo-
je umiejętności wokalne zaprezentował chór „Wia-
ra” z  dąbrowskiego koła PZN, a  aktorzy z  WTZ 
„Otwarte Serca” wystawili przedstawienie bez słów 
pt. „Królowa Śniegu”.

Podczas koncertu odbyła się również część oficjal-
na. Zarząd fundacji wręczył Elfy 2015. Jedną z lau-
reatek została Dorota Klejnot ze Stowarzyszenia Dar 
Serca. Wręczono także Odznaki Zasłużonych dla 
Województwa Śląskiego – złotą odznakę otrzymała 
Karolina Żelichowska – wiceprezes fundacji Wy-
grajmy Razem, natomiast srebrną Magdalena Mike 
z  Biura Organizacji Pozarządowych i  Aktywności 
Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Gór-
niczej.

Odznaczenia na koncercie
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Państwu, aby ten 
wspaniały czas upływał w rodzinnej 
atmosferze i przyniósł wiele radości oraz 
optymizmu.

Życzą Radni, Zarząd i członkowie  
Towarzystwa Przyjaciół 

Dąbrowy Górniczej

Karnawałowo i z sercem  
- wielki bal w Dąbrowie Górniczej

Już po raz kolejny odbędzie się w  Dąbrowie Górni-
czej Bal Charytatywny, organizowany na rzecz osób po-
trzebujących. Podczas zabawy odbędzie się aukcja dzieł 
sztuki oraz innych fantów. Środki uzyskane z  licytacji 
zostaną przekazane na cele charytatywne.

W  balu, jak corocznie, uczestniczyć będzie wiele 
znanych osobistości z terenu naszego regionu. Gośćmi 
byli m.in. prezydenci miast, osobistości z Urzędu Mar-
szałkowskiego w  tym marszałkowie, posłowie, radni, 
prezesi lokalnych przedsiębiorstw. Udział w Balu Cha-
rytatywnym jest więc doskonałą okazją do nawiązania 
znajomości, która w  niejednym przypadku może za-
kończyć się owocną współpracą. 

W niezwykły, karnawałowy nastrój wprowadzi gości 
zespół DELTA. Wstęp na bal kosztuje 500 zł od pary. 

Więcej informacji na temat Balu Charytatywnego 
oraz sposobie zakupu zaproszeń można uzyskać pod nr 
tel. 32/262-48-92, 601-823-060, pod adresem mailowym: 
biuro@zig. org. pl lub osobiście w Fundacji Godne Życie 
przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Dąbrowie Górniczej. 

6 lutego 2016 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew 
Podraza oraz Prezes Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej Lechosław 
Juszczyk organizują XII Bal Charytatywny. Karnawałowa zabawa 
rozpocznie się o godz. 19:00 w Pałacu Kultury Zagłębia, Pl. Wolności 
1 w Dąbrowie Górniczej.
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Budżet i prognoza
Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęto dwie uchwały, w których ujęto zadania i inwestycje 
do realizacji w najbliższych latach. Mowa o budżecie na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finanso‑
wej na lata 2016‑2023.

W  budżecie na przyszły rok, po stronie dochodów 
znalazło się ponad 604 mln  zł, wydatki zaplanowano 
na 611 mln zł. Największe dochody – prawie 362 mln – 
podchodzą z podatków od osób fizycznych i prawnych, 
podatków i opłat lokalnych. 127 mln to kwota otrzymy-
wanych subwencji. Najwięcej środków, 216 mln, prze-
znaczonych zostanie na oświatę. Działania dotyczące 
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłoną 
ponad 92,5 mln. Na transport publiczny i utrzymanie 
dróg pójdzie prawie 70 mln.

– Sesja budżetowa jest jedną z najważniejszych sesji 
w  roku i  zawsze budzi wiele emocji. Trzeba jednak 
wiedzieć, że przygotowanie budżetu zrównoważone-
go i bezpiecznego dla miasta to wiele tygodni skrupu-
latnej pracy, co wcale nie jest proste. Tym bardziej, że 
wiąże się to z poszukiwaniem środków dzięki którym 
miasto nie będzie stało w miejscu i nadal mogło się 
rozwijać – mówił podczas sesji Zbigniew Podraza, 
prezydent Dąbrowy Górniczej.

Wśród przedsięwzięć można wymienić przygotowa-
nie terenu inwestycyjnego w Tucznawie – 16,8 mln, mo-
dernizacje SP 20, Zespołu Szkół Sportowych i  Zespo-
łu Szkół nr 3 – ponad 25 mln, rozbudowę oświetlenia 
ulicznego w energooszczędnej technologii LED – 3 mln, 
budowę mieszkań komunalnych – 4,1 mln.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wylicza zadania, na 
które do 2023 r. wydanych ma być 667 mln zł. Obejmu-
je m.in. promowanie zielonej mobilności, modernizację 
parku Zielona, która przeprowadzona będzie w ramach 
unijnego projektu Zagłębiowski Park Linearny, rewita-
lizacje miejsc publicznych i obszarów zdegradowanych, 
przygotowanie terenów inwestycyjnych. Ujęto w  niej 
również budowy parkingów i chodników, m.in. w rejo-
nie Pogorii III, ul. Ludowej, III Powstania Śląskiego i os. 
Manhattan. W WPF zapisano też remont i rozbudowę 
filii biblioteki w Strzemieszycach czy modernizację sie-
dziby Państwowej Straży Pożarnej. PK

Wiesław 
Wiekiera 
Przewodniczący  
Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej  
w Dąbrowie  
Górniczej

Pomimo, że budżet na 2016 rok, który jest kolej-
nym rokiem polityki oszczędnościowej, obejmuje 
niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta, 
to zapewnia dalszy i  prawidłowy jego rozwój. 
Projekt budżetu jest skonstruowany w  oparciu 
o  szereg aktów prawnych, założeń i  analiz, ale 
należy również pamiętać, że ma jednak okre-
śloną pojemność. Dlatego też niemożliwe jest 
zaspokojenie wszystkich potrzeb i życzeń miesz-
kańców oraz radnych naszego miasta w  jednym 
roku. Z  tego też powodu nie można zrealizować 
wszystkich zadań, jakie były zgłaszane we wska-
zówkach do budżetu, ponieważ musielibyśmy 
znaleźć takie, z  których w  projekcie budżetu 
chcemy zrezygnować.
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Fabryka pełna życia

Teren do tej pory niedostępny dla mieszkańców 
ma niebawem szanse stać się nową wizytówką miasta 
i miejscem tętniącym życiem.

