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Komunikacyjne
inwestycje
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godz. 20 Pogoria III
DIKANDA
Bałkańskie, cygańskie
i indyjskie rytmy
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Nowe ronda, drogi
rowerowe, tunel między
Pogoriami III i IV – to kolejne
zrealizowane zadania.
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OKRADZIONÓW
– Zagłębiowska
Szwajcaria
więcej n
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Z dąbrowskich kortów
do zawodowych
turniejów
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Nasza
dziewczyna
– Maja
Chwalińska
– została
mistrzynią!
Niesamowita
kariera
utalentowanej
nastolatki.

Budżet
obywatelski

Fabryka Pełna Życia
Multimedialne
centrum
wystawowe,
czyli nowa
twarz dawnego
warsztatu
elektrycznego.

więcej n
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3,6 mln złotych na
projekty budżetu
obywatelskiego.

więcej n
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2 wydarzenia

Inwestycja w Parku Hallera
wnikliwie analizowana

Komentarz
redaktora
Grzegorz Cius

Bywa, że mleko
musi się rozlać

Sporo obaw wśród mieszkańców budzi inwestycja mieszkaniowa
planowana na granicy Parku Hallera. Prywatny inwestor dąży do
tego, aby w bezpośrednim sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej
i parku zbudować dwa budynki, w których może się znaleźć nawet
150 mieszkań. Miasto wnikliwie przygląda się tym planom.

Wniosek inwestora dostępny jest w BIP:
fot. Dariusz Nowak

http://bit. ly/30taooc.
Uwagi do wniosku w Wydziale Urbanistyki
i Architektury ma prawo zgłosić każdy
mieszkaniec miasta do 2 września 2019 r.

tektury – zapowiada Marcin
Bazylak, prezydent miasta.
− Tym bardziej, że inwestor
w swoim wniosku, być może
nieświadomie, całkowicie pominął fakt obowiązywania
w naszym mieście lokalnych
standardów urbanistycznych,
przyjętych przez radnych
w marcu tego roku.
Zapisy uchwalone przez radnych znacząco zaostrzają kryteria, jakie muszą spełniać projekty, które deweloperzy chcą

realizować w oparciu o tzw.
„lex deweloper”. W dokumencie
znajdują się m.in. szczegółowe
uregulowania dotyczące wysokości planowanych budynków
i powiązania ich z istniejącą
już zabudową, minimalnej
liczby miejsc parkingowych
czy konieczności podłączania
nowych budynków do sieci ciepłowniczej. – Zgodnie
z ustawą, Wydział Urbanistyki
i Architektury wezwał inwestora do uzupełnienia wszystkich

braków we wniosku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
W przypadku, gdy inwestor
tego nie zrobi, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia i nie
trafi pod obrady RM – tłumaczy prezydent. − Niezależenie
też od dalszych działań inwestora, deklaruję, że pracownicy
UM będą do dyspozycji radnych,
którym w zakresie ustalania lokalizacji mieszkaniowych zeszłoroczna ustawa przyznała
decydujący głos.
red

Foto-przegląd

Z Dąbrowy na Jasną Górę
Od piątku do niedzieli (23-25 sierpnia)
kilkuset mieszkańców Zagłębia, w tym
liczna grupa z Dąbrowy, przemierzyła
pątniczy szlak na Jasną Górę
w ramach tradycyjnej sierpniowej
Zagłębiowskiej Pielgrzymki, by
pomodlić się przed obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej.
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fot. red.

Obowiązujący dla tego obszaru Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
nie przewiduje w tym miejscu
nowych inwestycji mieszkaniowych, inwestor ma jednak
prawo starać się o realizację
w oparciu o przyjętą w zeszłym roku przez Sejm specustawę, tzw. „lex deweloper”.
To przepisy faworyzujące deweloperów i umożliwiające
inwestycje mieszkaniowe
bez względu na obowiązujące plany zagospodarowania.
− Zgodnie z zapisami ustawy,
inwestor składa wniosek do
Rady Miejskiej za pośrednictwem prezydenta i to Rada
podejmuje uchwałę o ustaleniu bądź nie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Moim
obowiązkiem jako prezydenta
jest wnikliwa analiza wniosku
i przekazanie go do publicznej
wiadomości oraz radnym. Dlatego też nie mam zamiaru zostawiać radnych samych z tym
zagadnieniem, mogą oni liczyć
na moje wsparcie oraz wiedzę
i doświadczenie pracowników
Wydziału Urbanistyki i Archi-

W XIX wieku zwolenników
budowy linii kolejowych
było znacznie mniej niż przeciwników. Nie tylko zwykli
śmiertelnicy, ale także szanowani lekarze, politycy i publicyści wykazywali związek
pomiędzy rozwojem dróg
żelaznych a spadkiem ilości
mleka dawanego przez krowy. Protestowali nie tylko
rolnicy, ale także mieszczanie, którzy nie chcieli w swoich miastach „dymiących
diabłów” i „śmierdzących
smoków”, jak często określano lokomotywy.
Dzisiaj nikt nie protestuje
przeciwko kolei, ale są tacy,
również w naszym mieście,
którzy krytykują budowę
ścieżek rowerowych. Sam
byłem świadkiem, jak dwóch
panów zgodnie utyskiwało
na „szaleństwo” związane
z wydawaniem forsy na ekstra trasy dla cyklistów. Przecież każdy rowerzysta może
jechać po drodze, a w ostateczności nawet po chodniku
– argumentowali.
To wszystko racja, ale dzisiaj
poruszanie się na rowerach
to jeden z najważniejszych
elementów komunikacyjnych nowoczesnego miasta.
Im gęstsza sieć i dostępność
ścieżek rowerowych, tym
mniejsze korki w mieście
i czystsze powietrze. Kto
zostanie w tyle, przeoczy tę
komunikacyjną rewolucję,
w niedalekiej przyszłości
będzie przedmiotem żartów,
tak jak do dzisiaj wyśmiewani są niegdysiejsi obrońcy
krów, którzy w trosce o ilość
mleka, nie dopuścili do budowy w swoich miastach dworców i linii kolejowych.

temat miesiąca 3

Urząd po nowemu

fot. Dariusz Nowak

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Inwestycji Drogowych, Wydział Kultury, Sportu
i Organizacji Czasu Wolnego – to niektóre z nowych wydziałów urzędu, które z początkiem
lipca przejęły zadania wydziałów istniejących do tej pory. Nowością są także pełnomocnicy,
których rolą jest koordynowanie realizacji wybranych polityk miejskich.

Zmiany szczególnie dotknęły dotychczasowy Wydział
Gospodarki Komunalnej,
którego zakres zadań został
podzielony głównie pomiędzy 2 nowe wydziały – Wydział Infrastruktury Miejskiej oraz Wydział Inwestycji
i Remontów. Również zakres
działań Wydziału Inwestycji
Miejskich został uszczuplony
o część zadań, które trafiły do
Wydziału Inwestycji Drogowych.
Nowe zadania trafiły też do
Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym obecnie
skupiły się wszystkie sprawy związane z wydawaniem
decyzji administracyjnych.
Wydział dalej odpowiada za
ewidencję ludności, sprawy
meldunkowe i wydawanie
dowodów osobistych, ale od
lipca również za rejestrację
pojazdów czy wydawanie
uprawnień do kierowania
pojazdami.
W strukturze pojawił się również Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, którego zadaniem
jest nie tylko promocja oferty
inwestycyjnej miasta i zachęcanie nowych inwestorów do

inwestowania w Dąbrowie, ale
także rozwój lokalnej przedsiębiorczości i jej promocja
wśród mieszkańców miasta,
a także rejestracja i ewidencja działalności gospodarczej.
Dodatkowo, wydział odpowiada także za przygotowanie
strategicznych dokumentów
miasta.

Funkcje
pełnomocników to
nie dodatkowe etaty,
a jedynie wzmocnienie
roli osób działających
w imieniu prezydenta
w obszarach
poszczególnych polityk.
Z kolei dotychczasowy Wydział Zdrowia został zastąpiony przez Wydział Polityki
Społecznej, któremu od lipca
podlega również obszar związany z polityką mieszkaniową realizowany do tej pory
przez Wydział Gospodarki
Komunalnej. Wydział Marki
Miasta przejął zadania Kancelarii Prezydenta i Wydziału
Promocji, a Wydział Kultury,

Sportu i Organizacji Czasu
Wolnego odpowiada za koordynację szeroko rozumianej
oferty spędzania czasu wolnego w mieście.
Powyższe zmiany to efekt
warsztatów, które na zaproszenie miasta koordynowała
Akademia WSB i w których
udział wzięli zaproszeni przez
prezydenta przedstawiciele różnych środowisk m.in.
organizacji pozarządowych,
instytucji miejskich oraz aktywiści miejscy. Wspólnie
zastanawiali się nad rozwiązaniami, które pozwolą na
usprawnienie funkcjonowania miasta.
– W mojej ocenie, aby móc nowocześnie i efektywnie zarządzać miastem, należało zmienić tradycyjne podejście do
struktury organizacyjnej urzędu, ponieważ wiele spraw nie
mieści się w kompetencjach
pojedynczych wydziałów i wymaga szczególnej koordynacji
– wyjaśnia Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej, który zmiany w strukturze urzędu zapowiadał już na
początku kadencji.
W efekcie spotkań warsztatowych i dyskusji, wypraco-

wane zostały
kluczowe polityki miejskie,
które określają
priorytetowe
obszary funkcjonowania miasta i za
ich koordynację odpowiadać
mają powołani przez prezydenta pełnomocnicy. Jak podkreśla prezydent, funkcje te to
nie dodatkowe etaty, a jedynie
wzmocnienie roli osób działających w imieniu prezydenta
w obszarach poszczególnych
polityk.
Za politykę społeczeństwa
obywatelskiego odpowiedzialny jest Piotr Drygała,
polityką społeczeństwa informacyjnego zajmuje się Michał
Rabka. Pełnomocnikiem ds.
współpracy z otoczeniem została Beata Pisarczyk, a Magdalena Mike koordynuje politykę partnerstwa lokalnego
i ekonomii społecznej. Wojciech Czyżewski został pełnomocnikiem ds. rewitalizacji,
a za politykę czasu wolnego
i sportu odpowiedzialny jest
Zbigniew Kałuża. Natalia
Wierzelewska koordynuje
obszar polityki senioralnej,
a obszarem polityki rozwoju

