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Szanowne Mieszkanki, 
Szanowni Mieszkańcy 

Wiem, że wielu z Was liczy, że nadcho-
dzące wybory samorządowe przyniosą mia-
stu już dawno oczekiwane zmiany. Przez 
kilka miesięcy wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Razem dla DG spotykaliśmy się z mieszkań-
cami, aby wypracować program dla naszego 
miasta.

Dyskutowaliśmy o tym, czego potrzeba 
Dąbrowie Górniczej, aby stała się miastem, 
z którego będziemy dumni. Mówiliśmy  
o problemach mieszkańców i szukaliśmy 
rozwiązań. Na tej podstawie opracowaliśmy 
program pracy, który zrealizujemy w ciągu 
najbliższych pięciu lat (w kadencji samorzą-
du 2018-2023).

Zapraszam do zapoznania się z naszym 
programem i do uczestnictwa w wyborach 
samorządowych, które odbędą się 21 paź-
dziernika 2018.

Proszę o głos na mnie i kandydatów 
do Rady Miejskiej z listy Razem dla DG.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Zagajska
Kandydatka na Prezydenta 

Dąbrowy Górniczej



PROGRAM PRACY NA RZECZ MIASTA I MIESZKAŃCÓW DĄBROWY GÓRNICZEJ 2018-2023

DOM, 
SZKOŁA,  
I RODZINA

CZEGO OCZEKUJĄ MIESZKAŃCY?

  opieki i zabawy w dostępnych, bez-
piecznych, dobrze wyposażonych, wyre-
montowanych i nowoczesnych żłobkach 
i przedszkolach, czynnych w godzinach 
dostosowanych do potrzeb rodziców
 

 nauki i rozwoju pasji w szkołach  
kształcących na najwyższym poziomie, 
dbających o bezpieczeństwo uczniów, 
gwarantujących nauczycielom i dyrekto-
rom szkół pracę we wspierającym otocze-
niu z możliwością rozwoju zawodowego  
i podnoszenia kompetencji
 

 powrotu do dąbrowskich szkół nauki 
dwóch języków obcych od pierwszej klasy 
 

 taniego budownictwa mieszkaniowego/
komunalnego
 

 wsparcia w wieku senioralnym  
w zakresie potrzeb zdrowotnych, aktywnego 
uczestnictwa w życiu miasta, realizacji pasji 
i zainteresowań oraz pielęgnowania mię-
dzypokoleniowych więzi

CO ZAMIERZAMY ZROBIĆ?

Rodzina

 wyprawka dla noworodków urodzonych 
i/lub zameldowanych w Dąbrowie Górniczej

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

 schronisko dla bezdomnych zwierząt  
w Dąbrowie Górniczej współprowadzone 
przez miasto i organizacje III sektora wraz  
z programem popularyzującym adopcję  
i sterylizację zwierząt

 skuteczne działania promujące sprzą-
tanie po domowych pupilach w miejscach 
publicznych

Seniorzy

 powołanie społecznego pełnomocnika 
ds. polityki senioralnej miasta współpracu-
jącego z Dąbrowską Radą Seniorów

 utworzenie Dąbrowskiego Centrum Se-
niora (punkt wymiany informacji, miejsce 
spotkań i warsztatów, kawiarenka)

 Bon Aktywnego Seniora - współfinanso-
wanie uczestnictwa seniorów w życiu kultu-
ralnym, rekreacyjnym i społecznym miasta

Przedszkola i żłobki

 przeprowadzimy wśród rodziców i pra-
cowników placówek ankietę na temat potrzeb 
w zakresie wyposażenia, organizacji pracy, 
zajęć dodatkowych i czasu pracy placówek. 
Wyniki badania posłużą do wprowadzenia 
programu Dąbrowskie Przedszkola 3.0

  wprowadzimy realny, przestrzegany har-
monogram termomodernizacji, remontów  
i doposażenia placówek

 sporządzimy prognozy demograficzne, 
która umożliwią optymalne planowanie 
miejsc w żłobkach i przedszkolach
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ZDROWIE 
I EKOLOGIA

Poprawa jakości życia w Dąbrowie Górniczej 
obejmuje prawo do dobrze zorganizowa-
nej, prężnie funkcjonującej opieki zdro-
wotnej, odpowiadającej potrzebom miesz-
kańców. Pamiętamy jednak o podstawowej 
zasadzie: lepiej zapobiegać niż leczyć. 

