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Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

1. Wprowadzenie   
 

Program Opieki nad Zabyt
(dalej: Program) został opracowany zgodnie z zapisami 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z późn. zm.1) (dalej: Ustawa o ochronie zabytków
Nr LXXIV/918/18 Rady Miejskiej
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
poz. 65222. 

Program ten uwzględniał
dotyczących rozwoju społeczno
programu wyznaczonego na lata 2014
ukierunkowane na wzmocnienie wizerunku miasta, jako znaczącego pod względem 
kulturowym i turystycznym członka największej polskiej aglomeracji. Ponadto jego 
autorzy wskazywali również 
wzmocnienie tożsamości kulturowej i tworzenie silnych związków mieszkańców z ich 
„małą ojczyzną”. 4 

Co dwa lata Prezydent Miasta sporządz
Program Opieki nad Zabytkami 
wynika z art. 87, ust. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 Niniejsze sprawozdanie stanowi prezentację realizacji działań w pierwszym 
okresie obowiązywania dokumentu tj. za lata 2018
obejmować będzie realizację
zadań w latach 2020-2021.  

Oba Sprawozdani
kierunków działań przyjętych w 
uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                        
1 Obecnie (18 września 2020 r.) jednolity tekst ustawy to: Dz. U. 2020 r. poz. 282.
2 Program dostępny jest na stronie internetowej 

/ Uchwały / Sesje / Rok 2018 / L
3 Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018
4 Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

    

Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018
został opracowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr 162,
Ustawa o ochronie zabytków). Dokument został p

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 października 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 października

ten uwzględniał założenia planów i opracowań strategicznych
dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Bytomia, stanowił również kontynuację 

wyznaczonego na lata 2014-2017.3 Podobnie jak poprzednik
ukierunkowane na wzmocnienie wizerunku miasta, jako znaczącego pod względem 
kulturowym i turystycznym członka największej polskiej aglomeracji. Ponadto jego 

wali również na ideę nadrzędną Programu, którą miało być 
wzmocnienie tożsamości kulturowej i tworzenie silnych związków mieszkańców z ich 

Prezydent Miasta sporządza sprawozdanie z realizacji 
Program Opieki nad Zabytkami i przedstawienia je Radzie Miejskiej.

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Niniejsze sprawozdanie stanowi prezentację realizacji działań w pierwszym 

okresie obowiązywania dokumentu tj. za lata 2018-2019. Kolejne sprawozdanie 
obejmować będzie realizację drugiego etapu obowiązującego dokumentu 

2021.   
Sprawozdania mają na celu analizę efektywności i określenie zasadności 

kierunków działań przyjętych w Programie w kontekście zmieniających się 
uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych.  

                                                 
Obecnie (18 września 2020 r.) jednolity tekst ustawy to: Dz. U. 2020 r. poz. 282. 
Program dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.bytom.pl/bip/ w zakładce: Rada Miejska  

Sesje / Rok 2018 / LXXIV z 15.10.2018. 
Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018-2019, s. 69. 
Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2018-2019, s. 69. 
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kami Miasta Bytomia na lata 2018-2021                     
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.                        

, nr 162, poz. 1568                            
. Dokument został przyjęty Uchwałą 

 2018 r. i ogłoszony                            
października 2018 r., 

założenia planów i opracowań strategicznych, 
gospodarczego Bytomia, stanowił również kontynuację 

Podobnie jak poprzednik wyznaczał cele 
ukierunkowane na wzmocnienie wizerunku miasta, jako znaczącego pod względem 
kulturowym i turystycznym członka największej polskiej aglomeracji. Ponadto jego 

rogramu, którą miało być 
wzmocnienie tożsamości kulturowej i tworzenie silnych związków mieszkańców z ich 

sprawozdanie z realizacji Gminnego 
przedstawienia je Radzie Miejskiej.  Obowiązek ten 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Niniejsze sprawozdanie stanowi prezentację realizacji działań w pierwszym 

. Kolejne sprawozdanie 
etapu obowiązującego dokumentu tj. realizację 

na celu analizę efektywności i określenie zasadności 
w kontekście zmieniających się 

 
w zakładce: Rada Miejska  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

1.1. Metodologia przyjęta w sprawozdaniu 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabyt
Bytomia za lata 2018
informacji uzyskanych z wielu źródeł. Wśród nich znalazły się:

 

I. Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytomiu
 

 Wydział Architektury
 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
 Biuro Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora 
 Wydział Kultury i Sportu 
 Wydział Edukacji 
 Wydział Inżynierii Środowiska 
 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji 
 Wydział Polityki Społecznej 
 Biuro Organizacji Pozarządowych 
 Wydział Finansowy 
 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 

  
Fot. 1

 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

ta w sprawozdaniu     

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabyt
Bytomia za lata 2018-2021 (dalej: Sprawozdanie), opracowano

z wielu źródeł. Wśród nich znalazły się: 

Urzędu Miejskiego w Bytomiu: 

Wydział Architektury 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

izacji Inwestycji i Remontów 
Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora  

Wydział Kultury i Sportu  

ział Inżynierii Środowiska  
kacji Medialnej i Promocji  

Wydział Polityki Społecznej  
Organizacji Pozarządowych  

ł Finansowy  
ów i Opłat Lokalnych 

Fot. 1. Siedziba Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
), opracowano na podstawie  

 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

II. Samorządowe Jednostki 
 

 Zakład Budynków Miejskich 
 Bytomskie Mieszkania
 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
 Miejski Zarząd Dróg i Mostów
 Bytomskie Centrum Kultury
 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu 
 Młodzieżowy Dom Kultury
 Miejska Biblioteka Publiczna 
 Bytomski Ośrodek Edukacji  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji   

 
III. Pozostałe instytucje
 

 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
 Urząd Marszałkowski Województwa 
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
IV.  Ponadto bardzo pomocne okazały się  

promocyjne, strony
www.kulturalnybytom.pl
www.dziennikzachodni.pl
opracowane przez Wydziały Urzędu Mi
miasta” z lat 2018 i 2019

 
Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane przez Magdalenę Hachułę, 

inspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu na podstawie 
informacji i danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialne merytorycznie, zgod
jednostki organizacyjne i spółki komunalne Gminy Bytom pod nadzorem Kierownika 
Biura. Przygotowanie materiałów: Patrycja Wieczorek, elementy graficzne: Wydziały 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu, sieć Internet. Fotografi

Zebrane dane i informacje
bytomskich zabytków i monitoring stanu ich zachowania.

 
 
 
 

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Samorządowe Jednostki organizacyjne Gminy Bytom: 

Zakład Budynków Miejskich – Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Bytomskie Mieszkania 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
Bytomskie Centrum Kultury 
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu  
Młodzieżowy Dom Kultury 
Miejska Biblioteka Publiczna  
Bytomski Ośrodek Edukacji   
Ośrodek Sportu i Rekreacji    

instytucje 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Ponadto bardzo pomocne okazały się  artykuły prasowe, publikacj
y internetowe, m.in.: www.bytom.naszemiasto.pl

www.kulturalnybytom.pl, www.bytomodnowa.pl, www.bytom.pl, 
www.dziennikzachodni.pl. Cennym źródłem informacji były również

zez Wydziały Urzędu Miejskiego, wykorzystano  także „Raporty o stanie 
z lat 2018 i 2019. 

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane przez Magdalenę Hachułę, 
inspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu na podstawie 
informacji i danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialne merytorycznie, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, a także 
jednostki organizacyjne i spółki komunalne Gminy Bytom pod nadzorem Kierownika 

Przygotowanie materiałów: Patrycja Wieczorek, elementy graficzne: Wydziały 
Bytomiu, sieć Internet. Fotografie i ilustracje zgodnie ze spisem.

rane dane i informacje zostały uzupełnione o liczne wizje lokalne
monitoring stanu ich zachowania. 
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

, publikacje, materiały 
www.bytom.naszemiasto.pl, 

 www.bytomski.pl, 
również Karty Zadań 

także „Raporty o stanie 

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane przez Magdalenę Hachułę, 
inspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu na podstawie 
informacji i danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego 

nie z Regulaminem Organizacyjnym, a także 
jednostki organizacyjne i spółki komunalne Gminy Bytom pod nadzorem Kierownika 

Przygotowanie materiałów: Patrycja Wieczorek, elementy graficzne: Wydziały 
e i ilustracje zgodnie ze spisem. 

liczne wizje lokalne 
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W Sprawozdaniu
usystematyzowana i przedstawiona
kolejności priorytetów i kierunków działań zapisanych w 
 
Priorytet I – REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA

1.  Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania obiektów 
2.  Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

turystycznych i edukacyjnych
 

Priorytet II – SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
1.  Działania organizacyjne związane z ochroną zabytków i dziedzictwa ku
2.  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z zabytkami
 

Priorytet III – PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 
TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ
 

1.  Edukacja społeczności lokalnej w kwestii znaczenia dziedzictwa 
2.  Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym 

regionu i zabytkach miasta
3. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Sprawozdaniu ocena stanu realizacji zadań wynikających z 
przedstawiona, podobnie jak w poprzednich latach,

kolejności priorytetów i kierunków działań zapisanych w Programie: 

REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA
1.  Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania obiektów 
2.  Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

turystycznych i edukacyjnych 

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
1.  Działania organizacyjne związane z ochroną zabytków i dziedzictwa ku
2.  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z zabytkami

PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 
TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ      

1.  Edukacja społeczności lokalnej w kwestii znaczenia dziedzictwa 
2.  Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym 

regionu i zabytkach miasta 
3. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu 

ch 2018-2019 
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realizacji zadań wynikających z Programu została 
, podobnie jak w poprzednich latach, według 

 

REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA 
1.  Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania obiektów zabytkowych 
2.  Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
1.  Działania organizacyjne związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego 
2.  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z zabytkami 

PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 

1.  Edukacja społeczności lokalnej w kwestii znaczenia dziedzictwa dla regionu 
2.  Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym 
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1.2. Zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony i op
2018-2019  

 
Podstawą prawną dla realizacji 

pozostaje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282
nowelizowana:  

 

5 
 
W latach 2018

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań
(Dz.U. 2018.1609 z dnia 22.08.2018
widoczne są w tabeli poniżej:

6 
 

 

                                        
5 www.sip.lex.pl. 
6 www.sip.lex.pl. 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami 
    

Podstawą prawną dla realizacji Gminnego Programu Opieki nad 
stawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Dz.U. z 2020 r. poz. 282). W latach 2018-2019 r. Ustawa

W latach 2018-2019 miały również miejsce nowelizacje 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

, a także badań archeologicznych i poszukiwań
z dnia 22.08.2018). Zmiany Rozporządzenia w omawianym okresie 

widoczne są w tabeli poniżej: 
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ieki nad zabytkami w latach 

pieki nad Zabytkami 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Ustawa była kilkukrotnie 

2019 miały również miejsce nowelizacje Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 
w omawianym okresie 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

 19 października 2019 r. znowelizowano Rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem;

 26 marca 2018 r. uchwałą nr V/50/14/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 19 marca 2018 r. przyjęto Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami 
w województwie śląskim na lata 2018

 11 września 2019 r. uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 
ustanowiono Krajowy program ochrony zabytków i opiece nad zabytkami na 
lata 2019-2022, 

 23 września 2019 r. Rada Miejska w Bytomiu przyjęła uchwałą aktualizację 
„Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+”.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

19 października 2019 r. znowelizowano Rozporządzenie Ministra Kultury 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem; 
26 marca 2018 r. uchwałą nr V/50/14/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego 

marca 2018 r. przyjęto Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami 
województwie śląskim na lata 2018-2021; 

11 września 2019 r. uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 
ustanowiono Krajowy program ochrony zabytków i opiece nad zabytkami na 

 
23 września 2019 r. Rada Miejska w Bytomiu przyjęła uchwałą aktualizację 
„Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+”. 
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19 października 2019 r. znowelizowano Rozporządzenie Ministra Kultury 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 

26 marca 2018 r. uchwałą nr V/50/14/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego 
marca 2018 r. przyjęto Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami 

11 września 2019 r. uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 
ustanowiono Krajowy program ochrony zabytków i opiece nad zabytkami na 

23 września 2019 r. Rada Miejska w Bytomiu przyjęła uchwałą aktualizację 
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2.  Realizacja zadań Priorytetu I
REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA
 

2.1. Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania obiektów zabytkowych
 

2.1.1. Rewaloryzacja zabytkowej architektury
 

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego przy
pl. Władysława Sikorskiego 1
rejestr zabytków nr A/1224/77
 

Jest to budynek dawnej katolickiej Szkoły Realnej wzniesiony w latach 1901
1902 w stylu secesyjnym. 
natomiast prace budowlane wykonał mistrz murarski J. 
szkoły niewiele odbiega
i wartościowszych obiektów zabytkowych miasta. 

Rewitalizacja przyziemia budynku w swym zakresie obejmuje w szczególności:
usunięcie zawilgoceń, wymianę instalacji wod.
i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń sanitarnych.    
 I etap 
Koszt inwestycji: 614 083,37
Planowany termin zakończenia: II kwartał 2020
 

Fot. 2

                                        
7 Ankieta Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Realizacja zadań Priorytetu I 
REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA 

zmierzające do poprawy stanu zachowania obiektów zabytkowych

Rewaloryzacja zabytkowej architektury 

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego przy
Sikorskiego 1 

nr A/1224/77 z 28.03.1977 r. 

Jest to budynek dawnej katolickiej Szkoły Realnej wzniesiony w latach 1901
1902 w stylu secesyjnym. Autorem projektu był miejski architekt Karl Brugger 
natomiast prace budowlane wykonał mistrz murarski J. Wygasch. Obecny wygląd 

niewiele odbiega od stanu pierwotnego. Stanowi on jeden z ciekawszych 
i wartościowszych obiektów zabytkowych miasta.  

Rewitalizacja przyziemia budynku w swym zakresie obejmuje w szczególności:
usunięcie zawilgoceń, wymianę instalacji wod.-kan, i elektrycznej, renowację 

zęściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń sanitarnych.    

083,37 
Planowany termin zakończenia: II kwartał 2020 r.7 

Fot. 2. Budynek IV LO – widok  na elewację. 

                                                 
Ankieta Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów. 
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zmierzające do poprawy stanu zachowania obiektów zabytkowych 

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego przy                                        

Jest to budynek dawnej katolickiej Szkoły Realnej wzniesiony w latach 1901-
Autorem projektu był miejski architekt Karl Brugger 

Wygasch. Obecny wygląd 
Stanowi on jeden z ciekawszych                                   

Rewitalizacja przyziemia budynku w swym zakresie obejmuje w szczególności: 
, i elektrycznej, renowację 

zęściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń sanitarnych.     
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Zespół pałacowy Thiele
rejestr zabytków nr A/303/10 z 30.04.1948 i z 30.06.1995
Ludowy, ruina oficyny pałacowej, pozostałości pałacu)
 

Od 2016 roku trwa rewaloryzacja dawnego zespołu pałacowego Thiele
Wincklerów, założonego
ul. Dzierżonia w Bytomiu
Działania prowadzone są w ramach
Thiele-Wincklerów zloka
w Bytomiu-Miechowicach”
kulturowe – OSI w ramach RPO WSL 2024

Projekt zakłada 
Thiele-Wincklerów wraz z zagospodarowaniem terenu rumowiska po pozostałej części 
budynku oraz jego najbliższego otoczenia, wraz z placami wewnętrznymi, ścieżkami 
parkowymi, małą architekturą i zielenią proje
uzbrojeniem podziemnym.
przywrócenie obiektowi funkcji kulturalnej (udostępnienie w budynku szerokiej oferty 
kulturalnej) i zachowanie dorobku kulturowego miasta.
pałacu została wpisana na listę projektów 
2020+”. 
Koszt projektu: 9 930 092,00
Dofinansowanie w ramach RPO 2014
OSI: 3 783 479,67.  
Planowany termin zakończenia: 
 

                                        
8 Ankieta Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Thiele-Wincklerów w Parku Ludowym w Bytomiu
A/303/10 z 30.04.1948 i z 30.06.1995 r. (park pałacowy, ob. Park 

Ludowy, ruina oficyny pałacowej, pozostałości pałacu) 

Od 2016 roku trwa rewaloryzacja dawnego zespołu pałacowego Thiele
, założonego w połowie XIX w., zlokalizowanego w Parku Ludowym przy                      

ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach .  
prowadzone są w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zespołu pałacowego 

Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym prz
Miechowicach” realizowanego w ramach Poddziałania 5.3.2. 

w ramach RPO WSL 2024-2020.  
zakłada odbudowę i przebudowę wolnostojącej ruiny oficyny pałacu 

Wincklerów wraz z zagospodarowaniem terenu rumowiska po pozostałej części 
budynku oraz jego najbliższego otoczenia, wraz z placami wewnętrznymi, ścieżkami 
parkowymi, małą architekturą i zielenią projektowaną oraz towarzyszącym 
uzbrojeniem podziemnym. Wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwi 
przywrócenie obiektowi funkcji kulturalnej (udostępnienie w budynku szerokiej oferty 
kulturalnej) i zachowanie dorobku kulturowego miasta. Odnowa miechow
pałacu została wpisana na listę projektów „Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 

092,00 
Dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, działanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe 

Planowany termin zakończenia: III kwartał 2020 r.8 

Fot. 3. Pałac w trakcie prac, luty 2019. 

                                                 
Ankieta Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów. 
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Wincklerów w Parku Ludowym w Bytomiu-Miechowicach, 
(park pałacowy, ob. Park 

Od 2016 roku trwa rewaloryzacja dawnego zespołu pałacowego Thiele-
zlokalizowanego w Parku Ludowym przy                      

„Rewaloryzacja zespołu pałacowego 
lizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia 

realizowanego w ramach Poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo 

wolnostojącej ruiny oficyny pałacu 
Wincklerów wraz z zagospodarowaniem terenu rumowiska po pozostałej części 

budynku oraz jego najbliższego otoczenia, wraz z placami wewnętrznymi, ścieżkami 
ktowaną oraz towarzyszącym 

Wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwi 
przywrócenie obiektowi funkcji kulturalnej (udostępnienie w budynku szerokiej oferty 

Odnowa miechowickiego 
Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 

2020, działanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – 
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Fot. 4. Znaleziska podczas prac konserwatorsko
niezachowanej części zespołu pałacowego

         
Fot. 5-6. Wnętrza pałacu w 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 

Fot. 4. Znaleziska podczas prac konserwatorsko-archeologicznych na terenie rumowiska po 
niezachowanej części zespołu pałacowego, luty 2019 .

 
 

    
. Wnętrza pałacu w trakcie prac. Ocena detalu stolarki przez służby konserwatorskie.

 
 

ch 2018-2019 

12 

 
na terenie rumowiska po 

, luty 2019 . 

 
trakcie prac. Ocena detalu stolarki przez służby konserwatorskie. 
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Fot. 7. Oficyna pałacowa

Fot. 8. Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło www.bytomodnowa.pl)
 

Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło www.bytomodnowa.pl)

ch 2018-2019 
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.bytomodnowa.pl). 

 
.bytomodnowa.pl). 
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Szpital Specjalistyczny Nr 1 przy ul. Żeromskiego 7
Rejestr zabytków nr A/286/11 z 18.04.2011 r.
 Inwestycja obejmowała remont zabytkowej klatki schodowej mieszczącej się 
w bloku nr 1 budynku głównego przy ul. Żeromskiego 7.
Środki własne: 20 398, 36 (netto)
 
Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu K
przy ul. Powstańców Warszawskich 12 
Rejestr zabytków nr A/302/10 z 18.06.2010 r.
 Zakres inwestycji w systemie zaprojektuj
dokumentacji projektowej oraz
instalacyjne w obrębie budynku, w tym min.: remont i przebudowę budynku, remont 
zabytkowych elewacji, renowację/wymianę stolarki okiennej, 
i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów BHP, ppoż, sanitarnych, 
renowację zabytkowych klatek schodowych, remont pomieszczeń sanitarnych, 
dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
wymianę instalacji elektrycznej
nawiewno-wywiewnej. 
 
Przetargi na odnowę MDK nr 1 ogłaszane były kilkakrotnie. Ze względu 
na niedoszacowanie projektu 
5 mln zł, podczas gdy wartość ofert składan
ponad dwukrotnie wyższa. 
dodatkowych środków z budżetu miasta na realizację projektu, dzięki czemu kamienica 
przy ul. Powstańców Warszawskich 12 doczeka się remontu.
 
Koszt projektu: 4 769 798,55
Dofinansowanie w ramach RPO 2014
OSI: 4 054 234,67.  
Planowany termin zakończenia: I kwartał 2021 r.
 
 

                                        
9 Ankieta Wydziału Polityki Społecznej.
10 http://bytomodnowa.pl/articles/post/umow
11 Ankieta Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Specjalistyczny Nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 
Rejestr zabytków nr A/286/11 z 18.04.2011 r. 

Inwestycja obejmowała remont zabytkowej klatki schodowej mieszczącej się 
bloku nr 1 budynku głównego przy ul. Żeromskiego 7. 

398, 36 (netto).9 

pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu
przy ul. Powstańców Warszawskich 12  

A/302/10 z 18.06.2010 r. 
Zakres inwestycji w systemie zaprojektuj-wybuduj obejmuje opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz prace budowlane i renowacyjne, a także roboty 
instalacyjne w obrębie budynku, w tym min.: remont i przebudowę budynku, remont 
zabytkowych elewacji, renowację/wymianę stolarki okiennej, remont dachu, remont 

pomieszczeń do obowiązujących przepisów BHP, ppoż, sanitarnych, 
renowację zabytkowych klatek schodowych, remont pomieszczeń sanitarnych, 

ie obiektu dla osób niepełnosprawnych, wymianę inst. c.o. oraz częściową 
elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
 

Przetargi na odnowę MDK nr 1 ogłaszane były kilkakrotnie. Ze względu 
niedoszacowanie projektu – w 2016 r. prace remontowe w MDK nr 1 wyceniono na 

5 mln zł, podczas gdy wartość ofert składanych przez potencjalnych wykonaw
dwukrotnie wyższa. W sierpniu 2019 roku zadecydowano o przekazaniu 

dodatkowych środków z budżetu miasta na realizację projektu, dzięki czemu kamienica 
przy ul. Powstańców Warszawskich 12 doczeka się remontu.10 

798,55 
Dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, działanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe 

Planowany termin zakończenia: I kwartał 2021 r.11 

                                                 
ta Wydziału Polityki Społecznej. 

http://bytomodnowa.pl/articles/post/umowa-na-renowacje-budynku-mdk-nr-1
Ankieta Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów. 
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Inwestycja obejmowała remont zabytkowej klatki schodowej mieszczącej się 

ultury Nr 1 w Bytomiu 

wybuduj obejmuje opracowanie 
prace budowlane i renowacyjne, a także roboty 

instalacyjne w obrębie budynku, w tym min.: remont i przebudowę budynku, remont 
remont dachu, remont 

pomieszczeń do obowiązujących przepisów BHP, ppoż, sanitarnych, 
renowację zabytkowych klatek schodowych, remont pomieszczeń sanitarnych, 

, wymianę inst. c.o. oraz częściową 
instalacji wentylacji mechanicznej 

Przetargi na odnowę MDK nr 1 ogłaszane były kilkakrotnie. Ze względu 
w 2016 r. prace remontowe w MDK nr 1 wyceniono na 

ych przez potencjalnych wykonawców była 
W sierpniu 2019 roku zadecydowano o przekazaniu 

dodatkowych środków z budżetu miasta na realizację projektu, dzięki czemu kamienica 

2020, działanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – 

1-podpisana-738. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Fot. 9. MDK przed remontem
 

      
Fot. 10-

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. MDK przed remontem źródło: www.bytomodnowa.pl

 

  
-11. MDK przed remontem źródło: www.bytom.pl
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www.bytomodnowa.pl. 

 
www.bytom.pl. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy 
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków

Społecznej, jednostki podległe
realizowany był projekt 
treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie 
chorych mieszkańców miasta Bytom
usług mieszkalnictwa wspomaganego oraz usług realizowanych w ramach Centrum 
Usług Społecznych dla osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców Bytomia, 
poprzez przebudowę i adaptację budynku przy ul. Józefczaka 14 na 1 mie
chronione i 2 mieszkania treningowe dla 14 osób wraz z zapleczem treningowym dla 
potrzeb CUS. Projekt zakładał
i adaptację zdegradowanego budynku

Szacowana wartość projektu
2,125 mln zł. Termin realizacji: 1.12.2015

           Fot.

                                        
12 www.bip.dpsdladoroslych.bytom.pl

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Budynek Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Józefczaka 14
ęty w Gminnej Ewidencji Zabytków należy do 

jednostki podległej Wydziałowi Polityki Społecznej. W latach 2018
realizowany był projekt pn. „Uruchomienie mieszkań chronionych
treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie 

ów miasta Bytom”, którego celem były wzrost dostępności i jakości 
usług mieszkalnictwa wspomaganego oraz usług realizowanych w ramach Centrum 
Usług Społecznych dla osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców Bytomia, 
poprzez przebudowę i adaptację budynku przy ul. Józefczaka 14 na 1 mie
chronione i 2 mieszkania treningowe dla 14 osób wraz z zapleczem treningowym dla 

Projekt zakładał przygotowanie dokumentacji technicznej, przebudowę 
adaptację zdegradowanego budynku12.  

wartość projektu to 2,9 mln zł, z czego dofinansowanie z UE
Termin realizacji: 1.12.2015 – 31.07.2019 r. 