– W mojej ocenie, aby
móc nowocześnie
i efektywnie zarządzać miastem należało
zmienić tradycyjne
podejście do struktury
organizacyjnej urzędu,
ponieważ wiele spraw nie
mieści się w kompetencjach
pojedynczych wydziałów
i wymaga szczególnej koordynacji – wyjaśnia Marcin
Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

lokalnej przedsiębiorczości
oraz polityki atrakcyjności
inwestycyjnej zajmuje się Ewa
Fudali-Bondel.
– Zdaję sobie sprawę, że
zmiany zawsze wywołują obawy i pytania „dlaczego” lub
„po co”, ale uważam, że są
one potrzebne, bo nieustannie zmieniają się oczekiwania
mieszkańców wobec miasta.
Nie działamy w próżni i musimy za nimi nadążyć, czego
najlepszym przykładem jest
zmiana dotychczasowych
priorytetów, a tym samym nazwy Wydziału Ekologii i Rolnictwa na Wydział Ochrony
Środowiska – podsumowuje
prezydent Bazylak.
Bartosz Matylewicz
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4 puls miasta

Komunikacyjne remo
Nowe ronda, drogi rowerowe, tunel między Pogoriami III i IV to kolejne zrealizowane zadania inwestycyjne. Przed nami remont ul. Roździeńskiego. Zakończona przebudowa dróg dojazdowych do Pogorii
III, pozwoliła na upłynnienie i usprawnienie ruchu
w rejonie jeziora, co zapewne zauważyli wszyscy korzystający z uroków dąbrowskiego akwenu.
W ramach inwestycji całkowicie przebudowany gorią III. Poprowadzony z przystanku chodnik
umożliwi dojście do samego jeziora. Uporządzostał układ komunikacyjny w rejonie skrzykowane zostały również boczne odcinki
żowań ulic Konopnickiej i Olszowej
ul. Siewierskiej.
oraz ulic Olszowej, Granicznej
i Siewierskiej. W obu tych miejW całości
scach powstały ronda. W caKolej na Roździeńskiego
łości przebudowana została
W ostatnim tygodniu sierpprzebudowana
ul. Siewierska i Malinowe
nia rozpoczyna się przebuzostała ul. Siewierska
Górki oraz dotychczasowy
dowa ulicy Roździeńskiego,
i Malinowe Górki oraz
wyjazd z parkingu i dojazd
na prawie dwukilometrodotychczasowy wyjazd
do ul. Konopnickiej, gdzie
wym odcinku, od przystanpowstała zupełnie nowa
ku
autobusowego „Tworzeń
z parkingu i dojazd do
droga. W ciągu tych wszystprzejazd kolejowy” do skrzyul. Konopnickiej.
kich ulic powstały ścieżki
żowania z łącznikiem ulicy
rowerowe oraz dodatkowe
Związku Orła Białego i bramą
miejsca parkingowe wzdłuż ul.
ArcelorMittal Poland. Wymieniona
Malinowe Górki. Wybudowano
zostanie podbudowa drogi, wykonane
wodociąg oraz nową kanalizację desznowe nawierzchnie jezdni, chodniki, drogi
czową i sanitarną. Powstało nowe oświetlenie rowerowe, zatoki autobusowe i pasy postojooraz nowy przystanek autobusowy usytuowany we. Utrudnienia w ruchu potrwają 3 miesiące.
bezpośrednio przy obecnym parkingu nad Po- Koszt inwestycji 11 mln zł.
LS

Trwają prace odbiorowe drogi rowerowej wzdłuż ul. Kasprzaka, kolejna powstanie przy ul. Roździeńskiego, na odcinku od
przejazdu kolejowego na styku z ul. Tworzeń do łącznika z ul.
Związku Orła Białego.

Pozytywne zmiany

Miejskie inwestycje w oświatę
Wrzesień to początek roku szkolnego, ale to także czas kolejnych dużych
inwestycji w dąbrowskiej oświacie. Część prac prowadzona jest z unijnym
dofinansowaniem.
Tegoroczny wrzesień będzie
szczególny dla przedszkolaków z przedszkoli nr 1 (ul. 1-go
Maja 6), 4 (ul. Cieszkowskiego 20a) i 29 (ul. Ludowa 4).
W tych placówkach ruszy długo wyczekiwana modernizacja.
M.in. wymienione zostaną okna
i drzwi, budynki będą ocieplone, remonty obejmą sanitariaty,
pomieszczenia kuchenne i sale
zajęć, wymienione zostaną instalacje elektryczne, grzewcze
i wodno-kanalizacyjne. Prace
mają potrwać sześć miesięcy. Te
trzy inwestycje to element szerszego projektu, który obejmie 11
przedszkoli. Miasto pozyskało
ponad 12,5 mln zł dotacji unijnej na tę realizację.

– Od września wychowankowie przedszkoli nr 1 i 4 uczęszczać będą do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 przy
ul. Prusa 3, a wychowankowie
przedszkola nr 29 do Zespołu Szkół Sportowych przy ul.
Chopina 34. Szkoły, do których
będą chodzić na czas remontu,
są gotowe na ich przyjęcie, zostały dostosowane do potrzeb
dzieci i wszystkie zajęcia, jak
również żywienie, będą odbywać się tam zgodnie z wymogami – wyjaśnia Małgorzata
Durbacz, naczelnik Wydziału
Oświaty UM.
Wielką metamorfozę przechodzi przedszkole nr 11, znajdujące się przy ul. Krasińskiego. Do-
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tychczasowy budynek zostanie
gruntownie zmodernizowany,
a obok powstaje nowy segment.
Całość ma być gotowa w połowie 2020 r. Na razie budowany
jest nowy, jednopiętrowy budynek. Po oddaniu go do użytku,
tam przeniosą się przedszkolaki
i ruszy kompleksowa modernizacja istniejącego obiektu. Wartość inwestycji opiewa na ponad
15 mln zł.
Gruntowną modernizację
i rozbudowę przeszedł Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Błędowie. Teraz to zupełnie odmienione miejsce, w którym
można uczyć się i aktywnie
spędzać czas (więcej na str. 5).
PK

Wyczekiwane modernizacje
Rozpoczęcie modernizacji w przedszkolach planowano na
lipiec. Jednak ogłoszony wiosną przetarg musiał zostać unieważniony. Zdecydowały o tym błędy w ofertach złożonych
przez wykonawców. Wszystkie związane z tym procedury
wymagały sporo czasu, dlatego unieważnienie nastąpiło 19
czerwca. Na początku lipca ogłoszono kolejny przetarg, wykonawcę wyłoniono w połowie sierpnia, a prace rozpoczną
się na początku września.

Szkoły gotowe na przyjęcie dzieci
Skrzydło Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, w którym przebywać będą przedszkolaki, ma osobne wejście,
dojazd dla rodziców i miejsca postojowe. Dla dzieci przygotowano też m.in. sale zajęć i toalety, a jesienią planowane
jest wykonanie placu zabaw. Budynek przeszedł odbiory
Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei Zespół
Szkół Sportowych został niedawno kompleksowo zmodernizowany i dostosowany do przyjmowania najmłodszych
dzieci.

puls miasta 5
Między
Pogorią III i IV, powstał
łącznik dla pieszych,
rowerzystów i rolkarzy.
Tym samym skończyły
się przeprawy przez
kolejowy nasyp i tory.
Tunel ma 14 m długości
i 5 m szerokości.
fot. Dariusz Nowak
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Tego w dzielnicy
jeszcze nie było
sierpień

sierpień

2019

Komfort
i bezpieczeństwo

To dla mnie bardzo istotna
zmiana, zdecydowanie na lepsze. Dla mieszkańców ważne
jest też to, że na Trójkę, i to
prawie nad samo jezioro, można teraz podjechać autobusem,

Anita,
mieszkanka
Strzemieszyc

przejść na nogach niewielki
kawałek do plaży. Przyjeżdżający nad jeziora samochodami
dojadą na miejsce szybciej
i sprawniej, i co istotne, mają
więcej miejsc do zaparkowania.

FOT. DARIUSZ NOWAK

2018
FOT. DARIUSZ NOWAK

Zdaniem dąbrowian

Nowe drogi rowerowe na Pogorię to
dla rowerzystów
poprawa nie tylko
komfortu jazdy, ale
przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa.

Tak było, tak jest!

fot. Dariusz Nowak

WIĘCEJ

fot. Beautiful Mess - Maciej Skowroński

Dobiegają końca prace inwestycyjne przy budowie centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym
w Ząbkowicach. Teraz obszar ten
połączony zostanie ścieżkami rowerowymi z Gołonogiem i terenami
inwestycyjnymi w Tucznawie. Nowa
droga rowerowa w kierunku Gołonoga pobiegnie ul. Armii Krajowej,
przy parku Brzozowym, ul. św. Antoniego (dawna Gwardii Ludowej)
do ul. Żeglarskiej, a stamtąd wzdłuż
torów aż do gołonoskiego dworca,
dalej ul. Piłsudskiego w kierunku
ArcelorMittal Poland. Droga rowerowa do Tucznawy będzie wiodła ul.
Sikorskiego, Gospodarczą, Szosową,
gościńcem Pasieka, do ul. Inwestycyjnej. Prace w terenie, poza ul. Żeglarską, zakończą się pod koniec br.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Błędowie
zmienił się
nie do poznania.

W ramach miejskiej inwestycji wybudowano salę gimnastyczną z pełnym
zapleczem, której do tej pory szkoła w ogóle nie miała. Powstała też szatnia
dla uczniów, nowa biblioteka, pracownia chemiczna, pracowania fizyczna,
sekretariat, toalety oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze.
Poza rozbudową budynku, na terenie szkoły powstało też wielofunkcyjne
boisko z bieżnią i skocznią, plac zabaw, parking, ławki, stojaki rowerowe
i ogrodzenie. Wartość prac, zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i Spółka, to 9 mln zł.
PK
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6 gospodarka
Notowania
Zielone
dofinansowanie

W GÓRĘ
LUB
W DÓŁ

Dąbrowska fabryka SK Innovation z zielonym dofinansowaniem. SK Innovation −
światowy potentat na rynku
baterii do aut elektrycznych,
który wybuduje swoją fabrykę
w Dąbrowie Górniczej, dostał
na to przedsięwzięcie ekodofinansowanie.

Producent otrzymał ponad 2,58 mld zł zielonego finansowania od banków w Stanach Zjednoczonych, Europie
i Chinach na budowę fabryk. Pieniądze przeznaczone są
dla firm będących przyjaznym środowisku i wdrażających
ekologiczne produkty czy usługi.
Od 2020 r. w wyniku zmian podatkowych przygotowanych przez rząd do samorządów trafiać będzie rocznie
o 7,2 mld zł mniej z budżetu państwa. Miasta będą musiały
ograniczyć swoje wydatki m.in. na remonty dróg, budowę
mieszkań komunalnych, modernizację oświetlenia.

Mniej pieniędzy
dla samorządów

Od roku wspierają
przedsiębiorczych
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości od
roku wspiera planujących działalność gospodarczą i świeżo upieczonych biznesmenów.

