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Czym jest samorządność?

Czy wiesz, że…

• wraz z sąsiadami zamieszkującymi  
Dąbrowę Górniczą tworzysz społeczność lokalną,

• masz prawo do decydowania o jej sprawach,  
czyli o tym, co dotyczy bezpośrednio Ciebie  
i Twojej rodziny.

To właśnie jest samorządność.
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Samorządność to zapisane w konstytucji prawo  
do decydowania o sprawach wspólnoty lokalnej,  
w której żyjemy, czyli dotyczących bezpośrednio  
każdego z nas.
 
To realizacja zadań, które mają na celu wzmacnianie  
lokalnej społeczności, podnoszenie komfortu życia  
i dbanie zarówno o dobro wspólne, jak i dobro jednostki. 
To nie tylko przywilej, lecz także obowiązek związany  
z pełną odpowiedzialnością za podejmowane działania.

Zastanów się,  
czym dla Ciebie  
jest samorządność.
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W Polsce samorząd terytorialny (gminny) funkcjonuje  
od roku 1990. 1 stycznia 1999 r. wprowadzono  
trójszczeblową strukturę samorządu terytorialnego: 

•  gminny,

•  powiatowy,

•  wojewódzki.

Obecnie nasz kraj jest podzielony  
na 16 województw, 314 powiatów i 66 miast  
na prawach powiatu oraz 2478 gmin.

gmina    powiat    województwo   
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To podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce. 
 
Wyróżniamy trzy rodzaje gmin:
•  miejskie,
•  miejsko-wiejskie,
•  wiejskie (zbiorowe, wielowioskowe).

Gmina realizuje swoje zadania poprzez:
• organ stanowiący i kontrolny, jakim jest rada gminy,
• organ wykonawczy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W obrębie gminy  

rada może tworzyć tzw. jednostki pomocnicze (mniejsze jednostki administracyjne),  
którymi są sołectwa, dzielnice lub osiedla.

Rada gminy
•  Na jej czele stoi przewodniczący, który może mieć maksymalnie troje zastępców  

(są to wiceprzewodniczący rady).
•  Liczba członków rady zależy od liczby mieszkańców danego miasta.
•  Dąbrowa Górnicza ma 25 radnych.
•  Praca rady gminy podlega ocenie mieszkańców miasta pod kątem spełniania ich oczekiwań,  

realizacji założonego programu i skuteczności podejmowanych działań.
•  Kadencja rady trwa pięć lat.

             GMINA
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Stanowi jednostkę samorządu terytorialnego drugiego stopnia, wobec której nadrzędną 
jest województwo, a podrzędną – gmina. Powiaty tworzone są przez kilka gmin (miejskich, 
miejsko-wiejskich lub wiejskich). W powiecie organem stanowiącym i kontrolnym jest  
rada powiatu, która wybiera spośród siebie organ wykonawczy, czyli zarząd z jego  
przewodniczym – starostą.

Czym są miasta na prawach powiatu?
To gminy miejskie wykonujące zadania powiatu. Z reguły są to miasta liczące powyżej  
100 tys. mieszkańców. Funkcje rady powiatu sprawuje w nich rada miejska, a funkcje  
zarządu powiatu i jednocześnie starosty – prezydent miasta. Dąbrowa Górnicza  
jest zaliczana do miast na prawach powiatu.

             POWIAT
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W Polsce to jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia. Od 1990 r.  
jest jednostką podstawowego podziału terytorialnego administracji rządowej, a od 1999 r. 
również jednostką samorządu terytorialnego.

Czym jest tzw. miasto wojewódzkie?
Nazwa ta określa miasto, w którym siedzibę mają wojewoda i/lub marszałek województwa.  
Każde z takich miast ma status miasta na prawach powiatu.

Reforma administracyjna
Przed 1 stycznia 1999 r. w Polsce funkcjonowało 49 województw. Po wprowadzonej reformie 
administracyjnej ich liczba została zmniejszona do 16. Celem tej zmiany było utworzenie  
w Polsce większych niż dotychczas regionów, które mogłyby konkurować z innymi regionami 
po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Mniejsze województwa nie byłyby w stanie 
efektywnie wykorzystywać środków finansowych napływających ze Wspólnoty.

             WOJEWÓDZTWO



W Polsce funkcjonują dwa rodzaje administracji – rządowa  
i samorządowa. Tylko część zadań lokalnych i regionalnych  
jest realizowana przez tę pierwszą, znaczącą większość  
przypisuje się samorządom.

Samorząd terytorialny
jest jednym z filarów współczesnego państwa demokratycznego.

Jego prawo i obowiązek
to zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.
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•  Służą do zaspokajania potrzeb  
wspólnoty lokalnej.

• Samorząd wykonuje  
je samodzielnie i na własną  
odpowiedzialność.

ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE

• Wynikają z uzasadnionych  
potrzeb kraju.

• Tryb ich przekazywania  
oraz sposób realizacji określają 
ustawy samorządowe.

ZADANIA SAMORZĄDU

Zadania własne    Zadania zlecone   
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• dbanie o ład przestrzenny,  
estetykę miasta, gospodarowa-
nie nieruchomościami i ochrona 
środowiska, 

• zarządzanie drogami, ulicami, 
mostami (w tym ich remonto-
wanie) oraz ogólna organizacja 
ruchu i poszerzanie infrastruk-
tury drogowej gminy,

• nadzór nad dostawami energii 
cieplnej, elektrycznej i gazowej 
oraz zarządzanie wodociągami  
i kanalizacją,

• rozwijanie sieci internetowej  
i telekomunikacyjnej na terenie 
gminy,

• sprawowanie nadzoru nad trans-
portem zbiorowym i jego rozwój,

• ochrona zdrowia – zapewnianie 
mieszkańcom podstawowej 
opieki zdrowotnej, w tym  
nocnej i świątecznej, prowa- 
dzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz 
ogólną promocją zdrowia,

• zapewnianie mieszkańcom  
pomocy społecznej – tworzenie 
ośrodków i zakładów opiekuń-
czych, umożliwianie dostępu  
do bezpłatnej pomocy prawnej,

• prowadzenie działań z zakresu 
edukacji publicznej – tworzenie 
i likwidacja przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów 
oraz nadzór nad tymi placów-
kami, a także nad wypełnianiem 
obowiązku szkolnego,

• prowadzenie działań z zakresu 
kultury – tworzenie bibliotek  
i ośrodków kulturalnych, wspie-
ranie i promowanie kultury  
w gminie oraz dbanie o ochronę 
zabytków,

• tworzenie hal targowych  
i targowisk,

• pielęgnacja zieleni gminnej  
i zadrzewień,

• prowadzenie prac związanych  
z utrzymaniem cmentarzy  
gminnych,

• dbanie o porządek publiczny, 
bezpieczeństwo, ochronę  
przeciwpożarową  
i przeciwpowodziową – współ-
praca z policją, powoływanie 
straży gminnej, tworzenie  
bezpiecznych miejsc publicznych, 
modernizacja oświetlenia  
miejskiego,

• utrzymywanie gminnych obiek-
tów i urządzeń użyteczności  
publicznej (w tym lodowisk,  
boisk czy kąpielisk),

• prowadzenie współpracy z innymi  
społecznościami lokalnymi  
i regionalnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi.

Do zadań własnych samorządu Dąbrowy Górniczej należą m.in.:
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• wypłacanie mieszkańcom  
zasiłków w ramach pomocy  
społecznej,

• świadczenie usług opiekuńczych 
osobom z zaburzeniami  
psychicznymi,

• prowadzenie pracy urzędu stanu 
cywilnego,

• wydawanie dowodów  
osobistych,

• oświetlanie dróg krajowych  
w mieście,

• przeprowadzanie szkoleń  
z zakresu obrony cywilnej,

• opracowywanie ewidencji  
nieruchomości,

• prowadzenie spisów wyborców,

• przygotowywanie wyborów  
na ławników.

Do zadań zleconych samorządu Dąbrowy Górniczej należą m.in.:



Już w latach 70. i na początku 80. XX wieku w Polsce zaczęły się dyskusje 
na temat możliwości ponownego uruchomienia samorządu terytorialnego.  
Przedstawiciele środowisk naukowych i społecznych proponowali  
zwiększyć autonomię władz lokalnych i odtworzyć mienie komunalne,  
a także zwiększyć udział budżetów lokalnych w centralnych dochodach  
państwa. Wówczas te propozycje nie zostały jednak wprowadzone  
w życie, ponieważ w Polsce dominowało centralne zarządzanie.  
Choć w naszym kraju funkcjonowały organy samorządów, to pozostawały 
one pod ścisłym nadzorem sekretarzy PZPR.

Kalejdoskop wydarzeń samorządowych

Rady narodowe

W czasach PRL-u w gminach, powiatach, miastach, dzielnicach  
większych miast i województwach działały rady narodowe.  
Były to struktury ściśle hierarchiczne, podporządkowane administracji  
centralnej, co wykluczało jakąkolwiek lokalną inicjatywę.
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Zryw Solidarności i porozumienia sierpniowe z 1980 r. otworzyły drogę  
ku wolności w Polsce. Wynik wyborów z 4 czerwca 1989 r. przypieczętował 
kierunek zmian i poszerzanie wolności obywatelskich. To była szansa,  
z której my, Polacy, w pełni skorzystaliśmy, wspólnie przeprowadzając  
reformy konstytuujące nowe państwo. Rząd centralny stracił monopol 
władzy, a głos i prawo do decyzji dostały nowo powołane struktury  
samorządowe. W ideę wprowadzenia zmian w strukturze naszego  
państwa przez wiele lat zaangażowane były środowiska opozycyjne  
i naukowe, a sama idea wyrosła z polskiej wielowiekowej tradycji  
samorządności.

Kalejdoskop wydarzeń samorządowych
30 lat temu odrodził się w Polsce samorząd

Reforma, która zburzyła system     
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Tradycja samorządności sięga w Polsce XVIII w. Wtedy to miastom królewskim przyznano 
prawo wybierania lokalnych władz. W 1791 r. zapis ten został włączony do Konstytucji 3 maja. 
W okresie II Rzeczypospolitej samorząd był natomiast wprowadzany stopniowo, w miarę  
łączenia ziem pozaborowych.