CZEGO OCZEKUJĄ MIESZKAŃCY?

 zdrowe, czyste i przyjazne mieszkańcom 
środowisko i programy profilaktyczne oraz 
naprawcze, które pozwolą Dąbrowie Górni-
czej i wszystkim dzielnicom znów być „zie-
lonym miastem”

 fachowy, przyjazny szpital, w którym 
będą mogli liczyć na wsparcie i odpowiednią 
opiekę profesjonalnego personelu medycz-
nego od momentu narodzin do wieku 
senioralnego

 współpraca miasta z inwestorami  
z uwzględnieniem ich stosunku do ochrony 
środowiska i zaangażowania w odpowie-
dzialne wsparcie w tym zakresie dla miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej

CO ZAMIERZAMY ZROBIĆ?

Zdrowie 

 realizacja rodzinnych programów  
profilaktycznych w ramach projektu Zdro-
wie po dąbrowsku (dla kobiet, mężczyzn, 
dzieci): profilaktyka onkologiczna, kardio-
logiczna, pulmonologiczna, a dla dzieci:  
wady postawy, kształtowanie nawyków  
żywieniowych

WPROWADZIMY: 

Szkoły

 transparentną procedurę konkurso-
wą na dyrektorów placówek oraz regulamin 
przyznawania nagród i stypendiów

 system motywacyjny dla nauczycieli 
podnoszących swoje kwalifikacje

 przywrócimy naukę dwóch języków  
obcych w dąbrowskich szkołach od pierw-
szej klasy. Zadbamy o świetlice otwarte  
w godzinach, których potrzebują rodzice

 zbudujemy salę gimnastyczną w każ-
dej placówce, zapewnimy dostęp do gim-
nastyki korekcyjnej

 wymienimy sprzęt komputerowy i za-
dbamy o pozalekcyjny rozwój zainteresowań

Dom 

 program nowoczesnego, ekonomicznego 
budownictwa TBS dla dąbrowskich rodzin

 specjalna pula mieszkań dla naj-
zdolniejszych (młodzi naukowcy, wybit-
ni studenci)

 sprzedaż wyznaczonych, uzbrojonych 
działek pod budownictwo jednorodzinne 
na preferencyjnych warunkach dla rodzin  
z dziećmi, które zdecydują się przeprowa-
dzić do Dąbrowy Górniczej
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INWESTYCJE 
I ROZWÓJ

CZEGO OCZEKUJĄ MIESZKAŃCY?

 Dąbrowy Górniczej jako miasta przyja-
znego wielkim firmowm i małym przedsię-
biorcom

 programów wsółpracy i rozwoju dla 
mniejszych i średnich przedsiębiorstw

 piorytetem jest również poprawa stanu 
dróg i chodników oraz zagwarantowanie 
dostepności do publicznej przestrzeni oso-
bom z niepelnosprawnościami, rodzicom  
i osobom starszym

CO ZAMIERZAMY ZROBIĆ?