– To pomysł, który pojawił się jeszcze w  latach 90-
tych, a w 2007 roku trafił do strategii miasta. Dąbrowa 
Górnicza, podobnie jak wiele innych miast wyrasta-
jących wokół przemysłu, nie ma wyraźnego centrum, 
które służyłoby za miejsce spotkań mieszkańców – 
mówi nam Marcin Bazylak, pełnomocnik prezydenta 
Dąbrowy Górniczej i dodaje, że dzięki projektowi zgło-
szonemu do Ministerstwa Rozwoju miasto ma szanse 
pozyskać 5 mln zł na opracowanie pomysłu rewitaliza-
cji tego terenu.

Projekt znalazł się na 10.  miejscu wśród 56, które 
w ministerstwie przeszły do drugiego etapu, jednak tyl-
ko 20 najlepszych otrzyma fundusze. Więcej o projekcie 
„Fabryka Pełna Życia” w kolejnych numerach Przeglądu 
Dąbrowskiego.

17 grudnia prezydent miasta 
podpisał akt notarialny, na 
podstawie którego miasto stało 
się właścicielem terenów po 
dawnej Dąbrowskiej Fabryce 
Obrabiarek DEFUM, które 
leżą w samym centrum miasta, 
pomiędzy Pałacem Kultury 
Zagłębia, a ul. Kościuszki, 
terenami kolejowymi 
i ul. Konopnickiej.

Ukonstytuowanie się nowego rządu i no‑
wego kierownictwa MSWiA spowodowało, 
że temat posterunku w Strzemieszycach 
znów stał się bardzo aktualny. Wszystko to 
za sprawą wypowiedzi obecnego wiceszefa 
MSWiA Jarosława Zielińskiego, który jest 
zwolennikiem przywrócenia posterunków 
gminnych.

Na początku grudnia Zbigniew Podraza wystoso-
wał list do wiceministra MSWiA, podejmując kolej-
ną próbę przywrócenia posterunku w  Strzemieszy-
cach Wielkich.

– Z  dużym zadowoleniem przyjąłem opinię mi-
nistra w  sprawie funkcjonowania gminnych poste-
runków policji. Mam nadzieję, że jego wsparcie po-
zwoli na przywrócenie ważnego, z punktu widzenia 
mieszkańców, posterunku policji – mówi prezydent 
Podraza.

Decyzja o likwidacji posterunku w Strzemieszycach 
została podjęta w 2012 roku przez ówczesnego komen-
danta wojewódzkiego policji, co wywołało wielkie nie-
zadowolenie wśród mieszkańców, a przeciwko tej decy-
zji protestowało kilka tysięcy dąbrowian.

– Jako prezydent ponad stutysięcznego miasta 
wiem, że jedną z  najistotniejszych potrzeb miesz-
kańców jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 
wynikającego z  bliskości i  stałej obecności policji. 
Dlatego też z  pełnym zaangażowaniem popiera-
łem wówczas inicjatywę mieszkańców Strzemieszyc 
Wielkich niegodzących się na likwidację posterunku 
policji w  ich dzielnicy. Wielokrotnie rozmawiałem 
w tej kwestii z komendantem miejskim policji. Zwra-
całem się też do Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach z prośbą o ponowne rozważenie decy-
zji likwidacji strzemieszyckiego komisariatu – pod-
sumowuje prezydent miasta i liczy na to, że apel do 
ministra przyniesie zamierzony efekt. 

komisariat wróci do strzemieszyc?
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Dąbrowa się zaczytała!

„Zaczytana Dąbrowa” to przede wszystkim wydarzenia 
plenerowe. Biblioteka wyszła naprzeciw mieszkańcom na-
szego miasta i zorganizowała imprezy w miejscach przez 
nich lubianych i  często uczęszczanych: parku im. gen. J. 
Hallera oraz na plaży przy zbiorniku wodnym Pogoria 
III. Cztery tematyczne festiwale były ukłonem w  stronę 
zainteresowań dąbrowskich czytelników. W maju odbyła 
się pierwsza z  plenerowych imprez – „Festiwal Ilustra-
cji i Komiksu” – podczas której można było wziąć udział 
w warsztatach tworzenia komiksów, spotkaniach z Boh-
danem Butenko i  Edwardem Lutczynem, zobaczyć wy-
stawy prac młodych artystów. Dzień Dziecka był okazją 
do zorganizowania „Jarmarku Bajek i  Baśni”, któremu 
towarzyszył pochód baśniowych postaci, spotkanie z Mar-
cinem Pałaszem oraz interaktywny program „Kolorowa 
Ulica Sezamkowa”. „Robinsonada” przyciągnęła wielbicie-
li literatury podróżniczej i przygodowej. Gośćmi biblioteki 
byli: Jarosław Kret, Grzegorz Kuśpiel i Radek Stachurski 
z zespołem „Bez Paniki”.

Entuzjaści wypoczynku na dąbrowskiej plaży mieli 
okazję skorzystać z propozycji, które biblioteka przygo-
towała dla nich w wakacje. „Biblioteka na Plaży” odbyła 

Kalicińska, Chutnik, Szwaja, Butenko, Lutczyn, Pałasz, Kosmowska, Skiba, Kret, Zubilewicz, Ziemiański, 
Szmidt, Bonda, Ulatowska czy Varga – wszyscy odwiedzili w tym roku Dąbrowę Górniczą. A dokładnie 
„Zaczytaną Dąbrowę”, bo przez ostanie dwanaście miesięcy biblioteka prowadziła kampanię promującą 
czytelnictwo pod tym właśnie tytułem. Przedsięwzięcie składało się z szeregu działań mających na celu 
promocję literatury i popularyzację postaw czytelniczych.

Biblioteka na Plaży

Biblioteka na PlażyFestiwal FantastykiJarmark Bajek i Baśni

Biblioteka na Plaży Biblioteka na Plaży

Biblioteka na Plaży
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się dwukrotnie i za każdym razem cieszyła się dużą fre-
kwencją. Podczas imprezy można było zobaczyć poka-
zy: zumby, capoeiry oraz tańców – orientalnego, szkoc-
kiego i breakdance. Na bibliotecznej scenie pojawili się: 
Krzysztof Skiba, Edward Lutczyn i Tomasz Zubilewicz. 
„Bibliotece na Plaży” towarzyszyły interesujące wystawy 
o tematyce związanej z książkami, czytelnictwem i bi-
blioteką. Przez cały czas trwania imprezy można było 
skorzystać z  „Czytelni pod chmurką” czyli książek 
i prasy oraz wygodnych leżaków i parasoli chroniących 
przed słońcem. Tuż obok trwały animacje dla dzieci 
oraz zabawy grami wielkoformatowymi i literackim ko-
łem fortuny. Plażowe szaleństwa zakończyły koncerty: 
Przemka Smolarskiego i  duetu skrzypcowego Queens 
of Violins.