             POLSKA WIELOWIEKOWA TRADYCJA SAMORZĄDNOŚCI
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Istotą reformy z 1990 r. było stworzenie nowego modelu administracji państwowej  
opartego na działaniu samorządu terytorialnego. Dzięki niej współczesna Polska jest krajem  
zdecentralizowanym. Każdy z rodzajów samorządów – gmina, powiat i województwo –  
ma autonomię w działaniu w określonych sferach. Wprowadzenie struktur samorządowych 
jest historią naszego wspólnego sukcesu. Trzydzieści lat temu dzięki współdziałaniu Polakom 
udało się stworzyć sprawnie funkcjonujący system samorządowy, który tworzy podstawę  
do dalszego współdziałania i nieustannego rozwoju. Dzieje samorządów pokazują, że razem 
możemy zmieniać nasz kraj.

             REFORMA, KTÓRA ZBURZYŁA SYSTEM



Powołanie nowych struktur samorządowych stanowiło przełom w procesie 
demokratyzacji Polski. W praktyce przełamanych zostało pięć monopoli  

państwa autorytarnego, które funkcjonowały w PRL-u. Były to:

• monopol polityczny – od 1990 r. nasi przedstawiciele samorządowi  
są wybierani w wolnych, otwartych wyborach,

• monopol władzy centralnej – w 1990 r. powstała sfera spraw  
publicznych wyłączona spod zwierzchności rządu,

• monopol własności państwowej – w wyniku reformy gminy uzyskały  
osobowość prawną i przejęły znaczną część własności państwowej,

• monopol w finansach publicznych – w 1990 r. nastąpiło wyodrębnienie  
budżetów gminnych z budżetu państwa, władze lokalne uzyskały  

więc swobodę dysponowania własnymi finansami,

• monopol w administracji publicznej – od 1990 r. pracownicy  
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             OJCOWIE POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI

Jerzy Regulski
Inicjator i organizator badań nad odbudową samorządu terytorialnego 
(1981-1988), pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego 
(1989-1991), współzałożyciel i prezes Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej.

Jerzy Stępień
Senator I i II kadencji, przewodniczący senackiej Komisji Samorządu  
Terytorialnego i Administracji Państwowej, współzałożyciel i wiceprezes 
Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Walerian Pańko
Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, współzałożyciel 
Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Michał Kulesza
Pełnomocnik rządu ds. reformy administracji publicznej (1992-1994),  
pełnomocnik rządu ds. reform ustrojowych (1997-1999). 
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             PREMIERZY CZASU REFORM

Tadeusz Mazowiecki  
Promotor decentralizacji kraju, 

za jego rządów przeprowadzono 
pierwszy etap reformy  

samorządowej (1989-1991).

Jerzy Buzek  
Za jego rządów przeprowadzono  

drugi etap reformy  
samorządowej (1997-2001).



Wiadomości z kraju

1981

W ramach konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”  
sformułowano pierwsze założenia reformy. Silnym  
wsparciem politycznym były uchwały I Zjazdu Solidarności.

Wspólne badania Uniwersytetu Łódzkiego  
(prof. Jerzy Regulski) i Uniwersytetu  
Warszawskiego (prof. Michał Kulesza).

1982 1988

W Komitecie Obywatelskim  
przy Lechu Wałęsie powołano  
Komisję Samorządu Terytorialnego  
z jej przewodniczącym Jerzym  
Regulskim.

1980 ››
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Wiadomości z kraju

6 lutego – 5 kwietnia 1989

Odbyły się obrady Okrągłego Stołu, w których udział wzięli  
przedstawiciele władz PRL-u (tzw. strona rządowa), opozycji  
i Kościoła katolickiego. Na wniosek prof. Jerzego Regulskiego  
na liście komisji Okrągłego Stołu znalazła się też Komisja  
Samorządu Terytorialnego. Podczas obrad podpisano  
protokół rozbieżności w sprawie samorządów. Ten brak  
kompromisu uchronił przed wprowadzeniem rozwiązań  
połowicznych i otworzył drogę do reformy całego systemu.

4 czerwca 1989

Przeprowadzono pierwsze  
częściowo wolne wybory  
do parlamentu, w których  
zwyciężyła Solidarność.

29 lipca 1989

Senat, jedyna izba parlamentu  
wybrana w całkowicie wolnych  
wyborach, uchwalił podjęcie  
inicjatywy ustawodawczej  
dotyczącej odbudowy  
samorządu terytorialnego.

8 marca 1990

Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym oraz nowelizację Konstytucji,  
tak by gwarantowała ona udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy  
(art. 5). Zgodnie z ustawą gmina stanowi samorządową wspólnotę mieszkańców, która  
realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Dzięki decentralizacji władzy rada  
miejska uzyskała możliwość szerokiego działania, co jednocześnie wiąże się z ogromną  
odpowiedzialnością za efekt dokonujących się lokalnie przemian.

27 maja 1990

W Polsce przeprowadzono pierwsze  
w pełni demokratyczne i wolne wybory  
samorządowe. Obywatele naszego kraju 
uzyskali prawo do decydowania o sprawach,  
które bezpośrednio dotyczą ich codziennego 
życia w lokalnej wspólnocie, a także do zacho-
wania i rozwijania jej odrębnej tożsamości.

1989 1990 ››
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1993

Polska ratyfikowała Europejską  
Kartę Samorządu Lokalnego –  
dokument Rady Europy określający  
międzynarodowe standardy  
funkcjonowania samorządu  
terytorialnego.

1993 1997 1998

2 kwietnia 1997

Uchwalono Konstytucję RP,  
która za naczelną zasadę  
ustroju RP uznaje zasadę  
samorządności terytorialnej  
i decentralizacji władzy publicznej.

Wiadomości z kraju

Kalejdoskop wydarzeń samorządowych

16 lipca 1998

Uchwalono ustawę „Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw”, 
która zmieniła dotychczas obowiązującą  
ordynację wyborczą zgodnie z przeprowadzoną 
w Polsce reformą terytorialno-administracyjną 
wprowadzającą trójszczeblową strukturę  
samorządu terytorialnego (gminny, powiatowy, 
wojewódzki).

5 czerwca 1998

Uchwalono ustawę o samorządzie  
powiatowym, dzięki której na mapę  
administracyjną Polski powrócił powiat  
stanowiący (podobnie jak gmina) wspólnotę  
samorządową tworzoną przez jego mieszkańców. 
Szczególnym typem powiatu jest miasto  
na prawach powiatu (tzw. powiat grodzki),  
które jest zarówno gminą, jak i powiatem.

››
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2011

Miasto Sopot jako pierwsze w Polsce wprowadziło 
koncepcję tzw. budżetu obywatelskiego  
(partycypacyjnego). To demokratyczny proces  
dyskusji i podejmowania decyzji, w którym  
mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki  
sposób wydawać część środków z jej budżetu.

201120042002
2002

Uchwalono ustawę o bezpośrednim  
wyborze wójta, burmistrza  
i prezydenta miasta.

1 maja 2004

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej  
samorządy uzyskały możliwość  
wykorzystywania środków unijnych,  
co stanowiło impuls do ich szybszego  
rozwoju.

2000

Dla upamiętnienia pierwszych  
po II wojnie światowej wolnych  
wyborów samorządowych z 1990 r. 
Sejm RP ustanowił 27 maja Dniem  
Samorządu Terytorialnego.

Wiadomości z kraju
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Wiadomości lokalne

31 lipca 1990

Uchwalono Statut Miasta Dąbrowy Górniczej, w którym  
określono m.in. strukturę wewnętrzną, regulamin i tryb pracy 
rady miejskiej oraz jej organów, tryb pracy zarządu miasta  
i jego przewodniczącego – prezydenta, a także sporządzono 
wykaz jednostek komunalnych gminy. Zgodnie ze statutem 
określono również strukturę organizacyjną urzędu miasta.

1 stycznia 1999

Weszła w życie reforma terytorialno-administracyjna,  
w wyniku której Dąbrowa Górnicza uzyskała status  
miasta na prawach powiatu. Wiązało się to z rozszerzeniem 
zarówno zadań miasta, jak i kompetencji prezydenta. Miasto 
przyjęło cały szereg zadań związanych z oświatą, służbą  
zdrowia i opieką społeczną.

W Dąbrowie Górniczej odbyły się pierwsze wolne  
wybory samorządowe, w których wybierano 45 radnych. 
Frekwencja wyniosła 36,19 proc. Miasto było podzielone 
na dziewięć pięciomandatowych okręgów. O mandat 
radnego walczyło 139 kandydatów, zarejestrowanych 
na dziewięciu listach wyborczych. 

Do największych i zarazem najbardziej liczących się  
komitetów wyborczych należały wówczas: Dąbrowski  
Komitet Obywatelski „Solidarność”, Konfederacja Polski  
Niepodległej, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, 
Niezależne Obywatelskie Forum Wyborcze i Polskie  
Stronnictwo Ludowe. To między nimi dokonał się  
podział mandatów.  

W nowej radzie zasiadło 36 mężczyzn i 9 kobiet. Wykształ-
cenie wyższe miało 27 z nich. Reprezentowali oni różne 
zawody: nauczycieli, ekonomistów, prawników, lekarzy, 
ale byli wśród nich również inżynierowie i technicy,  
a także rolnik, student, bibliotekarz i przedstawiciele 
prywatnej inicjatywy. Najmłodszy radny miał 23 lata, 
najstarszy 60 lat.

1990-1994 (I kadencja rady miejskiej)
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Wiadomości lokalne

26 kwietnia 2001

Przyjęto uchwały dotyczące budowy  
Centrum Administracyjnego oraz aquaparku  
Nemo – Wodny Świat.

2006-2010 (V kadencja rady miejskiej)

Wybory na prezydenta miasta zakończyły się  
zwycięstwem Zbigniewa Podrazy, którego  
poparło 53,03 proc. uprawnionych do głosowania  
mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

2014-2018 (VII kadencja rady miejskiej)

16 listopada 2014 r. odbyły się czwarte wybory 
prezydenta Dąbrowy Górniczej. Zarejestrowano 
sześcioro kandydatów. Rozstrzygnięcie  
wyborów nastąpiło już w pierwszej turze.  
Zbigniew Podraza uzyskał 61,39 proc. głosów,  
a to oznaczało, że po raz trzeci mieszkańcy  
Dąbrowy Górniczej powierzyli mu urząd  
prezydenta.

