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Rewitalizacja
= odnowa
Rewitalizacja to inaczej ożywienie, dodanie
energii i wizji do rozwoju. Zawitała już do
wielu europejskich miast, w tym Amsterdamu, Lizbony czy Berlina. W jej toku także
bytomskie zabytki, budynki i skwery przejdą
gruntowną renowację, czyli odnowę. Natomiast potencjał tkwiący w ludziach, poprzez
inicjatywy gospodarcze oraz programy aktywizacji, zostanie pobudzony od nowa.

Czy wiesz, że jednym z pierwszych
rewitalizowanych w Europie obszarów były londyńskie doki portowe,
czyli Docklands?

Odbudowa rozpocznie się od Śródmieścia,
które odzyska dawny splendor. Docenią to
nie tylko przyszli turyści, podziwiający
średniowieczny charakter miasta, ale przede
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Śródmieście to kolebka miasta, wpisana do
rejestru zabytków województwa śląskiego.
Tak jak ponad 760 lat temu leży na skrzyżowaniu trzech osi:
•

wszystkim przebywający tu na co dzień
mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy.
Zabytkowe kamienice zostaną wyremontowa-

Rewitalizację można porównać do renowacji
dzieł sztuki. Z wiekowych i zakurzonych budynków, tak jak z obrazów i rzeźb, będziemy
zrywać warstwę kurzu, by wydobyć ich
prawdziwe piękno. Renowacją zostaną objęte
nie tylko elewacje, ale także przylegające podwórka. Wyremontowane będą też chodniki
i uliczki.

ne, a te których uratować się nie da, rozebrane, tak by w ich miejscu stworzyć przyjazną
i funkcjonalną przestrzeń do pracy i życia.

handlowej (od centrum komunikacyjnego z dworcem kolejowym, przez
ulicę Dworcową, po plac T.Kościuszki –
Centrum Handlowo-Usługowe AGORA
Bytom),

•

•

kulturowej (od placu W.Sikorskiego
przez: ulicę Moniuszki, gdzie mieści się
Opera Śląska, Rynek z zabytkową zabudową, Muzeum Górnośląskie, Miejską
Bibliotekę Publiczną, po Bytomskie Centrum Kultury przy placu Karin Stanek),
komunikacyjnej (wydzielonej przez
ulice Katowicką i Wrocławską).

Stoimy więc przed szansą zmiany miasta na
lepsze. Na nowsze. Na bardziej przyjazne.
Zapraszamy do aktywnego włączenia się
w proces odnowy Bytomia. Mamy nadzieję,
że podzielą się Państwo swoimi uwagami
i pomysłami na to, jak ożywić tę przestrzeń.
Każdy pomysł, sugestia i potrzeba może
nadać nowy kierunek rewitalizac ji.

Wspólne
działanie

Wejdź na www.bytomodnowa.pl
i zgłoś swój pomysł.

Rewitalizacja przebiega etapami. Razem
z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami tworzymy listę potrzeb, aby najlepiej
wykorzystać zrewitalizowaną przestrzeń.
Architekci, projektanci i naukowcy opracują
projekty. Wtedy przedsiębiorcy wspólnie
z mieszkańcami będą mogli rozpocząć proces
odnowy.

Aby ożywić zabytkowe, średniowieczne
Śródmieście, powołaliśmy Bytomski Klaster
Rewitalizacji, który umożliwia współpracę
przedsiębiorców, naukowców, organizacji
pozarządowych i mieszkańców przy odnowie
miasta. Tylko wspólnie możemy wypracować
rozwiązania problemów miasta, takich jak
mieszkalnictwo, transport i komunikacja
miejska, gospodarka, polityka społeczna,
budownictwo i planowanie przestrzenne.
Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych udziałem w procesie odnowy
miasta.

