
– Determinacja i szukanie no-
wych wyzwań pchnęło nas do te-
go, aby przejąć teren Defumi stwo-
rzyć tu przestrzeń, której w Dąbro-
wie Górniczej zawsze brakowa-
ło – mówi Marcin Bazylak, zastęp-
ca prezydenta Dąbrowy Górniczej. 
W 2015 roku za 800 tys. zł Dą-
browa Górnicza kupiła tereny nie-
czynnej fabryki Defum, w sumie 
4 hektary w samym sercu miasta. 
Równolegle rozpoczęto starania 
o pozyskanie funduszy na rewita-
lizację śródmieścia.

Bo właśnie rewitalizacja terenów 
po dawnej fabryce, wykorzystanie 
magii starych hal, odpowiednie za-

Współczesną Dąbrowę 
Górniczą ukształtował 
przemysł. To on deter-

minował urbanistyczny układ mia-
sta. W ścisłym centrum zlokalizo-
wane były m.in. kopalnia, huta sta-
li i fabryka obrabiarek Defum. 
Efektem tego jest brak wyróżniają-
cego się centrum miasta z charak-
terystycznymi dla takich miejsc 
funkcjami. Po wielu latach pojawiła 
się szansa, aby to zmienić.

Pomysł, a zarazem konieczność 
stworzenia w stuletniej dziś Dąbro-
wie prawdziwego centrum miasta, 
nie jest nowy. Wskazanie optymal-
nego miejsca nastąpiło już w la-
tach 90. Odpowiedni zapis zna-
lazł się w strategii rozwoju mia-
sta z 1998 roku. Kilka lat później, 
w strategii z 2007 roku, doprecy-
zowano: tereny Defum mają się 
stać tętniącym sercem i wizytów-
ką miasta.

NOWE CENTRUM 
na setne urodziny

Czy stworzenie centrum w stuletnim mieście jest możliwe? 
W Dąbrowie Górniczej podjęto to wyzwanie. Rozpoczęła się 
realizacja projektu Fabryka Pełna Życia, który zakłada stworzenie 
tętniącego życiem serca miasta. Jest wola miasta, zainteresowanie 
i duże oczekiwania mieszkańców. Na modelową rewitalizację 
Dąbrowa Górnicza zdobyła już pieniądze z UE.

Konfederacja
Budownictwa 
i Nieruchomości

partnerzy programu patronat programu

Więcej informacji o programie na www.buildercorp.pl
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Rewitalizacja to 
przywracanie życia, 
a życie w puste 
przestrzenie mogą wnieść 
tylko ludzie.
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gospodarowanie śródmieścia da-
ją szansę na stworzenie otwartej 
przestrzeni publicznej, która sta-
nie się nowym centrum miasta. 
Miejscem tętniącym życiem, peł-
nym zieleni, z deptakiem łączącym 
rejon dworca kolejowego z Pała-
cem Kultury Zagłębia oraz Wyższą 
Szkołą Biznesu. Ogromny poten-
cjał mają też budynki dawnej fa-
bryki i stare hale fabryczne, które 
zamieniłyby swój dotychczasowy 
charakter na pomieszczenia wy-
stawiennicze, miejsce dla gastro-
nomii czy rekreacji. Jednak osta-
teczny kształt nowemu centrum 
nadadzą mieszkańcy.

Partycypacja
– Papier jest cierpliwy i naryso-

wać można wszystko, jednak do-
bre centrum powinno być przede 
wszystkim jak historyczna agora 
– pełna ludzi, otwarta dla wszyst-
kich bez względu na wiek czy sta-
tus majątkowy. Projektując takie 
miejsce, trzeba sobie też odpowie-
dzieć na dwa pytania: o funkcję, 
czyli dlaczego ludzie będą to miej-
sce chcieli odwiedzić, a potem 
o formę, czyli jak ma wyglądać, że-
by ludzie czuli się w nim dobrze. 
Z pewnością pomogą w tym me-
tody partycypacyjnego projekto-
wania, na które wiem, że Dąbrowa 
Górnicza stawia – dr arch. Justy-
na Gorgoń, wykładowca Wyższej 
Szkoły Technicznej w Katowicach 
i ekspert Ministerstwa Rozwoju, 
z którą miasto współpracuje od 
samego początku prac nad pro-
jektem. Defum ma wszelkie pre-
dyspozycje, by stać się dobrym 
centrum i na pewno będzie gratką 
dla architektów. Jest tu tło histo-
ryczne, do którego będzie można 
się odnieść. Jest też zastana cie-
kawa warstwa architektoniczna, 
która może stanowić pewne ogra-
niczenie, ale z pewnością będzie 
też doskonałą inspiracją.

