
„Wzloty i upadki, czyli radości i smutki miejskiej Radnej”

Katarzyna Zagajska jest Radną Rady Miasta Dąbrowa 
Górnicza w okręgu wyborczym nr 5 dzielnic: 
Ząbkowice, Antoniów Strzemieszyce, Błędów, 
Łęka, Łosień i Okradzionów. Kadencja 2010 – 2014.

W strukturach Rady Miasta pełni funkcje 
przewodniczącej Komisji Prawno – Organizacyjnej, 
wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Sportu oraz 
członkini Komisji Budżetowej, Oświaty i Wychowania, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
W Związku Miast Polskich bierze udział w komisjach 
Dialogu i Partnerstwa, Finansów, Turystyki, 
Kultury Fizycznej i Sportu. Obecnie ma 40 lat, 
jest niezależna finansowo, a zawodowo spełnia 
się jako menager ds. marketingu w branży 
motoryzacyjno – hotelarskiej. Zamężna i 
matka trójki dzieci. 
Współpracuje z Radą Rodziców Zespołu 
Szkół Specjalnych w Dąbrowie Górniczej 
oraz szkołami z Ząbkowic SP-31, SP-21, 
Gimnazjum nr 9. Politycznie, obecnie działa 
i pracuje w Klubie Radnych „Niezależni”.

Wszelkie informacje związane z 
samorządową działalnością Radnej 
odnajdziecie Państwo na stronie 
internetowej: 
www.katarzynazagajska.pl

Szanowni Mieszkańcy! 
Niebawem upłyną cztery lata odkąd 
zaufaliście Państwo młodej, energicznej 
i pełnej pasji w działaniu kobiecie, oddając 
na nią swoje cenne głosy, a tym samym 
powierzając najpilniejsze sprawy Waszych 
dzielnic. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tej 
działalności z perspektywy sukcesów i porażek 
w służbie dla samorządu Radnej Katarzyny 
Zagajskiej. 



Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, w którym zostaną omówione, chociaż niestety 
nie wszystkie ważne przedsięwzięcia podejmowane przez Radną, które zasługują na 
miano sukcesu oraz te, gdzie młodość, entuzjazm i chęć do działania nie przyniosły 
spodziewanych pozytywnych rezultatów.

Pilnie obserwująca poczynania Radnej mieszkanka Ząbkowic z ul. Związku Orła Białego

Co się udało – czyli radości!
W sferze zainteresowania Radnej odnajdujemy bardzo wiele spraw, których 
rozwiązanie, bądź też doprowadzenie do szczęśliwego zakończenia ma służyć 
jednemu celowi – poprawie jakości życia mieszkańców.
Spośród bardzo wielu na najwyższą uwagę zasługują właśnie takie, dzięki którym 
nasze lokalne sprawy malują się w jaskrawych kolorach.

Termomodernizacja Przychodni „Medico – Ząbkowice” 
Starania Zarządu Przychodni „Medico – Ząbkowice”  o przeprowadzenie 
termomodernizacji i odgrzybienia budynku trwały od 2004 roku i nie przynosiły 
oczekiwanych rezultatów. Sprawa ruszyła z miejsca, gdy o interwencję i pomoc w tej 
kwestii została poproszona Radna K. Zagajska. Po wysłuchaniu uzasadnionych obaw 
personelu medycznego związanych z możliwością 
utraty kontraktu z NFZ, Radna zwróciła się z 
prośbą do Prezydenta Miasta o przyznanie dotacji 
celowej na wykonanie koniecznego remontu 
składając pierwszą interpelację we wrześniu 
2011 r. , która niestety nie została przyznana. 
Po kolejnej złożonej w czerwcu 2012 r. część 
prac (2 ściany) z własnych środków wykonał 
MZBM. Jednak na ich dokończenie potrzebne 
były  kolejne w wysokości 207 tys. zł. Czas mijał, 
a wykonane do tego czasu prace mogły zostać 
zmarnowane. Kolejna, trzecia już interpelacja 
Radnej złożona ustnie w dniu 26 III 2014 r. 
o przyznanie dotacji na ten cel przyniosła 
oczekiwany i pozytywny skutek. 
Obecnie remont Przychodni dobiega końca, 
lekarze będą w godnych warunkach przyjmować 
swoich, bardzo licznych pacjentów. Brawo! 
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Plac zabaw i rondo parkingowe w SP 31
Staraniem Radnej K. Zagajskiej doprowadzono 
do ukończenia budowy placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 31. Na otwarcie Radna ufundowała 
tort w kształcie placu zabaw. Plac stał się także 
miejscem, które bardzo licznie i chętnie odwiedzają 
mieszkańcy Osiedla Młodych Hutników. Brawo!