„Czytelnia pod chmurką” nie była obecna jedy-
nie na plaży – pojawiała się przez cały rok w  różnych 
dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Bibliotekarze byli 
widoczni także podczas inicjatyw podejmowanych 
z okazji m.in. Dnia Kobiet, Walentynek czy Dnia Czeko-
lady.

W  ramach „Zaczytanej Dąbrowy” odbyła się również 
gala, na której uhonorowano najaktywniejszych czytelni-
ków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. 
Podczas uroczystego wieczoru wyłoniono „Czytelnika 
Roku 2014”, którym została Beata Mordarska. Przyzna-
no również specjalne wyróżnienie w kategorii „Czytelnik 
Prasy 2014”, otrzymał je Kazimierz Merta.

Najmłodsi czytelnicy oraz uczniowie dąbrowskich 
szkół wsparli rok promocji czytelnictwa w  niezwy-
kły sposób – wzięli udział w  próbie pobicie rekordu 
na Najdłuższą Zakładkę Zagłębia. Przez kilka mie-
sięcy dzielnie przygotowywali ogromną ilość zakła-
dek do książek, aby podczas finału akcji stworzyć 
tę najdłuższą, która osiągnęła długość 698,5 m!

2015 roku nie można inaczej podsumować, niż stwier-
dzając, że dla mieszkańców Dąbrowy był wyjątkowo  
ZACZYTANY.

Jarosław Kret Jarmark Bajek i Baśni

Katarzyna BondaGala Czytelnik Roku

Czytelnia pod Chmurką

Małgorzata KalicińskaSylwia ChutnikBiblioteka na Plaży
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Poczuć magię świąt
W trakcie otwarcia kiermaszu można było kupić wy-

roby regionalne czy ręcznie robione dekoracje świątecz-
ne, wykonane przez uczniów dąbrowskich placówek 
oświatowych, członków stowarzyszeń i  fundacji. Każ-
dy, kto 16 grudnia w trakcie inauguracji kupił dowolny 
świąteczny artykuł, otrzymał kupon uprawniający do 
udziału w loterii, w której można było wylosować żywą 
choinkę.

Podczas otwarcia odbył się pokaz i  warsztaty rzeź-
bienia w  lodzie, koncert dała Miejska Orkiestra Dęta. 
W zagrodzie stały sanie z Mikołajem, zaprzężone w re-
nifery. Najmłodsi chętnie robili sobie zdjęcia z gośćmi 
z Laponii. Nie zabrakło też animacji, zabaw i konkur-
sów, utrzymanych w  świątecznym klimacie. Na placu 
stanęła karuzela wiktoriańska, na której do 23 grudnia 
dzieci jeździć mogą bezpłatnie. Bożonarodzeniowe za-
kupy w  kiermaszowych kramach, które kuszą aroma-
tycznymi kiełbasami i wędlinami, serami, miodami czy 
przeróżnymi słodkościami, można robić codziennie 
w godz. 11-17. Organizatorem kiermaszu jest dąbrowski 
Urząd Miejski.

16 grudnia ruszył Dąbrowski Kiermasz Świąteczny. W czasie inauguracji nie brakowało licznych atrakcji. 
Kramy z regionalnymi przysmakami i rękodziełem stać będą na placu przed Pałacem Kultury Zagłębia do 
23 grudnia.
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zGRAj się z biblioteką!
Masz ochotę wcielić się w renesansowego kup‑

ca w grze „Splendor”? Zbudować drogi i miasta 
w „Osadnikach z Catanu”? A może stworzyć nie‑
zwykłą historię, wykorzystując „Story Cubes”?

Jeżeli tak, to 15 stycznia „zGRAj się z  bibliote-
ką! ”. W  godzinach 17.00 – 23.00 w  Bibliotece Głów-
nej (ul. T. Kościuszki 25) będzie można zagrać w  gry 
planszowe, karciane i  fabularne. Na uczestników 
imprezy czekać będą również konkursy, w  których 
co godzinę będzie można wyGRAć atrakcyjne na-
grody. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowa-
nia mieszkańcom Dąbrowy nowego miejsca i  usługi 
w bibliotece – „Laboratorium wyobraźni”. Z ogólnodo-
stępnego pomieszczenia będzie mógł skorzystać każdy, 
komu potrzebna będzie przestrzeń do kreatywnych 
działań. Nie zabraknie tam również możliwości do ar-
tystycznych przedsięwzięć czy edukacyjnych potyczek. 
Wszyscy, którzy boją się nudy, niewątpliwie skorzystają 
z  licznych gier, które znajdą się w  „Laboratorium wy-
obraźni”. Przedsięwzięcie jest wynikiem udziału MBP 
w Dąbrowie Górniczej w projekcie „Strefy innowacji” – 
inicjatywie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego skierowanej do bibliotek publicznych.
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Stal towarzyszy nam  od 
świtu do zmierzchu

Po serii kalendarzy prezentujących 
pracowników ArcelorMittal Poland 

i osiągnięć firmy w ostatniej dekadzie, 
nadszedł czas na przedstawienie szerokiego 

spektrum produktów wykonanych ze stali. 
Postanowiliśmy się skupić na rzeczach 

codziennego użytku, tych najbardziej 
potrzebnych w naszym życiu. Jak się okazało, 

jest ich tak wiele, że trudno byłoby sobie 
wyobrazić życie bez stali.

Stal towarzyszy nam od rana, dźwięk budzika, prysznic, pyszna kawa 
z ekspresu, budzi nas do życia. Kiedy już znajdziemy się w kuchni, widzi-
my, że większość przedmiotów potrzebnych do przygotowania posiłku 
wykonana jest ze stali. A  w  pracy, czy to w  warsztacie, czy biurze też 
nie trudno się przekonać, że stal jest częścią naszego świata. Dookoła 
stalowe puszki, pędzle, narzędzia, przybory do pisania – to tylko część 
przedmiotów codziennego użytku, które pokazaliśmy na kartach kalen-
darza na rok 2016.

Pokusiliśmy się o dodanie na każdej planszy hasła staLOVE, aby poka-
zać, że to co stalowe, też może wzbudzać zainteresowanie, a nawet zachwyt. 
Mamy nadzieję, że i w Was ten kalendarz wzbudzi zachwyt. Wśród osób, 
które prawidłowo odpowiedzą na poniższe pytanie, rozlosujemy 10 kalen-
darzy trójdzielnych.

