
 

 

Najważniejsze projekty ID 2016-2020. 

Inicjatywa Dąbrowska zapoczątkowała cykl Kawiarenek Obywatelskich, których celem jest 

zwiększanie świadomości obywatelskiej oraz stworzenie forum do dyskusji o tym, co dzieje się wokół 

nas. Gośćmi Kawiarenki Obywatelskiej byli m.in.: 

• Jerzy Stępień – sędzia, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego;  

• Prof. Ewa Łętowska – Pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;  

• Anna Dymna, aktorka, założycielka i prezes Fundacji Mimo Wszystko; 

• Prof. Adam Strzębosz - I Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Trybunału Stanu;  

• Mateusz Klinowski – ówczesny burmistrz Wadowic; 

• Ks. Adam Boniecki, niekwestionowany autorytet, publicysta, duszpasterz, redaktor naczelny 
Tygodnika Powszechnego, zwany też księdzem niepokornym; 

• Łukasz Baruch – dąbrowianin, wokalista, pasjonat muzyki, współzałożyciel i prezes Fundacji 
Wygrajmy Razem; 

 

              
 
V Kongres Ruchów Miejskich odbywający się w  2017 roku w 5 miastach Śląska i Zagłębia. Jego 

inauguracja, przy dużym wkładzie naszego stowarzyszenia, odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia. Tutaj 

też miało miejsce I walne zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich i debata 

„Progresywnych Prezydentów”. Rozmawialiśmy o funkcjonowaniu i rozwoju polskich miast, stwarzaniu 

optymalnych warunków dla demokracji miejskiej i możliwościach sieciowego współdziałania  

w konkretnych zagadnieniach, m.in.: mieszkalnictwa, rewitalizacji, zrównoważonego transportu, 

ekologii miejskiej, miasta równych szans. 

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich jest trzecią federacją do jakiej należy ID, obok 

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Dąbrowskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych. 

      



 

 

Coroczny udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych, organizowanym w Dąbrowie Górniczej od 2008 roku, 

celem Festiwalu jest promowanie postaw obywatelskich i społecznych na terenie naszego miasta. 

Podczas jego trwania, każda działająca na terenie miasta organizacja pozarządowa, ma szansę 

przedstawić profil swojej działalności, cele i misje swojej pracy oraz pozyskać nowych wolontariuszy, 

członków, partnerów, sojuszników. Wachlarz reprezentowanych inicjatyw jest niezwykle bogaty. 

Organizacje wspierają aktywność artystyczną, sportową i edukacyjną. 

        

W 2017 roku w ramach FLA członkowie ID zaprosili Ludwikę i Henryka Wujec oraz Piotra Fronczaka  

i wspólnie z nami dyskutowali na temat Komitetów Obywatelskich oraz jak budowano samorządność. 

          

 

 

 



 

 

Żurek na WOŚP dla lokalnych morsów, wspólnymi siłami od 2017 roku członkowie ID spotykają się 

przy wspólnym gotowaniu żurku, który rozlewany jest dla morsów i mieszkańców za symboliczną 

wrzutkę do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączna kwota uzbierana na WOŚP  

z żurkowych puszek to już ponad 10 tys zł.  W 2021 roku z uwagi na pandemię, żurek ugotowany był 

dla noclegowni i ogrzewalni oraz schroniska dla bezdomnych w DG. 

    

                                 

W 2015 roku przed świętami Bożego Narodzenia, członkowie ID wspólnie z dąbrowskimi radnymi 

zorganizowali akcję rozdawania choinek dla mieszkańców. 

 

 



 

 

Druga obrona Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów w 2018 roku. W ramach realizacji ustawy 

dekomunizacyjnej na wniosek dąbrowskiego oddziału Gazety Polskiej, Wojewoda Śląski rozważał 

wyburzenie pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów, który stoi w centrum miasta. Inicjatywa 

Dąbrowska zorganizowała happening mający na celu przypomnienie symbolicznego znaczenia 

pomnika dla mieszkańców Dąbrowy i upamiętniającego walkę ruchów robotniczych z 1905 roku. 

Pomimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych, w wydarzeniu wzięło udział około 500 

osób.  

    

W ramach wspierania lokalnych przedsiębiorców i sprzedawców, podczas pandemii 1 listopada 2020 

roku członkowie Inicjatywy Dąbrowskiej zorganizowali akcję kupna chryzantem, które w następstwie 

ustawiła na dąbrowskich pomnikach. 

                                                         

 

 



 

 

ID dzięki licznym dyskusjom i pomysłom na miasto zainicjowało wiele kierunków zmian, między 

innymi: 

• zagospodarowanie terenu po byłej fabryce DEFUM, na którym obecnie powstaje Fabryka 

Pełna Życia;  

• otwarty katalog nazw nowo powstających ulic, a także tych, które musiały być zmienione 

zgodnie z ustawą dekomunizacyjną. Nazwy nawiązują do znanych postaci związanych z 

naszym miastem; 

• łąki kwietne; 

• katalog mebli miejskich; 

• biblioteczka plenerowa w Parku Zielona i wiele innych. 

    

 

Władze Stowarzyszenia od 2016-2020 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (2016 - 2019) – przyjęto nowy statut 

1. Marcin Bazylak – przewodniczący 

2. Zdzisława Górska-Nieć – sekretarz 

3. Igor Kwiecień – skarbnik 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej (2016 - 2019) 

1. Daniel Beszterda 

2. Emilia Perczyńska-Zygmunt 

3. Damian Krępa 

 

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (2019 - 2020) 

1. Jakub Leszczyński – przewodniczący 

2. Adam Jagodziński – sekretarz 

3. Sylwia Szałwińska – skarbnik  

 

 



 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej (2019 - 2020) 

1. Daniel Beszterda 

2. Emilia Perczyńska-Zygmunt 

3. Damian Krępa 

 

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (od 2020 r.) 

1. Piotr Drygała – przewodniczący 

2. Jakub Leszczyński – sekretarz 

3. Agnieszka Janicka-Kwiecień – skarbnik 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej (od 2020 r.) 

1. Patryk Kuzior 

2. Mateusz Ciastoń 

3. Aleksandra Kudła 

 

Delegaci Stowarzyszenia w Ogólnopolskiej Federacja Organizacji Pozarządowych: 

od 2016 r. do 2021 r.– Piotr Seremet 

od 2021 r. – Piotr Drygała 

 

Delegaci Stowarzyszenia w Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich: 

do 2021 r. – Marcin Bazylak 

od 2021 r. – Kamil Dybich 

 

Delegaci Stowarzyszenia w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych: 

od 2016 r. do 2019 r. – Igor Kwiecień 

od 2019 r. do 2021 r. – Jakub Leszczyński 

od 2021 r. – Agnieszka Janicka-Kwiecień i Jakub Leszczyński 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


