Co mi dadzą
projekty Bytomskich Mieszkań?

Poznaj korzyści

Projekty Bytomskich Mieszkań
Prawie 150 milionów złotych – to wartość projektów inwestycyjnych wynikających z „GPR. Bytom 2020+”, jakie Bytom-

1.

Poprawa jakości życia
Rewitalizacja w obecnym kształcie
ma za zadanie przede wszystkim
wyciągnięcie z kryzysu obszarów
zdegradowanych, na których występuje duża kumulacja problemów społecznych, gospodarczych,
przestrzennych i środowiskowych.
Jednym ze sposobów na zrewitalizowanie obszarów jest poprawa
jakości życia mieszkańców.
Choć może trudno to sobie wyobrazić, są jeszcze w Bytomiu miejsca,
gdzie nie ma dostępu do bieżącej
ciepłej wody, centralnego ogrzewania, gdzie ludzie korzystają ze
wspólnych ubikacji na półpiętrze.
To nie są warunki na miarę XXI wieku. Inwestycje Bytomskich Mieszkań mają to zmienić.
W najbardziej zdegradowanych
dzielnicach – podobszarach rewitalizacji – wybrano do remontów

skie Mieszkania będą przeprowadzać w procesie rewitalizacji. Dowiedz się, co dadzą Ci projekty Bytomskich Mieszkań.

budynki, w których modernizowane
będą dachy, klatki schodowe, montowane gazowe piece centralnego
ogrzewania, a w mieszkaniach zainstalowanie zostaną sanitariaty.

2.

Poprawa otoczenia –
zadecydowali mieszkańcy
Zmieni się nie tylko komfort życia
lokatorów, ale także bezpośrednie
otoczenie kamienic. Sporo czasu
poświęcono na warsztaty w podobszarach rewitalizacji, podczas
których zapytano ludzi o o zmiany,
jakich chcieliby dokonać w swoim najbliższym otoczeniu. Odpowiadali zgodnie – chcą korzystać
z przestrzeni. Więcej zieleni, ławek,
placów zabaw i kolorowych skwerów. Chcą, by ich otoczenie było
bardziej estetyczne, dlatego wiele
zagrażających życiu ruin, starych
garaży czy komórek zostanie wyburzonych.

3.

Poprawa wizerunku miasta
W wielu miastach na świecie są
dzielnice, które nie przynoszą im
chluby. Przez błędne decyzje władz
umieszczano w nich niezaradnych
życiowo mieszkańców, uzależnionych od pomocy społecznej. Zdegradowane budynki i ich otoczenie
oraz nawarstwianie problemów
społecznych przekłada się na jakość życia i wizerunek całej dzielnicy. W Bytomiu takimi dzielnicami
są: Bobrek, Rozbark, Śródmieście
i Kolonia Zgorzelec. To właśnie
w tych dzielnicach realizowane
będą projekty, które nie tylko poprawią wygląd budynków, lecz także pomogą zapobiec wykluczeniu
społecznemu.
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Bytom Bobrek

Rewitalizacja części podobszaru nr 8
W Bobrku realizowany będzie duży projekt, w ramach którego wyremontowanych zostanie 21 kamienic. Remont
obejmie części wspólne budynków przy
ulicach:
›› Stalowej 1, 2–2 A, 3–3 A, 4–4 A,
5–5 A, 6–6 A, 7–7 A,
›› Huty Julia 2–2 A, 4–4 A, 5–5 A,
6–6 A–6 B, 7–7 A, 9–9 A, 10, 12, 12 A,
›› L. Pasteura 1 A, 2–2 A, 3–3 A, 4,
›› Konstytucji 45, 47.

W planach jest m.in. podłączenie budynków do sieci gazowej, remont dachów,
elewacji i klatek schodowych. Lokatorzy
nie będą musieli korzystać z toalet na
półpiętrach – w mieszkaniach zostaną
wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zamontowane zostaną
też instalacje centralnego ogrzewania.