Wybory do rad gmin w 2002 r. odbyły się na podstawie  
ponownie znowelizowanej ordynacji wyborczej, w związku  
z czym w Dąbrowie Górniczej wybierano 25 radnych w pięciu 
pięciomandatowych okręgach. Istotna zmiana polegała  
również na tym, że po raz pierwszy jednocześnie z wyborami 
do rady odbywały się wybory prezydenta miasta.  
Zwyciężył w drugiej turze Jerzy Talkowski.

2002-2006 (IV kadencja rady miejskiej)

Mieszkańcy wybrali kontynuację zmian w mieście, stabilizację i bezpieczeństwo, 
co w ich ocenie gwarantował Zbigniew Podraza. W kadencji 2010-2014 po raz 
pierwszy zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Dąbrowy Górniczej w sprawie części wydatków z budżetu miasta na rok 2014, 
określonych jako budżet partycypacyjny. W tej kadencji zakończono też realizację 
m.in. takich inwestycji jak: budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnych, generalny remont Pałacu Kultury Zagłębia, remont 
drogi DK94 oraz budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria”.

2010-2014 (VI kadencja rady miejskiej)
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radnego walczyło 139 kandydatów, zarejestrowanych 
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W nowej radzie zasiadło 36 mężczyzn i 9 kobiet. Wykształ-
cenie wyższe miało 27 z nich. Reprezentowali oni różne 
zawody: nauczycieli, ekonomistów, prawników, lekarzy, 
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      WIADOMOŚCI LOKALNE

1. Przy mównicy: prezydent Henryk Zaguła,  
sala sesyjna rady miejskiej w budynku  
przy ul. Kościuszki

2. Przewodniczący Marek Drożyński podczas  
prac komisji rady miejskiej w latach 90. ub.w. 
(drugi od lewej, po jego lewej stronie Lesław 
Klimczyk, a naprzeciwko Aneta Nowak)

3. Członkowie rady miejskiej w latach 1994-1998
4. Członkowie rady miejskiej w latach 2018-2023

1

4
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Zdjęcia              Dokumenty   
      WIADOMOŚCI LOKALNE

1. „Wiadomości Zagłębia” – tygodnik informacyjno-publicystyczny,  
wyd. 1-7 maja 1990 r.

2. Ogłoszenie Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
dotyczące wyborów do rady gminy 27 maja 1990 r.

3. Protokół z zebrania Zarządu Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego, 
19 marca 1990 r., Dąbrowa Górnicza

4. Protokół ze spotkania mieszkańców os. Kasprzaka z przedstawicielami 
Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 19 lutego 
1990 r., Dąbrowa Górnicza 

5. Spis członków rady miejskiej w latach 1994-1998
6. Informacje na temat Osiedlowych Komitetów Obywatelskich  

zakładanych w Dąbrowie Górniczej w 1990 r.
7. Wiadomość dotycząca Niezależnego Obywatelskiego Forum  

Wyborczego

1 2 3

4 5 6 7



Walka o niepodległość i samorządność – lata 1914-1915

Po wybuchu I wojny światowej obywatele Królestwa Polskiego  
zaangażowani w różnego rodzaju organizacje (zarówno te w pełni  

legalne, jak i nielegalne) w wielu miejscach w kraju stworzyli oddolne,  
spontaniczne formy samoorganizacji starające się zachować niezależność 

od zaborcy i władz okupacyjnych. Szczególnie było to widoczne  
w Zagłębiu i w samej Dąbrowie Górniczej, która przejęła funkcję  
centrum lokalnego systemu samorządowego – stała się siedzibą  

Rady Okręgowej Zagłębia Dąbrowskiego.
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•  Gdy w lipcu 1914 r. wybuch I wojny światowej był już przesądzony, a władze rosyjskie,  
przewidując rozwój wypadków, zaczęły stopniowo wycofywać swoje wojska z terenów  
przygranicznych, mieszkańcy naszego kraju po raz kolejny musieli zorganizować się sami. 
Najpierw powstały straże obywatelskie (uformowane przez członków tajnego Sokoła  
i lokalnych straży pożarnych) oraz inne instytucje (np. sąd obywatelski), które miały zapewnić 
mieszkańcom bezpieczeństwo i utrzymywać porządek w sytuacji braku jakiejkolwiek władzy 
państwowej (miały m.in. rozstrzygać spory między ludnością oraz łapać i karać przestępców).  
System ten funkcjonował jeszcze długo po wkroczeniu wojsk okupacyjnych do Zagłębia. 
Wkrótce rolę straży obywatelskich przejęły utworzone z ich kadry milicje miejskie.

             SAMOOBRONA
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• Czas wojny to nie tylko bitwy i przemarsze wojsk, lecz także codzienność życia. Przy braku 
pieniędzy (drobna srebrna moneta zniknęła z rynku, a w obiegu pojawiły się zarówno marki 
niemieckie, jak i korony austriackie) trzeba było drukować pieniądz zastępczy. Aby uniknąć 
spekulacji i głodu, trzeba było sprowadzać tanią żywność i szukać miejsc pracy dla osób 
bezrobotnych, a także wspomagać tych najbardziej potrzebujących. Do realizacji tych zadań 
mieszkańcy powoływali, bazując na już istniejących organizacjach (np. spółdzielniach  
spożywców, Towarzystwie Robotników Chrześcijańskich, Towarzystwie Dobroczynności), 
różnego rodzaju komitety, wśród których ważną rolę właściwie przez cały okres wojenny 
odgrywał Komitet Żywnościowy.

             SAMOPOMOC
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•  Lokalny samorząd budowano oddolnie. Lokalne komitety (żywnościowe czy straży  
obywatelskich) organizowały się w rady miejscowe (komitety obywatelskie), które zajmowały 
się całością życia w danej miejscowości. Ponieważ wiele kwestii dotyczyło problemów  
na terenie Zagłębia, poszczególne komitety (np. żywnościowe) tworzyły regionalne struktury, 
by wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Aby skoordynować pracę rad miejsco-
wych, stworzono Radę Okręgową Zagłębia Dąbrowskiego, która umożliwiała współpracę 
między miejscowościami. Rada ta działała pomimo podziału Zagłębia na dwie strefy okupa-
cyjne. Rady miejscowe zostały zastąpione samorządem, który na podstawie niemieckiej  
i austriackiej ordynacji wyborczej (wyborów kurialnych) tworzył namiastkę samorządu  
budowanego na bazie przepisów prawa, a nie przez samoorganizację mieszkańców.

             SAMORZĄD

Przeczytaj więcej

https://muzeum.asocjacje.org/index.php/Rada_Okr%C4%99gowa_Zag%C5%82%C4%99bia_D%C4%85browskiego


W historii Dąbrowy Górniczej jest wiele postaci znaczących.  
Wśród nich Grzegorz Augustynik, Kazimierz Srokowski i Adam Piwowar, 
którzy byli rodowitymi Zagłębiakami. Z różnych przyczyn długo przebywali poza 
Zagłębiem Dąbrowskim, do którego po latach powrócili. Wszyscy udzielali się 
społecznie, choć byli związani z wrogo do siebie nastawionymi opcjami  
politycznymi. I wszyscy doświadczyli represji ze strony zaborców.  
Każdemu z nich nasze miasto bardzo wiele zawdzięcza, bo każdy,  
choć w różny sposób, uczestniczył w tworzeniu samorządu. Grzegorz  
Augustynik i Kazimierz Srokowski działali w komitecie obywatelskim.  
Ten ostatni wraz z Adamem Piwowarem był zaangażowany w budowanie 
samorządu tuż po wyzwoleniu. Wszyscy zostali pochowani w Dąbrowie 
Górniczej. Dziś upamiętniają ich nazwy naszych ulic.

Grzegorz Augustynik (1847-1929)       Kazimierz Srokowski (1864-1924)      Adam Piwowar (1874-1939)     

Ważni dla miasta
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Grzegorz Augustynik 
(1847-1929) 

Urodził się w Zagórzu nieopodal Dąbrowy Górniczej (obecnie 
Sosnowiec). Był księdzem wspierającym wiernych w ich  
dążeniu do powoływania zrzeszeń. Z jego inicjatywy powstało 
m.in. Bractwo Matki Boskiej Anielskiej i Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Również w środowisku pracowników widział  
konieczność samoorganizacji, dlatego w 1906 r. założył  
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich. Był dwukrotnie 
odwoływany z probostwa parafii w Dąbrowie z powodów  
politycznych (w latach 1902 i 1916). Po odsunięciu przez władze 
kościelne od aktywności społecznej musiał opuścić miasto.  
W 1921 r. wstąpił do zakonu paulinów i zamieszkał w sanktuarium 
częstochowskim. Po śmierci został pochowany w Dąbrowie  
Górniczej przy sanktuarium Matki Bożej Anielskiej, którego  
budowa była w dużej mierze jego zasługą. 
 
Źródło: Wikipedia
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Kazimierz Srokowski 
(1864-1924) 

Urodził się, jak sam pisał, „w dzielnicy Dąbrowy zwanej  
»hutą cynkową pod Będzinem«”. Tu ukończył szkołę elementarną. 
W Warszawie i Piotrkowie uczęszczał do gimnazjum, po czym 
podjął studia matematyczne na uniwersytecie w Petersburgu.  
W roku 1889 wrócił do Dąbrowy i silnie zaangażował się  
w działalność społeczną. Był postacią znaczącą nie tylko na terenie 
Zagłębia. Po aresztowaniu przez Austriaków na początku 1915 r. 
pod zarzutem sprzyjania Rosji do swojego rodzinnego miasta 
wrócił w czerwcu następnego roku. Jako naczelnik Wydziału 
Skarbowego zaangażował się w tworzenie nowych struktur 
samorządowych. We wrześniu 1916 r. został członkiem rady 
miejskiej, a rok później objął funkcję jej prezesa. W 1919 r. –  
już w wyniku wyborów bezpośrednich – stał się przewodniczącym 
rady. Funkcję tę pełnił aż do śmierci. 
 