 

Fot. 12. Kamienica przy ul. Józefczaka 14  w trakcie prac
(źródło: www.bytom.pl). 

 
 
 
 
 

                                                 
www.bip.dpsdladoroslych.bytom.pl.  
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ul. Józefczaka 14  
należy do Domu Pomocy 

W latach 2018- 2019 
Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem 

treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie 
wzrost dostępności i jakości 

usług mieszkalnictwa wspomaganego oraz usług realizowanych w ramach Centrum 
Usług Społecznych dla osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców Bytomia, 
poprzez przebudowę i adaptację budynku przy ul. Józefczaka 14 na 1 mieszkanie 
chronione i 2 mieszkania treningowe dla 14 osób wraz z zapleczem treningowym dla 

przygotowanie dokumentacji technicznej, przebudowę 

ofinansowanie z UE to 

w trakcie prac 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

 

Fot. 13

 

Fot. 14

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

3. Kamienica przy ul. Józefczaka 14  w trakcie prac
(źródło: www.bytom.pl). 

4. Kamienica przy ul. Józefczaka 14  w trakcie prac
(źródło: www.bytom.pl). 
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Józefczaka 14  w trakcie prac 

 
. Kamienica przy ul. Józefczaka 14  w trakcie prac 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Budynek Centrum Integracji Społecznej 
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, należ

Społecznej, jednostki podległej Wydziałowi Polityki Społecznej
w trwały Zarząd Centrum Integracji Społecznej
Przedmiotem projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 
potrzeby Centrum Integracji
Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Marki 10 do prowadzenia działań zmierzających 
do usamodzielnienia osób 
poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek 
pracy i pełnienia ról społecznych. Zakres projektu obejmuje prace remontowe dachu, 
elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i 
instalacji wewnętrznych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów 
p.poż. oraz zagospodarowanie terenu.

 
Szacowana wartość projektu to 6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to                       

ok. 5 mln zł. Termin realizacji: 1.04.2018 
 

Fot. 15-16-17
http://cisbytom.pl/przebudowa

centrum
 

                                        
13 www.cisbytom.pl (dostęp 12 sierpnia 2020r.)
14 www.cisbytom.pl. 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Budynek Centrum Integracji Społecznej przy ul. K. Miarki 10  
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, należał do Domu Pomocy 

Społecznej, jednostki podległej Wydziałowi Polityki Społecznej, następnie oddany                  
w trwały Zarząd Centrum Integracji Społecznej. 

„Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 
potrzeby Centrum Integracji Społecznej” jest dostosowanie budynku Centrum Integracji 
Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Marki 10 do prowadzenia działań zmierzających 
do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek 
pracy i pełnienia ról społecznych. Zakres projektu obejmuje prace remontowe dachu, 
elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, komunikacji, pomieszczeń, 
instalacji wewnętrznych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów 
p.poż. oraz zagospodarowanie terenu.13 

Szacowana wartość projektu to 6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to                       
5 mln zł. Termin realizacji: 1.04.2018 – 31.03.2019 r.14 

 

7-18. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 w trakcie remontu (źródło
http://cisbytom.pl/przebudowa-i-adaptacja-budynku-przy-ulicy-karola-miarki

centrum-integracji-spolecznej/ (dostęp 12 sierpnia 2020r.)

                                                 
(dostęp 12 sierpnia 2020r.). 
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do Domu Pomocy 
, następnie oddany                  

„Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10  na 
dostosowanie budynku Centrum Integracji 

Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Marki 10 do prowadzenia działań zmierzających 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek 
pracy i pełnienia ról społecznych. Zakres projektu obejmuje prace remontowe dachu, 

drzwiowej, komunikacji, pomieszczeń, 
instalacji wewnętrznych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów 

Szacowana wartość projektu to 6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to                       

 

 
Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 w trakcie remontu (źródło: 

miarki-10-na-potrzeby-
spolecznej/ (dostęp 12 sierpnia 2020r.). 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Fot.
 
 

Fot. 

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Fot. 19. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 po remoncie

 
Fot. 20-21. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 po remoncie

(źródło: www.cisbytom.pl). 

 
 

 
 
 
 

Fot. 22. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10
wejście do budynku po remoncie 
(źródło: www.bytomodnowa.pl
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po remoncie. 

 
Miarki 10 po remoncie  

. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10, 
po remoncie  

www.bytomodnowa.pl). 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Budynek UL przy ul. Sokoła 20/Korfantego 38
   
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
obiektu UL na działalność społeczną
w placówce wsparcia dziennego dzieci będą mogły się uczyć po szkole, ponadto 
planowana jest realizacja projektów integrujących i aktywizujących starsze i młodsze 
pokolenia podczas spotkań dyskusyjnych oraz zajęć warsztatowych.
współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
realizowanego w ramach Regionalnego Progra
Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. Zakończono w 2020 roku.
 
Całkowita wartość projektu 1 mln 682 tys. zł, z czego dofinansowanie z
Europejskiej 1 mln 407 tys. zł.
 
 

Fot. 23. Budynek UL w trakcie prac. Fotografia Hubert Klimek 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
15 https://www.bytom.pl/historyczny

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Budynek UL przy ul. Sokoła 20/Korfantego 38 

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Modernizacja ma na celu przystosowanie 
działalność społeczną bytomskich harcerzy. W ramach działalności, 

placówce wsparcia dziennego dzieci będą mogły się uczyć po szkole, ponadto 
alizacja projektów integrujących i aktywizujących starsze i młodsze 

pokolenia podczas spotkań dyskusyjnych oraz zajęć warsztatowych.
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

remontowe rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. Zakończono w 2020 roku.

Całkowita wartość projektu 1 mln 682 tys. zł, z czego dofinansowanie z
Europejskiej 1 mln 407 tys. zł.15 

. Budynek UL w trakcie prac. Fotografia Hubert Klimek (źródło: 

                                                 
https://www.bytom.pl/historyczny-budynek-ul-a-odnowiony (dostęp 23 czerwca 2020 r.).
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ma na celu przystosowanie 
W ramach działalności, 

placówce wsparcia dziennego dzieci będą mogły się uczyć po szkole, ponadto 
alizacja projektów integrujących i aktywizujących starsze i młodsze 

pokolenia podczas spotkań dyskusyjnych oraz zajęć warsztatowych. Prace 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. 

remontowe rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. Zakończono w 2020 roku. 

Całkowita wartość projektu 1 mln 682 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii 

 
źródło: www.bytom.pl). 

(dostęp 23 czerwca 2020 r.). 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Budynek Ogólnokształcącej 
Rejestr zabytków nr A/1210/75 z 
 
 Inwestycja realizowana 
Narodowego, obejmowała między innymi odtworzeniową wymianę stolarki okiennej, 
konserwację witraży, remont wnętrz oraz 
 
Koszt: ok. 13 milionów złotych.
 

 
Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18.

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Realizowana inwestycja 
to „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku 
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z Bytomiu) przy ul. Piekarskiej do aktualnie obowiązujących przepisów”. Inwestycja 
realizowana jest w dwóch etapach. 
Wartość inwestycji: 24.976.567,23 zł brutto
Środki własne SUM: 23.574.143,32 zł
Środki zewnętrzne: 1.402.423,91 zł brutto 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w 
Rejestr zabytków nr A/1210/75 z 15 maja 1975 r. 

realizowana z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
obejmowała między innymi odtworzeniową wymianę stolarki okiennej, 

remont wnętrz oraz remont elewacji dobudowanej części.

Koszt: ok. 13 milionów złotych. 

Fot. 24. Szkoła Muzyczna po remoncie. 

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18.
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Realizowana inwestycja 

dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku 
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Bytomiu) przy ul. Piekarskiej do aktualnie obowiązujących przepisów”. Inwestycja 
realizowana jest w dwóch etapach.  

westycji: 24.976.567,23 zł brutto 
Środki własne SUM: 23.574.143,32 zł 
Środki zewnętrzne: 1.402.423,91 zł brutto – dofinansowanie unijne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
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im. F. Chopina w Bytomiu  

z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
obejmowała między innymi odtworzeniową wymianę stolarki okiennej, 

dobudowanej części. 

 

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18. 
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Realizowana inwestycja 

dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku 
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Bytomiu) przy ul. Piekarskiej do aktualnie obowiązujących przepisów”. Inwestycja 

dofinansowanie unijne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Budynek spalarni śmieci i mas
Rejestr zabytków nr A/447/15
 Inwestycja obejmowała doraźne zabezpieczenie budynku maszynowni przed 
zalewaniem wodami opadowymi, 
kilkunastu cegieł w zewnętrznej części fundamentu komina. 
Koszt: 23.711,07 zł brutto 
 
Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” przy ul. Chorzowskiej 12
Rejestr zabytków nr A/213/07 z
 Inwestycja jest przykładem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, zakłada 
dostosowanie obiektów dawnej KWK Rozbark do nowej funkcji 
Wspinaczkowych i Siłowych
zostaną: budynek maszynowni „Bończyk”, kotłownia z transformatorami 
i zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem do nowej, sportowo
funkcji. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach RPO
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. 
            

Fot. 25. Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w trakcie remontu
 
 

                                        
16 Ankieta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Budynek spalarni śmieci i maszynowni dawnej oczyszczalni ścieków 
447/15 z 4.11.2015 r. 

Inwestycja obejmowała doraźne zabezpieczenie budynku maszynowni przed 
zalewaniem wodami opadowymi, tj. naprawa dachu i rur spustowych oraz wymianę 
kilkunastu cegieł w zewnętrznej części fundamentu komina.  
Koszt: 23.711,07 zł brutto – środki własne16 

Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” przy ul. Chorzowskiej 12
Rejestr zabytków nr A/213/07 z 8.10.2007 r. 

Inwestycja jest przykładem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, zakłada 
dostosowanie obiektów dawnej KWK Rozbark do nowej funkcji –
Wspinaczkowych i Siłowych oraz Usług Społecznych . W wyniku prac przebudowane 

ek maszynowni „Bończyk”, kotłownia z transformatorami 
zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem do nowej, sportowo

funkcji. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2014-2020, środki w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.  

Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w trakcie remontu

                                                 
Ankieta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

ch 2018-2019 

22 

zynowni dawnej oczyszczalni ścieków  

Inwestycja obejmowała doraźne zabezpieczenie budynku maszynowni przed 
naprawa dachu i rur spustowych oraz wymianę 

Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” przy ul. Chorzowskiej 12 

Inwestycja jest przykładem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, zakłada 
– Centrum Sportów 

. W wyniku prac przebudowane 
ek maszynowni „Bończyk”, kotłownia z transformatorami 

zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem do nowej, sportowo-rekreacyjnej 
funkcji. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu 

odki w ramach Zintegrowanych 

 
Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w trakcie remontu. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Pozostałe remonty, bieżące prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne w obiektach
administrowanych przez jednostki podległe Gminie Bytom
 
Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Chrobrego 9

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
prace związane z termomodernizacją budynku. 
efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu obejmująca zakres 
wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: ocieplenie 
poddasza  i dachu,  wymianę stolarki zewnętrznej na energooszczędn
instalacji c.o.   

Wydatki ogółem: 1 143 690,50
Środki własne: 167 528,41
Środki zewnętrzne - RPO WSL: 449
Środki zewnętrzne -  dotacja MFS: 526
Inwestycja zakończona w 2019 r.

Fot. 26. 
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Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Pozostałe remonty, bieżące prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne w obiektach
administrowanych przez jednostki podległe Gminie Bytom 

Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Chrobrego 9 
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. W latach 2017-

prace związane z termomodernizacją budynku. Przedmiotem projektu była poprawa 
efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu obejmująca zakres 
wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: ocieplenie 
poddasza  i dachu,  wymianę stolarki zewnętrznej na energooszczędn

690,50 
528,41 
RPO WSL: 449 873,09 
dotacja MFS: 526 289,41 

Inwestycja zakończona w 2019 r.17 

. Chrobrego 9, okna po odtworzeniowej wymianie.
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Pozostałe remonty, bieżące prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne w obiektach 

- 2019 prowadzono 
Przedmiotem projektu była poprawa 

efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu obejmująca zakres 
wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: ocieplenie 
poddasza  i dachu,  wymianę stolarki zewnętrznej na energooszczędną, modernizację 

 
wymianie. 
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Szkoła Podstawowa nr 5 przy al. Legionów 5
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

prace związane z termomodernizacją budynku. 
efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 5  w Bytomiu obejmująca zakres 
wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: ocieplenie 
poddasza, wymianę stolarki zewnętrznej na energooszczędną, modern
c.o.   
 Wydatki ogółem: 1 479 
 Środki własne: 185 852,79                                            
 Środki zewnętrzne - RPO WSL: 645
 Środki zewnętrzne -  dotacja MFS: 648
 

Fot. 2
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Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Szkoła Podstawowa nr 5 przy al. Legionów 5 
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. W latach 2017-

prace związane z termomodernizacją budynku. Przedmiotem projektu była poprawa 
efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 5  w Bytomiu obejmująca zakres 
wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: ocieplenie 
poddasza, wymianę stolarki zewnętrznej na energooszczędną, modern

 690,50                                     
852,79                                             
RPO WSL: 645 360,71                    
dotacja MFS: 648 477,0018                                                         

Fot. 27. Szkoła Podstawowa nr 5. Okna po wymianie.
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- 2019 prowadzono 
Przedmiotem projektu była poprawa 

efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 5  w Bytomiu obejmująca zakres 
wynikający z opracowanego audytu energetycznego, w szczególności: ocieplenie 
poddasza, wymianę stolarki zewnętrznej na energooszczędną, modernizację instalacji 

                                                         

 
. Szkoła Podstawowa nr 5. Okna po wymianie. 
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Zespół Szkół Mechaniczno
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Mechaniczno
Elektronicznych w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu 
energetycznego, w szczególności: ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 
zewnętrznej na energooszczędną, modernizację instalacji c.o.                                                           

 
Wydatki ogółem: 1 920 500,58                                     
Środki własne: 272 771,00                                            
Środki zewnętrzne - RPO WSL: 1
Środki zewnętrzne -  dotacja MFS: 495

 
Zespół Szkół Gastronomiczno

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno
Hotelarskich w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu 
energetycznego, w szczególności: ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 
zewnętrznej na energooszczędną, modernizację instalacji c.o.

 
Wydatki ogółem: 519 473,50                                        
Środki własne: 209 168,50                                                
Środki zewnętrzne - RPO WSL: 310 305,00                
Środki zewnętrzne -  dotacja MFS: 0,00

 

Fot. 28-2
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Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Jana III Sobieskiego 1
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem projektu była 

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Mechaniczno
Elektronicznych w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu 
energetycznego, w szczególności: ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 

j na energooszczędną, modernizację instalacji c.o.                                                           

500,58                                      
771,00                                             
RPO WSL: 1 151 969,50              
dotacja MFS: 495 760,0019 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Bolesława Chrobrego
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem projektu była 

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno
Hotelarskich w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu 
energetycznego, w szczególności: ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 

j na energooszczędną, modernizację instalacji c.o.  

Wydatki ogółem: 519 473,50                                         
168,50                                                 
RPO WSL: 310 305,00                 
dotacja MFS: 0,0020                

            
29. Chrobrego 13, stolarka przed remontem i po remoncie. 
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Sobieskiego 1 
Przedmiotem projektu była 

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektronicznych w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu 
energetycznego, w szczególności: ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 

j na energooszczędną, modernizację instalacji c.o.                                                            

Chrobrego 13 
Przedmiotem projektu była 

poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu 
energetycznego, w szczególności: ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 

 
. Chrobrego 13, stolarka przed remontem i po remoncie.  
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2.1.2. Dotacje samorządu Miasta Bytom do prac konserwatorskich
 
Samorząd gminny posiada możliwość przyznawania dotacji do 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków na podstawie dwóch
nr XXXVIII/584/05 w sprawie trybu udzielania dotacji 
w sprawie zasad udzielania
finansowe przeznaczane na dotacje są corocznie gwarantowane w budżecie miasta 
(budżet Biura Miejskiego

W latach 2011-2013 budżet 
ok. 78,3 tys. zł rocznie), w latach 2014 
w 2014 r. i 71 427, 70 w 2015 r.
wyniósł 100 000 zł (odpowiednio 50

 
W latach 2018-2019

 

Rok Wnioskodawca

2018 Rzymskokatolicka 
Parafia pw. Trójcy 
Świętej w Bytomiu
 
 

2019 Rzymskokatolicka 
Parafia pw. Trójcy 
Świętej w Bytomiu

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Dotacje samorządu Miasta Bytom do prac konserwatorskich 

Samorząd gminny posiada możliwość przyznawania dotacji do 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków na podstawie dwóch uchwał z dnia 23 lutego 2005 r.: uchwały                
nr XXXVIII/584/05 w sprawie trybu udzielania dotacji oraz uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2005 r. nr 39, poz. 1060). Środki 

przeznaczane na dotacje są corocznie gwarantowane w budżecie miasta 
(budżet Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków). 

2013 budżet na dotacje łącznie wyniósł 235
, w latach 2014 – 2015)  111 427,70 zł (odpowiednio 

427, 70 w 2015 r.). W latach 2016-2017 budżet Gminy Bytom na dotacje 
owiednio 50 000 zł w 2016 r. i 50 000 zł w 2017

2019 budżet Gminy Bytom na dotacje wyniósł

Wnioskodawca Obiekt Zadanie 

Rzymskokatolicka 
Parafia pw. Trójcy 

w Bytomiu 

Cmentarz Mater 
Dolorosa 

Remont nawierzchni 
ścieżek cmentarnych na 
cmentarzu Mater 
Dolorosa w Bytomiu przy 
ul. Piekarskiej 71, 
wpisanym do rejestru 
zabytków nieruchomych 
decyzją nr A/1345/87 z 
dnia 26 listopada 1987 r

Rzymskokatolicka 
Parafia pw. Trójcy 

w Bytomiu 

Mur ogrodzeniowy 
wokół kościoła pw. 
św. Trójcy w 
Bytomiu przy ul. 
Kwietniewskiego 1 

Remont części zachodniej 
muru ogrodzeniowego 
wokół kościoła pw. Trójcy  
Świętej w Bytomiu przy 
ul. Kwietniewskiego 1 
Etap I – 2019 r., 
wpisanego do rejestru 
zabytów nieruchomych 
decyzją nr A/1345/87  z 
dnia 12.06.1987 r.

Razem w latach 2018
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Samorząd gminny posiada możliwość przyznawania dotacji do prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 

z dnia 23 lutego 2005 r.: uchwały                
uchwały nr XXXVIII/585/05  

05 r. nr 39, poz. 1060). Środki 
przeznaczane na dotacje są corocznie gwarantowane w budżecie miasta 

235 000 zł (średnio                
427,70 zł (odpowiednio 40 000 zł 

2017 budżet Gminy Bytom na dotacje 
000 zł w 2017 r.). 

wyniósł 51 000 zł:  

 Dotacja 

Remont nawierzchni 
ścieżek cmentarnych na 
cmentarzu Mater 
Dolorosa w Bytomiu przy 
ul. Piekarskiej 71, 
wpisanym do rejestru 
zabytków nieruchomych 
decyzją nr A/1345/87 z 
dnia 26 listopada 1987 r 

21 000 zł 

Remont części zachodniej 
muru ogrodzeniowego 
wokół kościoła pw. Trójcy  
Świętej w Bytomiu przy 
ul. Kwietniewskiego 1 – 

wpisanego do rejestru 
bytów nieruchomych 

decyzją nr A/1345/87  z 
dnia 12.06.1987 r. 

30 000 zł 

Razem w latach 2018-2019 51 000 zł 
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Fot.30. 

 
 

           Fot. 31-32. Mur ogrodzeniowy kościoła pw. Św. Trójcy po remoncie.

 
 

 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

    

.  Nawierzchnia ścieżek cmentarnych po remoncie.
 

   
. Mur ogrodzeniowy kościoła pw. Św. Trójcy po remoncie. 

. 
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Nawierzchnia ścieżek cmentarnych po remoncie. 
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2.1.3. Prace związane z konserwacją małej architektury
wykonane z budżetu Gminy Bytom

 
 W miarę posiadanych środków miasto podejmuje działania mające na celu 
zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym małej 
architektonicznego na terenie miasta.
 

W 2018 roku ze środków Gminy Bytom Miejskiego Konserwatora Zabytków
- wykonano konserwację techniczną i estetyczną stolarki drzwiowej
parterze w sieni budynku IV LO przy Pl. Siko
zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 35 016,33 zł,
- wykonano naprawę i konserwację zegara wieżowego na budynku IV LO przy 
Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją n
28.03.1977 r. na kwotę 3
- wykonano tabliczkę wraz z montażem na ceglanym cokole rzeźby Górnika
Waltera Tuckermanna przy ul. Wojciecha Kilara 29, przed cechownią dawnej KWK 
Rozbark w Bytomiu na kwotę 615,00 zł.
 

        Fot. 33. Wnętrze zegara wieżowego w budynku IV LO przy Placu Sikorskiego 1  w Bytomiu.
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Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Prace związane z konserwacją małej architektury i detalu architektonicznego
wykonane z budżetu Gminy Bytom 

W miarę posiadanych środków miasto podejmuje działania mające na celu 
zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym małej architektury

na terenie miasta. 

W 2018 roku ze środków Gminy Bytom Miejskiego Konserwatora Zabytków
wykonano konserwację techniczną i estetyczną stolarki drzwiowej

parterze w sieni budynku IV LO przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 35 016,33 zł,

wykonano naprawę i konserwację zegara wieżowego na budynku IV LO przy 
Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją n
28.03.1977 r. na kwotę 3 013,50 zł, 

wykonano tabliczkę wraz z montażem na ceglanym cokole rzeźby Górnika
na przy ul. Wojciecha Kilara 29, przed cechownią dawnej KWK 
na kwotę 615,00 zł.21 

. Wnętrze zegara wieżowego w budynku IV LO przy Placu Sikorskiego 1  w Bytomiu.
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i detalu architektonicznego 

W miarę posiadanych środków miasto podejmuje działania mające na celu 
architektury i detalu 

W 2018 roku ze środków Gminy Bytom Miejskiego Konserwatora Zabytków:  
wykonano konserwację techniczną i estetyczną stolarki drzwiowej usytuowanej na 

rskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 35 016,33 zł, 

wykonano naprawę i konserwację zegara wieżowego na budynku IV LO przy Placu 
Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 

wykonano tabliczkę wraz z montażem na ceglanym cokole rzeźby Górnika autorstwa 
na przy ul. Wojciecha Kilara 29, przed cechownią dawnej KWK 

 
. Wnętrze zegara wieżowego w budynku IV LO przy Placu Sikorskiego 1  w Bytomiu. 
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Fot. 35. Rzeźba górnika przed wejściem do Teatru Rozbark

 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Fot. 34. Drzwi w sieni budynku IV LO. 

. Rzeźba górnika przed wejściem do Teatru Rozbark - fragment
Tabliczka na ceglanym cokole. 
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fragment, 
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W 2019 roku również z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków wykonano 
konserwację techniczną i estetyczną drzwi (wewnętrznych 
I piętrze: drzwi wejściowe do sekretariatu, drzwi wejściowe do gabinetu dyrektora, 
drzwi wejściowe z sekretariatu do gabinetu dyrektora, drzwi wejściowe do gabinetu 
wicedyrektora w budynku IV LO przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 49 803,15 zł.

Fot. 3
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Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

roku również z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków wykonano 
techniczną i estetyczną drzwi (wewnętrznych - 4 sztuk) usytuowanych na                    

I piętrze: drzwi wejściowe do sekretariatu, drzwi wejściowe do gabinetu dyrektora, 
wejściowe z sekretariatu do gabinetu dyrektora, drzwi wejściowe do gabinetu 

wicedyrektora w budynku IV LO przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 49 803,15 zł.

 

Fot. 36. Drzwi w budynku IV LO. 
 

Fot. 37. Drzwi w budynku IV LO. Zbliżenie na detal. 
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roku również z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków wykonano 
4 sztuk) usytuowanych na                    

I piętrze: drzwi wejściowe do sekretariatu, drzwi wejściowe do gabinetu dyrektora, 
wejściowe z sekretariatu do gabinetu dyrektora, drzwi wejściowe do gabinetu 

wicedyrektora w budynku IV LO przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 49 803,15 zł.22 
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2.1.4. Dotacje Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 

Śląski Wojewódz
Rozporządzenia Ministra Kultury 
w sprawie dotacji celowej 
wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 
i roboty budowlane przy zabytku wpisan
poz.1674).  

Szczegółowe zasady są każdorazowo określane w Zarządzeniach Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie trybu weryfikacji 
wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji celowej ŚW

W latach 2018-
obiektów. 

