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STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje podejście miasta Dąbrowa Górnicza do zarządzania strategicznego 
opartego o wyniki, wartości miasta oraz cel jakim jest osiągnięcie miana europejskiego 
miasta przyszłości zgodnie z  wizją zawartą w  Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa 
Górnicza 2020. Zaprezentowane zostały najciekawsze zrealizowane inicjatywy, zgodne 
z założeniami nakreślonymi w dokumencie „Europa 2020”. 

Tekst w  skrócie pokazuje również najważniejsze wyzwania stojące przed miastem 
w latach 2014-2020 w odniesieniu do priorytetów przyjętych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014 – 2020 oraz drogę jaka 
prowadziła do wyboru konkretnych przedsięwzięć. 

Podkreślany w dokumentach nowej perspektywy finansowej wymiar miejski polityki 
spójności dodatkowo daje szansę na dynamiczny rozwój polityki miejskiej na poziomie 
narodowym i  regionalnym. To także duża szansa na zintegrowane podejście do 
rozwiązywania problemów miejskich. Dlatego tak ważne staje się przestrzeganie dobrych 
praktyk w budowaniu partnerstwa oraz szerokie włączanie społeczne w proces decyzyjny 
w  ramach wielopoziomowego systemu zarządzania miastem, opartego o  wyniki na 
podstawie właściwie oszacowanych wskaźników rozwoju.   

Słowa kluczowe: strategia rozwoju miasta, strategia Europa 2020, zarządzanie, 
priorytety strategiczne, miasto przyszłości.

MIASTA KLUCZEM DO ROZWOJU EUROPY

Jest faktem niezaprzeczalnym, że miasta mają kluczowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, również poprzez fakt, że obecnie na obszarach 
miejskich żyje ponad dwie trzecie ludności Europy. Działając w  stale zmieniających się 
warunkach, szczególnie w  sytuacji  niekorzystnych zmian demograficznych tj. zjawiska 
depopulacji i  imigracji oraz trudnej sytuacji ekonomicznej a  także nakładania coraz to 
nowych zadań na samorządy lokalne, miasta pełnią główną rolę stabilizatorów oraz 
motorów rozwoju kraju. Główne zagrożenia, przed jakimi stają dziś miasta, zgodnie 
z  Raportem Komisji Europejskiej z  listopada 2011r. pt. „Miasta przyszłości. Wyzwania, 
wizje, perspektywy” to: spadek demograficzny, wykluczenie społeczne, wyczerpywanie 
zasobów naturalnych oraz zagrożenia dla ekonomicznego rozwoju i  konkurencyjności. 
Aby przezwyciężyć te wyzwania, europejskie miasta przyszłości, muszą wykazywać 
zintegrowane, międzysektorowe i  terytorialne podejście do zrównoważonego rozwoju 
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miejskiego. Tym samym przyczynią się do realizacji celów określonych w Strategii „Europa 
2020”1.

Dąbrowa Górnicza, uczestnicząc w  programie URBACT II (projekt OP-ACT)  
w  latach 2010-2012 miała możliwość obserwowania i uczenia się w  jaki sposób radzić 
sobie z  wskazanymi problemami. Wspólnie z  innymi miastami projektu: Altena/
Niemcy/, Ancona/Włochy/,  Eberswalde/Niemcy/, Legazpi/Hiszpania/, Leoben /
Austria/Medias/Rumunia/, Nagykallo/Węgry/, Notodden/Norwegia/, Rezekne  
/Łotwa/ jest również sygnatariuszem Karty OP-ACT wyrażającej stanowisko małych 
i średnich miast w odniesieniu do zmian demograficznych, w korelacji z sytuacją społeczno-
gospodarczą w Europie. Karta została podpisana w celu wypracowania nowych narzędzi 
i środków finansowych, które umożliwią miastom skuteczne zarządzanie i stymulowanie 
rozwojem gospodarczym w obszarze „shrinking cities”. Najważniejsze postulaty Karty to:

• zwiększanie współpracy regionalnej;
• dostosowanie programów finansowych do sytuacji problematycznych;
• modyfikacja i uelastycznianie programów wsparcia i finansowania;
• unikanie przenoszenia kosztów pomocy społecznej i zasiłków na miasta;
• zaniechanie wprowadzania ustaleń dotyczących ograniczania udogodnień społecznych 

lub dotyczących infrastruktury miast i miasteczek objętych zmianami; 
• nacisk na edukację i szkolenia zawodowe, jako kluczowe komponenty rozwoju;
• odpowiednio zaadresowana polityka migracyjna i rodzinna;
• nagradzanie małych i średnich miast: za innowacyjne i zrównoważone podejście oraz 

zarządzanie w dziedzinie zmian demograficznych;
• nacisk na udział społeczeństwa w  zarządzaniu, wzmocniony odpowiednimi 

mechanizmami prawno–finansowymi.  
W  odpowiedzi na wyzwanie „shrinking cities” Dąbrowa Górnicza opracowała 

wspólnie z  partnerami Lokalnej Grupy Wsparcia Lokalny Plan Działania (LPD) pod 
nazwą „Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych”. Wybór problematyki LPD został dokonany 
w  wyniku analizy kluczowych problemów miasta wskazanych w  dokumentach 
strategicznych. Priorytet IV Strategii Rozwoju Dąbrowy Górniczej 2020 o  brzmieniu: 
„Różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego”, który wskazuje rekreację, 
sport i  turystykę, jako jeden z  naczelnych obszarów działań. Kluczowym celem 
Lokalnego Planu Działań jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym 
poprzez zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca do zamieszkania oraz terenu 
dla nowych inwestycji. Wybrany kierunek działania w  aspekcie tematycznym „Atuty 
Miejsca” i  uatrakcyjnianie przestrzeni rekreacyjno-sportowo-turystycznej jest wyrazem 
wyróżniającego się potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta w  regionie, zmian 
społecznych związanych z aktywnym stylem życia, wzrostem świadomości ekologicznej, 
a  także współczesnym rozwojem „przemysłu czasu wolnego”. „Dąbrowa Górnicza dla 
Aktywnych” to program oferujący szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia 
czasu wolnego, kreujący miasto jako centrum imprez o  charakterze rekreacyjno-
sportowym, obszar zróżnicowanej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz atrakcyjny 
rynek usług rekreacyjno-sportowych.

1 The URBACT Tribune, November 2012, Bialec, Nancy (France) Dépôt legal n.79119, str.4.
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STEREM DOBREGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

W trudnej roli jaką przyszło pełnić zarządzającym miastami w wypełnieniu oczekiwań 
różnych interesariuszy, doskonałym narzędziem stają się dobrze przygotowane strategie 
rozwoju, pełniąc rolę drogowskazu w  dążeniu do założonych celów oraz w  osiąganiu 
oczekiwanych rezultatów. 

Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (aktualizacja 2013) jest w typologii 
przykładem dynamicznej strategii rozwojowej ze względu na oczekiwane wzmocnienie 
statusu miasta, zwiększenie zdolności świadczenia usług, powiększenie zasobów oraz 
zwiększanie wpływów.2 Punktem wyjścia przy budowie strategii była ocena/analiza 
strategiczna, w  jakim punkcie rozwojowym znajduje się Dąbrowa Górnicza i  jaki jest 
stan miasta, silne i  słabe strony potencjału społeczno-gospodarczego, jakie szanse 
i  zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne mogą determinować rozwój miasta. Etap drugi 
dotyczył refleksji związanych z odpowiedzią na pytania dotyczące wyobrażenia Dąbrowy 
Górniczej w  perspektywie najbliższego dziesięciolecia, ale w  szerszym kontekście, 
również okresu najbliższych pięćdziesięciu lat. Określono priorytety i  wyzwania jakim 
powinno sprostać miasto, by osiągnąć zamierzony stan. Osadzenie strategii miasta 
w koncepcji Smart Specialization – czyli wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju 
miasta (określonych na podstawie analiz i  badań oraz tożsamości i  charakteru miasta) 
jest kluczowym elementem Strategii. Strategia definiuje nowe pola innowacji w regionie, 
dlatego gwarantuje optymalne wykorzystanie funduszy unijnych, zwłaszcza w obszarach 
innowacyjnych. Określenie głównych priorytetów rozwoju pozwala płynnie przygotować 
się do nowego horyzontu finansowania Unii Europejskiej (2014-2020). Wdrożenie 
zapisów Strategii w  życie pozwoli na kreowanie projektów sektorowych, w  tym 
ponadregionalnych. Ideą zarządzających miastem jest, aby Dabrowa Górnicza stała się 
punktem docelowym mieszkańców regionu, w  myśl koncepcji Regional Destination. 
Takie podejście buduje otwartość na internacjonalizację miasta jak i  całego regionu. 
Wyobrażenia o mieście opisano szerzej w formie swobodnych sformułowań stanowiących 
wartości miasta. Wartości te opisać można w  jednym zdaniu: Dębowy Świat dla 
aktywnych i  przedsiębiorczych. Stanowi ono misję miasta zawierającą opis zasad oraz 
sposób działania przyjęty w procesie urzeczywistniania wizji.

