
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

KAŻDY MA ZIELONE



• zmieniamy uciążliwe schody i kładki na bezpieczne i wygodne przejścia. Ulice 
dostępne dla mieszkańców, a szczególnie seniorów i osób z wózkami to nasz 
priorytet 

• rozwijamy sieć dróg rowerowych. Łączymy różne części miasta, aby codzienna jazda 
rowerem była przyjemnością 

• projektujemy nową siatkę połączeń komunikacją publiczną (autobus, tramwaj), aby 
mieszkańcy każdej z dzielnic mieli bezpośrednie połączenie do centrum, do szkoły, 
pracy i do szpitali 

• budujemy nowe rozwiązania drogowe, aby jazda samochodem była łatwa i sprawna

DLACZEGO ZIELONE ŚWIATŁO DLA DĄBROWIAN?



PODNOSIMY 
KOMFORT PODRÓŻOWANIA 
PO DĄBROWIE GÓRNICZEJ

pieszo

rowerem

komunikacją publiczną

samochodem



• zastępujemy przejścia podziemne wygodnymi przejściami 
dla pieszych w poziomie jezdni

• pożegnamy kładki w centrum miasta, a w zamian 
zbudujemy przejście naziemne na przedłużeniu ul. 3 Maja

• kiedy zakończymy inwestycję, będzie łatwiej i wygodniej 
chodzić na piechotę. Szczególnie seniorom, osobom 
z wózkami czy ciężkimi zakupami

PIESZO

ZAMIENIMY 
UCIĄŻLIWE SCHODY 
NA BEZPIECZNE PRZEJŚCIA



ROZWIJAMY
INFRASTRUKTURĘ 
ROWEROWĄ

ROWEREM

• wzdłuż remontowanych torów tramwajowych, biegnących 
przez główną ulicę Dąbrowy, powstaną nowe odcinki dróg 
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

• sieć dróg rowerowych połączy centrum miasta i jego 
dzielnice. Łatwiej będzie dojechać rowerem do pracy, na 
zakupy, czy do szkoły

• niektóre przejścia podziemne zamienimy w przejazdy 
rowerowe z pochylniami. Nie trzeba będzie niepotrzebnie 
zsiadać z roweru, aby przejechać na drugą stronę ulicy 



AUTOBUSEM CZY TRAMWAJEM?
JAK CI WYGODNIE

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

• wspólnie z ekspertami rozwijamy siatkę połączeń, aby skomunikować  
zielone dzielnice z centrum miasta i Metropolią GZM. Łatwiej będzie też  
dostać się do Warszawy

• budujemy centra przesiadkowe z parkingami dla rowerów i samochodów, 
gdzie każdy będzie mógł przesiąść się w pociąg, autobus i ruszyć w dalszą 
drogę

• w Dąbrowie Górniczej powstaną połączone przystanki tramwajowo-
autobusowe. Nie trzeba będzie już biegać ani się stresować, ponieważ 
autobus lub tramwaj przyjadą po mieszkańców na jeden przystanek



SAMOCHODEM

• budujemy nowe rozwiązania drogowe, aby jazda 
samochodem była łatwa i sprawna. Powstaje alternatywna 
droga dojazdowa do centrum miasta i centrum 
przesiadkowego

• powstaną bezpieczne ronda, bezkolizyjne tunele pod torami 
zamiast przejazdów kolejowych. Nie trzeba będzie czekać na 
przejazd pociągu 

• inwestujemy też w bezpieczniejsze i bardziej komfortowe 
skrzyżowania, zjazdy i oświetlenie drogowe 

PRZEBUDOWUJEMY
UKŁAD KOMUNIKACYJNY



DZIĘKUJEMY