Projekt obejmuje wyburzenie oficyn i zabudowań gospodarczych budynków przy
ulicach:
›› Zabrzańskiej 126,
›› Konstytucji 31 A i 38.
Tereny po wyburzeniach zostaną zagospodarowane. Podobnie będzie z obszarami wokół wyremontowanych budynków. Staną się one miejscami spotkań
i sąsiedzkiej integracji. Będzie tam wiele
zieleni, ławek, powstaną place zabaw.

W remontach budynków pomagać
też będą osoby bezrobotne. Da im to
szansę na zdobycie nowych umiejętności zawodowych, a to z kolei ułatwi
powrót na rynek pracy.
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Wizualizacja budynku znajdującego się
przy ul. Huty Julia 12. Będą tam prace
remontowe polegające m.in. na odnowie
dachów, elewacji czy klatek schodowych.
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Bytom Bobrek

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych
i chronionych w Bytomiu
Na terenie rewitalizowanej dzielnicy powstanie Centrum Usług Społecznych.
Dyżurować tam będą pracownicy socjalni, psychologowie oraz terapeuci uzależnień. Ich zadaniem będzie wzmocnienie
potencjału mieszkańców Bobrka zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do pełnienia ról społecznych,
a także odbudowa relacji w bezpośrednim otoczeniu (zwłaszcza wewnątrzrodzinnych).

Centrum Usług Społecznych powstanie
w budynku przy ul. L. Pasteura 4A, który zostanie zaadaptowany specjalnie
w tym celu. W kilku budynkach powstaną pojedyncze lokale socjalne. W innych
budynkach remontowane będą też części wspólne: klatki schodowe, elewacje
czy dachy. Są też budynki, które w całości zostaną wyremontowane, a później
zaadaptowane na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego.

Znajdują się one przy ulicach:
›› K. Jochymczyka 4A,
›› K. Olszewskiego 11,
›› Konstytucji 51,
›› Zabrzańskiej 126.

UL. L.PASTEURA
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Bytom Bobrek

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych
i chronionych w Bytomiu
W ramach projektu przewidziano też:
›› utworzenie 2 mieszkań dla placówki opiekuńczo‑wychowawczej,
›› remont lokali mieszkalnych (prace
budowlane, instalacyjne i adaptacyjne) wraz z ich wyposażeniem,
›› remont części wspólnych i indywidualnych lokali,

››

››

wymianę i zakup instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacje budynków (do 30%
wartości całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu),
prace związane z zagospodarowaniem terenu (do 10%
wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

UL. KONSTYTUCJI 51

UL. K. OLSZEWSKIEGO 11
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Śródmieście i Rozbark

Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13
Projekt zakłada remonty budynków, które poprawią wygląd
rewitalizowanych obszarów i podniosą komfort życia mieszkańców.
Wyremontowane zostaną części wspólne budynków przy
ulicach:
›› J. Piłsudskiego 34–36, 38, 40, 42, 44, 50,
›› J. Kwietniewskiego 23.

Każdy z lokali będzie miał osobną łazienkę i instalację centralnego ogrzewania.
Przewidziano też wyburzenie oficyn i zabudowań gospodarczych przy ulicach:
›› J. Piłsudskiego 15, 40, 42,
›› S. Żeromskiego 32, 34–36, 38,
›› Piekarskiej 27, 43, 45,
›› Siemianowickiej 16, 18,
›› Katowickiej 11, 13, 34 i 60.

DETALE:
A

B

C

D

1

Przy ul. J. Piłsudskiego 21 prowadzone będą prace remontowe na potrzeby realizacji projektów społecznych.
Powstanie tam Centrum Usług Społecznych.
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Śródmieście i Rozbark

Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13
››

wyburzone oficyny i zabudowania gospodarcze staną
się miejscami przyjaznymi dla mieszkańców.
Będzie tam wiele miejsc służących do odpoczynku
– ławki, place zabaw. Mieszkańcy mogą nawet wygospodarować przestrzeń na uprawianie warzyw.