Przyjętym nadrzędnym celem strategicznym jest: osiągnięcie założonego wzrostu 
wartości miasta oraz podniesienie jego konkurencyjności w regionie poprzez:

• zwiększenie  wielkości budżetu miasta, 
• zwiększenie ilości i wielkości inwestycji zewnętrznych w mieście, 
• zwiększenie ilości osób w  mieście z  wykształceniem umożliwiającym samodzielne 

funkcjonowanie na nowoczesnym rynku pracy, 
• poprawa jakości życia w mieście.3

Model strategicznej karty wyników (ewaluacja) realizowany będzie poprzez autorską 
zrównoważoną kartę wartości, zbudowaną w oparciu o 4 kategorie:

Wartość finansowa – to suma zaplanowanych i  zrealizowanych budżetów 
w  okresie wyznaczonej prognozy strategicznej, powiększona o  wartość zasobów 
miejskich stanowiących ich kapitał własny;

2  Barbara Kożuch, Zarządzanie publiczne. W  teorii i  praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, 
Warszawa 2004, str.214.

3  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (projekt aktualizacja 2013).
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Wartość inwestycji – to zdolność miasta do przyciągania inwestycji zewnętrznych, 
powiększona o sumę własnych inwestycji;

Wartość kapitału ludzkiego – to potencjał kompetencyjny mieszkańców miasta, 
pozwalający na znalezienie atrakcyjnej pracy, gwarantującej stabilność życiową 
i zawodową;

Wartość kapitału społecznego – to zdolność społeczności do efektywnej współpracy, 
budowy pozytywnych relacji, kreowania pozytywnych zależności międzyludzkich, 
w kierunku otrzymania akceptowalnego poziomu społeczeństwa obywatelskiego.

Wykres 1. Strumienie generujące wartość miast
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Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (projekt aktualizacja 2013).

Jest cechą charakterystyczną dla średnich miast Europy Centralnej i  Wschodniej, iż 
wobec wyzwań demograficznych koncentrują się na strategiach zrównoważonego 
wzrostu, poprzez wskazywane preferencje dla prywatnego sektora oraz przyciąganie 
inwestycji zewnętrznych i  stymulowanie wzrostu. Miasta zachodnie próbują natomiast 
promować rozwój, ale zmierzając to z  wieloma czynnikami i  wskaźnikami.4 Na taki 
model postawiła również Dąbrowa Górnicza przy aktualizacji dokumentu Strategii 
Rozwoju Miasta, w głównej mierze opierając się o wykorzystanie naturalnych zasobów 
jakimi miasto dysponuje oraz na aktywizowaniu współpracy wszystkich sektorów – 
publicznego, prywatnego i społecznego w rozwiązywaniu potrzeb społecznych, zgodnie 
z przyjętą misją oraz zasadą wyrażoną w literaturze, że rolą władz nie jest wiosłowanie, 
a sterowanie5. 

Zgodnie z  misją Dąbrowy Górniczej 2020 Strategia rozwoju opierać się będzie na 
2 filarach związanych z  inteligentnymi specjalizacjami, skorelowanymi z  5 priorytetami 
rozwoju miasta. 

4  Hans Schlappa, Shrinking cities: challenges for Policy and practice, The Urbact Tribune, op.cit, str.33.
5 David Osborne, Ted Gaebler „Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i  przekształca 

administrację publiczną”, Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań, 1992, str.43.
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Wykres 2. Graf drzewa przedstawiającego misję rozwoju miasta oraz główne priorytety Strategii Rozwoju 
Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (projekt aktualizacja 2013). 

Przy tworzeniu aktualizacji dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 
2020 wykorzystano zarówno uwarunkowania unijne w  tym: Strategię EUROPA 2020, 
unijne programy operacyjne, Program Rozwoju Subregionu RPO WSL (projekty) oraz 
dokumenty dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jeżeli chodzi 
o  założone cele, priorytety i  wartości, założeniem naszej JST jest osiągnięcie wizji 
europejskiego miasta przyszłości, definiowanego jako:

• miejsce zaawansowanego postępu społecznego, z  wysokim poziomem spójności 
społecznej, społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem, usługami socjalnymi 
i zdrowotnymi oraz ogólnodostępnym szkolnictwem;

• platforma demokracji, dialogu kulturowego i różnorodności kulturowej;
• miejsce rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej;
• miejsce atrakcyjne, będące siłą napędową wzrostu gospodarczego6.