DIP powstał z inicjatywy miasta i działa przy jego wsparciu.
Oferuje m.in. bezpłatne szkolenia, porady i miejsce do pracy.
Mieści się przy ul. 3-go Maja
22. Inkubator tętni życiem,
a w czasie pierwszego roku
funkcjonowania z jego oferty
skorzystało ponad 400 osób
myślących o rozpoczęciu przygody z biznesem i tych, którzy
od niedawna prowadzą firmę.
Odbyło się tam wiele spotkań,
47 szkoleń i przez 232 godziny
udzielano konsultacji praw-

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

www.dabrowa-gornicza.pl

nych, księgowych czy marketingowych.
− DIP tworzą ludzie z pasją,
którzy wiedzą, co robić, by Dąbrowa Górnicza była miastem
ludzi przedsiębiorczych. To
nasze przemyślane działanie,
bo w sferze gospodarki stawiamy nie tylko na dużych inwestorów, ale również na tych,
którzy działają w skali mikro
– podkreśla Marcin Bazylak,
prezydent miasta.
DIP wspólnie z miastem przeprowadził również dwie edycje konkursu „Lokal na start”.
W jego ramach, początkujący
dąbrowscy przedsiębiorcy starali się o wynajęcie miejsca na
siedzibę na atrakcyjnych warunkach, z niewysokim kosztem najmu.
PK
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Made in Dąbrowa

Jakość odbita
w lustrze
W lusterka wyprodukowane w Dąbrowie Górniczej codziennie
zerkają kierowcy na całym świecie. Jedne są sportowe, drugie klasyczne, a jeszcze inne przeznaczone do jazdy w bardzo trudnych
warunkach. Wszystkie produkowane są w nowoczesnym zakładzie
hiszpańskiej Grupy Ficosa.
Firma działa od 1949 roku.
Zakład
Jej główna siedziba znajduje się w Barcelonie. Obecna
produkuje
jest w 19 krajach w Europie,
lusterka,
Ameryce Północnej, Amektóre w zaryce Południowej i Azji. Zależności od
trudnia ponad siedem tysięcy
pracowników i jest oficjalnym
typu i modelu
dostawcą, a także partnerem
posiadają szereg
technologicznym dla więkunowocześnień mająszości firm samochodowych
cych zwiększyć bezpieczeństwo
na całym świecie. Oprócz lusterek produkuje także anteny,
i komfort jazdy. Jednym z takich wynalazków jest
dźwignie zmiany biegów i haopatentowany przez Ficose mechanizm składania
mulce postojowe.
lusterka. Posiada on funkcję automaW Dąbrowie Górniczej firma
tycznego powrotu do pozycji wyjdziała od 2005 roku. Za 18
mln euro wybudowała
ściowej, jeżeli lusterko
wówczas zakład na
zostanie przesunięte
terenie Katowic2005
r.
przez mechaniczne
kiej Specjalnej
uderzenie.
Firma
Ficosa
Strefy Ekonomicznej.
wybudowała
Jego sercem
w Dąbrowie
jest hala,
Górniczej nowoczesny
gdzie odbywa się finalzakład. Nakłady
ny montaż
inwestycyjne sięgnęły
produktów.
W Dąbrowie
18 mln euro.
Górniczej firma zajmuje się
głównie produkcją
lusterek dla takich marek
W Dąbrowie Górniczej powstają głównie lusterka, ale na świejak: Fiat, Alfa Romeo, Lancie firma znana jest także z produkcji drążków zmiany biegów.
cia, Iveco, VW, Ford, Skoda
i BMW.
GC

Parkingi przy marketach
Wybierając się samochodem
na zakupy do supermarketu, sprawdź, czy na parkingu
przed sklepem znajduje się
tablica z regulaminem parkowania i stoją parkomaty. Jeżeli
tak jest, to musisz pobrać bilet
i włożyć go za przednią szybę,
w miejscu dobrze widocznym.
Wtedy spokojnie przez określony czas (trzeba sprawdzić
w regulaminie jak długo –
np. 90 minut) możesz robić
zakupy. Za brak pobranego

biletu albo umieszczenie go
w miejscu niewidocznym dla
kontrolującego można słono
zapłacić, nawet 90 zł. Usprawiedliwieniem nie będzie bilet
leżący w samochodzie gdzieś
między innymi rzeczami albo
schowany w portfelu. Nie
pomoże paragon ze sklepu,
będący dowodem zrobienia
zakupów. Nie o to bowiem
chodzi. Każdy z klientów marketu ma prawo do bezpłatnego postoju, ale by tak się stało,

musi spełnić pewne warunki,
pierwszym z nich jest właśnie
pobranie biletu z parkomatu.
Według przedstawicieli supermarketów, systemy parkingowe wprowadzone zostały
na wyraźną prośbę klientów,
którzy przyjeżdżając na zakupy nie mogli znaleźć wolnego
miejsca postojowego. Dochodziło bowiem do sytuacji, że
miejsca parkingowe blokowane były przez osoby niebędące
klientami sklepu.LS

ekologia 7
Eko–barometr

Wyższe stawki
za wywóz śmieci

Za co płacimy
Wzrost cen wynika z kosztów funkcjonowania całego sytemu – odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Wpływ mają głównie czynniki rynkowe – cena energii elektrycznej,
paliwa, wysokość płacy minimalnej i opłata za składowanie odpadów na składowiskach, czyli tzw. opłata marszałkowska.

Od 1 września mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zapłacą więcej za wywóz
śmieci. Stawka za odpady segregowane wynosić będzie 20 zł za osobę, za
niesegregowane 40 zł. Decyzja o podwyżce została podjęta na czerwcowej
sesji Rady Miejskiej.
Nowa stawka to urealnienie wy Górniczej. Część miast, jak października za wrzesień, na doceny gospodarowania odpada- np. Będzin czy Ruda Śląska, już tychczasowy indywidualny rami na terenie Dąbrowy Górni- zdecydowała o podwyżce, a po- chunek bankowy. W związku ze
czej. Stawka obowiązująca do zostałe będą musiały się z tym zmianą stawki nie trzeba składać
tej pory, czyli 12 zł od osoby, już zagadnieniem zmierzyć w naj- nowej deklaracji, natomiast jeśli
od chwili przyjęcie generowa- bliższej przyszłości – wyjaśnia nastąpią jakieś zmiany, np. liczba
ła braki finansowe w systemie, Janusz Nowiński, dyrektor osób zamieszkujących w danej
w skali roku ponad 7 mln zł. Miejskiego Zakładu Gospoda- nieruchomości, na złożenie noBrakujące środki dopłacało rowania Odpadami.
wej deklaracji jest czas do 10 dnia
miasto.
− Wzrost
cen odbioru
Pierwsząśmieci
wpłatęw wybranych
w wyższej gminach
następnego
miesiąca,regionu
w którym
Zmiana
wysokości
opłat za wywóz
naszego
red
śmieci nie dotyczy tylko Dąbro- stawce należy zapłacić do 15 nastąpiła zmiana.
Zmiana wysokości opłat za wywóz śmieci w wybranych gminach naszego regionu
Wywóz śmieci
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Wywóz śmieci
Będzin
Gmina
Piekary Śląskie
Dąbrowa Górnicza
Ruda Śląska
Będzin

Segregowane

Niesegregowane

Obecna stawka (zł)

Nowa stawka (zł)

12,00

20,00

Segregowane

11,00
Obecna stawka (zł)
13,00
12,00
14,50
11,00

21,00
Nowa stawka (zł)
20,00
20,00
21,70
21,00

Obecna stawka (zł)

Nowa stawka (zł)

20,00
40,00
Niesegregowane
15,00
42,00
Obecna stawka (zł)
Nowa stawka (zł)
18,00
30,00
20,00
40,00
29,00
43,40
15,00
42,00

Wojkowice
Piekary Śląskie

13,00
13,00

19,50
20,00

19,00
18,00

39,00
30,00

Ruda Śląska

14,50

21,70

29,00

43,40

Wojkowice

13,00

19,50

19,00

39,00

Nowe
lampy led

Nam nie jest wszystko jedno
ekologiczna rubryka
interwencyjna

Do końca 2019 r.
w Dąbrowie Górniczej
zostanie wymieniona
instalacja oświetlenia ulicznego na lampy z zastosowaniem
energooszczędnej
technologii LED.
W ramach projektu zamontowane zostaną 183
słupy oraz 212 opraw
oświetleniowych. Urządzenia będą zawierać system
sterowania i zarządzania
oświetleniem ulicznym.
Wartość projektu szacowana jest na kwotę 1,5 mln
złotych, z czego 1,2 mln
złotych przekazuje miastu
Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia. 
red

Skarby dąbrowskiej
natury
Milena Sobieraj:
− Zdjęcia wykonałam
podczas rowerowej
wycieczki po Pojezierzu
Dąbrowskim. Po powrocie
z urlopu postanowiłam
sprawdzić, czy Dąbrowa
wciąż jest piękna.

Lilie wodne, czyli
nenufary można
podziwiać także na
Pogorii II

Pamiętacie słynną scenę z serialu „Noce i dnie”, kiedy to
Tolibowski, brodząc w wodzie, dla Barbary Niechcic zrywa lilie wodne, czyli nenufary? Okazuje się, że taka scena
mogłaby się również wydarzyć w Dąbrowie Górniczej.
W wodach Pogorii II można podziwiać te piękne rośliny.
Ich nazwa pochodzi z greki i oznacza roślinę należącą do
nimf. Ponieważ rosną w czystej wodzie ich występowanie
w dąbrowskim jeziorze cieszy nie tylko ekologów.
Nenufary uwiecznił Claude Monet w cyklu obrazów „Lilie
wodne”. Kwiaty te przedstawione zostały na witrażu świętego Franciszka z Asyżu w bazylice mniejszej oo. Franciszkanów w Krakowie. A te dąbrowskie sfotografowała
Milena Sobieraj.
MŁ

Zauważyłeś coś niepokojącego. Interwenuj!
• Straż Miejska, telefon 986 - czynny całą dobę
• Centrum Zarządzania kryzysowego, telefon
32 262 44 10 - czynny całą dobę
• Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego, telefon 32 295 67 18 - czynny
poniedziałek-piątek 7.30- 15.30

Zapraszamy na
fotograficzne,
bezkrwawe
łowy.

Czekamy na
Wasze zdjęcia.
Czekamy na Wasze zdjęcia.
Przesyłajcie je na
przegladdabrowski@
biblioteka-dg.pl
– koniecznie z danymi autora. Najciekawsze opublikujemy na naszych łamach.
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8 wszyscy jesteśmy z Dąbrowy
Poznajmy się

Andrzej
Kulka

Młodzieżowy
Teatr PKZ

brązowy medalista
w Tenisie Plażowym

www.palac.art.pl

Na scenie i na plaży
MAGIA TEATRU

Młodzieżowy Teatr Pałacu Kultury Zagłębia w trakcie wakacji
pojawiał się podczas wydarzeń plenerowych i już wtedy skradł
serce przygodnej publiczności. Jeżeli i ty kochasz spektakle,
a scena woła twoje imię – nadszedł czas, by dołączyć do grupy!
Podczas Dni Otwartych Edukacji Artystycznej PKZ, 9 i 10
września, Młodzieżowy Teatr PKZ będzie czekać na chętnych.
Nie masz doświadczenia? Bez obaw, teatr poprowadzi Ewa
Pawik, która kreuje spektakularne widowiska od A do Z.