– Mam nadzieję, że w Dąbro-
wie uda się uniknąć błędów in-
nych samorządów, które zachwy-
ciły się rewitalizacją techniczną, 
w jakiej ukryły swoje bieżące zada-
nia, a całkowicie pominęły rewitali-
zację społeczną. Trzeba pamiętać 
o tym, że rewitalizacja to przywra-
canie życia, a życie w puste prze-
strzenie mogą wnieść tylko ludzie 
– podsumowuje dr Gorgoń.

O współpracę z mieszkańca-
mi spokojny jest zastępca pre-
zydenta miasta. – Doświadczeń 

w partycypacji mamy sporo, dzię-
ki czemu udało się nam zbudo-
wać z mieszkańcami wzajemne 
zaufanie, na którym chcielibyśmy 
oprzeć ten projekt. Przewidzia-
ny jest on na wiele lat, nie dlate-
go że nie mamy pomysłu, ale dla-
tego, że chcielibyśmy, aby powoli 
dojrzewał on w głowach mieszkań-
ców i żebyśmy mieli czas zastano-
wić się nad całością zmian w śród-
mieściu Dąbrowy Górniczej. Cier-
pliwość pozwoli nam stworzyć coś 
na lata, a nie tylko odpowiadające-
go potrzebie chwili – mówi Marcin 
Bazylak.

Mieszkańcy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, przed-
siębiorcy i eksperci już na sa-
mym początku całego przedsię-
wzięcia zostali zaproszeni do roz-
mów o przyszłości terenów fabry-
ki. Rozpoczęły się warsztaty, spo-
tkania, dyskusje. Latem ubiegłe-
go roku przestrzeń została upo-
rządkowana i symbolicznie odda-
na mieszkańcom. Już teraz od-
bywają się tu rozmaite imprezy, 
gry terenowe, z pobliskiego par-
ku Hallera przeniesiono giełdę sta-
roci. Niebawem zostanie tu urzą-
dzony ogród i postawiony konte-
ner, w których powstaną nie tyl-
ko knajpki, ale będą organizowa-
ne również wydarzenia kulturalne. 
Wszystko po to, żeby mieszkań-
ców oswoić z tym miejscem.

Podczas licznych spotkań 
i warsztatów mieszkańcy wskazu-
ją swoje pomysły na to miejsce. 
Wśród nich znalazły się: restaura-
cja, hala koncertowa i amfiteatr, ki-
no plenerowe, sala multimedialna, 
przestrzeń publiczna dostępna dla 
spragnionych kultury mieszkań-
ców.

Wkrótce powstanie raport spo-
rządzony po debatach i warszta-
tach. Da on odpowiedź na pyta-

Podczas licznych spotkań 
i warsztatów mieszkańcy 
wskazują swoje pomysły 
na nowe centrum. Wśród 
nich znalazły się 
restauracja, hala 
koncertowa i amfiteatr, 
kino plenerowe, sala 
multimedialna, przestrzeń 
publiczna dostępna dla 
spragnionych kultury 
mieszkańców.
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Fabryka Kultury
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nie, czego oczekują mieszkańcy. 
Raport zostanie omówiony z eks-
pertami i przedsiębiorcami. Wów-
czas też zdefiniowane zostanie to, 
co jest możliwe do wykonania, co 
musi zrobić miasto, a czym może 
zająć się biznes. 

Zielona mobilność 
odmieni Dąbrowę 
Górniczą
– Jako historyk sztuki powiem, 

że nie ma uniwersalnej definicji 
centrum. Albo jest to miejsce stwo-
rzone przez architektów, albo wy-
brane przez ludzi. Pierwsze prze-
ważnie kończą źle, te drugie trwa-
ją – mówi Leszek Jodliński, dyrek-
tor Muzeum Górnośląskiego w By-
tomiu, który w ramach panelu eks-
pertów dzielił się z dąbrowskimi 
urzędnikami swoimi doświadcze-
niami związanymi z rewitalizacją 
terenów byłej kopalni, na których 
powstała nowa siedziba Muzeum 
Śląskiego w Katowicach i podpo-
wiada, że tworząc nowe centrum, 
nie możemy też zapominać o je-
go otoczeniu i skomunikowaniu go 
z pozostałymi częściami miasta. 