Źródło: Wikipedia
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Adam Piwowar 
(1874-1939) 

Urodził się w Dąbrowie Górniczej. Studiował w Szwajcarii  
m.in. mineralogię i geologię. Już od czasów szkolnych był związany  
z ruchem socjalistycznym. Podczas studiów w 1898 r. został członkiem 
sekcji Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, a w roku 1900 –  
sekcji Oddziału Zagranicznego Polskiej Partii Socjalistycznej. Do Dąbrowy 
wrócił na stałe w 1905 r. na mocy amnestii i rozpoczął wiele różnorodnych 
działań – zarówno tych legalnych, jak i nielegalnych. W 1906 r. uczestniczył 
w organizowaniu zagłębiowskiego oddziału Uniwersytetu dla Wszystkich, 
później zaangażował się w działania Towarzystwa Kultury Polskiej.  
Od 1917 r. dwukrotnie obejmował urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej. 
Był przewodniczącym lokalnego Komitetu Plebiscytowego. Do końca 
życia wykładał geologię i mineralogię w Państwowej Szkole Górniczej  
i Hutniczej im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej.  
Zmarł 1 lutego 1939 r. 
 
Źródło: Wikipedia
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             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

Trzydzieści lat temu razem z mężem byliśmy zafascynowani przemianami, jakie wówczas 
dokonywały się w naszym kraju. Jeszcze na studiach zaangażowaliśmy się w NZS – studencki 
odpowiednik Solidarności. Później były czasy Okrągłego Stołu i ważnych dla nas autorytetów: 
Kuronia, Geremka, Mazowieckiego. Byliśmy aktywnymi członkami Unii Wolności. I tak naprawdę 
właśnie przez tę działalność zaczęłam się interesować sprawami lokalnymi. Pamiętam, że wtedy 
zakiełkowała we mnie myśl o stworzeniu organizacji całkowicie apolitycznej, która zachęcałaby 
ludzi – przede wszystkim tych młodych – do działania. Żeby im się chciało chcieć. Sporo czasu 
upłynęło, zanim w 2007 r. narodziło się Stowarzyszenie Civitas.

Bardzo bliska jest mi idea społeczeństwa obywatelskiego, ludzi, którzy potrafią jednoczyć się 
wokół ważnych dla nich spraw z poczuciem, że mają na nie realny wpływ. Cieszy mnie,  
że dzięki inicjatywom Stowarzyszenia Civitas uruchomiliśmy potencjał społeczny naprawdę 
wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nasze miasto może być przykładem dla innych, jeśli 
chodzi o poziom partycypacji społecznej. Samorząd to dla wielu osób po prostu przedstawiciele 
lokalnej administracji. A przecież to nie utopia – z mocy prawa samorządem jesteśmy my  
wszyscy, mieszkańcy naszego miasta. I ja tak właśnie czuję.

Alicja Kowalska 
prezeska zarządu Stowarzyszenia Civitas
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             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

W 1990 r. jako młodzi ludzie cieszyliśmy się nowymi czasami, byliśmy pełni optymizmu  
i wiary w nowe możliwości. W tym okresie życia nie myślałam o zaangażowaniu politycznym, 
możliwości wpływania na kształt mojego kraju, mojego miasta. Zawsze jednak byłam osobą 
aktywną, wybieraną do prezentowania przekonań środowisk ludzi, wśród których dane  
mi było żyć. Nie sądziłam, że jako przewodnicząca klasy, działająca w samorządzie szkolnym  
i organizacji studenckiej, nieoczekiwanie wpadnę w ramiona polityki.

Dziś jestem dumna z faktu, że uczestniczę w procesie zarządzania moim miastem. Wierzę,  
że zmiany zachodzące w Dąbrowie Górniczej, nad którymi wszyscy pracujemy, spełniają  
oczekiwania społeczeństwa XXI wieku i sprzyjają integracji naszej lokalnej wspólnoty!

Agnieszka Pasternak  
przewodnicząca rady miejskiej od 2006 r.



|
Edward Bargieła               

Dariusz Ziółek                    

Agnieszka Pasternak       Alicja Kowalska               

Dąbrowianie  
o samorządzie

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

Mariusz Tarnowski           

Jarosław Kwieciak            

Zbigniew Łukasik              

             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

Urodziłem się w 1955 r. Dorastałem w epoce „propagandy sukcesu”, w której głoszone hasła  
i „prawdy” zupełnie nie znajdowały odzwierciedlenia w przaśnej rzeczywistości. Potem nastały 
ponure i szare lata osiemdziesiąte. I w końcu doszło do – wcześniej niezwykle trudnych  
do wyobrażenia, a jednak bardzo oczekiwanych – epokowych zmian. Grudzień 1988 r.  
przyniósł ustawę ministra Wilczka („co nie jest zabronione, jest dozwolone”), czerwiec 1989 r. – 
pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory, a maj 1990 r. – wybory do samorządu terytorial-
nego. To było jak głęboki oddech po długim przebywaniu pod wodą, jak otwarcie okna  
w ciemnym i dusznym pokoju. Uczucie nieskończonych możliwości i wizja świetlanej przyszłości.

Silny i wolny naród jest dla mnie sumą mądrości, tolerancji, wolności i poczucia obowiązku  
wobec wspólnego dobra tworzących go obywateli. Bazę niezbędną do zbudowania tych 
wszystkich cnót stanowi zaś samorządność lokalnych społeczności. Samorząd jest niwą,  
opoką, podstawą, gruntem, filarem silnego państwa oraz dobrobytu i bezpieczeństwa narodu, 
a także jasnej i pomyślnej przyszłości jego kolejnych pokoleń.

Edward Bargieła
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             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

Kiedy sięgam pamięcią do lat 90. ubiegłego wieku, to widzę siebie, rodzinę, mieszkańców  
mających ogromną nadzieję na lepszy byt. Przemiany, które wtedy następowały, początki  
kapitalizmu, którego znaczenia do końca nie znaliśmy, brak pracy – to wszystko, z czym  
musieliśmy się wówczas mierzyć. W naszych głowach funkcjonował podział na „oni” (rządzący) 
i „my” (obywatele, od których nic nie zależy).

Po latach stopniowej transformacji widać, że decentralizacja władzy publicznej przyniosła 
zamierzony efekt. Dzięki niej w coraz większym stopniu mieszkańcy mogą współdecydować, 
podpowiadać, wskazywać ważne przedsięwzięcia na terenie miasta. Zmiany mentalne, jakie 
nastąpiły w nas dzięki reformie samorządowej, zrodziły w nas chęć działania w różnych  
organizacjach społecznych, które współpracują z administracją samorządową i które  
są konsultantami w wielu istotnych sprawach.

W związku z tym, że dużą część mojego życia wypełnia sport (biegi długodystansowe),  
postanowiłem w 2009 r. zainicjować powstanie pierwszego na terenie Dąbrowy Górniczej  
stowarzyszenia biegowego – Pogoria Biega. Byłem jego pierwszym prezesem. Do dziś  
stowarzyszenie to świetnie się rozwija. Organizuje wiele imprez biegowych zarówno  
dla dorosłych, jak i dla dzieci, promując zdrowy styl życia.

Jarosław Kwieciak  
Centrum Sportu i Rekreacji
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             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

Gdy w Polsce odradzała się samorządność, miałem świadomość, że w moim kraju będzie można 
w sposób demokratyczny decydować o najważniejszych sprawach dotyczących warunków życia 
każdego z nas. Mój udział w przygotowaniu pierwszych wolnych wyborów samorządowych  
był związany z Dąbrowskim Komitetem Obywatelskim „Solidarność”. Po wygranej nastąpił  
okres realizacji ogłoszonych wcześniej działań.

Jednym z nich była poprawa warunków mieszkaniowych. W grudniu 1990 r. w wyniku konkursu 
zostałem dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Odtąd nie mogłem już tylko 
wymagać od innych – musiałem udowodnić, że również ja potrafię budować samorządność.  
Z moją pracą pośrednio była związana większość mieszkańców naszego miasta, którzy także 
poczuli się jego gospodarzami. Dzięki wspólnym działaniom w ciągu pierwszych czterech lat 
zmieniliśmy sposób myślenia z „to, co należy do wszystkich, jest niczyje i nikt za to nie odpowiada”, 
na „wspólne znaczy nasze i każdy z nas powinien brać za to odpowiedzialność”. To dla mnie  
największy sukces.

Zbigniew Łukasik
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             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

Samorządność to coś, czego Polacy wciąż się uczą. Tkwi w nas niestety, zaszczepiany  
przez dziesiątki lat, tzw. homo sovieticus. Aby uświadomić sobie, że ma się na coś wpływ,  
że od naszych decyzji coś zależy, trzeba przejść długi proces, który przy złej woli rządzących  
w każdej chwili może się odwrócić.

Bardzo dobrym, pozytywnym przykładem samorządności są wspólnoty mieszkaniowe, które 
dbają o swoje małe ojczyzny. Uczestnictwo w kreowaniu najbliższego otoczenia służy budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego u podstaw. Moim zdaniem całkiem nieprzypadkowo  
największym osiągnięciem III RP są właśnie samorządne miasta.

Mariusz Tarnowski 
główny specjalista ds. organizacji imprez  
i widowni w Pałacu Kultury Zagłębia
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             DĄBROWIANIE O SAMORZĄDZIE

Trzydzieści lat temu uczyliśmy się, czym tak naprawdę są demokracja, samorząd i wolny  
rynek. Myślę, że byliśmy uczniami zdolnymi, choć niezbyt systematycznymi. Z powodzeniem 
zdawaliśmy bardzo trudne egzaminy, ale potrafiliśmy też oblać kilka prostych sprawdzianów. 
Reformę samorządową zaliczyliśmy chyba z całkiem niezłą oceną. W czasie, kiedy wprowadzano 
te fundamentalne zmiany, byłem bardziej zainteresowany przemianami politycznymi  
i ekonomicznymi w kraju i za granicą niż problemami społeczności lokalnej. Pewnie dlatego,  
że dużo wówczas podróżowałem i koncertowałem. Zawsze jednak bliska mi była zasada  
subsydiarności, która leży przecież u podstaw samorządności.

„Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić!” – śpiewało moje pokolenie 
w zupełnie innej rzeczywistości. Sądzę, że ten wers w jakimś stopniu nigdy nie przestanie być 
aktualny. Gdy zacząłem większość czasu spędzać w moim mieście, doceniłem to, jak istotną,  
a zarazem odpowiedzialną rolę odgrywa samorząd. Przecież znacznie prościej dostrzec  
i rozwiązać lokalne problemy tu, na miejscu, niż z wysokości ministerialnych stanowisk.  
Doświadczenia nabyte nie tylko przez nasz kraj wskazują, że mądrze przeprowadzona  
decentralizacja wcale nie oznacza osłabienia państwa, wręcz przeciwnie –  
wpływa korzystnie na jego rozwój i zadowolenie obywateli.

