Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

MOPT –
budynku

kreatywnie

on-line

i

w

25 maja 2020
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Rekrutacja
do
szkół
ponadpodstawowych. Sprawdź ofertę
dąbrowskich szkół!
25 maja 2020
Dąbrowa Górnicza, Koronawirus, Kultura

Dla dąbrowskiej fundacji zagra
internetowy, muzyczny festiwal
22 maja 2020
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

MOPT –
budynku

kreatywnie

on-line

i

w

Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Rekrutacja
do
szkół
ponadpodstawowych. Sprawdź ofertę

dąbrowskich szkół!
Dąbrowa Górnicza, Koronawirus, Kultura

Dla dąbrowskiej fundacji zagra
internetowy, muzyczny festiwal
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Opryski
przeciwko
kleszczom

komarom

i

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza to największe pod względem powierzchni miasto
województwa śląskiego i największy ośrodek przemysłowy
Zagłębia Dąbrowskiego. Dawniej na jej terenie znajdowały się
lasy dębowe, stąd jej nazwa. Dziś liczy blisko 120 tysięcy
mieszkańców i ma powierzchnię 188 km kw., co pod tym kątem
plasuje ją w pierwszej dziesiątce największych miast w kraju.
W latach 70. ubiegłego wieku powstał tu największy w Polsce i
jeden z największych w Europie zespół zakładów przemysłowych
Huta Katowice. W szczycie swojej produkcji jeden konwertor
stalowni wytwarzał 500 ton stali na godzinę. Z kolei w 1995
roku zakończyła się historia dąbrowskiego górnictwa. Stało się
to w momencie, gdy na powierzchnię wyjechała ostatnia tona
węgla z kopalni „Paryż”.
W granicach Dąbrowy Górniczej znajduje się znaczna część
Pustyni Błędowskiej, zwanej Polską Saharą. Największą atrakcją
turystyczną w mieście są jeziora o wspólnej nazwie Pogoria.
Największe z nich to Kuźnica Warężyńska z zaporą, która
idealnie nadaje się na turystyczne wypady. Miejsce jest

przystosowane do rekreacji i uprawiania sportów wodnych.
W Dąbrowie Górniczej jest wiele ciekawych i cieszących oko
parków. Najładniejszym i największym w mieście jest Park
Zielona. Do Dąbrowy jak magnes przyciąga też Park Wodny Nemo,
który jest największym kompleksem tego typu w województwie
śląskim, ma powierzchnię około 5 ha.
W Dąbrowie Górniczej urodził się jeden z najbardziej znanych i
cenionych polskich aktorów, Janusz Gajos. Stąd pochodzi
również czołowy artysta polskiej sceny muzycznej, Dawid
Podsiadło. Miasto zapisało się na kartach historii polskiej
literatury. O Dąbrowie Górniczej w utworach „Dym”, „Hanysek”,
„Ofiara pracy” pisała Maria Konopnicka.
Jednym z najbardziej charakterystycznym obiektem w Dąbrowie
Górniczej jest Pałac Kultury Zagłębia.
Galeria/video
Artykuły archiwalne
Dąbrowa Górnicza

Otwarcie
sportowych

kolejnych

obiektów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020
roku, otwarte zostały niektóre obiekty sportowe w naszym
mieście. Od 8 maja można korzystać z części obiektów
sportowych o charakterze otwartym oraz z boisk typu „Orlik”,
zachowując środki ostrożności oraz stosując się do narzuconych
reguł…
20 maja 2020 3 min read
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Mniej koszeń, dłuższa trawa
W tym roku w mieście mniej terenów objętych będzie koszeniami.
Tam gdzie to konieczne, trawa przycinana będzie wyżej. To
sposoby na ograniczenie negatywnych konsekwencji suszy. W
Dąbrowie Górniczej ponad 225,5 ha trawników i zieleńców
utrzymywanych jest przez miasto. Aktualnie tylko 87,2 ha
będzie koszone. Koszenia…
20 maja 2020 2 min read
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Online o funduszach unijnych
W czwartek odbędą się kolejne bezpłatne konsultacje online dla
przedsiębiorców. Prowadzący działalność gospodarczą mogą też
na bieżąco korzystać ze wsparcia Dąbrowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości i Urzędu Miejskiego. Tym razem porad i
informacji udzielać będzie Jacek Sztyler – prezes spółki Grupa
Gumułka
Euroedukacja,
członek
Zagłębiowskiej
Izby
Gospodarczej. Podzieli się wiedzą i odpowie na…
20 maja 2020 1 min read
Dąbrowa Górnicza

Konsultacje aktualizacji Programu
Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza
2022
Od 19 maja do 20 lipca br. trwać będą konsultacje projektu
aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa
Górnicza 2022 (aktualizacja – 2020 r.). Obejmują cały obszar
Dąbrowy Górniczej. Do zgłaszania uwag i opinii zapraszamy
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,
jednostki organizacyjne miasta, wszystkich, którzy zgłosili do
programu…

20 maja 2020 2 min read
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Stacje bazowe tylko w zgodzie z
prawem
Urządzenia telefonii komórkowej, które instalowane są na
terenie Dąbrowy Górniczej, powstają w oparciu o przepisy i
normy obowiązujące w całym kraju. Miasta nie mogą w tym
względzie ustalać swoich zasad i muszą stosować się do
polskiego prawa. Przepisy związane m.in. z telefonią
komórkową, budową i…
18 maja 2020 4 min read
Dąbrowa Górnicza, Koronawirus

Kultura lekarstwem na koronawirusa
Miejska Biblioteka Publiczna otwiera się dla czytelników w
najbliższy poniedziałek – 18 maja 2020r. We wtorek – 19 maja
2020r. zwiedzających zaprasza Muzeum Miejskie Sztygarka. Zanim
podamy informacje, jak placówki te pracować będą w najbliższym
czasie, przypomnijmy,
miesiącach. Wraz z…

jak
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18 maja 2020 5 min read
Dąbrowa Górnicza, Koronawirus

W 12 DNIU KWARANTANNY ZRÓB TEST
Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony
koronawirusem? 12. dnia możesz zrobić test w mobilnym punkcie
pobrań. Badanie możesz wykonać w 12 dniu kwarantanny pod
warunkiem, że masz własny samochód, którym pojedziesz na
miejsce pobrań bez kontaktu z innymi osobami.Sprawdź poniżej,
gdzie możesz…
15 maja 2020 2 min read
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Darmowe porady
Godne Życie

prawne

Fundacji

Zgłaszając się do Fundacji Godne Życie, możecie skorzystać z
nieodpłatnych porad obywatelskich i pomocy prawnej. Ze względu
na panujący stan epidemii, porady udzielane są poprzez
teleporadę. Wystarczy zadzwonić pod numer: 32-262-61-43 i
zapisać się na rozmowę telefoniczną z doradcą lub specjalistą
z fundacji. Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Wsparcie w…
15 maja 2020 1 min read
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