Przy formułowaniu dokumentu strategicznego niezwykle istotne jest także 
dostosowanie do opracowań strategicznych na szczeblu krajowym i  wojewódzkim, 
dlatego przy formułowaniu zapisów Strategii miasta Dąbrowa Górnicza 2020 (aktualizacja 

6  „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy”, zeszyt, Unia Europejska Komisja Regionalna, 2011, str. 
10-11
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2013) wzięto pod uwagę: 
• Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030;
• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
• 9 strategii zintegrowanych;
• Strategię dla Rozwoju Polski Południowej w  obszarze województw małopolskiego 

i śląskiego do roku 2020; 
• Strategię  Rozwoju  Województwa Śląskiego – Śląskie 2020;
• Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

GŁÓWNE WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTEM DĄBROWA GÓRNICZA, ZGODNIE 
Z PRIORYTETAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO (RPO WSL) NA LATA 2014-2020

Od kilku już lat miasta doświadczają skutków kryzysu demograficznego 
i  gospodarczego, co nierozerwalnie delimituje strukturę finansów publicznych. Miasta 
poprzez inwestycje infrastrukturalne przyciągają nowych inwestorów, a dzięki aktywnemu 
wdrażaniu systemu ulg i zwolnień dla przedsiębiorców, wspierających nowe miejsca pracy 
zapobiegają sytuacji uzależnienia od pojedynczych, tradycyjnych sektorów, a szczególnie 
przemysłu wytwórczego czy surowcowego. Podejmowane działania mają na celu 
zrestrukturyzowanie i  zdywersyfikowanie bazy gospodarczej, a  jednocześnie pomagają 
zmierzyć się z migracją na zewnątrz i utratą potencjału finansowego.

Te wyzwania Dąbrowa Górnicza podejmuje w  ramach realizacji przedsięwzięć 
w I Priorytecie strategicznym Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (I priorytet 
RPO WSL na lata 2014-2020 Nowoczesna gospodarka). Najważniejsze przedsięwzięcia 
związane są z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod przyszłe inwestycje tworzące 
miejsca pracy w regionie oraz dostosowanie ich infrastruktury do realizacji innowacyjnych 
rozwiązań. Rozpoczęta została budowa 9 km odcinka drogi łączącej Drogę Krajową Nr 
94 z terenem inwestycyjnym Tucznawa (260 ha), która skomunikuje ten obszar z drogami 
wojewódzkimi i  krajowymi. Teren inwestycyjny Tucznawa ma ogromny potencjał ze 
względu na największy w naszym regionie jeden obszar inwestycyjny oraz opracowaną 
koncepcję zagospodarowania i  status Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
prawie 100 ha. Ponadto, zgodnie z koncepcją planowane jest tam uruchomienie Parku 
Naukowo-Technologicznego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości, co powinno przełożyć się 
na wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu, zwłaszcza w oparciu o zakładaną 
inteligentną specjalizację regionu i miasta. Efekty, jakie ma przynieść uruchomienie 260 
ha pod nowoczesną produkcję i usługi to: od 10 do 25 nowych inwestorów (co oznacza 
powstanie około 5000 nowych miejsc pracy) i  1,5 mld nakładów inwestycyjnych. Do 
tego należy dodać jeszcze uruchomienie w przybliżeniu 4000 miejsc pracy utworzonych 
w firmach kooperujących, w naszym regionie. Te dane jednoznacznie wskazują na skalę 
oraz zasięg terytorialny przedsięwzięcia, które zdaniem ekspertów powinno mieć zasięg 
ponadregionalny.  

Podobnym rozpoczętym zadaniem jest przygotowanie i  uzbrojenie terenów 
poprzemysłowych pn. Aktywizacja ekonomiczna terenów poprzemysłowych Hałda 
Jadwiga oraz Kazdębie. Te mniejsze obszary inwestycyjne, poddane rekultywacji, pozwolą 
na zwiększenie konkurencyjności i  innowacyjności małych i  średnich przedsiębiorstw 
oraz zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni poprzez wykreowanie nowych 
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funkcji przemysłowo-usługowych (III priorytet RPO WSL na lata 2014-2020 Wzmocnienie 
konkurencyjności MŚP). 

W ramach realizacji tego priorytetu zaplanowany jest rozwój sektora usług według 
specjalizacji miasta w  tym sektorów: motoryzacji, energetyki, nowoczesnych usług dla 
biznesu (BPO/ ITO, ICT, SSC) oraz usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, a także usług 
opiekuńczych i medycznych. Proponowane w Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 
2020 specjalizacje wpisują się w  zaplanowane dla całego województwa inteligentne 
specjalizacje tj.: Energetyka, Medycyna, Technologie informacyjne i  komunikacyjne  
zgodnie z  Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-20207.