Dariusz Ziółek  
wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej  
w Dąbrowie Górniczej, profesor UR
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• Jerzy Talkowski (11 listopada 2002 – 26 listopada 2006)
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• Marcin Bazylak (od 21 listopada 2018 – nadal)

       PREZYDENCI MIASTA
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• Wiktor Kołodziejczyk (6 czerwca 1990 – 1 lipca 1994)

• Marek Drożyński (1 lipca 1994 – 27 listopada 1996)
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• Agnieszka Pasternak (od 27 listopada 2006 – nadal)
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• Tadeusz Orpych

• Łukasz Padoł

• Ryszard Rutkowski

• Tomasz Sołtysik

• Krystyna Szaniawska

• Dariusz Taborek

• Krzysztof Tamborek

• Mariola Trzewiczek

• Wiesław Wiekiera

• Kazimierz Woźniczka

• Zbigniew Wróblewski

• Henryk Zaguła

• Ireneusz Zugaj

        IV KADENCJA (LATA 2002-2006)



Władze lokalne  
Dąbrowy Górniczej

Przewodniczący rady miejskiej   

Prezydenci miasta    

Radni rady miejskiej   

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

• Edward Bober

• Bogusława Ciaś

• Marek Cygroń

• Halina Głowacka

• Ryszard Harańczyk

• Grzegorz Jaszczura

• Józef Juroff

• Mariusz Kalaga

• Halina Koziak

• Alicja Krypciak

• Zbigniew Łukasik

• Robert Majewski

• Tadeusz Orpych

• Tomasz Pasek

• Agnieszka Pasternak

• Ewa Pieczykolan

• Tomasz Skóra

• Krystyna Szaniawska

• Jerzy Talkowski

• Krzysztof Tamborek

• Mariola Trzewiczek

• Wiesław Wiekiera

• Kazimierz Woźniczka

• Jan Wroniszewski

• Zbigniew Wróblewski

• Ireneusz Zugaj

        V KADENCJA (LATA 2006-2010)



Władze lokalne  
Dąbrowy Górniczej

Przewodniczący rady miejskiej   

Prezydenci miasta    

Radni rady miejskiej   

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

• Edward Bober

• Piotr Bobrowski

• Artur Borowicz

• Krystyna Chrobot

• Bogusława Ciaś

• Ryszard Harańczyk

• Józef Juroff

• Iwona Kiernożycka

• Ewa Kmiecik-Kawecka

• Grzegorz Kuśpiel

• Zbigniew Łukasik

• Tadeusz Orpych

• Tomasz Osuszek

• Tomasz Pasek

• Agnieszka Pasternak

• Andrzej Sojka

• Krzysztof Stachowicz

• Krystyna Szaniawska

• Krzysztof Tamborek

• Marek Węgrzynowicz

• Szymon Widera

• Wiesław Wiekiera

• Kazimierz Woźniczka

• Katarzyna Zagajska

• Ireneusz Zugaj

        VI KADENCJA (LATA 2010-2014)



Władze lokalne  
Dąbrowy Górniczej

Przewodniczący rady miejskiej   

Prezydenci miasta    

Radni rady miejskiej   

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

• Edward Bober

• Piotr Bobrowski

• Piotr Chałuda

• Krystyna Chrobot

• Kamil Dybich

• Ryszard Harańczyk

• Grzegorz Jaszczura

• Robert Kazimirski

• Grzegorz Kuśpiel

• Zbigniew Łukasik

• Agnieszka Pasternak

• Zbigniew Piątek

• Grzegorz Przewieźlik

• Jerzy Reszke

• Renata Solipiwko

• Krystyna Stępień

• Mateusz Stępień

• Krystyna Szaniawska

• Piotr Ślusarczyk

• Robert Warwas

• Marek Węgrzynowicz

• Szymon Widera

• Wiesław Wiekiera

• Kazimierz Woźniczka

• Katarzyna Zagajska

• Sławomir Żmudka

        VII KADENCJA (LATA 2014-2018)



Władze lokalne  
Dąbrowy Górniczej

Przewodniczący rady miejskiej   

Prezydenci miasta    

Radni rady miejskiej   

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

• Edward Bober

• Piotr Bobrowski

• Artur Borowicz

• Piotr Chałuda

• Krystyna Chrobot

• Kamil Dybich

• Grzegorz Jaszczura

• Robert Kazimirski

• Adam Klimczyk

• Bożena Kozak

• Magdalena Miczko

• Agnieszka Pasternak

• Zbigniew Piątek

• Grzegorz Przewieźlik

• Jerzy Reszke

• Krystyna Stępień

• Mateusz Stępień

• Piotr Ślusarczyk

• Krystyna Szaniawska

• Marek Węgrzynowicz

• Szymon Widera

• Robert Witecki

• Katarzyna Zagajska

• Piotr Zieliński

• Sławomir Żmudka

        VIII KADENCJA (LATA 2018-2023)



Wczoraj i dziś – czyli 30 lat minęło...

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

Przegl  d

Lata 90. ubiegłego wieku to czas dynamicznych 
przemian w naszym kraju i w Dąbrowie Górniczej.  
Jak zmieniało się oblicze naszego miasta w ciągu  
tych trzech dekad? Najlepiej widać to na fotografiach.

Ulica 3 Maja | Park Hallera                        

Plac Wolności | Dąbrowskie Zakłady 
Naprawcze Przemysłu Węglowego      

Szkoła podstawowa nr 20 | Komitet  
Miejski PZPR             

nr 4 (237) maj 2020



Wczoraj i dziś – czyli 30 lat minęło...

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

Przegl  d

Lata 90. ubiegłego wieku to czas dynamicznych 
przemian w naszym kraju i w Dąbrowie Górniczej.  
Jak zmieniało się oblicze naszego miasta w ciągu  
tych trzech dekad? Najlepiej widać to na fotografiach.

Ulica 3 Maja | Park Hallera                        

Plac Wolności | Dąbrowskie Zakłady 
Naprawcze Przemysłu Węglowego      

Szkoła podstawowa nr 20 | Komitet  
Miejski PZPR             

nr 4 (237) maj 2020

      WCZORAJ I DZIŚ – CZYLI 30 LAT MINĘŁO...

Ulica 3 Maja: kiedyś zastawiona samochodami,  
dziś z przestrzenią dla pieszych.

Park Hallera: teraz park wodny Nemo, dawniej boisko  
sportowe i pogotowie.



Wczoraj i dziś – czyli 30 lat minęło...

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

Przegl  d

Lata 90. ubiegłego wieku to czas dynamicznych 
przemian w naszym kraju i w Dąbrowie Górniczej.  
Jak zmieniało się oblicze naszego miasta w ciągu  
tych trzech dekad? Najlepiej widać to na fotografiach.

Ulica 3 Maja | Park Hallera                        

Plac Wolności | Dąbrowskie Zakłady 
Naprawcze Przemysłu Węglowego      

Szkoła podstawowa nr 20 | Komitet  
Miejski PZPR             

nr 4 (237) maj 2020

      WCZORAJ I DZIŚ – CZYLI 30 LAT MINĘŁO...

Plac Wolności przed Pałacem Kultury Zagłębia.  
Powstała fontanna i są nowe nasadzenia zamiast  
klombów kwiatowych, z budynku PKZ zniknęły reklamy.

Dąbrowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego 
przed wyburzeniem, obecnie centrum handlowe.



Wczoraj i dziś – czyli 30 lat minęło...

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

Przegl  d

Lata 90. ubiegłego wieku to czas dynamicznych 
przemian w naszym kraju i w Dąbrowie Górniczej.  
Jak zmieniało się oblicze naszego miasta w ciągu  
tych trzech dekad? Najlepiej widać to na fotografiach.

Ulica 3 Maja | Park Hallera                        

Plac Wolności | Dąbrowskie Zakłady 
Naprawcze Przemysłu Węglowego      

Szkoła podstawowa nr 20 | Komitet  
Miejski PZPR             

nr 4 (237) maj 2020

      WCZORAJ I DZIŚ – CZYLI 30 LAT MINĘŁO...

Szkoła podstawowa nr 20 – rozbudowana i w nowej  
aranżacji, jedna z kluczowych inwestycji w dąbrowskiej 
oświacie.

Kiedyś Komitet Miejski PZPR, później jeden z trzech 
budynków Urzędu Miejskiego, dziś Miejska Biblioteka 
Publiczna.



Dąbrowa  
obywatelska

Współpraca  
z organizacjami 
pozarządowymi

Dąbrowski Budżet   
Partycypacyjny

Centrum Aktywności 
Obywatelskiej

Konsultacje  
społeczne

Partnerstwo publiczne 
„Wspólnie dla Miasta”

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG 
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego 

samorządu



      SAMORZĄD TO MY!

Współpraca z organizacjami  
pozarządowymi 
 
Dąbrowski samorząd od lat prowadzi wspólne  
działania z organizacjami pozarządowymi, bazując  
na fundamentalnych dla prawidłowego rozwoju  
społeczeństwa obywatelskiego zasadach:  
pomocniczości, partnerstwie, jawności,  
suwerenności stron, efektywności i uczciwej  
konkurencji.

Kooperacja pod lupą    



      SAMORZĄD TO MY!

Współpraca z organizacjami  
pozarządowymi 
 
Dąbrowski samorząd od lat prowadzi wspólne  
działania z organizacjami pozarządowymi, bazując  
na fundamentalnych dla prawidłowego rozwoju  
społeczeństwa obywatelskiego zasadach:  
pomocniczości, partnerstwie, jawności,  
suwerenności stron, efektywności i uczciwej  
konkurencji.

Kooperacja pod lupą    

Współpraca z organizacjami pozarządowymi polega m.in. na:

• współdziałaniu w zakresie tworzenia strategii rozwoju, aktów prawa normatywnego  
i innych programów dotyczących wspólnoty lokalnej,

•  propagowaniu ekonomii społecznej oraz działalności tzw. trzeciego sektora i wolontariatu,

•  tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym,

•  udostępnianiu niezbędnej infrastruktury miejskiej do prowadzenia działalności statutowej 
organizacji,

•  wspieraniu finansowym priorytetowych zadań publicznych na podstawie otwartych  
konkursów ofert na poszczególne zadania, ustalanych zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na bazie  
tzw. małego grantu.

             KOOPERACJA POD LUPĄ



      SAMORZĄD TO MY!