Piekarska 35

W ramach prowadzonych prac przewidziano również:
›› wymianę i zakup instalacji grzewczej i źródła ciepła
oraz termomodernizacje budynków (do 30% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu),

SZYLD
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Projekty związane z walką z wykluczeniem społecznym będą prowadzone także w budynku
przy ulicy Piekarskiej 39. Tam też powstanie Centrum Usług Społecznych. Najpierw jednak budynek
zostanie wyremontowany.
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W styczniu 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wypowiadali się
na temat zmian otoczenia. Warsztaty zorganizowano m.in. w szkołach.
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Śródmieście i Rozbark

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali
socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu
W Rozbarku i Śródmieściu – podobszarach rewitalizacji – powstaną dwa Centra Usług Społecznych – przy ul. Piekarskiej 39 oraz ul. J. Piłsudskiego 21.
Dyżurować tam będą m.in. pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci
uzależnień, których zadaniem będzie
wzmocnienie potencjału do pełnienia
ról społecznych przez mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, a także odbudowa relacji
w bezpośrednim otoczeniu (zwłaszcza
wewnątrzrodzinnym).
Są też budynki, które w całości zaadaptowane będą na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego. Znajdują się one przy
ulicach:
››
››
››
››

W ramach projektu przewidziano też:
››
››
››
››

››

utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla bezdomnych,
remont lokali mieszkalnych (prace budowlane, instalacyjne
i adaptacyjne) wraz z ich wyposażeniem,
remont części wspólnych i indywidualnych lokali,
wymianę i zakup instalacji grzewczej i źródła ciepła
oraz termomodernizacje budynków (do 30% wartości
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu),
prace związane z zagospodarowaniem terenu (do 10%
wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Siemianowickiej 29,
S. Witczaka 7 (oficyna),
S. Żeromskiego 3 (oficyna),
J. Kochanowskiego 15.

Do prac remontowych zaangażowane
zostaną osoby bezrobotne, zagrożone
wykluczeniem społecznym. W ten sposób będą mogły zdobywać doświadczenia, które pomogą im w powrocie
na rynek pracy.
UL. J. PIŁSUDSKIEGO 21

UL. S. ŻEROMSKIEGO 3
(projekt będzie realizowany
w oficynie budynku)
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Zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec
Rewitalizacja podobszaru nr 19
Kolonia Zgorzelec to wyjątkowe miejsce.
Ta wybudowana w latach 1897–1901
kolonia robotnicza jest przykładem zespołu urbanistyczno‑architektonicznego
z okresu największego rozwoju przemysłu Górnego Śląska. Została wpisana do
rejestru zabytków. Składają się na nią
34 dwu- i czterorodzinne budynki (tzw.
familoki). Część z nich jest niezamiesz-

kała. Było kilka planów odnowy Kolonii
Zgorzelec, w tym m.in. przekształcenie
jej w miejsce artystów, jednak nie doszły
one do skutku.
Przywrócenie pierwotnego charakteru
i wyglądu tej uroczej zabytkowej kolonii będzie możliwe dzięki prowadzonej
przez miasto rewitalizacji.
Wyremontowanych zostanie 14 budyn-

ków o następujących numerach: 7, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35.
Będą to przede wszystkim remonty części wspólnych (klatki schodowe, piwnice, dachy), montaż sanitariatów w każdym mieszkaniu, instalacja centralnego
ogrzewania oraz termomodernizacja. Do
budynków zostanie doprowadzony gaz.
Nowe oblicze zyska też teren wokół nich.