W  latach 2018-2019 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we współpracy 
z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach opublikował 10 i 11 tom Wiadomości 
Konserwatorskich Województwa Śląskiego.
Jadwiszczok Molenckiej pt.: 
Bytomia, a w tomie 11. 
konserwatorskie w Parku Miejs

 
2.1.5. Dotacje Sejmiku Województwa Śląskiego

 
W latach 2018-2019

dotacji dla bytomskich obiektów
 
2.1.6. Dotacje ministerialne w ramach Programu Ministra Kultury i 
Narodowego – Ochrona zabytków
 

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych 
oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W latach 2018
miasta Bytom nie otrzymał dotacji.

 w 2018 r. z powodu 
kamienica przy ul. Jainty 

 w 2019 r. dotacji 
budowlane przy budynku administracji wraz z dokumentacją

                                        
23 Pismo ŚWKZ w Katowicach K
24 Informacja uzyskana e-mailem od ŚWKZ w Kat
25 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona

ministra/programy-mkidn
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rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Dotacje Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela dotacji na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku 

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Szczegółowe zasady są każdorazowo określane w Zarządzeniach Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie trybu weryfikacji 
wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji celowej ŚWKZ. 

-2019 ŚWKZ nie przyznał żadnych dotacji

2019 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we współpracy 
z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach opublikował 10 i 11 tom Wiadomości 

Województwa Śląskiego.23 W tomie 10. ukazał się artykuł 
Jadwiszczok Molenckiej pt.: Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na przykładzie 

tomie 11. znalazł się artykuł pana Bartosza Majorka pt.: 
konserwatorskie w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu.

Dotacje Sejmiku Województwa Śląskiego 

2019 Sejmik Województwa Śląskiego nie 
dla bytomskich obiektów.24 

Dotacje ministerialne w ramach Programu Ministra Kultury i 
Ochrona zabytków 

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych 

na cele publiczne. W latach 2018--2019 żaden podmiot z terenu 
asta Bytom nie otrzymał dotacji. 

r. z powodu błędów formalnych dotacji nie otrzymała 
kamienica przy ul. Jainty w Bytomiu na wymianę okien i dachu

dotacji nie otrzymała Opera Śląska na prace 
budowlane przy budynku administracji wraz z dokumentacją

                                                 
Pismo ŚWKZ w Katowicach K-NR.5124.151.2020.MP. 

mailem od ŚWKZ w Katowicach z dnia  7 lipca 2020 r. 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy

mkidn-2018/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php
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dotacji na podstawie 
z dnia 16 sierpnia 2017 r. 

lub restauratorskie przy zabytku 
prace konserwatorskie, restauratorskie 

ym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. 

Szczegółowe zasady są każdorazowo określane w Zarządzeniach Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie trybu weryfikacji 

żadnych dotacji dla bytomskich 

2019 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we współpracy 
z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach opublikował 10 i 11 tom Wiadomości 

W tomie 10. ukazał się artykuł dr Heleny 
Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na przykładzie 

nalazł się artykuł pana Bartosza Majorka pt.: Prace 
kim im. Franciszka Kachla w Bytomiu. 

nie przyznał  żadnych 

Dotacje ministerialne w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych 

żaden podmiot z terenu 

dotacji nie otrzymała prywatna 
wymianę okien i dachu25, 

a Opera Śląska na prace konserwatorsko-
budowlane przy budynku administracji wraz z dokumentacją26. 

ecenat/programy-
zabytkow.php. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

2.1.7. Remonty, rewaloryzacja zabytkowej architektury komunalnej oraz będącej 
własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz prywatnych inwestoró

 
Bytomskie Mieszkania 
 

Bytomskie Mieszkania to jednostka budżetowa Gminy Bytom zarządzająca                    
i eksploatująca nieruchomości komunalne pozostające w dyspozycji Prezydenta 
Bytomia oraz nadzorująca realizację zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych 
nieruchomości. W ramach swojej działalności prowadzi prace remontowe, 
modernizacyjne również w zarządzanych przez nią zabytkowych obiektach, które 
finansowane są z budżetu Miasta. Prace te nie zawsze są działaniami ściśle 
konserwatorskimi lub restauratorskimi, jednak
zabezpieczenie i podnoszenie standardów zabytkowej zabudowy. 
 

W 2019 r. zasób komunalny miasta obejmował 685 budynków (bez Wspólnot 
Mieszkaniowych).27 Obiekty zabytkowe administrowane przez Bytomskie Mieszkania 
usytuowane są przy następujących ulicach:

ul. Kolonia Zgorzelec 
32, 33, 34, 35, 37 
ul. Murarska 1, 5, 11, 17
ul. Czajkowskiego 1, 3,
ul. Olszewskiego 1, 2, 
ul. Jochymczyka 1, 3, 4,
ul. Stalmacha 3, 4, 5, 6
ul. Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

 
Część z powyższych budynków (
Stalmacha i Żwirowa) wchodz
tzw. nowej kolonii robotnicz
pracowników pobliskiej huty „Julia”’ oraz kopalni „Hrabina Johanna”. 
 

W latach 2018- 
prowadzone były w lokalach przy ul. Olszewskiego 
3/8 remont lokalu, Czajkowskiego 9/12 r
stropu w lokalu, Jagiellońska 20 awaryjne zabezpieczenie części dachu, Przemysłowa 
15 wykonanie instalacji co z sieci ciepłowniczej, Piekarska 32/5 remont lokalu, 
Świętojańska 5/11 i 12 remont lokalu, S

                                        
26 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona

ministra/programy-mkidn
27 Raport o stanie miasta Bytom 2019 s.110.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Remonty, rewaloryzacja zabytkowej architektury komunalnej oraz będącej 
własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz prywatnych inwestoró

 

Bytomskie Mieszkania to jednostka budżetowa Gminy Bytom zarządzająca                    
i eksploatująca nieruchomości komunalne pozostające w dyspozycji Prezydenta 
Bytomia oraz nadzorująca realizację zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych 

ci. W ramach swojej działalności prowadzi prace remontowe, 
modernizacyjne również w zarządzanych przez nią zabytkowych obiektach, które 
finansowane są z budżetu Miasta. Prace te nie zawsze są działaniami ściśle 
konserwatorskimi lub restauratorskimi, jednak wpływają pozytywnie 
zabezpieczenie i podnoszenie standardów zabytkowej zabudowy.  

W 2019 r. zasób komunalny miasta obejmował 685 budynków (bez Wspólnot 
Obiekty zabytkowe administrowane przez Bytomskie Mieszkania 

usytuowane są przy następujących ulicach: 
ul. Kolonia Zgorzelec 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 

, 11, 17 
3,5,  7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

2, 3, 3a,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
, 6 

ul. Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 

Część z powyższych budynków (ul. Czajkowskiego, Olszewskiego, J
wchodzi w skład dawnego patronackiego osiedl

robotniczej powstałej w latach 1907-1922, przeznaczonej dla 
pracowników pobliskiej huty „Julia”’ oraz kopalni „Hrabina Johanna”. 

 2019 bieżące prace konserwatorskie oraz roboty budowlane 
prowadzone były w lokalach przy ul. Olszewskiego 7/9 remont lokalu, 

Czajkowskiego 9/12 remont lokalu, Witczaka 79/3 awaryjny remont 
stropu w lokalu, Jagiellońska 20 awaryjne zabezpieczenie części dachu, Przemysłowa 
15 wykonanie instalacji co z sieci ciepłowniczej, Piekarska 32/5 remont lokalu, 

2 remont lokalu, Smolenia 6/15 remont lokalu, Powstańców

                                                                                                                        
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy

mkidn-2019/ochrona-zabytkow.php. 
Raport o stanie miasta Bytom 2019 s.110. 
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Remonty, rewaloryzacja zabytkowej architektury komunalnej oraz będącej 
własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz prywatnych inwestorów 

Bytomskie Mieszkania to jednostka budżetowa Gminy Bytom zarządzająca                    
i eksploatująca nieruchomości komunalne pozostające w dyspozycji Prezydenta 
Bytomia oraz nadzorująca realizację zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych 

ci. W ramach swojej działalności prowadzi prace remontowe, 
modernizacyjne również w zarządzanych przez nią zabytkowych obiektach, które 
finansowane są z budżetu Miasta. Prace te nie zawsze są działaniami ściśle 

pozytywnie na utrzymanie, 

W 2019 r. zasób komunalny miasta obejmował 685 budynków (bez Wspólnot 
Obiekty zabytkowe administrowane przez Bytomskie Mieszkania 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

ul. Czajkowskiego, Olszewskiego, Jochymczyka, 
siedla robotniczego 

, przeznaczonej dla 
pracowników pobliskiej huty „Julia”’ oraz kopalni „Hrabina Johanna”.  

ieżące prace konserwatorskie oraz roboty budowlane 
remont lokalu, Czajkowskiego 

Witczaka 79/3 awaryjny remont 
stropu w lokalu, Jagiellońska 20 awaryjne zabezpieczenie części dachu, Przemysłowa 
15 wykonanie instalacji co z sieci ciepłowniczej, Piekarska 32/5 remont lokalu, 

molenia 6/15 remont lokalu, Powstańców 

                                                               
mecenat/programy-



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Śląskich 3/8 modernizacja lokalu, Piłsudskiego 27 awaryjne zabezpieczenie dachu, 
Witczaka 104/14 awaryjne przemurowanie ściany działowej, Czajkowskiego 3/8 
awaryjne uszczelnienie przewodu kominowego,
stropu, Piekarska 44 awaryjna naprawa komina, Alojzjanów 31 awaryjne uszczelnienie 
instalacji gazowej, Alberta 8/3 awaryjny remont stropu po pożarze, Huty Julia 5/3 
awaryjne uszczelnienie przewodu kominowego
pionowej murów fundamentowych, Piłsudskiego 16 rozbiórka budynku oficyny, 
Jagiellońska 6 awaryjna naprawa dachu, Piłsudskiego 59 awaryjna wymiana kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, Olszewskiego 20/11, szlamowanie komina, Piekarska 30 
awaryjna naprawa dachu, Mickiewicza 26 awaryjne zabezpieczenie budynku, 
Estreichera 8/3 modernizacja lokalu, Ligęzy 10/2 modernizacja lokalu, Żeromskiego 
15/3 modernizacja lokalu, Kossaka 12/2 modernizacja lokalu, Piłsudskiego 12/5 
modernizacja lokalu, Zamenh
lokalu. 

 
 

Ponadto, w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Pols
2014-2020, Bytomskie Mieszkania
(kwota dofinansowania 50 001,60 zł), 
69 000,00 zł, wkład własny 8, 579, 14 zł), Smolenia 6/15 (kwota dofinansowania 
56 706, 00 zł), Powstańców Śląskich 3/8 (kwota dofinansowani
własny 6 287, 22 zł), Strzelców Bytomskich 20/13 (kwota dofinansowania 4
Mickiewicza 15/14 (kwota dofinansowania 8
dofinansowania 6 557,07 zł).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
28 Ankieta Bytomskie Mieszkania

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Śląskich 3/8 modernizacja lokalu, Piłsudskiego 27 awaryjne zabezpieczenie dachu, 
Witczaka 104/14 awaryjne przemurowanie ściany działowej, Czajkowskiego 3/8 
awaryjne uszczelnienie przewodu kominowego, Alojzjanów 31/11 awaryjny remont 
stropu, Piekarska 44 awaryjna naprawa komina, Alojzjanów 31 awaryjne uszczelnienie 
instalacji gazowej, Alberta 8/3 awaryjny remont stropu po pożarze, Huty Julia 5/3 
awaryjne uszczelnienie przewodu kominowego, Matejki 39 wy
pionowej murów fundamentowych, Piłsudskiego 16 rozbiórka budynku oficyny, 
Jagiellońska 6 awaryjna naprawa dachu, Piłsudskiego 59 awaryjna wymiana kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, Olszewskiego 20/11, szlamowanie komina, Piekarska 30 

ryjna naprawa dachu, Mickiewicza 26 awaryjne zabezpieczenie budynku, 
Estreichera 8/3 modernizacja lokalu, Ligęzy 10/2 modernizacja lokalu, Żeromskiego 
15/3 modernizacja lokalu, Kossaka 12/2 modernizacja lokalu, Piłsudskiego 12/5 
modernizacja lokalu, Zamenhofa 8/7 modernizacja lokalu, Alberta 8/2 modernizacja 

 

w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Pols
, Bytomskie Mieszkania realizowały prace w obiektach: Piekarska 32/5 

(kwota dofinansowania 50 001,60 zł), Świętojańska 5/11 i 12 (kwota dofinansowania 
000,00 zł, wkład własny 8, 579, 14 zł), Smolenia 6/15 (kwota dofinansowania 
706, 00 zł), Powstańców Śląskich 3/8 (kwota dofinansowania 69

287, 22 zł), Strzelców Bytomskich 20/13 (kwota dofinansowania 4
Mickiewicza 15/14 (kwota dofinansowania 8 294,75 zł), Krzywoustego 5/9 (kwota 

557,07 zł).28 

                                                 
Ankieta Bytomskie Mieszkania. 
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Śląskich 3/8 modernizacja lokalu, Piłsudskiego 27 awaryjne zabezpieczenie dachu, 
Witczaka 104/14 awaryjne przemurowanie ściany działowej, Czajkowskiego 3/8 

Alojzjanów 31/11 awaryjny remont 
stropu, Piekarska 44 awaryjna naprawa komina, Alojzjanów 31 awaryjne uszczelnienie 
instalacji gazowej, Alberta 8/3 awaryjny remont stropu po pożarze, Huty Julia 5/3 

, Matejki 39 wykonanie izolacji 
pionowej murów fundamentowych, Piłsudskiego 16 rozbiórka budynku oficyny, 
Jagiellońska 6 awaryjna naprawa dachu, Piłsudskiego 59 awaryjna wymiana kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, Olszewskiego 20/11, szlamowanie komina, Piekarska 30 

ryjna naprawa dachu, Mickiewicza 26 awaryjne zabezpieczenie budynku, 
Estreichera 8/3 modernizacja lokalu, Ligęzy 10/2 modernizacja lokalu, Żeromskiego 
15/3 modernizacja lokalu, Kossaka 12/2 modernizacja lokalu, Piłsudskiego 12/5 

ofa 8/7 modernizacja lokalu, Alberta 8/2 modernizacja 

w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 
prace w obiektach: Piekarska 32/5 

Świętojańska 5/11 i 12 (kwota dofinansowania 
000,00 zł, wkład własny 8, 579, 14 zł), Smolenia 6/15 (kwota dofinansowania 

a 69 703,21 zł, wkład 
287, 22 zł), Strzelców Bytomskich 20/13 (kwota dofinansowania 4 357,84 zł), 

294,75 zł), Krzywoustego 5/9 (kwota 
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Zakład Budynków Miejskich 
 
Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz 

osób fizycznych położonymi na terenie miasta Bytomia na podstawie zawartych umów 
o zarządzanie. Założycielem i właścicielem spółki jest Gmina Bytom. 

ZBM jest zarządcą 
budynkami, których właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe.
dzień 31 grudnia 2019 roku to 915 Wspólnot Mieszkaniowych).
50 budynków znajduje się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru 
zabytków, kolejnych ponad 130 budynków w ścisłym centrum Bytomia chronionych 
jest na podstawie zapisów w Miejscowych Planach Zagospoda

Remonty w nieruchomościach należących do Wspólnot Mieszkaniowych 
realizowane były na podstawie podjętych stosownych decyzji w formie Uchwał                         
z inicjatywy ZBM sp. z o.o., który nadzorował prawidłową realizacją 

Wszystkie koszty remontów były ponoszone przez Wspólnoty ze
własnych (pochodzących 
bankowych). 

Łączna kwota jaką poniosły Wspólnoty na remonty własnych budynków w ciągu 
2 lat wyniosła blisko 900 tys. zł
 

Poniżej zestawienie remontów w latach 2018
rejestru zabytków oraz ujętych Gminnej Ewidencji Zabytków.
 

LP WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA

1. Akacjowa 4 
2. Akacjowa 6 
3. Akacjowa  10 
4. Al. legionów 33 
5. Alojzjanów 15 
6. Axentowicza 4 
7. Axentowicza 6 
8. Axentowicza 8 
9. Axentowicza 8 
10. Axentowicza 8 
11. Brzezińska 2 
12. Brzezińska 2 
13. Brzezińska 4 
14. Brzezińska 4 

                                        
29 Aktualna nazwa spółki to: ZBM
30 Raport o stanie miasta Bytom 2019. 
31 Ankieta ZBM.  

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

ład Budynków Miejskich Sp. z o.o.29 

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz 
osób fizycznych położonymi na terenie miasta Bytomia na podstawie zawartych umów 
o zarządzanie. Założycielem i właścicielem spółki jest Gmina Bytom. 

ZBM jest zarządcą blisko 1000 nieruchomości zabudowanych
budynkami, których właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe. (Dokładne dane na 
dzień 31 grudnia 2019 roku to 915 Wspólnot Mieszkaniowych).
50 budynków znajduje się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru 
zabytków, kolejnych ponad 130 budynków w ścisłym centrum Bytomia chronionych 
jest na podstawie zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Remonty w nieruchomościach należących do Wspólnot Mieszkaniowych 
realizowane były na podstawie podjętych stosownych decyzji w formie Uchwał                         
z inicjatywy ZBM sp. z o.o., który nadzorował prawidłową realizacją robót.

Wszystkie koszty remontów były ponoszone przez Wspólnoty ze
własnych (pochodzących z funduszy remontowych Wspólnot jak również z kredytów 

Łączna kwota jaką poniosły Wspólnoty na remonty własnych budynków w ciągu 
isko 900 tys. zł. 

stawienie remontów w latach 2018-2019 w budynkach wpisanych do 
rejestru zabytków oraz ujętych Gminnej Ewidencji Zabytków.31 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA RODZAJ ROBÓT 

remont placyka gospodarczego 
remont placyka gospodarczego 
wymiana pionu wod. - kan. 
wymiana okien na klatce schodowej 
rozbiórka oficyny 
roboty dekarskie 
remont bramy przejazdowej 
wymiana instalacji  elektrycznej 
wymiana drzwi 
wymiana okien na kl. schodowej 
remont balkonów 
remont klatki schodowej 
wymiana pionu wod. - kan. 
wymiana pionu wod. - kan. 

                                                 
Aktualna nazwa spółki to: ZBM-TBS. Sp. z o.o. 
Raport o stanie miasta Bytom 2019. s. 114. 
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Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz 
osób fizycznych położonymi na terenie miasta Bytomia na podstawie zawartych umów 

 
nieruchomości zabudowanych wielorodzinnymi 

(Dokładne dane na 
dzień 31 grudnia 2019 roku to 915 Wspólnot Mieszkaniowych).30 Z tego prawie                           
50 budynków znajduje się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru 
zabytków, kolejnych ponad 130 budynków w ścisłym centrum Bytomia chronionych 

rowania Przestrzennego. 
Remonty w nieruchomościach należących do Wspólnot Mieszkaniowych 

realizowane były na podstawie podjętych stosownych decyzji w formie Uchwał                         
robót. 

Wszystkie koszty remontów były ponoszone przez Wspólnoty ze środków 
z funduszy remontowych Wspólnot jak również z kredytów 

Łączna kwota jaką poniosły Wspólnoty na remonty własnych budynków w ciągu 

w budynkach wpisanych do 

 KWOTA 
NETTO  

 3 285,86 zł  
 3 285,86 zł  
 3 581,01 zł  
 5 632,00 zł  

 73 772,78 zł  
 92 587,71 zł  

 9 006,73 zł  
 15 566,66 zł  

 3 935,18 zł  
 3 818,22 zł  

 37 034,91 zł  
 51 624,06 zł  

 4 973,58 zł  
 3 522,79 zł  
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15. Brzezińska 4 
16. Chełmońskiego 2 
17. Chełmońskiego  10

18. Chełmońskiego 12
19. Chełmońskiego 14
20. Chełmońskiego 15
21. Chełmońskiego 15
22. Chełmońskiego 15
23. Chełmońskiego 23
24. Chełmońskiego 27
25. Chełmońskiego 29
26. Chełmońskiego 31
27. Chełmońskiego 31
28. Chełmońskiego 37
29. Chrobrego 1 
30. Chrobrego 1 
31. Chrobrego  3 
32. Chrobrego 4 
33. Chrobrego 10 
34. Chrobrego 10 
35. Chrobrego 28 
36. Chrobrego 32 
37. Chrzanowskiego 1b
38. Chrzanowskiego 1b
39. Drzymały 

3/Piłsudskiego 1 
40. Drzymały 5/Nawrota 

10 
41. Drzymały 8 
42. Drzymały 8 

43. Fałata 11,11a 
44. Fałata 18 
45. Fałata 21 
46. Fałata 26,26a 
47. Fałata 26,26a 
48. Fałata 28,28a 
49. Fałata 28,28a 
50. Fałata 30,30a 
51. Fałata 30,30a 
52. Fałata 35 
53. Fałata 35 
54. Fałata 37 
55. Fałata 39 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

wymiana poziomu inst. wod. 
 remont bramy przejazdowej 

Chełmońskiego  10 ocieplenie ściany szczytowej,  
wymiana okienek w piwnicy 

Chełmońskiego 12 montaż monitoringu 
Chełmońskiego 14 wymiana instalacji elektrycznej 
Chełmońskiego 15 remont klatki schodowej 
Chełmońskiego 15 remont kominów + montaż ław komin.
Chełmońskiego 15 wymiana instalacji  elektrycznej 
Chełmońskiego 23 remont  dachu i kominów 
Chełmońskiego 27 izolacja 
Chełmońskiego 29 wymiana instalacji  elektrycznej 
Chełmońskiego 31 montaż drzwi aluminiowych 
Chełmońskiego 31 montaż nowych drzwi 
Chełmońskiego 37 termomodernizacja budynku 

wymiana drzwi wejściowych 
wymiana instalacji elektrycznej 
remont klatki schodowej 
roboty ogólnobudowlane 
remont balkonu  
remont klatki schodowej- c.d. 
remont balkonu 
docieplenie elewacji 

Chrzanowskiego 1b montaż domofonu 
Chrzanowskiego 1b konserwacja płyty balkonowej 

 
ocieplenie  dachu mansardowego 

Drzymały 5/Nawrota wymiana pionu kanalizacji 

remont balkonów 
brukowanie podwórka, wymiana okienek 
piwnicznych 
remont klatki schodowej 
izolacja ścian fundamentów 
docieplenie dwóch ścian tylnej i szczytowej
roboty dekarskie 
roboty dekarskie 
remont dachu 
docieplenie stropu 
malowanie klatki schodowej i strychu 
wymiana instalacji elektrycznej 
uzupełnienie gęsiorów 
remont dachu 
wymiana instalacji elektrycznej 
wymiana drzwi wejściowych 

ch 2018-2019 
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 4 061,78 zł  
 6 370,56 zł  

 
50 399,41 zł  
 5 819,00 zł  

 11 708,03 zł  
 51 328,96 zł  

montaż ław komin.  16 100,00 zł  
 13 811,08 zł  
 70 361,88 zł  

 7 212,13 zł  
 26 275,62 zł  

 3 398,22 zł  
 3 935,18 zł  

 248 230,60 zł  
 4 981,48 zł  

 17 468,30 zł  
 5 680,30 zł  
 4 936,27 zł  
 9 000,00 zł  
 8 687,14 zł  
 5 862,51 zł  

 187 500,00 zł  
 3 220,00 zł  
 4 246,40 zł  

 43 518,51 zł  

 5 552,93 zł  

 22 487,13 zł  
brukowanie podwórka, wymiana okienek  17 272,21 zł  

 20 689,65 zł  
 58 900,00 zł  

tylnej i szczytowej  104 206,50 zł  
 18 343,58 zł  

 4 558,83 zł  
 171 296,30 zł  

 66 404,00 zł  
  68 549,89 zł  

 36 474,75 zł  
 5 512,78 zł  
 5 514,85 zł  

 16 666,66 zł  
 3 657,40 zł  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

56. Floriańska 1,3,3a 
57. Floriańska 1,3,3a 
58. Floriańska 1,3,3a 
59. Frenzla 4 
60. Frenzla 6 
61. Frenzla 6 
62. Frenzla 8 
63. Frenzla 8 
64. Gallusa 9 
65. Gallusa 13 
66. Głęboka 1 
67. Głęboka 5 
68. Głęboka 5 

69. Głęboka 5a 
70. Grabowa 1 
71. Grabowa 3 
72. Grabowa 4 
73. Grottgera 4,4a,4b
74. Grottgera 6 
75. Grottgera 6 
76. Grottgera 7 
77. Grottgera 18 
78. Grottgera 18 
79. Grottgera 18 
80. Grottgera 23 
81. Grottgera 23 
82. Gwarecka 5b 
83. Gwarecka 5b 
84. Huty Julia 8 
85. Huty Julia 8 

86. Huty Julia 8 
87. Jaworowa 3 
88. Jaworowa 4 
89. Jaworowa 4 
90. Jaworowa 8 
91. Jaworowa 8 
92. Klonowa 3 
93. Klonowa 3 

94. Klonowa 4 
95. Klonowa 4 
96. Klonowa 4 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 montaż bramy wjazdowej 
 montaż bramy 
 wymiana poziomu wod.- kan. 