Deklarację przystąpienia znajdziesz na
www.bytomodnowa.pl/dolacz-do-klastra.
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Bytom 2020+
Jakie będzie miasto po 2020 roku? Pełne ludzi,
odnowione, przyjazne mieszkańcom i turystom, a przede wszystkim: kreatywne i innowacyjne. Odnowę zaczynamy od Śródmieścia,
ponieważ tu znajduje się najwięcej budynków
w złym stanie technicznym, a jednocześnie
najwięcej pięknej, zabytkowej architektury
łączącej różne epoki.
Śródmieście jest również najgęściej zaludnioną dzielnicą. Mieszka tu najwięcej osób
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bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym i borykających się z problemami
biedy. Dzielnica „starzeje się”, wzrasta liczba
osób starszych, powoli wyludnia się z osób
młodych. Niemniej nie ograniczymy rewitalizacji tylko do tej dzielnicy. Wiele projektów
będzie realizowanych także w Bobrku, Karbiu,
Rozbarku, Miechowicach, Łagiewnikach
i Szombierkach – one też odczuły skutki
restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.

W wyniku rewitalizacji chcemy, by tak jak
w innych europejskich miastach, centrum
Bytomia przyciągało ludzi.
Przed nami sporo pracy, jednak mamy
nadzieję, że będą Państwo wyrozumiali dla
trwających w mieście remontów i związanych
z nimi utrudnień.

Wszystkie działania będziemy
z Państwem konsultować i informować
o nich na stronie www.bytomodnowa.pl.

Tradycja
i nowoczesność
Leżące na skrzyżowaniu osi handlowej,
kulturowej i komunikac yjnej miasto za kilka
lat ma być miejscem, w którym będą chciały
zamieszkać młode rodziny z dziećmi, a ludzie
starsi będą mieli opiekę i ciekawą ofertę
spędzenia wolnego czasu. Po raz pierwszy od
wielu dekad Śródmieście Bytomia ma szansę
wyglądać jak centrum europejskiego, nowoczesnego miasta.
Rewitalizacja Bytomia pozwoli zachować
dziedzictwo kulturowe prawie osiemsetlet-

niego grodu. Projekty realizowane w mieście
połączą tradycję z nowoczesnością. Obok
odrestaurowanych, zabytkowych kamienic
pojawią się nowoczesny dworzec przesiadkowy i komfortowe budynki mieszkalne.
Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
w zabytkową przestrzeń miasta jest rozwiązaniem na miarę XXI wieku. Tak właśnie
rozumiemy rewitalizację – podtrzymywanie
tradycji miasta z myślą o przyszłości jego
mieszkańców.

Czy wiesz, że we wnętrzu dawnej
Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark
Kazimierz Kutz kręcił fragmenty
z filmu Sól ziemi czarnej?
Dzięki rewitalizacji, dzisiaj na terenie
Rozbarku znajduje się Bytomski Teatr
Tańca i Ruchu Rozbark.

4

Kompleksowa
Rewitalizacja
Miasta

1na odnowę
mldBytomia
złotych
ul. Dw

echowice
ul.

ors ka

Punkt włączenia
Becetki

Str
có

ze l

Włączenie do DK11
ul. Strzelców
Bytomski ch

jska

ul. Łużycka

a
h
sk
ki c o g ór
ms
n
y to . Tar
wB
ul

ul. Olimpi

Włączenie
do ul . Łużyckiej /
ul. Olimpijskiej

al. L e

ul. Wro

cł awsk
a

gion
ów

94

ul. Pułas

Karb

ki eg o

ul. S

ul. Zabrzańs
ka

kład

94
Włączenie do
o w a ul. Składow ej

Szombierki

ul

94
Dworzec PKP

Włączenie
do ul . Łagiewnickiej
przy PUP

Rozbark
94
79

ie
Łag
a
i ck

wn

Włączenie do DW925
ul. Zabrzańska

a
sk

zań

br
. Za

Połąc zenie do
Zintegrowanego
Cent rum
Przesiad kow ego

ul.