Inne działania zrealizowane na Os. Młodych Hutników i Antoniowie
•	 uzyskanie środków na montaż nowych barierek i przejścia wyspowego 

przed SP nr 31, usunięcie starych, spróchniałych topoli, które stwarzały 
niebezpieczeństwo podczas drogi do szkoły;

•	 wykonanie remontu schodów przy ul. Al. Zwycięstwa wraz z podjazdem dla 
wózków;

•	 na skrzyżowaniu S-1 z ul. Manifestu Lipcowego i Konstytucji zostanie 
zamontowana długo wyczekiwana sygnalizacja świetlna – wzbudzana;

•	 uporządkowanie i wycinka koryta rzeki Trzebyczka na Antoniowie;
•	 doposażenie placu zabaw, wykonanie ekspertyzy pęknięć ścian i zabezpieczenie 

plombami w Przedszkolu nr 28;
•	 prace naprawcze kanalizacji deszczowej na Oś. Młodych Hutników;
•	 montaż luster przy ulicy Baśniowej i Konstytucji.

Nie!  Absolutorium dla Prezydenta Miasta – dlaczego Klub Radnych 
Niezależni go nie udzielił?
Od 2014 roku Katarzyna Zagajska zrzeszona jest w Klubie Radnych Niezależni. 
W dniu 14 maja 2014 roku jej Klub nie udzielił absolutorium Prezydentowi 
Zbigniewowi Podrazie, dlaczego?
Ze względu na to, iż budżet na 2013 rok, był w 
ich ocenie budżetem przerośniętych inwestycji, 
prowadzonych w nie do końca profesjonalny 
sposób. Dotyczy to przeciągających się prac 
remontowych i wykonawców przy remoncie 
Pałacu Kultury Zagłębia, brakiem stylu 
prowadzenia prac przy realizacji projektu 
gospodarki wodno – ściekowej, nadmierne kwoty 
przeznaczane są na utrzymanie zieleni miejskiej, 
które oscylują w granicach 7 mln zł rocznie, gdzie 
koszt remontu przedszkola nr 28 miał wynieść 
tylko 360 tys. zł.  Trudno nazwać sukcesem 
nieukończone do tej chwili Centrum Onkologii, 
trudno nazwać sukcesem niezrealizowaną uchwałę 
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RM w sprawie budowy większej ilości mieszkań komunalnych.
Radni zwracają uwagę na problemy, które nie leżą w sferze zainteresowań włodarza 
naszego miasta, a więc o zdewastowanym dworcu kolejowym, o braku miejsc 
parkingowych na osiedlach, o niebezpiecznych przejściach podziemnych w wielu 
rejonach miasta. 
 
Oddział ginekologiczno – położniczy w Szpitalu Specjalistycznym w 
Dąbrowie Górniczej do likwidacji?
W kwietniu 2012 roku do Radnej dotarły niepokojące informacje związane z 
reorganizacją oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Specjalistycznym 
im. Starkiewicza w naszym mieście. Alarm podniosły zaniepokojone swoim 
położeniem pacjentki i poprosiły o podjęcie interwencji. K. Zagajska udała się na 
miejsce, aby przekonać się osobiście, o zasadności i wszczynanych przez pacjentki 
obawach. Obawy te były uzasadnione, wszystkie zaobserwowane na miejscu 
zdarzenia Radna opisała w interpelacji do Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2012 
roku, w których czytamy m. in.: „ oddział rozciągający się wcześniej na 2 piętrach 
pozwalał odizolować od siebie pacjentki i noworodki z różnymi dolegliwościami, 
obecnie z mojej obserwacji wynika, iż skumulowanie ich w jednym miejscu 
powoduje zupełnie niekomfortowe warunki pobytu zarówno matek, jak i dzieci, 
co może doprowadzić, do wybierania przez mieszkanki naszego miasta innych 
porodówek, a w konsekwencji do zlikwidowania oddziału”. Ponadto pełniący 
obowiązki dyrektor, twierdził, że powodem zawieszenia pracy oddziału jest brak 
lekarza – neonatologa, co okazało się być całkowitą nieprawdą, gdyż nawet z takim 
zapotrzebowaniem nie występował do Śląskiego Towarzystwa Neonatologów. 
Rzeczywiście okazało się, że fakt zmniejszenia liczby łóżek został zaakceptowany 
przez Radę Społeczną Szpitala, co jest niedopuszczalne, aby w mieście liczącym 
ponad 120 tys. mieszkańców zasiadający w niej urzędnicy akceptowali takie decyzje 
organizacyjne Dyrekcji. Brawo! Oddział uratowany. 