Partnerstwo publiczne  
„Wspólnie dla Miasta” 
 
To pakt o współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, wypracowania narzędzi dialogu  
społecznego i wspierania aktywności wspólnot  
lokalnych zawarty między Dąbrowskim Forum  
Organizacji Pozarządowych (DFOP) a Urzędem  
Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Działania te zostały  
zapoczątkowane w 2007 r. przy okazji prac nad  
strategią rozwoju miasta. Przyczyniły się do ukształ-
towania dąbrowskiego modelu współpracy między 
samorządem a organizacjami społecznymi, w którym 
udział biorą ciała dialogu społecznego (np. Rada  
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa 
Górnicza), zrzeszenie organizacji pozarządowych 
oraz ośrodek wspierania aktywności mieszkańców.



      SAMORZĄD TO MY!

Centrum Aktywności  
Obywatelskiej 
 
Ta wyspecjalizowana jednostka Wydziału Organizacji 
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej  
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej świadczy  
nieodpłatną pomoc podmiotom trzeciego sektora:  
stowarzyszeniom, fundacjom i spółdzielniom socjal-
nym, a także osobom prywatnym, które chcą  
rozpocząć działalność społeczną. W centrum  
spotykają się grupy założycielskie, partnerzy i zarządy, 
odbywają się tu też spotkania ciał dialogu i grup  
roboczych wypracowujących pomysły na zmiany  
w Dąbrowie Górniczej.



      SAMORZĄD TO MY!

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 
 
Budżet partycypacyjny to demokratyczny proces  
dyskusji, w którym mieszkaniec gminy decyduje o tym, 
w jaki sposób wydać część jej budżetu. Pierwsza  
edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego,  
wypracowanego przez działaczy pozarządowych  
i pracowników Urzędu Miejskiego, która odbyła się  
w 2013 r., objęła 27 dzielnic. Złożono w niej aż 250 
projektów, na których realizację przeznaczono  
5 mln zł. W kolejnych edycjach liczbę dzielnic zwięk-
szono do 35. Każdego roku na realizowane projekty 
przeznaczano po 8 mln zł.

DBP 2.0, czyli nowy wymiar dialogu    



      SAMORZĄD TO MY!

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 
 
Budżet partycypacyjny to demokratyczny proces  
dyskusji, w którym mieszkaniec gminy decyduje o tym, 
w jaki sposób wydać część jej budżetu. Pierwsza  
edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego,  
wypracowanego przez działaczy pozarządowych  
i pracowników Urzędu Miejskiego, która odbyła się  
w 2013 r., objęła 27 dzielnic. Złożono w niej aż 250 
projektów, na których realizację przeznaczono  
5 mln zł. W kolejnych edycjach liczbę dzielnic zwięk-
szono do 35. Każdego roku na realizowane projekty 
przeznaczano po 8 mln zł.

DBP 2.0, czyli nowy wymiar dialogu    

W 2017 r. DBP został objęty nową procedurą, która większości dzielnic dała możliwość  
podjęcia dialogu i wypracowania projektów do realizacji z pominięciem głosowania.  
Siłą DBP 2.0 jest zastąpienie dyskusji nad jednostkowymi projektami debatą na temat  
potrzeb całej dzielnicy przy udziale animatorów.

             DBP 2.0, CZYLI NOWY WYMIAR DIALOGU



      SAMORZĄD TO MY!

Konsultacje społeczne 
 
Ten proces pozwala na współpracę mieszkańców  
z poszczególnymi samorządami czy też organami  
administracji rządowej. Konsultacje przynoszą  
obopólne korzyści – zarówno mieszkańcom,  
ponieważ mogą oni wypowiedzieć się na dany temat  
i przedstawić swoje stanowisko w konkretnej sprawie,  
jak i samorządom, które dzięki włączeniu się mieszkań-
ców w proces decyzyjny mogą uzyskać więcej informacji 
oraz poznać inny, mniej biurokratyczny punkt widzenia. 
Takie spotkania mogą zaowocować wypracowaniem 
najbardziej optymalnych i efektywnych rozwiązań.

Podział dąbrowskich konsultacji    



      SAMORZĄD TO MY!

Konsultacje społeczne 
 
Ten proces pozwala na współpracę mieszkańców  
z poszczególnymi samorządami czy też organami  
administracji rządowej. Konsultacje przynoszą  
obopólne korzyści – zarówno mieszkańcom,  
ponieważ mogą oni wypowiedzieć się na dany temat  
i przedstawić swoje stanowisko w konkretnej sprawie,  
jak i samorządom, które dzięki włączeniu się mieszkań-
ców w proces decyzyjny mogą uzyskać więcej informacji 
oraz poznać inny, mniej biurokratyczny punkt widzenia. 
Takie spotkania mogą zaowocować wypracowaniem 
najbardziej optymalnych i efektywnych rozwiązań.

Podział dąbrowskich konsultacji    •  konsultacje aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 
w tym przypadku uwagi mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe w ramach  
własnej działalności statutowej,

•  konsultacje z mieszkańcami miasta – w których mogą brać udział wszyscy zainteresowani 
daną sprawą dąbrowianie.

             DĄBROWSKIE KONSULTACJE DZIELĄ SIĘ NA:



Tak się integrujemy! Galeria spotkań

Obchody stulecia miasta      Półmaraton Dąbrowski      Festiwal Ludzi Aktywnych     

Dni Dąbrowy Górniczej     

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG 
 w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

MKS Dąbrowa Górnicza (koszykówka i siatkówka)      

Dębowy Maj Festiwal      DebeŚciaK      

Inne kulturalne i sportowe wydarzenia minionego 30-lecia       



      SAMORZĄD TO MY!

Przed Pałacem Kultury Zagłębia miała miejsce  
niezwykła inscenizacja historyczna prezentująca  
dzieje Dąbrowy Górniczej, od czasów najdawniejszych 
aż po rok 1916, kiedy to uzyskała ona prawa miejskie. 
Epizody z historii miasta odgrywali amatorzy,  
a w rolę pierwszego burmistrza wcielił się ówczesny 
prezydent Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. 
Na cześć miasta oddano salwy armatnie. W ramach 
obchodów zagrała też orkiestra reprezentacyjna 
straży granicznej, a przed Pałacem Kultury Zagłębia 
swój koncert dało stu akordeonistów. W mieście  
odbył się ponadto piknik militarny, a na placu  
Wolności powstał designerski pawilon multimedialny.

Obchody stulecia miasta 
 
Dąbrowa Górnicza swoje setne urodziny świętowała  
w dniach 18-21 sierpnia 2016 r. Wszystkie wydarzenia 
odbywały się przed Pałacem Kultury Zagłębia,  
w Parku Hallera i na terenie byłej Dąbrowskiej Fabryki 
Obrabiarek DEFUM. Z okazji obchodów przygotowano 
wystawę plenerową poświęconą dąbrowianom. 



      SAMORZĄD TO MY!

Od czasu pierwszej edycji w 2007 r. impreza  
znacznie zyskała na popularności, stając się jednym  
z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu biegaczy  
w naszym regionie. W ostatnim, XII Półmaratonie  
Dąbrowskim wzięło udział blisko 1500 zawodników.

Półmaraton Dąbrowski 
 
Ta prestiżowa impreza sportowa łączy w sobie bieg 
z nordic walkingiem. Jej wyróżnikiem jest trasa –  
nie tylko niezwykle malownicza, bo ciągnąca się wzdłuż 
urokliwych zbiorników wodnych Pogoria, lecz także  
płaska i szybka, co sprzyja biciu licznych rekordów.  

edycja I

edycja XII

XII

XII

XII

I I I



      SAMORZĄD TO MY!

z takimi zagadnieniami, jak: pomoc społeczna, 
ochrona zwierząt, pielęgnowanie lokalnej tradycji, 
rozwijanie rozmaitych hobby, prowadzenie działań 
prozdrowotnych, udzielanie porad czy angażowanie 
mieszkańców w sprawy publiczne.

Festiwal Ludzi Aktywnych 
 
Każdego roku prezentuje bogaty przekrój dąbrowskich 
i zagłębiowskich stowarzyszeń i fundacji. W 2019 r. 
już po raz 12. w Dąbrowie Górniczej lokalne organizacje 
pozarządowe pokazały swoją wielką siłę, aranżując 
70 punktów, w których można było zobaczyć, czym 
zajmują się na co dzień – prześledzić ich aktywność 
artystyczną, sportową i edukacyjną, zapoznać się  
z tematem wspierania niepełnosprawnych oraz  



      SAMORZĄD TO MY!

W 2019 r. były to: turniej brydża sportowego  
w klubie Helikon, zawody wędkarskie nad jeziorem 
Pogoria I, turnieje piłki nożnej, zawody windsurfingowe 
w Centrum Sportów Letnich i Wodnych, a także  
Cross Błędowa i turniej bilardowy. W roku 2020  
pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację 
obchodów święta naszego miasta. Zapraszamy  
jednak na kolejne edycje Dni Dąbrowy Górniczej.  
Do zobaczenia już wkrótce!

Dni Dąbrowy Górniczej 
 
Każdego roku jeden z ostatnich majowych weekendów 
jest przeznaczony na obchody święta naszego miasta – 
Dni Dąbrowy Górniczej. Od piątku do niedzieli  
na dwóch scenach zlokalizowanych w Parku Hallera  
i w Fabryce Pełnej Życia mieszkańcom miasta  
serwowana jest prawdziwa koncertowa uczta, podczas 
której można zapoznać się z różnymi gatunkami  
muzycznymi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W trakcie 
Dni Dąbrowy Górniczej mieszkańcy mogą liczyć też 
na sporą porcję imprez towarzyszących. 
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MKS Dąbrowa Górnicza  
(koszykówka) 
 
Klub powstał w 1992 r. Drużyna przez wiele lat rywa-
lizowała w lokalnych klasach rozrywkowych. Sezon 
2003/2004 przyniósł jej debiut w drugiej lidze (najpierw 
w grupie B, później w C). Zawodnicy MKS-u uplasowali się 
wówczas na dziewiątym miejscu. Dziś MKS to prawdziwa 
koszykarska rodzina, nieustanne emocje i rywalizacja.

MKS Dąbrowa Górnicza  
(siatkówka) 
 
Ten żeński klub sportowy został założony w 1992 r.  
Jest dwukrotnym zdobywcą Pucharu Polski oraz 
uczestnikiem Ligi Mistrzyń. Drużyna Tauronu MKS  
Dąbrowa Górnicza na najwyższym stopniu podium  
Pucharu Polski stanęła w 2013 r.