Bobrek

Śródmieście

ul. Wit
cza ka

Jeszcze zanim w 1254 roku Bytom uzyskał
prawa miejskie, krzyżowały się tutaj ważne

Włączenie do DK94
ul. Wrocł awska

w ramach odnowy miasta, warty prawie 300
mln złotych. Do 2018 roku na placu Wolskiego
powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Będzie tu można zostawić swój samochód
i przesiąść się na rower, autobus, tramwaj albo
pociąg. Koszt inwestycji to 90 mln złotych.

szlaki handlowe. Dziś Bytom leżący w samym środku wielomilionowej aglomeracji
śląskiej jest łatwo dostępny poprzez bliskość
Bursztynowej Autostrady A1 łączącej północ
z południem Europy oraz łączącej wschód
z zachodem autostrady A4. Sieć tę uzupełni kolejna obwodnica miasta – Bytomska
Centralna Trasa Północ–Południe (tzw.
Becetka), największy projekt transportowy

Kompleksowa rewitalizacja Bytomia to
największy remont w historii miasta. Odnowa
obejmie szereg projektów związanych z renowacją zabytków, modernizacją budynków
i ich otoczenia oraz komunikacją w ramach
różnych programów.

Punkt włączenia
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Projekty realizowane
w ramach
Obszaru Strategicznej
Interwencji
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Dzięki pomocy z Unii Europejskiej, która w ramach tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji
przekaże ok. 400 mln zł na rewitalizację,
odnowione zostanie Śródmieście, co posłuży
jako impuls do do rozwoju dla całego miasta.
Renowację budynków mieszkalnych oraz licznych zabytków można porównać do restauracji dzieła sztuki, którego dawne piękno znowu
nabierze blasku. Właśnie w Śródmieściu
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Łagiewniki
79

jednego z najstarszych polskich miast znajduje się wiele zabytków pochodzących z różnych
okresów. Zabytkowy jest także sam układ
urbanistyczny bytomskiej starówki i wielu
budynków znajdujących się w jej pobliżu.
Na uwagę zasługują również m.in. wzgórze św. Małgorzaty (średniowieczny gród
warowny, od którego rozpoczyna się historia
miasta), kościół św. Wojciecha (pochodzący

i rewitalizacja budynków i przestrzeni
miejskich
2. Kościół św. Trójcy
3. Kościół św. Jacka
4. Kościół św. Wojciecha
5. Wzgórze św. Małgorzaty
6. BeCeK
7. Kolonia Zgorzelec
8. Rezerwat przyrody Żabie Doły
9. Budynek przy ul. L.Pasteura 4-4a
10. Pałac Thiele-Wincklerów
11. Kościół św. Krzyża
12. Specjalny Ośrodek Wychowawczy
13. Kościół pw. Bożego Ciała
14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
15. Kościół WNMP
16. DPS dla Dorosłych
17. Śląski Uniwersytet Medyczny
18. Kościół Św. Ducha
19. Centrum Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałania Uzależnieniom
20. UL

z XV wieku) czy neogotycki kościół św. Trójcy
(XIX wiek). Dlatego odnowa takich miejsc jest
ważnym aspektem rewitalizacji miasta. Na
kompleksową rewitalizację Bytomia składają
się również projekty miasta finansowane
z innych źródeł, m.in. takich jak Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne.
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Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Strategii i Funduszy
Europejskich

Referat Planowania
Strategicznego
i Funduszy Europejskich

Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji
i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel./fax 32 283-62-27
e-mail: zp@um.bytom.pl

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283-62-25; 32 283-62-26
e-mail: zp@um.bytom.pl

41-902 Bytom, Rynek 26/5
tel./fax 32 388-33-47
e-mail: biuroklastra@um.bytom.pl

www.bytom.pl | www.bytomodnowa.pl | facebook Bytom Odnowa