Drugim, bardzo istotnym dla funkcjonowania miasta priorytetem strategicznym jest 
„Integracja wspólnot lokalnych” i budowa społeczeństwa obywatelskiego. Utworzone 
w  2007 r. Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych stało się zalążkiem do 
zaktywizowania i współdziałania sektora NGO w naszym mieście. Poprzez takie inicjatywy 
jak: Festiwal Ludzi Aktywnych – partnerstwo „Wspólnie dla Miasta”, Ruch Społeczny 
Dąbrowa z Niepełnosprawnymi, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, Nasze Aleje – 
decydujemy razem – konsultacje społeczne udało się udowodnić, tezę o innowacyjności 
społeczeństwa obywatelskiego, które naturalnie motywuje do poszukiwania nowych, 
bardziej efektywnych i  lepszych sposobów rozwiązywania problemów czy zaspokajania 
potrzeb społecznych. Poprzez dobrze funkcjonujący system dotacji i grantów dąbrowskie 
NGOs mobilizują się do wspólnych działań, budują zaufanie i  tworzą nowe sieci 
współpracy wokół określonych dążeń, wartości czy interesów.8 Wszystkie te działania 
prowadzą do wytworzenia się pewnej kultury współpracy, która zaowocuje przy realizacji 
projektów zintegrowanych oraz tych które pracują na rzecz wzrostu spójności społecznej 
i zmniejszeniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców (IX priorytet RPO WSL na lata 
2014-2020 Włączenie społeczne).    

Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Dzięki wprowadzeniu takiego podziału środków finansowych 27 dzielnic (historyczno-
zwyczajowych) otrzyma do dyspozycji prawie 5 mln PLN z budżetu miasta na rok 2014. 
To jest kolejny krok do zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu (public 
governance) i  współdecydowaniu o  sprawach ważnych dla miasta oraz dobra lekcja 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Po raz pierwszy budżet partycypacyjny 
wprowadzony został w  mieście Porto Alegre w  Ameryce Południowej. Dzisiaj budżet 
ten jest coraz popularniejszy w krajach Europy. Ocenia się, że obecnie na świecie Budżet 
Partycypacyjny stosowany jest w ponad 1200 miejscowościach. W Dąbrowie Górniczej do 
20 maja 2013 r. wpłynęło 249 projektów od mieszkańców. Wart podkreślenia jest fakt, że 
każda dzielnica złożyła co najmniej jeden projekt. Po etapie weryfikacji i oceny projektów 
w terminie od września do października nastąpi dyskusja publiczna, a w listopadzie 2013 
r. wybór projektów w drodze głosowania przez mieszkańców dzielnicy.  Do 13 grudnia 
zostaną opracowane wyniki głosowania, a Prezydent Miasta na ich podstawie zatwierdzi 
ostateczną listę projektów do realizacji w  2014 roku. Zgodnie z  zasadami i  trybem 
przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego (DZ.URZ.WOJ.SLA 2013.2079) w przypadku 
braku odpowiedniej ilości projektów w danej dzielnicy lub nie rozdysponowania wszystkich 

7  Zob. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, http://ris.slaskie.pl, 
str.11-13.

8  Grzegorz Makowski, „Czy spełniły się nasze sny? Wymarzony i realny pejzaż społeczeństw obywatelskich 
w Europie Środkowo-Wschodniej”, kwartalnik III Sektor nr 26-wiosna 2012, str.34. 
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środków dla danej dzielnicy istnieje możliwość ich przesunięcia decyzją Prezydenta Miasta 
do dzielnic o największej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie 
na projekty, którym brakuje części środków, aby zostały rekomendowane do realizacji.9 

Budżet partycypacyjny to nie tylko narzędzie do realizacji polityki miejskiej, ale przede 
wszystkim doskonałe przedsięwzięcie do wprowadzania zmian oczekiwanych przez 
społeczeństwo; buduje dialog pomiędzy mieszkańcami i  urzędnikami w wypracowaniu 
precyzyjnych i  racjonalnych propozycji zmian; często angażując grupy społeczne, 
które do tej pory nie uczestniczyły w  debacie publicznej, a  przede wszystkim 
przyczynia się do poprawy jakości życia w  mieście i  wspiera tym samym prawdziwie 
zrównoważony rozwój miejski pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym 
i środowiskowym10. 