Andrzej Kulka (pierwszy z prawej) jest brązowym medalistą
w Tenisie Plażowym. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej w Mistrzostwach Świata w Barcelonie zajął trzecie miejsce w parze
z Pawłem Cichaczewskim w kategorii debel męski advance.

TENIS NA MEDAL

Konkursy rozstrzygnięte

Rok szkolny z nowymi dyrektorami
Koniec wakacji oznacza powrót do szkoły! Początek roku szkolnego to również początek
sprawowania nowych funkcji. Prezydent Marcin Bazylak powołał nowych dyrektorów
w SP nr 10, SP nr 21 i Zespole Szkół Muzycznych. Poznajcie ich!

Adam Ćwik

Wioleta Matysek

Anna Gołkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 10.

Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 21.

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych.

Nauczyciel dyplomowany
z 19-letnim stażem pracy
pedagogicznej. Ukończył
Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Instytut Wychowania Fizycznego
w Gorzowie Wielkopolskim, ponadto ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Placówkami Oświatowymi oraz Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Od 2000 roku nauczyciel wychowania fizycznego,
trener sekcji zapaśniczej w Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz sędzia pierwszej klasy w zapasach. Wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Polski w zapasach, medalistek
Mistrzostw Europy i Świata w zapasach. Aktualnie również prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia
Sportowego.

Absolwentka
Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach – kierunku Filologia
Polska oraz studiów pody plomowych: Historia i Społeczeństwo, Zarządzanie placówkami oświatowymi,
Wiedza o społeczeństwie. Ponadto
ukończyła Kurs kwalifikacyjny dla
nauczycieli przedmiotu „Sztuka”
(muzyka, plastyka). Długoletni czynny egzaminator Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Od ukończenia studiów pracowała
w Szkole Podstawowej nr 10 im. K. Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej.
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Anna Gołkowska ukończyła Liceum
Ogólnokształcące w Bobowej, następnie została absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zawodowo związana ze szkołami
w Dąbrowie Górniczej. W latach 19902002 pracowała jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 31.
W 2002 r. została nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej
i matematyki w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Od 2005 r. pełniła funkcję
wicedyrektora ds. ogólnokształcących w ZSM, a od maja
2019 r. pełni funkcję PO dyrektora szkoły.
Za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała w roku 2009 oraz 2014 nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
Za szczególne osiągnięcia swoich uczniów otrzymała
wielokrotnie listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. AB

#DziejesięwDG 9
Pierwszy budynek w Fabryce Pełnej Życia

Stary nowy warsztat
Po miesiącach prac, została już
odbudowana konstrukcja dachu, doprowadzono kanalizację
sanitarną i deszczową, kończy się
również montaż stolarki okiennej, wyczyszczono konstrukcję
suwnicy, zachowano też charakterystyczną ceglaną elewację. To
ważne, bo budynek należy do
najstarszych obiektów na terenie byłych zakładów DEFUM
− powstał bowiem na początku
minionego wieku. Po remoncie
jego powierzchnia użytkowa będzie wynosić 399 metrów kw.,
jednocześnie przebywać w nim
będzie mogło 267 osób. Prace
powinny zakończyć w ciągu kilkunastu dni, a ich wykonawcą
jest przedsiębiorstwo A. Piaskowski i S-ka. Wartość kontraktu to
5,95 mln zł. – Oczekiwania dą-

browian, wielokrotnie wyrażane
w trakcie konsultacji, były takie,
by w Fabryce stworzyć przestrzeń
wystawową, a jednocześnie miejsce spotkań, prezentacji, koncertów. Budynek byłego warsztatu
elektrycznego nadawał się do
tego wręcz idealnie – historyczny, stylowy, nie za wielki, a jednocześnie wystarczająco duży,
by pomieścić ponad 200 osób
– mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. Przed
końcem roku przestrzeń zacznie
tętnić życiem – będzie to nie tylko miejsce spotkań i wernisaży,
ale także przestrzeń do organizacji sesji zdjęciowych, spotkań
autorskich czy nietuzinkowych
lekcji i warsztatów. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób
niepełnosprawnych.red

To ciekawe!
Warsztat powstał na początku
XX w. − wykorzystywany
był jeszcze w czasach, gdy
dąbrowski zakład wchodził
w skład Towarzystwa
Akcyjnego Zakładów
Kotlarskich i Mechanicznych
FITZNER i GAMPER. To jeden
z najstarszych obiektów
znajdujących się na terenie
byłych zakładów
DEFUM.

fot. Dariusz Nowak

Multimedialne centrum wystawowe, czyli nowa twarz dawnego warsztatu
elektrycznego i oddziału obróbki cieplnej – jednego z najstarszych
i najbardziej malowniczych budynków dawnych zakładów DEFUM – już
niemal skończone. Od niego właśnie zaczęły się prace nad nowym obliczem
centrum Dąbrowy Górniczej.

Miasto i okolice
Komentarz Wojciecha Czyżewskiego

Potrzeba zmiany
Dziś

Polecam dokument. Ma 136
stron, zawiera analizy, mapy,
zestawienia, diagramy, wszystko starannie policzone. Nazywa się „Program Rewitalizacji. Dąbrowa Górnicza 2022”.
Dowiadujemy się z niego, że
dąbrowian najszybciej ubywa
w Śródmieściu (dla przykładu
w latach 2015-2017 zanotowano tu spadek liczby ludności
o 3,14%, podczas gdy wskaźnik dla całego miasta wynosił 1,93%) i to tutaj mamy do
czynienia ze szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (największa
liczba osób długotrwale bezrobotnych i uzależnionych
od wsparcia pomocy społecznej). Do tego kiepskiej jakości
przestrzenie publiczne, niski
poziom bezpieczeństwa oraz
zagrożenia środowiskowe
związane z zanieczyszczeniem
powietrza i nadmiernym ruchem samochodowym. A co

najważniejsze – opisywany
stan rzeczy trwa od lat.

Nadzieja

Tak pięknie o niej pisze Rebecca Solnit. Nie pozostawia
złudzeń: „wojny wybuchną,
planeta się ogrzeje, gatunki
wymrą, jednak to, jak wiele
wojen, o ile stopni i które gatunki da się ocalić, zależy od
tego, czy podejmiemy jakieś
działania”. * Radzi przy tym,
byśmy umieli wyciągnąć lekcję
z naszej obecnej sytuacji w porównaniu z sytuacją dawną.
Ta lekcja brzmi: to, co kiedyś
wydawało się niewyobrażalne (jak łąki w miastach, parki
i zieleńce w miejscu estakad
i dróg szybkiego ruchu), stało się czymś najzwyklejszym
na świecie. Dlatego tak ważne
jest stawianie na przyszłość,
na wykorzystanie możliwości, ale i niepewność. Nadzieja bowiem – zdaniem Solnit
– nierozerwalnie wiąże się

z potrzebą zmiany, a ta rzadko jest czymś prostym. To raczej wijąca się ścieżka, pełna
niespodzianek, prezentów od
losu i niedogodności, na które powinniśmy się przygotować. W Dąbrowie na tę drogę
weszliśmy po odkupieniu terenów byłej fabryki Defum.
Zdecydowaliśmy wówczas, że
tu powstanie nowe centrum,
do dyskusji nad jego przyszłością zapraszając mieszkańców
i ekspertów. Po trzech latach
wiemy: Fabryka Pełna Życia
musi być przedsięwzięciem
ambitnym i silnym ekonomicznie, by przejąć rolę operatora rewitalizacji w mieście.

Jutro

Nowy rynek Dąbrowy Górniczej wytyczono w kwadracie o boku 64 m. Porośnięty
zadbaną trawą, od północy
został zamknięty nowoczesną bryłą pięciopiętrowego
budynku z zielonym dachem,

od wschodu ograniczony halą
wielofunkcyjną z galerią widokową i modnym hotelem,
od zachodu – ceglanymi budynkami dawnej kotłowni,
gdzie swoje usługi oferują
m.in. dąbrowscy rzemieślnicy.
Od południa rynek graniczy
ze starannie odrestaurowaną
halą z początku XX w., w której można skorzystać z oferty
kilkunastu restauracji i barów,
obok – przykryty szkłem – zielony pasaż, dalej miejski browar w historycznym budynku
dawnego wydziału remontowego. Nad wszystkim góruje
wieżowiec z tarasem widokowym połączony z kolejnym
pięciopiętrowym wielofunkcyjnym budynkiem z zielonym dachem. Wokół kawiarnie, wygodne miejsca spotkań,
wodne atrakcje, ślady fabryki
wpisane we fragmenty posadzek dawnych hal, informacje
o historii miejsca i jego największych atrakcjach. W su-

mie 22 budynki o różnym
przeznaczeniu (usługowym,
handlowym, kulturalnym,
biurowym, hotelowym, mieszkaniowym), zatopione w zieleni (wszystkie nowe obiekty
mają ogrody na dachach),
ekologiczne, spójne architektonicznie, nowoczesne. Ponad
5 hektarów nowej przestrzeni, w samym środku miasta,
pomiędzy nowym centrum
przesiadkowym i gruntownie
zmodernizowanym układem
komunikacyjnym wzdłuż linii
tramwajowej. Jedno z moich
ulubionych zdań koncepcji pokonkursowej dotyczącej Śródmieścia Dąbrowy Górniczej
brzmi: „Część wody opadowej
będzie magazynowana w podziemnych zbiornikach retencyjnych i wykorzystywana do
nawadniania terenu”. Widać
zmianę…
* Rebecca Solnit, „Nadzieja w mroku”,
Kraków 2019, str. 37
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Dąbrowski Budżet Obywatel
Od sześciu lat w Dąbrowie Górniczej mieszkańcy decydują o tym, jak powinno wyglądać
ich najbliższe otoczenie, biorąc udział w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym. W tym
roku po raz pierwszy w naszym mieście realizowany jest budżet obywatelski, w ramach
którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują, na co przeznaczyć 3,6 mln
złotych. Głosowanie na zgłoszone projekty będzie trwało od 9 do 15 września. Mieszkańcy
naszego miasta mogą głosować poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na
stronie internetowej budżetu obywatelskiego: bo.dabrowa-gornicza.pl oraz w punktach do
głosowania, których wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tytuł projektu

Opis projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy
koszt realizacji

Tężnia solankowa
w Parku Hallera

Projekt zakłada budowę tężni solankowej w Parku Hallera wraz z infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz zagospodarowaniem terenu wokół tężni.
Pierwszym etapem realizacji projektu będzie przeprowadzenie procesu
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, w trakcie których tężnia
wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowana.

