
ZA   DOMEM, SZKOŁĄ I RODZINĄ

wyprawka dla noworodków urodzonych  
i/lub zameldowanych w Dąbrowie Górniczej

bon na kulturę i sport z okazji 18-tych urodzin 
każdego mieszkańca Dąbrowy Górniczej

program aktywizacji seniorów i integracji między-
pokoleniowej

zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobku

nauka i rozwój pasji w szkołach kształcących na 
najwyższym poziomie

ZA   INWESTYCJAMI I ROZWOJEM

poprawa stanu dróg i chodników, podjazdów  
dla wózków

program taniego i dostępnego budownictwa 
mieszkalnego

pula mieszkań komunalnych dla najzdolniejszych 
absolwentów studiów

program Oszczędny Samorząd (m.in. ograniczenie 
kosztów funkcjonowania spółek z większościowym 
udziałem miasta)

ZA   ZDROWIEM I EKOLOGIĄ

programy profilaktyczne oraz naprawcze na rzecz 
ekologii 

walka ze smogiem 

zero tolerancji dla źródeł zanieczyszczeń  
i nielegalnych wysypisk 

fachowy, przyjazny i sprawnie zarządzany szpital  

Miejski Kodeks Odpowiedzialnego Inwestora, okre-
ślający wymagania w zakresie ekologii  
i współpracy z lokalną społecznością 

ZA   KULTURĄ I SPORTEM

wsparcie dla sportowców z terenu Dąbrowy Górni-
czej w popularnych i niszowych dziedzinach sportu

rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz wypożyczal-
nia roweru miejskiego, budowa infrastruktury dla 
rowerów 

remonty stadionów i budowa całorocznych boisk

rozwój oferty kulturalnej osiedlowych świetlic

Szanowna Mieszkanko,  
Szanowny Mieszkańcu

21 października w Dąbrowie Górniczej będziemy wy-
bierać Prezydenta Miasta oraz naszych przedstawicieli do Rady 
Miejskiej. Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie naszych 
działań i pomysłów na Dąbrowę Górniczą. 

Komitet Wyborczy Razem dla DG jest Stowarzyszeniem (a nie 
partią polityczną), w skład którego wchodzą aktywni i zaanga-
żowani dąbrowianie. Jesteśmy blisko mieszkańców i wspólnie  
z Wami będziemy pracować, by w ciągu najbliższych 5 lat Dąbro-
wa Górnicza zmieniła się w miasto, na jakie zasługujemy.

Jestem doświadczoną radną, działaczką społeczną, a teraz także 
kandydatką na Prezydenta Dąbrowy Górniczej. 

Z dumą prezentuję podstawowe tezy programu działania na 
lata 2018-2023 Komitetu Wyborczego Razem dla Dąbrowy Gór-
niczej. Zapraszam do lektury i do zobaczenia na spotkaniach  
z mieszkańcami.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Zagajska
Kandydatka na Prezydenta 
Dąbrowy Górniczej



www.razemdladg.pl

www.katarzynazagajska.pl

MIASTO, NA JAKIE ZASŁUGUJESZ