Pytanie brzmi: O jakim projekcie modernizacyjnym w dąbrow‑
skim oddziale ArcelorMittal Poland pisaliśmy w poprzednim nume‑
rze Przeglądu Dąbrowskiego?

Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy: anna.bochenek2@arce-
lormittal.com do 8 stycznia 2016.

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

• 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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 8 Konkursy ogłoszone!
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłosił konkur-

sy na dotacje z budżetu miasta na realizację propono-
wanych zadań własnych Gminy Dąbrowa Górnicza dla 
organizacji pozarządowych. Aktualnie ogłoszono kon-
kursy z  zakresu: Promocji Miasta; Upowszechniania 
i Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji; Przeciwdziała-
nia Patologiom Społecznym i Profilaktyki Uzależnień; 
Ochrony Środowiska, Ekologii, Ochrony Zwierząt oraz 
Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego; Upowszechnia-
nia Wiedzy i Umiejętności na Rzecz Obronności oraz 
Ratownictwa i  Ochrony Ludności; Kultury i  Sztuki 
w  2016  r. Wszelkie informacje o  konkursach można 
znaleźć na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl.

 8 ZUS zaprasza na szkolenia
W Inspektoracie ZUS w Dąbrowie Górniczej 21 i 28 

grudnia oraz 11 stycznia odbędą się szkolenia dotyczą-
ce zmian w przepisach, które wejdą w życie 1 stycznia 
2016  r. Tematami szkoleń będą zmiany obowiązujące 
od 1 stycznia 2016 r. w zakresie zbiegów tytułów ubez-
pieczeń zleceniobiorcy wprowadzonych ustawą z  dnia 
23 października 2014  r. o  zmianie ustawy o  systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz postępowanie w sprawie 
przyznania i  wypłaty zasiłku chorobowego oraz opie-
kuńczego w  sytuacji, gdy niezdolność do pracy zosta-
ła dokumentowana elektronicznym zaświadczeniem 
lekarskim (e-ZLA). Wszystkie szkolenia zaczynają się 
o godz. 9.00.

 8 Rzecznik Konsumentów 
apeluje

Jak informuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Dąbrowie Górniczej, na terenie gminy Dąbrowa Gór-
nicza pojawili się nieuczciwi przedstawiciele różnych 
firm podszywający się pod pracowników TAURONU, 
którzy pod pozorem takich czynności jak:

• obniżenie cen energii,
• odebranie ankiety Tauronu,
• spisanie stanu licznika,
• zmiany nazwy przez Tauron,
• połączenia się Tauronu z inną firmą,
• fałszywie informują, iż w związku ze zmianami 

przepisów prawa, cen konieczna jest aktualizacja 
umów,

• podsuwają do podpisu umowy, na skutek któ-
rych dochodzi do zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej. W  większości przypadków nie zo-
stawiają żadnej umowy, w związku z czym kon-
sument nawet nie wie, co podpisał i z kim. Wy-
powiedzenie takiej umowy grozi zapłatą kary 
w kwotach od 600 zł do 2000 zł.

Ostatnio pojawiły się również firmy, których przed-
stawiciele próbują wyłudzić opłaty za naprawy i  wy-
miany legalizacyjne liczników energii elektrycznej. 
TAURON Dystrybucja S. A. jest jedynym właścicielem 
liczników energii elektrycznej. Ingerencja w  licznik 
energii elektrycznej lub inne elementy układu pomiaro-
wego przez osoby do tego nieuprawnione stanowi naru-
szenie przepisów prawa. Wymiana, legalizacja czy ser-
wis liczników energii elektrycznej dokonywane przez 
TAURON są bezpłatne i nie powodują zmian w warun-
kach aktualnej umowy o dostawę energii.

Rzecznik apeluje:
• Nie wpuszczać do swoich mieszkań i  domów 

żadnych przedstawicieli.
• Nie pokazywać dokumentów w postaci dowodów 

osobistych, faktur za światło.
• Nie podawać numeru PESEL.
• Nie podpisywać żadnych dokumentów bez ich 

przeczytania.

• Nie podpisywać dokumentów za męża lub żonę.
Sprawdzać legitymacje służbowe osób podających się 

za pracowników Tauronu – jeżeli cokolwiek wzbudza 
wątpliwości, dane pracownika można sprawdzić dzwo-
niąc na Infolinię Tauronu oraz zgłosić ten fakt policji.

Jeżeli już podpiszemy taką umowę, należy pamiętać, że 
można ją wypowiedzieć w ciągu 14 dni od daty podpisa-
nia, wysyłając pisemne oświadczenie do siedziby firmy. 

 8 Wizyta umówiona przez 
internet

Od połowy listopada system umożliwiający umawia-
nie wizyty przez internet w wydziale komunikacji i dro-
gownictwa działa w pełnym zakresie. W ten sposób, nie 
wychodząc z  domu, można ustalić dogodny termin, 
a potem bez oczekiwania w kolejce załatwić wszystkie 
sprawy komunikacyjne. Chodzi m.in. o złożenie wnio-
sku o rejestrację samochodu, odbiór stałego dowodu re-
jestracyjnego, odbiór bądź wymianę prawa jazdy, zgło-
szenie sprzedaży auta.

Pod adresem www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl 
wystarczy wpisać swoje imię, adres e-mail oraz numer 
telefonu, a następnie wybrać pasujący nam termin za-
łatwienia sprawy w urzędzie. Gdy wskazany dzień i go-
dzina nie został już zarezerwowany przez kogoś innego, 
wystarczy tylko potwierdzić wybór i przyjść do wydzia-
łu komunikacji.

System, który pozwala na ustalanie wizyt w  UM 
przez interent, zaczął działać w  okresie wakacyjnym. 
Początkowo w  wersji testowej, potem z  udostępniony-
mi wybranymi sprawami, a obecnie w pełnym zakresie. 
Po dostosowaniu do oczekiwań mieszkańców, zmienił 
nieco wygląd, a korzystanie z niego stało się bardziej in-
tuicyjne. Na życzenie mieszkańców pojawiła się wersja 
angielska. Jak dotychczas taka forma, która umożliwia 
konkretne zaplanowanie terminu załatwienia sprawy, 
zdaje egzamin. Cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i coraz więcej osób korzysta z udogodnień. 
Poza tradycyjnym funkcjonowaniem wydziału, system 
internetowy obsługuje (zapisuje) ok. 50 osób dziennie, 
a  może nawet dwukrotnie więcej. – Funkcjonujący 
obecnie system ma już wszystkie swoje funkcjonalności 
– mówi Michał Dratwiński, koordynator ds. rejestracji 
pojazdów z  Wydziału Komunikacji i  Drogownictwa 
UM w Dąbrowie Górniczej. – Działają wszystkie kate-
gorie spraw. Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie suge-
stie mieszkańców. Na pewno uważnie ich wysłuchamy 
i  weźmiemy pod uwagę. Swoje pytania i  uwagi, doty-
czące działania systemu, można zgłaszać pod adresem 
mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl.