Park Hallera, część A, plac
na górce między placem
zabaw a Miejską Biblioteką
Publiczną. Lokalizacja
w konflikcie z projektem pn.:
Psia Łączka w Parku Hallera.

3 600 000,00 zł

Dęboń Anna

Laboratorium
Możliwości

Projekt zakłada stworzenie pracowni nauki i zabawy, przestrzeni wolnej i (do)
wolnej edukacji, rozbudzania artystycznych i naukowych pasji, ciekawości
świata oraz miłości do przyrody. Miejsca będącego jednocześnie pracownią
doskonalenia zawodowego dąbrowskich nauczycieli, centrum metodycznego
wsparcia, promocji wartościowych praktyk oraz upowszechniania nowoczesnych rozwiązań mających na celu odnowę szeroko pojętej szkoły, poprzez
inspirowanie do zmiany, by uczyć (się) lepiej i skuteczniej. Laboratorium Możliwości ma być wspólnotą pozytywnych edu-relacji i działań na rzecz integracji
oraz współpracy w obszarze kultury i edukacji dla poprawy kondycji szkół,
by stały się szkołami marzeń, dla dobra dzieci-uczniów, dla przyszłości i dla
rozwoju miasta. Organizowane w ramach projektu: zajęcia, warsztaty, debaty, wydarzenia, spotkania skierowane będą do dzieci, młodzieży, dorosłych,
a także do placówek oświatowych oraz podmiotów działających w mieście
w obszarze edukacji, kultury i animacji społecznej. Realizacja projektu zostanie
zlecona w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Teren miasta. Lokal/lokale,
w których zorganizowane
będzie Laboratorium
Możliwości wskazane
zostanie po rozstrzygnięciu
konkursu ofert na realizację
zadania.

161 200,00 zł

Dywańska Katarzyna

50 miejsc
parkingowych
i poprawa
bezpieczeństwa

Projekt zakłada budowę parkingu na ok. 52 miejsca wraz z drogami manewrowymi. Dokładna ilość miejsc uzależniona będzie od wykonanego projektu
budowlanego. W szacunkowych kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz
wykonanie inwestycji.

Teren naprzeciwko bloku
przy ul. Tysiąclecia 3

409 350,00 zł

Grzegorczyk Joanna

Psia Łączka
w Parku Hallera

Projekt zakłada wygrodzenie i oświetlenie części Parku Hallera, która
przeznaczona zostanie na wybieg dla psów. W ramach projektu wykonane
zostanie ogrodzenie, zamontowane zostaną przeszkody dla psów oraz
elementy małej architektury: ławki i kosze.

Park Hallera, część A, plac na
górce między placem zabaw
a Miejską Biblioteką Publiczną. Lokalizacja w konflikcie
z projektem pn.: Tężnia
solankowa w Parku Hallera.

277 119,00 zł

Kosakowski Sebastian

Modernizacja
Parku Historyczno-Militarnego
„Reduta”
Muzeum Miejskiego Sztygarka

Projekt zakłada wykonanie prac porządkowo – remontowych Parku Historyczno -Militarnego „Reduta” znajdującego się przy Muzeum Miejskim
„Sztygarka” polegających na wyznaczeniu ciągów komunikacyjnych pomiędzy eksponatami, montaż oświetlenia, aranżację zieleni, montaż ogrodzenia
oraz monitoringu wizyjnego.

Muzeum Miejskie Sztygarka
przy ul. Legionów Polskich 69

210 794,00 zł

Drony, dotacje
i fundusz
antysmogowy

Projekt zakłada przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości
powietrza poprzez stopniowe eliminowanie smogu w naszym mieście.
Cel ten realizowany byłby poprzez działania:
•
doradczo – informacyjne (konsultanci pomagający pozyskać fundusze
związane z wymianą piecy, termomodernizacją lub instalacjami oze,
przydzieleni do konkretnych gospodarstw domowych zagrożonych lub
dotkniętych ubóstwem energetycznym),
•
inwestycyjne – opracowanie kompleksowego programu pomocy
mieszkańcom gospodarstw zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem
energetycznym,
•
kontrolne – zakup dronów wraz z mobilną platformą pomiarowo -rejestracyjną do badania zanieczyszczeń powietrza.
Regulamin naboru osób objętych wsparciem byłby opracowany wspólnie
z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Teren miasta Dąbrowa
Górnicza

Nazwisko i imię
autora/autorów
Bałdys Waldemar,
Ciastoń Łukasz,
Harańczyk Ryszard,
Jasiński Leszek,
Możdżeń Ewelina,
Nowak Aleksandra,
Pawlik Krystyna,
Zabiegała Stanisław

Kudela Małgorzata
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lski – czas na Twój głos!
Lp.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nazwisko i imię
autora/autorów

Opis projektu

Zakup i wyposażenie nowego
specjalistycznego
samochodu do
przewozów psów
ratowniczych dla
jednostki ratowniczo-poszukiwawczej OSP
Okradzionów

Projekt zakłada zakup specjalistycznego samochodu (wraz z wyposażeniem)
do przewozu psów ratowniczych dla jednostki OSP Okradzionów – Dąbrowskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej. Grupa ratownicza funkcjonująca w strukturze OSP specjalizuje się w poszukiwaniu osób zaginionych
zarówno w terenie, jak i na skutek katastrof budowlanych przy użyciu psów
ratowniczych. Celem projektu jest zapewnienie pełnej mobilności grupie
poszukiwawczej tak, aby w jak najkrótszym czasie mogła dostać się wraz
z psami na miejsce zdarzenia.

Teren miasta

400 000,00 zł

Dąbrowska
Pustynia
Błędowska

Projekt zakłada promocję Pustyni Błędowskiej poprzez organizację cyklu
warsztatów studyjnych i szkoleń z udziałem mieszkańców, organizacji
pozarządowych oraz podmiotów związanych z Pustynią. Efektem projektu
będzie m.in. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Dąbrowskiej” części Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia pod względem wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjno-sportowe i połączenia w jeden obszar
ze zrewitalizowanym „małopolskim” obszarem Pustyni.

Teren „Pustyni Błędowskiej”

220 000,00 zł

Zagłębiowskie
Noce Operowe

Projekt zakłada organizację festiwalu poświęconego muzyce klasycznej.
Celem festiwalu jest popularyzowanie muzyki operowej, operetkowej,
musicalowej wśród mieszkańców miasta. Festiwal odbędzie się w formie
dwudniowych koncertów:
•
dzień pierwszy: koncert operowo-operetkowy z towarzyszeniem
solistów z polskich oraz europejskich scen operowych, orkiestry oraz
pary baletowej;
•
drugi dzień: koncert najpiękniejszych chórów operowych z towarzyszeniem solistów z polskich i europejskich scen operowych, orkiestry
oraz pary baletowej.
Szczegółowy regulamin udziału w wydarzeniu zostanie opracowany, a następnie skonsultowany z Radą Seniorów i Radą Młodzieży.

Pałac Kultury Zagłębia

114 000,00 zł

Sylwia Szałwińska

Podlesie Pełne
Życia

Projekt zakłada rewitalizację „Parku Podlesie” z zachowaniem rekreacyjno
– kulturalnego charakteru Parku. W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, w wyniku których
wypracowana zostanie koncepcja zagospodarowania obszaru: od dawnej
strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej. Koncepcja będzie wypracowana w taki sposób, aby jej realizacja mogła być wdrażana w sposób etapowy. W ramach projektu na kwotę ≈ 3 410 000,00 zł zostanie zrealizowany
etap wskazany przez mieszkańców i projektanta. Koszt prac związanych
z przygotowaniem koncepcji wraz z konsultacjami to ok. 190 000,00 zł.

Park Podlesie

Szymiec Elżbieta

Łączymy seniorów
w Dąbrowie Górniczej
– bal międzypokoleniowy w Domu
Kultury Ząbkowice

Projekt zakłada organizację balu międzypokoleniowego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Celem projektu jest aktywizacja zarówno osób
starszych, jak i młodszych, integracja międzypokoleniowa, promowanie
pozytywnego wizerunku osób starszych, kształtowanie klimatu wzajemnej akceptacji, ograniczenie izolacji społecznej osób w podeszłym wieku.
Proponowany termin organizacji wydarzenia: I kwartał 2020 r. Szczegółowy
regulamin udziału w wydarzeniu zostanie opracowany, a następnie skonsultowany z Radą Seniorów i Radą Młodzieży.

Dom Kultury Ząbkowice ul.
Chemiczna 2

42 760,00 zł

Uchto Anna

Budowa interaktywnego przejścia
dla pieszych przy
ul. Staszica

Projekt zakłada przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych i utworzenie
aktywnego przejścia informującego kierowcę o osobie znajdującej się na
przejściu. W jego ramach zostaną wykonane i zamontowane zsynchronizowane elementy: czujnik ruchu, świetlne elementy punktowe w jezdni, znak
drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą.

Przejście dla pieszych przy ul.
Staszica (zbieg ulic: Staszica,
Starocmentarnej i Wojska
Polskiego)

90 000,00 zł

Festiwal teatrów
dziecięcych „Pora
na Teatr”

Projekt zakłada organizację cyklicznych spektakli teatralnych skierowanych
do rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat. Spektakle będą inspirowane
polską i zagraniczną literaturą dla dzieci. W ramach projektu planuje się
zorganizować 25 spektakli w dwóch edycjach od marca do czerwca oraz od
września do listopada. Szczegółowy regulamin udziału w wydarzeniu (w tym
zasady odbioru bezpłatnych wejściówek) zostanie opracowany, a następnie
skonsultowany z Radą Młodzieży oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży.

Miejska Biblioteka Publiczna
Al. T. Kościuszki 25; Filia nr 8
MBP ul. Ofiar Katynia 93

61 300,00 zł

Dąbrowa
młodzieży.
Dąbrowa teatrów

Projekt polega na organizacji jednodniowego festiwalu teatralnego
z udziałem grup teatralnych, ze szkół i ośrodków kultury z Dąbrowy Górniczej. W jego ramach odbędą się trzy części:
•
część pierwsza (niekonkursowa), obejmuje przegląd widowisk,
•
część druga – barwna parada ulicami miasta,
•
część trzecia – obejrzenie spektaklu w wykonaniu studentów
Celem festiwalu jest kształtowanie twórczej postawy młodych ludzi, rozwijanie uzdolnień i pasji związanych ze światem kultury i sztuki, rozbudzanie
postaw wrażliwości i otwarcia, integracja oraz wymiana doświadczeń młodzieży z grup teatralnych działających w mieście. Współpracę przy realizacji
projektu zadeklarowały instytucje: Pałac Kultury Zagłębia, I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego.

