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Chodzi o budowę niespełna 
9-kilometrowego odcin-
ka, który połączy tereny 

w Tucznawie z DW 796. Teren inwe-
stycyjny „Tucznawa” nie ma drogi do-
jazdowej o standardzie spełniającym 
normy dla dużych przedsiębiorców. 
Gdy taka powstanie, za kilka lat ma 
szansę stać się nowoczesną strefą 
gospodarczą z Parkiem Naukowo-
Technologicznym i Inkubatorem 
Przedsiębiorczości, który przyciągnie 
kilkanaście przedsiębiorstw sektora 
nowoczesnych technologii i usług, da-
jących 4-6 tys. miejsc pracy.

- Rozumiem, że co do budowy dro-
gi nie ma wątpliwości. Rozważaliśmy 
różne możliwości jej finansowania, 
ale rozwiązanie partnerstwa publicz-
no-prywatnego jest dla nas najlep-
szym rozwiązaniem. Wzięcie kredytu 
dodatkowo obciążyłoby nasz wskaź-
nik obciążeń budżetowych, uniemoż-
liwiając nam dalsze pozyskiwanie ze-
wnętrznych środków, np. na remont 
drogi krajowej nr 94 na odcinku od 
granicy z Sosnowcem do granicy ze 
Sławkowem, który dzisiaj jest na li-
ście priorytetowej Ministerstwa In-
frastruktury – przekonywał radnych 
Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Tadeusz Orpych przekonywał rad-
nych, że trzeba pamiętać o tym, że 
Ministerstwo Finansów planuje ogra-
niczenie wydatków samorządów, dla-
tego też należy odstawić emocje na 
bok i pomimo tego, że kadencja trwa 
tylko 4 lata, pomyśleć w nieco dal-
szej perspektywie, uruchomić tereny 
w Tucznawie i wykorzystać tę szansę.

Część radnych była sceptycznie 
nastawiona do takiego rozwiązania. 
Rady Zbigniew Łukasik podnosił ar-
gumenty ekologiczne czy kwestie 
dalszego skomunikowania terenów 
w Tucznawie z drogą S1.

- Przypominam, że o koncepcji bu-
dowy tej drogi rozmawialiśmy w 2007 
roku. Dzisiaj mamy już gotowy pro-
jekt i gotowe opinie. O połączeniu 
Tucznawy z drogą S1 rzeczywiście 
możemy rozmawiać, ale są to plany 
na przyszłość. Dzisiaj priorytetem dla 
miasta jest uruchomienie nowych te-

renów inwestycyjnych – argumento-
wał Podraza.

Z kolei radny Tomasz Pasek pod-
kreślał, że klub PO nie jest przeciwny 
inwestycji, ale nie są zwolennikami 
dalszego zadłużania miasta i nie widzą 
w tym projekcie miejsca dla rozwią-
zania przedsięwzięcia publiczno-pry-
watnego.

W odpowiedzi prezydent podkre-
ślał, że głosowanie przeciw temu 
rozwiązaniu jest dokładnie głoso-
waniem przeciw tej inwestycji, 
ponieważ odkładania przez wiele 
kolejnych lat pieniędzy po to, żeby 
wybudować drogę, jest myśleniem 
bez perspektyw na przyszłość. Jego 
zdaniem trzeba ją najpierw wybudo-
wać, po jej wybudowaniu sprzedać 
tereny i pobierać podatki, które 
pozwolą na zapłatę za powstanie tej 
inwestycji.

Prezydentowi wtórował także 
Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, w której granicach znaj-
duje się 100 hektarów dąbrowskich 
terenów inwestycyjnych.

- Chciałbym się dziś z Państwem po-
dzielić swoimi wieloletnimi doświadcze-
niami w kierowaniu specjalną strefą eko-

nomiczną. Pamiętam, kiedy na początku 
jej funkcjonowania przed podobnym 
wyzwaniem stały Gliwice. Wtedy prezy-
dent Frankiewicz podjął tę trudną decy-
zję, dzięki której dzisiaj Gliwice mają ok. 
20 mln zł rocznie wpływów od przedsię-
biorstw działających w strefie – mówił 
prezes Wojaczek.

– 100 hektarów jest na terenie stre-
fy, ale cały teren ma prawie 260 hek-
tarów, a to oznacza, że strefę będzie 
można systematycznie powiększać. 
I znów odwołam się do przykładu Gli-
wic. Tamtejsze tereny inwestycyjne za-
częliśmy sprzedawać od 12 zł za metr 
kwadratowy, a dziś sprzedajemy go za 
ok. 250 zł. Przekładając to na grunt dą-
browski i nieco upraszczając możemy 
założyć, że sprzedając 200 hektarów po 
100 zł za metr, daje nam to kwotę 200 
mln, o której dzisiaj dyskutujemy, a do 
tego należy doliczyć jeszcze wpływy 

z podatku dochodowego od przedsię-
biorstw i podatku od nieruchomości 
w kolejnych latach. Proszę mi zaufać, 
że uruchomienie tych terenów pozwo-
li na to, że dochody pokryją koszty 
PPP, a potem będzie to czysty zysk dla 
gminy – podsumował dyskusję prezes 
KSSE.

Ostatecznie uchwała została przy-
jęta 11 głosami i 9 wstrzymującymi 
się, przy sprzeciwie radnych z klubu 
Platformy Obywatelskiej.

Dzisiejsza uchwała otwiera drogę 
do przystąpienia do prac nad wyło-
nieniem partnera prywatnego, który 
finansuje przedsięwzięcie w ramach 
modelu BOMT (built, operate, ma-
intain and transfer), czyli wybuduj, 
eksploatuj, utrzymuj i przekaż.

Zgodnie z głównymi założeniami 
schematu BOMT, partner prywat-
ny bierze na siebie ciężar realizacji 

inwestycji (w tym w szczególności 
odpowiedzialny jest za pozyskanie 
środków na jego finansowanie), któ-
ry normalnie byłby zbudowany, eks-
ploatowany oraz utrzymywany przez 
sektor publiczny.

Miasto przez 15 lat będzie wnosić 
opłatę za dostępność, w wysokości 
uzależnionej od utrzymania przez wy-
konawcę określonego standardu dro-
gi. Po tym czasie, miasto stanie się jej 
właścicielem. 

Projekt drogowy Dąbrowy Górni-
czej w 2011 r., jako projekt pilotażo-
wy, uzyskał wsparcie Departamentu 
Przygotowania Projektów Indywidu-
alnych Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego. Wsparcie doradcze zapewnia 
konsorcjum: Kancelaria Prawna Twa-
rowski i Wspólnicy oraz Infra Vision 
Przemysław Gorgol.

Bartosz Matylewicz

Droga do inwestycji
Dąbrowska Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015, która pozwala przystąpić Dąbrowie 
Górniczej do budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Tucznawie.

Rozwiązanie 
partnerstwa publiczno-
prywatnego jest 
dla nas najlepszym 
rozwiązaniem. Wzięcie 
kredytu dodatkowo 
obciążyłoby nasz 
wskaźnik obciążeń 
budżetowych, 
uniemożliwiając nam 
dalsze pozyskiwanie 
zewnętrznych środków
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4 stycznia W  oparciu  o  XIX 
wieczne przekazy polskich  oby-
czajów  świątecznych,  w  Klubie
Osiedlowym PKZ  „Helikon”,  zor-
ganizowano  tzw. Dzień Szczodry. 
Jak wyjaśniają organizatorzy jest 
to okres między Nowym Rokiem 
a Świętem Trzech  Króli

7 stycznia Angelika Ślęzak - 
uczennica klasy IV Technikum Or-
ganizacji Usług Gastronomicznych 
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Dąbrowie Górniczej -  zakwalifi-
kowała się do finału ogólnopolskie-
go konkursu „Młody Kreator Sztuki 
Kulinarnej”.

10 stycznia na Placu Wolności 
miała miejsce akcja zbiórki krwi. 
W ciągu roku planowanych jest jesz-
cze kilka podobnych przedsięwzięć, 
które są inicjatywą Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach 

12 stycznia po raz szósty przy-
znano pomoc finansową w ramach 
Funduszu Stypendialnego „Jeste-
śmy z Wami”. Stypendia otrzymało 
pięcioro uczestników ubiegłorocznej 
Paraspartakiady. 

20 stycznia w Muzeum Miejskie-
go „Sztygarka” miał miejsce wer-
nisaż wystawy Krzysztofa Zięcia. 
Artysta uprawia malarstwo olejne, 
pastele, rysunek długopisem i kred-
kami oraz akwarele.

23 stycznia Dąbrowa Górnicza 
otrzymała tytuł „Przyjazna Gmi-
na”. Wyróżnienie przyznało Forum 
Biznesu, organizator programu, któ-
rego celem jest podejmowanie dzia-
łań, prowadzących do wyłonienie 
liderów oraz wskazanie kierunków 
rozwoju w polskim samorządzie lo-
kalnym.
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W mieście działało pięć orkie-
strowych sztabów. 96 wo-
lontariuszy pracowało przy 

hufcu ZHP. Zebrali 22 tys. 222 zł.
Sztab w I LO złożony był z uczniów 

tej szkoły – 80 osób, a także z 18 
uczniów Liceum Plastycznego.

- Zebraliśmy 24 tys. 661 zł. Do tego 
dwa srebrne łańcuszki, kilka euro, do-
larów, franków szwajcarskich i innych 
walut – opowiada Małgorzata Mikul-
ska, szefowa sztabu.

W finał orkiestry włączyło się rów-
nież V LO. Tamtejszy zespół tworzyły 

83 osoby. Efekt ich kwesty to 24 tys. 
110 zł.

28 wolontariuszy liczył sztab w Strze-
mieszycach.

- Zebraliśmy ponad 15 tys. zł. Re-
kord pobiła Klaudia Jarosińska, która 
zebrała 1 tys. 600 zł. Niewiele gorzej 
wypadła Sabina Pałka z wynikiem 
1 tys. 590 zł. Na trzecim miejscu 
znalazł się Piotr Cebo, który uzbierał 
998 zł – chwali swoich wolontariuszy 
Wiesław Olszewski, szef strzemie-
szyckiego sztabu.

W sztabie powołanym w Gimnazjum 
nr 1 kwestowało 40 wolontariuszy. Do 
ich puszek trafiło 11 tys. zł.

Orkiestra najgłośniej zagrała przed 
Miejską Biblioteką Publiczną oraz 
w Strzemieszycach, na placu przy 
ul. Warszawskiej. Dla mieszkańców 
przygotowano koncerty, występy 
kabaretowe i konkursy. Na stoisku 
Stowarzyszenia Diabetyków moż-
na było zbadać poziom cukru we 
krwi. „Sklepik pod Aniołem” ofe-
rował gadżety miejskie oraz prace 
dąbrowskich plastyków, podopiecz-

nych Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej i Pałacu Kultury Zagłębia. 
Przedstawiciele Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień i Jednostki Strze-
leckiej 2060 prezentowali sprzęt 
wojskowy i zachęcali do wstąpienia 
w szeregi Narodowych Sił Rezerwo-
wych. Tradycyjnie odbyły się licyta-
cje, o godz. 20 rozbłysło „Światełko 
do nieba”, a wieczorny mrok rozja-
śniły fajerwerki.

Pieniądze zebrane podczas XX fi-
nału zostaną przeznaczone na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla ra-
towania życia wcześniaków oraz pomp 
insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą.

Przemysław Kędzior

Orkiestra dała dwudziesty koncert
8 stycznia, po raz dwudziesty, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 
dąbrowskiego finału udało się zebrać ponad 97 tys. 354 zł.

Każdy grosz jest ważny. Na zdjęciu dąbrowski sztab WOŚP.

Program, w którym wzięła udział 
Dąbrowa Górnicza, kierowany był 
do polskich miast i gmin. Uczestni-

cy musieli wypełnić przygotowaną przez 
organizatora ankietę i odpowiedzieć na 
szereg szczegółowych pytań.

Celem podejmowanych działań jest 
wyłonienie liderów oraz wskazanie kie-
runków rozwoju w polskim samorządzie 
lokalnym, a także promocja gminy przy-
jaznej inwestorom, mieszkańcom i tury-
stom.

To również promocja pozytywnego 
wizerunku władz samorządowych i wy-
sokiego poziomu obsługi w instytucjach 
publicznych gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem skuteczności, profesjo-
nalizmu, rzetelności i etyki zawodowej.

Wśród kryteriów oceny są gminne 
i prywatne tereny inwestycyjne, inwesty-
cje własne gminy (w tym proekologicz-
ne), planowanie rozwoju gminy, projekty 
przedsięwzięć, promocja inwestycyjna 

i gospodarcza, skuteczność działań pro-
mocyjnych, walory przyrodnicze, geo-
graficzne, tradycje gospodarcze, kapitał 
ludzki, struktury gospodarcze, organiza-
cje przedsiębiorców, fundacje, stowarzy-
szenia i inicjatywy obywatelskie, instytu-
cje kultury i edukacji, zagospodarowanie 
budżetu, dostosowanie instytucji do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, nagrody 
i wyróżnienia.

Potwierdzeniem wysokiej oceny jest 
przyznawany certyfikat „Przyjazna Gmi-
na”. Wyróżnione gminy będą miały też 
okazję zaprezentować swe osiągnięcia na 
łamach Forum Biznesu, w dzienniku Ga-
zeta Prawna, w specjalnie przygotowa-
nym cyklu: „Liderzy Samorządności”.

Program realizowany już po raz trzeci, 
odbywa się pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 
w I kwartale 2012 roku i połączone bę-
dzie z uroczystą galą.

Dąbrowa przyjazną gminą
Dąbrowa Górnicza otrzymała tytuł „Przyjazna Gmina”. Przyznany certyfikat z rąk przedstawicielki Forum Biznesu, 
organizatora programu, odebrał Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

Dąbrowa Górnicza stawia na rozwój turystyki.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej rozpoczyna w lutym 
rekrutację do piątej edycji Pro-

jektu „INTEGRA - program integracji 
zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie 
Górniczej”.

Oferta projektu kierowana jest do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, będących w wieku aktywności 

zawodowej. Celem jest integracja ze śro-
dowiskiem oraz motywacja uczestników 
do aktywnego kreowania swojego życia 
zarówno osobistego jak i zawodowego, 
a zwłaszcza podejmowania „walki” o lep-
szą jakość życia dla siebie i swojej rodziny.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie 
jest zawarcie kontraktu z pracownikiem 
socjalnym. W ramach kontraktu realizo-
wane jest wsparcie z zakresu instrumen-

tów aktywnej integracji, działań o cha-
rakterze środowiskowym, pracy socjalnej 
oraz świadczeń pieniężnych w postaci 
zasiłku aktywizacyjnego.

Wszelkie informacje na temat możliwo-
ści uczestnictwa w projekcie udzielane są 
przez pracowników socjalnych w siedzibie 
MOPS i w punktach terenowych.

Do uczestnictwa w projekcie zaprasza-
my mieszkańców Dąbrowy Górniczej!

Projekt „INTEGRA - program in-
tegracji zawodowej i społecznej osób 
w Dąbrowie Górniczej” współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Dzia-
łanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
– Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej.

Kamil Dybich

Dla mieszkańców Dąbrowy
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Od dłuższego czasu niemal 
wszystkie serwisy informacyjne 
rozpoczynają swoje wiadomości od 
doniesień na temat kryzysu. W róż-
nym stopniu dotyka on poszczególne 
państwa, ale jego skutki odczuwają 
niemal wszyscy. Czy miał on rów-
nież wpływ na kształt tegorocznego 
budżetu miasta?

Oczywiście, a  najlepszym przykła-
dem jest tutaj sytuacja związana z sub-
wencją z Budżetu Państwa na oświatę. 
Nie ukrywam, że właśnie z tego powo-
du tegoroczny budżet miasta będzie 
bardzo trudny w realizacji. Do tej pory 
nie mamy bowiem ostatecznych infor-
macji, jaką kwotę otrzyma nasze mia-
sto w ramach subwencji na oświatę. 
W październiku ubiegłego roku Mini-
sterstwo Finansów zapowiedziało, że 
w skali całego państwa na ten cel zo-
stanie przeznaczone o miliard złotych 

mniej niż dotychczas. Brakuje nato-
miast przelicznika, o ile mniej otrzyma-
ją konkretne gminy. Jednego jesteśmy 
pewni - tę lukę należy mierzyć w mi-
lionach złotych. Oczywiście będzie-
my musieli udźwignąć ten dodatkowy 
ciężar i jakoś sobie z tym problemem 
poradzić.

Jakie konkretnie kwoty wydaje mia-
sto na oświatę?

W tegorocznym budżecie zarezer-
wowaliśmy na ten cel 223 560 tys. zł. 
Są to środki zarówno na inwestycje, jak 
i bieżącą działalność placówek oświato-
wych. Gołym okiem widać, że miasto 
nie traktuje szkół czy przedszkoli po 
macoszemu. Nadal będziemy konty-
nuować szeroki program remontów 
i termomodernizacji placówek oświa-
towych. Miasto przeznacza także spore 
środki na wyposażanie szkół oraz re-
monty i modernizacje obiektów spor-
towych. Wszyscy mamy świadomość, 
że pieniądze przeznaczone na szeroko 
pojętą naukę młodych mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej są znakomitą in-
westycją.

A co z innymi, bardziej wymiernymi 
inwestycjami?

Najważniejszym zadaniem inwesty-
cyjnym jest kontynuowanie projektu 
związanego z uporządkowaniem go-
spodarki wodno-ściekowej. To olbrzy-
mia inwestycja, która nie ogranicza się 
jedynie do budowy nowej sieci kanali-
zacyjnej. Obejmuje również układanie 
nowych nawierzchni drogowych, bu-
dowę chodników i wiele innych zadań 
związanych z infrastrukturą miejską. 
Drugą pod względem wielkości inwe-
stycją jest budowa ośrodka szkolno-
wychowawczego. Prace są tutaj moc-

no zaawansowane. Imponujący obiekt 
będzie służył tysiącom dzieci i spełniał 
najwyższe standardy. W budżecie prze-
widzieliśmy także środki na mniejsze 
inwestycje, których realizacja przy-
czyni się do poprawy warunków życia 
w mieście.