 8 Jak pracuje urząd
Czwartek, 24 grudnia 2015 r. będzie dniem wolnym 

od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Dą-
browie Górniczej. Wolne przypada w zamian za święto 
26 grudnia 2015 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli za-
łatwiać sprawy urzędowe w ostatni dzień roku, powin-
ni pamiętać, że będzie to normalny dzień roboczy dla 
urzędników, jednak kasy, ze względu na pracę banków, 
czynne będą tylko do 12.00. az

 8 Komunikat Wydziału Oświaty
od 1 stycznia 2016  r. zmieniają się zasady składania 

wniosków dot. potrzeby kształcenia specjalnego dzie-
ci. Jak poinformował Wydział Oświaty Urzędu Miej-
skiego z nowym rokiem rodzice (opiekunowie prawni) 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa 
Górnicza wniosek o przyjęcie dziecka powinni składać 
bezpośrednio do dyrektora danej szkoły. W  przypad-
ku, jeżeli miasto nie prowadzi szkoły odpowiedniej ze 
względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka, rodzice 

(opiekunowie prawni) powinni złożyć do Urzędu Miej-
skiego wniosek o  wydanie skierowania do kształcenia 
specjalnego dla dziecka poza granicami powiatu Dą-
browa Górnicza.   az

 8 Prośba o pomoc
25-letnia mieszkanka Dąbrowy Górniczej, Magda-

lena Wasik, od 6 roku życia zmagała się z  piersiową 
skoliozą kręgosłupa. W  związku z  tym schorzeniem 
w  wieku 14 lat przeszła operację kręgosłupa. Nieste-
ty operacja się nie powiodła, w wyniku czego doznała 
obrzęku rdzenia kręgowego. Od tamtej pory jest spara-
liżowana od pasa w dół i porusza się na wózku inwalidz-
kim. Jej stan zdrowia wymaga pomocy osób trzecich. 
Za naszym pośrednictwem zwraca się do Państwa z go-
rącą prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów 
związanych  m.in. z  zakupem środków higienicznych 
i  wyjazdów rehabilitacyjnych. Przekazując 1% podat-
ku lub darowiznę Fundacji AVALON KRS 0000270809 
z  dopiskiem Wasik, 1399 można pomóc dąbrowiance 
żyć aktywnie i spełniać marzenia.  az

 8 Woda bez mian
Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej radni przy-

jęli uchwałę w  sprawie ustalenia dopłat do taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. Dopłaty pozwolą na utrzymanie cen 
wody w mieście na niezmienionym poziomie.

 8 Śmieci po nowemu
Radni ustalili też wyższe stawki opłat za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi. Za śmieci segre-
gowane zapłacimy 12  zł, w  przypadku gdy oddamy 
odpady zmieszane poniesiemy opłatę w  wysokości 
20  zł. Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (...), 
która nakłada na gminę więcej obowiązków  m. in. 
związanych z organizacją procesu odbierania i zago-
spodarowania odpadami.
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Gabinet Fryzjersko – Kosmetyczny
ul. Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 501 474 323, gfsdabrowa@wp. pl
z  Kartą Seniora w  każdą środę zniżka 20% na 
wszystkie usługi

GEERS akustyka słuchu
ul. Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 85 23, info@geers. pl
z  Kartą Seniora zniżki 25% na środki pielęgna‑
cyjne, baterie do aparatów, rożki, filtry, itp.

Firma LOBT Łukasz Mańka – Centrum 
Samochodowe

ul. Wojska polskiego 36
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 690 990 899, biuro@centrumsamochodwe. eu
z  Kartą Seniora 10% zniżki na wszelkie usługi 
oraz 5% zniżki na materiały eksploatacyjne

Firma OFFSET  
(firma produkcyjno-usługowo-handlowa)

ul. Królowej Jadwigi 40
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 26 97, offset@offset. com. pl
z Kartą Seniora zniżka 10% za wykonane usługi

Instytut Zdrowia i Urody Konwalia
ul. Jana III Sobieskiego
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 531 666 737, beata7654@interia.pl, 
www.konwalia.slask.pl
z Kartą Seniora 40% zniżki na wszystkie usługi 
(poza botoksem i wypełniaczami)

F. H.U. La Bella
ul. Królowej Jadwigi 25a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 513 498 315, bijak@interia. eu
z Kartą Seniora zniżka 15% na materiały i usługi 
po zgłoszeniu telefonicznym (514 609 882)

Pizzeria Palermo
ul. Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 600 317 970, palermo@pizzeriapalermo.net, 
www. palermo. net
z Kartą Seniora 15% zniżki na pizzę oraz impre‑
zy okolicznościowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Marcin Marina Jerzy Kubik

tel. 510 538 436, jerzy. kubik@pogoria3.pl
z  Kartą Seniora 10% zniżki na wypożyczenie 

sprzętu wodnego nad jeziorem Pogoria III od po‑
niedziałku do czwartku

Autoserwis Feluś
ul. Nowocmentarna 7
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. 506 171 044, biuro@autoserwisfelus. pl
z Kartą Seniora zniżka 10% na wszystkie usługi 
i materiały

Jerzy Łach
ul. 1000- lecia 45
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260 00 48, marcin. j.lach@gmail. com
z Kartą Seniora zniżka 20% na usługi wulkaniza‑
cyjne i mechaniki samochodowej

Salon Fryzjerski
ul. Reymonta 25
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 690 850 655, 32 261 81 72
z Kartą Seniora 30% zniżki na strzyżenie oraz 20% 
zniżki na pozostałe usługi we wtorki i środy.