naprawa kominów 
naprawa kominów 
remont dachu 
naprawa kominów 
remont klatki schodowej,  piwnicy, elewacji
wymiana instalacji  elektrycznej 
wymiana studzienki 
wymiana drzwi wejściowych 
remont elewacji 
audyt termomodernizacyjny + projekt 
budowlany 
przemurowanie kominów lok 4+6 
montaż nowych drzwi 
remont klatki schodowej 
montaż monitoringu i anteny zbiorczej

Grottgera 4,4a,4b wykonanie chodnika od strony podwórza
wymiana pionu wod. - kan. 
remont balkonu 
remont klatki schodowej 
wymiana instalacji elektrycznej 
docieplenie stropu piwnic 
docieplenie ścian zewn. 
wymiana instalacji elektrycznej 
wymiana okien na kl. schodowej 
wykonanie nowych drzwi 
wykonanie i montaż okienek piwnicznych
naprawa stropu w piwnicy 
przemurowanie komina oraz uzupełnienie 
ubytków w elewacji 
remont balkonu 
Uszczelnienie przewodów kominowych
remont klatki schodowej 
wymiana instalacji elektrycznej 
wymiana instalacji elektrycznej 
roboty dekarskie 
naprawa komina 
wykonanie dokumentacji projektowej+ 
audyt 
remont  dachu 
izolacja ścian fundamentów 
wykonanie dokumentacji projektowej i 
audytu 

ch 2018-2019 

36 

 4 950,00 zł  
 8 647,50 zł  
 3 457,34 zł  

      4 615,91 zł  
      4 814,82 zł  
   95 899,95 zł  
      6 635,52 zł  

elewacji    25 784,13 zł  
 13 844,05 zł  

 2 734,80 zł  
 3 472,22 zł  

 96 448,76 zł  
modernizacyjny + projekt  4 065,04 zł  

 5 259,04 zł  
 3 842,59 zł  

 17 718,09 zł  
montaż monitoringu i anteny zbiorczej  17 180,00 zł  

podwórza  2 622,00 zł  
 7 108,68 zł  
 8 490,72 zł  

 40 554,21 zł  
 13 700,00 zł  
 10 709,13 zł  
 97 115,06 zł  
 18 908,05 zł  

 6 137,55 zł  
 3 885,40 zł  

wykonanie i montaż okienek piwnicznych  4 354,88 zł  
   20 363,27 zł  

przemurowanie komina oraz uzupełnienie          4 629,63 
zł  

      4 622,23 zł  
kominowych  5 000,00 zł  

 15 602,98 zł  
 18 928,10 zł  
 14 805,79 zł  
 71 891,85 zł  

 4 333,21 zł  
projektowej+  3 414,63 zł  

 69 906,77 zł  
 53 256,96 zł  

projektowej i  4 065,04 zł  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

97. Klonowa 8 
98. Klonowa 10 

99. Klonowa 10 
100. Klonowa 10 
101. Klonowa 11 
102. Klonowa 11 
103. Klonowa 11 
104. Klonowa 11 

105. Klonowa 13 
106. Klonowa 13 
107. Kochanowskiego 23
108. Kochanowskiego 37
109. Kochanowskiego 39
110. Kochanowskiego 

43,45 
111. Kochanowskiego 47
112. Kolonia Zgorzelec 36
113. Konopnickiej 5,7,9
114. Konopnickiej 5,7,9
115. Konopnickiej 5,7,9
116. Konopnickiej 5,7,9
117. Konopnickiej 5,7,9
118. Konopnickiej 6 
119. Konopnickiej 6 
120. Konopnickiej 7 

121. Kossaka 3 
122. Kossaka 3 
123. Kossaka 18 
124. Kossaka 18 
125. Kossaka 24 
126. Krakowska 44 

127. Krakowska 44 
128. Krakowska 48 

129. Krakowska 48 
130. Kraszewskiego 2 
131. Kraszewskiego 3 
132. Kraszewskiego 3 
133. Kraszewskiego 3 
134. Kraszewskiego 13
135. Kraszewskiego 13

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

wymiana odcinka kanalizacji 
izolacja ścian fundamentowych z wymianą 
okienek piwnicznych 
malowanie klatki schodowej 
remont dachu 
remont dachu 
termomodernizacja budynku 
wymiana odcinka przyłącza kanal. 
izolacja ścian fundamentowych z wymianą 
okienek piwnicznych 
wymiana pionów instalacji gazowej 
izolacja ścian fundamentowych 

Kochanowskiego 23 docieplenie ściany szczytowej 
Kochanowskiego 37 remont dachu 
Kochanowskiego 39 uzupełnienie  tynków na elewacji 
Kochanowskiego wymiana instalacji elektrycznej 

Kochanowskiego 47 wymiana pionu wod.- kan. 
Kolonia Zgorzelec 36 wymiana okien na klatce schodowej 
Konopnickiej 5,7,9 wymiana instalacji  elektrycznej 
Konopnickiej 5,7,9 remont klatki schodowej 
Konopnickiej 5,7,9 izolacja pionowa 
Konopnickiej 5,7,9 remont  stropu lok 9 
Konopnickiej 5,7,9 remont balkonów 

wykonanie i zamontowanie drzwi 
dobudowa przewodu wentylacyjnego 
ułożenie płytek na stopnicach, podestach 
(parter klatki schodowej) 
wymiana instalacji elektrycznej 
remont klatki schodowej 
remont klatki schodowej 
wymiana okien na klatce schodowej 
naprawa instalacji gazowej 
wykonanie dokumentacji projektowej na 
remont oficyny 
remont balkonów 
stropy klatki schodowej, dach nad lokalem 
użytkowym 
instalacja gazowa 

 izolacja fundamentów 
 izolacja fundamentów 
 naprawa stropu lok. nr 1 i 4 
 naprawa stropu lok.  4  

Kraszewskiego 13 remont klatki schodowej 
Kraszewskiego 13 wymiana instalacji  elektrycznej   

ch 2018-2019 
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 7 212,41 zł  
fundamentowych z wymianą  17 008,28 zł  

 15 271,05 zł  
 70 842,55 zł  
 73 276,95 zł  
 82 912,71 zł  

 6 453,46 zł  
fundamentowych z wymianą  5 730,14 zł  

 3 437,34 zł  
 25 250,03 zł  
 47 034,79 zł  
 72 313,11 zł  

 9 223,80 zł  
 29 408,96 zł  

 4 323,67 zł  
      2 119,81 zł  

 82 711,65 zł  
 72 237,97 zł  
 89 637,17 zł  

 7 668,25 zł  
 34 382,80 zł  

 3 796,29 zł  
  4 955,92 zł  

podestach  6 753,04 zł  

 13 995,83 zł  
 30 473,22 zł  
 15 986,78 zł  

 6 675,00 zł  
 7 000,00 zł  

wykonanie dokumentacji projektowej na  4 000,00 zł  

 32 718,55 zł  
alem  25 366,66 zł  

 15 636,82 zł  
 32 898,13 zł  
 39 958,60 zł  
 10 782,18 zł  
 12 904,31 zł  
 18 949,58 zł  

 6 350,00 zł  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

136. Kraszewskiego 13
137. Kraszewskiego 16
138. Kraszewskiego 16
139. Królowej Jadwigi 14
140. Królowej Jadwigi 14
141. Królowej Jadwigi 14
142. Królowej Jadwigi 

15,17 
143. Krzywoustego 8, 10
144. Krzywoustego 8, 10

145. Lenartowicza 2,4 
146. Ligonia 9 
147. Matejki 27 
148. Matejki 27 
149. Matejki 41 
150. Matejki 42 
151. Matejki 44 
152. Matejki 48 
153. Mickiewicza 10 
154. Mickiewicza 15 
155. Mickiewicza 16 

156. Mickiewicza 16 
157. Mickiewicza 17 
158. Mickiewicza 23 

159. Mickiewicza 28 
160. Mickiewicza 29 

161. Miętkiewicza  2 

162. Miętkiewicza  2 
163. Miętkiewicza  2 
164. Miętkiewicza 2 
165. Miętkiewicza 2 
166. Miętkiewicza 2 
167. Miętkiewicza 2 
168. Miętkiewicza 6 
169. Miętkiewicza 8 
170. Nawrota 11 
171. Nawrota 11 
172. Nawrota 2 
173. Nawrota 6 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Kraszewskiego 13 wymiana instalacji elektrycznej 
Kraszewskiego 16 wymiana instalacji  elektrycznej 
Kraszewskiego 16 montaż wkładu powietrzno-spalinowego
Królowej Jadwigi 14 wymiana ław kominiarskich 
Królowej Jadwigi 14 wymiana instalacji  elektrycznej 
Królowej Jadwigi 14 wymiana odcinka kanalizacji 

wymiana instalacji elektrycznej 

Krzywoustego 8, 10 malowanie klatki schodowej (10) 
Krzywoustego 8, 10 naprawa  dachu po nawałnicy wietrznej

 wymiana pionu wodno - kanalizacyjnego
remont klatki schodowej 
remont dachu 
montaż ogrodzenia drewnianego 
wymiana okienek piwnicznych 
roboty dekarskie 
remont dachu 
prace remontowe  
montaż monitoringu 
wyprowadzenie wentylacji ponad dach
wykonanie dokumentacji projektowej 
renowacji elewacji frontowej wraz z 
odbudową attyki 
montaż monitoringu 
naprawa stropu lok. nr 19 
wykonanie projektu termomodernizacji 
wraz z audytem i kosztorysem 
inwestorskim 
wymiana instalacji gazowej 
wykonanie audytu wraz z dokumentacją
techniczno-kosztorysową. 
remont klatki schodowej - dokończenie 
prac 
wymiana okien na klatce schodowej 
wymiana drzwi wejściowych 
remont  klatki schodowej 
wymiana instalacji elektrycznej 
montaż monitoringu 
remont podwórka 
wymiana okienek piwnicznych 
wymiana ław kominiarskich 
remont balkonów 
remont balkonu 
wymiana wyrzutni spalin na elewacji 
termomodernizacja budynku 

ch 2018-2019 

38 

 18 518,51 zł  
 18 780,02 zł  

spalinowego  3 311,40 zł  
 5 035,61 zł  

 19 725,41 zł  
 5 876,36 zł  

 37 046,84 zł  

      3 200,00 zł  
dachu po nawałnicy wietrznej       5 819,72 zł  

kanalizacyjnego  8 244,11 zł  
 21 217,40 zł  
 53 758,48 zł  

 4 584,53 zł  
 3 685,00 zł  

 87 919,38 zł  
 87 952,38 zł  

 5 807,92 zł  
 4 462,96 zł  

wyprowadzenie wentylacji ponad dach  6 018,51 zł  
projektowej  4 500,00 zł  

 3 703,70 zł  
 6 049,65 zł  

wykonanie projektu termomodernizacji  8 200,00 zł  

 5 201,34 zł  
umentacją  6 910,56 zł  

dokończenie  17 928,35 zł  

 3 075,00 zł  
 5 000,00 zł  

 33 207,17 zł  
 24 342,93 zł  

 3 405,09 zł  
 21 447,41 zł  

 3 694,44 zł  
 4 634,36 zł  

 21 911,80 zł  
 3 412,04 zł  
 5 904,96 zł  

 169 270,04 zł  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

174. Nawrota 23 
175. Niemcewicza 2 
176. Niemcewicza 2 

177. Niemcewicza 2 

178. Orląt lwowskich 1

179. Orląt lwowskich 1b
180. Orląt lwowskich 3
181. Orląt lwowskich 3

182. Orląt lwowskich  13
183. Orląt lwowskich  13a
184. Orląt lwowskich 13a
185. Orląt lwowskich 13a
186. Orląt lwowskich 13a
187. Orląt lwowskich 13a
188. Orląt lwowskich 13a
189. Orląt lwowskich 14
190. Orląt lwowskich 14

191. Oświęcimska 6 

192. Oświęcimska 6 
193. Oświęcimska 6a 

194. Oświęcimska 6a 

195. Oświęcimska 12 
/Orląt lw. 12 

196. Oświęcimska 14 
197. Oświęcimska 14 
198. Oświęcimska 14 
199. Oświęcimska 16 

200. Oświęcimska 19 
201. Piekarska 3 
202. Piekarska 3 
203. Piekarska 9 
204. Piekarska 9 
205. Piekarska 9 
206. Piekarska 17 
207. Piekarska 17a 
208. Piekarska 17a 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

wymiana stolarki okiennej front 
wymiana ław kominiarskich 
roboty dekarskie nad zalanymi 
mieszkaniami 
usunięcie uszkodzonych ław kominiarskich 
z połaci dachu 

Orląt lwowskich 1 roboty tynkowe, docieplenie bramy 
przejazdowej 

lwowskich 1b docieplenie  stropu bramy przejazdowej
Orląt lwowskich 3 montaż monitoringu 
Orląt lwowskich 3 zabudowanie wpustów ściekowych , 

demontaż gajgerów 
Orląt lwowskich  13 wymiana instalacji elektrycznej 
Orląt lwowskich  13a wymiana drzwi wejściowych 
Orląt lwowskich 13a termomodernizacja +rob. dod. 
Orląt lwowskich 13a roboty ogólnobudowlane 
Orląt lwowskich 13a wykonanie dokumentacji projektowej 
Orląt lwowskich 13a wykonanie przyłącza wody 
Orląt lwowskich 13a termomodernizacja budynku 
Orląt lwowskich 14 roboty dekarskie 

lwowskich 14 ocieplenie stropu piwnicznego i 
strychowego 
montaż oświetlenia w komórkach 
piwnicznych 
wymiana instalacji elektrycznej 
malowanie konstrukcji metalowych 
schodów malowanie balustrady 
wymiana wykładziny pcv na klatce 
schodowej 
termomodernizacja budynku 

pozioma izolacja posadzki 
wymiana poziomu instalacji wodnej 
remont elewacji frontowej 
wykonanie dokumentacji projektowej 
termomodernizacji 
wymiana ław komin.+ 2 włazów komin.
wymiana drzwi do oficyny 
wykonanie projektu remontu balkonów
naprawa  stropu lok.  5 
wymiana instalacji gazowej  
remont dachu 
wykonanie i montaż bramy 
naprawa  stropu lok.  3 
naprawa  stropu lok. 11 

ch 2018-2019 
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 4 430,00 zł  
      3 756,04 zł  
      2 538,00 zł  

usunięcie uszkodzonych ław kominiarskich          500,00 zł  

 10 686,45 zł  

docieplenie  stropu bramy przejazdowej  7 117,25 zł  
 5 900,00 zł  
 3 089,09 zł  

 16 800,00 zł  
 3 657,40 zł  

 84 411,66 zł  
 203 261,48 zł  

  12 195,12 zł  
 4 209,50 zł  

 313 947,01 zł  
 103 574,70 zł  

 61 462,48 zł  

 4 000,00 zł  

 18 920,76 zł  
 3 598,34 zł  

 8 698,45 zł  

 787 003,12 zł  

 6 477,39 zł  
 6 491,28 zł  

 555 555,56 zł  
wykonanie dokumentacji projektowej  3 300,00 zł  

ław komin.+ 2 włazów komin.  3 378,26 zł  
 4 027,77 zł  

balkonów  2 900,00 zł  
 13 999,50 zł  

 6 253,63 zł  
 70 107,29 zł  

 6 198,20 zł  
 5 406,29 zł  
 7 036,98 zł  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

209. Piekarska 17a 
210. Piekarska 24 
211. Piekarska 24 
212. Piekarska 29 
213. Piekarska 29 
214. Piekarska 42 
215. Piekarska 42 
216. Piekarska 42 
217. Piekarska 42 
218. Piekarska 42 
219. Piekarska 42 
220. Piekarska 100 

221. Piekarska 100 
222. Piekarska 102 
223. Piekarska 102 
224. Piekarska 102 
225. Piekarska 102 
226. Piłsudskiego 5 
227. Piłsudskiego 6 
228. Piłsudskiego 7 
229. Piłsudskiego 7 

230. Piłsudskiego 8 

231. Piłsudskiego 14 
232. Piłsudskiego 20 
233. Piłsudskiego 25 
234. Piłsudskiego 25 
235. Piłsudskiego 25 
236. Piłsudskiego 25 

237. Piłsudskiego 37,37a
238. Piłsudskiego 47 
239. Piłsudskiego 47 

240. Piłsudskiego 47 
241. Piłsudskiego 55 
242. Piłsudskiego 55 
243. Piłsudskiego 61 
244. Piłsudskiego 61 
245. Piłsudskiego 68 
246. Piłsudskiego 73 
247. Piłsudskiego 73 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

izolacja fundamentów 
wykonanie dokumentacji projektowej 
termomodernizacja, izolacja ścian 
remont elewacji 
izolacja fundamentów 
remont klatki schodowej 
montaż nowych drzwi 
wymiana instalacji elektrycznej 
remont  dachu stropu 
montaż drzwi wejściowych 
wymiana okien na klatce schodowej 
wykonanie dokumentacji projektowej 
docieplenie  + audyt 
opracowanie opinii techniczno-budowlanej
utwardzenie terenu z płyt ażurowych 
montaż nowych drzwi 
naprawa dachu 
dach, klatka schodowa docieplenie .ścian
remont klatki schodowej 
montaż nowych drzwi 
opracowanie dokumentacji remontu dachu
wykonanie dokumentacji technicznej 
izolacja ścian fundamentowych +kosztorys
wykonanie miejsc postojowych, 
wyrównanie i utwardzenie terenu 
podwórza 
remont dachu 
remont klatki schodowej i bramy 
wymiana pionu wod.-kan. 
wykonanie i montaż drzwi 
wymiana okien na kl. schodowej 
remont klatki .schodowej -dokończenie 
prac 

Piłsudskiego 37,37a naprawa dachu 
dokumentacja techniczna projektowa 
roboty dodatkowe termomodernizacyjne + 
klatka schodowa 
remont kapitalny budynku 
remont schodów 
remont klatki schodowej 
budowa ogrodzenia betonowego 
wykonanie i montaż bramy 
zabezpieczenie połaci dachowej 
montaż monitoringu 
wymiana okienek piwnicznych 

ch 2018-2019 
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 36 975,07 zł  
  5 800,00 zł  

 182 363,20 zł  
 93 985,12 zł  
 43 628,61 zł  
 63 559,46 zł  

 4 305,55 zł  
 19 320,00 zł  

 146 575,72 zł  
 4 490,74 zł  
 2 988,50 zł  

projektowej  7 000,00 zł  

budowlanej  2 800,00 zł  
  13 918,59 zł  

 4 250,00 zł  
 13 779,24 zł  

.ścian  240 374,07 zł  
 56 417,66 zł  

 3 564,81 zł  
remontu dachu  3 500,00 zł  

+kosztorys 
 3 500,00 zł  

 8 971,06 zł  

 36 298,78 zł  
 86 685,52 zł  

 4 404,17 zł  
 3 657,40 zł  
 3 972,20 zł  

dokończenie  23 148,15 zł  

 7 134,45 zł  
  24 000,00 zł  

termomodernizacyjne +  24 351,45 zł  

 497 408,91 zł  
 21 300,00 zł  
 61 050,00 zł  

 4 433,13 zł  
 5 856,10 zł  
 3 640,68 zł  
 5 184,08 zł  
 4 907,40 zł  
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248. Plac słoneczny 1 
249. Plac słowiański 10
250. Plac Św. Barbary 3

251. Podgórna 6 

252. Podgórna 7,9 
253. Podgórna 7,9 
254. Powstańców śląskich 

1 
255. Powstańców śląskich 

11 
256. Powstańców śląskich 

19 
257. Powstańców 

warszawskich 33,33a
258. Powstańców 

warszawskich 38 
259. Powstańców 

warszawskich 38 
260. Powstańców 

warszawskich 38 
261. Powstańców 

warszawskich 44 
262. Powstańców 

warszawskich 60 
263. Powstańców 

warszawskich 60 
264. Prusa 18,18a 
265. Prusa 30 
266. Prusa 34 
267. Prusa 34 
268. Prusa 34 
269. Racławicka 20-22
270. Racławicka 20-22
271. Reymonta 9 
272. Reymonta 9 
273. Reymonta 9 
274. Reymonta 9 
275. Reymonta 11,13 

276. Reymonta 11,13 
277. Reymonta 11,13 

278. Rodziewiczówny 2

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 naprawa stropu  
Plac słowiański 10 remont balkonu 

arbary 3 wymiana stolarki okiennej na klatce 
schodowej 
wykonanie projektu przyłącza 
wodociągowego 
naprawa muru 
montaż domofonu 

Powstańców śląskich montaż wkładów kominowych 

Powstańców śląskich wymiana ław kominiarskich 

Powstańców śląskich roboty dekarskie 

warszawskich 33,33a 
roboty dekarskie 

 
wymiana instalacji elektrycznej 

 
naprawa stropu  

 
docieplenie ściany 

 
przebudowa wewnętrznej instalacji 
gazowej 

 
montaż wkładów żaroodpornych 

 
remont dachu i  kominów 

remont pokrycia dachu garaży 
remont balkonu 
wymiana konstrukcji drewnianej dachu
naprawa  stropu  
wymiana pionu wod. - kan. 

22-26 naprawa dachu klatki 26 
22-26 remont przewodów kominowych 

montaż monitoringu 
remont klatki schodowej 
wymiana instalacji  elektrycznej 
wymiana pionu wod. kanal. 

 remont ganków przed wejściem do 
budynku 

 wym. poziomu instal. wod. 
 uzupełnienie tynków malowanie korytarzy 

piwnicznych 
Rodziewiczówny 2 wymiana drzwi 

ch 2018-2019 
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      5 740,44 zł  
 11 082,26 zł  

 3 888,88 zł  

 2 500,00 zł  

 11 084,17 zł  
 3 805,00 zł  
 4 500,00 zł  

 5 017,03 zł  

 75 378,85 zł  

 200 462,96 zł  

 33 864,08 zł  

 23 040,53 zł  

 50 925,92 zł  

 3 233,89 zł  

 5 201,20 zł  

 79 380,60 zł  

 12 857,72 zł  
 5 653,56 zł  

wymiana konstrukcji drewnianej dachu  45 000,00 zł  
 20 668,04 zł  

 6 091,42 zł  
      7 778,90 zł  
     100 574,00  

 4 370,56 zł  
 35 941,81 zł  
 27 043,74 zł  

 4 068,32 zł  
 7 781,78 zł  

 8 166,90 zł  
uzupełnienie tynków malowanie korytarzy  16 149,51 zł  

 4 583,33 zł  
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279. Rodziewiczówny 6
280. Rodziewiczówny 6
281. Rodziewiczówny 6
282. Rodziewiczówny 6
283. Rodziewiczówny 8
284. Rodziewiczówny 10
285. Rodziewiczówny 12
286. Rodziewiczówny 12
287. Siemianowicka 2 

288. Siemianowicka 2 
289. Siemianowicka 2 
290. Smolenia 2 

291. Smolenia 2 
292. Smolenia 9 
293. Smolenia 11,13 
294. Smolenia 11,13 
295. Sokoła 14 
296. Sokoła 14a 
297. Sokoła 14a 
298. Sokoła 14a 
299. Stolarzowicka 21 
300. Strzelców bytomskich 

20 
301. Strzelców bytomskich 

20 
302. Strzelców bytomskich 

20 
303. Styczyńskiego 11 
304. Suchogórska 35 
305. Suchogórska 35 
306. Szczęśc Boże 12 
307. Szczęśc Boże 14 
308. Szczęść Boże 14 
309. Szkolna 6 
310. Św. Cyryla i 

Metodego 38 
311. Św. Cyryla i 

Metodego 38 
312. Św. Kingi 1 
313. Św. Kingi 1 
314. Św. Kingi 11 
315. Świętochłowicka 2
316. Świętochłowicka 2

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Rodziewiczówny 6 montaż wkładów żaroodpornych 
Rodziewiczówny 6 wymiana pionu wod. kanal. 
Rodziewiczówny 6 remont kominów 
Rodziewiczówny 6 remont stropu m. lok. 2a i 3a 
Rodziewiczówny 8 wymiana okien na kl. schodowej 
Rodziewiczówny 10 wymiana okien na kl. schodowej 
Rodziewiczówny 12 remont dachu 
Rodziewiczówny 12 remont stropu 

 prace ogólnobudowlane na klatce 
schodowej 

 wykonanie i montaż drzwi 
 budowa chodnika do wiaty śmietnikowej

wymiana drzwi wejściowych od str. 
podwórza 
remont biegów schodowych 
izolacja fundamentów 
rozbiórka oficyny 
rozbiórka  oficyny Smolenia 11 
docieplenie ściany 
roboty dodatkowe - docieplenie budynku
montaż monitoringu 
termomodernizacja budynku 

 wykonanie i montaż bramy wjazdowej
Strzelców bytomskich wykonanie i montaż bramy 

Strzelców bytomskich remont balkonów 

Strzelców bytomskich remont bramy wraz z  docieplenie  stropu

 ocieplenie bramy wjazdowej 
remont klatki schodowej 
uszczelnienie przewodu kominowego 
wymiana instalacji elektrycznej 
wymiana instalacji elektrycznej 
remont klatki schodowej 
remont muru i piwnic 
naprawa połaci dachowej 

wykonanie ogrodzenia 

wymiana okien na klatce schodowej 
wymiana drzwi wejściowych 
wymiana okien piwnicznych 