Pałac Kultury Zagłębia,
Park Zielona lub plaża na
Pogorii III

56 747,00 zł

Łaskawiec Jerzy

Łukasik Zbigniew

Majchrowska Roksana

Wiśnicka Marta

Wiśniewska
Małgorzata

Lokalizacja projektu

Szacunkowy
koszt realizacji

Tytuł projektu

3 600 000,00 zł
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12 kultura / biblioteka
Ale to już było...

Żegnajcie wakacje!
Wakacyjny czas w dąbrowskiej książnicy upłynął pod
hasłem „Legendarne Lato”. Na czytelników czekał ogrom
atrakcji: od zajęć warsztatowych, przez wycieczki, aż po
ogniska czwartkowe.

Studio biblioteka

Finał tuż tuż!
Przygotowania do III etapu 21. edycji konkursu
„Pamiętajmy o Osieckiej”
idą pełną parą! Poczytalni
dopracowują najmniejsze
szczegóły swoich finałowych występów.
Przemysław Smolarski, Janusz Golec, Mateusz Jurczyk
oraz Radosław Bernstock ponownie wykonają dwa
utwory: „Kiedy mnie już nie będzie” oraz „Uciekaj moje
serce”, które zapewniły im miejsce w finale konkursu.
Koncerty odbędą się w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Studiu Agnieszki Osieckiej w Warszawie,
a także w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu.
Z kolei Koncerty Galowe będą miały miejsce w Teatrze
Nowym w Poznaniu. Trzymamy kciuki za naszych
utalentowanych kolegów!
/MB/

Stu sześćdziesięciu najaktywniejszych młodych czytelników
wyruszyło z nami do Warowni
Pszczyńskich Rycerzy, gdzie
mieli okazję zwiedzić zamek,
wziąć udział w warsztatach
pieczenia chleba, zapoznać się
z tajnikami sztuki rycerskiej
czy upiec kiełbaski na iście
średniowiecznym ognisku.
Bezapelacyjnym hitem okazały się Ogniska Czwartkowe,
organizowane za budynkiem
Biblioteki Głównej. Cztery
wieczory pełne animacji,
warsztatów plastycznych
i performatywnego czytania
legend były doskonałą okazją
do wspólnego spędzania czasu
za pan brat z kulturą.
Smoki, stwory i inne potwory
przewijały się z kolei przez
całe wakacje we wszystkich
bibliotecznych filiach. Moc
warsztatów, zajęć i konkursów
z legendami w tle przyciągał
rzeszę młodych czytelników,
którzy bezapelacyjnie wygrali
walkę z nudą w mijające już
wakacje.
Akcja Lato była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta./MB/

do zobaczenia

Pogoria
jak malowana

Z życia filii bibliotecznych

Królewskie zakończenie
Uczestnicy wakacyjnych zajęć w strzemieszyckiej Filii nr 8 celebrowali zakończenie
Legendarnej Akcji Lato na „Rycerskim
balu”. Finał akcji miał iście królewski charakter – nie zabrakło księżniczek, książąt
i rycerzy, którzy skupieni wokół zamku
oddawali się uroczystemu biesiadowaniu.
W programie przewidziano m.in. naukę
tańca dworskiego, pokaz mody królewskiej, konkurencje z książką, turniej i pasowanie na rycerza. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody za aktywny
udział w organizowanych zajęciach./MB/
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Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w ramach projektu kulturalnego
„Jubileuszowe Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne 2019” zorganizowało plener plastyczno-literacki w Jacht Klubie Pogoria III. Jego efektem
jest wydanie katalogu poplenerowego „Pogoria”,
w którym zamieszczono prace uczestników. Wernisaż wystawy i promocja katalogu połączona ze
spotkaniem poetycko-muzycznym odbędzie się
4 września o godz. 17:00 w Bibliotece Głównej.
Wstęp wolny. Projekt otrzymał dofinansowanie
z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej./MB/

kultura / biblioteka 13
już za kilka dni, za dni parę...

Bezpłatne
warsztaty!
Jak co roku,
dąbrowska
biblioteka zaprasza
do zapoznania się
z nową ofertą zajęć
dla małych i dużych!
Bezpłatne warsztaty
ruszają już
w połowie września
w Bibliotece Głównej
(ul. T. Kościuszki
25) oraz w Filii nr 8
(ul. Ofiar Katynia 93).

WIĘCEJ

Wśród tegorocznych propozycji
znalazły się cieszące niesłabnącą popularnością zajęcia językowe (angielski, łacina), plastyczne
(dla dzieci i dorosłych) czy muzyczne (gitara, akordeon, emisja
głosu). Nie zabrakło też miejsca
dla uwielbianego przez Naszych
Czytelników LEGO – zarówno
w wersji konstrukcyjnej, jak i tej
zakładającej programowanie. Za-

czasoumilacz

literacka pracownia

Objazdowe
czytanie

Co to koto?

grać z nami będzie można w brydża, szachy i gry planszowe. Mocną
pozycją będą także zajęcia z tańca
towarzyskiego dla początkujących,
warsztaty dziennikarskie i smyko-multisensoryka dla najmłodszych.
„Lekkie pióro” będzie można doskonalić pod okiem Pauliny Wróbel – dąbrowskiej pisarki.
Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 5 września; w Bibliote-

W tym miesiącu Literacka Pracownia Artystyczna wkroczyła na muzyczne tory. To
właśnie w jej czeluściach powstał instrument wzorowany na tradycyjnym japońskim „koto”. Należący do grupy chordofonów szarpanych narodowy instrument
Japonii pozwala na wydobycie dźwięków
chromatycznych oraz efektu typu vibrato.
Koto został stworzony z drewna, a jego
front zdobi grafika inspirowana japońską
ilustracją, która została wykonana farbami
akrylowymi./MB/

Podczas tegorocznej odsłony
akcji „Narodowe Czytanie”
Para Prezydencka zaproponowała do czytania polskie nowele, m.in. „Katarynkę” B. Prusa,
„Orkę” W. Reymonta, „Dym”
M. Konopnickiej. Biblioteczną
grupę animatorów będzie można spotkać 7 września w godz.
16:00-19:00 np. w Parku Hallera, na terenie Fabryki Pełnej
Życia, na Osiedlu Mydlice
czy w Strzemieszycach Książkę poleca
Wielkich. Czytania perJolanta
formatywne będą miały
Wróbel charakter angażujący – nie
bibliotekarka
bójcie się więc do nas dołączyć i odkryć na nowo słynne
utwory!/MB/

popularni czytają

KONTAKT

ce Głównej od godz. 8:00 pod
nr tel. 32 639 03 01, natomiast
w Filii nr 8 od godz. 10:00 pod
nr tel. 32 262 20 64. Szczegółową ulotkę dot. zajęć znajdziecie
na naszej stronie: www.biblioteka-dg.pl, Facebooku: www.facebook.com/bibliotekadg, a także
poprzez sprawdzenie naszego
kodu QR!
/MB/

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. T. Kościuszki 25

czy wiesz że...
Fanom thrillerów psychologicznych z nurtu
domestic noir proponuję: „Zanim pozwolę ci
wejść Jenny Blackhurst.
Intrygująca fabuła, nagłe zwroty akcji, sekrety
z przeszłości, destrukcyjne relacje, narastające
napięcie i ciekawy finał.
A z pozoru zwyczajne
życie trzech przyjaciółek…

tel. 32 639 03 00
fax. 32 639 03 10

strona internetowa
www.biblioteka-dg.pl

instagram
www.instagram.com/bibliotekadg

facebook
@mbpdg
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14 z życia dzielnicy, osiedla i ulicy
OSP Trzebiesławice z nowym wozem strażackim

Społecznicy i ochotnicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiesławicach
wzbogaciła się o nowy
wóz strażacki.

Koszt zakupu pojazdu to
blisko 760 tysięcy złotych.
Pieniądze pochodzą zarówno z miasta, ale także ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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fot. OSP Tucznawa

Volvo najprawdopodobniej zastąpi 35-letniego Jelcza. Dzięki
napędowi 4×4 samochód ten będzie ułatwiał strażakom dotarcie
do trudno dostępnych miejsc, co
w przypadku pożarów traw i zadrzewień zdarza się dość często,
bo to właśnie do tego typu zdarzeń OSP Trzebiesławice wzywana jest najczęściej.
Oprócz gaszenia pożarów
strażacy zajmują się także
wypompowywaniem wody
z zalanych posesji i budynków, usuwaniem powalonych
drzew, a czasami zabezpieczeniem miejsca wypadku. Jeśli
trzeba, usuwają także gniazda
os i szerszeni.
Strażacy oraz mieszkańcy
bardzo cieszą się z nowego

nabytku, gdyż jest to pierwszy
w historii jednostki fabrycznie
nowy samochód pożarniczy.
Wszystkie wcześniejsze samochody, zanim trafiały do
jednostki, były już dość mocno
wyeksploatowane.
mw

Strażacy z Trzebiesławic po raz pierwszy w historii otrzymali fabrycznie nowy wóz bojowy.

z życia dzielnicy, osiedla i ulicy 15
Dąbrowa z bliska

OKRADZIONÓW

Odkryj na nowo
Zagłębiowską Szwajcarię

1977 r.
Rozwój wsi, jako letniska
Zagłębia Dąbrowskiego
fot. Dariusz Nowak

Kolonie w Okradzionowie?
Wypoczynek na łonie natury?
Czemu nie! Poznajcie
„uzdrowisko” naszych
pradziadków!

Przyłączenie do Dąbrowy
Górniczej

Początek
XX wieku

Dzisiaj to niezwykle
atrakcyjna zielona dzielnica
Dąbrowy Górniczej
z doskonale działającym
klubem sportowym
„Przemsza”,
który
w czerwcu
obchodził
70-lecie
istnienia.

Okradzionów został przyłączony
do Dąbrowy Górniczej w 1977 r. Na
początku XX w. pełnił funkcję letniska wypoczynkowego dla mieszkańców
zanieczyszczonego przez przemysł
Zagłębia Dąbrowskiego. Organizowane były nawet kilkudniowe
kolonie dla dzieci oraz obozy
harcerskie w tych rejonach.
A to wszystko za sprawą malowniczej scenerii Okradzionowa, wchodzącego w skład tzw.
Zagłębiowskiej Szwajcarii.  red

Razem możemy więcej

Piotr Seremetr w bieganiu
odnalazł sposób, by zaangażować się w życie społeczności
Dąbrowy Górniczej.
Aktywny jest od zawsze, bezustannie pędzi przed siebie, zachęcając przy tym mieszkańców naszego miasta do udziału
w wydarzeniach sportowych.
Założyciel Stowarzyszenia
Aktywna Dąbrowa zdecydowanie nie cierpi na nudę, żyje
w ciągłym ruchu, codziennie
poznaje nowych ludzi, przyjmując kolejne wyzwania.