KOLONIA ZGORZELEC
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–u
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Mapa rewitalizacji

Podobszary włączone do obszaru rewitalizacji
8 – Bobrek
10 – Śródmieście
11 – Śródmieście Zachód
12 – Rozbark
13 – Śródmieście Północ

19 – Kolonia Zgorzelec
24 – teren dawnej KWK Rozbark
25 – teren dawnej KWK Szombierki
26 – teren dawnej huty Zygmunt
27 – teren KWK Centrum

28 – teren inwestycyjny Miechowice
29 – teren dawnej huty Bobrek
30 – EC Szombierki – Pola Szombierskie
31 – rezerwat przyrody Żabie Doły
32 – tereny poprzemysłowe Orzeł Biały
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Walka z niską emisją

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości
zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
Bytomskie Mieszkania zrealizują projekt zakładający kompleksową termomodernizację budynków komunalnych,
wielorodzinnych, w których mieszkania
udostępniane będą na szczególnych
warunkach.

Są to budynki przy ulicach:
›› Katowickiej 49, 51, 53, 59, 60,
›› W. Korfantego 7, 9, 11,
›› J. Matejki 39, 46,
›› Staromiejskiej 2, 3,
›› S. Żeromskiego 6, 14,

Zdjęcie budynku znajdującego się przy ulicy Staromiejskiej 2 i 3.
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››
››
››
››

J. Kochanowskiego 17,
S. Witczaka 37, 83, 85,
P. Miętkiewicza 5, 7,
A. Józefczaka 15.

Zdjęcie budynku znajdującego się przy ulicy S. Żeromskiego 14.

Termomodernizacja to walka z niską emisją. Aby ciepło nie uciekało z mieszkań, trzeba będzie wymienić okna na
bardziej szczelne.
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Projekty społeczne

Rewitalizacja to nie tylko remonty budynków
Projekty Bytomskich Mieszkań wpisują się w cel strategiczny „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” dotyczący
przywrócenia wartości historycznej zabudowy w celu umożliwienia mieszkańcom rozwoju społecznego.

BYTOMSKIE CENTRUM
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
– DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
BYTOMSKICH HARCERZY
realizator: Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska
wartość: 1 436 454 zł

S.O.S. DLA DZIELNICY BOBREK
– AKTYWIZACJA ZAWODOWA
I SPOŁECZNA
realizator: Centrum Integracji
Społecznej w Bytomiu
wartość: 854 329,75 zł

REWITALIZACJA Z KLUBEM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
– EDYCJA I
realizator: Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
wartość: 1 123 472,56 zł

REWITALIZACJA SPOŁECZNA
BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW
BYTOMIA POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
ZAWODOWĄ – ETAP I
realizator: Powiatowy Urząd Pracy
w Bytomiu
wartość: 3 011 305,98 zł

METAMORFOZY MIESZKAŃCÓW
DPS BYTOM
realizator: Bytomska Agencja
Rozwoju Inwestycji
Sp. z o. o.
wartość: 1 534 536 zł

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GODNA STAROŚĆ
realizator: Fundacja „Inicjatywa”
wartość: 2 702 386,53 zł

JAK W RODZINIE – UTWORZENIE ZESPOŁU PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO‑WYCHOWAWCZYCH
realizatorzy: Miasto Bytom/Wydział Polityki Społecznej
wartość:
7 122 270,72 zł
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REWITALIZACJA SPOŁECZNA
BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW
BYTOMIA POPRZEZ SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ZAWODOWE
W WYBRANYCH ZAWODACH
RZEMIEŚLNICZYCH
realizator: Powiatowy Urząd Pracy
w Bytomiu
wartość: 1 145 955,96 zł

„PODWÓRKA BEZ PRZEMOCY”
– PROGRAM Z ZAKRESU
PEDAGOGIKI PODWÓRKOWEJ
W REJONIE BOBRKA, ROZBARKU
I ŚRÓDMIEŚCIA
realizator: Centrum Misji
Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko
‑Augsburskiego w RP
wartość: 1 562 440,80 zł

LEPSZY START
realizator: Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
wartość: 729 766,05 zł

Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest realizacja towarzyszących działań społecznych przez innych partnerów. Dlatego w Bobrku, Śródmieściu, Rozbarku i Kolonii Zgorzelec wiele innych podmiotów zrealizuje projekty skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