Świętochłowicka 2 naprawa połaci dachowej 
Świętochłowicka 2 wymiana okienek piwnicznych 

ch 2018-2019 
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 4 019,64 zł  
 4 246,77 zł  

 20 633,02 zł  
 20 899,35 zł  

 3 161,57 zł  
 3 420,37 zł  

 97 014,09 zł  
 14 351,85 zł  

 3 850,00 zł  

 3 009,25 zł  
budowa chodnika do wiaty śmietnikowej  3 369,28 zł  

 5 330,00 zł  

 10 611,11 zł  
 55 896,62 zł  
 54 000,00 zł  
 35 000,00 zł  

 4 124,59 zł  
docieplenie budynku  8 561,14 zł  

 3 286,42 zł  
 143 405,28 zł  

bramy wjazdowej       7 502,79 zł  
 6 899,97 zł  

 7 548,34 zł  

stropu  9 076,00 zł  

      6 776,03 zł  
   15 800,00 zł  

       6 700,00 zł  
 19 701,19 zł  
 23 930,89 zł  
 23 126,31 zł  

 8 727,22 zł  
       18 518,52 

zł  
       16 000,00 

zł  
 2 969,44 zł  
 8 055,55 zł  
 7 187,40 zł  

      2 775,93 zł  
      4 775,50 zł  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

317. Świętochłowicka 4

318. Świętochłowicka 7
11 

319. Świętochłowicka 7
11 

320. Świętojańska 7 

321. Witczaka 44 

322. Witczaka 63 

323. Witczaka 65 
324. Witczaka 65 
325. Witczaka 65 
326. Witczaka 74 
327. Witczaka 93 
328. Witczaka 95 
329. Witczaka 99 

330. Witczaka 99 
331. Witczaka 99 
332. Witczaka  107a 
333. Witczaka 107a 
334. Witosa 15, 15a 
335. Witosa 15, 15a 

336. Woźniaka 26 
337. Woźniaka 28 
338. Woźniaka 28 
339. Woźniaka 30 
340. Woźniaka 34 
341. Woźniaka 34 
342. Woźniaka 36,36a,36b
343. Woźniaka 36,36a,36b
344. Woźniaka 40 
345. Woźniaka 41 
346. Woźniaka 63 
347. Woźniaka 71 
348. Woźniaka 77 
349. Woźniaka 79 

350. Wrocławska 3 
351. Wrocławska 7 
352. Wrocławska 7 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Świętochłowicka 4 modernizacja instalacji elektrycznej oraz 
instalacji domofonowej 

Świętochłowicka 7-9- odtworzenie instalacji elektrycznej po 
pożarze 

Świętochłowicka 7-9- awaryjna naprawa dachu 

roboty dodatkowe przy remoncie budynku 
(naprawa gzymsów) 
remont pomieszczeń strychowych, 
wymiana belek stropowych 
wykonanie audytu wraz z dokumentacją
techn.-kosztor. 
wymiana instalacji elektrycznej 
remont klatki schodowej 
remont dachu 
remont klatki schodowej 
rem dachu i  kominy 
montaż ogrodzenia, wyrównanie terenu
montaż płotków przeciwśnieżnych, 
naprawa rynny 
zagospodarowanie terenu podwórka   
montaż ogrodzenia podwórka 
remont klatki schodowej 
wymiana instalacji elektrycznej 
wykonanie instalacji elektrycznej 
wymiana stolarki okiennej na klatce 
schodowej 
malowanie kl. schodowej 
wymiana okien na kl. schodowej 
roboty dekarskie 
opracowanie opinii techniczno-budowlanej
montaż wkładu kominowego 
wykonanie i montaż bramy przejazdowej

Woźniaka 36,36a,36b termomodernizacja budynku 
Woźniaka 36,36a,36b montaż wewn. instalacji anteny zb. rtv

wymiana instalacji elektrycznej 
wymiana pionu wod.- kan. 
montaż monitoringu 
remont klatki schodowej 
wymiana instalacji elektrycznej 
wykonanie audytu, projektu, kosztorysu
inwentaryzacji 
remont klatki schodowej  
naprawa dachu oficyny 
rozbiórka zabudowy gospodarczej 

ch 2018-2019 
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modernizacja instalacji elektrycznej oraz        10 548,00 
zł  

odtworzenie instalacji elektrycznej po          5 740,00 
zł  

         5 470,00 
zł  

roboty dodatkowe przy remoncie budynku        29 494,64 
zł  

 5 101,00 zł  

dokumentacją  3 658,53 zł  

 14 662,10 zł  
 23 126,31 zł  

 118 454,23 zł  
 128 330,28 zł  

 92 352,46 zł  
wyrównanie terenu  11 640,00 zł  

 3 865,04 zł  

  11 760,00 zł  
 8 763,75 zł  

 24 895,75 zł  
 15 093,73 zł  

      1 440,00 zł  
         1 659,29 

zł  
 12 790,67 zł  

 6 181,48 zł  
 17 142,80 zł  

budowlanej  4 024,39 zł  
 3 200,00 zł  

wykonanie i montaż bramy przejazdowej  3 392,49 zł  
 774 044,55 zł  

instalacji anteny zb. rtv  17 250,00 zł  
 10 790,91 zł  
 22 064,70 zł  

 4 456,80 zł  
 15 980,74 zł  
 22 226,05 zł  

kosztorysu,  4 000,00 zł  

 8 220,17 zł  
 25 217,01 zł  
 21 000,00 zł  
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353. Wyczółkowskiego 
32,34 

354. Wyczółkowskiego 
32,34 

355. Wyczółkowskiego 
32,34 

356. Wysoka 3 
357. Wysoka 3 
358. Wysoka 5 
359. Wysoka 5 
360. Wysoka 7 
361. Wysoka 7 
362. Zielińskiego 1-3-5
363. Zielińskiego 1-3-5

364. Zielińskiego 1-3-5

365. Zielińskiego 1-3-5
366. Zielińskiego 1-3-5

367. Zielińskiego 4-6 
368. Zjednoczenia 5 
369. Żeromskiego 15 
370. Żeromskiego 17 
371. Żeromskiego 17 
372. Żeromskiego 17 
373. Żeromskiego 17 
374. Żeromskiego 48 
375. Żołnierza polskiego 1
376. Żołnierza polskiego 1
377. Żołnierza polskiego 

15 
378. Żołnierza polskiego 

15 
379. Żołnierza polskiego 

15 

 
 
 
   
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Wyczółkowskiego termomodernizacja budynku wraz z 
robotami dodatkowymi 

Wyczółkowskiego wymiana instalacji elektrycznej na klatkach 
schodowych 

Wyczółkowskiego wymiana drzwi wejściowych od strony
podwórka 
naprawa kominów 
wymiana pionów wod.-kan. 
naprawa kominów 
montaż okien na klatce schodowej 
naprawa kominów 
wymiana pionów wod.-kan. 

5 montaż okienek w pomieszczeniach WC 
5 docieplenie stropów w przejazdach i 

malowanie elewacji od strony wejścia 
5 malowanie elewacji od strony ulicy 

Świętochłowickiej 
5 zabezpieczenie attyki 
5 wymiana okien zespolonych na klatkach 

schodowych 
awaryjna naprawa dachu 
wymiana belek stropowych 
montaż monitoringu 
wymiana stolarki okiennej front 
wymiana okien na kl. schodowej 
remont dachu  
zabudowa korytarza klatki .schodowej 
wymiana pionu wod-.kan. 

Żołnierza polskiego 1 pokrycie dachu papą termozgrzewalną
Żołnierza polskiego 1 wymiana rynien i rur spustowych 
Żołnierza polskiego wymiana instalacji elektrycznej 

Żołnierza polskiego roboty ogólnobudowlane 

Żołnierza polskiego wykonanie dokumentacji projektowej 

Razem koszt netto: 881 576,06 zł

ch 2018-2019 
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     333 333,33 
zł  

wymiana instalacji elektrycznej na klatkach        19 941,67 
zł  

ymiana drzwi wejściowych od strony          5 000,00 
zł  

      3 434,86 zł  
      7 407,41 zł  
      3 564,73 zł  
      2 593,48 zł  
      4 168,37 zł  
      3 101,85 zł  

montaż okienek w pomieszczeniach WC     11 791,07 zł  

 
         5 138,89 

zł  
         1 583,33 

zł  
      3 564,81 zł  

wymiana okien zespolonych na klatkach        28 148,15 
zł  

      3 416,67 zł  
   12 794,37 zł  

 5 490,00 zł  
 3 876,38 zł  
 6 770,78 zł  

 37 030,42 zł  
  7 111,11 zł  

 7 391,71 zł  
pokrycie dachu papą termozgrzewalną  9 592,60 zł  

 5 345,56 zł  
 27 680,32 zł  

 372 355,47 zł  

  4 200,00 zł  

Razem koszt netto: 881 576,06 zł 
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2.1.8. Pozwolenia i decyzje na prowadzenie 
 

3 czerwca 2004 r. Wojewoda Śląski zawarł z Gminą Bytom 
w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego prowadzenia niektórych zadań 
z zakresu sprawowanej ochrony zabytków.

Na podstawie szczegółowych zapisów zawartych w tekście 
a w jej imieniu Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadani
na sporządzeniu na wni
(sporządzono ich odpowiednio: 
zadania badana jest zgodność planowanych i
dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek własny
przeprowadzane są oględziny obiektów
zadanie uwzględnia udział w niektórych komisjach przetargowych związanych 
ze sprzedażą nieruchomości gminnych 
wydaniem opinii do wszystkich postępowań. 

 
 

Fot. 38. Jainty 17 po remoncie. Remont zrealizowany na podstawie pozwolenia wydanego 

 
 

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

decyzje na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich

3 czerwca 2004 r. Wojewoda Śląski zawarł z Gminą Bytom 
w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego prowadzenia niektórych zadań 

sprawowanej ochrony zabytków. 
Na podstawie szczegółowych zapisów zawartych w tekście 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadani
na sporządzeniu na wniosek klienta opinii, pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień 
sporządzono ich odpowiednio: w 2018 r. – 1498, w 2019 r. – 961

adana jest zgodność planowanych i wykonywanych prac z zasadami ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek własny i innych jednostek 

ne są oględziny obiektów na potrzeby sporządzenia opinii. Dodatk
zadanie uwzględnia udział w niektórych komisjach przetargowych związanych 

przedażą nieruchomości gminnych (ok. 40 postępowań) wraz z wyprzedzającym 
wydaniem opinii do wszystkich postępowań.  

17 po remoncie. Remont zrealizowany na podstawie pozwolenia wydanego 
przez MKZ w Bytomiu. 

ch 2018-2019 
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konserwatorskich 

3 czerwca 2004 r. Wojewoda Śląski zawarł z Gminą Bytom porozumienie                     
w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego prowadzenia niektórych zadań                      

Na podstawie szczegółowych zapisów zawartych w tekście Gmina Bytom,                         
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadania polegające                             

osek klienta opinii, pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień              
961). W ramach tego 

wykonywanych prac z zasadami ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów 

i innych jednostek 
na potrzeby sporządzenia opinii. Dodatkowo 

zadanie uwzględnia udział w niektórych komisjach przetargowych związanych                        
(ok. 40 postępowań) wraz z wyprzedzającym 

 
17 po remoncie. Remont zrealizowany na podstawie pozwolenia wydanego 
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Fot. 39. Plomba na rogu ulicy Szymanowskiego i Rynku. Budowa obiektu prowadzona na 
podstawie pozwolenia wydanego przez MKZ w Bytomiu.

 
 

Fot. 40. Kontrola budynku przy ul. Korfantego 31 w Bytomiu przy udziale WKZ i PINB i MKZ 

 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Plomba na rogu ulicy Szymanowskiego i Rynku. Budowa obiektu prowadzona na 
podstawie pozwolenia wydanego przez MKZ w Bytomiu.

budynku przy ul. Korfantego 31 w Bytomiu przy udziale WKZ i PINB i MKZ 
w Bytomiu. 

ch 2018-2019 
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. Plomba na rogu ulicy Szymanowskiego i Rynku. Budowa obiektu prowadzona na 

podstawie pozwolenia wydanego przez MKZ w Bytomiu. 

 
budynku przy ul. Korfantego 31 w Bytomiu przy udziale WKZ i PINB i MKZ 
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2.1.9. Rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych w mieście
w parkach miejskich w Bytomiu
 

Gmina Bytom we współpracy z
Komunalnej w Bytomiu pozyskał
w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w 
miejskich w Bytomiu” w wyso
prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na 
powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją objętych
zostało 5 parków i 3 zieleńce. 
Fazaniec, Park Ludowy, Park A. Mickiewicza, Park M. Konopnickiej. 

Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu 
obejmie łącznie: 1,1 ha. 

W projekcie ogółem zostanie utworzonych: 61.756 m2 trawników, 19.264,45 m2 
alejek, parking o powierzchni 250 m2, zamontowane będzie 209 ławek, 140 koszy na 
śmieci oraz 4 stojaki na rowery. Planuję się nasadzenie prawie 57,5 tys. roślin, w tym: 
20.191 drzew i krzewów, 31.901 bylin oraz 5.400 innych roślin.

 

Fot. 41. Park im. Marii Konopnickiej
 
                                        
32 https://parki.bytom.pl (dostęp do strony 11 sierpnia 2020 r.).

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych w mieście 
parkach miejskich w Bytomiu 

we współpracy z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki 
Komunalnej w Bytomiu pozyskała dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną 
w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w 
miejskich w Bytomiu” w wysokości 15 464 046,82 PLN, zakłada wykonanie kolejnych 
prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na 
powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją objętych

5 parków i 3 zieleńce. Parki objęte inwestycją to: Park Miejski F. Kachla, Park 
Fazaniec, Park Ludowy, Park A. Mickiewicza, Park M. Konopnickiej.  

Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu 
 

W projekcie ogółem zostanie utworzonych: 61.756 m2 trawników, 19.264,45 m2 
alejek, parking o powierzchni 250 m2, zamontowane będzie 209 ławek, 140 koszy na 
śmieci oraz 4 stojaki na rowery. Planuję się nasadzenie prawie 57,5 tys. roślin, w tym: 

drzew i krzewów, 31.901 bylin oraz 5.400 innych roślin.32 

. Park im. Marii Konopnickiej (źródło: www.parki.bytom.pl

                                                 
(dostęp do strony 11 sierpnia 2020 r.). 
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 – odnowa zieleni 

Zieleni i Gospodarki 
dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną 

w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach 

wykonanie kolejnych 
prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na 
powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją objętych 

Parki objęte inwestycją to: Park Miejski F. Kachla, Park 
 

Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu 

W projekcie ogółem zostanie utworzonych: 61.756 m2 trawników, 19.264,45 m2 
alejek, parking o powierzchni 250 m2, zamontowane będzie 209 ławek, 140 koszy na 
śmieci oraz 4 stojaki na rowery. Planuję się nasadzenie prawie 57,5 tys. roślin, w tym: 

 
www.parki.bytom.pl). 
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Fot. 42. Park im. Adama Mickiewicza 
 
 

Fot.43. Park Ludowy w Miechowicach
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Park im. Adama Mickiewicza (źródło www.parki.bytom.pl

. Park Ludowy w Miechowicach  (źródło www.parki.bytom.pl
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ródło www.parki.bytom.pl). 

 
www.parki.bytom.pl). 
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Fot. 44. Park Fazaniec w Szombierkach
 

Fot. 43. Park Miejski im. Franciszka Kachla
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Park Fazaniec w Szombierkach. (źródło www.parki.bytom.pl

. Park Miejski im. Franciszka Kachla (źródło www.parki.bytom.pl
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ródło www.parki.bytom.pl). 

 
ródło www.parki.bytom.pl). 
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Działania realizowane w 2018 r.:
 
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał 
dotację przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnie
rodzaju usługi/dostawy lub obiektu budowlanego
Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
zagospodarowanie skwerów oraz Parku im. Marii 
Konopnickiej 

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
Park im. Adama Mickiewicza

Modernizacja płyty i schodów wokół Rynku

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
Park Fazaniec 

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
Park Ludowy, Park Miejski
 
 
Działania realizowane w 2019 r.:
 
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał 
dotację przyznaną  w ramach w ramach działania 2.5 I
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
rodzaju usługi/dostawy lub obiektu budowlanego
Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
– Park Fazaniec 
Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
– Park im. Adama Mickiewicza
Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu 
– Park Ludowy 

                                        
33 Ankieta Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Działania realizowane w 2018 r.: 

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał 
dotację przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
rodzaju usługi/dostawy lub obiektu budowlanego 

Wartość brutto umowy w PLN

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu – 
zagospodarowanie skwerów oraz Parku im. Marii 

162 980,84

160 380,84

295 998,00

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu –  
Park im. Adama Mickiewicza 

2 820 000,00

1 689 000,00

Modernizacja płyty i schodów wokół Rynku 240 000,00

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu –  1 279 200,00

804 026,39

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu –  
Park Ludowy, Park Miejski 

1 430 522,66

Działania realizowane w 2019 r.: 

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał 
dotację przyznaną  w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
rodzaju usługi/dostawy lub obiektu budowlanego 

Wartość brutto umowy w PLN

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu  1 236 518,80 

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu  
Park im. Adama Mickiewicza 

240 556,50 

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu  1 539 780,97 

                                                 
Ankieta Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 
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Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał 
dotację przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu 

Wartość brutto umowy w PLN 

162 980,84 

160 380,84 

295 998,00 

2 820 000,00 

1 689 000,00 

240 000,00 

1 279 200,00 

804 026,39 

1 430 522,66 

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał 
I osi priorytetowej Programu 

Wartość brutto umowy w PLN 
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2.2. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków 
turystycznych i edukacyjnych

 
2.2.1 Montaż tabliczek informacyjnych
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020
 
2.2.2 Promocja zabytków poprzez wydawnictwa
 

Wydawnictwa promujące bytomskie zabytki i popularyzujące wiedzę o historii 
miasta zostały przedstawione w Rozdziale 4. dotyczącym realizacji zadań Priorytetu III 
– Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej, 
w szczególności w podrozdziale 4.1.2 (wydawnictwa Muzeum Górnośląskiego)
Ponadto opublikowano dwa tomy Wiadomości Konserwatorskich Województwa 
Śląskiego – informacje zawarte w podrozdziale 2.1.4.

 
 

    2. 2. 3. Promocja zabytków przez udostępnianie dla ruchu turystycznego
 

 Od wielu już lat głównymi wydarzeniami promującymi dziedzictwo kulturowe, 
które jednocześnie stwarzają nowe możliwości zwiedzania zabytków przez 
mieszkańców oraz turystów są dwie cykliczne imprezy: flagowe przedsięwzięcie 
Samorządu Województwa Śląskiego: I
Województwa Śląskiego oraz ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
 
INDUSTRIADA  
Wydarzenia na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 roku przebiegały pod hasłem: 
„Industriada jest kobietą”.
edycja. Święto Szlaku Zabytków Techniki odbyło się wówczas pod 
jesteśmy przemysłowcami”. 
 

Il.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

.2. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków 
turystycznych i edukacyjnych 

Montaż tabliczek informacyjnych 
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. 

Promocja zabytków poprzez wydawnictwa 

Wydawnictwa promujące bytomskie zabytki i popularyzujące wiedzę o historii 
miasta zostały przedstawione w Rozdziale 4. dotyczącym realizacji zadań Priorytetu III 

Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej, 
szczególności w podrozdziale 4.1.2 (wydawnictwa Muzeum Górnośląskiego)

Ponadto opublikowano dwa tomy Wiadomości Konserwatorskich Województwa 
informacje zawarte w podrozdziale 2.1.4. 

Promocja zabytków przez udostępnianie dla ruchu turystycznego

Od wielu już lat głównymi wydarzeniami promującymi dziedzictwo kulturowe, 
które jednocześnie stwarzają nowe możliwości zwiedzania zabytków przez 

turystów są dwie cykliczne imprezy: flagowe przedsięwzięcie 
Samorządu Województwa Śląskiego: Industriada czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego oraz ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.

Wydarzenia na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 roku przebiegały pod hasłem: 
„Industriada jest kobietą”. Rok później, w 2019 r. odbyła się jubileuszowa, dziesiąta 
edycja. Święto Szlaku Zabytków Techniki odbyło się wówczas pod 
jesteśmy przemysłowcami”.  

Il. 1. Industriada 2018, materiały promocyjne. 
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.2. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

Wydawnictwa promujące bytomskie zabytki i popularyzujące wiedzę o historii 
miasta zostały przedstawione w Rozdziale 4. dotyczącym realizacji zadań Priorytetu III 

Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej, 
szczególności w podrozdziale 4.1.2 (wydawnictwa Muzeum Górnośląskiego). 

Ponadto opublikowano dwa tomy Wiadomości Konserwatorskich Województwa 

Promocja zabytków przez udostępnianie dla ruchu turystycznego 

Od wielu już lat głównymi wydarzeniami promującymi dziedzictwo kulturowe, 
które jednocześnie stwarzają nowe możliwości zwiedzania zabytków przez 

turystów są dwie cykliczne imprezy: flagowe przedsięwzięcie 
ndustriada czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego oraz ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Wydarzenia na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 roku przebiegały pod hasłem: 
2019 r. odbyła się jubileuszowa, dziesiąta 

edycja. Święto Szlaku Zabytków Techniki odbyło się wówczas pod hasłem „Wszyscy 
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W Bytomiu Industriada zlokalizowana była w dwóch miejscach:
 Górnośląskie Koleje

możliwość przejażdżki koleją wąskotorową, drezyną i odwiedzenie parowozowni 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych przy ul. Reja.
zaplanowane zostały możliwość zwiedzenia stacji, rewizja lokomotywy 
oraz przejazd z Karbia do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie 
w ramach imprezy
kopalniane sztolnie.
do przemysłowca" oraz bal.
 

Fot. 4
 
 Elektrociepłownia Szombierki

dokumentalnego pt.: 
Alicji Schatton, ze zdjęciami Tomasza Kozika, 
z największych elektrowni w Europie, któr
W tym samym roku odbyły się również warsztaty rod
Podczas warsztatów, uczestnicy Industriady 
przebrać się w stroje epoki i zrobić sobie zdjęcie w atelier fotograficznym w stylu 
retro. W 2019 roku na Elekt
śląski kopciuszek czy królewna”, ponadto, jak co roku udostępniono obiekt dla 
zwiedzających. Przejść można było dwoma trasami: Tajemnica wieży zegarowej 
(trasa czarna) oraz W komnatach śląskiego kopciuszka (trasa zielona). 
Dla zwiedzających przygotowa
spektakl taneczny, grę terenową i koncert. 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

zlokalizowana była w dwóch miejscach: 
je Wąskotorowe – w 2018 r. uczestnicy Industriady mieli 

możliwość przejażdżki koleją wąskotorową, drezyną i odwiedzenie parowozowni 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych przy ul. Reja. W ramach atrakcji w
zaplanowane zostały możliwość zwiedzenia stacji, rewizja lokomotywy 

z Karbia do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie 
imprezy można było zjechać pod ziemię i przepłynąć łodzią przez 

kopalniane sztolnie. Inne atrakcje to fabularyzowane gry pt. "Od robotnika 
przemysłowca" oraz bal. 

46. Przejazd kolejką (źródło www.naszemiasto.pl)

Szombierki –  W 2018 roku miała miejsce prezentacja filmu 
dokumentalnego pt.: „Historia i teraźniejszość EC Szombierki”. Film
Alicji Schatton, ze zdjęciami Tomasza Kozika,  opowiada historię 
z największych elektrowni w Europie, której początki sięgają 1920 roku. 
W tym samym roku odbyły się również warsztaty rodzinne: 
Podczas warsztatów, uczestnicy Industriady korzystając z szafy babci mogli 
przebrać się w stroje epoki i zrobić sobie zdjęcie w atelier fotograficznym w stylu 

W 2019 roku na Elektrociepłowni odbyło się spotkanie „EC Szombier
śląski kopciuszek czy królewna”, ponadto, jak co roku udostępniono obiekt dla 
zwiedzających. Przejść można było dwoma trasami: Tajemnica wieży zegarowej 
(trasa czarna) oraz W komnatach śląskiego kopciuszka (trasa zielona). 

zwiedzających przygotowano również atrakcje takie jak warsztaty kreatywne, 
spektakl taneczny, grę terenową i koncert.  
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w 2018 r. uczestnicy Industriady mieli 
możliwość przejażdżki koleją wąskotorową, drezyną i odwiedzenie parowozowni 

W ramach atrakcji w 2019 roku 
zaplanowane zostały możliwość zwiedzenia stacji, rewizja lokomotywy 

z Karbia do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie 
zjechać pod ziemię i przepłynąć łodzią przez 

fabularyzowane gry pt. "Od robotnika 

 
). 