Dziękuję za rozmowę.
Grzegorz Cius

Dobry budżet, na trudne czasy...
Rozmowa z Janiną Bonikowską-Radosz, skarbnikiem miasta

W październiku ubiegłego 
roku Ministerstwo 
Finansów zapowiedziało, 
że w skali całego 
państwa na ten cel 
zostanie przeznaczone 
o miliard złotych mniej 
niż dotychczas. Brakuje 
natomiast przelicznika, 
o ile mniej otrzymają 
konkretne gminy. 
Jednego jesteśmy pewni 
- tę lukę należy mierzyć 
w milionach złotych. 
Oczywiście będziemy 
musieli udźwignąć ten 
dodatkowy ciężar i jakoś 
sobie z tym problemem 
poradzić.
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Budowa ośrodka szkolno-wychowawczego – jedna z największych 
inwestycji w mieście
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Pod koniec zeszłego roku 
tygodnik „Wspólnota” 
opublikował rankingi 
wykorzystania środków 
unijnych przez samorządy. 
Dąbrowa Górnicza znalazła się 
na 8. i 11. miejscu wśród miast 
na prawach powiatu.

Sporządzając zestawienie, pod 
uwagę wzięto wszystkie projekty, 
które uzyskały unijne dofinansowanie 
w ramach perspektywy finansowej 
2007-2013. Znalazły się w nim przed-
sięwzięcia zakończone, jak również 
realizowane.

Wskaźnikiem zastosowanym w ran-
kingu jest wielkość uzyskanej dota-
cji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
W przypadku Dąbrowy to 2 tys. 482 zł 
68 gr., co daje 11. miejsce. W rankin-
gu sklasyfikowano 47 miast. W osob-
nym zestawieniu zostały zebrane mia-
sta wojewódzkie.

Od 2007r. miasto pozyskało po-
nad 316 mln zł. Dofinansowanie 
największej inwestycji – uporządko-
wania gospodarki wodno-ściekowej 

– wynosi 282 mln. Pozostałe przed-
sięwzięcia, które zostały wsparte 
z funduszy UE, dotyczą m.in. roz-
woju bazy sportowo-rekreacyjnej 
(Pogoria III i park Zielona), prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów 
czy tworzenia sieci internetu szero-
kopasmowego.

Biorąc pod uwagę wartość tych 
projektów, na każdego mieszkań-
ca wypada po 4 tys. 578 zł 44 gr. 
W tej kategorii Dąbrowa plasuje się 
na 8. miejscu pośród miast na pra-
wach powiatu. Wyprzedziła m.in. 
Radom, Zabrze, Gliwice, Gdynię 
czy Kalisz. pk

Inwestycje rosną na dotacjach

Dzięki unijnym funduszom miasto inwestuje w infrastrukturę turystyczną.
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Niskooprocentowane pożyczki 
przeznaczone zostaną m.in. 
na przekształcenia niszcze-

jących i nieużytkowanych obiektów 
poprzemysłowych. Chodzi o to, by 
tchnąć w nie nowe życie. Sposo-
bem na to może być np. ulokowanie 
w nich galerii, kin, centrów konfe-
rencyjnych, sal koncertowych czy 
teatrów.

Jednym z warunków przyzna-
nia preferencyjnego wsparcia jest 
rentowność przedsięwzięcia. By ją 
zwiększyć, w odnawianych budyn-
kach można prowadzić także działal-
ność typowo komercyjną, np. wynaj-
mować powierzchnię biurową albo 
otworzyć punkty handlowe.

Korzystnych pożyczek, których 
oprocentowanie można indywidualnie 
negocjować, udziela Bank Ochrony 
Środowiska. System wdrażania Inicja-
tywy JESSICA w woj. śląskim wpisany 
jest w Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego (RPO WSL), 
Poddziałanie 6.2.3 – Rewitalizacja - 
JESSICA. Projekty ubiegające się o fi-
nansowe wsparcie muszą być zgodne 
z jego kryteriami, warunkiem jest rów-
nież wpisanie do Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. O tym, jak włączyć do 
niego swoje przedsięwzięcie, można 
przeczytać na stronie rewitalizacja.ida-
browa.pl.

Więcej o Inicjatywie JESSICA na 
stronie rpo.slaskie.pl. pk

Dobra pożyczka  
od Jessici
Ponad 250 mln zł do rozdysponowania jako preferencyjne 
pożyczki. Mogą je otrzymać m.in. przedsiębiorcy realizujący 
projekty rewitalizacyjne. Takie możliwości daje europejska 
inicjatywa JESSICA. W grudniu ruszył nabór wniosków.
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Nagrodzeni  
w dziedzinie kultury
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej wręczono doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Renata Pawlik, Kinga Bielec, Stefania Zębala, Marcin Maślak oraz Tomasz Banasik. 

NAGRODZENI
Renata Pawlik-Kiebdój – absolwentka wrocławskiej 

Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Ceramiki i Szkła. 
Jej działania artystyczne mają charakter zarówno lokalny, 
jak i międzynarodowy. Płaskorzeźby ze szkła artystyczne-
go prezentowane były na licznych wystawach m.in. w No-
wym Jorku, Moskwie, Niemczech, Wrocławiu, Krakowie, 
Katowicach.

Kinga Bielec – absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Jej liczne wysta-
wy prezentowane były m.in. w Warszawie, Łodzi, Berlinie. 
Kinga Bielec jest bardzo czynnym twórcą łącząc doskonale 
pracę nauczyciela z działalnością artystyczną.

Stefania Zębala–Dudek – z działalnością kulturalną 
związana jest od 1972 roku. Od 2002 roku prowadzi 
zajęcia muzyczne i wokalne w Zespole Pieśni i Tańca 
Gołowianie. Jest osobą pełną pasji, oddaną działaniom 
związanym z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza kul-
tury ludowej.

 Marcin Maślak – absolwent Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, znakomity instrumentalista, zaangażowany w swo-
ją pracę a także  w pracę z młodzieżą. Uczestniczył w licz-
nych kursach gitarowych i lekcjach mistrzowskich w Polsce 
i za granicą. Brał również udział w ogólnopolskich i między-
narodowych konkursach gitarowych m.in. Grecja, Niemcy, 
Włochy.

 Tomasz Banasik – absolwent Szkoły Aktorskiej i Telewi-
zyjnej „SPOT” w Krakowie. Jest aktorem, reżyserem, wo-
kalistą, tancerzem, a przede wszystkim miłośnikiem sztuki 
teatralnej. Jego działalność artystyczna ma formę nowator-
ską. Swe spektakle i produkcje teatralne kieruje głównie do 
młodego odbiorcy. Monika Łysek

Uzasadniając swój wybór kapituła konkursu podkre-
śliła fakt, że działalność artystyczna wyróżnionych 

od wielu lat jest dostrzegana nie tylko w mieście, lecz 
również w kraju oraz poza jego granicami. Jednocześnie, 
w ramach swojej działalności kulturalnej artyści przy-
czynili się do rozwoju twórczości artystycznej oraz edu-
kacji kulturalnej, promując Dąbrowę Górniczą na skalę 
ogólnopolską i międzynarodową. Gratulujemy!

- Aktualnie powstaje wykaz miejsc, 
w których można wykonać murale. 
Chcemy, by ok. 20 ścian zmieniło swój 
wygląd. Lokalizacje rozsiane są po ca-
łym mieście. Realizację planujemy roz-
począć wiosną, gdy uzyskamy zgody 
właścicieli – opowiada Mariusz Tar-
nowski z Pałacu Kultury Zagłębia.

Graficzny projekt artystycznego 
zagospodarowania ściany może zgło-
sić każdy. Propozycje będą konsulto-
wane z plastykami. Pracę będą mogli 
wykonać autorzy projektu. Organiza-
torzy zapewniają niezbędne materia-
ły. W przedsięwzięcie zaangażowani są 
również twórcy, którzy uczestniczyli 
w dąbrowskich bitwach graffiti, a także 
uczniowie i nauczyciele Liceum Pla-
stycznego. Być może do współpracy 
uda się pozyskać artystów związanych 
z Akademią Sztuk Pięknych. 

Akcję mogą również wesprzeć osoby, 
które dysponują powierzchnią do ozdo-
bienia i chcą ją udostępnić. 

Start przedsięwzięcia zaplanowano 
na maj. Na pierwszy ogień pójdzie tym-
czasowa siedziba PKZ, przy ul. Wojska 
Polskiego 52 (dawny budynek szkoły 
muzycznej).

- Planujemy zorganizować plenero-
wy event, z występami artystycznymi. 
Wtedy malowana będzie tylna ściana 
budynku, a także mur przy kortach 
tenisowych - informuje Mariusz Tar-
nowski.

Organizatorem akcji Street Art jest Pa-
łac Kultury Zagłębia. Dodatkowych infor-
macji udzielają: Mariusz Tarnowski – tel. 
608 200 457, Jagoda Krawczyk – tel. 668 
147 351. Zgłoszenia można kierować na 
adres: jagoda.krawczyk@palac.art.pl.

Przemysław Kędzior

Sztuka na murach
Masz pomysł, jak ożywić szare mury i nadać im 
niepowtarzalny urok? Chcesz zrobić to legalnie? Zgłoś 
propozycję do Pałacu Kultury Zagłębia, a być może graffiti 
według Twojego projektu ozdobi którąś ze ścian w mieście.

Od listopada zeszłego roku 
w Kinie Studyjnym Kadr, 
działającym przy Pałacu 

Kultury Zagłębia, pod hasłem „Filmo-
we drogowskazy 2011/2012” realizo-
wany jest Interdyscyplinarny Program 
Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. 

- Projekt ten adresowany jest do 
uczniów i nauczycieli wszystkich typów 
szkół. Został przygotowany przez do-
świadczonych pedagogów i filmoznaw-
ców na bazie podstaw programowych 
realizowanych w szkołach, a tytuły 
filmów dobrano stosownie do konkret-
nego zagadnienia – opowiada Grzegorz 
Drygała z Pałacu Kultury Zagłębia.  

W praktyce wygląda to tak, że pro-
jekcje filmów poprzedzane są pre-
lekcjami, wprowadzającymi w ich te-
matykę. Uczniowie mogą brać udział 
w dyskusjach, dotyczących kwestii 
poruszonych w filmach. Nauczyciele 
otrzymują materiały dydaktyczne, do 
wykorzystania podczas szkolnych lek-
cji.

Z kolei w ramach warsztatów me-
dialnych, uczniowie m.in. poznają 
kulisy powstawania filmów, uczą się 
rozróżniać ich gatunki czy dowiadują 

o „trikach” wykorzystywanych przez 
twórców reklam.

Zajęcia odbywają się w kinie Kadr, 
które na czas remontu PKZ działa 
w dawnym budynku Szkoły Muzycz-
nej, przy ul. Wojska Polskiego 52.

Program edukacyjny „KinoSzko-
ła” realizowany będzie do końca roku 
szkolnego. Szkoły cały czas mogą zgła-

szać się do przedsięwzięcia. Do tej pory 
w zajęciach wzięło udziału około 800 
uczniów w różnym wieku, ze szkół 
z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Pro-
jekt realizowany jest przy wsparciu 
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz 
Filmoteki Narodowej.  

Zgłoszenia i dodatkowe informacje 
na stronie: palac.art.pl. pk

Lekcje w kinowej sali
Jesienią ruszyły warsztaty medialne i zajęcia akademii filmowej dla uczniów, realizowane 
przez Pałac Kultury Zagłębia. Przybliżają uczestnikom świat współczesnych mediów 
i wartości niesione przez filmy. Szkoły wciąż mogą zgłaszać się do projektu.

Kino „Kadr” zaprasza na lekcje z filmem.

„Nasza planeta, nasza przyszłość” ma 
formę konkursu, do którego mogą przy-
stąpić uczniowie klas czwartych szkół 
podstawowych, a także uczestnicy kó-
łek ekologicznych. Ich zadaniem będzie 
przygotowanie pracy plastycznej lub 
prezentacji multimedialnej, poświęconej 
problemom ochrony środowiska. Nim to 
nastąpi, dzieci wezmą udział w specjal-
nych lekcjach. W ich trakcie poznają za-
gadnienia dotyczące ekologii i równowagi 
biologicznej. Program uwzględni również 
wątki lokalne.

Celem projektu jest kształtowanie 
u dzieci świadomości ekologicznej i ucze-
nie ich odpowiedzialności. Wypełniając 
zadania, uczestnicy będą odkrywać na-
turalne bogactwa ziemi, ale także zagro-
żenia.

Uczniowie otrzymają specjalne pod-
ręczniki, w których przybliżone zostaną 
tematy związane z ekologią. Poszczególne 
problemy poprzedzone będą cytatami 
z „Małego Księcia”, stanowiącymi punkt 
wyjścia do rozmowy.

Dlaczego akurat ta pozycja? Jak tłuma-
czą organizatorzy, „Mały Książę” symbo-
lizuje ochronę planety, porusza kwestie 
wartości ludzkich i wartości przyrody. 
Książka Saint-Exupéry’ego stanowi lite-
racki wstęp do zagadnień związanych ze 
środowiskiem.

Wychowawcy klas czwartych, a także 
nauczyciele przyrody, którzy zgłoszą się 
do projektu, otrzymają poradniki, w któ-
rych znajdą wskazówki, jak poprowadzić 
ekologiczne lekcje. Zgłaszać się można do 
27 stycznia.

„Nasza planeta, nasza przyszłość”, 
przedsięwzięcie organizowane przez fir-przedsięwzięcie organizowane przez fir-przedsięwzięcie organizowane przez fir
mę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. 
przy współudziale Urzędu Miejskiego, 
jest częścią międzynarodowej kampanii 
ekologicznej koncernu Veolia Environ-
nement, zatytułowanej „Dookoła świa-
ta”. Konkurs został objęty honorowym 
patronatem prezydenta miasta. Laureaci 
zostaną nagrodzeni w kategorii indywidu-
alnej i grupowej.

Przemysław Kędzior

Ekologia z „Małym Księciem”
W mieście niebawem rozpocznie się realizacja projektu „Nasza 
planeta, nasza przyszłość”. Uczestniczący w nim uczniowie 
będą poznawać sprawy związane z ochroną środowiska. 
Przewodnikiem po świecie ekologii będzie „Mały Książę”.
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Jak piszą pomysłodawcy całego 
przedsięwzięcia – Karolina i Piotr 
Jakoweńko z będzińskiej Fundacji 

Brama Cukermana - „Opowieści Nie-
obecnych” to historie o żydowskim 
świecie, który istniał na tych ziemiach 
przez kilka stuleci, a projekt ma być 
jedną z prób przywracania i podtrzymy-
wania pamięci o dawnych sąsiadach. Do 
współpracy przy tworzeniu tekstów au-
dioprzewodników, a więc przewodników 
do wysłuchania, które oprowadzają po 
żydowskich miejscach, zaproszono grono 
znawców i popularyzatorów żydowskie-
go dziedzictwa w naszym województwie. 
Z Zagłębia Dąbrowskiego do grona tych 
osób dołączyli Jarosław Krajniewski, 
Grzegorz Onyszko oraz niżej podpisane, 
autorki dąbrowskich miejsc na żydow-
skim szlaku.    

Wchodząc na stronę http://opo-
wiescinieobecnych.orgzobaczymy, iż 
pomysłodawcy projektu zadbali o naj-
drobniejsze szczegóły związane zarów-
no ze ścieżką dźwiękową nagrań jak 
i stroną wizualną. Przewodniki czytane 
są przez młodego aktora obdarzonego 
niezwykłym głosem Michała Majni-
cza, nagraniom towarzyszy muzyka 
Raphaela Rogińskiego, a nad całością 
czuwał reżyser dźwięku z Polskiego 
Radia Katowice, Tomasz Kramarczyk. 
Piotr Jakoweńko opracował dla pro-
jektu ciekawe, a zarazem proste w wy-
razie logo symbolizujące ideę nagrania 
żydowskich miniprzewodników. I tak 
na znaku graficznym za pomocą kilku 
łuków i jednej linii prostej pokazano 
żydowski siedmioramienny świecznik 
– menorę, który w górnej części łączy 
się z łukami przedstawiającymi radio-
we fale. W centralnym punkcie znaku  
umieszczono akronim nazwy projektu 
„Opowieści Nieobecnych”, który z ko-
lei z języka angielskiego może przywo-
dzić na myśl powszechnie znane „włą-
czanie” danego urządzenia… Albowiem 
te niezwykłe elektroniczne przewodni-

ki znajdujące się w sieci internetowej 
można odsłuchać, pobrać na swoją 
MP3, wyruszyć z nimi na spacer (wraz 
z załączoną mapką) po żydowskich 
miejscach w kilku miastach wojewódz-
twa: Będzinie, Bytomiu, Katowicach, 

Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Cze-
ladzi… Wśród 11 miejscowości w ten 
sposób opisanych znalazła się również 
Dąbrowa Górnicza. 

Na dąbrowskim szlaku żydowskich 
miejsc znalazło się siedem przystanków 
–charakterystycznych miejsc związa-
nych z dziejami żydowskimi w naszym 
mieście. Adresatami tych mini przewod-
ników mogą być zarówno mieszkańcy, 
ale też turyści spoza miasta. W związku 
z tym krótką historię Dąbrowy Górni-
czej można wysłuchać stojąc naprzeciw 
Huty Bankowej. Z kolei udając się na 
dąbrowski dworzec kolejowy usłyszymy  
nieco informacji o historii tutejszej spo-
łeczności żydowskiej. Na osiedlu Mydli-
ce zaplanowano dwa kolejne przystanki 
tak ważne dla istnienia przedwojennej 
żydowskiej gminy wyznaniowej, a więc 

miejsce po dawnej synagodze, a także 
cmentarzu żydowskim. Osobnym punk-
tem na szlaku z oddzielną minimapką są 
żydowskie ślady na ulicy Warszawskiej 
w Strzemieszycach Wielkich, dzisiejszej 
dzielnicy miasta. Kolejne dwa przystan-
ki znalazły się w samym sercu miasta na 
ulicy 3 Maja. 

W tych miejscach autorki opracowa-
nia szczególnie starały się zaakcentować 
pewne literackie ciekawostki związane 
z ulicą, a więc zarówno powołują się na 
znaną powieść Juliusza Kadena-Ban-
drowskiego „Czarne skrzydła”, ale i zu-
pełnie nieznane związki budynku przy 
obecnej ulicy 3 Maja 14, gdzie mieścił 
się Dom Ludowy i działało kino. Przed-
wojenny  właściciel kina był spokrew-
niony z rodziną Bolesława Leśmiana 

i Jana Brzechwy. Niezmiernie ciekawe 
informacje na ten temat ukazały się po 
raz pierwszy rok temu w lokalnej łódz-
kiej prasie - w dodatku „Kocham Łódź” 
do „DziennikaŁódzkiego”.