RAF – BUD
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 4/3
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 505 067 600, rafal.chojnowski.rafbud@gmail.com
z Kartą Seniora zniżka 20% – 30% na usługi re‑
montowo‑budowlane

Przychodnia Weterynaryjna Wróblewscy
ul. Augustynika 14
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 668 588 180, przychodnia@wroblewscy. pl
z Kartą Seniora zniżka 10% na wszystkie usługi

Salon Fryzjerski Monika
ul. Ks. Augustynika 7
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 504 493 200, monzio1976@onet. pl
z Kartą Seniora zniżka 10% na wszystkie usługi

Flyone Mariusz Pałka
ul. Łańcuckiego 31A
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 3077716, biuro@europralnia. pl
z Kartą Seniora 20% zniżki na usługi pralni che‑
micznej

Salon Kosmetyczny Omega
ul. Sobieskiego 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 504 149 617 dorotabarglik@op. pl
z Kartą Seniora 10% zniżki na usługi kosmetycz‑
ne oraz prelekcje o zdrowej żywności

A2 Primapol
ul. Kościuszki 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 36 37, primapol@primapol. com. pl
z Kartą Seniora 5% zniżki na imprezy organizo‑
wane przez A2 Primapol

Insieme Centrum Medyczne
ul. Wyspiańskiego 22
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 536 548 548, rejestracja@insieme. com
z  Kartą Seniora 10% zniżki na poradę lekarską 
specjalistyczną

Zniżki dla seniorów
Posiadaczko i posiadaczu Karty Seniora, przygotowaliśmy dla Was spis nowych partnerów Programu. 
W tych miejscach również możecie korzystać ze zniżek:
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Chorwat za sterami

48-letni Chorwat w latach 80. i 90. występował na chor-
wackich parkietach w barwach m.in. KK Zagrzeb, Cibony 
Zagrzeb i Olimpii Osijek. Jako trener, z Ciboną Zagrzeb, 
wywalczył trzy mistrzostwa Chorwacji, dotarł również 
trzykrotnie do TOP16 Euroligi, a raz do finału Ligi Adria-
tyckiej. Belgijski Spirou Charleroi dwa razy poprowadził 
po mistrzostwo kraju, Puchar i  Superpuchar Belgii. Na 
trenerskiej ławce zasiadał również w  klubach litewskich, 
ukraińskich, rosyjskich i  chińskich. Asystował również 
trenerowi reprezentacji Chorwacji, która uczestniczyła 
w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie oraz w rozgrywkach 
EuroBasketu.

Asystentem Drażena Anzulovicia jest dotychczasowy 
trener Wojciech Wieczorek. Skautingiem zajmie się Mi-
chał Dukowicz, który dotąd był II trenerem.

– Gdy obejmujesz zespół w trakcie sezonu, przychodzisz 
„na gotowe” i nie masz wpływu na kompletowanie składu, 
ale musisz starać się wydobyć z drużyny to, co najlepsze. 
Dostrzegam tu potencjał i szanuję to, co zrobili wcześniej 
szkoleniowcy. Jestem przekonany, że będzie nam się dobrze 
współpracowało. Oczywiście będą zmiany. Zobaczymy, 
w czym możemy być lepsi, gdzie można dać z siebie więcej, 

ale nie zdołam niczego wykreować w ciągu dwóch-trzech 
dni. Już teraz dwóch zawodników mamy poza składem, 
zmagają się z  kontuzjami. Zobaczymy, jak rozwinie się 
sytuacja. Musimy po prostu ciężko pracować. Widziałem 
kilka meczów polskiej ekstraklasy toczonych w szybkim 
tempie. Musimy przystosować naszą grę bardziej do stylu 
europejskiej koszykówki. Potrzebujemy więcej szybkości 
i energii na boisku – zapowiada Drażen Anzulović.

Te założenia, z pozytywnym skutkiem, zaczął wdrażać 
od pierwszego starcia w swojej nowej roli. MKS pokonał 
na wyjeździe Śląsk Wrocław 89:71.

– Myślę, że w jakimś stopniu ta zmiana wniosła coś in-
nego, „świeżego“, z czym niektórzy z nas nie mieli jeszcze 
kontaktu. Trener wymaga od nas szybszej gry. Wprowa-
dził i ustalił pewne zasady, których musimy się trzymać. 
I  jak było widać we Wrocławiu, to zadziałało – ocenia 
Mateusz Dziemba, obrońca MKS-u  Dąbrowa Górnicza. 
Jak będzie dalej, pokażą najbliższe mecze. W  tym roku 
rozegrane zostaną jeszcze trzy kolejki. MKS dwa razy za-
gra na wyjeździe, a u siebie będzie go można zobaczyć 23 
grudnia. O godz. 19 w hali „Centrum” rozpocznie się spo-
tkanie z Polpharmą Starogard Gdański. PK

Drażen Anzulović objął stery w koszykarskim MKS‑ie. Debiut 
wypadł bardzo dobrze – poprowadził zespół do zwycięstwa. 
Dotychczasowi trenerzy pozostali w sztabie szkoleniowym.

Koniec 2015r. wypadł nadspodziewanie dobrze dla pię-
ściarzy z dąbrowskiego klubu Fight-Boxing. Z sukcesami 
zakończyli udział w dwóch turniejach, jedna z zawodni-
czek otrzymała powołanie do kadry narodowej.

W  drugi weekend grudnia Aleksandra Piechowska, 
dzięki wygranej z Weroniką Dąbrowską, została uznana 
najlepszą zawodniczką wodzisławskiego turnieju „Boxing 
Day”.

Z kolei Łukasz Szczepanik zdobył nagrodę specjalną – 
puchar dla najlepszego juniora – podczas rozgrywanego 
w  Krakowie Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego 
„O złotą rękawicę Wisły”.

– Łukasz stoczył 3 zwycięskie walki. Pierwszą wygrał 
z  Dominikiem Sucheckim (Wisła Kraków) przez TKO 

w 3 rundzie. Drugą walkę z Maciejem Pawlikiem (Gór-
nika Wieliczka) 3:0, a w finale z Oskarem Kapczyńskim 
(BKS Red Fighters Jelenia Góra) 2:1 – opowiada Wiesław 
Andrzejczak, trener Fight-Boxing.

Oprócz Łukasza, drugim reprezentantem dąbrow-
skiego klubu był Krzysztof Załubski (69kg). Niestety 
przegrał z  Antonim Draganem (Gwardia Wrocław) 
0:3.

– Do sukcesów należy zaliczyć powołanie do Młodzie-
żowej Kadry Narodowej Kobiet Klaudii Simsak, która 
wzięła udział w konsultacji szkoleniowej we Frankfurcie, 
gdzie wspólnie z  niemieckimi zawodniczkami trenowa-
no, prowadzono sparingi oraz walki kontrolne – mówi 
Wiesław Andrzejczak.

Walczą i zwyciężają

Dobre wieści dotarły do Dąbrowy Górniczej z  da-
lekiego Salwadoru. 13 grudnia, dąbrowianin Tomasz 
Marzec, wywalczył tam Mistrzostwo Świata Juniorów 
w kulturystyce. Tomasz startował w kategorii do 75 kg.