W 2018 roku miała miejsce prezentacja filmu 
Szombierki”. Film, w reżyserii 

opowiada historię działalności jednej 
1920 roku.  

zinne: W starym atelier. 
korzystając z szafy babci mogli 

przebrać się w stroje epoki i zrobić sobie zdjęcie w atelier fotograficznym w stylu 
odbyło się spotkanie „EC Szombierki – 

śląski kopciuszek czy królewna”, ponadto, jak co roku udostępniono obiekt dla 
zwiedzających. Przejść można było dwoma trasami: Tajemnica wieży zegarowej 
(trasa czarna) oraz W komnatach śląskiego kopciuszka (trasa zielona). 

no również atrakcje takie jak warsztaty kreatywne, 
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Il.

 

Fot. 47. Industriada 2018 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Il. 2. Industriada 2018, materiały promocyjne. 

. Industriada 2018 (źródło www.życiebytomskie.pl
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ródło www.życiebytomskie.pl). 
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Europejskie Dni Dziedzictwa
odzyskania przez Polskę niepodległości i
wszystkich”. Imprezy zorganizowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu:
- oprowadzanie z kuratorem

europejskie. W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości
- warsztaty rodzinne „Na baczność ze sztuką”
- spotkanie autorskie wokół filmu „Historia i teraźniejszość EC Szombierki
 
Europejskie Dni Dziedzictwa
splot”. W ramach imprezy miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń, rozbudzających 
zainteresowanie społeczności lokalnych odkrywaniem bogactwa własnego regionu 
oraz służących poznawaniu tradycji i
zorganizowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
-  wystawa czasowa „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w

śląskich i plebiscytu”,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży
- warsztaty plastyczne „Trochę odwagi i świeżej formy”
- prelekcja pt.: „Śląski splot, czyli słów kilka o stroju ludowym”. 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

ziedzictwa 2018 –26. edycja EDD, inspirowana 
Polskę niepodległości i towarzyszyło jej hasło „Niepodległa dla 

mprezy zorganizowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu:
kuratorem wystawy pt.: „Dziedzictwo górnośląskie 

europejskie. W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości,  
„Na baczność ze sztuką”, 

spotkanie autorskie wokół filmu „Historia i teraźniejszość EC Szombierki

ziedzictwa 2019 – 27mej edycji EDD przyświecało hasło: 
splot”. W ramach imprezy miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń, rozbudzających 
zainteresowanie społeczności lokalnych odkrywaniem bogactwa własnego regionu 

służących poznawaniu tradycji i kultury Podobnie jak rok wcześniej 
zorganizowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,  

wystawa czasowa „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w
, 

młodzieży „Czy plakat prawdę ci powie?”,   
„Trochę odwagi i świeżej formy”, 

pt.: „Śląski splot, czyli słów kilka o stroju ludowym”.   

Il. 3. EDD 2019, materiały promocyjne. 
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26. edycja EDD, inspirowana była 100-leciem 
jej hasło „Niepodległa dla 

mprezy zorganizowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: 
wystawy pt.: „Dziedzictwo górnośląskie – dziedzictwo 

spotkanie autorskie wokół filmu „Historia i teraźniejszość EC Szombierki. 

27mej edycji EDD przyświecało hasło: „Polski 
splot”. W ramach imprezy miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń, rozbudzających 
zainteresowanie społeczności lokalnych odkrywaniem bogactwa własnego regionu 

odobnie jak rok wcześniej imprezy 

wystawa czasowa „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań 
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2.2.4. Wsparcie dla właścicieli obiektów zabytkowych poprzez promowanie 
standardów w zakresie rewaloryzacji i remontowania obiektów zabytkowych.
 
Gmina Bytom w latach 2018
prowadzili prace remontowe elewacji poprzez 
zwolnienia od podatku od nieruchomości
dokonywane są na podstawie uchwał: 
z dn. 03.04.2014r., XVIII/235/15 z dn. 23.11.2015r., XXXIII/428/16 z dn 28.11.2016r. 
oraz nr IV/50/18 z dn. 19.12.2018 Rady Miejskiej w Bytomiu.
Kwota zwolnień od podatku od nieruchomości za lata 2018
łącznie (kwota dotyczy wszystkich budynków, w tym będących zabytkami).
 
Ponadto, umożliwiono podmiotom zewnętrznym  zgłaszanie
rewitalizacyjnych w ramach przeprowadzanej w 2019 r. aktualizacji „Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” i otrzymanie możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach przyznanych dla Bytomia środków OSI RPO WSL 2014
2020. Projekty do GPR zgłosiły m.in. parafia pw. Świętej Rodziny, Opera Śląska, 
Muzeum Górnośląskie, Klub Sportowy Skarpa (projekty dot. obiektów dawnej KWK 
Rozbark). 
 
W 2018 r. w ramach projektu pilotażowego „
mieszkaniowe i rozwój inicjat
lokalnej do aktywnego udziału w
mikrodotacje z funduszu regrantingowego
znalazł się m.in. projekt Stowarzyszenia „Miasto dla M
renowację zabytkowego szyldu przy ul. Mickiewicza 16. Kwota przyznanej dotacji 
wyniosła 5.000 zł.35 

Fot. 48. Mickiewicza 16 
                                        
34 Ankieta Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
35 Ankieta Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Wsparcie dla właścicieli obiektów zabytkowych poprzez promowanie 
standardów w zakresie rewaloryzacji i remontowania obiektów zabytkowych.

Gmina Bytom w latach 2018-2019 wspierała właścicieli obiektów zabytkowych, którzy 
prowadzili prace remontowe elewacji poprzez formę zachęty finansowej  

podatku od nieruchomości budynku lub jego części. 
dokonywane są na podstawie uchwał:  nr LXII/875/10 z dn. 28.04.2010r., XXVIII/373/14 
z dn. 03.04.2014r., XVIII/235/15 z dn. 23.11.2015r., XXXIII/428/16 z dn 28.11.2016r. 

. 19.12.2018 Rady Miejskiej w Bytomiu. 
Kwota zwolnień od podatku od nieruchomości za lata 2018-2019 wyniosła 2.501.609 zł 
łącznie (kwota dotyczy wszystkich budynków, w tym będących zabytkami).

iono podmiotom zewnętrznym  zgłaszanie
rewitalizacyjnych w ramach przeprowadzanej w 2019 r. aktualizacji „Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” i otrzymanie możliwości ubiegania się 

dofinansowanie w ramach przyznanych dla Bytomia środków OSI RPO WSL 2014
PR zgłosiły m.in. parafia pw. Świętej Rodziny, Opera Śląska, 

Muzeum Górnośląskie, Klub Sportowy Skarpa (projekty dot. obiektów dawnej KWK 

w ramach projektu pilotażowego „Bytom Odnowa - innowacyjne projekty 
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” w celu zaangażowa

do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji uruchomione zostały 
funduszu regrantingowego. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć 

znalazł się m.in. projekt Stowarzyszenia „Miasto dla Mieszkańców” zakładający 
renowację zabytkowego szyldu przy ul. Mickiewicza 16. Kwota przyznanej dotacji 

Mickiewicza 16 (źródło:  https://manuffaktura.pl/backerei
                                                 

Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 
Ankieta Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora. 
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Wsparcie dla właścicieli obiektów zabytkowych poprzez promowanie 
standardów w zakresie rewaloryzacji i remontowania obiektów zabytkowych. 

wspierała właścicieli obiektów zabytkowych, którzy 
formę zachęty finansowej  w postaci 

ego części. Zwolnienia te, 
nr LXII/875/10 z dn. 28.04.2010r., XXVIII/373/14 

z dn. 03.04.2014r., XVIII/235/15 z dn. 23.11.2015r., XXXIII/428/16 z dn 28.11.2016r. 

2019 wyniosła 2.501.609 zł 
łącznie (kwota dotyczy wszystkich budynków, w tym będących zabytkami).34 

iono podmiotom zewnętrznym  zgłaszanie projektów 
rewitalizacyjnych w ramach przeprowadzanej w 2019 r. aktualizacji „Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” i otrzymanie możliwości ubiegania się 

dofinansowanie w ramach przyznanych dla Bytomia środków OSI RPO WSL 2014-
PR zgłosiły m.in. parafia pw. Świętej Rodziny, Opera Śląska, 

Muzeum Górnośląskie, Klub Sportowy Skarpa (projekty dot. obiektów dawnej KWK 

innowacyjne projekty 
zaangażowania społeczności 

uruchomione zostały 
. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć 

ieszkańców” zakładający 
renowację zabytkowego szyldu przy ul. Mickiewicza 16. Kwota przyznanej dotacji 

 
źródło:  https://manuffaktura.pl/backerei-bytom). 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

3. Realizacja zadań Priorytetu II
SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
  

3. 1.  Działania organizacyjne związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego
 
3.1.1. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zaby

 
Gmina Bytom posiada zaktualizowaną Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) 

opracowaną przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. W październiku 2018 
roku Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem nr 425/18 Prezydenta 
Miasta Bytomia z dnia 03 paźdz
zabytków miasta Bytomia. 

GEZ stanowi podstawę do sporządzania programu opieki nad zabytkami oraz do 
ustalania zapisów formy ochrony zabytków w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrze
Przestrzennego.  

Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona jest w formie kart adresowych 
zabytków nieruchomych
obiekty będące w zasobie wojewódzkiej ewide

Ogólna liczba zabytków nieruchomych ujętych na dzień 31 grudnia 2019 r.                   
w Gminnej Ewidencji Zabytków to 2 852 obiekty. 

Il. 4. Przykładowa karta adresowa zabytku nieruchomego ujętego w GEZ

                                        
36 Lokalizację obiektów ujętych w GEZ można zobaczyć

Infrastruktury Informacji Przestrzennej:  http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa.php?profile=4737.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Priorytetu II 
SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

3. 1.  Działania organizacyjne związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego

3.1.1. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, wpisy do rejestru zabytków.

Gmina Bytom posiada zaktualizowaną Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) 
opracowaną przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. W październiku 2018 
roku Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem nr 425/18 Prezydenta 
Miasta Bytomia z dnia 03 października 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji 
zabytków miasta Bytomia.  

GEZ stanowi podstawę do sporządzania programu opieki nad zabytkami oraz do 
ustalania zapisów formy ochrony zabytków w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona jest w formie kart adresowych 
zabytków nieruchomych36. GEZ obejmuje obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 
obiekty będące w zasobie wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez ŚWKZ.

Ogólna liczba zabytków nieruchomych ujętych na dzień 31 grudnia 2019 r.                   
w Gminnej Ewidencji Zabytków to 2 852 obiekty.  

. Przykładowa karta adresowa zabytku nieruchomego ujętego w GEZ

                                                 
Lokalizację obiektów ujętych w GEZ można zobaczyć w Internetowym Serwisie Bytomskiej 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej:  http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa.php?profile=4737.

ch 2018-2019 

56 

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

3. 1.  Działania organizacyjne związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego 

do rejestru zabytków. 

Gmina Bytom posiada zaktualizowaną Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) 
opracowaną przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. W październiku 2018 
roku Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem nr 425/18 Prezydenta 

iernika 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji 

GEZ stanowi podstawę do sporządzania programu opieki nad zabytkami oraz do 
ustalania zapisów formy ochrony zabytków w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

nnego oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona jest w formie kart adresowych 
. GEZ obejmuje obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 

ncji zabytków prowadzonej przez ŚWKZ. 
Ogólna liczba zabytków nieruchomych ujętych na dzień 31 grudnia 2019 r.                   

 
. Przykładowa karta adresowa zabytku nieruchomego ujętego w GEZ. 

w Internetowym Serwisie Bytomskiej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej:  http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa.php?profile=4737. 
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Według stanu na 31 grudnia 2019 r. ogólna liczba obiektów z terenu miasta Bytom 
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych wynosiła 82, zabytków ruchomych 
 W latach 2018-
rejestru zabytków nieruchomych następujące obiekty z terenu miasta Bytom:
 
W 2018 roku: 

 ogrodzenie murowano
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, ul. Ks. Karola Koziołka 
3, nr rej.: A/503/2018 z 26.06.2018
 

W 2019 roku: 
 kamienica przy ul. Orląt Lwowskich 8a/Mickiewicza 13 w Bytomiu,

nr rej.: A/512/2019
 cmentarz żydowski tzw. „stary” ul. Piastów Bytomskich, Józefczaka, Katowicka, 

pl. Kościuszki  w Bytomiu, 
 kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, ul. św. Cyryla i Metodego 12                        

w Bytomiu – Łagiewnikach,
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. ogólna liczba obiektów z terenu miasta Bytom 
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych wynosiła 82, zabytków ruchomych 

-2019 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do 
nieruchomych następujące obiekty z terenu miasta Bytom:

ogrodzenie murowano- żelazne z bramami przy kościele parafialnym 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, ul. Ks. Karola Koziołka 

A/503/2018 z 26.06.2018 

kamienica przy ul. Orląt Lwowskich 8a/Mickiewicza 13 w Bytomiu,
A/512/2019 z 13.02.2019, 

cmentarz żydowski tzw. „stary” ul. Piastów Bytomskich, Józefczaka, Katowicka, 
pl. Kościuszki  w Bytomiu, nr rej.:  A/554/2019 z 16.09.2019, 

parafialny pw. św. Jana Nepomucena, ul. św. Cyryla i Metodego 12                        
Łagiewnikach, nr rej.: A/534/2019 z 13.08.2019.

Fot. 49. Kościół pw. Św. Jana Nepomucena. 
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Według stanu na 31 grudnia 2019 r. ogólna liczba obiektów z terenu miasta Bytom 
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych wynosiła 82, zabytków ruchomych – 38.  

2019 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do 
nieruchomych następujące obiekty z terenu miasta Bytom: 

żelazne z bramami przy kościele parafialnym  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, ul. Ks. Karola Koziołka 

kamienica przy ul. Orląt Lwowskich 8a/Mickiewicza 13 w Bytomiu, 

cmentarz żydowski tzw. „stary” ul. Piastów Bytomskich, Józefczaka, Katowicka, 
 

parafialny pw. św. Jana Nepomucena, ul. św. Cyryla i Metodego 12                        
. 
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3.1.2. Działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
 wydawanie 

opisano w podrozdziale 2.1.8
 wydawanie na wniosek klienta opinii (w tym zaleceń konserwatorskich)

w 2018 r. wydano 228 opinii i zaleceń, w 2019 r. 195
 

     
Fot. 50-51. Powstańców 

Prace prowadzone na podstawie zaleceń konserwatorskich wydanych przez MKZ.

 udział w niektórych komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą 
nieruchomości gminnych (ok. 
wydaniem 

 prowadzenie działań związanych z prowadzeniem budżetu
opisano w rozdziale 2.1.2. 
konserwatorskich) 
architektury i detalu architektonicznego wykonane z budżetu Gminy 
Bytom); 

 udział w oględzinach na wniosek własny i innych instytucji
 komisje konserwatorskie w tym kontrole zabytkowej zabudowy 

przeprowadzane z 
w Katowicach 
przy ul. Korfantego 31, Kościele NMP, Szkole Muzycznej, 
Elektrociepłowni, Kolonii Zgorzelec, Sądzie 
Pałacu w Miechowicach;

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 
wydawanie na wniosek klienta pozwoleń konserwatorskich i decyzji 
opisano w podrozdziale 2.1.8; 
wydawanie na wniosek klienta opinii (w tym zaleceń konserwatorskich)
w 2018 r. wydano 228 opinii i zaleceń, w 2019 r. 195; 

    
. Powstańców Warszawskich 2 stolarka drzwiowa przed remontem i po remoncie. 

Prace prowadzone na podstawie zaleceń konserwatorskich wydanych przez MKZ.
 

udział w niektórych komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą 
nieruchomości gminnych (ok. 80 postępowań) wraz 
wydaniem opinii do wszystkich postępowań; 

rowadzenie działań związanych z prowadzeniem budżetu
opisano w rozdziale 2.1.2. (dotacje samorządu Miasta Bytom do prac 
konserwatorskich) oraz 2.1.3 (prace związane z konserwacją małej 
architektury i detalu architektonicznego wykonane z budżetu Gminy 

udział w oględzinach na wniosek własny i innych instytucji
omisje konserwatorskie w tym kontrole zabytkowej zabudowy 

przeprowadzane z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
Katowicach w latach 2018-2019 przeprowadzono w 

przy ul. Korfantego 31, Kościele NMP, Szkole Muzycznej, 
ociepłowni, Kolonii Zgorzelec, Sądzie Rejonowy

Pałacu w Miechowicach; 
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na wniosek klienta pozwoleń konserwatorskich i decyzji 

wydawanie na wniosek klienta opinii (w tym zaleceń konserwatorskich) 
 

 
Warszawskich 2 stolarka drzwiowa przed remontem i po remoncie. 

Prace prowadzone na podstawie zaleceń konserwatorskich wydanych przez MKZ. 

udział w niektórych komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą 
wraz z wyprzedzającym 

rowadzenie działań związanych z prowadzeniem budżetu Gminy Bytom 
(dotacje samorządu Miasta Bytom do prac 

(prace związane z konserwacją małej 
architektury i detalu architektonicznego wykonane z budżetu Gminy 

udział w oględzinach na wniosek własny i innych instytucji; 
omisje konserwatorskie w tym kontrole zabytkowej zabudowy 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
2019 przeprowadzono w m.in. w: budynku 

przy ul. Korfantego 31, Kościele NMP, Szkole Muzycznej, 
Rejonowym w Bytomiu, 
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Fot. 52-53. Oględziny prac realizowanych przez PEC w Śródmieściu Bytomia 

 
 współpraca merytoryczna z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 

w Katowicach przy procedurze wpisu do rejestru zabytków obiektów 
z terenu Bytomia o szczególnych walorach 
i architektonicznych;

 dbanie o prawidłowe udostępnianie na stronach internetowych Urzędu 
Miasta informacji o zabytkach (i
Infrastruktury Informacji Przestr
Gminnej Ewidencji Zabytków w aplikacji mapowej Geoportal Toolkit 
będącej częścią WIIP (węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Miasta Bytom);

 udział w licznych konferencjach np. EKIR (Europejski Kongres Infor
Renowacyjnej) 2018, 2019;

 

 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 
. Oględziny prac realizowanych przez PEC w Śródmieściu Bytomia 

nadzorem archeologicznym. 

spółpraca merytoryczna z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Katowicach przy procedurze wpisu do rejestru zabytków obiektów 

terenu Bytomia o szczególnych walorach historycznych, zabytkowych 
architektonicznych; 

dbanie o prawidłowe udostępnianie na stronach internetowych Urzędu 
Miasta informacji o zabytkach (i-BIIP Internetowy Serwis Bytomskiej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej) oraz prowadzenie warstwy 
Gminnej Ewidencji Zabytków w aplikacji mapowej Geoportal Toolkit 
będącej częścią WIIP (węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Miasta Bytom);  
udział w licznych konferencjach np. EKIR (Europejski Kongres Infor
Renowacyjnej) 2018, 2019; 

                 

Fot. 54. EKIR 2019 
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. Oględziny prac realizowanych przez PEC w Śródmieściu Bytomia – prace pod 

spółpraca merytoryczna z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Katowicach przy procedurze wpisu do rejestru zabytków obiektów 

historycznych, zabytkowych 

dbanie o prawidłowe udostępnianie na stronach internetowych Urzędu 
BIIP Internetowy Serwis Bytomskiej 

zennej) oraz prowadzenie warstwy 
Gminnej Ewidencji Zabytków w aplikacji mapowej Geoportal Toolkit 
będącej częścią WIIP (węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

udział w licznych konferencjach np. EKIR (Europejski Kongres Informacji 
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 październik 2018 czynny udział Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Bytomiu w konferencji naukowej w Wałbrzychu: 
przemysłowe i techniczne 
wspólna prezentacja z Panią Agnieszką Olczyk 
Terenowego NID w Katowicach referatu: 
konserwatorskiej studium urbanistyczno
śródmieścia;
 

Fot. 5

 12-16 listopada 2018 udział Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Bytomiu i pracownika Biura na wizycie studyjnej w Łodzi

 udział w wystawach, imprezach, przedsięwzięciach związanych 
z promocją zabytków
2018 r.) lub warsztaty związane z wpisem UNESCO

 marzec 2019 r. podpisano porozumienie z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie aktualizacji istniejącego dokumentu 
studialnego z lat 90
 

         

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

październik 2018 czynny udział Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Bytomiu w konferencji naukowej w Wałbrzychu: 

przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, 
wspólna prezentacja z Panią Agnieszką Olczyk – kierownikiem Oddziału 
Terenowego NID w Katowicach referatu: Aktualizacja części 
konserwatorskiej studium urbanistyczno-konserwatorskie dla 
śródmieścia; 

Fot. 55. Konferencja naukowa w Wałbrzychu, 2018 r. 
 

16 listopada 2018 udział Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Bytomiu i pracownika Biura na wizycie studyjnej w Łodzi

dział w wystawach, imprezach, przedsięwzięciach związanych 
promocją zabytków np. wizyta w Sztolni Czarnego Pstrąga (9

lub warsztaty związane z wpisem UNESCO; 
marzec 2019 r. podpisano porozumienie z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie aktualizacji istniejącego dokumentu 
studialnego z lat 90-tych, opisano na końcu podrozdziału

Fot. 56. Podpisanie porozumienia z NID. 
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październik 2018 czynny udział Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Bytomiu w konferencji naukowej w Wałbrzychu: Dziedzictwo 

rewitalizacja, architektura, wyposażenie – 
kierownikiem Oddziału 

Aktualizacja części 
konserwatorskie dla 

 
 

16 listopada 2018 udział Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Bytomiu i pracownika Biura na wizycie studyjnej w Łodzi; 

dział w wystawach, imprezach, przedsięwzięciach związanych 
Pstrąga (9 listopada 

marzec 2019 r. podpisano porozumienie z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie aktualizacji istniejącego dokumentu 

działu 3.1.5; 
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 marzec 2019 odkrycie kaplicy w lesie w Miechowicach
opisywane w bytomskiej prasie;
 

Fot. 57. Las w Miechowicach, odkrycie
 

 aktywny udział w kweście na cmentarzu Mater Dolorosa w dniu 
1 listopada 2019 roku (zebrano kwotę 10021 złotych i 74 grosze, 
ratowanie zabytków)

 Prezydent Miasta wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków wspiera 
inwestorów w działaniach przy zabytkach (
ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
w sprawie rewitalizacji Bytomia na terenach gminnych i będących 
własnością osób prywatnych
z inicjatywy Prezydenta Miasta Bytomia
inwestycję przy Parku Fazaniec oraz w budynku przy ul. Szymanowskiego 
2), organizowane były również spotkania z innymi inwestorami m.in.
w sprawie 
 

Fot. 58. Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

arzec 2019 odkrycie kaplicy w lesie w Miechowicach
opisywane w bytomskiej prasie; 

Las w Miechowicach, odkrycie pozostałości po kaplicy.

aktywny udział w kweście na cmentarzu Mater Dolorosa w dniu 
listopada 2019 roku (zebrano kwotę 10021 złotych i 74 grosze, 

ratowanie zabytków); 
Prezydent Miasta wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków wspiera 
inwestorów w działaniach przy zabytkach (na fotografii poniżej spotkanie 

Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
sprawie rewitalizacji Bytomia na terenach gminnych i będących 

własnością osób prywatnych zorganizowane w grudniu 2019 r.
z inicjatywy Prezydenta Miasta Bytomia, na spotkaniu omawiano 
inwestycję przy Parku Fazaniec oraz w budynku przy ul. Szymanowskiego 

, organizowane były również spotkania z innymi inwestorami m.in.
w sprawie terenów przy ul. Wrocławskiej.     

. Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
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arzec 2019 odkrycie kaplicy w lesie w Miechowicach. Wydarzenie 

 
kaplicy. 

aktywny udział w kweście na cmentarzu Mater Dolorosa w dniu 
listopada 2019 roku (zebrano kwotę 10021 złotych i 74 grosze, na 

Prezydent Miasta wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków wspiera 
fotografii poniżej spotkanie 

Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach               

sprawie rewitalizacji Bytomia na terenach gminnych i będących 
zorganizowane w grudniu 2019 r.                            

, na spotkaniu omawiano 
inwestycję przy Parku Fazaniec oraz w budynku przy ul. Szymanowskiego 

, organizowane były również spotkania z innymi inwestorami m.in.                 

 
. Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. 
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3.1.3. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
 

Trwały prace przy aktualizacji „Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu 
Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych Miasta Bytomia”. Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w razie konieczności współpracuje z policją w przypadku dewastacji lub 
kradzieży. 
 
3.1.3.1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 

W 2018 r. zlecono i 
nad Zabytkami na lata 201
ustawowy obowiązek związany z monitorowaniem realizacji Programu Opieki nad 
Zabytkami.37 
 
3.1.3.2. Program Opieki 
 

W  dniu 15 października 2018 r. przyjęto uchwałą Nr LXXIV/918/18 Rady 
Miejskiej w Bytomiu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 6522)
Zabytkami dla Gminy Bytom na lata 2018
4 lata są kontynuacją założeń poprzedniego Programu na lata 2014
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
37 Karta zadania – sprawozdanie ze stanu realizacji zadania nr 01/AZ/G18

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Trwały prace przy aktualizacji „Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu 
Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych Miasta Bytomia”. Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w razie konieczności współpracuje z policją w przypadku dewastacji lub 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

zlecono i opracowano „Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami na lata 2016-2017” za kwotę 2 500 zł. W ten sposób wypełniono 
ustawowy obowiązek związany z monitorowaniem realizacji Programu Opieki nad 

Program Opieki nad Zabytkami 

W  dniu 15 października 2018 r. przyjęto uchwałą Nr LXXIV/918/18 Rady 
Miejskiej w Bytomiu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 6522) „Program Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy Bytom na lata 2018-2021”. Priorytety i kierunki działań na kolejne 
4 lata są kontynuacją założeń poprzedniego Programu na lata 2014-2017. 