Monumentalne dzieło w postaci 64 
nagrań zostało stworzone przez Funda-
cję Bramę Cukermana, organizację po-
zarządową, która sprawuje opiekę nad 
będzińskim prywatnym domem modli-
twy, prowadzi szereg przedsięwzięć ba-
dawczych i edukacyjnych związanych 
z historią i dziedzictwem żydowskim. 
Obecny projekt został uznany za nowa-
torski i zyskał dofinansowanie ze środ-
ków budżetowych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego. 
Wśród jednostek samorządowych, któ-
re partycypowały w kosztach projektu 

był m. in. Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej, a Muzeum Miejskie „Szty-
garka” zostało partnerem wspomniane-
go założenia projektowego. 

Zachęcając do odwiedzenia strony 
internetowej http://opowiescinieobec-
nych.org polecamy spacery po naszym 
mieście, również szlakiem związa-
nym z żydowskim dziedzictwem. Na 
pewno warto sprawdzić, skonfronto-
wać i przyjrzeć się miejscom znanym 
wszystkim dąbrowianom, które jednak 
kryją czasem niezwykłe historie. Histo-
rie te, przy wtórze przepięknej aranża-
cji muzycznej, tak sugestywnie przed-
stawia i interpretuje Michał Majnicz.

Magdalena Cyankiwicz i Joanna 
Tokaj /Muzeum Miejskie „Sztygarka” 

w Dąbrowie Górniczej/

Do odsłuchania i obejrzenia

Opowieści Nieobecnych
Przeglądając zasoby Internetu można natrafić na niezwykły projekt o nazwie „Opowieści Nieobecnych”. Jest to zbiór kilkudziesięciu audycji 
dźwiękowych, tworzących wielogodzinne słuchowisko poświęcone miejscom związanym ze społecznością żydowską w wybranych miastach 
województwa śląskiego.

Dąbrowa Górnicza jest ważnym przystankiem na historycznym szlaku Fundacji Brama Cukemana.

Na dąbrowskim 
szlaku żydowskich 
miejsc znalazło się 
siedem przystanków 
– charakterystycznych 
miejsc związanych 
z dziejami żydowskimi 
w naszym mieście. 
Adresatami tych mini 
przewodników mogą być 
zarówno mieszkańcy, ale 
też turyści spoza miasta. 

Mimo, że do dnia zakochanych 
pozostało jeszcze trochę czasu, 
już dziś można zaplanować 
świętowanie. Jedną z 
możliwości, dość nietypową, 
jest opcja sportowa.

Walentynki tradycyjnie obcho-
dzone są 14 lutego. Jednak w tym 
roku w Dąbrowie ich klimat będzie 
można poczuć z wyprzedzeniem. 
Specjalną propozycję, dla kochają-
cych się i kochających aktywność 
fizyczną, przygotowało stowarzy-
szenie Pogoria Biega, które 12 lu-

tego organizuje I Bieg Walentynko-
wy.

Zawody zostaną rozegrane w 
dwóch kategoriach: biegowej i nor-
dic walking. W zmaganiach mogą 
wziąć udział osoby, które ukończyły 
16 rok życia. Do pokonania będzie 
4,5 km po płaskiej, crossowej trasie, 
w malowniczej scenerii Parku Zielo-
na i jeziora Pogoria III.

Wystartować można indywidualnie 
lub w parze. Tworzący parę związani 
będą symboliczną tasiemką. Organi-
zatorzy zachęcają wszystkich uczest-
ników do wpisania się strojami spor-
towymi w klimat walentynkowego 

święta, a dla najbardziej kreatywnych 
zawodników przewidziano sześć wy-
różnień. Start wyznaczono na godz. 12 
w Parku Zielona, meta znajdzie się nad 
brzegiem Pogorii III.

Zawody rozgrywane na dwa dni 
przed Walentynkami, dla lekkoatletów 
będą dobrą okazją, by nietuzinkowo 
rozpocząć noworoczny sezon startowy. 
I Bieg Walentynkowy będzie częścią 
Grand Prix Pogorii, na który złożą się 
II Szóstka Pogorii (dystans 6 km, ter-
min – maj) oraz I Cross Pogorii IV (dy-
stans 15 km, termin – wrzesień).

Dodatkowe informacje i zapisy na 
stronie www.bw.pogoriabiega.pl. pk

Biegiem po miłość
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- Cztery nieoznakowane samochody 
przeznaczone są do służby operacyjnej. 
Korzystają z nich pracownicy wydzia-
łów kryminalnego i ds. nieletnich – in-
formuje asp. Mariusz Miszczyk, rzecz-
nik prasowy dąbrowskiej policji. 

- Wygodne, ekonomiczne, małoli-
trażowe pojazdy dobrze sprawują się 
w miejskich warunkach. Funkcjonariu-
sze patrolujący w takim aucie osiedlo-
we parkingi zatrzymali m.in. złodzieja 
tablic rejestracyjnych. Był zaskoczony 
i nie spodziewał się, że tym niepozor-
nym samochodem mogą jechać poli-
cjanci – opowiada Miszczyk.

Współpraca miasta ze stróżami pra-
wa rozwija się na mocy porozumienia, 
zawartego w 2005r. Od tego czasu mia-

sto sukcesywnie przekazuje wyposaże-
nie, wspiera remonty i finansuje pracę 
części funkcjonariuszy. 

W zeszłym roku dąbrowski samorząd 
przekazał 1 mln 177 tys. zł na 20 do-
datkowych etatów w policji. Oprócz 
tego z budżetu Dąbrowy 52 tys. zł 
trafiły na dofinansowanie zakupu sa-
mochodów służbowych, 20 tys. zł na 
radarowe mierniki prędkości oraz 36 
tys. zł na dodatkowe patrole w okoli-
cach dąbrowskich jezior. 

Zgodnie z ustawą o policji, finanso-
wanie tej służby spoczywa na budżecie 
państwa. Samorządy mogą jednak, tak 
jak w Dąbrowie, przekazywać pienią-
dze m.in. na sprzęt, dodatkowe etaty 
czy remonty posterunków. pk

Nowe auta dobrze służą
Od początku roku po dąbrowskich drogach jeżdżą cztery 
nowe radiowozy, których zakup współfinansowało miasto. 
Stróże prawa mówią, że dobrze im służą i praca w nich 
dała już rezultaty. 

Nowy rok, to także zmiany w struk-
turze dąbrowskiej policji. Najważniej-
sza to likwidacja strzemieszyckiego 
komisariatu i utworzenie w jego miej-
sce posterunku.

Policjanci zapewniają, że mieszkań-
cy nie muszą obawiać się spadku po-
ziomu bezpieczeństwa. 

W Strzemieszycach nie będzie 
całodobowej służby dyżurnej, poste-
runek będzie otwarty w określonych 
godzinach. Nie będzie też komendan-
ta i zastępcy, a jedynie kierownik, ko-

ordynujący działania w tym rejonie. 
Obszar Ząbkowic patrolować będą 
policjanci z komisariatu w Ząbkowi-
cach. 

Reorganizacja ma doprowadzić do 
tego, by zmniejszyła się liczba poli-
cjantów, którzy pełniąc służbę dyżur-
ną, muszą pracować za biurkiem. Ci 
funkcjonariusze mają ruszyć do pracy 
w terenie. Ogólna liczba policjantów 
w mieście się nie zmniejszy, nie ubę-
dzie też patroli. 

pk

Noworoczne zmiany

W ten sposób najczęściej działają 
sprawcy, którzy ograbiają łatwowier-

nych seniorów tzw. metodą „na wnuczka”. 
Ten rodzaj przestępstw nasilił się w ostat-
nich miesiącach w Dąbrowie, w tym roku 
były już trzy takie przypadki.

- Sprawcy dzwonią do ludzi starszych, 
podając się np. za kolegę wnuczka. Infor-
mują, że potrzebuje on sporej kwoty na 
leczenie, na wykup długu albo na okazyjny 
zakup. Inwencji jest sporo, zawsze jednak 
chodzi o wyciągnięcie cudzych pieniędzy – 
mówi asp. Mariusz Miszczyk z dąbrowskiej 
policji. 

- Pojawiają się również przypadki, gdy 
ktoś udaje pracownika spółdzielni miesz-
kaniowej, inkasenta z gazowni albo monte-
ra. Domaga się opłat, czasem próbuje coś 
sprzedać – dodaje. 

Żeby nie stać się ofiarą takiego prze-
stępstwa, trzeba zachować przytomność 
umysłu. 

- Najprostszym i najskuteczniejszym 
sposobem jest potwierdzenie u rodziny, 
czy faktycznie wnuczek albo ktoś z bliskich 
potrzebuje nagłej, wysokiej pożyczki. Oso-
by starsze muszą zachować czujność, a na-
wet nieufność wobec nietypowych historii 
– radzi asp. Miszczyk. 

W przypadku wizyty gazownika czy 
elektryka warto sprawdzić w administracji 
osiedlowej, czy naprawdę taka osoba zosta-
ła do nas wysłana. 

Do 15 marca na terenie miasta działać 
będą gońcy, roznoszący decyzje w sprawie 
podatku od nieruchomości, podatku rolne-
go i leśnego. Każdy z doręczycieli posiada 
imienne upoważnienie, wydane przez pre-
zydenta miasta. Można je zweryfikować 
z dowodem tożsamości. Co równie ważne, 
gońcy przynoszą tylko decyzje, nie pobie-
rają żadnych opłat. Tych dokonuje się na 
konto wskazane w piśmie urzędowym. 

Przemysław Kędzior

Rozsądek najlepszym 
sposobem „na wnuczka”
Schemat zwykle jest podobny. Telefoniczna informacja od 
osoby podającej się za znajomego rodziny. Wiadomość 
dotyczy problemów kogoś z bliskich. Sposobem na 
ich zażegnanie jest przekazanie sporej sumy pieniędzy. 
Później okazuje się, że była to zmyślona historia, uknuta 
po to, by wyłudzić pieniądze od osób starszych. 

Przy takich warunkach atmosfe-
rycznych inspektorzy nadzoru budow-
lanego zwracają szczególną uwagę na 
odśnieżanie dachów obiektów wielko-
powierzchniowych. Tylko w naszym 
mieście jest ich ponad 200. Są to za-

równo sklepy, jak też hale produkcyj-
ne, magazyny, hurtownie czy zabudowa 
przemysłowa.

- Metr sześcienny śnieżnego pu-
chu waży około 200 kg, śniegu mo-
krego - 800 kg. Najcięższy jest śnieg 

topniejący. W tym przypadku waga 
metra sześciennego może przekro-
czyć 900 kg - mówi Paweł Ujdak 
z Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go.

az

Zimowe obowiązki
Śnieżna zima rozpoczęła się na dobre. Intensywne opady śniegu, poza przyjemnością 
i zabawą dla najmłodszych, niosą ze sobą również  obowiązki dla właścicieli i administratorów 
budynków. Szczególnie w tym okresie muszą oni pamiętać o odśnieżaniu dachów i zadbaniu 
o odpowiedni stan chodników przylegających do posesji.

Projekt prac obejmuje rejon bloków 
nr 20, 22 i 32 przy ul. Piłsudskie-

go – łącznie 243 miejsca parkingowe, 
nawierzchnie ulic i chodniki. Do tego, 
między kościołem a Zespołem Szkół 
nr 2, powstanie ogrodzony plac zabaw. 
Najmłodsi będą mogli korzystać tam 
m.in. z piaskownicy, huśtawek, karuzeli 
i mostka linowego. 

Jak informuje Zbigniew Kubik 
z Wydziału Inwestycji Miejskich UM, 

prace - zgodnie z harmonogramem - 
powinny zakończyć się na początku 
lipca. 

Oprócz modernizacji i budów, rów-
nolegle swoje prace przy sieci prowa-
dzić będą dąbrowskie wodociągi. Od 
maja, po zakończeniu sezonu grzew-
czego, z wymianą instalacji dołączą 
jeszcze ciepłownicy. Ich roboty obejmą 
głównie przewody ułożone pod trawni-
kami i zieleńcami. W miejscach, gdzie 

instalacja biegnie pod drogami i chod-
nikami, wymieniane elementy popro-
wadzone zostaną ułożonymi wcześniej 
rurami osłonowymi. 

W czasie robót obowiązywać będzie 
zmieniona organizacja ruchu. Wjazd 
od ul. 11 Listopada, w uliczkę wzdłuż 
bloku nr 32 będzie zamknięty. Zmiany 
i utrudnienia obejmą również inne re-
jony osiedla. 

pk

Parkingi na Manhattanie 
Na Manhattanie rusza przebudowa osiedlowych dróg, parkingów i chodników. Przy 
szkole powstanie również plac zabaw. Prace potrwają do lipca. 

Prokurator Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
informuje,

iż w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” 
w Budynku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23 
w okresie od 20 lutego do 24 lutego 2012 roku będą udzielane bezpłatne 

porady ofiarom przestępstw przez prokuratorów w godzinach urzędowania 
tj. od 7.30 do 15.30.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariatach Prokuratury 
w pokojach nr 15, 19, 21, 26, 32.
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Na powierzchni ok. 5 hektarów, 
powstaje dziś nowoczesny Ośrodek 
Specjalistyczny dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej, który zastąpi 2 prze-
starzałe ośrodki, które już funkcjonują-
ce. W październiku 2010 roku została 
wbita symboliczna „pierwsza łopata”, 
która rozpoczęła budowę. Dzisiaj można 
zobaczyć już pierwsze efekty inwestycji 
wartej 63 mln zł, której koszty w zde-
cydowanej większości pokrywa miasto 
Dąbrowa Górnicza.

Od 2008 roku nieustannie zabiega-
my także o wsparcie naszego przed-
sięwzięcia w wielu kręgach. Jednym 
z nich jesteście Państwo – Parlamen-
tarzyści. W 2010r., w związku z budo-
wą naszego ośrodka, do Sejmu dotarła 
wyjątkowa sztafeta – 12 biegaczy po-
konało dystans z Dąbrowy Górniczej 
do Warszawy i wspólnie z wychowan-
kami naszych ośrodków złożyli na 
ręce Wicemarszałków Sejmu pierwszą 
w historii polskiego parlamentaryzmu 

poprawkę do budżetu napisaną języ-
kiem Braila. W głosowaniu nad budże-
tem poprawka ta nie uzyskała jednak 
większości. Zabrakło kilkudziesięciu 
głosów… 

- Dlatego dziś, tuż przed zbliżają-
cym się głosowaniem nad ustawą bu-
dżetową, zwracam się z prośbą o po-
parcie poprawki, która zagwarantuje 
wsparcie naszej inicjatywy ze środków 
krajowych. Mam nadzieję, że ten 
szczytny cel spotka się z Pana uzna-

niem i poparciem, a dzięki jednemu 
podniesieniu ręki uda się wywołać falę 
uśmiechów na twarzach podopiecz-
nych dąbrowskich ośrodków. Liczę, 
że przy tak istotnym głosowaniu, górę 
nad dyscypliną partyjną weźmie dobro 
mieszkańców naszego regionu. W tym 
przede wszystkim tych, którzy potrze-
bują pomocy i szczególnego wsparcia. 

– zaapelował do posłów Zbigniew Pod-
raza.

Mamy nadzieję, że tym razem, w ko-
lejnym już głosowaniu nad dąbrowską 
poprawką do budżetu górę weźmie do-
bro najbardziej potrzebujących miesz-
kańców naszego regionu, a nie jak by-
wało w latach minionych – dyscyplina 
partyjna i polityczny interes.

Apel o wsparcie
Prezydent Dąbrowy Górniczej, Zbigniew Podraza, kolejny raz zaapelował do śląskich i zagłębiowskich 
Parlamentarzystów o poparcie poprawki do budżetu państwa, która zagwarantowałaby środki finansowe na 
budowę Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który powstaje w Dąbrowie Górniczej.

Prace wodno-kanalizacyjne prowadzo-
ne będą w ponad 45 ząbkowickich 
ulicach. Mamy nadzieję, że uciążli-

wości i chwilowe niedogodności związane 
z realizacją tego dużego projektu przyjmą 
Państwo ze zrozumieniem. Jesteśmy prze-
konani, że inwestycja ta podniesie jakość ży-
cia i będzie służyła przyszłym pokoleniom, 
a tym samym wpłynie na atrakcyjność  
i konkurencyjność Dąbrowy – mówi peł-
nomocnik ds. realizacji projektu, Henryk 
Zaguła.

W Ząbkowicach prace budowlane roz-
poczną się z początkiem wiosny, a ich za-
kończenie przewiduje się do 30 czerwca 
2014 r. Kanalizacja wykonana zostanie za 
blisko 77,5 mln zł. W ciągu półtora roku 
ekipy ułożą ponad czterdziestokilome-
trowej długości odcinek kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej. Prace obejmować 
będą także budowę 4 tłoczni ścieków sa-
nitarnych, ponad 3 km rurociągów tłocz-
nych oraz blisko 18 km wodociągu wraz  
z przyłączami.

Prace nie rozpoczną się natychmiast 
po podpisaniu umowy. Roboty ruszą do-
piero, gdy będą odpowiednio przygoto-
wane. Wykonawca musi zorganizować 
biuro budowy, przedstawić tymczasową 
organizację ruchu, harmonogram prac. 
Wówczas zorganizujemy spotkania infor-
macyjne z mieszkańcami dzielnicy Ząb-
kowice, o czym będziemy przypominać  
z odpowiednim wyprzedzeniem – infor-
muje prezydent miasta, Zbigniew Podraza.

To jest już piąty wykonawca realizu-
jący roboty w ramach I etapu uporząd-
kowania gospodarki wodno-ściekowej 
w mieście. Do tej pory prace prowadzo-
ne są w dzielnicy Antoniów, Piekło, Ko-
rzeniec, Dziewiąty, Trzydziesty, Łęknice, 
Gołonóg. Do podpisania (po ogłoszeniu 
przetargu i wyłonieniu wykonawcy) zo-
stanie jeszcze jeden kontrakt na roboty  
w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.