22-latek w  zeszłym roku zdobył Mistrzostwo Polski. 
Warto zaznaczyć, że 2014 r. był w  ogóle pierwszym ro-
kiem jego startów w zawodach. Wcześniej zwyciężył m.in. 
w Debiutach Kulturystyki i Mistrzostwach Śląska. Mając 
na uwadze tempo, w  jakim czyni postępy, można mieć 
nadzieję, że kolejne duże sukcesy Tomasza Marca są tylko 
kwestią czasu.

Kulturysta  
na medal
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Udany koniec roku dąbrowianek
Drużyny Taurona 
MKS‑u Dąbrowa Górnicza 
z Orlen Ligi i Młodej Ligi Kobiet 
zakończyły tegoroczne ligowe 
zmagania. Na święta zawodniczki 
mogą udać się w dobrych 
humorach.

Drużyna seniorek rozegrała 12 ligowych spotkań, 
z czego wygrała 9. Lepsze od dąbrowianek okazały się 
tylko Chemik Police, Polski Cukier Muszynianka i Im-
pel Wrocław. Pierwszy z  wymienionych zespołów jest 
absolutnie poza zasięgiem reszty stawki i pewnie zmie-
rza po tytuł mistrza Polski, z kolei z ekipami z Muszyny 
i Wrocławia Tauron MKS przegrał po emocjonujących 
tie-breakach.

Dąbrowianki mają na koncie 27 punktów, tyle samo 
co Impel. O dwa „oczka” więcej posiada PGE Atom Tre-
fl Sopot, z którym Tauron MKS wygrał na wyjeździe 3-1. 
Daleko z przodu jest Chemik – z 36 punktami. Najlepsze 
spotkania w wykonaniu podopiecznych trenera Juana Ma-
nuela Serramalery? Wspomniana potyczka z sopocianka-
mi oraz pewne zwycięstwa z BKS-em Aluprofem Bielsko-
-Biała (wyjazdowe) oraz z PTPS-em Piła. Ważny był też 
mecz z Budowlanymi Łódź, po którym dąbrowianki mają 
cztery punkty przewagi nad tym rywalem.

Wysoko w  statystykach indywidualnych są też za-
wodniczki Taurona MKS-u  – Kamila Ganszczyk jest 
najlepiej punktującą siatkarką ligi (46 punktów), Micha 
Hancock najlepiej serwującą (23 asy) i najczęściej wy-
bieraną na MVP spotkania (4).

Bardzo dobrze radzą sobie także młode dąbrowianki, 
które zimową przerwę spędzą w fotelu lidera grupy B Mło-
dej Ligi Kobiet. Tauron MKS przegrał tylko jedno spotka-

nie (na wyjeździe z Developresem SkyRes V LO Rzeszów), 
podobnie jak Budowlani Łódź w grupie A. Zespół prowa-
dzony przez Dariusza Sobieraja większość spotkań wygrał 
bardzo pewnie. Nie brakowało jednak też i  emocjonują-
cych meczów – jak na przykład z Impelem Wrocław.

Dąbrowianki, we własnej hali, przegrały pierwsze 
dwa sety, by podnieść się i  zwyciężyć po tie-breaku. 
Również po pięciu partiach skończyła się wyjazdowa 
potyczka z BKS-em Aluprofem Bielsko-Biała, który roz-
począł spotkanie… z czterema zawodniczkami z Orlen 
Ligi. Przypomnijmy, że Tauron MKS korzysta tylko 
z juniorek i kadetek!

Młodym zawodniczkom zostały do rozegrania dwa 
mecze przed fazą play-off. Jeśli 9 stycznia wygra-
ją u siebie z ekipą z Rzeszowa za trzy punkty, a Im-
pel Wrocław potknie się w starciu z Muszyną Wisłą 
Kraków – dąbrowianki zapewnią sobie zwycięstwo 
w grupie.

Z  uwagi na mecze reprezentacji Polski, Orlen Liga 
rozgrywki wznowi nieco później. Tauron MKS po raz 
pierwszy w 2016 roku pojawi się na parkiecie 16 stycz-
nia. Wtedy to zmierzy się na wyjeździe z PTPS-em Piła. 
Tydzień później w hali „Centrum” dojdzie do spotkania 
z Developresem SkyRes Rzeszów.

mistrzowie aikido
21 listopada w Jaworznie odbyły się finały Mistrzostw 

Świata w  Sportowym Jiujutsu. Zaprezentowali się na 
nich m.in. zawodnicy z Dąbrowy.

Wśród ponad 20 reprezentantów dąbrowskiego klu-
bu Aikijujutsu Kumura Ryu znalazły się najmłodsze 
zawodniczki – Ola Białas (5 lat) i Amelka Cesarz (6 lat), 
które zaprezentowały nowatorskie tameshigiri, gdzie rolę 
przecinanej maty zastąpiły ustawione pionowo drewnia-
ne klocki. Cała grupa, wraz z kyoshi (7 dan) Sewerynem 
Magdziakiem, wystąpiła w kata z naginata (rodzajem ja-
pońskiej halabardy). Następnie były kata, w których miecz 
katana bronił się przed atakami naginata, pokazano tak-
że techniki obrony przed tanto (nożem). Sensei Seweryn 
Magdziak wystąpił w pokazie z oryginalną ostrą naginata.

– To była bardzo niebezpieczna broń, a jej waga oko-
ło 5 kg podnosiła znacznie jej rangę na polu bitwy. Ja-
pońskie kobiety w  wianie ślubnym dostawały właśnie 
naginata i ćwicząc całe życie, potrafiły skutecznie prze-
ciwstawić się wielu napadającym na nie przeciwnikom 
– tłumaczy Seweryn Magdziak.

Mistrzostwa Świata w Sportowym Jiujutsu zgromadziły 
zawodników z Europy, a także z Argentyny i Senegalu.

12 grudnia dąbrowianie wzięli udział w  gali Budo 
Bushi w Łącku. W trakcie imprezy swoimi umiejętno-
ściami popisywali się adepci i mistrzowie różnych sztuk 
i sportów walki.

12 grudnia podczas „Wrocław Open 2015” 
wśród 500 zawodników reprezentujących 
najlepsze ekipy nie zabrakło dąbrowskiego 
klubu Ronin.