Dębowy Maj Festiwal 
 
To jedna z największych imprez plenerowych  
organizowanych co roku w Dąbrowie Górniczej  
z okazji tzw. majówki. Łączy w sobie aktywny  
wypoczynek na terenach zielonych miasta  
(park Zielona, jezioro Pogoria III) z imprezami  
kulturalnymi (okolice Fabryki Pełnej Życia).  

Program festiwalu obejmuje m.in. rajdy rowerowe, 
biegi, pokazy taneczne, zajęcia fitness oraz inne  
atrakcje przeznaczone dla wszystkich mieszkańców 
naszego miasta, regionu, a nawet województwa!
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W pierwszym na scenie pojawiali się 
gospodarze i zaproszeni przez nich 
goście, w drugim – rywalizujące  
ze sobą amatorskie kabarety,  
a w trzecim – wyłonieni przez  
publiczność laureaci i gwiazda  
wieczoru. O nietuzinkowe tytuły  
Debeściaka, Beściaka i Ściaka walczyli 
m.in.: Łowcy.B, Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Smile, Neo-Nówka  
i Kabaret Ani Mru Mru. 

DebeŚciaK 
 
Organizowana przez niemal 15 lat Dąbrowska  
Ściema Kabaretowa, czyli popularny DebeŚciaK,  
była jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce,  
gdzie na fotelach jury zasiadała sama publiczność.  
Jego pomysłodawcą, współorganizatorem  
i gospodarzem był Kabaret DNO z Dąbrowy  
Górniczej. DebeŚciaK oferował trzy dni  
prawdziwego festiwalu śmiechu. 



•  Barbórkowe Spotkania Teatralne

• Dożynki Miejskie

• Festiwal Kultury ZagłębieWood

• Industriada

• Konkurs Siedem Grzechów Głównych

• Letnie Kino Plenerowe

• Literacki Hyde Park

• Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny  
Zagłębie i Sąsiedzi

• Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

• Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

• Piknik Country

             KULTURA

• XVIII Międzynarodowy Turniej FILA „Poland Open”  
w Zapasach Kobiet

• XXIII Memoriał Wacława Ziółkowskiego w Zapasach  
w Stylu Wolnym

• Bieg Walentynkowy

• Bike Atelier MTB Maraton

• Ekstraklasa kobiet w siatkówce – MKS Dąbrowa Górnicza

• Ekstraklasa koszykówki mężczyzn – MKS Dąbrowa Górnicza

• Gala KSW

• Mistrzostwa Polski w boksie

• Mistrzostwa Polski w hulajnodze wyczynowej

• Mistrzostwa Polski w pływaniu na wodach otwartych

• Mistrzostwa Polski w żeglarstwie – klasa Omega

• Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe

• Puchar Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn

• Runmageddon

• Skandia Maraton Lang Team MTB

• Tour de Pologne

• Turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy w siatkówce kobiet  
w kategorii kadetek

• Walka Maciej Zegan – Jimmy Zeikle o mistrzostwo świata  
w kategorii WBF w boksie

             SPORT I REKREACJA



Wydatki bieżące:

734 795 699,46 zł  
(81,2% ogólnej kwoty wydatków) 

Wydatki majątkowe:

169 662 282,74 zł  
(18,8% ogólnej kwoty wydatków) 21,3%

Pomoc społeczna  
i ochrona zdrowia:  
192 439 887,50 zł

14,4%
Pozostałe wydatki: 
130 014 286,50 zł 

22%
Gospodarka komunalna 
 i ochrona środowiska: 

198 959 676,20 zł 

3,7%
Kultura i sport:  

33 496 179,99 zł 

Ogółem wydatki:  
904 457 982,20 zł 

11,6%
Transport i łączność:  

105 108 214,22 zł 

WYDATKIDOCHODY

WYDATKI BUDŻETOWE  
W 2020 ROKU

27% 
Oświata i wychowanie:  

244 439 737,86 zł 

22,56% 
Wpływy z PIT i CIT:
195 500 000,00 zł

18,22% 
Subwencje: 

157 866 573,00 zł

27,94% 
Podatki i opłaty:

242 087 211,00 zł

5,15% 
Środki z Unii Europejskiej:  

44 628 853,85 zł

Ogółem dochody:

866 457 982,20 zł

6,58% 
Pozostałe 
dochody: 

56 997 088,35 zł

19,55%
Dotacje celowe i inne środki:  

169 378 256,00 zł  

Samorząd Dąbrowy Górniczej w liczbach

*  Dane z uchwały budżetowej z grudnia 2019 r.

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

Planowane dochody i wydatki miasta w 2020 roku*



EDUKACJA

Wydatki ogółem na modernizację 
szkół i przedszkoli (2010-2018)
Ponad 100 mln zł

Wydatki ogółem na oświatę  
i wychowanie (2019)
Ponad 247 mln zł

10,3 mln zł  
Remont Szkoły  
Podstawowej nr 29 (2016)

10,5 mln zł 
Termomodernizacja 
Zespołu Szkół  
Muzycznych (2011)

63 mln zł  
Budowa Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego  
dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnych (2013) 
(dofinansowanie: 5,3 mln zł PFRON)

12 mln zł 
Termomodernizacja  
przedszkoli  
(nr. 1, 4 i 29 – 2020) 
(dofinansowanie: 3,8 mln zł)

4 mln zł  
Remont filii Żłobka  
Miejskiego przy  
ul. Mireckiego (2016)

16 mln zł  
Modernizacja i rozbudowa 
przedszkola nr 11 przy  
ul. Krasińskiego (2020)

9 mln zł 
Modernizacja i rozbudowa  
Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego  
w Błędowie (2019)

uczniów  
i przedszkolaków

16 889

przedszkoli

30

etatów  
nauczycielskich

2091

szkół oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Pracy Twórczej  
i Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna37

Czym jest  
samorządność?

Kalejdoskop  
wydarzeń  

samorządowych 

Dąbrowa  
obywatelska

Samorząd DG  
w liczbach

Dąbrowa  
przyszłości

Historia lokalna –  
dzieje dąbrowskiego  

samorządu

15,3 mln zł  
Remont Szkoły  
Podstawowej nr 20 (2017) 
(dofinansowanie: 672 tys. zł)

32,2 mln zł  
Remont Zespołu  
Szkół Sportowych 
(2018)



KULTURA

17 filii Miejskiej  
Biblioteki Publicznej

Blisko 770 tys.  
wypożyczanych książek rocznie

18 ośrodków  
kultury

Ponad 200 imprez  
plenerowych rocznie

Remont zabytkowego 
Pałacu Kultury Zagłębia 

(2015)  
(dofinansowanie: 3,2 mln zł)

62    

mln zł 

Otwarcie multimedialnej 
podziemnej trasy  

turystycznej (2015)
(dofinansowanie: 100 proc.)

Około 

400 
tys. zł

7,4   

mln zł 

Budowa biblioteki 
w Strzemieszycach 

(2018)
(dofinansowanie w ramach konkursu  

rewitalizacyjnego: 6,6 mln zł)
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Dąbrowski Budżet  
Partycypacyjny:

7 edycji

1950 złożonych projektów

522 projekty wybrane do realizacji

24 modernizacje i budowy boisk 

32 siłownie na wolnym powietrzu  

57 placów zabaw   

95 modernizacji przestrzeni publicznej

171 inwestycji drogowych

       doposażeń bibliotek, szkół  
i świetlic środowiskowych

11 projektów społecznych
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INFRASTRUKTURA

Remont  
ul. Majakowskiego 

(2015)

55 mln zł 
Remont al. Zagłębia  
Dąbrowskiego (2020)

10,3 mln zł

Remont DK94  
(2014) 

(dofinansowanie: 206 mln zł)

244 mln zł 

Budowa dróg  
i infrastruktury  

rowerowej (2020) 
(dofinansowanie: 19 mln zł)

26,6 mln zł 
Skomunikowanie  

i uzbrojenie terenów  
inwestycyjnych  

w Tucznawie (2007-2020)

177 mln zł

 Budowa ronda przy  
ul. Konopnickiej (2017)

3,4 mln zł 
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Remont wiaduktu  
przy ul. Piłsudskiego  

(2017)

6,4 mln zł 
Przebudowa 

ul. Roździeńskiego  
 (etap I – 2019) 

(dofinansowanie: 6,4 mln zł)

15 mln zł

Przebudowa 
ul. Roździeńskiego  

 (etap II – 2020) 
(dofinansowanie: 4,3 mln zł)

11,4 mln zł



Rozbudowa infrastruktury   
wodno-kanalizacyjnej:

Wydatki ogółem na infrastrukturę  
wodno-kanalizacyjną (2007-2017) Ponad 490 mln zł (dofinansowanie: 246,6 mln zł)

120 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej

62 km nowych wodociągów

63 km nowej kanalizacji deszczowej

ponad 315 tys. m2 nowej nawierzchni

170 wyremontowanych ulic

25 nowych przepompowni/tłoczni
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Ponad 16 tys. osób podłączonych  
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej



ROZWÓJ

ponad 260 ha  
terenów inwestycyjnych

4950 miejsc  
pracy w KSSE

    NGK Ceramics

    SK Innovation

    Outokumpu

     Schade Polska Międzynarodowy 
Transport i Spedycja Sp. z o.o.

    Dąbrowa Industrial Park Sp. z o.o.