Równolegle Jednostka Realizująca Pro-
jekt prowadzi prace dla II etapu projektu 

wodno-ście kowego. W dniu 4 stycznia 
2012 r. Gmina podpisała umowę na wyko-
nanie dokumentacji projektowej dla zadania 
VI – budowa infrastruktury wodociągowej  
i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce. Wyko-
nawcą projektu została spółka z o.o. Mo-
sty Katowice. Firma od początku swojej 
działalności tj. od października 1998 r., 
świadczy kompleksowe usługi projektowe 
w branżach: inżynieryjnej, mostowej, dro-

gowej, ogólnobudowlanej oraz sieci uzbro-
jenia terenu. Firma jest spółką ze 100% 
polskim kapitałem. Zakończenie prac 
projektowych zaplanowano na grudzień 
2012 r. Koszt wykonania dokumentacji 
projektowej wynosi 756 450, 00 zł – mówi 
pełnomocnik ds. realizacji projektu, Hen-
ryk Zaguła.

Zadaniem biura projektowego będzie 
m.in. wykonanie dokumentacji projek-

towej dla budowy kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej wraz z rowami odwadnia-
jącymi, wodociągów oraz tłoczni/prze-
pompowni. W ramach umowy zaprojek-
towana zostanie nawierzchnia drogowa 
odtworzenie/budowa dróg, chodników 
i wjazdów po wybudowanej sieci wodno-
kanalizacyjnej – wyjaśnia kierownik JRP, 
Rafał Zwoliński.

Już dziś informujemy, że w połowie lute-
go planuje się zorganizować spotkanie infor-
macyjne z mieszkańcami ulic: Konstytucji, 
Ujejska, Europejska, Podbagienko, Ogrod-
ników, Olimpijska, Dobrawy, Mieszka I, 
Broniewskiego, Handlowa, Wyzwolenia, 
Morgowa, Kwiatowa, Kryniczna. Celem 
spotkania będzie uzgodnienie lokalizacji 
projektowanych przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych do poszczególnych nie-
ruchomości oraz wyjaśnienie wszystkich 
kwestii związanych z ponownym wybo-
rem wykonawcy. Prosi się mieszkańców 
o współpracę z przedstawicielami biura 

projektowego i geodetami, którzy wkrótce 
pojawią się w w/w ulicach. 

Cel: zlikwidować szamba!
Przypomnijmy, by pozyskane wspar-

cie ostatecznie trafiło do budżetu Gminy, 
musi zostać wykazany tzw. osiągnięty efekt 
ekologiczny, czyli, że wszyscy mieszkańcy 
objęci zakresem inwestycji, przyłączyli się 
do sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia I zastęp-
ca prezydenta miasta, który jednocześnie 
pełni funkcję pełnomocnika ds. realizacji 
projektu, Henryk Zaguła.

W XXI wieku likwidacja starych nie-
szczelnych szamb jest zarówno konieczno-
ścią jak i przyszłością – dodaje pełnomoc-
nik.

Do nowej kanalizacji powinny zostać 
przyłączone wszystkie posesje objęte za-
kresem zadania. Obowiązek ten nie doty-
czy nieruchomości, które są wyposażone 
w przydomowe, oczyszczalnie ścieków, 
spełniające obowiązujące normy.

Wszelkie informacje na temat realizacji 
projektu dostępne są na www.kanalizacja.
idabrowa.pl

Co się zmieni?
I etap projektu przewiduje budowę 

121 km kanalizacji sanitarnej, 62 km 
kanalizacji deszczowej, 63 km kanaliza-
cji wodociągu oraz kilkadziesiąt tłoczni 
i przepompowni. Inwestycja przyczyni 
się do likwidacji ponad 4,5 tys. szamb. 
Kierownik JRP, Rafał Zwoliński podkre-
śla, że realizacja inwestycji zapewni po-
nad 16 tysiącom mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej odbiór ścieków oraz dostawę 
wody o wysokiej jakości. Dodatkowo – 
przedsięwzięcie to też okazja do remontu 
dróg i chodników. W ramach inwestycji 
przebudowanych zostanie ponad 160 
dąbrowskich ulic, które po ułożeniu rur 
zyskają nową nawierzchnię – dodaje Ra-
fał Zwoliński. 

Beata Pisarczyk, 
Jednostka Realizująca Projekt 

Kolejny wykonawca na start
Nowa organizacja ruchu, utrudnienia na drogach, objazdy – jednym słowem szykują się zmiany. A gdzie? Tym razem w dzielnicy Ząbkowice. A to 
wszystko dlatego, że w styczniu br. Gmina podpisała umowę z przedstawicielami lidera konsorcjum sosnowieckiej firmy „Energopol – Południe” 
S.A. Partnerem jest Bilfinger Berger Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie. Zadaniem wybranego wykonawcy będzie budowa infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice. Jakie to niesie konsekwencje dla dąbrowian? Już w II kwartale roku Ząbkowice zmienią się 
w jeden plac budowy. 

Już dziś informujemy, że w połowie lutego planuje się 
zorganizować spotkanie informacyjne z mieszkańcami 
ulic: Konstytucji, Ujejska, Europejska, Podbagienko, 
Ogrodników, Olimpijska, Dobrawy, Mieszka I, 
Broniewskiego, Handlowa, Wyzwolenia, Morgowa, 
Kwiatowa, Kryniczna. 
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 „MammaMia” to nie tylko możli-
wość pogłębienia swojej wiedzy, zdo-
bycia nowych umiejętności i wymiany 
doświadczeń, ale także sposób na przy-
jemne i pożyteczne spędzenie czasu 
w gronie młodych rodziców. Podczas 
zajęć ze specjalistami (psychologiem, 
dietetykiem, logopedą, mediatorem 
rodzinnym czy pediatrą) opiekę nad 
dziećmi sprawują wolontariusze.

Wszystkie spotkania organizowane 
w ramach projektu są bezpłatne i odby-
wają się cyklicznie w Galerii Klubowej 
Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 
25). Na kolejne zapraszamy: 31.01, 
14.02, 28.02, 13.03, 27.03, 17.04, 
08.05, 22.05, 05.06, 19.06.

Dysponujemy ograniczoną liczbą 
miejsc, dlatego prosimy o wcześniejszą 
rezerwację mailową marketing@bil-
bioteka-dg.pl lub telefoniczną 32 639 
03 01.

Więcej informacji na stronach orga-
nizatorów: www.ckimdialog.pl, www.
biblioteka-dg.pl

Klub Mamy, Taty 
i Malucha zaprasza!
Jesienią ubiegłego roku ruszył pierwszy w Zagłębiu Klub Mamy, Taty i Malucha 
„MammaMia”. Przedsięwzięcie jest inicjatywą dąbrowskiego stowarzyszenia Centrum 
Komunikacji i Mediacji „Dialog” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej, której celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci w wieku od 0 do 
5 lat, a także kobiet w ciąży. 

W  rolę prowadzącego wcielił się
współautor książki – Roman Kawecki.
Ciekawym rozwiązaniem były wyko-
nywane na żywo szkice autorstwa po-
znańskiego artysty, a zarazem ilustrato-
ra książki - Jerzego Łuczaka.  
„12 kropel życia” to opowieść o życiu

i twórczości niewidomej piosenkarki i in-
strumentalistki Katarzyny Nowak, która
współtworzy tę wspaniałą i  poruszającą
historię wraz ze swoimi przyjaciółmi.
Wśród prezentowanych utworów znala-
zły się m.in.: „My Way” Franka Sinatry,

„Kocham cię życie” Edyty Geppert czy
„Dni, których nie znamy” Marka Gre-
chuty. W repertuarze pojawiły się także
piosenki literackie i rockowe.
Podczas spotkania można było uzy-

skać pamiątkowy wpis od autorów
książki, a  także zrobić sobie zdjęcie
z bohaterami wieczoru.
Przedsięwzięcie zorganizowano w ra-

mach Festiwalu Artystycznego Mimo
Wszystko we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Społeczno-Kulturalnym
„Przystań”.

Z zamkniętymi 
oczami…
20 stycznia w dąbrowskiej bibliotece odbył się niepowtarzalny 
koncert - wieczór autorski pn. „Ballada o 12 kroplach życia”. 
Podczas przejmującego spotkania z muzyką publiczność 
wysłuchała kilkanaście utworów w wykonaniu Katarzyny Nowak, 
Łukasza Barucha oraz gościnnie występującego zespołu Curly 
Heads z Dawidem Podsiadło na czele. 

Ekspozycja zawiera 72 fotografie 
ukazujące przydrożne kapliczki 
oraz krzyże Beskidu Śląskiego 

w zimowej scenerii. Celem wystawy 
jest przybliżenie odbiorcy kultury tego 
regionu. Autor od dawna upodobał so-
bie wędrówkę po Beskidach. Szczegól-
ne miejsce w jego twórczości zajmuje 
Trójwieś (tj. Istebna, Jaworzynka i Ko-
niaków), którą udokumentował z naj-
wyższą uwagą. 

Wszystkich miłośników fotografii za-
praszamy na wernisaż, który odbędzie się 
1 lutego o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Jerzy Hac (ur. w 1942 r. w Będzinie) 
od lat mieszka w Dąbrowie Górniczej. 

Jest absolwentem Akademii Ekono-
micznej w Katowicach w dziedzinie 
organizacji i zarządzania. 

Opublikował tomiki poezji: „Moje 
obrazy w wierszach” (2007), „Spo-
tkania w przestrzeni - wiersze i sen-
tencje” (2008) oraz wiele innych. 
W latach 2005–2009 wędrował po 
ziemi lubelskiej w poszukiwaniu ka-
pliczek, krzyży przydrożnych i ich 
twórców. Wydał pierwszy    w histo-
rii tej ziemi album: „Piękno krzyży 
i kapliczek przydrożnych Nałęczowa 
i okolic” (2009). W związku z publi-
kacjami, p. Jerzy odbywa wiele spo-
tkań autorskich. 

Beskidzka Trójwieś
Od 1 do 29 lutego w Galerii Klubowej oraz holu Biblioteki 
Głównej będzie można oglądać autorską wystawę zdjęć 
Jerzego Haca pn. „TRÓJWIEŚ FRASOBLIWA”. 

Miejska Biblioteka Publiczna, 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy 
Twórczej w Dąbrowie Gór-

niczej oraz Zakladni Umelecka Skola 
w Studence serdecznie zapraszają do 
udziału w Polsko-Czeskim Festiwalu 
Piosenki Anglojęzycznej. Projekt or-
ganizowany jest w ramach programu 
partnerskiego Comenius Regio „Mię-
dzynarodowa Artystyczna Akademia 
Multimedialna”. Przedsięwzięcie skie-
rowane jest do wszystkich uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z Polski i Czech, którzy wytrwale 
uczą się języka angielskiego, a ponadto 
lubią śpiewać. 

Głównym celem konkursu jest wspie-
ranie działań prowadzących do wyrów-
nania szans edukacyjnych w zakresie 
nauki języka angielskiego, umożliwienie 
uczestnikom pogłębienia umiejętności 
językowo-wokalnych oraz wymiany do-
świadczeń artystycznych.

Eliminacje do konkursu odbędą się 13 
kwietnia w Polsce (sala audiowizualna 
Biblioteki Głównej) i Czechach. W ten 
sposób wyłonionych zostanie dziesięciu 
uczestników (5 z Polski i 5 z Czech), któ-
rzy wezmą udział w występie finałowym 
20 kwietnia. Ich zadaniem będzie wyko-
nanie dwóch różniących się charakterem 
piosenek w języku angielskim. 

Jury oceniać będzie wykonanie utwo-
rów pod względem językowym, arty-

stycznym i interpretacyjnym, a także 
umiejętności publicznej prezentacji. 
Podczas finałowego występu w skład 
komisji konkursowej wejdą m.in.: przed-
stawiciele Zakladni Umeleckiej Szkoly 
w Studence oraz dąbrowskich instytu-
cji kultury, lektorzy języka angielskiego 
i dziennikarze muzyczni.

Udział w projekcie stanowi dosko-
nałą okazję do zaprezentowania swo-
jego talentu i kreatywności. Osobom 
nieśmiałym pozwala nabrać ogłady 
scenicznej, zaś dla najzdolniejszych 
wokalistów jest przepustką do świata 
show-biznesu.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz 
z regulaminem i formularzem zgłosze-
niowym dostępne są na stronie interne-
towej: www.biblioteka-dg.pl. Wszystkich 
zainteresowanych udziałem w konkursie 
prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres 
mailowy: marketing@biblioteka-dg.pl do 
26 marca 2012 r. Organizatorzy udzielają 
wszelkich dodatkowych informacji pod 
nr tel.: 32 639 03 01.

Śpiewać każdy może
czyli Polsko-Czeski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

Dąbrowska biblioteka już niebawem 
zabierze swoich najmłodszych 
czytelników w niezwykłą podróż. Nie 
musimy jednak pakować bagażu, nie 
potrzebujemy kompasu czy mapy, 
wystarczy otwarty umysł i wyobraźnia. 
Czeka nas wyjątkowa wyprawa... 
wędrówka po literaturze!

Książkę możemy zabrać ze sobą wszę-
dzie, ale ona również przenosi nas w nie-
zwykłe miejsca, otwierając przed nami 
bramę do innego świata. Każda obwoluta 
jest zapowiedzią nowych przygód, emocji, 
doznań. Każda książka ma swoje tajemni-
ce, spróbujmy je odkryć...

„Podróże po literaturze” to nowy pro-
jekt dąbrowskiej MBP skierowany do naj-
młodszych mieszkańców naszego miasta 
– przedszkolaków i uczniów szkół podsta-
wowych. W ciągu całego roku odbędzie się 
cykl spotkań z popularnymi pisarzami dla 
dzieci, np. Grzegorzem Kasdepke, Małgo-
rzatą Strzałkowską itp. Spotkania organizo-
wane będą w placówkach bibliotecznych 
na terenie całego miasta.

W pierwszą „podróż po literaturze” 
najmłodsi czytelnicy dąbrowskiej MBP 
wyruszą już 21 lutego br. o godz. 10. To-
warzyszyć im będzie Barbara Gawryluk 
– autorka książek dla dzieci, tłumaczka 
i dziennikarka radiowa (Radio Kraków). 
Spotkanie odbędzie się w Filii nr 8 MBP 
(Strzemieszyce Wielkie, ul. Ofiar Katynia 
93). Wstęp wolny.

Podróże  
po literaturze
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Akcja była możliwa na podstawie ze-
zwolenia BSO.5311.2.2011 wydanego 
przez Wydział Spraw Obywatelskich, 
Wojskowych i Ewidencji Ludności 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Gór-
niczej.

Zebrane pieniądze przeznaczone zo-
stały na zakup nowych książek dla dą-
browskiej Biblioteki Głównej. Dzięki 
czytelnikom, wrzucającym dobrowolne 
datki do specjalnych skarbonek, zaku-

piono 67 książek, w tym 42 pozycje 
literatury pięknej dla dorosłych, 21 
książek dla dzieci i 4 pozycje literatury 
niebeletrystycznej.

Wśród nowości, które znajdą się na 
półkach Biblioteki Głównej są m.in.: J. 
Marsden „Jutro kiedy zaczęła się woj-
na”, L.J. Smith „Dusze cieni”, „Złota 
księga wesołych bajek”, L. Genowa 
„Motyl”, C. Cussler „Złoto Inków”, A. 
Kołakowska „Przyjaciółki”, T. Sawicki 

„Wyrok na miasto: Berlin i Moskwa wo-
bec Powstania Warszawskiego”, J. Sza-
małek „Kiedy Atena odwraca wzrok”, 
K. Ciarcińska „Być damą: savoir-vivre 
nowoczesnej kobiety”, E. Maguire 
”Arizona”, C. Stewart „Trzy sposoby na 
wywrócenie łódki”, P. Blubaugh „Mrok 
kwiatów”.

Wszystkim darczyńcom dąbrowska 
MBP składa serdeczne podziękowania 
i gorąco zachęca do lektury.

Czytelnicy czytelnikom
W ciągu całego 2011 roku podczas przeprowadzanych zbiórek pieniędzy czytelnicy 
przekazali Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej kwotę 
1713,74 zł. 

Pomysłodawcą programu jest eurode-
putowany prof. Adam Gierek. W jego 
biurach udzielane są porady prawne dla 
osób, których nie stać na płatną pomoc 
prawnika. Korzystający z konsultacji 
najczęściej pytają o problemy związane 
z prawem pracy, prawem lokalowym, 
sprawami spadkowymi i rodzinnymi.

Zakres tematów poruszanych na 
spotkaniach w bibliotece został po-

szerzony o prawo europejskie, prawo 
instytucji unijnych i możliwość skła-
dania skarg do Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka. Omawiane 
zagadnienia dotyczą różnorodnych 
problemów, z jakimi borykają się 
przedsiębiorcy, młodzież czy senio-
rzy.

Najbliższe spotkania w ramach 
Europejskiego Programu Prawnego 

odbędą się 3 i 17 lutego br. w sali 
konferencyjnej dąbrowskiej Biblio-
teki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). 
Planowane tematy to: „Z Europą na 
Ty – podstawy prawa europejskiego 
i instytucji europejskich” oraz „Kon-
sumencie obroń się sam – Zarys środ-
ków ochrony konsumenta w polskim 
prawie cywilnym” (zajęcia praktycz-
ne z kazusami).

Porady prawne dla każdego
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza na bezpłatne porady 
z zakresu prawa polskiego i europejskiego oraz cykliczne seminaria i warsztaty prawne, 
organizowane w ramach Europejskiego Programu Prawnego. 

Wyjątkowa wystawa pn. „Literatura 
z dreszczykiem” prezentować będzie 
najlepsze powieści kryminalne z Nie-
miec i Austrii, które uznano za perełki 
swego gatunku. Wielbiciele krymina-
łów będą mogli obejrzeć książki i por-
trety takich autorów, jak: Friedrich 
Ani, Wolf Haas, Doris Gercke, Oliver 

Bottini, D. B. Blettenberg, Frank Göh-
re, Jan Seghers, Robert Hültner czy Jan 
Costin Wagner.

Wśród eksponowanych książek bę-
dzie można znaleźć zarówno kryminały 
o tematyce społecznej lub historycznej, 
jak i thrillery polityczne czy powieści 
psychologiczne. Wyboru pisarzy do-

konał Tobias Gohlis, krytyk literacki 
i ekspert w dziedzinie literatury krymi-
nalnej z Hamburga.

Wystawa, którą udostępnił Instytut 
Goethego w Krakowie, prezentowana 
będzie od 3 do 28 lutego br. w Wypo-
życzalni Centralnej dąbrowskiej Biblio-
teki Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

Gdy za oknem mróz i śnieżyca, 
nic tak nie rozgrzewa jak 
herbatka z malinami, ciepły 
koc i dobra książka. Jeśli Twoja 
domowa biblioteczka nie ma Ci 
nic nowego do zaoferowania 
i szukasz ciekawej lektury na 
długie zimowe wieczory, przyjdź 
na Zimowy Kiermasz Książki!