Realizując w  dalszym ciągu II Priorytet Strategii rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza 
2020 tj. Integracja wspólnot lokalnych oraz III Priorytet Atrakcyjność środowiska 
zamieszkania Dąbrowa Górnicza ma szansę zostać liderem w  zapewnieniu pomocy 
słabszym. Po otwarciu wiosną 2013 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej szansę na pełne włączenie społeczne uzyskało 
prawie 500 podopiecznych z całego regionu. Realizacja tego obiektu na miarę XXI wieku 
trwała niecałe 3 lata, a  w  jego realizację zaangażowały się środowiska pomagające 
niepełnosprawnym osobom oraz osoby pełniące znane funkcje społeczne i  publiczne. 
Koszt budowy i  wyposażenia obiektu wyniósł ok. 70 mln PLN z  zaangażowaniem 
środków własnych,  kredyt-u, środków PFRON oraz dotacji z budżetu państwa. Inwestycja 
ta została wyróżniona podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  Katowicach 
nagrodą TOP Inwestycje Komunalne 2013. Kolejnym przedsięwzięciem, na rzecz poprawy 
jakości życia jest rozpoczęta w  II kwartale 2013 r. budowa Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii.  Powstaną 3 budynki realizowane w trzech etapach: Budynek diagnostyczno-
zabiegowy (Zakład Radioterapii, Zakład Brachyterapii, Pracownia histopatologiczna, 
Przychodnia, Zakład Diagnostyki Obrazowej), Pawilon łóżkowy na ponad 100 łóżek i Blok 
operacyjny wraz z  Centralną Sterylizatornią. Nowy zespół budynków będzie połączony 
komunikacyjnie z głównym budynkiem Szpitala Miejskiego im. Szymona Starkiewicza.

Realizacja projektów na rzecz ochrony środowiska w aspekcie priorytetu Atrakcyjności 
środowiska zamieszkania zaowocowała w  perspektywie 2007-2013 partnerstwem 
gmin na rzecz ochrony środowiska. Projekt pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i  Sławków” dofinansowany w  Programie 
Rozwoju Subregionu Centralnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – (działanie 5.2 Gospodarka odpadami) 
stanowi dobry początek do realizacji kolejnych wspólnych, regionalnych projektów. 
Wartość dofinansowania jaką pozyskały gminy to prawie 8 mln PLN. Wartość projektu to 
13 mln PLN. Doświadczenie Dąbrowy Górniczej zostało docenione w Konkursie dobrych 
praktyk selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, organizowanym 
w  ramach kampanii „Gminny Lider Recyklingu” przez Fundację Promocji Gmin Polskich 
we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP. Nasze miasto znalazło się w gronie 21 
laureatów wybranych z grona 160 gmin z całego kraju.  

9 Źródło:www.twojadabrowa.pl
10 Wojciech Kębłowski, Budżet Partycypacyjny. Krótka Instrukcja Obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 

2013, str. 13-14.
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Wyniesione doświadczenie ze współpracy miast zaowocowało przygotowaniem 
projektu partnerskiego pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”. Partnerstwo z Dąbrową Górniczą jako 
liderem zadeklarowały JST: Sosnowiec, Będzin, powiat będziński, Siewierz, Sławków 
i Psary. Projekt  ubiega się o dofinansowanie ramach Programu Regionalnego „Rozwój 
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z  przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
realizowanego w  ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 – 2014. Wypracowane rozwiązania koncepcyjne będą mieć szansę 
na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 
2014-2020 (X priorytet RPO WSL Rewitalizacja).

Jakość środowiska stanowi element zintegrowanego podejścia do atrakcyjności 
miasta. Obszary przyjazne dla pieszych i  rowerzystów, z  czystym powietrzem i  wodą, 
mnóstwem zielonej przestrzeni i  nowoczesną zabudową stanowią o  jakości życia 
w  miasta dla wszystkich grup społecznych, w  tym przedsiębiorców, którzy mogą 
rozwijać nowe, innowacyjne formy usług. Dlatego IV priorytet Strategii Rozwoju Miasta 
Dąbrowa Górnicza to Różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt 
pn.„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i  rekreacji na terenie gmin Będzin, 
Siewierz, Sławków i  Dąbrowa Górnicza (lider) - Centrum Sportów Letnich i  Wodnych 
POGORIA” zrealizowany w  Programie Rozwoju Subregionu Centralnego, w ramach RPO 
WSL na lata 2007 – 2013 (Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 
3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne) o  wartości ponad 19 mln 
PLN, w  tym wartość dofinansowania stanowiła kwotę prawie 8 mln PLN, dał początek 
do wdrażania projektów i inicjatyw na rzecz rozwoju rekreacyjno-turystycznego zaplecza 
regionu. „Centrum Sportów Letnich i  Wodnych Pogoria” w  Dąbrowie Górniczej oraz 
system ścieżek rowerowych łączących ośrodek z  sąsiednimi miastami – Będzinem, 
Siewierzem oraz Sławkowem, jak również z całym powstającym obecnie w subregionie 
centralnym systemem szlaków rowerowych dołączyły do regionalnych produktów 
turystycznych. 