                                                 
sprawozdanie ze stanu realizacji zadania nr 01/AZ/G18. 
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Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

Trwały prace przy aktualizacji „Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu 
Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych Miasta Bytomia”. Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w razie konieczności współpracuje z policją w przypadku dewastacji lub 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki 
W ten sposób wypełniono 

ustawowy obowiązek związany z monitorowaniem realizacji Programu Opieki nad 

W  dniu 15 października 2018 r. przyjęto uchwałą Nr LXXIV/918/18 Rady 
Program Opieki nad 

Priorytety i kierunki działań na kolejne 
2017.  



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

3.1.4. Działania planistyczne
 
W latach 2018-

Urzędu Miejskiego w Bytomiu działa
uszczegółowiane zapisy dotyczące ochrony zaby
następujące uchwały: 

1) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu, przyjęty Uchwałą 
nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4268 z dnia 04 lipca 
2018 r.; 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka 
w Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki, przyjęty Uchwałą 
nr LXVII/866/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lipca 2018 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu, przyjęty Uchwałą nr VI/72/19 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2019 r., opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 966 z dnia 05 lutego 2019 r.;

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu, przyjęty Uchwałą  
nr XIV/177/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4872 z dnia 03 lipca 
2019 r.; 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Władysława Łokietka, Strzelców Bytomskich oraz Franciszka 
i Wawrzyńca Holecz
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r., opu
Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 8043 z dnia 02 grudnia 2019 r.;

 
2) Zmiany Miejscowych Planów:

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania
położonego w południowej części miasta Bytomia, zwanego planem „Łagiewniki 
– Zachód”, przyjętego uchwałą nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 
28 grudnia 2011 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Spacerowej, 
Świętochłowickiej i Fabrycznej w Bytomiu, przyjęta Uchwałą nr XIII/156/19 
Rady Miejskiej w Bytomiu 

                                        
38 Ankieta Wydziału Architektury

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Działania planistyczne 

-2019 w wyniku prowadzonych przez Wydział Architektury 
w Bytomiu działań planistycznych, w których m.in. były 

uszczegółowiane zapisy dotyczące ochrony zabytków, Rada Miejska w Bytomie podjęła 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu, przyjęty Uchwałą 
nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4268 z dnia 04 lipca 

y plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka 
Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki, przyjęty Uchwałą 

nr LXVII/866/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lipca 2018 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4919 z dnia 31 lipca 2018 r.;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu, przyjęty Uchwałą nr VI/72/19 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2019 r., opublikowany w Dzienniku 

oj. Śląskiego poz. 966 z dnia 05 lutego 2019 r.;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu, przyjęty Uchwałą  
nr XIV/177/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4872 z dnia 03 lipca 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Władysława Łokietka, Strzelców Bytomskich oraz Franciszka 

Wawrzyńca Holeczków w Bytomiu, przyjęty Uchwałą nr XXI/271/19 Rady 
w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r., opublikowany 

Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 8043 z dnia 02 grudnia 2019 r.;

Zmiany Miejscowych Planów: 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w południowej części miasta Bytomia, zwanego planem „Łagiewniki 

Zachód”, przyjętego uchwałą nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 
28 grudnia 2011 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Spacerowej, 

wickiej i Fabrycznej w Bytomiu, przyjęta Uchwałą nr XIII/156/19 
kiej w Bytomiu  z dnia 24 maja 2019 r.38 

                                                 
Ankieta Wydziału Architektury. 
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Wydział Architektury 
, w których m.in. były 

, Rada Miejska w Bytomie podjęła 

dla terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu, przyjęty Uchwałą 
nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4268 z dnia 04 lipca 

y plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka 
Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki, przyjęty Uchwałą 

nr LXVII/866/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lipca 2018 r., opublikowany 
. 4919 z dnia 31 lipca 2018 r.; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu, przyjęty Uchwałą nr VI/72/19 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2019 r., opublikowany w Dzienniku 
oj. Śląskiego poz. 966 z dnia 05 lutego 2019 r.; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu, przyjęty Uchwałą  

nr XIV/177/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2019 r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4872 z dnia 03 lipca 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Władysława Łokietka, Strzelców Bytomskich oraz Franciszka 

ków w Bytomiu, przyjęty Uchwałą nr XXI/271/19 Rady 
blikowany w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 8043 z dnia 02 grudnia 2019 r.; 

przestrzennego obszaru 
położonego w południowej części miasta Bytomia, zwanego planem „Łagiewniki 

Zachód”, przyjętego uchwałą nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 
28 grudnia 2011 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Spacerowej, 

wickiej i Fabrycznej w Bytomiu, przyjęta Uchwałą nr XIII/156/19 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. 44

obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
MPZP wraz ze zmianami
www.bytom.pl/zagospodarowanie

 
Istnieje również możliwość sprawdzenia obszarów objętych planami za pomocą 

interaktywnej mapy dostępna 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej

 

 
 

W marcu 2019 roku zostało podpisane 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie
zaktualizowany wykaz obiektów nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną 
w przygotowywanym przez Miasto miejsc
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Bytomia wraz z wytycznymi konserwatorskimi 
do ustaleń planu oraz nową propozycję stref ochrony konserwatorskiej dla 
ww. opracowania studialnego pt.:
części konserwatorskiej studium urbanistyczno
autorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona”, wykonanego przez Pracownię 
Dokumentacji Naukowo
 
 
 

                                        
39 http://sitplan.um.bytom.pl

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Na dzień 31 grudnia 2019 r. 44,9 % powierzchni miasta Bytomia 
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

wraz ze zmianami dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: 
www.bytom.pl/zagospodarowanie-przestrzenne. 

Istnieje również możliwość sprawdzenia obszarów objętych planami za pomocą 
interaktywnej mapy dostępna online na stronie Internetowego Serwisu Bytomskiej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej39: 

Il. 5. Mapa Miasta Bytom.  

W marcu 2019 roku zostało podpisane porozumienie z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie przygotowania opracowania zawierającego: 
zaktualizowany wykaz obiektów nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną 

przygotowywanym przez Miasto miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Bytomia wraz z wytycznymi konserwatorskimi 
do ustaleń planu oraz nową propozycję stref ochrony konserwatorskiej dla 

opracowania studialnego pt.: „Bytom Śródmieście z Rozbarkiem. Aktualizacja 
części konserwatorskiej studium urbanistyczno-konserwatorskiego” z 1985 r. 
autorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona”, wykonanego przez Pracownię 
Dokumentacji Naukowo-Historycznej Leszek Danilczyk, Maria Kasprzy

                                                 
http://sitplan.um.bytom.pl. 
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,9 % powierzchni miasta Bytomia było pokryte 
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zestawienie 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: 

Istnieje również możliwość sprawdzenia obszarów objętych planami za pomocą 
na stronie Internetowego Serwisu Bytomskiej 

 

z Narodowym Instytutem 
przygotowania opracowania zawierającego: 

zaktualizowany wykaz obiektów nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną 
owym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Bytomia wraz z wytycznymi konserwatorskimi 
do ustaleń planu oraz nową propozycję stref ochrony konserwatorskiej dla 

Śródmieście z Rozbarkiem. Aktualizacja 
konserwatorskiego” z 1985 r. 

autorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona”, wykonanego przez Pracownię 
Historycznej Leszek Danilczyk, Maria Kasprzyk w 1998 r. 
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3.1.5. Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy mających na celu ochronę dziedzictwa 
kulturowego 

 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako 
2014-2020 zaplanowała
Dziedzictwo kulturowe na podniesienie atrakcyjności obiektów kulturalnych, w tym 
w ramach Poddziałania 5.3.2 wydzielono specjalną pulę środków
w trybie pozakonkursowym o wartości 
w ramach naborów ogłoszonych w 2017 r
znajdują się na stronie www.r

IZ RPO WSL 2014
Dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WSL 2014
30.06.2017 miał miejsce konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 
5.3.1. Dziedzictwo kulturowe
dofinansowania 44 projekty z regionu (

W ramach tego konkursu trzy podmioty z terenu miasta 
również dofinansowanie, niezależnie od naboru pozakonkursowego dla OSI:

 

Beneficjent Tytuł projektu

Parafia 
Ewangelicko-
Augsburska w 
Bytomiu-
Miechowicach 

Szlakiem Matki Ewy. 
Modernizacja zabytkowego 
budynku domu pomocy 
społecznej „Ostoja Pokoju” 
w Bytomiu na Centrum 
Aktywności Seniora

Parafia Rzymsko-
Katolicka Św. Jacka 

Zwiększenie atrakcyjności 
kulturalnej kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu

Opera Śląska Zwiększenie atrakcyjności 
Opery Śląskiej i ochrona jej 
dziedzictwa kulturowego 
poprzez przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót 
budowlanych

      

                                        
 
41 Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014

lata 2016-2017 (informacje aktualne).

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy mających na celu ochronę dziedzictwa 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako 

2020 zaplanowała przeznaczenie kwoty 46 118 750 euro w ramach Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe na podniesienie atrakcyjności obiektów kulturalnych, w tym 
w ramach Poddziałania 5.3.2 wydzielono specjalną pulę środków 
w trybie pozakonkursowym o wartości 5 mln euro. Środki te zostały rozdysponowane 
w ramach naborów ogłoszonych w 2017 roku. Informacje o wynikach naborów 

www.rpo.slaskie.pl41.  
IZ RPO WSL 2014-2020 ogłosiła 2 nabory wniosków w ramach działania 5.3 

Dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WSL 2014-2020. W okresie 
2017 miał miejsce konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 
Dziedzictwo kulturowe – konkurs na kwotę: 197 206 606,29 zł. Wybrano do 

dofinansowania 44 projekty z regionu (www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/192
W ramach tego konkursu trzy podmioty z terenu miasta 

również dofinansowanie, niezależnie od naboru pozakonkursowego dla OSI:

PODDZIAŁANIE 5.3.1 – PROJEKTY KONKURSOWE 

Tytuł projektu 
Okres 

realizacji 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie 

Szlakiem Matki Ewy. 
Modernizacja zabytkowego 
budynku domu pomocy 
społecznej „Ostoja Pokoju” 
w Bytomiu na Centrum 
Aktywności Seniora 

2016-07-19 
–  

2018-12-31 
3 978 577 

Zwiększenie atrakcyjności 
kulturalnej kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu 

2017-12-01 
– 

2020-12-31 
21 502 850 

Zwiększenie atrakcyjności 
Opery Śląskiej i ochrona jej 
dziedzictwa kulturowego 
poprzez przeprowadzenie 

konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót 
budowlanych 

2018-10-01 
– 

2022-09-30 
20 815 090 

RAZEM 46 296 517 
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Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy mających na celu ochronę dziedzictwa 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego                  
2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako IZ RPO WSL 

przeznaczenie kwoty 46 118 750 euro w ramach Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe na podniesienie atrakcyjności obiektów kulturalnych, w tym                       

 dla miasta Bytom                 
. Środki te zostały rozdysponowane 

. Informacje o wynikach naborów 

wniosków w ramach działania 5.3 
W okresie od 31.03.2017 do 

2017 miał miejsce konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 
konkurs na kwotę: 197 206 606,29 zł. Wybrano do 

www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/192).   
Bytomia otrzymały 

również dofinansowanie, niezależnie od naboru pozakonkursowego dla OSI: 

Dofinansowanie 
UE 

Data 
wyboru 

3 309 815 2018-03-07 

20 403 799 2018-03-07 

14 333 412 2018-03-07 

38 047 026 
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014-2017. Etap II – 
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Ponadto IZ RPO WSL 2014
do 21.06.2018 nabór na projekty pozakonkursowe w ramach poddziałania 
5.3.2. Dziedzictwo kulturowe 
do dofinansowania 6 projektów z obszaru miasta Bytomia 
(www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/216

 

PODDZIAŁANIE 5.3.2 

Beneficjent Tytuł projektu

Zgromadzenie 
Słowa Bożego-
Misjonarze 
Werbiści, Dom 
Zakonny 

Konserwacja i zachowanie 
zabytkowego kościoła św. 
Małgorzaty w  Bytomiu

Parafia 
Rzymskokatolicka 
Świętej Trójcy 

Remont budynku kościoła 
pw. Świętej Trójcy w 
Bytomiu 

Parafia Rzymsko-
Katolicka Pw. 
Świętego Krzyża 

Renowacja zabytkowego 
kościoła Św. Krzyża w 
Bytomiu 

Miasto Bytom  Rewaloryzacja zespołu 
pałacowego Thiele
Wincklerów zlokalizowanego 
w Parku Ludowym przy ul. 
Dzierżonia w Bytomiu
Miechowicach

Parafia Rzym.-Kat. 
Pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny 

Prace renowacyjne przy 
kościele parafialnym p.w. 
Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu 

Zakon Braci 
Mniejszych Dom 
Zakonny w 
Bytomiu 

Renowacja zabytkowego 
kościoła św. Wojciecha w 
Bytomiu, 

 

Fot. 59-60. Dzwon z Kościoła pw. Św. Małgorzaty przed i po

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

IZ RPO WSL 2014-2020 ogłosiła w okresie od 30.06.2017                              
nabór na projekty pozakonkursowe w ramach poddziałania 

5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI. W ramach tego poddziałania wybrano 
dofinansowania 6 projektów z obszaru miasta Bytomia 

www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/216): 

PODDZIAŁANIE 5.3.2 – PROJEKTY POZAKONKURSOWE (OSI) 

Tytuł projektu 
Okres 

realizacji 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie 

Konserwacja i zachowanie 
zabytkowego kościoła św. 
Małgorzaty w  Bytomiu 

2016-07-09 
– 

2018-12-31 
2 380 000 

Remont budynku kościoła 
pw. Świętej Trójcy w 

 

2018-03-01 
– 

2018-12-31 
459 400 

Renowacja zabytkowego 
kościoła Św. Krzyża w 

 

2018-01-01 
– 

2021-06-30 
3 400 000 

Rewaloryzacja zespołu 
pałacowego Thiele-
Wincklerów zlokalizowanego 
w Parku Ludowym przy ul. 
Dzierżonia w Bytomiu-
Miechowicach 

2015-12-28 
– 

2020-12-20 
7 396 998 

Prace renowacyjne przy 
kościele parafialnym p.w. 
Wniebowzięcia NMP w 

 

2017-10-18 
– 

2019-11-30 
726 157 

Renowacja zabytkowego 
kościoła św. Wojciecha w 
Bytomiu, pl. Klasztorny 1 

2017-11-30 
– 

2020-12-21 
6 429 330 

RAZEM 20 791 885 

 
. Dzwon z Kościoła pw. Św. Małgorzaty przed i po konserwacji

(źródło: www.bytomodnowa.pl). 
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w okresie od 30.06.2017                              
nabór na projekty pozakonkursowe w ramach poddziałania                        

. W ramach tego poddziałania wybrano                            
dofinansowania 6 projektów z obszaru miasta Bytomia 

inansowanie 
UE 

Data 
wyboru 

2 261 000 2017-10-25 

436 430 2017-12-19 

3 230 000 2018-03-27 

4 228 595 2018-03-27 

689 849 2018-03-27 

5 747 500 2018-04-17 

16 593 374  

konserwacji (5.3.2) 
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Fot. 61. Kościół św. Małgorzaty w 

Fot. 62. Kościół pw. św. Małgorzaty po pracach konserwatorskich (5.3.2)

 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Kościół św. Małgorzaty w trakcie prac (5.3.2) (źródło: www.bytomodnowa.pl).
 

. Kościół pw. św. Małgorzaty po pracach konserwatorskich (5.3.2)
(źródło: www.bytomodnowa.pl) 
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www.bytomodnowa.pl). 

 
. Kościół pw. św. Małgorzaty po pracach konserwatorskich (5.3.2) 
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Drugim istotnym dla dziedzictwa kulturowego miasta Bytomia podziałaniem 
jest Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
2014-2020 w okresie od 30.06.2017 ogłosiła nabór na projekty pozakonkursowe                       
w ramach tego poddziałania. 

 

PODDZIAŁANIE 10.3.4 

Beneficjent Tytuł projektu

Miasto Bytom Stworzenie przyjemnych i 
bezpiecznych przestrzeni dla 
mieszkańców Rozbarku

Parafia Rzymsko-
Katolicka Św. Jacka 

Rewitalizacja społeczna 
poprzez kulturę kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew Śląska 

Modernizacja obiektu UL na 
cele działalności społecznej 
bytomskich harcerzy

Miasto Bytom Rewitalizacja części 
podobszaru nr 8 
Bobrek 

Bytomskie 
Centrum Kultury 

Rewitalizacja gmachu 
Bytomskiego Centrum 
Kultury III etap

Miasto Bytom Rewitalizacja podobszarów 
10, 11, 12, 13 
Śródmieście, Rozbark

 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Drugim istotnym dla dziedzictwa kulturowego miasta Bytomia podziałaniem 
10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

2020 w okresie od 30.06.2017 ogłosiła nabór na projekty pozakonkursowe                       
w ramach tego poddziałania.  

PODDZIAŁANIE 10.3.4 – PROJEKTY POZAKONKURSOWE (OSI) 

Tytuł projektu 
Okres 

realizacji 
Wartość 
projektu 

Dofinansowanie 

Stworzenie przyjemnych i 
bezpiecznych przestrzeni dla 
mieszkańców Rozbarku 

2017-05-05 
– 

2019-05-31 
12 000 000 

Rewitalizacja społeczna 
poprzez kulturę kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu 

2017-12-01 
– 

2019-12-31 
8 400 000 

Modernizacja obiektu UL na 
cele działalności społecznej 
bytomskich harcerzy 

2017-08-17 
– 

2019-12-31 
1 450 500 1 187 500,00

Rewitalizacja części 
podobszaru nr 8 – Bytom 

2017-11-23 
– 

2021-06-30 
64 399 115 

Rewitalizacja gmachu 
Bytomskiego Centrum 
Kultury III etap 

2015-03-31 
– 

2018-12-31 
7 774 224 

Rewitalizacja podobszarów 
10, 11, 12, 13 – Bytom 
Śródmieście, Rozbark 

2017-05-04 
– 

2021-06-30 
20 056 237 

RAZEM 114 080 076 
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Drugim istotnym dla dziedzictwa kulturowego miasta Bytomia podziałaniem 
10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI. IZ RPO WSL 

2020 w okresie od 30.06.2017 ogłosiła nabór na projekty pozakonkursowe                       

 

Dofinansowanie 
UE 

Data 
wyboru 

11 400 000 2017-11-28 

7 980 000 2018-01-04 

1 187 500,00 2018-08-28 

41 490 363 2018-09-25 

5 972 963 - 

17 725 642 - 

85 756 468  
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Fot. 63. Kościół św. Jacka w Bytomiu po renowacji  (10.3.4) 
 

Fot. 64. Kościół św. Jacka w Bytomiu po renowacji  (10.3.4
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Kościół św. Jacka w Bytomiu po renowacji  (10.3.4) (źródło: www

. Kościół św. Jacka w Bytomiu po renowacji  (10.3.4 oraz 5.3.1) (źródło: 
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www.bytom.pl). 

 
źródło: www.bytom.pl). 
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Fot. 65. Promenada na Rozbarku (10.3.4)
 

Fot. 66. Tablica informacyjna
 

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Promenada na Rozbarku (10.3.4) (źródło: www.bytomodnowa.pl).

. Tablica informacyjna projektu (źródło: www.bytomodnowa.pl).

 
 
 

ch 2018-2019 

70 

 
(źródło: www.bytomodnowa.pl). 

 
www.bytomodnowa.pl). 
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W 2019 r. zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych projektów, które 
znalazły się w pierwotnej liście podstawowych projektów inwestycyjnych do wsparcia 
w ramach OSI ustalonej 
2020, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.  Przyczyną rezygnacji 
zaplanowanych projektów był najczęściej wzrost cen budowlanych 
lub niedoszacowanie realnych kosztów projektów.
środkami w połowie 2019 r. ogłoszona została aktualizacja Gminnego programu 
Rewitalizacji. Bytom 2020+ i nabór propozycji uzupełniających projektów do OSI. 
23 września 2019 r. podjęta została uchwała Rady Miejskiej nr XVII/223/19 zmieniająca
uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. Do GPR dodano załącznik w postaci listy 
przedsięwzięć uzupełniających. Wśród nowych projektów do OSI, w poddziałaniu 
10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 Nowa Kolonia Robotnicza na Bobrku,
 Kolonia Zgorzelec (etap II)
 Kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka
 Okolice ulicy Dworcowej i Rynku,
 Okolice ulicy Mickiewicza,
 Przestrzenie publiczne na terenie Rozbarku i Ś
 Dawna kopalnia „Rozbark” (etap 2a i etap 2b),
 Przestrzenie miejskie Śródmieścia (Kwietniewskiego 11
 Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia 

(etap II), 
 Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śród

(Wrocławska, Kolejowa, Batorego)
 Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 i 6a w Bytomiu 

z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole
 Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 

z przeznaczeniem na
niepełnosprawnością,

 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu 
 Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie  Domu dla Seniora 

w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 4,
 Nowoczesny model mieszkaln

10, 
 Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora 

w Gminie Bytom,
 

                                        
42 Raport o stanie miasta Bytom 2019, s.11

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

W 2019 r. zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych projektów, które 
znalazły się w pierwotnej liście podstawowych projektów inwestycyjnych do wsparcia 
w ramach OSI ustalonej w 2017 r. z Instytucją Zarządzającą RPO WSL na lata 2014
2020, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.  Przyczyną rezygnacji 
zaplanowanych projektów był najczęściej wzrost cen budowlanych 

niedoszacowanie realnych kosztów projektów.42 W związku
środkami w połowie 2019 r. ogłoszona została aktualizacja Gminnego programu 
Rewitalizacji. Bytom 2020+ i nabór propozycji uzupełniających projektów do OSI. 

września 2019 r. podjęta została uchwała Rady Miejskiej nr XVII/223/19 zmieniająca
uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. Do GPR dodano załącznik w postaci listy 
przedsięwzięć uzupełniających. Wśród nowych projektów do OSI, w poddziałaniu 

obszarów zdegradowanych – OSI znalazły się: 
Nowa Kolonia Robotnicza na Bobrku, 
Kolonia Zgorzelec (etap II) 
Kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka 
Okolice ulicy Dworcowej i Rynku, 
Okolice ulicy Mickiewicza, 
Przestrzenie publiczne na terenie Rozbarku i Śródmieścia, 
Dawna kopalnia „Rozbark” (etap 2a i etap 2b), 
Przestrzenie miejskie Śródmieścia (Kwietniewskiego 11-15), 
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia 

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śród
(Wrocławska, Kolejowa, Batorego), 

miana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 i 6a w Bytomiu 
z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole, 

miana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 
przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową 

niepełnosprawnością, 
mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek,

Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie  Domu dla Seniora 
Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 4, 

Nowoczesny model mieszkalnictwa wspomaganego w Bytomiu 

Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora 
Gminie Bytom, 

                                                 
Raport o stanie miasta Bytom 2019, s.11-12. 
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W 2019 r. zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych projektów, które 
znalazły się w pierwotnej liście podstawowych projektów inwestycyjnych do wsparcia 

w 2017 r. z Instytucją Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-
2020, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.  Przyczyną rezygnacji 
zaplanowanych projektów był najczęściej wzrost cen budowlanych 

W związku z uwolnionymi 
środkami w połowie 2019 r. ogłoszona została aktualizacja Gminnego programu 
Rewitalizacji. Bytom 2020+ i nabór propozycji uzupełniających projektów do OSI. 

września 2019 r. podjęta została uchwała Rady Miejskiej nr XVII/223/19 zmieniająca 
uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. Do GPR dodano załącznik w postaci listy 
przedsięwzięć uzupełniających. Wśród nowych projektów do OSI, w poddziałaniu 

 
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia 

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śródmieścia Bytomia 

miana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 i 6a w Bytomiu 

miana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 
dom dla seniorów oraz osób z częściową 

podobszar 8 Bobrek, 
Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie  Domu dla Seniora 

ictwa wspomaganego w Bytomiu – Korfantego 

Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora 
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3.1.6.  Bytom Od Nowa –
 

Obszar Strategicznej Interwencji
 

Zgodnie z zapisami 
(KPZP 2030) miasto Bytom 
obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.
to swoje rozwinięcie w 
Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)
(obszary problemowe) jako m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje 
społeczno-gospodarcze wymagające restruktury

W projekcie Umowy Partnerstwa z 8
wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym
i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, zn
zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej.