W dniach od 14 do 21 lutego w Biblio-
tece Głównej dąbrowskiej MBP (ul. T. Ko-
ściuszki 25) odbędzie się kiermasz książek, 
podczas którego wszyscy miłośnicy czyta-
nia będą mogli zaopatrzyć się w używane, 
ale wciąż wartościowe i poczytne tytuły. 

Wśród oferowanych książek znajdą 
się zarówno pozycje popularno-nauko-
we, książki obyczajowe, powieści kry-
minalne, lektury szkolne czy bajki dla 
dzieci. Każdy będzie mógł nabyć do-
wolną książkę za symboliczną złotówkę. 

Pozyskane środki przeznaczone zostaną 
na zakup nowych książek, które wzbo-
gacą zbiory dąbrowskiej biblioteki.

Czytelnicy posiadający lektury, któ-
re stoją niepotrzebne i zapomniane 
na półkach, już dziś mogą przynieść 
stare książki do najbliższej placówki 
bibliotecznej. To doskonała okazja, by 
podzielić się swoimi „wyczytanymi” 
książkami. Być może komuś innemu 
przyniosą jeszcze radość i pomogą prze-
trwać zimowe wieczory.

Zawisną w bibliotece...
Nie jest to zapowiedź zbiorowej egzekucji, choć z pewnością wydarzenie przyciągnie 
wielu miłośników scen mrożących krew w żyłach. 3 lutego w dąbrowskiej bibliotece 
zawiśnie 16... powieści kryminalnych! 

Przytul Książkę
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Odąbrowskim lotniku pisaliśmy 
w sierpniowym, ubiegłorocz-
nym numerze  PD. Piotr Kosiń 

to przedwojenny Harcerz Rzeczypo-
spolitej Polskiej, żołnierz Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, Kawaler Or-
deru Wojennego Virtuti Militari, trzy-
krotnie uhonorowany Krzyżem Walecz-
nych, odznaczeniami lotniczymi Polski 
i Wielkiej Brytanii. Walcząc podczas 
II wojny światowej w 2. Pułku Lotni-
czym z Krakowa, potem w Dywizjonie 
Bombowym 301 w Wielkiej Brytanii 
przeszedł prawdziwy, acz trudny do 
wyobrażenia szlak bojowy, wykazał się 
nieprawdopodobną odwagą, męstwem 
i poświęceniem. Pokonał też niesamo-
witą drogę, trwającą 63 lata, by wrócić 
do Wolnej Polski. Stało się to dopiero 
w 2002 roku. Urodził się 29 maja 1916 
roku w Dąbrowie Górniczej, tutaj też 
zmarł - ostatniego grudnia 2011 roku.

Pochowany został w rodzinnym gro-
bowcu na cmentarzu przy ul. 11 Li-
stopada. W strugach deszczu żegnało 
go niebo. Taka pogoda podobno była 
dobra dla lotników wojennych, byli 
bowiem mniej widoczni dla wroga. 
Okropna jednak dla ówczesnych pi-
lotów i nawigatorów, bo wyposażenie 
techniczne samolotów w latach czter-
dziestych minionego wieku, odbiegają-
ce od wszelkich możliwych dzisiejszych 
standardów, wymagało od nich wielkiej 
determinacji i dogłębnej znajomości 
swojego fachu.  

Piotra Kosinia żegnali najbliżsi, przy-
jaciele i znajomi, przedstawiciele dą-
browskiego magistratu. Wśród wieńców 
i wiązanek kwiatów, na trumnie w bia-
ło-czerwonym bukiecie goździków wy-
różniała się …kremowa róża. Od Mie-
czysława Stachiewicza i „Oleńki”. Tą 
różą ze swoim przyjacielem, strzelcem 
pokładowym i radiooperatorem Wel-

lingtona „Oleńka” żegnał się jego pilot 
i dowódca. Po wojnie nie dane było im 
się spotkać, mimo że w jakimś momen-
cie swojego życia mieszkali w Londynie 
kilka przecznic od siebie. Nawiązali ze 
sobą kontakt, kiedy Piotr Kosiń wrócił 
do Polski w 2002 roku.

We „Wspomnieniach wojennych” 
Mieczysława Stachiewicza, wyda-
nych w 2003 roku znajduje się taki 
fragment: W  ostatnich  latach  zmarli 
obydwaj  Romanowie  i  Piotr  Straub. 
Z Piotrem Kosinem straciłem kontakt. 
Piotrze,  jeśli  jeszcze  jesteś  na  tym 
świecie i przeczytasz te bazgroły, zgłoś 
się,  to  wypijemy  za  pamięć  naszych 
kolegów,  my  niedobitki  tych  czterech 
załóg  z  301.  (P)  Dywizjonu  Bombo-
wego  Ziemi  Pomorskiej,  Obrońców 
Warszawy,  VM.  Właśnie tę książkę 
przed swoimi drugimi Świętami Bo-
żego Narodzenia w Polsce przeczytał 
Piotr Kosiń. Informacja  była niewia-
rygodna i piorunująca. Poprzez Pana 
Wojciecha Zmyślonego, autora strony 
internetowej Polskich Sił Powietrz-
nych w II wojnie światowej (www.
polishairforce.pl) otrzymał telefon do 
swojego pilota i zadzwonił… Można 
sobie tylko wyobrazić tamte emocje: 
radość, szczęście, łzy i smutek, że byli 
tak blisko siebie i nie mogli się spo-
tkać. Nie widząc się jednak, ostatnie 
lata upłynęły im na serdecznych roz-
mowach telefonicznych i korespon-
dencji listowej.

Dzięki Piotrowi Kosiniowi dotarli-
śmy do jego dowódcy, który po wojnie 
pozostał w Wielkiej Brytanii, ukończył 
studia architektoniczne, został pre-
zesem Instytutu Józefa Piłsudskiego 

w Londynie. To jemu z okazji Dnia 
Lotnika, prezydent miasta – Zbigniew 
Podraza przekazał także list gratulacyj-
ny i książki o Dąbrowie Górniczej. Wrę-
czyli mu je osobiście nasi emisariusze, 
dąbrowianie, mieszkający tymczasowo 
w Londynie – rodzeństwo Agnieszka 
Mazur i Tomasz Mazur. Obok zamiesz-
czamy ich relację z tego spotkania. Po-
chodzi ona co prawda z października 
ub. r., ale na pewno warta jest przyto-
czenia. Ich artykuł i zdjęcia ukazały się 
także w dwóch londyńskich gazetach: 
„Cooltura” i „The polish observer”, 
znajduje się też na ich stronie inter-
netowej: www.pogoria.org. Agnieszka 
i Tomek są bowiem zapalonymi i uty-
tułowanymi żeglarzami, dzisiaj działa-
jącymi w Yacht Klub Polski Londyn. To 
oni kilka lat temu współorganizowali 
m.in. regaty polonijne na dąbrowskich 
akwenach.

Pan Piotr wiedział o naszych poczy-
naniach i w pełni je akceptował, czytał 
także artykuł o spotkaniu w Londy-
nie, cieszył się z naszego pośrednictwa 
w jego przyjaźni z Mieczysławem Sta-
chiewiczem. Miał zresztą wiele planów 
na najbliższe lata, a my z nim. Liczy-
liśmy na wspólne świętowanie 100 lat 
– naszego lotnika i naszego miasta. Nie-
stety tak się już nie stanie. 

„Wspomnienia wojenne” Mieczysława 
Stachiewicza zostały rozbudowane i uzu-

pełnione. Na ich bazie powstała pełna, 
niezwykle ciekawa i interesująca biografia 
autora pt.:„Moje pierwsze dziewięćdzie-
siąt lat”. W żargonie powojennej polskiej 
emigracji mówi się bowiem, że ci, którzy 
nie mają jeszcze 90 lat to młodzież, ci co 
mają je przekroczone to ludzie dojrzali. 
W książce tej jest wiele ciepłych słów 
o załodze „Oleńki”, w tym także o Pio-
trze Kosinie, jego profesjonalizmie i po-
święceniu, o przerażających wspólnych 
chwilach, jak np. locie bombowym nad 
Essen w nocy z 5 na 6 czerwca 1942 roku. 
Na  odprawie  zapowiadają  czas  pobytu 
nad celem: od…do…Nie wolno wchodzić 
wcześniej,  nie  wolno  również  wchodzić 
na  cel  po  tej  godzinie.  Nasza  maszyna 
ciągnie  dosyć  słabo.  Kiedy  dochodzimy 
do  nieprzyjacielskiego  wybrzeża,  jeste-
śmy już spóźnieni od pięciu do dziesięciu 
minut. Gdy zbliżamy się do celu, widać 
olbrzymie stożki, każdy utworzony z po-
nad trzydziestu reflektorów. Bardzo silna 
obrona artyleryjska. Gdy znaleźliśmy się 
bliżej, wszystko gaśnie, wszystko cichnie. 
Roman  komenderuje:  „Otworzyć  drzwi 
bombowe! Bomby poszły. Przytrzymać do 
fotografii!”. W tym momencie na lewo od 
nas zapala się reflektor o kolorze jasnonie-
bieskim. Jednym krótkim ruchem, w ciągu 
paru sekund już jest na nas. Natychmiast 
dołącza  się  więcej  reflektorów,  i  więcej 
i więcej. Jesteśmy w morzu świateł. Ośle-
piający blask. Łapię pozycję księżyca. To 

Zmarł Piotr Kosiń, dąbrowski lotnik z 301 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Pomorskiej, żołnierz Kampanii Wrześniowej, uczestnik Bitwy o Anglię

Odszedł na wieczną wartę...
Dzięki Panu Piotrowi dotarliśmy do jego dowódcy i przyjaciela, mieszkającego od zakończenia wojny w Londynie – Mieczysława Stachiewicza.

Spotkanie z prezydentem Dąbrowy Górniczej, Zbigniewem Podrazą. Dzień Lotnika- sierpień 2011.
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Od lewej: plut. mech. Aleksander Anderman, ppor. pil. Mieczysław 
Stachiewicz, por. strz. Roman Lipczyński, sierż. rtg. Piotr Kosiń, por. naw. 
Roman Chmiel (zdjęcie zrobił sierż. strz. Piotr Straub). Lotnicy stoją przy 

Wellingtonie IV GR-O (Z1337). Hemswell, czerwiec 1942 r. Anderman 
odszedł  z załogi, po ograniczeniu jej liczby do pięciu członków. 
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We wrześniu 1939 rozpo-
częła się największa 
i najkrwawsza wojna, 

która swoim zasięgiem dotknęła najdal-
sze zakątki naszego globu. Jednak przed 
tą datą, a co najważniejsze po niej, na 
świecie żyli ludzie. Bez względu na 
pochodzenie, wiek czy zawód wszyscy 
stali się częścią wielkiej machiny wojen-
nej. Losy wielu z tych ludzi pogmatwały 
się. Rozłączyły się rodziny, wiele osób 
nigdy się nie odnalazło. W tej całej wo-
jennej zawierusze ludzie jednak umieli 
zachować zdrowy rozsądek oraz dali się 
ponieść wiatrom historii. Spotykali się 
w różnych sytuacjach i w różnych miej-
scach, w których na pewno by się nie 
spotkali, gdyby nie wojna. Tak stało się 
z bohaterami naszej historii, którymi są 
polscy żołnierze Dywizjonu 301, Pano-
wie Piotr Kosin – radiooperator i Mie-
czysław Stachiewicz - pilot. Historię 
Pana Piotra Kosina opisała w Przeglą-
dzie Dąbrowskim Lucyna Stępniew-
ska. W czasie wywiadu dowiedziała się, 
że dowódca Wellingtona GR-O 1471 
Mieczysław Stachiewicz, pod komendą 
którego Pan Piotr wykonał 30 lotów bo-
jowych, przeżył wojnę i obecnie miesz-
ka w Londynie oraz, że pomimo swoich 
94 lat, jest nadal aktywnym członkiem 
polskiej emigracji, piastując stanowisko 
Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Londynie. 

Pan Mieczysław Stachiewicz pocho-
dzi z Warszawy z rodziny z tradycjami 
wojskowymi. Jego ojciec Julian był kapi-
tanem I Brygady Legionów, a jego matka 
Maria kurierką Legionów. Natomiast oj-
cem chrzestnym Pana Mieczysława jest 
nie kto inny tylko właśnie Józef Piłsudski. 
Po wybuchu II wojny światowej i przegra-
nej kampanii wrześniowej Pan Mieczy-
sław przedostał się wraz z innymi polski-
mi żołnierzami do Rumunii, skąd musiał 
uciekać z obozu internowania. Podobnie 
jak większość jego kolegów kontynuował 
swoją służbę we Francji. 28 czerwca 1940 
roku wraz z ewakuowanymi z Francji żoł-
nierzami wojsk alianckich przyjechał do 
Liverpoolu. Jako lotnik dostał przydział 
do (Polish) Service Flying Training School 

w Peterborough. Po uformowaniu Pol-
skiego Dywizjonu Bombowców Ciężkich, 
nr 301 Ziemi Pomorskiej objął dowódz-
two Wellingtona o numerze operacyjnym 
GR-O 1471 nazwanym przez lotników 
„Oleńka”. Wspólna służba Piotra Kosina 
i Mieczysława Stachiewicza zapoczątko-
wała przyjaźń, która trwa do dziś.

Po wojnie każdy z nich starał się uło-
żyć swoje życie. Koledzy rozjechali się 
w różne strony Wielkiej Brytanii, a nie-
którzy próbowali szczęścia w Polsce. Na 
wiele lat tracili ze sobą kontakt. Pan Piotr 
w 2002 r. wrócił do rodzinnego miasta 
Dąbrowy Górniczej. Pan Mieczysław 
mieszka w Londynie i od 1984 roku 
jest prezesem Instytutu J. Piłsudskiego 

w Londynie, którego siedziba mieści się 
w Polskim Ośrodku Społeczno-Kultural-
nym, popularnie nazywanym POSK. To 
tu właśnie 3 października br. spełniając 
prośbę Prezydenta Miasta Dąbrowy Gór-prośbę Prezydenta Miasta Dąbrowy Gór-prośbę Prezydenta Miasta Dąbrowy Gór
niczej Pana Zbigniewa Podrazy mieliśmy 
przyjemność spotkać się z Panem Mie-
czysławem. Rozmawialiśmy długo o jego 
wspólnej z Panem Piotrem Kosinem służ-
bie, o wojennych i powojennych losach 
polskich żołnierzy oraz o historii i obecnej 
misji Instytutu Józefa Piłsudskiego. Zgod-
nie z prośbą Pana Prezydenta Zbigniewa 
Podrazy, Tomasz Mazur odczytał i prze-
kazał na ręce Pana Mieczysława list 
z pozdrowieniami i życzeniami z okazji 
Dnia Lotnika. W tegorocznych obcho-
dach tego święta w Dąbrowie Górniczej 
uczestniczył Pan Piotr Kosin. Obaj pa-
nowie chętnie utrzymują ze sobą kon-
takt telefoniczny. Cieszymy się, że mieli-
śmy okazję wziąć udział w tej jakże miłej 
i niecodziennej wymianie korespondencji, 
spełniając z zaszczytem rolę kurierów. 

Dołączając się do życzeń Pana Prezy-
denta, chcieliśmy również podziękować 
Panom Piotrowi Kosinowi i Mieczy-
sławowi Stachiewiczowi za ich walkę 
i oddanie. Cieszymy się, że z naszego 
miasta pochodzi jeden z nielicznych 
żyjących obecnie żołnierzy Dywizjonu 
301 a rozmowa w Londynie z Panem 
Mieczysławem była dla nas dużym 
wyróżnieniem. Historię swojego życia, 
służbę w Dywizjonie 301 i powojenną 
działalność na emigracji Pan Mieczysław 
opisał w książce pt. „Moje pierwsze 
dziewięćdziesiąt lat”, której egzemplarz 
wraz z podpisem i dedykacja przekazał 
za naszym pośrednictwem Panu Prezy-
dentowi Zbigniewowi Podrazie. 

Agnieszka Mazur 
Londyn, 03.10.2011 

Serdeczni przyjaciele  
z Wellingtona „Oleńka”

Mieczysław Stachiewicz w towarzystwie naszych emisariuszy, Agnieszki i Tomka.

fo
t. 

xx
x

Mieczysław Stachiewicz czyta artykuł o Piotrze Kosinie. Spotkanie z Toma-
szem Mazurem w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie.
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Zmarł Piotr Kosiń, dąbrowski lotnik z 301 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Pomorskiej, żołnierz Kampanii Wrześniowej, uczestnik Bitwy o Anglię

Odszedł na wieczną wartę...
będzie nasz główny przewodnik na-
wigacyjny. I komenda: „W lewo, 30 
stopni w dół! W prawo 20, w lewo 
15, w górę…”  I  tak zaczyna  się 
ten  taniec.  Uważam  tylko  na 
to,  żeby  nie  znaleźć  się  w  tym 
punkcie przestrzeni, w którym 
z  kilkudziesięciosekundo-
wym  wyprzedzeniem  arty-
lerzyści  na  ziemi  namierzali 
nasz samolot. Cały czas w reflektorach, 
cały czas ten straszny taniec. Przyrządy 
pokładowe zupełnie rozhuśtane; busola 
kręci się w kółko, tak, że ja pilnuję tylko 
księżyca,  żeby  mniej  więcej  utrzymać 
nasz kurs, nasz kierunek  lotu. Naoko-
ło nas zaczynają pękać pociski, słychać 
wybuchy. Przelatujemy przez pozostałe 
po wybuchach chmurki. Smród prochu. 
Niektóre  reflektory  gasną,  gdy wycho-
dzimy  z ich zasięgu, nowe zapalają się 
z przodu. Czasami coś szurnie po pła-
towcu – to odłamki pocisków. A walka 
trwa i   ciągle  jeszcze  istniejemy,  jakoś 
nie udaje im się w nas trafić. To się cią-
gnie, ciągnie, chyba kilkanaście minut. 
W samolocie zupełna cisza, tylko słychać 
wybuchy na zewnątrz.