Piotr zauważa ogromne
możliwości naszego miasta
w kwestii rekreacyjnej i wykorzystuje potencjał obiektów sportowych czy przyrodniczych, by zorganizować coś
nowego. Największą satysfakcję ze swojej pracy daje
mu dobre słowo uczestnika
biegu, który dziękuje za zorganizowaną imprezę. W te
wakacje były aż dwie: Półmaraton Suhara na pustyni
Błędowskiej oraz VII Bieg
Świetlików. 
red

fot. Dariusz Nowak

Życie w biegu
Piotr Seremetr – aktywny od
zawsze, bezustannie pędzi
przed siebie, zachęcając przy
tym mieszkańców do udziału
w wydarzeniach sportowych.
Założyciel Stowarzyszenia
Aktywna Dąbrowa

Na gorącym uczynku…

1
SIERPNIA

W Dąbrowie Górniczej przy ul.
Królowej Jadwigi mundurowi
z wydziału prewencji zatrzymali
podejrzanego o napad na jeden
ze sklepów. Mężczyzna groził
sprzedawcy i zgarnął pieniądze ze
sklepowej kasy.

9
SIERPNIA

Pozostawiony bez opieki
owczarek niemiecki zagryzł dużo
mniejszego od siebie psa rasy York.
Dramatyczne zajście miało miejsce
na placu w Gołonogu w obecności
małych dzieci i właściciela
mniejszego zwierzęcia.

Zauważyłeś zagrożenie
- zadzwoń!

997
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16 nasza historia
Kartka z kalendarza
„W dniu imienin jaśnie
panującego Cesarza
Franciszka Józefa, Naczelny Wódz armii austrowęgierskiej arcyksiążę Fryderyk (książę
cieszyński) wydał rozporządzenie, na mocy
którego powstał szereg
nowych miast, w tym
Dąbrowa Górnicza.
Rozporządzenie weszło w życie 1 października 1916. Pierwszym

Łowcy okazji

18 sierpnia

Walka
o
buławę
1916
burmistrzem został
dąbrowski przedsiębiorca Edward Kosiński. Tym samym swoją
działalność zakończyła
Rada Gminy Dąbrowa
z jej sołtysem Józefem
Kozłowskim”.

W ostatnią sobotę
wakacji odbędzie się
piąta, jubileuszowa
edycja Turnieju
o Buławę Prezydenta
Dąbrowy Górniczej.

Zabawa opiera się na figurkowej
grze historycznej „Ogiem i mieczem”, której zasady można było
poznać w ramach Akcji Lato
2019, podczas spotkań muzealnego Klubu Gier Historycznych.
Okazja do zdobycia zwycięskiej
buławy już 31 sierpnia w gmachu Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.
31 sierpnia – finał akcji lato
w muzealnym Klubie Gier
Historycznych.

Skarb w zasięgu ręki Było, nie minęło...

Sakiewka wójta
Ze zbiorów „Sztygarki”

Przy ulicy 3-go Maja znajduje się
budynek dąbrowskiej Resursy, który
wybudowano w 1895 r. Był to tzw. klub
towarzyski dla miejscowych obywateli.
Występowała w nim m.in. Gabriela
Zapolska. Służył także jako pierwsze
miejsce posiedzeń dąbrowskiej Rady
Miejskiej.

On i ona. Dąbrowianie w parze z historią

Humanitarny burmistrz
Edward
Kosiński

Niepozorny bawełniany
woreczek, z zapisanymi kopiowym ołówkiem liczbami, krył prawdziwy skarb.
W środku znaleziono plik
25-rublowych banknotów
z 1909 r. z portretem cara
Aleksandra III. Ruble te najprawdopodobniej należały
do ostatniego wójta Dąbrowy
Górniczej – Józefa Kasprzyka,
a znalezisko podarowała Muzeum Miejskiemu „Sztygarka”
pani Krystyna Lenart.

Został wybrany na stanowisko pierwszego burmistrza
miasta Dąbrowa Górnicza wkrótce po uzyskaniu przez
Dąbrowę praw miejskich – w 1916 roku. Z zawodu był
inżynierem budowlanym. Prowadził przedsiębiorstwo, które realizowało budowę kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Jego firma wybudowała
także kościół w Strzemieszycach Wielkich.
Pełniąc funkcję publiczną, angażował się
przede wszystkim w pomoc humanitarną
dla głodujących mieszkańców. Podczas
I wojny światowej miasto dotknięte było
znacznym niedoborem żywności. Dzięki E.
Kosińskiemu w mieście funkcjonował Komitet Żywnościowy zlokalizowany w budynku kina Ars, przy ulicy Kościuszki.
Kosiński ustąpił ze swojego stanowiska w 1917 roku na rzecz
Adama Piwowara – wybranego
na pierwszego prezydenta miasta we wrześniu tego roku.
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Kobieta z pogotowia
Maria Szulc 1900 – 1975
Wychowanka Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Zawidzkiej. Podczas I wojny światowej działała w Lidze
Kobiet Pogotowia Wojennego. Panie z tej organizacji opiekowały się m.in. rodzinami
żołnierzy służących na froncie.
Organizowały zbiórki żywności i odzieży oraz przygotowywały paczki, które wysyłano
w rejon walk. Po 1918 roku
Maria Szulc była m.in. nauczycielką biologii w Gimnazjum Emilii Zawidzkiej,
a po II wojnie światowej,
w latach 1945-1955,
była dyrektorem
Liceum Żeńskiego w Dąbrowie
Górniczej.

reklama 17

ArcelorMittal Poland
wspomaga
odwodnienie Rudnej
Odwodnienie ulicy
Rudnej na odcinku od
skrzyżowania z ulicą
Rodzinną do torów
kolejowych Bazy
Przeładunku Rud.
ArcelorMittal Poland aktywnie włącza się w działania
miasta Dąbrowa Górnicza,
które ograniczają uciążliwości wynikające z funkcjonowania firmy w jej najbliższym
otoczeniu. Jednym z nich jest
współfinansowanie budowy
odwodnienia ulicy Rudnej
w Strzemieszycach Wielkich.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 526 tys. złotych, z czego
50 proc. finansuje ArcelorMittal Poland.
Celem inwestycji realizowanej
przez miasto Dąbrowa Górnicza jest skuteczne odprowadzenie wód deszczowych
z rowów usytuowanych po
obu stronach ulicy Rudnej i zabezpieczenie terenu przed ich
szybkim napływem podczas
intensywnych opadów.

Zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu

W latach siedemdziesiątych
teren ten był odwadniany za
pomocą rowów biegnących
w kierunku południowym,
zgodnie z jego naturalnym
spadkiem. Po wybudowaniu
linii szerokotorowej do Bazy
Przeładunku Rud, obszar ten
znalazł się w niecce bez odpływu, w której gromadzą się
wody deszczowe z położonej
w pobliżu zlewni. Jego mankamentem jest brak odpowiedniego odbiornika. Docelowo
odwodnienie terenu umożliwi
wybudowanie, jak najkrótszą
drogą, odprowadzalnika do
cieku Bobrek.
– Kiedy zaczęły się problemy,
w 2016 roku zleciliśmy wykonanie pomiarów geodezyjnych

Inwestycja jest realizowana jako
cel publiczny – w ramach pomocy
mieszkańcom miasta. Połowę
kosztów przedsięwzięcia pokrywa
ArcelorMittal Poland

lustra wody w Bobrku. Ponieważ są to grunty Skarbu Państwa, inwestycję do realizacji
przejęło miasto – wyjaśnia Jerzy Nawłoka z Biura Nadzoru
Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem ArcelorMittal
Poland. – Inwestycja jest realizowana jako cel publiczny
– w ramach pomocy mieszkańcom miasta, a my partycypujemy w połowie kosztów
tego przedsięwzięcia.

Ekologiczne
odwadnianie

Spośród trzech przedstawionych wariantów wybrano projekt najbardziej ekologiczny.
Inwestycja będzie obejmować
budowę rowu otwartego na
odcinku 70 metrów
wzdłuż ulicy Rudnej
(teren częściowo
zabagniony),
budowę kanału na odcinku 45
metrów na
odcinku
całkowity koszt budowy
obejmującym ulicę
odwodnienia ulicy Rudnej
Rodzinną aż do
w Strzemieszycach
zbiornika
Wielkich
retencyjnego
otwartego i dalej kanałem do
cieku Bobrek na odwych do
cinku 24 metrów.
cieku
Bobrek.
Zaletą tego wariantu jest zastoPotrzeba
budowy
zbiornika
sowanie retencji (zdolność do
gromadzenia zasobów wod- retencyjnego wynika z zalenych i przetrzymywania ich ceń ochrony środowiska doprzez dłuższy czas) w postaci tyczących wymogów jak najzbiornika otwartego przed większego retencjonowania
wprowadzeniem wód deszczo wód deszczowych w terenie

526 tys.
złotych

przed ich wprowadzeniem do
istniejących cieków.
Urząd Miejski planuje zakończyć prace jeszcze w tym
roku.
– Bardzo nas cieszy, że możemy wesprzeć inwestycję, która przyczyni się do poprawy
komfortu życia mieszkańców
ulicy Rudnej. Firma Arce-

lorMittal Poland wsłuchuje
się w potrzeby swoich sąsiadów i wspiera projekty, które są dla nich ważne, tak jak
np. bezpieczna infrastruktura – mówi Sylwia Winiarek,
dyrektor Biura Komunikacji
i Dialogu Lokalnego, rzecznik prasowy ArcelorMittal
Poland.
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18 nasze sprawy
Święto plonów 2019

Bezpłatne badania

Dożynki inne niż zwykle

W walce z rakiem
jelita grubego

Tradycyjnie, jak co roku, Dożynki Miejskie odbywać się będą
w parku Hallera. Zaplanowano je na niedzielę 8 września. Tegoroczne obchody Święta Plonów przebiegać będą jednak inaczej niż w latach poprzednich.
Wydarzenie rozpocznie
się o godz. 13.30. Przy
wejściu do parku Hallera uformowany zostanie pochód dożynkowy, który główną aleją
parkową przemaszeruje do
miejsca obchodów tj. sceny przy Zespole Szkół Technicznych. Tam o godz.
14.00 rozpocznie się msza dożynkowa, którą poprowadzi ks. Janusz Sroka,
proboszcz parafii NMP Matki Kościoła
w Ujejscu. O godz. 15.40 nastąpi oficjalne otwarcie uroczystości, potem
wystąpią – koła gospodyń wiejskich
(16.30) oraz Zespół Pieśni i Tańca Gołowianie (16.45). Po warsztatach tanecznych, które rozpoczną się o godz.
18.00, można będzie potańczyć przy
występach Swing Like That (18.45) oraz
Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (20.30).
Występom na scenie towarzyszyć będą
stoiska, pokazy rzemiosła i sztuki ludowej. Można będzie także zbudować
w słoiku swój las, pleść wianki, tworzyć
ludziki z warzyw i lalki z kukurydzy,

wymienić się swoimi
roślinami. Przypomnieć sobie (lub
się nauczyć) grę
w klasy, skakanie
w gumę, rywalizować
w tarciu chrzanu czy praniu na czas. Organizatorzy zadbali także o strefę piknikową, specjalne miejsce
do biesiadowania dla rodzin.
LS
W tym roku za organizację w Dąbrowie Górniczej miejskich imprez
ludowych, obrzędowych, folklorystycznych odpowiada dzielnica
Ujejsce. Wcześniej zorganizowała
„Wyskubek”, czyli darcie pierza,
połączone z zawodami w skubaniu oraz festyn folklorystyczny
„Chlebem i solą – raz na ludowo”,
teraz Miejskie Dożynki. To nie
tylko wielkie wyzwanie dla społeczności Ujejsca, ale także udana
współpraca z przedstawicielami
innych dzielnic, stowarzyszeniami, Urzędem Miasta i Pałacem
Kultury Zagłębia.