Pozyskani inwestorzy w Tucznawie to m.in.:

Strefa ekonomiczna:

kompleksowe przygotowanie terenów  
na potrzeby sektora MŚP w Kazdębiu

ponad 400 km dróg 19 nowych rond 28 sygnalizacji świetlnychSieć komunikacyjna:
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Czołowe branże w strefie  
ekonomicznej w Tucznawie:

    automotive

    logistyka

    stalowa dla automotive
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Miejski System Badania Jakości  
Powietrza bazujący na 25 stacjach  
pomiarowych

Oczyszczacze powietrza  
w żłobkach i przedszkolach

4 punkty zbiórki odpadów  
niebezpiecznych

420 trójfrakcyjnych punktów  
segregacji odpadów na osiedlach

Program Ochrony Drzew  
na placach budowy (2020)

Rezygnacja z plastikowych  
opakowań w miejskich placówkach

2625 nowych, ledowych opraw  
oświetleniowych 

1564 nowe słupy oświetlenia ulicznego

 

Zakup i montaż instalacji  
fotowoltaicznej w 5 budynkach 
szkolnych (2018) za kwotę 1,4 mln zł 
(dofinansowanie: blisko 1 mln zł) 

 
Program rozwoju małej retencji 
 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego (2018) za kwotę 8,5 mln zł 
(dofinansowanie: 4,3 mln zł) 

 

Miejski Program Ograniczenia  
Niskiej Emisji: wymiana ponad  

5 tys. „kopciuchów” w latach 1998-2020  

za łączną kwotę ponad 12 mln zł



JAKOŚĆ ŻYCIA 

Dąbrowski bus  
dla seniora
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Centrum  
przesiadkowe  

Ząbkowice (2019)  
(dofinansowanie: 3,24 mln zł)

Rewitalizacja amfiteatru  
w Ząbkowicach (2019)

527 tys. zł
3,82 mln zł

Modernizacja stadionu  
przy ul. Konopnickiej  

(2015-2019)

7,8 mln zł 

Rewitalizacja 
Warsztatu Fabryki 
Pełnej Życia (2019) 

7,77 mln zł

Budowa tunelu pieszo- 
-rowerowego łączącego  

Pogorie III i IV (2018)

4,5 mln zł
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 Mydlice – Plac  
Aktywności Mieszkańców 

(2017-2018) 

2 mln zł 

Remont Parku Hallera  
(2018) 

(dofinansowanie: 11,7 mln zł)

14,4 mln zł

Rozbudowa miejsc  
parkingowych  

na osiedlu Manhattan 
(2018)

13 mln zł

Rewitalizacja parku Zielona 
(2018)  

(dofinansowanie: 21 mln zł)

30 mln zł  

Zagospodarowanie placu  
Hutnika w Gołonogu  

(2017-2018)

1,64 mln zł 

Aranżacja podwórek 
na osiedlu Wybickiego 

(2017)

2,2 mln zł 
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Adaptacja dawnego  
budynku Urzędu Miejskiego  

na siedzibę Biblioteki Głównej 
(2006) 

Budowa bazy rekreacyjnej  
w Centrum Sportów Letnich  

i Wodnych w parku Zielona oraz 
nad Pogorią III, a także szlaków 

rowerowych wokół Pogorii III  
i tych prowadzących do Będzina, 
Sławkowa, Siewierza i Sosnowca 

(2012) (dofinansowanie: 7,9 mln zł)

19 mln zł

10 mln zł

Budowa Centrum  
Administracyjnego  

(2003)

80 mln zł

Budowa basenu  
„Nemo – Wodny Świat”  

(2003)

32 mln zł

Budowa Hali Centrum  
w Parku Hallera  

(2004)

30 mln zł



Chciałbym, aby Dąbrowa Górnicza dalej się rozwijała.  
Żeby była miastem tętniącym życiem, miastem przyjaznym 

mieszkańcom. Chciałbym, by dąbrowianki i dąbrowianie byli 
aktywni, świadomi swoich praw i obowiązków obywatelskich, 

chętnie i odpowiedzialnie angażowali się w życie i rozwój swojej 
małej ojczyzny. Gospodarka miejska powinna być zbudowana  

na dwóch filarach, jeden z nich to duzi inwestorzy, a drugi  
to lokalne przedsiębiorstwa i przedsiębiorczy mieszkańcy.  

Zależy mi na tworzeniu miasta, które pozwoli jego mieszkańcom 
realizować pasje, miejsca dobrego do rozwoju, ale też takiego, 

w którym można spokojnie i zdrowo żyć. Chciałbym również, 
żeby Dąbrowa Górnicza była miastem dostępnym, po którym 

każdy może się sprawnie i bezpiecznie poruszać – zarówno  
pieszo, jak i rowerem czy środkami komunikacji publicznej.

Jak Marcin Bazylak, prezydent miasta,  
widzi Dąbrowę Górniczą za 30 lat?
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Dąbrowa przyszłości



1. Komunikacyjna rewolucja − budowa tuneli  
pod torami i centrów przesiadkowych przy dworcach  
kolejowych w centrum miasta i w Gołonogu (wspólne  
przedsięwzięcie gminy, PKP PLK i Metropolii GZM)

Pierwszy etap prac obejmie rejon dworca w centrum  
miasta. Prace warte 229 mln zł mają potrwać  
do końca 2022 r. Drugi etap to budowa centrum  
przesiadkowego w Gołonogu.

Najważniejsze plany i priorytety rozwoju
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2. Projekt nowego centrum miasta − Fabryka Pełna Życia

W 2015 r. miasto przejęło tereny dawnej Dąbrowskiej Fabryki 
Obrabiarek Ponar-Defum, czyli 4 ha przestrzeni zlokalizowanej  

w samym sercu Dąbrowy Górniczej. Wówczas narodził się  
projekt „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia  

Dąbrowy Górniczej”. Dzięki dotacji pozyskanej w konkursie  
Modelowej Rewitalizacji Miast przez ponad trzy lata mieszkańcy, 

 przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych 
wspierani przez grono ekspertów tworzyli wizję miejsca,  

które będzie nowym centrum i wizytówką naszego miasta.

Najważniejsze plany i priorytety rozwoju

Działania pod kontrolą   FPŻ główną przestrzenią miejską    
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Wnioski z konsultacji i badań stały się podstawą 
do przygotowania społecznej koncepcji  
funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania 
terenu po Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek  
Ponar-Defum oraz pozostałej części śródmieścia, 
w której FPŻ ma pełnić rolę głównej przestrzeni 
miejskiej, a znajdujące się w niej obiekty mają 
być wielofunkcyjne. Pokłosiem konkursu  
architektonicznego jest koncepcja nowego centrum 
miasta, które ma stać się zarówno ulubionym 
miejscem wszystkich dąbrowian, przestrzenią  
ich spotkań oraz rozwoju, jak i swoistym magnesem 
przyciągającym zewnętrznych inwestorów.

       FPŻ GŁÓWNĄ PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ
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Za przeprowadzenie całego procesu  
rewitalizacji śródmieścia odpowiada  
spółka działająca non profit − Fabryka Pełna  
Życia Sp. z.o.o. Wybór takiego operatora  
pozwala miastu z jednej strony zachować  
kontrolę nad swoim majątkiem, z drugiej –  
pozyskiwać środki zewnętrzne i współpracować  
z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami  
i innymi podmiotami społecznymi.

       DZIAŁANIA POD KONTROLĄ



Ponad 3 mln zł trafiły do podmiotów społecznych  
w wyniku konkursów organizowanych w 12 obszarach –  
w efekcie stowarzyszenia zrealizowały 133 projekty  
sportowe, rekreacyjne, kulturalne, ekologiczne, a także  
te związane z oświatą i pomocą społeczną.

Ponad 94 tys. zł przekazano na tzw. małe granty.

250 tys. zł przeznaczono na realizację zadań  
związanych ze zdrowiem publicznym.

1,8 mln zł przydzielono na projekty z zakresu sportu.

Ponad 200 tys. zł wyniosła dotacja dla ochotniczych  
straży pożarnych.

Kwotą ponad 100 tys. zł dąbrowski samorząd wsparł  
funkcjonujący w Dąbrowie Górniczej Warsztat Terapii  
Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie  
„Otwarte Serca”. 

Dotacja dla podmiotów działających w obszarze oświaty  
wyniosła ponad 5,9 mln zł.

3. Dalszy rozwój współpracy z organizacjami  
pozarządowymi i budowa społeczeństwa  
obywatelskiego

W Dąbrowie Górniczej zarejestrowane są 323 organizacje  
pozarządowe (179 stowarzyszeń i 57 klubów sportowych  
zarejestrowanych w KRS, 29 uczniowskich klubów  
sportowych, 22 stowarzyszenia zwykłe i 36 fundacji).

Najważniejsze plany i priorytety rozwoju

Wspólna troska o przyszłość Dąbrowy    

Tylko w 2019 r. na współpracę z organizacjami  
pozarządowymi miasto przeznaczyło ponad 16 mln zł.
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        WSPÓLNA TROSKA O PRZYSZŁOŚĆ DĄBROWY

Wsparcie podmiotów społecznych 
nie sprowadza się wyłącznie  
do przekazywania na realizowane  
przez nie zadania środków finansowych. 
To proces ciągłego dialogu, który wpływa 
na kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej,  
miasta, w którym głos mieszkańców 
jest najważniejszy!



4. Rozwój strefy ekonomicznej w Tucznawie

Strefa ekonomiczna w Tucznawie jest przeznaczona dla firm, 
które potrzebują rozległych terenów pod budowę dużych,  

innowacyjnych linii technologicznych i produkcyjnych.  
To szansa na rozwój sieci małych, średnich i dużych,  

innowacyjnych, ekologicznie wrażliwych przedsiębiorstw  
w granicach Dąbrowy Górniczej.

Najważniejsze plany i priorytety rozwoju
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Oferta dla małych i średnich firm     

5. Strefa aktywności gospodarczej w dzielnicy Kazdębie

Miasto rozpoczęło budowę nowej strefy aktywności  
gospodarczej w dzielnicy Kazdębie. Na kompleksowe  
przygotowanie terenów inwestycyjnych pozyskało  
blisko 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego. Dzięki temu wsparciu grunty  
zostały zniwelowane i całkowicie uzbrojone.
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Tereny w Kazdębiu są bardzo dobrze skomunikowane z najważniejszymi arteriami  
przebiegającymi nie tylko przez Dąbrowę Górniczą, ale przez całe województwo śląskie. 
Dla inwestorów przygotowano tutaj 12 działek o wymiarach od 0,5 do 1,2 ha.  
To propozycja dla małych i średnich firm, które poszukują właśnie takich gruntów  
i których prace produkcyjne bazują na nowoczesnych technologiach, bez szkody  
dla środowiska. 

          OFERTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

12 działek  
o wymiarach  
od 0,5 do 1,2 ha 



Fot. Adrianna Antas, Radosław Kaźmierczak, Dariusz Nowak, archiwum Muzeum Miejskiego „Sztygarka”,  
archiwum Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Wikipedia

Opracowano na podstawie:

•	 25	lat	samorządności	w	Dąbrowie	Górniczej	
1990-2015, wyd. Muzeum Miejskie  
„Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2015;

•	 25	lat	samorządności, wystawa  
zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta 
RP we współpracy z Ministerstwem  
Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2015.
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