Po jakimś czasie nie zapalają się już 
przed nam nowe reflektory. Widocznie 
wyszliśmy ze strefy obrony Ruhry. Jesz-
cze  nas  trzymają  reflektory  za  nami, 
ale też gasną i po krótkim czasie nastaje 
ciemność i zupełna cisza. Sprawdzamy 
załogę,  wszyscy  w  porządku.  Samolot 
nie  ma  poważniejszych  obrażeń.  Bez-
piecznie  wracamy  do  bazy.  Z  dziesię-

ciu  samolotów  z  naszego dywiz jonu 
jeden  został  zaatakowany  dwukrotnie 
przez  myśliwca,  trzy  –  w  tym  nasz 
–  uszkodzone  odłamkami  pocisków, 
a dwie załogi – Rutkowskiego i Witkow-
skiego – nie wróciły. 

Byłem  zadowolony  i  dumny  z  mojej 
załogi. Nie ulegli panice, wszyscy pra-
cowali  w  spokoju  i  zdaje  się,  tak  nas 
oceniono.  „Oleńkę”  oddaliśmy  w  ręce 
naszych  mechaników  do  sprawdzenia, 
wyłatania  dziur,  których  naliczyliśmy 
ponad  czterdzieści  i  do  ogólnego  prze-
glądu.  Na  następną  noc  dostaliśmy 
inny samolot.

Piotr Kosiń jest już bezpieczny…
Cześć Jego Pamięci.

Lucyna Stępniewska

PS. Piotr Kosiń w angielskiej wersji 
językowej  to  Piotr  Kosin,  stąd  różnice 
w  pisowni  i  odmianie  nazwiska,  jakie 
można spotkać w różnych tekstach, tak-
że w książkach Mieczysława Stachiewi-
cza.
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R E K L A M A

ZŁÓŻ ZEZNANIE ROCZNE PRZEZ 
INTERNET

Wysłanie deklaracji podatkowej przez 
Internet jest bezpiecznym, najtańszym, 
najprostszym, najszybszym sposobem 
złożenia zeznania rocznego. 

Do wysłania najpopularniejszych for-Do wysłania najpopularniejszych for-Do wysłania najpopularniejszych for
mularzy podatkowych nie jest potrzebny 
kwalifikowany podpis elektroniczny. Bez 
niego można złożyć : PIT – 28, PIT – 36, 
PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, 
PIT – 16A oraz PIT – 19A za 2011r. oraz 
wniosek PIT – 16.  

Możliwe jest również złożenie przez 
Internet zeznania rozliczonego wspól-
nie z małżonkiem bez wymogu złożenia 
przez drugiego z małżonków pełno-
mocnictwa (UPL). Korektę deklaracji/
zeznania również można złożyć w for-
mie elektronicznej.

E’ deklaracje to prosty sposób na złoże-
nie zeznania i uniknięcie błędów. System 
działa 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. Interaktywne formularze 
podatkowe ułatwiają wypełnienie zezna-
nia. Wystarczy raz wpisać swoje dane do 
formularza, a system sam pobierze nasze 
dane potrzebne do wypełnienia załączni-
ków. Interaktywny formularz dokonuje 
również obliczeń np. kwoty podatku 
należnego. Pozwala to na uniknięcie czę-
stych przy formie papierowej błędów 
rachunkowych. Dodatkowo system wy-
świetla niektóre informacje potrzebne do 
prawidłowego wypełnienia zeznania.

System gwarantuje również bezpie-
czeństwo przesłanych danych. Dzięki 
wymogowi autoryzacji deklaracji (kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
lub co najprostsze i bezkosztowe, kwo-
tą przychodu wykazaną w poprzednim 
zeznaniu rocznym) wyeliminowana 
zostaje możliwość podszycia się pod 
podatnika.

Nie ma też powodu do zmartwienia, 
czy złożony w ten sposób formularz 
dotarł do urzędu skarbowego, ponie-
waż program wydaje potwierdzenie w 
sytuacji poprawnego przebiegu całej 
operacji albo wyświetli odpowiedni ko-
munikat. Złożone poprawnie zeznanie 
pozwala na wygenerowanie Urzędowe-
go Poświadczenia Odbioru (UPO). To 
potwierdzenie traktowane jest na rów-
ni z dowodem nadania listu poleconego 
czy złożeniem zeznania bezpośrednio w 
urzędzie skarbowym.

Szczegółowe informacje i wskazówki 
dla podatnika dotyczące składania zeznań 
rocznych za 2011r. drogą elektroniczną 
bez kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego, zawierają dodatkowe instrukcje 
zamieszczone na stronie www.e-deklara-
cje.gov.pl, w zakładce instrukcje.

Korzyści płynące ze złożenia zezna-
nia podatkowego w formie elektronicz-
nej oszczędność czasu, niższe koszty 
złożenia zeznania, łatwość wypełnienia, 
szybszy zwrot nadpłaty, otrzymanie po-
twierdzenia złożenia zeznania bez wy-
chodzenia z domu. 

Szybki PIT  
– szybki zwrot

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej zaprasza 
wszystkich płatników podatku dochodowego na prezentację 
promującą składanie do urzędu skarbowego formularzy 
podatkowych za pośrednictwem Internetu - E’deklaracje. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego 2012r. w siedzibie 
Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej ul. Krasińskiego 
33a, w sali nr 024 (parter) o godzinie 9.00. 

Gońcy będą dostarczać decyzje 
podatkowe dotyczące podat-
ku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego na rok 2012. 
Będą one dostarczane bezpośrednio do 
miejsca zamieszkania podatnika, w go-
dzinach od 9.00 do 17.00. W pierwszej 
kolejności decyzje dotrą do mieszkań-
ców domów jednorodzinnych. W póź-
niejszym terminie dotrą do miesz-
kańców dużych osiedli, jak osiedle 
Piłsudskiego czy Kasprzaka. Akcja do-
starczania decyzji potrwa do 15 marca.

Łącznie gońcy dostarczą prawie 48 
tysięcy decyzji podatkowych.

- Każdy z gońców posiada imienne 
upoważnienie, wydane przez Prezyden-

ta Miasta Dąbrowy Górniczej. Można 
je zweryfikować z dowodem tożsamo-
ści – mówi Małgorzata Urbańska z Wy-
działu Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji 
Podatków i dodaje: - Co ważne gońcy 
przynoszą tylko decyzje, nie pobierają 
żadnych opłat. Tych dokonujemy na 
konto wskazane w piśmie urzędowym 
- na stosownym druku.

- Nie musimy martwić się, jeżeli de-
cyzja podatkowa trafi do nas zbyt późno 
– uspokaja Krystyna Soliło, naczelni Wy-
działu Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji 
Podatków. – W przypadku, gdy decyzja 
nie zostanie doręczona co najmniej na 14 
dni przed terminem płatności I raty po-
datku, tj. na 14 dni przed 15 marca 2012 

roku – nowy termin płatności tej raty au-
tomatycznie określony zostanie jako 14 
dni od daty faktycznego doręczenia de-
cyzji podatkowej. Jest to zgodne z zasadą 
określoną w artkule 47 § 1 i § 2 ustawy 
ordynacja podatkowa.

Z takiej formy dostarczania decy-
zji podatkowych Dąbrowa Górnicza 
korzysta od 4 lat, dzięki czemu udało 
się łącznie zaoszczędzić ok. 500 tys. zł. 
W samym tylko zeszłym roku były to 
oszczędności rzędu prawie 200 tys., 
w roku 2010 w miejskiej kasie zosta-
ło 130 tys. zł, w 2009 – 100 tys. zł, 
a w 2008 roku, kiedy gońcy pierwszy 
raz dostarczali decyzje podatkowe – 73 
tys. zł.

Do drzwi zapuka goniec
Podobnie jak w latach minionych, od 17 stycznia, do domów i mieszkań w Dąbrowie 
zapukają gońcy, którzy będą dostarczać decyzje podatkowe. Dzięki temu miasto 
zaoszczędzi kilkaset tysięcy złotych.

Kilka lat temu Dąbrowa Gór-
nicza, Siewierz i Sławków po-
stanowiły promować ekologię 

i wspólnie zadbać o środowisko. Tak 
powstał projekt, którego filarem było 
stworzenie możliwości selektywnej 
zbiórki i bezpiecznego oddawania 
szkodliwych odpadów.

Program taki realizowany jest 
w Dąbrowie od ponad roku. Dzięki 
unijnemu wsparciu, w mieście  moż-
na racjonalniej gospodarować śmie-
ciami i odzyskiwać część zawartych 
w nich materiałów.

W pierwszym etapie na osiedla 
trafiły specjalne pojemniki, do któ-
rych można wyrzucać plastik, szkło 
i papier. Właściciele domów jedno-
rodzinnych, na poszczególne rodzaje 
odpadków, bezpłatnie otrzymali wor-
ki, a także stelaże na nie.

Kolejnym krokiem było rozwiązanie 
problemu odpadów niebezpiecznych, 
dlatego zbudowano Gminne Centra 
Zbiórki Odpadów.

W ten sposób realizowana w Dą-
browie Górniczej selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych rozszerzona 
zostaje o odbiór odpadów niebez-
piecznych. Zgodnie z przyjętym har-
monogramem, na początku 2012 roku 
ruszą Gminny Punkt Zbiórki Odpa-
dów Niebezpiecznych zlokalizowany 
przy ulicy Głównej 144a – na terenie 
MZPOK LIPÓWKA II oraz Gminne 
Centra Zbiórki Odpadów Niebez-
piecznych -  na Manhattanie przy alei 
Piłsudskiego, przy Grupowej Oczysz-
czalni Ścieków (GOŚ) na ulicy Szała-
sowizna oraz w Ząbkowicach na alei 
Zwycięstwa – przy stadionie Unii.

W tych miejscach mieszkańcy Dą-
browy Górniczej (osoby fizyczne) będą  
mogli bezpiecznie pozbyć się starych 
farb, świetlówek czy zużytych baterii 
i akumulatorów oraz innych odpadów, 
które latami zalegają w naszych gara-
żach czy piwnicach, a zawarte w nich 
substancje są szkodliwe dla zdrowia 
i środowiska. Dlatego powinny być od-
powiednio przejmowane i utylizowa-
ne. Tą rolę pełnią Gminnych Centrów 
Zbiórki Odpadów, na których terenie 
znajdą się budynki oraz specjalne bok-
sy na poszczególne rodzaje odpadów, 
wyposażone w szczelne, zamykane 
pojemniki i kontenery. Centra zostały 
wyposażone w punkty przeciwpożaro-
we z niezbędnym sprzętem gaśniczym 
i środkami bezpieczeństwa, oświetlone 
i ogrodzone „zielonymi ekranami”. Ca-
łość zajmuje, ok. 100 metrów kwadra-
towych powierzchni

Ekologiczne rozwiązania wprowa-
dzono w ramach projektu „Rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów na te-
renie gmin Dąbrowa Górnicza, Sie-
wierz i Sławków” - Program Rozwoju 
Subregionu Centralnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013 – działanie 5.2 Gospo-
darka odpadami.

Wartość dofinansowania projektu 
partnerskiego Dąbrowy Górniczej, 
Siewierza, Sławkowa (z Dąbrową 
jako liderem) wyniosła 7.940.991,59 
PLN. Całkowita  wartość projektu to 
12.916.814,64 PLN.

Wbrew informacjom publikowa-
nym przez niektóre media, punkty 
zbiórki nie są jeszcze czynne. O ich 
otwarciu poinformujemy na łamach 
„Przeglądu Dąbrowskiego”.

az

Bezpiecznie  
i ekologicznie
Już wkrótce na terenie miasta otwarte zostaną punkty odbioru odpadów niebezpiecznych. Można 
będzie tam oddać m.in. rozpuszczalniki, baterie, akumulatory, farby, kleje, zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, toksyczne  środki ochrony roślin.   
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- Celem projektu jest zacieśnienie 
współpracy z miastami partnerskimi 
i zaprzyjaźnionymi Dąbrowy Górni-
czej, angażowanie obywateli w dys-
kusje na temat integracji europejskiej, 
przyszłości UE i jej podstawowych 
wartości, włączanie społeczności lo-
kalnej w proces planowania, wdraża-
nia i realizacji projektu, promowanie 
dialogu kulturowego i poszanowania 
dla różnorodności – tłumaczy Kata-
rzyna Gembicka, kierownik Biura ds. 
Współpracy z Zagranicą UM.  

Budżet projektu wynosi 9 000 euro, 
cała kwota to środki unijne. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie 
przy współpracy 4 miast partnerskich: 
Dąbrowa Górnicza – Polska , Studen-
ka – Czechy, Campulung Moldove-
nesc oraz Medias – Rumunia, Castell 
Umberto – Włochy.

W projekcie zakłada się głównie 
aktywne formy pracy tj. warsztaty, pa-
nele dyskusyjne, prezentacje, aktywne 
spędzanie wolnego czasu, gry. Wyko-

rzystanie tego typu narzędzi umożli-
wia integrację uczestników projektu, 
przełamanie barier językowych oraz 
barier związanych z kontaktami z oso-
bami z innych kręgów kulturowych 
i narodowych. Ponadto wspólna praca 
i aktywność pobudza do nawiązywania 
kontaktów, dzielenia się problemami 
i szukania dla nich rozwiązań.

Wszystkie określone rezultaty pro-
jektu wpisują się we wdrożenie polity-
ki aktywnego starzenia, które obejmuje 
tworzenie nowych możliwości kon-
tynuowania pracy dla osób starszych, 
zachowania przez nich dłużej zdrowia 
i ich przyczyniania się do rozwoju spo-
łeczeństwa w na wiele sposobów.

Do uczestnictwa w projekcie zosta-
ną włączeni:

• przedstawiciele władz miast part-
nerskich, w tym osoby odpowiedzial-
ne za politykę społeczną

• przedstawiciele NGO – zarówno 
tych wspierających inicjatywy osób 
50+ jak i tych, które dopiero będą 

chciały skorzystać z ich wiedzy i do-
świadczenia

• przedstawiciele organizacji mło-
dzieżowych, które chcą korzystać 
z wiedzy i doświadczenia osób 50+ 
oraz chcą nawiązać kontakt między 
pokoleniami

• mieszkańcy miast partnerskich 
w wieku 50+

Ponadto miasto Dąbrowa Górni-
cza weźmie również udział w innym 
projekcie „Mobilność obywatelstwa 
i środowisko” w ramach tego samego 
programu w roli współorganizatora, 
jako instytucja partnerska, wspólnie 
z miastem Isle sur la Sorgue we Fran-
cji. Projekt otrzymał dofinansowanie 
5.000,00 euro.

Program „Europa dla Obywateli” na 
lata 2007-2013 z budżetem 215 mln 
euro został uruchomiony w grudniu 
2006 decyzją Rady Unii Europejskiej 
w celu pobudzania aktywności obywa-
teli Europy i zaangażowania ich w re-
alizację wspólnych projektów.

Największymi beneficjentami 
działań realizowanych w ramach 
Programu są obywatele, pochodzący 
z różnych krajów europejskich. Za-
łożeniem Programu jest gromadze-
nie Europejczyków i zachęcanie ich 
do współpracy, dyskusji i refleksji 
dotyczących różnorodnych aspek-
tów integracji europejskiej. Program 
adresowany jest przede wszystkim 
do lokalnych aktywistów (pracow-
ników administracji samorządowej, 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, instytucji publicznych lub 
pożytku publicznego), którzy, rozu-
miejąc potrzeby społeczności lokal-
nej, potrafią najbardziej efektywnie 
odpowiadać na jej oczekiwania i an-
gażować do działania jej członków. 
Dotacje Programu wspierają zarów-
no konkretne inicjatywy oddolne 
o wymiarze ponadnarodowym, jak 
i działalność operacyjną organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, pra-
cujących na poziomie europejskim.

Europa dla Obywateli
Dąbrowa Górnicza znalazła się w gronie 8 miast i gmin, które otrzymają dofinansowanie na realizację obywatelskiego 
projektu „Different Countries-Common Objectives”.

Każdy, komu nie jest obcy śmiech 
do łez, śmianie się do rozpuku 
lub niekontrolowane skurcze pa-

chwiny wywołane błyskotliwymi gagami 
- przyzna rację, że pomysły i podejście 
do naszej rzeczywistości ten kabaret ma 
wyjątkowe. I właśnie ci, którzy mają po-
wyższe symptomy, jak i ci, którzy chcieli-
by je dopiero mieć, mają świetną okazję, 
aby ich spotkać na żywo w Hali Centrum 
w Dąbrowie Górniczej, 24 lutego o godz. 
20.00. 

Wspomniane wrocławskie trio 
to również swego rodzaju ewene-
ment. Charyzmatyczny, nieokrzesany 
i w swojej nieskończonej pomysłowo-
ści najbardziej rozpoznawalny – Ro-
man Żurek, człowiek założyciel. Radek 
i Michał swoim temperamentem i nie-
przewidywalnością nie odstają od Ro-
mana na krok. A kroki ich kariery choć 

przez niewielu znane były mocno im-
ponujące. Swoją świetność rozpoczęli 
już w 2002 roku w Gdańsku, gdzie 
podczas Przeglądu – Wyjście z Cienia 
– zdobyli główne wyróżnienie. Kolejne 
lata to pasmo samych niepowodzeń… 
niepowodzeń innych kabaretów, które 
mierzyły się z Neo-Nówką. Od roku 
2003 świat i cała reszta już w pełni 
rozpoznawali skład Romana Żurka. Le-
gendarny skecz Niebo zrobił furorę na 
wielką skalę, udowodnił, że improwiza-
cja i niebagatelne podejście do tematu 
są gwarantem świetnej zabawy. Tematy 
podejmowane w skeczach często są po-
wodem do komentarzy na temat sceny 
politycznej w Polsce i za granicą oraz 
do tego, do czego kabaret jest stworzo-
ny – wyśmiewania naszych rodzimych 
przywar. Co tyczy się naszych polskich 
celebrytów i polityków z pierwszych 
stron gazet, sytuacja jest bardzo prosta, 
na żadnym nie została sucha nitka. Wła-
śnie dlatego ten kabaret jest w ścisłej 
czołówce kabaretowej, która jest gwa-
rantem świetnej zabawy. Program The 
Sejm ukaże dąbrowskiej publiczności 
nowe oblicze Neo-Nówki, na pewno nie 
będzie współczucia i zrozumienia, bo po 
co? Na pewno pokaże, czym jest dobra 
zabawa, śmiech do łez i z całą pewnością 
będzie przykładem jak spędzić miło czas 
w piątkowy wieczór.