Przygotowując się do wyzwań w nowej perspektywie finansowej, kontynuacją tego 
projektu będą dalsze inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej. Promowanie 
zrównoważonego transportu w  postaci systemu ścieżek rowerowych na terenie Gmin: 
Dąbrowa Górnicza, Psary i  Siewierz oraz realizacja przekształcenia nieefektywnej 
infrastruktury drogowej w przestrzeń publiczną na rzecz wdrożenia projektów w obszarze 
czystej i  zrównoważonej komunikacji miejskiej, szczególnie popularnego wśród 
mieszkańców regionu transportu rowerowego będą wyznacznikiem projektów w ramach 
IV Priorytetu RPO WSL na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna. 

Zwiększanie atrakcyjności przemieszczania się innymi środkami niż samochód 
wymaga dostępnej komunikacji publicznej, szczególnie dróg i  ścieżek przyjaznych dla 
pieszych i  rowerzystów. Przed takim wyzwaniem staną miasta w kolejnych latach. Aby 
przemieszczanie się innymi środkami transportu niż samochód było bardziej atrakcyjne, 
miasta muszą skutecznie połączyć i  zintegrować różne metody komunikacji i  ułatwiać 
zmianę środków transportu na rzecz ruchu pieszego, jazdy rowerem, korzystania 
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z  tramwajów, autobusów, pociągów itp11. Dąbrowa Górnicza jako miasto rowerowe 
opracowała już Studium Głównych Tras Rowerowych i poprzez konsekwentne działania 
wdraża wizję miasta przyjaznego rowerom. 

Wyzwaniem dla europejskiego miasta przyszłości jest też sprostanie różnorodności 
przestrzennej i  przekształcenie jej w  dynamiczny atut. Dla naszego miasta, które nie 
posiada wyodrębnionego architektonicznie centrum, modernizacja Pałacu Kultury 
Zagłębia – zabytku socrealizmu stała się jednym z ważniejszych zadań budżetowych na 
lata 2013-2015. Wartość inwestycji oszacowana została na 50 mln PLN z wykorzystaniem 
środków kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W  mieście gdzie istnieje 
bogata i  zróżnicowana oferta kulturalna rodzą się kreatywne inicjatywy mieszkańców, 
a przestrzeń bogaci się o nowe inicjatywy sprzyjające włączaniu społecznemu.

Ostatnim, piątym priorytetem strategicznym miasta Dąbrowa Górnicza do roku 2020 
jest Sprawność transportu i komunikacji. Oprócz wspomnianych już interwencji w obszarze 
poprawy komunikacji rowerowej miasta kontynuować będą projekty wykorzystujące 
technologie informatyczno-telekomunikacyjne (ICT). W Dąbrowie kontynuowany będzie 
projekt pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa 
Górnicza. Etap I, II, III”- obejmujący budowę szerokopasmowego Internetu oraz hot–
spotów.  Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach 
RPO WSL na lata 2007 – 2013 (Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), 
o  wartości 24 mln PLN (wnioskowana wartość dofinansowania: 17,3 mln PLN). Celem 
głównym projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój sektora usług bazujących 
na 3 technologiach ICT. W szczególności, dzięki realizacji projektu powinny się rozwinąć 
usługi z  zakresu: e-administracji, e-learningu, e-working (w  tym telepracy), e-zdrowia, 
zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Nowe projekty z  wykorzystaniem 
stworzonej technologii w celu wspierania zbiorowej inteligencji i innowacji, czyli zarówno 
„twarde” rozwiązania technologiczne w  dziedzinie efektywności energetycznej miasta, 
energii odnawialnej, komunikacji, bezpieczeństwa itd., jak i  rozwiązania „miękkie” 
w  dziedzinie interakcji społecznych, partycypacji społecznej lub systemy globalnego 
zarządzania dla instytucji komunalnych będą wypracowywane w  ramach II Priorytetu 
RPO WSL Cyfrowe Śląskie.

Połączenia miast stanowią kluczowy element zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego. Rozpoczęte w  ramach perspektywy 2007-2013 w  Dąbrowie 
Górniczej przedsięwzięcie dot. przebudowy drogi krajowej DK 94, współfinansowane 
w 85% z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T) o wartości 185 mln PLN w dużym stopniu 
poprawi logistykę w śląsko - zagłębiowskiej aglomeracji, ale też ogranicza nowe pomysły 
i projekty budżetowe. Jednakże bez wykonania infrastruktury, która świadczy o pozycji 
konkurencyjnej regionu nie byłby możliwy dalszy jego rozwój. Przygotowywane więc 
projekty, które zapewnią poprawę funkcjonowania systemu transportowego w regionie 
w  ramach VI Priorytetu RPO WSL na lata 2014-2020 Transport jak np. Budowa DTŚ na 
odcinku Mysłowice – Dąbrowa Górnicza jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, będą 
kontynuowane.