Sprzeciw wobec budowy gazociągu w Strzemieszycach! 
4 września 2013 r. Radna Katarzyna Zagajska złożyła interpelację, będącą 
jednocześnie sprzeciwem wobec planów budowy gazociągu w Strzemieszycach 
Małych. Radna poparła obawy mieszkańców, które wynikały z nieprawidłowego 
usytuowania przebiegu gazociągu. Radna wniosła o przeprowadzenie gruntownych 
analiz geologicznych tego terenu, obawiając się, że jest on mocno niestabilny ze 
względu na wcześniejsze wydobywanie w tym miejscu rud galwanu. W istocie fakty 
te zostały potwierdzone przez dyrektora Muzeum Miejskiego Sztygarka, iż teren 
ten może być mocno niestabilny, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do 
zapadnięcia ziemi podczas eksploatacji gazociągu, jego uszkodzenia oraz wybuchu 
gazu płynącego pod tak wysokim ciśnieniem. Ryzyko grążące mieszkańcom tej 
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dzielnicy realnie występowało w związku z realizacją tej inwestycji. Ostatecznie 
firma mająca realizować to przedsięwzięcia wycofała się z prac. Gazociągu nie 
będzie! Brawo!

Awans Klubu Unia Ząbkowice – bez wsparcia od władz?
Klub Piłkarski Unia Ząbkowice ma za sobą niezwykle udany 
sezon, gdyż piłkarze wywalczyli awans do IV ligi. Drużyna 
udowodniła, że można odnieść sukces w mało sprzyjającym 
klimacie dla rozwoju piłki nożnej. Na sukces złożyła się ciężka 
praca, zaangażowanie i dyscyplina, jaką włożyli piłkarze, 
trener, działacze, zarząd oraz sponsorzy. Jako Radna, Katarzyna 
Zagajska od początku kadencji walczyła o wykonanie na rzecz 
Klubu następujących prac przez Urząd Miasta:
-wymiana starego i  zużytego ogrodzenia (liczącego ponad 60 lat)
-doposażenie trybun w foteliki w barwach klubowych biało-niebieskich
-nawadnianie płyty głównej
-udrożnienie kanalizacji
-niezbędne prace i remonty w budynku Klubu.
Na ostatniej sesji, tj. 25 czerwca 2014 roku po raz kolejny Radna złożyła interpelację 
w w/w sprawie, argumentując, że obecnie K.S. Unia Ząbkowice prowadząc 
rozgrywki w klasie wyższej, powinien mieć zapewnione lepsze i godne warunki. 
Jest to Klub z 92 letnim stażem, najlepszy Klub Piłkarski w Dąbrowie Górniczej. 
To także promocja i wizytówka naszego miasta. Niebawem na obiekcie będziemy 
gościć wiele drużyn z innych miast. Jak wówczas zaprezentujemy się z takimi 
trybunami i ogrodzeniem? Brakuje też  budek dla rezerwowych (na prośbę Radnej, 
przy okazji jubileuszu 90 lecia Klubu miasto doposażyło stadion w budki – niestety 
zbyt małe, bo liczące jedynie 6 – a nie jak powinno być – 13 miejsc. Obecnie 
stoją one na bocznym boisku treningowym,  a na płycie głównej stoją dalej stare 
budki z lat 70-tych). Zapewne dużym zaskoczeniem dla mieszkańców jest postawa 
innego Radnego wobec Klubu Pana Piotra Bobrowskiego, który także złożył 
interpelację w sprawie K.S. Unia Ząbkowice. Najwyraźniej jednak nie podziela 
on radości z awansu Klubu, bo zamiast wspierać rozwój odnoszących sukcesy 
piłkarzy… zawnioskował o przeprowadzenie kontroli Klubu z zakresu: gospodarki, 
infrastruktury dróg wewnętrznych, umów dzierżawy, prowadzonej działalności. 
Nie obyło się bez złośliwych komentarzy i uwag personalnych pod adresem męża 
Radnej Jarosława Zagajskiego – Prezesa K.S. Unia Ząbkowice, który dla dobra tego  
Klubu poświęcił tyle własnych środków, czasu i serca. Najwidoczniej Panu Piotrowi 
Bobrowskiemu, który jest z Ząbkowic nie zależy na rozwoju działalności sportowej 
w naszej dzielnicy, lecz na  stawianiu przeszkód i barier.
Ciekawostką niech będzie fakt , że na ten rok dotacja dla Klubu z Urzędu Miejskiego 
została zmniejszona aż o 36 000 zł w stosunku do środków z ubiegłego roku.
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Statut Rady Miasta- przyjęty przez RM 2 maja 2013 r.
Pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Prawno – Organizacyjnej wraz z 
innymi członkami komisji Radna K. Zagajska doprowadziła do uporządkowania, 
zaktualizowania Statutu i Regulaminu Pracy Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. 
W trakcie kilkuletniej pracy nad powstawaniem dokumentu zostały uwzględnione 
potrzeby i opinie różnych środowisk.
Dotychczas funkcjonujący dokument, mimo licznych nowelizacji był mało czytelny, 
a w niektórych miejscach nawet niezgodny z prawem. Statut zdecydowanie usprawni 
pracę Rady Miejskiej, a dodatkowym jego atutem jest:
- przekazanie mieszkańcom możliwości skorzystania z inicjatywy uchwałodaw-
czej, obecnie pod projektem uchwały swoje poparcie musi złożyć 600 mieszkańców;
- wprowadzenie transmisji obrad RM oraz uporządkowanie sposobu głosowania, 
transmisje internetowe z sesji są prowadzone na oficjalnej stronie miasta, Radni 
głosują przy wykorzystaniu elektronicznego systemu i przez podniesienie ręki. 
Imienne wyniki głosowań są dołączane do protokołów z sesji. 