Inwestycje i rozwój 

 likwidacja barier architektonicznych  
w mieście. Zadbamy o sprawne windy, pod-
jazdy dla wózków, niskie krawężniki i in.

 poprawa jakości dróg i bezpieczeń-
stwa drogowego (inteligentne przejścia  
dla pieszych)

 budowa profesjonalnej sieci węzłów 
przesiadkowych

 pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków na rozwój działalności

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

 rozwój zdrowotnej opieki geriatrycznej 
oraz organizacja dziennych domów opieki 
dla seniorów oraz osób dorosłych nie mo-
gących funkcjonować samodzielnie

  SZPITAL OD NOWA – program na-
prawczy dąbrowskiego szpitala (nowa 
dyrekcja szpitala, weryfikacja kontraktów  
z NFZ, restrukturyzacja zadłużenia, wpro-
wadzenie nowoczesnego systemu obsługi 
usprawniającego przyjmowane pacjentów 
SOR, systematyczna modernizacja po-
szczególnych oddziałów)

Ekologia

 stworzenie wieloletniego programu 
walki ze smogiem i zanieczyszczeniami

 wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii do poprawy jakości powietrza (drony, 
system monitoringu, elektrofiltry)

 identyfikacja i stworzenie mapy zagro-
żeń ekologicznych na terenie miasta, zero 
tolerancji dla źródeł zanieczyszczeń

 programy współpracy z zakładami prze-
mysłowymi i stworzenie specjalnego fun-
duszu Czyste Miasto Zdrowi Mieszkań-
cy współfinansowanego przez inwestorów 
emitujących do środowiska nieczystości. 
Program służyć będzie edukacji ekologicznej 
mieszkańców i popularyzacji tematyki eko-
logii oraz realizacji badań profilaktycznych

 Miejski Kodeks Odpowiedzialnego Inwe-
stora, określającego wymagania w zakresie 
ekologii i współpracy z lokalną społecznością

 konsekwentna likwidacja nielegal-
nych wysypisk
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KULTURA 
I SPORT

CO ZAMIERZAMY ZROBIĆ?

 bon na sport i kulturę – upominek na 
18. urodziny dla każdego mieszkańca odbie-
rany wraz z dowodem osobistym

 rozwój oferty osiedlowych świetlic  
i realizacja atrakcyjnego programu kółek 
zainteresowań

 transparentny system stypendialny dla 
najwybitniejszych sportowców z terenu Dą-
browy Górniczej, uwzględniający zarówno 
popularne jak i niszowe dyscypliny sportu

 rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz 
wypożyczalni roweru miejskiego, budowa 
garaży i parkingów rowerowych oraz infra-
struktury dla rowerów (prawidłowe stojaki, 
podpórki dla rowerzystów na przejściach)

 poprawa dostępności Orlików, budowa 
obiektów dostępnych zimą oraz moderni-
zacja stadionów miejskich i infrastruktu-
ry sportowej wykorzystywanej przez miesz-
kańców i lokalne kluby sportowe
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1. Katarzyna Nogaj-Łojek

2. Gabriela Mistela

3. Marek Kępa

4. Barbara Tyka

5. Sandra Pietrusiewicz

6. Marcin Wojarski

7. Grzegorz Wancisiewicz

1. Tomasz Pasek

2. Olga Tylec (Łakomik)

3. Wioletta Łaskawiec

4. Wojciech Najdzień

5. Katarzyna Miernik-Kuban

6. Mariusz Poślednik

7. Renata Panchyrz

1.  Robert Znyk

2. Elżbieta Dąbrowa

3. Damian Góral

4. Danuta Mróz

5. Magdalena Kowalska

6. Natalia Pendziałek

7. Sebastian Biesiadecki

1. Piotr Zieliński

2. Ewelina Oleśkiewicz

3. Tomasz Bargieł

4. Edyta Łazarz

5. Katarzyna Łabuś

6. Ewelina Jurek

7. Łukasz Ćwienkowski

1. Katarzyna Zagajska

2. Marek Oźlański

3. Michał Walotek

4. Kinga Zawada

5. Ilona Łonak

6. Halina Muc

7. Patryk Prychodko
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PROSIMY O TWÓJ GŁOS

ZAGŁOSUJ NA RAZEM DLA DG

21
PAŹDZIERNIKA
2018

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Razem dla Dąbrowy Górniczej