11 „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy”, op.cit., str.46.
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PODSUMOWANIE

Oczekuje się, że miasta odegrają kluczową rolę w  realizacji strategii „Europa 
2020” i  jej siedmiu inicjatyw przewodnich. Aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, 
miasta muszą godzić ze sobą z  pozoru przeciwstawne i  sprzeczne cele oraz dążyć do 
wypracowania kompleksowego modelu rozwoju: wzrost gospodarczy należy pogodzić ze 
zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych; globalna konkurencyjność musi 
sprzyjać włączeniu społecznemu i  promować gospodarkę lokalną; rozwój ekologiczny 
nie może wykluczać grup zmarginalizowanych; atrakcyjności na poziomie światowym nie 
można budować kosztem grup, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji społecznej12. 

Konieczne staje się budowanie partnerstwa oraz szerokie włączanie społeczne 
w  proces decyzyjny w  ramach wielopoziomowego systemu zarządzania. Poprzez 
pokazanie konsekwentnej realizacji dobrze przygotowanej Strategii Rozwoju 
Miasta z  jasną wizją, w  oparciu o  unijne priorytety i  wskazania oraz zaangażowanie 
partnerów społecznych można skutecznie zarządzać miastem i  dążyć do osiągnięcia 
miasta przyszłości. Jako potwierdzenie, że Dąbrowa Górnicza znajduje się na dobrej 
drodze można podać zwycięstwo w  tegorocznym konkursie „Miasto Szans – Miasto 
Zrównoważonego Rozwoju”, zorganizowanego z  inicjatywy firmy doradczej PwC oraz 
tygodnika Newsweek Polska. W zakończonej w czerwcu 2013 r. edycji konkursu udział 
wzięło 21 miast prezydenckich, które zgłosiły praktyki dotyczące działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (tj. inteligentnego, ekologicznego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu) podejmowane zarówno przez urząd, jak też realizowanych 
w  mieście, dla mieszkańców. Dąbrowa Górnicza została również laureatem w  trzech 
kategoriach konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - usługi społeczne”. 
Otrzymała też nagrodę specjalną – „Lider wśród liderów”. Konkurs zorganizował Związek 
Miast Polskich. W  kategorii „oświata” doceniono „Gminny program zajęć gimnastyki 
korekcyjnej dla dzieci i  uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i  szkół 
w oparciu o badania przesiewowe pod katem wykrywania wad postawy ciała. W kategorii 
„sport i rekreacja” z uznaniem jurorów spotkał się „Projekt Dąbrowa Rowerowa – Studium 
Głównych Tras Rowerowych w gminie Dąbrowa Górnicza”. Jego celem jest podniesienie 
świadomości mieszkańców dotyczącej roweru jako środka codziennego transportu. 
Ma pomóc we wdrożeniu polityki rowerowej w  mieście oraz przyjęciu jednolitych 
standardów projektowych dla dróg rowerowych na terenie Dąbrowy. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Urząd Miejski zostali laureatami w dziedzinie „pomoc społeczna”, 
za „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza, jako efekt wdrażania wybranych elementów modelu gminnego 
standardu wychodzenia z bezdomności.”

Rozpoczyna się okres przygotowywania nowych projektów do perspektywy 2014-
2020. Podkreślany jest bardzo szeroko wymiar miejski polityki spójności. To dodatkowo 
daje szansę na rozwój polityki miejskiej na poziomie narodowym i  regionalnym. 
To zdaniem ekspertów duża szansa na zintegrowane podejście do rozwiązywania 
problemów miejskich, nie na marginesie innych wyzwań społecznych, środowiskowych 
czy gospodarczych poszczególnych państw Unii Europejskiej, ale jako wyzwań na rzecz 
kreowania nowego modelu miast europejskich jako miast XXI wieku13. Jest więc duża 
szansa, że miasta dobrze przygotowane wykorzystają swoją szansę. 

12 „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy”, op.cit., str.87.
13 Florian Kuźnik „Polityka spójności na lata 2014-2020 (uwagi do projektów rozporządzeń regulacyjnych), 

Ramy prawne polityki spójności na lata 2014-2020 w  opiniach ekspertów), Wydawnictwo „Wokół nas”, 
2012, str.48.
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