Interpelacje, czyli ważne pytania do włodarza miasta!
Warto wspomnieć, iż w naszych sprawach lokalnych Radna Zagajska złożyła ponad 
130 zapytań (interpelacji) skierowanych w różnorodnych sprawach mieszkańców 
dzielnic: Ząbkowice, Antoniów, Ujejsce, Strzemieszyce i Łęka, które dotyczyły m.in.:
•	 Koksowni Przyjaźń w celu wydłużenia trasy linii autobusowej 84;
•	 placu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Ząbkowicach;
•	 budowy chodnika przy ul. Ujejskiej;
•	 uzupełnienia nawierzchni asfaltowej w dzielnicy Łęka oraz utwierdzenia frazem 

drogi na cmentarz w Łęce;
•	 budowy kanalizacji na Oś. Młodych Hutników;
•	 wykonania geometrii skrzyżowania ulic Al. Zwycięstwa, Konstytucji i Ujejskiej 

w celu przedłużenia linii autobusowej 116 do Ujejsca;
•	 remontu kapitalnego przedszkola nr 28 ul. Al. Zwycięstwa;
•	 uporządkowania dzikiego wysypiska śmieci ul. Sikorskiego wzdłuż linii torów 

kolejowych;
•	 budowy Kompostowni w Strzemieszycach;
•	 braku schroniska dla zwierząt w Dąbrowie Górniczej;
•	 przejścia dla pieszych w rejonie ul. Konstytucji i trasy S-1;
•	 doposażenia Klubu Sportowego Unia Ząbkowice;
•	 budowy przedszkola na Oś. Młodych Hutników;
•	 progu zwalniajacego w rejonie ul. Konstytucji przy Przychodni Betania
•	 doświetlenia ulic
•	 złej jakości wody pitnej w Strzemieszycach
•	 zmiany lokalizacji krawędzi jezdni przy budynku ul. Zw. Orła Białego 2
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Ponadto Radna wykazuje się nieprzeciętną dobroczynnością charytatywną.
•	 Ufundowała nagrody na zakończenie roku szkolnego dla najzdolniejszych 

uczniów Szkół Podstawowych nr 31, 21, Gimnazjum nr 9;
•	 Zakupiła obuwie sportowe dla młodzieży;
•	 Wspiera finansowo bezdomnych z Caritas w Ząbkowicach.