Przegląd Dąbrowski | nr 6 (228) sierpień 2019

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej wykrywanym
nowotworem w Polsce, a na świecie z jego powodu umiera
pół miliona osób. Niestety, ta groźna choroba jest bardzo
podstępna, gdyż przez kilka, a nawet kilkanaście lat nie
daje żadnych objawów.
Dlatego warto wykonać badania
profilaktyczne pod kątem wykrycia raka jelita grubego, na które
zaprasza Zagłębiowskie Centrum
Onkologii. Pacjenci zostaną poddani badaniu kolonoskopowemu,
którego celem jest wykrycie zmian
w błonie śluzowej jelita grubego,
które przybierają postać gruczolaków. Podczas badania można je
bezboleśnie usunąć.
Aby wziąć udział w bezpłatnym badaniu, nie trzeba skierowania od lekarza.
Wystarczy przyjść do ZCO i wypełnić ankietę. Zgłoszenia na badanie na
podstawie wypełnionej ankiety, do
pobrania ze strony www.pbp.org.pl.
W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej ankiety są
wyłożone na ladach Kartotek Przyszpitalnych i w Zakładzie Endoskopii.

Więcej szczegółowych informacji
można uzyskać, dzwoniąc pod nr
tel. 32 621 20 09 (godz. 11.00-14.00),
lub pisząc na: endoskopia@zco-dg.pl.
Szczególnie zachęcamy do
przeprowadzenia diagnostyki
osoby w wieku 50-65 lat,
niemające krwawień z przewodu
pokarmowego, biegunek i zaparć
trwających od kilku miesięcy.
Na badanie mogą przyjść też
osoby w wieku 40-49 lat, które
w rodzinie miały jednego krewnego
pierwszego stopnia, chorującego na
raka jelita grubego. Przebadane
zostaną również osoby w wieku
25-49 lat, które mają w rodzinie
potwierdzone
przypadki
zachorowań na zespół Lyncha.
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Rower czy bieganie?

Zerknij w tabelę, kto jest na czele

Nie musisz wybierać!

Sezon tuż, tuż

Dębowy Maraton Biegowo-Rowerowy organizowany
przez Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się 15 września 2019

OGŁOSZENIA
DROBNE
Profesjonalne czyszczenie REFRESH
• tapicerki meblowej
• tapicerki samochodowej
• tapicerki skórzanej
• dywanów i wykładzin
tel. 799 236 978

przy ośrodku Centrum Sportów
Letnich i Wodnych Pogoria III.
Biegacze biegną trasą rowerową (6 km) dookoła jeziora
Pogoria III, a rowerzyści jadą
wyznaczoną trasą (ok. 30 km)
wokół zbiorników Pogoria III
i IV. Start i meta trasy biegowej oraz rowerowej znajdują się
w tym samym miejscu. W zawodach mogą wziąć udział
drużyny dwuosobowe, ale też
osoby startujące indywidualnie.
Zgłoszenia przyjmowane
są do 9 września 2019 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.csir.pl,
www.sts-timing.pl.MH

Skład prawie skompletowany, treningi
idą pełną parą. MKS
szykuje się do nowego sezonu.
Zmagania koszykarskiej ekstraklasy dla dąbrowian ruszą
27 września, kiedy zmierzą
się na wyjeździe z GTK Gliwice. Trener Michał Dukowicz zbudował już prawie
całą drużynę, zasili ją jeszcze tylko jeden nowy gracz.
W zespole znaleźli się za-

wodnicy z lig polskich oraz
zagranicznych. Aktualna
kadra MKS Dąbrowa Górnicza to: Jakub Kobel, Marek
Piechowicz, Filip Put, Darrell Harris, Radosław Chorab, Konrad Dawdo, Iwan
Wasyl, Tavarius Shine, Robert Johnson, Bryce Douvier
i Dominic Artis. MKS trenuje
w Dąbrowie, w planach ma
również kilka sparingów.
PK
Robert Johnson,
nowy zawodnik MKS
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowski gwiazdozbiór

Z dąbrowskich kortów
do zawodowych
turniejów
ZACZYNAŁA NA DĄBROWSKICH KORTACH, A TERAZ
OSIĄGA NIESAMOWITE SUKCESY W ZAWODOWYCH
TURNIEJACH. NASZA DZIEWCZYNA – MAJA
CHWALIŃSKA – ZOSTAŁA MISTRZYNIĄ!
Dąbrowianka może pochwalić się
ogromnym sukcesem! Maja została mistrzynią turnieju Śląskie Open
2019 i po raz pierwszy w karierze
może cieszyć się z triumfu w zawodowym turnieju singlowym. Pula nagród
w turnieju to aż 25 tysięcy dolarów! –
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Nigdy wcześniej nie wygrałam turnieju
zawodowego, raz byłam tylko w finale
mniejszej imprezy. To faktycznie mój
największy dotychczasowy sukces, ale
mam nadzieję, że w przyszłości przyjdą
jeszcze większe. – zapowiada siedemnastolatka. 
AB

(Nie) tylko dla orłów

Stojaki dla najlepszych rowerzystów
Dwadzieścia nowych stojaków na rowery powędrowało do zwycięzców akcji Rowerowy Maj − przedszkola nr
14 i SP 28.
Dzieci i młodzież z dąbrowskich
szkół i przedszkoli rywalizowały
ze sobą na rowerach, hulajnogach
i rolkach. W sumie jeździło prawie
2 tysiące uczniów z 146 klas z 16
placówek. Za nimi ponad 46 tysięcy przejazdów. Zasady były proste:
każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju na lekcje docierał w sposób aktywny: na rowerze,
hulajnodze, rolkach czy deskorolce,

otrzymywał naklejki do specjalnego dzienniczka i na wspólny plakat
klasowy. Naklejki jako punkty były
sumowane.
ww

Metalowe stojaki są nagrodą,
którą przygotował ArcelorMittal.
Przetopiono je ze złomowanych pieców
grzewczych. Dla dzieci to również
praktyczna lekcja ekologii.
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20 kultura / Pałac Kultury Zagłębia
#KulturalnaDąbrowa
NA ZIELONO
I Z PRZYTUPEM

Diego 17:00
Ból i blask 19:30

30.08-4.09
6-11.09

Na zawsze razem 17:00

19:30
17:00
Piłsudski
19:30

Pewnego razu... w Hollywood

13-18.09
Nowy cykl koncertów plenerowych, czyli „w Zieloną
gramy”, okazał się strzałem w dziesiątkę! W lipcowe
i sierpniowe weekendy gościliśmy muzyków z bliska i z daleka. W Kręgu Tanecznym
oraz na scenie przy fontannie
rozbrzmiewała muzyka z całego świata, a atmosfera tych
spotkań była fenomenalna.
To też wasza zasługa drodzy
widzowie – uśmiechy, brawa
i tańce były wisienką na torcie
tego projektu.

UNIWERSYTET
TRZECIEGO
WIEKU

14.09

Operacja.
15:00
Człowiek w czerni

19.09

Apollo 11 19:00

20-25.09
27.09-2.10

Piłsudski 15:00
Dzięki Bogu 17:00
Piłsudski 19:30
Parasite 17:00
Mowa ptaków 19:30

FOTOGRAFIA W KADRZE
„Fotografia w Kadrze” to nowy cykl spotkań z artystami
oraz teoretykami zajmującymi się na co dzień zagadnieniami
związanymi z tytułową fotografią oraz sztuką nowych mediów.
Co dwa miesiące będziemy gościć nową postać, a startujemy
3 października o godz. 18:00.
Cykl otworzy Adam Sobota,
dr nauk humanistycznych,
autor wystaw i opracowań
z zakresu historii fotografii
polskiej i sztuki współczesnej,
do 2018 związany z działem
fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Bilety w cenie 8 zł.

DIKANDA NA DESER
Wykłady z filozofii, historii sztuki i psychologii, klub
literacki, sekcja malarstwa
i rysunku, a może joga lub
gimnastyka rekreacyjna? To
tylko część zajęć, które oferuje
Uniwersytet Trzeciego Wieku
działający od 13 lat w Pałacu
Kultury Zagłębia. Zajęcia rozpoczną się w październiku, ale
zapisać należy się wcześniej i –
co bardzo ważne – osobiście.
Punkt rekrutacyjny będzie
czynny w dniach 2-13 września od 10:00 do 14:00.

DOWIEDZ SIĘ

WIĘCEJ

www.palac.art.pl

Sezon wakacyjny zakończymy cyklem „Muzyka nad wodą”.
W piątek, 30 sierpnia o godz. 20:00, spotkamy się na plaży
miejskiej Pogoria III, by wsłuchać się w fantastyczne i unikalne
dźwięki zespołu Dikanda. Oryginalne kompozycje i orientalne
inspiracje, muzyka z bałkańską, cygańską i indyjską nutą – oto
emocjonalna podróż po etnicznych brzmieniach! Dikanda to pełna energii, charyzmy i prawdziwych uczuć muzyczna opowieść,
która rozgrzeje publiczność w sierpniowy wieczór. W przypadku
niesprzyjającej pogody koncert zostanie przeniesiony do Pałacu
Kultury Zagłębia. Wstęp wolny.
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DNI OTWARTE
EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ
Już za chwilę rusza nowy
sezon artystyczny w Pałacu
Kultury Zagłębia. Nasze sale
znów zapełnią się ciekawymi
świata uczestnikami w każdym wieku, którzy będą
zgłębiać tajniki w dziedzinie
tańca, nauki gry na instrumentach i sztuk plastycznych. Każdy znajdzie coś dla
siebie, a nasi najmłodsi kursanci mają zaledwie 1 rok!

Nie czekaj z zapisem na zajęcia siebie lub dziecka – liczba
miejsc i terminów jest ograniczona, a listy zapełniają
się błyskawicznie. Odwiedź
Pałac Kultury Zagłębia podczas Dni Otwartych Edukacji Artystycznej 9 i 10
września. Poznaj naszych
instruktorów i zagwarantuj
sobie wspaniałą, artystyczną
przygodę.