W Dąbrowie do tego tematu 
podchodzą bardzo poważnie. Po-
za koncepcją zagospodarowania 
i ożywienia terenów byłej fabryki 
w mieście powstał już drugi waż-
ny projekt całkowitej zmiany orga-
nizacji ruchu. Ma tu zapanować 
„Zielona mobilność”. 

Projekt zakłada budowę dróg 
rowerowych, wypożyczalni rowe-
rów, a także utworzenie centrów 
przesiadkowych. Dokument jest 
gotowy. Wcześniej wypowiedzieli 
się w tej sprawie mieszkańcy. Za-
projektowana na nowo komunika-
cja w Dąbrowie Górniczej ma zin-
tegrować śródmieście z pozosta-
łymi częściami miasta. 

– Jeśli zależy nam na tym, aby 
zachęcić mieszkańców do prze-
bywania w centrum miasta i spę-
dzania tu czasu, powinniśmy dać 
ludziom możliwość swobodnego 
przemieszczania się w przestrzeni 
publicznej – mówi Andrzej Szam-
borski, autor koncepcji „Zielonej 
Mobilności” w Dąbrowie Górniczej. 
Aby tak się stało, musimy renego-
cjować dzisiejszy model komuni-
kacji w mieście, który został niemal 
w pełni zawłaszczony przez samo-
chody. Oczywiście jest to stan za-
stany. Cała oś komunikacyjna mia-
sta powstawała razem z budową 
Huty Katowice, do której wiodły 

niemal wszystkie drogi. Od tego 
czasu minęło jednak 40 lat, mia-
sto się zmieniło, ale układ komuni-
kacyjny za nim nie nadążył. Projekt 
„Zielonej mobilności” oraz Fabryka 
Pełna Życia dają szansę, aby ten 
stan rzeczy zmienić.

Co ważne, opracowanie, któ-
re powstało na zlecenie miasta, 
to nie lista pobożnych życzeń, ale 
również projekt konkretnych roz-
wiązań, które miasto chce wpro-
wadzić. To np. budowa bram wjaz-
dowych do miasta, które informują 
kierowców, że są na terenie zabu-
dowanym i optycznie zacieśniają 
ulice, to budowa nowych oraz wy-
niesionych przejść dla pieszych, 
zawężanie szerokości pasa ruchu 
czy tworzenie przejść dla pieszych 
w obrębie przystanków. Nie brak 
też gotowych pomysłów na popra-
wę komunikacji publicznej. Wraz 
z przebudową śródmieścia wie-
le można i należy zmienić, dosto-
sować do nowych potrzeb miesz-
kańców, ludzi młodych i zmienia-
jących się trendów. 

Miasto planuje budowę dro-
gi, która umożliwi samochodom 
i autobusom dojazd bezpośred-
nio pod zabytkowy dworzec. Tam 
też powstaną miejsca parkingowe 
i rowerowe wraz z wypożyczalnią 
rowerów. 

Właśnie te inwestycje mają to-
warzyszyć projektowi Fabryki Peł-
nej Życia. Skomunikowanie całego 
miasta z nowym centrum i przebu-
dowanym dworcem ma być jed-
nym z najważniejszych punktów 
projektu. W dokumencie „Zielona 
mobilność" znajdujemy też zapo-
wiedź budowy parkingów w sys-
temie Park&Ride. Dzięki zmianom 
łatwiej będzie poruszać się po Dą-
browie Górniczej i przemieszczać 
z atrakcyjnych terenów rekreacyj-
nych bezpośrednio do nowego 
śródmieścia. 

Stuletnia Dąbrowa Górnicza 
rodzi się na nowo. Śmiałe plany 
stworzenia nowego śródmieścia 
to zadanie na najbliższych kilka 
lat. Miasto zakłada, że rozpoczę-
ty proces rewitalizacji pociągnie 
za sobą nie tylko przemiany prze-
strzenne i ekonomiczne, ale i spo-
łeczne. Zaprojektowana wspólnie 
z mieszkańcami przestrzeń pu-
bliczna w centrum miasta z boga-
tą ofertą, spełniającą oczekiwania 
mieszkańców, będzie tętnić ży-
ciem, zintegruje społeczność i wy-
zwoli nową energię.                   n

Koncert na otwarcie Fabryki Pełnej Życia
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Fa-bryka, czyli zlot samochodów po tuningu
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Oprócz koncepcji ożywienia terenów byłej fabryki 
w mieście powstał projekt całkowitej zmiany organizacji 
ruchu. Ma tu zapanować „Zielona mobilność”. Projekt 
zakłada budowę dróg rowerowych, wypożyczalni 
rowerów, a także utworzenie centrów przesiadkowych.
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