Krzysztof Korzeniecki

Neo-Nówka  
w hali Centrum
W obecnych czasach ciężko jest spotkać osobę, która nie 
kojarzy nazwy Neo-Nówka. Znani dobrze prawie z każdego 
medium, rozbawiający publiczność do czerwoności - 
zasłużenie znajdują się w czołówce polskich kabaretów. 

Program The Sejm ukaże 
dąbrowskiej publiczności 
nowe oblicze Neo-
Nówki, na pewno nie 
będzie współczucia 
i zrozumienia, bo po co? 

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne 
zaprasza od 16 stycznia br. dzieci w wie-

ku od 6 do 13 lat na nieodpłatne zajęcia 
Klubu Młodych Zdobywców. Klub działa 
w Dąbrowie Górniczej na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 3. Klub oferuje nieod-
płatne zajęcia rytmiczno-taneczne, naukę 
gry na gitarze, rękodzieło dla dzieci m.in. 
tworzenie biżuterii, szachy oraz planszowe 
gry logiczne; język angielski kl. 1-3, język 
angielski kl. 4-6; warsztaty teatralne, hokej 

stołowy; warsztaty decoupage, zajęcia spor-
towe z elementami korekcji wad postawy. 
Więcej informacji na stronie www.rsk.org.
pl lub telefonicznie - kierownik Klubu: tel. 
668 871 772. Klub Młodych Zdobywców 
jest prowadzony przy wsparciu środkami 
budżetowymi Urzędu Miejskiego w Dą-
browie Górniczej oraz środkami 1% podat-
ku dochodowego przekazanego na rzecz 
Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego 
(Nr KRS 0000235114).  

Młodzi zdobywcy

Redakcja 
„Przeglądu 

Dąbrowskiego” 

dziękuje 
Muzeum Miejskiemu 

„Sztygarka” 

za współpracę przy redago-
waniu specjalnych dodat-
ków tematycznych poświę-
conych obchodom Święta 
Niepodległości oraz „Ba-
brórki”.
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 „Wydaje mi się, że uczniów przyciąga 
możliwość samodzielnego wyboru trze-
ciego przedmiotu rozszerzanego w dru-
giej klasie”- kontynuuje Anna Biała, IIc. 
- „Pod koniec pierwszej klasy, ucznio-
wie deklarowali, których przedmiotów 
pragną się uczyć dodatkowo i od po-
czątku tego roku szkolnego uczestni-
czymy w zajęciach przygotowujących 
do matury rozszerzonej w grupach 
międzyklasowych. Zajęcia ujęte są 
w planie tygodniowym, np. w ponie-
działki na dwóch pierwszych godzinach 
lekcyjnych. Grupy liczą kilkanaście 
osób lub dwadzieścia kilka, to zależy od 
zainteresowania przedmiotem”. 

Uczniowie pochlebnie wyrażają się 
o atmosferze panującej w szkole. Na 
czym to polega? „Pomimo zróżnicowa-
nych zainteresowań, odmiennych cha-
rakterów uczniowie znajdują tu swoje 
miejsce i wspólny język. W naszej szkole 
ludziom udaje się pogodzić dwie rzeczy: 
naukę i życie towarzyskie” – objaśnia 
uczennica IId Alicja Rusinek. Jest tu wie-
le osób, w gronie uczniów i nauczycieli, 
które chętnie angażują się w działalność 
charytatywną, uczestnicząc w kwestach, 
pracując dla młodszych dzieci we współ-
pracy z przedszkolami miejskimi i Miej-
ską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie 
Górniczej. Młodzież i przedstawiciele 
Grona Pedagogicznego chętnie organi-
zują duże przedsięwzięcia w ramach pro-
jektów międzynarodowych Comenius i  
Comenius Regio, obecnie z siedmioma 
krajami Europy, uczestniczą w projek-

tach naukowych, np. z fizyki, rajdach 
i wyjazdach narciarskich w Alpy i Tatry. 

Szkoła skupia ludzi z pasją.  Pani 
Iwona Hajducka, nauczyciel matema-
tyki z dwudziestodwu letnim stażem, 
na pytanie, czy lubi pracę w I LO 
bez wahania odpowiada - „Tak, lu-
bię. Przychodzę tu dla młodzieży. 
Jest fantastyczna.” Większość Gro-
na Pedagogicznego jest tego samego 
zdania. „Darzę ogromnym szacun-
kiem  wszystkich młodych ludzi, 

którzy uczą się dla siebie z czystej 
pasji, a zwłaszcza tych, którzy biorą 
udział w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych” – dodaje Zuzanna 
Kobryń, inny nauczyciel. Takimi pa-
sjonatami w dziedzinie historii są Ad-
rian Babiarz, Piotr Blaszewski i Jakub 
Hohn, który, w ubiegłym roku, będąc 
uczniem I klasy, został laureatem 
olimpiady historycznej, co w prak-
tyce oznacza, iż uzyskuje on 100% 
z historii rozszerzonej na maturze, 

do której przystąpi dopiero w 2013r. 
Jak sam mówi,  brał udział w olimpia-
dzie, ponieważ „chciał się sprawdzić”. 
W „Łukasiaku” nie brakuje uczniów 
znajdujących motywację do pogłę-
biania wiedzy. W tym roku o „Dia-
mentowe indeksy AGH w Krakowie” 
zmagają się Adam Duraj, Marek Ste-
fański, Piotr Ptak, Paweł Plewnia czy 
Bartłomiej Witas, który wraz z Jaku-
bem Łaskawcem równocześnie bierze 
udział w II etapie 36 Olimpiady Ję-

zyka Angielskiego na Uniwersytecie 
Śląskim. 

„Łukasiak” ma swoich celebrytów, 
takich jak Dawid Podsiadło, który wy-
stąpił w programie X- Factor z kolega-
mi z klasy – Tomaszem Jagiełłowiczem 
i Oskarem Bałą.  Ale... to nie jedyni 
muzykalni uczniowie w I LO. Można by 
wymienić jeszcze kilkanaście nazwisk. 
Wszyscy godzą swe pasje z codzienną 
nauką, klasówkami, testami przyrostu 
kompetencji, próbną maturą i rozkła-
dem jazdy środków transportu publicz-
nego lub nawet uczęszczają do szkoły 
muzycznej jak Katarzyna Jankowiak.

W murach „Łukasińskiego” mamy 
też piękności, zdobywczynie tytułu 
Miss Śląska i Zagłębia 2011 – to Pa-
trycja Ozga, Sandra Skręt i Magdalena 
Guzik, która łączy z nauką pasję tań-
ca towarzyskiego. Wśród uczniów klas 
pierwszych są Angelika Auguścik tań-
cząca z ogniami w rytm muzyki i Michał 
Wilk, już nagradzany młody reżyser. 
Nic dziwnego. W tej szkole i nauczy-
ciele łączą swą pracę z pasjami – kinem, 
sportem, turystyką, fitnesem... 

Aby jednak dopełnić obraz szkoły, 
111-letniej staruszki, nie można zapo-
mnieć o  osobach, dla których nauka 
jest priorytetem. Są to młodzi i am-
bitni ludzie, którzy wierzą, że 3 lata 
wytężonego wysiłku zaprocentują do-
skonałymi wynikami na egzaminie ma-
turalnym i przełożą się na ich sukces - 
indeks na prestiżową uczelnię w Polsce 
lub za granicą.

„Łukasiak”- to nasza szkoła
I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej to najstarsza szkoła średnia w regionie i choć liczy 111 lat, wciąż 
„cieszy się dobrą opinią w środowisku młodzieżowym” – mówi Magdlena Pytlik, uczennica klasy IIb. „Uczniowie posługują się określeniem „Łukasiak”, 
„Chodzę do Łukasiaka” – dodaje. „W naszej szkole jest profil historyczno-prawny, matematyczno- językowy... inne szkoły tego nie mają w swojej 
ofercie” - dodaje Magdalena Gądek z IId.

20 stycznia w godz. 16-19 w Świe-
tlicy Środowiskowej Tucznawa 

w Dąbrowie Górniczej odbyła się za-
bawa integracyjna dla dzieci. W im-
prezie wzięli udział goście z Mysłowic, 
którzy zaprezentowali tańce i piosenki 
śląskie. Każdy, kto odwiedził świetlicę 
mógł również podziwiać umiejętności 
dąbrowskiej młodzieży. W programie 
znalazło się wiele atrakcji dla naj-
młodszych m.in.: konkursy, zabawy 
taneczne z chustą, malowanie tatuaży 

czy słodki poczęstunek. Wspaniałym 
przerywnikiem była zabawa w heł-
mach z wężami strażackimi. Atmos-
ferę spotkania umilały występy lokal-
nych zespołów: KGW „Tucznawianki” 
oraz „Tuczna-Baba”.

Za pomoc w organizacji przedsię-
wzięcia dziękujemy: Filii nr 16 MBP, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Forum 
Terenów Zielonych, Radzie Osiedla 
Tucznawa, występującym zespołom, 
a także zaangażowanym rodzicom. 

Zabawa dla dzieci

25 stycznia o godz. 11 w dą-
browskim kościele odbył 
się koncert noworoczny pn. 

„Z kolędą do szopki betlejemskiej”. 
W przepięknie udekorowanej świątyni 
swoje umiejętności wokalne zaprezen-
towali podopieczni Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Gór-
niczej (przy ul. Jaworowej 4). Wśród 
wykonawców znalazły się osoby starsze 
o różnym stopniu niepełnosprawności, 
które przygotowały specjalny repertuar 
na tę okazję. Podczas koncertu można 
było usłyszeć najpiękniejsze polskie ko-
lędy tj.: „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha 
Noc”, „Bóg się rodzi” czy „Jezus Ma-
lusieńki”.

- Pomysł na zorganizowanie takiego 
przedsięwzięcia pojawił się podczas uro-
czystej wigilii z udziałem ks. Andrzeja, 
która miała miejsce w naszej placówce. 
Wszyscy przygotowywali się solidnie 
do dzisiejszego występu podczas zajęć 

z muzykoterapii. Dla występujących 
sama możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności w tak szczególnym miejscu 
jest ogromną nobilitacją – opowiada Ewa 
Pieczykolan – terapeuta DDPS.

Do wspólnego kolędowania przyłą-
czyli się okoliczni mieszkańcy, wolon-
tariusze oraz podopieczni DDPS. Or-
ganizatorzy wyrażają nadzieję, że tego 
rodzaju koncerty staną się tradycją.

„Do szopki!”
- Takim entuzjastycznym okrzykiem przywitał wszystkich zgromadzonych ks. Andrzej 
Gliszta – proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

R E K L A M A
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Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej zaprasza do wy-

rażenia swej opinii i wypełnienie an-
kiety, dotyczącej oceny jakości usług 
zarządcy nieruchomości: dla najem-
ców lokali pn. „własność gminy” i dla 
właścicieli lokali pn. „nieruchomość 
wspólna”. 

Egzemplarze ankiety – dostępne na 
stronie www.idabrowa.pl , należy zło-
żyć w siedzibie Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych ul. Tysiąc-
lecia 20 lub w Administracji MZBM, 
najbliższej miejsca zamieszkania: ul. 

Kołłątaja 21, ul. Łączna 31, ul. Kra-
sińskiego 39, Al. Piłsudskiego 36, ul. 
Tierieszkowej 1, bądź też w Urzędzie 
Miejskim ul. Graniczna 21 w Dąbro-
wie Górniczej – stanowisko nr 17 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej - w terminie do dnia 
31 marca 2012 r.

Wyrażone opinie staną się przed-
miotem analizy Grupy Wymiany Do-
świadczeń Związku Miast Polskich, 
w pracach, których uczestniczy Dą-
browa Górnicza.

az

Osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie i przyjaciele, mogą 

zgłaszać wszelkie sprawy ważne dla 
tej grupy osób, a wymagające wyja-
śnienia lub interwencji do społecz-
nego koordynatora ds. osób niepeł-
nosprawnych oraz Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych.

Barbara Tometczak, społeczny koor-
dynator ds. osób niepełnosprawnych 
pełni dyżury w każdy wtorek tygo-

dnia w godzinach od 10.00 do 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego /ul. 
Graniczna 21/, pokój nr 225, drugie 
piętro oraz w każdy czwartek w godzi-
nach od 15.00 do 17.00 w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój 
nr 19 drugie piętro. 

Osoby zainteresowane mogą liczyć 
na porady i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów po wcześniejszym, telefo-
nicznym umówieniu spotkania – tel. 
506 857 675.

W trudnych sytuacjach wsparcia 
niepełnosprawnym mieszkańcom na-
szego miasta udziela także  Powiatowa 
Społeczna Rada do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych. Jej przewodnicząca, 
Zofia Jeznach dyżuruje w każdy pią-
tek w godzinach od 10.00 do 12.00 
w siedzibie Polskiego Związku Niewi-
domych, Okrąg Śląski Koło w Dąbro-
wie Górniczej, ul. Korczaka 6a, w tym 
samym czasie można do niej również 
dzwonić na numer 32 262 37 78. az

W ostatnim komunikacie kierowa-
nym do producentów rolnych Pre-

zydent Dąbrowy Górniczej informuje 
o zmianie terminów składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
oraz nowej stawce zwrotu podatku.

Producenci rolni mogą składać wnio-
ski w dwóch terminach:

Od 1 do 29 lutego 2012r. wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami potwier-
dzonymi za zgodność z oryginałem) 
dokumentującymi zakup oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 września 2011 r. 
do 31 stycznia 2012 r.

Od 1 do 31 sierpnia 2012r. wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami 
potwierdzonymi za zgodność z orygi-
nałem) dokumentującymi zakup oleju 

napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2012 r. do 31 lipca 2012 r.,

Zwrot podatku akcyzowego produ-
cenci rolni otrzymają odpowiednio:

od 2 do 30 kwietnia 2012 r. w przy-
padku złożenia wniosku w pierwszym 
terminie,

od 1 do 31 października 2012 r. 
w przypadku złożenia wniosku w dru-
gim terminie

przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku lub w kasie urzędu 
miejskiego. 

Wysokość nowej stawki zwrotu po-
datku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na rok 2012 Rada 
Ministrów określiła na 0,95 zł od 1 litra 
oleju.

az

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej rozpoczyna w lutym rekrutację 

do piątej edycji Projektu „INTEGRA - 
program integracji zawodowej i spo-
łecznej osób w Dąbrowie Górniczej”. 
Oferta projektu kierowana jest do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej, będących w wieku 
aktywności zawodowej. Celem jest in-
tegracja ze środowiskiem oraz motywa-
cja uczestników do aktywnego kreowa-
nia swojego życia zarówno osobistego 
jak i zawodowego, a zwłaszcza podej-
mowania „walki” o lepszą jakość życia 
dla siebie i swojej rodziny. Warunkiem 

uczestnictwa w Projekcie jest zawarcie 
kontraktu z pracownikiem socjalnym. 
W ramach kontraktu realizowane jest 
wsparcie z zakresu instrumentów ak-
tywnej integracji, działań o charakterze 
środowiskowym, pracy socjalnej oraz 
świadczeń pieniężnych w postaci zasił-
ku aktywizacyjnego. Wszelkie informa-
cje na temat możliwości uczestnictwa 
w projekcie udzielane są przez pracow-
ników socjalnych w siedzibie MOPS 
i w punktach terenowych. 

Do uczestnictwa w projekcie zapra-
szamy mieszkańców Dąbrowy Górni-
czej!

az

1 stycznia 2012 r. weszła w życie 
znowelizowana ustawa o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach. 
Nowe regulacje prawne wprowadzą ra-
dykalne zmiany w gospodarowaniu od-
padami komunalnymi. Zmiany te będą 
jednak wprowadzane stopniowo. W na-
szym mieście odbiór odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
na nowych zasadach zacznie obowiązy-
wać od 1 lipca 2013r.

Obecnie opracowywana jest strategia 
działań związanych z funkcjonowaniem 
nowego systemu. 

Zapraszamy Państwa do wyrażenia 
opinii w tej kwestii  i wypełnienia an-
kiety dostępnej na stronie internetowej 
www.idabrowa.pl. 

Wyniki pozwolą uwzględnić Państwa 
zdanie w planowanych działaniach.

Na odpowiedzi czekamy do końca 
kwietnia 2012r.

Gospodarka mieszkaniowa 
– oceniamy zarządców

Pomoc dla niepełnosprawnych

Nowe terminy
Kobiety w wieku od 50 do 69 
roku życia będą mogły skorzystać 

z bezpłatnych badań mammograficz-
nych. Od 30 stycznia do 7 lutego 
w dni robocze, oprócz weekendów 
przy Centrum Handlowym Pogoria 
będzie stacjonował mammobus. 

Mammografia, czyli rentgenow-
skie badanie piersi, to najbardziej 
skuteczna metoda w diagnostyce 
wczesnych objawów raka piersi. 
Wczesne wykrycie tego nowotworu 
gwarantuje niemal 100% pewność 
na wyleczenie choroby, dlatego war-
to się badać. Co więcej, mammogra-
fia jest badaniem bezpiecznym i wy-
konywanym przy użyciu minimalnej 
dawki promieniowania rentgenow-
skiego.

Badania wykonuje firma FADO 
Centrum Usług Medycznych z Gdy-

ni. Jest to największy w Polsce świad-
czeniodawca, który do wykonywania 
badań wykorzystuje mammobusy. 
Każdego dnia aż 13 mobilnych pra-
cowni mammograficznych FADO 
bada kobiety niemal w całej Polsce. 
W 2010 roku firma wykonała ponad 
150 tys. badań, czyli 10 razy więcej 
niż największe w Polsce centra onko-
logii.

Podczas badania panie będą miały 
możliwość  wzięcia udziału w konkur-
sie „Zyskaj spokój z FADO”. Wśród 
wszystkich uczestniczek konkursu 
rozlosowane zostaną: Nagrody Głów-
ne w postaci 3 karnetów na tygodnio-
wy wyjazd do Sanatorium w Nałę-
czowie, a także zestawy kosmetyków 
Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk 
oraz kupony na bezpłatne badania 
mammograficzne dla pań, których nie 

obejmuje Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi.

Panie, które planują wykonać ba-
danie w mammobusie firmy FADO, 
powinny wcześniej zarejestrować się 
pod nr tel.: 801 080 007 lub 58 666 
2 444 lub na www.fado.pl, a także  za-
brać ze sobą dowód osobisty.