Co się nie powiodło – czyli smutki?
Pomimo najszczerszych starań nie wszystkie interpelacje zostały pozytywnie 
rozpatrzone. Radna jednak nie rezygnuje i zacięcie walczy o pomoc finansową 
oraz wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Wierzy, że przy mocnym dążeniu 
do celu nawet najtrudniejsza sprawa jest do rozwiązania, jak miało to miejsce 
w przypadku Przychodni Medico. Na niektóre sprawy potrzeba po prostu więcej 
czasu i cierpliwości co już Radna wielokrotnie udowodniła.

Co dalej z Przedszkolem nr 28?
Od kilku lat przedszkolem na Osiedlu 
Młodych Hutników interesuje się Radna 
Katarzyna Zagajska, w tej sprawie złożyła 
kilka interpelacji oraz odwiedziła różne 
instytucje w mieście. Starała się także o 
umieszczenie remontu przedszkola w 
priorytetowych zadaniach budżetu miasta. 
Przedszkole składa się z dwóch budynków 
A i B , które kiedyś pełniły funkcje hotelu 
robotniczego. Problem dotyczy budynku 
A, gdzie przebywają grupy 5 – cio i 6 – cio 
latków. Pod naciskiem Radnej wykonano tylko częściowe zabezpieczenia ścian 
zakładając prowizoryczne plomby, które po tygodniu popękały. Urząd Miasta 
twierdzi ponadto, że nie może inwestować w budynek, który jest własnością 
Acelor Mittal. Jak ustaliła Katarzyna Zagajska okazuje się, że Firma Mittal z chęcią 
przekaże miastu owe nieruchomości, jednak o to zabiegać musi miasto! Ponadto 
wydatki związane z remontem to kwota rzędu 360 tys. zł, więc jak na tak potrzebną 
inwestycję nie przekraczają one innych związanych na przykład z wydatkami na 
zieleń miejską. Innym rozwiązaniem może być budowa nowego przedszkola, 
co zaproponowała w jednej z interpelacji Radna. Na chwilę obecną dzieci będą 
uczęszczać do pomieszczeń wygospodarowanych w SP nr 31. Czy widmo likwidacji 
przedszkola jest uzasadnione? Powstaje jednak pytanie czy takie rozwiązanie jest 
najlepsze dla mieszkańców, czyli dla miasta, które pozbywa się problemu?
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Siłownia pod chmurką
W marcu 2014 r. podczas obrad sesji Radna K. Zagajska zgłosiła interpelację w 
sprawie wybudowania i montażu siłowni pod chmurką, gdyż takowe władze miasta 
planowały na terenie Dąbrowy Górniczej. Siłownia miałaby powstać na gminnym 
terenie przy ul. Al. Zwycięstwa. Z pewnością służyłaby nie tylko mieszkańcom Os. 
Młodych Hutników, ale także Ujejsca i Antoniowa. Propozycja została odrzucona.

Przedsięwzięcia, których na chwilę obecną nie udało się zrealizować:
•	 brak chodnika pomiędzy dzielnicami Ujejsce i Ząbkowice;
•	 brak oświetlenia i dróg dojazdowych w nowo wybudowanej części ul. Stawowej 

(dzielnica Antoniów) - złożony w tym roku przez Radną w tej sprawie projekt 
w ramach Budżetu Obywatelskiego;

•	 zła geometria skrzyżowania ulic Konstytucji, Ujejskiej i Al. Zwycięstwa, co 
uniemożliwia przedłużenie linii 116;

•	 brak zgody na termomodernizację budynku Domu Kultury;
•	 rewitalizacja amfiteatru w Ząbkowicach;
•	 brak ekranu dźwiękochłonnego w rejonie ulicy Armii Krajowej;
•	 brak połączenia ulicy Łąkowej z Oś. Młodych Hutników;
•	 brak wymiany ogrodzenia wokół stadionu Unii Ząbkowice;
•	 remont kapitalny kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Oś. Młodych Hutników.
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Broszura została wydana dzięki pomocy Joanny 
Prychotko oraz Mateusza Michałowskiego - firmy 
IMAGO, którzy w dużym stopniu przyczynili się 
do krótkiej publikacji zakresu mojej działalnośći 
jako Radnej Dąbrowy Górniczej.