PROGRAM AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ – MCI
– MIĘDZYPOKOLENIOWE
CENTRUM INTEGRACJI
realizator: Fundacja „Inicjatywa”
wartość: 2 004 487,66 zł

USŁUGI SPOŁECZNE W MIESZKANIACH WSPOMAGANYCH
– EDYCJA II
realizator: Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
wartość: 829 000 zł

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE”
realizator: Fundacja „Inicjatywa”
wartość: 2 864 311,41 zł
USŁUGI SPOŁECZNE W MIESZKANIACH WSPOMAGANYCH
– EDYCJA I
realizator: Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
wartość: 1 951 807,86 zł

BYTOMSCY TRANSFORMERSI
– STRAŻNICY KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO
realizator: Bytomska Agencja Rozwoju
Inwestycji Sp. z o.o.
wartość: 3 655 566,64 zł

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH
POPRZEZ UTWORZENIE CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH
realizator: Bytomskie Centrum
Wsparcia
wartość: 1 684 428 zł

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZESTRZENIĄ DLA AKTYWNOŚCI OSÓB WYKLUCZONYCH
realizator: Centrum Integracji
Społecznej w Bytomiu
wartość: 3 127 427,53 zł

CENTRUM WSPARCIA RODZINY
– EDYCJA I
realizator: Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
wartość: 6 807 342,26 zł

MIESZKANIA TRENINGOWE –
WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
NA DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI
realizator: Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
wartość: 958 415,51 zł

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
„ROZBARK DLA MŁODYCH”
realizator: Parafia Rzymskokatolicka
św. Jacka
wartość: 2 467 566,50 zł

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ KOLONIA ZGORZELEC
realizator: Fundacja „Inicjatywa”
wartość: 2 032 087,93 zł

Co mi dadzą projekty Bytomskich Mieszkań?
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Sucha Góra
78

Górniki

11

Specjalna Strefa Rewitalizacji
Stolarzowice

A1

Stroszek-Dąbrowa Miejska

Miechowice

13

ŚRÓDMIEŚCIE
Karb

94

8

88

BOBREK

10

12

ROZBARK

94

Szombierki

Podstawowym celem ustanowienia SSR jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających z „GPR. Bytom 2020+”,
co oznacza ułatwienia w organizacji kompleksowych remontów zasobów mieszkaniowych.

Łagiewniki
79

Specjalna Strefa Rewitalizacji obejmuje 4 podobszary:
Śródmieście (podobszar nr 10)
Podobszar rewitalizacji Śródmieście ma 90 ha i jest zamieszkały przez 13 tys. osób (8,22% ludności Bytomia).
Rozbark (podobszar nr 12)
Dzielnica leży na wschodnim skraju Bytomia. Od zachodu
graniczy z dzielnicami śródmiejskimi. Podobszar rewitalizacji ma powierzchnię 76 ha i jest zamieszkały przez ok. 8 tys.
(4,98% ludności Bytomia).
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Bobrek (podobszar nr 8)
Bobrek znajduje się w południowo-zachodniej części Bytomia. Zajmuje powierzchnię 49 ha i zamieszkały jest przez
ok. 4,6 tys. osób (2,94% populacji miasta).
Śródmieście Północ (podobszar nr 13)
Podobszar rewitalizacji Śródmieście Północ ma powierzchnię 133 ha i jest zamieszkały przez 11,5 tys. osób (7,31% ludności Bytomia).

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel.: 32 283 62 27 | faks: 32 283 62 27
e-mail: zf@um.bytom.pl

BYTOMSKIE MIESZKANIA
41-907 Bytom, ul. Zielna 25 B
tel.: 32 413 00 30-32 | faks: 32 413 00 33
e-mail: sekretariat@bm.bytom.pl
www.bm.bytom.pl

www.bytomodnowa.pl
Materiał bezpłatny
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