Przy okazji prowadzonej akcji zba-
dać będą mogły się też odpłatnie pa-
nie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 
roku życia, nie młodsze niż 35. W ich 
przypadku koszt badania wynosi 80 
zł. Przed badaniem panie powinny 
okazać zaświadczenie od lekarza do-
wolnej specjalizacji o braku przeciw-
wskazań do wykonania badania.

Badanie, w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi, finansowane jest przez 
NFZ.

Bezpłatna mammografia 

Dla mieszkańców Dąbrowy

Wypełnij ankietę

R E K L A M A
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 W niepodległej już Rzeczypospoli-
tej, pan Edward ukończył cztery klasy 
szkoły powszechnej w Złotnikach. 

Po II wojnie światowej jeszcze jako 
kawaler, przyjechał do Strzemie-
szyc, gdzie rozpoczął pracę w fabryce 
„STREM”, w której pracował do 1976 
roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. 
W 1950 roku poślubił Mariannę Fran-
ciszkę Ściańską, a rok później przyszła 
na świat ich córka, Aniela. Siedem lat 
po ślubie Marianna zmarła, a Edward 
pozostał sam z Anielą. Jednak niedługo 
potem pan Edward ożenił się z Hele-
ną, z którą nie miał dzieci. Druga żona 
pana Edwarda zmarła w 2007 roku.

Pan Edward, oprócz córki Anieli, ma 
dwoje wnucząt: Piotra i Agnieszkę oraz 
czworo prawnucząt: Grzegorza, Wero-
nikę, Wiktorię oraz Wojciecha.

Po śmierci drugiej żony panem 
Edwardem zaopiekował się wnuk Piotr 
i jego przyszła żona, Agata, u których 
mieszka.

Jubilat aktywnie spędza czas, cho-
dząc na spacery.

Panu Edwardowi życzymy zdrowia, po-
gody ducha oraz wszelkiej pomyślności!

Pani Kazimiera urodziła się 19 li-
stopada 1911r. w Pilźnie, jako 
córka Stanisławy i Antoniego 

Oćwiejów. Uczęszczała do szkoły pod-
stawowej w Starym Sączu i jak podkre-
śla, już od najmłodszych lat chciała być 
nauczycielką.

- Może wpływ miała tradycja rodzin-
na? Mój dziadek, jego córka i syn, moje 
rodzeństwo byli nauczycielami – zasta-
nawia się pani Kazimiera.

Wybierając oświatową drogę, 
w 1929r. ukończyła Seminarium Na-
uczycielskie Sióstr Klarysek w Starym 
Sączu. Pracę rozpoczęła w czterokla-
sowej szkole powszechnej w Krokoci-
cach, w powiecie sieradzkim. 29 paź-
dziernika 1934r. stanęła na ślubnym 
kobiercu. Jej wybrankiem był kapitan 
Wojska Polskiego, Bernard Jasiński. 

Wybuch II Wojny Światowej zastał ich 
w Tarnowskich Górach.

- W czasie walk mąż dostał się do 
niewoli niemieckiej, trafił na 5 lat do 
oflagu w Murnau – opowiada pani Ka-
zimiera.

W październiku 1939r. przeniosła 
się do Starego Sącza, gdzie zamieszkała 
w domu swej matki. W tym mieście, 
przystępując do Związku Walki Zbroj-
nej, rozpoczęła działalność konspira-
cyjną. W styczniu następnego roku 
otrzymała pracę w szkole powszechnej 
w Pstroszycach, na terenie powiatu 
miechowskiego. Po przeprowadzce 
kontynuowała działalność niepodległo-
ściową w Armii Krajowej.

Po wojnie, we wrześniu 1946r. za-
częła pracę jako nauczycielka języka 
polskiego i historii w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej w Dąbrowie Górniczej. 
W okresie powojennym, pani Jasińska 
ukończyła studia wieczorowe w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Katowi-
cach, uzyskując tytuł magistra filologii 
polskiej. Przez 27 lat była nauczycielką 
w dąbrowskim Zespole Szkół Tech-
nicznych, a ogólnie w szkolnictwie pra-
cowała ponad 40 lat.

- Kocham młodzież i pracę z nią, dla-
tego tęsknię za tą działalnością – wy-
znaje pani Jasińska.

- Nadal utrzymuję kontakt z kilkoma 
byłymi uczniami, każde spotkanie z nimi 
czy przekazywane mi przez nich wyrazy 
pamięci bardzo mnie cieszą – mówi.

Pani Kazimiera mieszka z córką Li-
dią, w bloku przy ul. Kościuszki.

- Uczuciowo jestem bardzo związana 
z Dąbrową Górniczą, w której przeżyłam 
65 lat, większość życia – podkreśla.

Dąbrowska stulatka lubi grać 
w szachy i spotkania ze znajomymi. 

Od 30 lat pisze dziennik. - Staram 
się często odwiedzać Bazylikę Mat-
ki Boskiej Anielskiej, gdzie znajduję 
siłę i spokój. Nadal cieszy mnie życie, 
przyroda, dostrzeganie piękna świa-
ta, opieki Boga i życzliwości ludzi – 
mówi jubilatka.

Pani Kazimiera Jasińska znalazła się 
w gronie siedmiu dąbrowian, którzy 
w zeszłym roku obchodzili setną rocz-
nicę urodzin. W latach 2008-2010 ta-
kich osób było dziewięć. 

pk

Nauczycielka z powołaniem 
Od najmłodszych lat chciała być nauczycielką, od 65 lat mieszka w Dąbrowie Górniczej, w listopadzie świętowała setną rocznicę urodzin. Zapraszamy 
do zapoznania się z sylwetką dostojnej jubilatki, Kazimiery Jasińskiej.

Prezydent Zbigniew Podraza odwiedził dostojną jubilatkę (Kazimiera Jasińska w środku)

- Staram się często 
odwiedzać Bazylikę Matki 
Boskiej Anielskiej, gdzie 
znajduję siłę i spokój. 
Nadal cieszy mnie życie, 
przyroda, dostrzeganie 
piękna świata, opieki 
Boga i życzliwości ludzi  
– mówi jubilatka.

W 1914 roku ojciec rodziny 
otrzymał kolejną propo-
zycję pracy, tym razem 

w Dąbrowie Górniczej, w której ro-
dzina osiedliła się na stałe. Wcześniej 
rodzina Walke mieszkała na terenach 
dzisiejszego województwa wielkopol-
skiego, m.in. w Skulsku oraz w Ostro-
wicie.

Lata I wojny światowej, jak również 
czas międzywojenny był czasem, jak 
dla większości Polaków, bardzo trud-
nym pod względem materialnym.

Lata międzywojenne, to okres na-
uki Anny: najpierw szkoła powszech-
na w Dąbrowie Górniczej, potem 
Żeńska Szkoła Rzemiosł Towarzy-
stwa Szkół Średnich im. Raczyńskich 
w Sosnowcu. Niestety, po ukończe-
niu nauki, Anna nie mogła znaleźć 
zatrudnienia, więc pomagała ojcu 
w pracy oraz siostrze przy prowadze-
niu sklepu.

Pierwszą pracę podjęła w 1939 
roku, już po wybuchu wojny. Jako 

osoba posługująca się  językiem nie-
mieckim, została zatrudniona w biu-
rze Huty Bankowej. Jego znajomość 
wyniosła z domu rodzinnego, co na 
pewno nie było bez znaczenia. W hu-

cie pracowała prawie przez całą oku-
pację. Po klęsce Niemiec, mimo za-
chęt do wyjazdu z kraju, pozostała 
w Dąbrowie. 

Czas po wojnie był dla niej trud-
nym okresem. Fakt, że pracowała 
z Niemcami był powodem do prze-
śladowań i bezpodstawnych oskarżeń. 
Ostoją był dla  niej, starający się o jej 
rękę, Stanisław Ozner. W lutym 1945 
wzięli ślub w kościele Matki Boskiej 
Anielskiej. Młode małżeństwo wyjeż-
dża do Grodkowa w województwie 
opolskim, na ziemiach odzyskanych,  
gdzie Stanisław otrzymuje polecenie 
pracy jako pracownik Starostwa i Za-
rządu Miejskiego.

W Grodkowie Anna pracowała 
jako bibliotekarka. Razem z mężem, 
który przez cały czas pracował w ad-
ministracji państwowej, po przejściu 
na emeryturę w 1976 roku wrócili do 
Dąbrowy Górniczej.

Pani Anna ma dwie córki, dwie 
wnuczki oraz jednego prawnuka.

Zawsze wraca do Dąbrowy
21 stycznia setne urodziny obchodziła Anna Ozner. Anna urodziła się w 1912 roku 
w Żarkach, jako ósme, najmłodsze dziecko Elwiry i Fryderyka Walke, urzędnika 
państwowego. Państwo Walke mieli 4 synów i 4 córki, a Anna była najmłodszą 
z nich.

Anna Ozner Edward Bętkowski

Aktywne lata
Dokładnie sto lat temu, czyli 1 grudnia 1911 roku, 
w Złotnikach urodził się Edward Bętkowski, syn Teofili 
i Jana. Pan Edward miał liczne rodzeństwo, którym 
zajmowała się matka. Gdy nie miał jeszcze trzech lat, 
wybuchła pierwsza wojna światowa.
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Jak traperzy na Alasce
Śnieg pod nogami, śnieg sypiący na głowę i śnieżne zamiecie. Z tym wszystkim i z własnym zmęczeniem, musieli się zmierzyć zawodnicy startujący 
w Otwartych Mistrzostwach Ziemi Śląsko-Dąbrowskiej w Wyścigach Psich Zaprzęgów, które przez dwa dni rozgrywano w Błędowie. Baza Biwakowo-
Campingowo-Rekreacyjna „Eurocamping” stała się na ten czas traperską wioska, w której słychać było szczekanie psów i rozmowy maszerów. Do 
współzawodnictwa zgłosiło się prawie trzydziestu maszerów ze swoimi zaprzęgami. Klasyfikacja końcowa obejmowała łączny czas, w jakim zostały pokonane  
trzy etapy, w tym jeden nocny, na jakie podzielono mistrzostwa. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: MID, w której do pokonania była 17-kilometrowa 
trasa oraz SPRINT na trasie o długości 7,5 kilometra. Trasy zostały wytyczone w błędowskich lasach i wiodły leśnymi duktami i ścieżkami. Wszystkich 
zaskoczyła niespodziewana zmiana pogody i opady śniegu. Zawodnicy przyjechali z wózkami, sugerując się brakiem śniegu, jeszcze w piątek po południu. 
Na trasie pojawiły się tylko jedne sanie. Pierwszy zaprzęg wyruszył na trasę o godzinie 10.30, a następne w dwuminutowych odstępach. Organizatorami 
mistrzostw było Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej i Klub Sportu i Przygód ZORZA. 

Tekst i zdjęcia: Olgierd Górny
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Rozgrywki na zapleczu ekstrakla-
sy idą pełną parą. Dąbrowscy 
koszykarze, dzięki dwunastu 

zwycięstwom, zajmują trzecią lokatę, 
a przebieg spotkań pokazał, że są w sta-
nie utrzymać wysokie miejsce do końca 
rundy zasadniczej. Rywale nie ułatwiają 
oczywiście tego zadania, ale zyskują na 
tym kibice, którzy nieraz są świadkami 
pasjonujących widowisk. Koszykarze 
dwa razy uraczyli dąbrowskich miło-
śników dogrywkami – w spotkaniach 
ze Startem Gdynia i AZS-em Kutno. 

Podopieczni Wojciecha Wieczorka na-
trudzili się, zafundowali wszystkim 
wojnę nerwów, ale co najważniejsze, 
wyszli ze starć obronną ręką. 

Najwyraźniej na starszych kolegach 
wzoruje się młodzież. Ostatnio  dru-
żyna juniorów starszych, prowadzona 
przez trenera Michała Dukowicza, 
wywalczyła tytuł Mistrzów Śląska. Ze-
spół zapewnił sobie jednocześnie udział 
w półfinale Mistrzostw Polski U-20, 
który odbędzie się w Dąbrowie Gór-
niczej.

W beczce miodu jest oczywiście 
łyżka dziegciu. Tak trzeba trakto-
wać występy dąbrowian w zmaga-
niach o Puchar Polskiego Związku 
Koszykówki. Pucharowa przygoda 
dąbrowskich koszykarzy zakończyła 
się w III rundzie tych rozgrywek. 
Pogromcą MKS-u stał się drugoli-
gowy Śląsk Wrocław. Po tym ze-
społowi z Dąbrowy nie pozostało 
nic innego, jak skupić się na walce 
o prymat w I lidze.  

  pk

Grają starsi i młodsi
Dobre wieści płyną z koszykarskiego frontu. Seniorzy MKS-u umocowali się w czołówce 
pierwszej ligi, juniorzy wywalczyli tytuł Mistrzów Śląska. 

Tauron MKS, na finiszu fazy 
zasadniczej PlusLigi Kobiet, 
plasuje się na trzecim miejscu. 

Przed dąbrowską drużyną jeszcze dwa 
spotkania. Po nich, w lutym, będzie 
wiadomo, z kim zagrają w rundzie 
play off. 

Przebieg dotychczasowych kon-
frontacji pokazuje, że mecze mogą 
ułożyć się bardzo różnie. Dla zobra-
zowania warto przypomnieć zwycię-
stwa nad aktualnymi mistrzyniami 
Polski – Muszynianką Muszyna. Nad 
Popradem dąbrowianki wygrały po 
tie-breaku`u, w Dąbrowie nie po-
zwoliły ugrać rywalkom choćby seta. 
Równie łatwo poszło im z wysoko 
notowanym BKS-em Bielsko-Biała. 
Nie obyło się również bez niemiłych 
niespodzianek. Do tej kategorii moż-
na zaliczyć porażkę z nisko notowa-
ną Stalą Mielec, a także przegraną 
z PTPS-em Piła – drużyną nienależącą 
do ligowych mocarzy.

Prócz walki o mistrzostwo w eks-
traklasie, zespół z Dąbrowy uczest-
niczy w zmaganiach o Puchar Polski. 
Wygrywając z Gwardią Wrocław, 
dąbrowskie zawodniczki zakwalifi-
kowały się do turnieju finałowego. 
Ostateczny bój o to trofeum rozegra 
się 27 i 28 stycznia w Radomiu. 

- Jedziemy do Radomia nie po 
to, żeby brać w nim tylko udział, ale 
chcemy walczyć o Puchar Polski – 
zapowiada Magdalena Śliwa, kapitan 
Tauron MKS. 

- Nie ma dla nas większego znacze-
nia, z kim zmierzymy się w półfina-
le. Każdy przeciwnik będzie dobry, 
a swoją wyższość trzeba udowodnić 
na parkiecie. Walka będzie do ostat-
niej piłki – dodaje Leszek Rus, drugi 
trener dąbrowskiej drużyny. 

W Radomiu nie powinno zabraknąć 
twardej i zaciętej gry. Stawką, oprócz 
pucharu, jest także przepustka do Ligi 
Mistrzyń. pk

Liga i puchar
Solidna gra dająca wysoką lokatę, spektakularne wygrane 
i niespodziewane wpadki. Tak w skrócie można opisać występy 
dąbrowskich siatkarek, które kolejny sezon walczą o prymat 
w kraju. 

Bez względu na warunki atmosfe-
ryczne dzieci i młodzież nie będą 
narzekać na nudę. Naszym uczest-

nikom zagwarantowaliśmy bowiem nie 
lada atrakcje. Dzieci oraz młodzież za-
mieszkałą w Dąbrowie Górniczej zapra-
szamy do bezpłatnego korzystania z ba-
senów znajdujących się w Aqua Parku 
Nemo- Wodny Świat. Uczniowie mogą 
doskonalić swoje umiejętności pływackie 
jak również korzystać z atrakcji wod-
nych, takich jak: zjeżdżalnie czy rwąca 
rzeka. Doskonała zabawa podczas zajęć 
taneczno-ruchowych, koszykówki, siat-
kówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej 
oraz zapasów czeka wszystkich, którzy 
odwiedzą Halę Widowiskowo-Spor-
tową ,,Centrum”. Z kolei w drugim 
tygodniu ferii Szkoła Podstawowa nr 
31 oferuje wszystkim chętnym Zimo-
wą Akademię Badmintona. Ciekawą 
propozycją są również zajęcia ogólno-
rozwojowe prowadzone przez dwa ty-

godnie w Hali Sportowej przy ul. Swo-
bodnej. Przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych zapraszamy miło-
śników zimowych szaleństw do Bazy 
Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej 
,,Eurocamping” w Błędowie. Oferuje-
my moc wrażeń i dużą dawkę śmiechu 

i zabawy podczas fascynujących kuligów 
tubingowych oraz na saniach. Ponadto 
przez cały okres ferii będzie możliwość 
wypożyczenia nart biegowych zarówno 
w Błędowie jak i przy ul. Konopnickiej 
29. Szczegółowy program zajęć na stro-
nie www.csir.pl  (A. Król)

Ferie na sportowo
Od poniedziałku ruszają długo oczekiwane przez uczniów ferie zimowe. Dwutygodniowa 
przerwa w nauce  to doskonała okazja do aktywnego wypoczynku. Spędzenie wolnego 
czasu na sportowo, także w tym  roku, oferuje Centrum Sportu i Rekreacji.

Startujące w barwach MOS CSiR 
Dąbrowa Górnicza, zapaśniczki 

Aleksandra Michałek, Magdalena Fi-
nowska i Jowita Wrzesień, zajęły miej-
sca w pierwszej dziesiątce. Najlepiej 
zaprezentowała się Aleksandra Micha-
łek, która uplasowała się na trzeciej 
pozycji w kategorii do 48 kilogramów, 
powiększając swoją kolekcję trofeów 
o kolejny medal. Magdalena Finowska 

walcząca w kategorii do 51 kilogramów, 
uplasowała się tuż za podiom, kończąc 
zawody na piątym miejscu. Ostatnia 
dąbrowska zapaśniczka, tocząca na ma-
cie boje w kategorii do 59 kg, Jowita 
Wrzesień, zajęła równie dobrą siódmą 
lokatę. W zawodach rozgrywanych 21 
i 23 stycznia, oprócz Polek wystartowa-
ły również zapaśniczki z Ukrainy i Sło-
wacji. (MOS)

Pierwsze medale
Po świąteczno-noworocznej przerwie dąbrowskie zapaśniczki 
znowu walczą o medale. W odbywających się w Osielsku, 
zawodach Pucharu Polski w Zapasach Kobiet, Dąbrowę 
reprezentowały trzy zawodniczki. 
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