 Nasz klub reprezentowało 12 zawodników (Ja-
nikowska Katarzyna, Łydka Oskar, Wawrzkiewicz 
Oliwia, Mrozińska Alicja, Budzyń Natalia, Dudzik 
Anastazja, Gumula Milena, Garula Tymoteusz, 
Frankiewicz Konrad, Kornes Marcel, Pura Franci-
szek, Kordos Kamil), sędzia Tomasz Byjos i kierow-
nik drużyny Sylwester Łydka. W silnie obsadzonych 
konkurencjach zdobyli 2 złote medale, 6 srebrnych 
i 1 brązowy oraz 4 piąte miejsca. Gratulujemy! Tur-
niej „Wrocław Open 2015” był także promocją naj-
większej sportowej imprezy, jaką będzie World Ga-
mes w roku 2017 we Wrocławiu. Jedną z dyscyplin 
sportowych podczas World Games będzie karate.

Kolejny fantastyczny start zaliczyli karatecy re-
prezentujący Dąbrowski Klubu Karate, biorąc udział 

w  Międzynarodowym Turnieju Karate Kyoku-
shin „SARI CUP”. Bilans 9 medali na zakończenie 
2015 r., w tym złoto dla Olivi Sroka w kat. kumite ju-
niorów, to świetna prognoza dla karateków na kolejny 
rok. Miejsca na podium zajęli także Maciej Stefaniak – 
II m. w kat. kumite młodzików 55 kg, Filip Kwietniew-
ski – II m. w kat. kumite młodzików 65 kg, Zuzanna 
Wróbel – III m. w kat. kumite kadetek +45 kg, Jakub 
Kuszper – III m. w kat. kumite młodzików – 65 kg oraz 
III m. w kat. kata, Bartosz Samek – III m. w kat. kumi-
te kadetów +50 kg, Adrian Andrzejak – III m. w kat. 
kumite juniorów – 75 kg, Norbert Sroka – III m. w kat. 
kumite seniorów – 80 kg, Udział wzięli również; Adam 
Ragan, Michał Kiełb, Adam Wnuk, Michał Wnuk. 
W  Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin 
„SARI CUP” wystartowało łącznie 192 zawodników. 
Jego organizatorem był Klub Karate Kyokushin w Żo-
rach, przy współpracy z  Urzędem Miasta i  licznie 
wspierającymi firmami.

Karatecy z dąbrowskiego 
ronina medalistami
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Remanent.  
Pałac (się) przeliczył

Rok 2015 przejdzie do historii Pałacu Kultury 
Zagłębia, jako pracowity i wypełniony kulturą 
przez duże K. Pałac po prawie 3‑letniej przerwie 
wrócił do odremontowanej siedziby i ruszył 
z przysłowiowego kopyta. Dowodem na to są 
liczby – które jak wiadomo, nie kłamią…

Od stycznia na wszystkich scenach Pałacu odbyło 
się 97 imprez biletowanych: 22 koncerty (ok. 5 746 wi-
dzów), 18 spektakli (ok.  8 039 widzów), 12 wydarzeń 
związanych z kabaretem, w tym 3-dniowa Dąbrowska 
Ściema Kabaretowa (ok. 4 146 widzów). Do tego 21 lek-
cji z cyklu „Spotkania z muzyką” (1 660 najmłodszych 
widzów), 10 wypitych kaw z gwiazdami (849 widzów), 
5 sztuk operowych i operetkowych (ok. 2 493 widzów), 
9 spotkań z podróżnikami (1 346 widzów) i jeszcze parę 
innych wydarzeń łączonych. W  kinie KADR wyświe-
tlono blisko 200 tytułów filmowych (664 seanse) i zor-
ganizowano 119 warsztatów oraz prelekcji w  ramach 
projektu „KinoSzkoła” (ok.  14 500 widzów). Galeria 
PKZ to 15 dużych wystaw, na które przybyło kilka tysię-
cy zainteresowanych. Łączna tegoroczna publiczność to 
ponad 40 000 osób. Nie można zapomnieć o wydarze-
niach współorganizowanych, niebiletowanych i cyklicz-

nych, czyli Dniach Dąbrowy Górniczej, Zakończeniu 
Lata, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. 
Michała Spisaka, Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie 
i Sąsiedzi oraz wielu, wielu innych.

Jednak Pałac Kultury Zagłębia to nie tylko oferta kul-
turalna, ale i  edukacyjna. Niezliczone zajęcia dla dzieci 
w różnych grupach wiekowych odbywały się w PKZ, 11 
Świetlicach Środowiskowych, 5 Klubach Osiedlowych 
i Domu Kultury Ząbkowice. Seniorzy z  terenu Dąbrowy 
i okolic mogli wziąć udział w ok. 50 wykładach i ponad 
789 zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Nie próżnował także Amatorski Klub Filmowy 
Zagłębie, dzięki któremu miejsce miały warsztaty filmo-
we w szkołach i kinie KADR. Ich owocem (taka skromna 
zapowiedź) będzie pełnometrażowy film pt.: „The Lord of 
The Stars”. Gdyby tego było mało, od lipca ruszył oficjalny 
blog Pałacu „Za Kulisami”. Na jego potrzeby przeprowa-
dzono  m.in. 24 wywiady z  gwiazdami, co przysporzyło 
mu prawie 7 000 wejść. Mamy nadzieję, że nadchodzący 
rok 2016 będzie równie obfity w kulturę, a grono zadowo-
lonych odbiorców rosnąć będzie z miesiąca, na miesiąc – 
czego sobie i Państwu życzymy.

Noworoczne postanowienie
Każdy z nas ma jakieś postanowienia na Nowy 

Rok. Jedni obiecują sobie zerwać z nałogiem, inni, 
że zgubią parę kilogramów. Pałac Kultury Zagłę‑
bia również składa przyrzeczenie.

Obiecujemy nie zrywać z  naszymi jedynymi nało-
gami, czyli kulturą i  edukacją. Repertuar na rok 2016 
otwierają 58. urodziny Pałacu, w  ramach których od-
będą się dwa koncerty (10 i  11 stycznia) – darmowe 
wejściówki będzie można odebrać w Kasie PKZ tuż po 
Świętach.

Po urodzinach przyjdzie czas na sztukę z wyższej półki, 
czyli monodram „Shirley Valentine” w  wykonaniu Kry-
styny Jandy (16.01) oraz koncert Kazika Staszewskiego 
z Kwartetem ProForma (22.01). Do styczniowej ramówki 
wejdą również: Koncert Domborva Piano Duo (23.01), 
Kawa z Gwiazdą – Piotrem Gąsowskim (27.01) oraz reci-
tal Edyty Geppert (30.01). Kolejne miesiące to wydarzenia, 
dzięki którym na scenie zagoszczą takie osobistości jak: 
Stanisława Celińska, Artur Barciś, Olaf Lubaszenko, Anna 
Korcz i wiele innych. Więcej na stronie www.palac.art.pl.