Również kolejne dokumenty na poziomie województwa podkreślały 
konieczność pilnej rewitaliz
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+
ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz 
obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014
podkreśla trudną sytuację Bytomia, z
z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniających są Bytom 
i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego
szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje 
wyludnienie i dekapitalizacja budynków w centrum miasta. Wsparcie obszarów 
wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o najwię
natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi 
są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący 
niegdyś dzielnicą Bytomia)”.

W związku z powyższymi zapisami 
zapowiedział, że środki 
będą przyznawane w trybie pozakonkursowym
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014

Działania rewitalizacyjne będą koncentrowały się przede wszystkim 
na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, tj.: Bobrek
Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Śródmieście i Szombierki, w których występ
najwyższa kumulacja negatywnych skutków restrukturyzacji w warstwach społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

– Kompleksowa Rewitalizacja Miasta     

Obszar Strategicznej Interwencji 

Zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
Bytom zostało zakwalifikowane do obszarów zdefiniowanych jako 

obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.
swoje rozwinięcie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010

Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), gdzie wskazano obszary strategicznej interwencji 
(obszary problemowe) jako m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje 

gospodarcze wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 
W projekcie Umowy Partnerstwa z 8.01.2014 r. podkreślono, że w Bytomiu 

wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym
i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, zn
zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej.

Również kolejne dokumenty na poziomie województwa podkreślały 
konieczność pilnej rewitalizacji miasta: 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ wskazuje Bytom jako 
ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz 
obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014
ną sytuację Bytomia, zaznacza, że „wśród miast Unii Europejskiej 

z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniających są Bytom 
i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego bezrobocia, występują znaczne 
szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje 
wyludnienie i dekapitalizacja budynków w centrum miasta. Wsparcie obszarów 
wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o najwię
natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi 
są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący 
niegdyś dzielnicą Bytomia)”. 

W związku z powyższymi zapisami Marszałek Województwa Śląskiego 
zapowiedział, że środki finansowe dla Bytomia na Obszar Strategicznej Interwencji

w trybie pozakonkursowym poprzez Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Działania rewitalizacyjne będą koncentrowały się przede wszystkim 
na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, tj.: Bobrek
Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Śródmieście i Szombierki, w których występ
najwyższa kumulacja negatywnych skutków restrukturyzacji w warstwach społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej. 
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Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
do obszarów zdefiniowanych jako 

obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. Znalazło 
egii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

, gdzie wskazano obszary strategicznej interwencji 
(obszary problemowe) jako m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje 

 
2014 r. podkreślono, że w Bytomiu 

wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym              
i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, znacznego 
zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej. 

Również kolejne dokumenty na poziomie województwa podkreślały 

wskazuje Bytom jako 
ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz 
obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim; 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
, że „wśród miast Unii Europejskiej                                 

z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniających są Bytom                            
bezrobocia, występują znaczne 

szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje 
wyludnienie i dekapitalizacja budynków w centrum miasta. Wsparcie obszarów 
wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym 
natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi                              
są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący 

szałek Województwa Śląskiego 
Obszar Strategicznej Interwencji 

Regionalny Program 

Działania rewitalizacyjne będą koncentrowały się przede wszystkim                                 
na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, tj.: Bobrek-Karb, 
Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Śródmieście i Szombierki, w których występuje 
najwyższa kumulacja negatywnych skutków restrukturyzacji w warstwach społecznej, 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Informacje o pracach związanych z projektami OSI można śledzić na stronie 
internetowej miasta www.bytom.pl

 
 W ramach realizowanego projektu pilotażowego 
Innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”
zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach
Techniczna,  w 2018 r.:43

 funkcjonował punkt informacyjny, który m.in. prowadził działania
i szkoleniowe dla interesariuszy rewitalizacji 
przeprowadzono 20 edycji dwudniowych szkoleń pn. „Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych dla sektora NGO”, które 
otrzymania wsparcia finansowanego
projekty dot. obiektów zabytkowych;

 jeden pracownik Urzędu Miejskiego wziął udział w
Wyższej Szkoły Technicznej w
architektury i urbanistyki;

 trzech pracowników Urzędu Miejskiego wzięło udział w
zabytków w gminie 

 wydano publikację pn.  „Publiczne,
finansowania projektów rewitalizacyjnych 
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
interesariuszy procesu rewitalizacji w Bytomiu”, którą nieodpłatnie rozdano 
zainteresowanym osobom i instytucjom; poradnik zawierał m. in. informacje 
nt. możliwości pozyskania środków na rewitalizację, konserwację, renowację 
i roboty budowlane obiektów i zespołów zabytkowych i

 zorganizowano dwa bezpłatne spotkania szkoleniowo
interesariuszy procesu rewitalizacji z
i przygotowanej prezentacji multimedialnej (luty 2018 r.).

 zorganizowano we wrześniu
i Nieruchomości, podczas których rozmawiano m.in. o kamienicach i lokalach 
do remontu jako o ofercie inwestycyjnej. 

 

                                        
43 Projekt pilotażowy zakończył się w 2018 r.
44 Ankieta Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Informacje o pracach związanych z projektami OSI można śledzić na stronie 
www.bytom.pl oraz portalu www.bytomodnowa.pl

W ramach realizowanego projektu pilotażowego rewitalizacji 
nnowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”

zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

43 

funkcjonował punkt informacyjny, który m.in. prowadził działania
szkoleniowe dla interesariuszy rewitalizacji - łącznie w 2018 r.  

przeprowadzono 20 edycji dwudniowych szkoleń pn. „Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych dla sektora NGO”, które poświęcone były omówieniu możliwości 
otrzymania wsparcia finansowanego na różne przedsięwzięcia, w tym na 
projekty dot. obiektów zabytkowych; 
jeden pracownik Urzędu Miejskiego wziął udział w studiach podyplomowych 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku: Konserwacja zabytków 
architektury i urbanistyki; 

cowników Urzędu Miejskiego wzięło udział w szkoleniu „Ochrona 
gminie - aspekty prawne i praktyka” (grudzień 2018 r.);

wydano publikację pn.  „Publiczne, komercyjne i filantropijne źródła 
finansowania projektów rewitalizacyjnych (infrastrukturalnyc

Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
interesariuszy procesu rewitalizacji w Bytomiu”, którą nieodpłatnie rozdano 
zainteresowanym osobom i instytucjom; poradnik zawierał m. in. informacje 

możliwości pozyskania środków na rewitalizację, konserwację, renowację 
roboty budowlane obiektów i zespołów zabytkowych i ich otoczeni

zorganizowano dwa bezpłatne spotkania szkoleniowo
interesariuszy procesu rewitalizacji z wykorzystaniem ww. poradnika 

przygotowanej prezentacji multimedialnej (luty 2018 r.).44 
zorganizowano we wrześniu 2018 r. Forum Inwestycji Mieszkaniowych 

, podczas których rozmawiano m.in. o kamienicach i lokalach 
do remontu jako o ofercie inwestycyjnej.  

                                                 
Projekt pilotażowy zakończył się w 2018 r. 
Ankieta Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora. 
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Informacje o pracach związanych z projektami OSI można śledzić na stronie 
www.bytomodnowa.pl. 

rewitalizacji „Bytom Odnowa.  
nnowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” realizowanego na 

współfinansowanego ze środków Unii 
Programu Operacyjnego Pomoc 

funkcjonował punkt informacyjny, który m.in. prowadził działania doradcze 
łącznie w 2018 r.  

przeprowadzono 20 edycji dwudniowych szkoleń pn. „Pozyskiwanie środków 
były omówieniu możliwości 

na różne przedsięwzięcia, w tym na 

studiach podyplomowych 
Katowicach na kierunku: Konserwacja zabytków 

szkoleniu „Ochrona 
aspekty prawne i praktyka” (grudzień 2018 r.); 

filantropijne źródła 
(infrastrukturalnych i społecznych) 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ – poradnik dla 
interesariuszy procesu rewitalizacji w Bytomiu”, którą nieodpłatnie rozdano 
zainteresowanym osobom i instytucjom; poradnik zawierał m. in. informacje 

możliwości pozyskania środków na rewitalizację, konserwację, renowację 
ich otoczeniu; 

zorganizowano dwa bezpłatne spotkania szkoleniowo-doradcze dla 
em ww. poradnika 

2018 r. Forum Inwestycji Mieszkaniowych 
, podczas których rozmawiano m.in. o kamienicach i lokalach 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Fot. 67. Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości

Fot. 68. Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości (źródło: www.bytomodnowa).
 
 

Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości (źródło: www.bytomodnowa).
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(źródło: www.bytomodnowa). 

 
(źródło: www.bytomodnowa). 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+
 

Został opracowany w celu skutecznego i sprawnego przejścia przez proces 
kompleksowej rewitalizacji miasta. Dokument był niezbędny do możliwości ubiegania 
się o pieniądze unijne w ramach 
kierunek rozwoju i ścieżki, jakimi powinno miasto podąż
z jakich źródeł powinny b
najpilniejsze na danym obszarze.
Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+
w Bytomiu w dniu 27 lutego 2017 r. (Uchwała nr XXXVIII/487/17).
Pod koniec marca 2019 r., po dwóch latach od przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu został przeprowadzony 
monitoring GPR, w którym wskazano, że część znajdujących się w GPR projektów nie 
przystaje do realnych potrzeb miasta.
wyniknęły na etapie realizacji zadań lub ich pojawienie się nie zostało przewidziane 
przed przystąpieniem do procesu rewitalizacji. W dokumencie znalazły się również 
rekomendacje, w którym kierunku powinien zmieniać się Gminny Program Rewitalizacji 
Bytom 2020+. W maju i czerwcu
rewitalizacyjnych do GPR
na poprawę wizerunku miasta, zgłosiły się gównie wspólnoty mieszkaniowe, ale 
i również instytucje kulturalne
Zdecydowana większość fiszek dotyczyła remontó
pomysły na zagospodarowanie p
nieinwestycyjne. Spośród 180 propozycji wybrano 148, które trafiły na listę 
uzupełniającą.  Uchwała w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rew
Bytom 2020+” została przyjęta
uwzględnione w aktualizacji dotyczą ulicy Dworcowej, Zauł
ul. Batorego 2, Wrocławskiej 6, Rycerskiej 1, Szymanowskiego 2, Mickiewicza, 
Głębokiej, Matejki, Katowickiej, Rostka. Powstaną lokale wspomagane przy 
ul. Korfantego i Czarnieckiego. Zostanie uporządkowany skwarna rogu lic Kolejowej 
i Wrocławskiej. W całym mieście
i strefy dla seniorów. 
pl. Karin Stanek, ul. Matejki, ul. Prusa, ul. Alojzjanów, Kościół św. Jacka, dawną kopalnię 
„Rozbark”, Nową Kolonię Robotniczą na Bobrku
pięciu planowanych do realizacji projektów w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych wyniesie prawie 
25 mln zł. Natomiast 12 planowanych do realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych w
realizowane do końca 2022 roku.
                                        
45 www.bytomodnowa.pl. 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ 

Został opracowany w celu skutecznego i sprawnego przejścia przez proces 
kompleksowej rewitalizacji miasta. Dokument był niezbędny do możliwości ubiegania 
się o pieniądze unijne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji

cieżki, jakimi powinno miasto podążać, by wyjść z kryzysu. Wskazał
z jakich źródeł powinny być finansowane działania, ustalił też, jakie działania są 
najpilniejsze na danym obszarze. 
Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ został przyjęty przez Radę Miejską 

Bytomiu w dniu 27 lutego 2017 r. (Uchwała nr XXXVIII/487/17). 
Pod koniec marca 2019 r., po dwóch latach od przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu został przeprowadzony 

ring GPR, w którym wskazano, że część znajdujących się w GPR projektów nie 
przystaje do realnych potrzeb miasta. Monitoring ujawnił szereg problemów, które 
wyniknęły na etapie realizacji zadań lub ich pojawienie się nie zostało przewidziane 

eniem do procesu rewitalizacji. W dokumencie znalazły się również 
rekomendacje, w którym kierunku powinien zmieniać się Gminny Program Rewitalizacji 

W maju i czerwcu trwał nabór uzupełniających przedsięwzięć 
do GPR-u. Swoje pomysły mogli zgłaszać wszyscy, którzy maja pomysł 

na poprawę wizerunku miasta, zgłosiły się gównie wspólnoty mieszkaniowe, ale 
również instytucje kulturalne, parafie, a także przedsiębiorcy 

Zdecydowana większość fiszek dotyczyła remontów kamienic, pojawiły się również 
pomysły na zagospodarowanie podwórek i rewaloryzację zieleni, a także 

Spośród 180 propozycji wybrano 148, które trafiły na listę 
Uchwała w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rew

przyjęta przez bytomskich radnych 23 września 2019 r.
uwzględnione w aktualizacji dotyczą ulicy Dworcowej, Zaułku, 

Batorego 2, Wrocławskiej 6, Rycerskiej 1, Szymanowskiego 2, Mickiewicza, 
Głębokiej, Matejki, Katowickiej, Rostka. Powstaną lokale wspomagane przy 

Korfantego i Czarnieckiego. Zostanie uporządkowany skwarna rogu lic Kolejowej 
całym mieście powstaną też nowe tereny rekreacyjne, place zabaw 
ów. Rewitalizacja obejmie również przestrzenie publiczne przy 

Karin Stanek, ul. Matejki, ul. Prusa, ul. Alojzjanów, Kościół św. Jacka, dawną kopalnię 
„Rozbark”, Nową Kolonię Robotniczą na Bobrku, oraz Kolonię Zgorzelec

do realizacji projektów w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych wyniesie prawie 
25 mln zł. Natomiast 12 planowanych do realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych wyniesie ponad 73 mln zł. Wybrane projekty będą 
realizowane do końca 2022 roku.45 
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Został opracowany w celu skutecznego i sprawnego przejścia przez proces 
kompleksowej rewitalizacji miasta. Dokument był niezbędny do możliwości ubiegania 

Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Wytyczył 
ać, by wyjść z kryzysu. Wskazał, 

też, jakie działania są 

został przyjęty przez Radę Miejską 

Pod koniec marca 2019 r., po dwóch latach od przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu został przeprowadzony 

ring GPR, w którym wskazano, że część znajdujących się w GPR projektów nie 
Monitoring ujawnił szereg problemów, które 

wyniknęły na etapie realizacji zadań lub ich pojawienie się nie zostało przewidziane 
eniem do procesu rewitalizacji. W dokumencie znalazły się również 

rekomendacje, w którym kierunku powinien zmieniać się Gminny Program Rewitalizacji 
trwał nabór uzupełniających przedsięwzięć 

omysły mogli zgłaszać wszyscy, którzy maja pomysł 
na poprawę wizerunku miasta, zgłosiły się gównie wspólnoty mieszkaniowe, ale 

 i stowarzyszenia. 
w kamienic, pojawiły się również 

odwórek i rewaloryzację zieleni, a także zadania 
Spośród 180 propozycji wybrano 148, które trafiły na listę 

Uchwała w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. 
przez bytomskich radnych 23 września 2019 r. Projekty 

 budynków  przy 
Batorego 2, Wrocławskiej 6, Rycerskiej 1, Szymanowskiego 2, Mickiewicza, 

Głębokiej, Matejki, Katowickiej, Rostka. Powstaną lokale wspomagane przy 
Korfantego i Czarnieckiego. Zostanie uporządkowany skwarna rogu lic Kolejowej 

powstaną też nowe tereny rekreacyjne, place zabaw 
Rewitalizacja obejmie również przestrzenie publiczne przy 

Karin Stanek, ul. Matejki, ul. Prusa, ul. Alojzjanów, Kościół św. Jacka, dawną kopalnię 
, oraz Kolonię Zgorzelec. Łączny koszt 

do realizacji projektów w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych wyniesie prawie 
25 mln zł. Natomiast 12 planowanych do realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 

Wybrane projekty będą 
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3.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z zabytkami
 

3.2.1. Szlaki o charakterze ponadregionalnym
 

Bytom położony jest przy dawnym, głównym europejskim trakcie handlowym            
biegnącym z zachodu na wschód Europy, zwanym 
którego fragmenty pokrywają się z dawnym szlakiem pielgrzymkowym 
Drogą św. Jakuba, wiodącą z Europy 
w Hiszpanii. Szlak oznaczony jest znakiem muszli, atrybutem św. Jakuba Starszego. 
Na terenie Diecezji Gliwickiej szlak biegnie na długości 35 km i wpada od strony 
Radzionkowa, biegnąc przez: Bytom 
Zbrosławice, Księży Las, Łubie, Zacharzowice, Toszek. Opuszcza teren diecezji 
w Pawłowicach i kieruje się na Górę św. Anny. 

 
3.2.2. Szlaki o charakterze regionalnym

 
Na terenie miasta Bytomia przebiegają trasy i szlaki turystyczne oparte

materialnym dziedzictwie kulturowym:
 

1) Szlak Zabytków Techniki
przystąpił do sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH 
European Route of Industrial Heritage). Na szlaku 
bytomskie:  

 
 Elektrociepłownia w Szombierkach 

wybudowana przez spółkę Schaffgot
roku.), 

 obiekty Górnośląskiej Kolei
Główny Wąskotorowy do stacji Miasteczko Śląskie
dodatkową atrakcją jest zespół

 

Fot. 69. Górnośląska Kolej Wąskotorowa

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z zabytkami

Szlaki o charakterze ponadregionalnym 

Bytom położony jest przy dawnym, głównym europejskim trakcie handlowym            
z zachodu na wschód Europy, zwanym Drogą Królewską

którego fragmenty pokrywają się z dawnym szlakiem pielgrzymkowym 
, wiodącą z Europy wschodniej do Santiago de Compostela 

Hiszpanii. Szlak oznaczony jest znakiem muszli, atrybutem św. Jakuba Starszego. 
terenie Diecezji Gliwickiej szlak biegnie na długości 35 km i wpada od strony 

Radzionkowa, biegnąc przez: Bytom – Suchą Górę, Repty Śl
Zbrosławice, Księży Las, Łubie, Zacharzowice, Toszek. Opuszcza teren diecezji 

Pawłowicach i kieruje się na Górę św. Anny.  

Szlaki o charakterze regionalnym 

Na terenie miasta Bytomia przebiegają trasy i szlaki turystyczne oparte
materialnym dziedzictwie kulturowym: 

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – szlak 13
przystąpił do sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH 
European Route of Industrial Heritage). Na szlaku położone są dwa obiekty 

lektrociepłownia w Szombierkach (dawna elektrownia węglowa 
wybudowana przez spółkę Schaffgotsch Bergwerksgesellschaft GmbH 

biekty Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej. Jej trasa prowadzi ze stacji Bytom 
Główny Wąskotorowy do stacji Miasteczko Śląskie Wąskotorowe. 
dodatkową atrakcją jest zespół stacji kolejowej Bytom Karb Wąskotorowy.

. Górnośląska Kolej Wąskotorowa (źródło: www.polskieszlaki.pl
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2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z zabytkami 

Bytom położony jest przy dawnym, głównym europejskim trakcie handlowym            
Drogą Królewską (Via Regia), 

którego fragmenty pokrywają się z dawnym szlakiem pielgrzymkowym 
wschodniej do Santiago de Compostela 

Hiszpanii. Szlak oznaczony jest znakiem muszli, atrybutem św. Jakuba Starszego. 
terenie Diecezji Gliwickiej szlak biegnie na długości 35 km i wpada od strony 

Suchą Górę, Repty Śląskie, Ptakowice, 
Zbrosławice, Księży Las, Łubie, Zacharzowice, Toszek. Opuszcza teren diecezji 

Na terenie miasta Bytomia przebiegają trasy i szlaki turystyczne oparte na 

13 stycznia 2010 r. 
przystąpił do sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH – 

położone są dwa obiekty 

(dawna elektrownia węglowa 
sch Bergwerksgesellschaft GmbH  w 1920 

Wąskotorowej. Jej trasa prowadzi ze stacji Bytom 
Wąskotorowe. W Bytomiu 

ytom Karb Wąskotorowy. 

 
ródło: www.polskieszlaki.pl). 
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2) Szlak Husarii Polskiej, Szlak 
Zygmunta Kleszczyńskiego
i 70-tych XX w.  

 
3) Ścieżki spacerowe powstałe w ramach projektu

wytyczeniu i oznakowaniu 6 tras turystycznych
pokazujących najciekawsze obiekty związane z historią miasta i szeroko rozumianym 
dziedzictwem kulturowym:
1. Trasa 1 (zielona) . 

obronnych, miejsca bram miejskich, 
św. Ducha, WNMP, archit
ul. Podgórna – 
synagogi), – ul. Korfantego 
ul. J. Józefczaka –
pl. Kościuszki –  
ul. ks. Koziołka – 

 

Fot. 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Szlak Husarii Polskiej, Szlak Powstańców Śląskich, Szlak Tysiąclecia, Szlak 
Zygmunta Kleszczyńskiego – trasy turystyczne powstałe jeszcze w latach 60

3) Ścieżki spacerowe powstałe w ramach projektu „Bytom na 6”
oznakowaniu 6 tras turystycznych w mieście, w tym jednej rowerowej

pokazujących najciekawsze obiekty związane z historią miasta i szeroko rozumianym 
dziedzictwem kulturowym:  

Trasa 1 (zielona) . „Staromiejska”: układ urbanistyczny, przebieg murów 
obronnych, miejsca bram miejskich, fosy miejskiej, kościoły św. Wojciecha, 

Ducha, WNMP, architektura secesyjna i historyzująca, kino Gloria, 
 pl. Grunwaldzki (historia „Kryształowej Nocy” i 

ul. Korfantego – ul. Krakowska – kościół św. Ducha 
– pl. Klasztorny – ul. Szymanowskiego – Rynek 

  ul. Orląt Lwowskich – ul. Jainty – ul. Webera 
 Rynek. 

Fot. 70. Fragment Rynku. Widok na Rynek 7. 
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Powstańców Śląskich, Szlak Tysiąclecia, Szlak 
trasy turystyczne powstałe jeszcze w latach 60-tych                     

”, polegającego na 
, w tym jednej rowerowej 

pokazujących najciekawsze obiekty związane z historią miasta i szeroko rozumianym 

: układ urbanistyczny, przebieg murów 
kościoły św. Wojciecha, 

i historyzująca, kino Gloria, Rynek 7 – 
(historia „Kryształowej Nocy” i zniszczenia 

kościół św. Ducha – 
Rynek – ul. Gliwicka – 

ul. Webera – ul. Mariacka – 
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2. Trasa 2 (czerwona)  
Śląska, IV Liceum Ogólnokształcące, szkoła muzyczna, ciekawe architektonicznie 
kamienice: Rynek 7 
ul. Jagiellońska –
ul. Małgorzatki (na wzgórze św. Małgorzaty i z powrotem) 
dworcem kolejowym 
ul. Moniuszki – ul. Dworcowa 

Fot. 71
 

3. Trasa 3 (żółta) 
św. Jacka, Muzeum Górnośląskie, II LO: Rynek 7 
Sobieskiego – Muzeum Górnośląskie 
ul. Żeromskiego 
ul. Rodziewiczówny 
ul. Św. Kingi – 
ul. Piłsudskiego 
Rynek. 

 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

2. Trasa 2 (czerwona)  „Na wzgórze św. Małgorzaty”: historia kolei i dworców, Opera 
Śląska, IV Liceum Ogólnokształcące, szkoła muzyczna, ciekawe architektonicznie 
kamienice: Rynek 7 – ul. Piastów Bytomskich – pl. Sikorskiego 

– ul. Miarki – wiadukt pod linią kolejową 
ul. Małgorzatki (na wzgórze św. Małgorzaty i z powrotem) 

em kolejowym – pl. Wolskiego – ul. Powstańców Warszawskich 
ul. Dworcowa – pl. Kościuszki – ul. Gliwicka – 

     

71. Ulica Dworcowa. Fragment zachodniej pierzei.

Trasa 3 (żółta) „Po Rozbarku”: budynek Starostwa Powiatowego, kościół 
Jacka, Muzeum Górnośląskie, II LO: Rynek 7 – ul. Podgórna 

Muzeum Górnośląskie – ul. Piłsudskiego –
Żeromskiego – ul. Matejki – kościół św. Jacka – ul. Witczaka 

iewiczówny – ul. Konopnickiej – ul. Floriańska – 
 ul. Rodziewiczówny – ul. Brzezińska –

Piłsudskiego – ul. Matejki – ul. Szkolna – ul. Korfantego 
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: historia kolei i dworców, Opera 
Śląska, IV Liceum Ogólnokształcące, szkoła muzyczna, ciekawe architektonicznie 

pl. Sikorskiego – ul. Moniuszki –                              
wiadukt pod linią kolejową – ul. Zabrzańska –                         

ul. Małgorzatki (na wzgórze św. Małgorzaty i z powrotem) – przejście pod 
ul. Powstańców Warszawskich –                      

 Rynek. 

 
. Ulica Dworcowa. Fragment zachodniej pierzei. 

Starostwa Powiatowego, kościół 
ul. Podgórna – pl. Jana III 

– ul. Korfantego – 
ul. Witczaka – ul. Musialika – 

 pl. Św. Barbary – 
– ul. Witczaka – 

ul. Korfantego –ul. Rycerska – 
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4. Trasa 4 (niebieska) „
Podwyższenia Krzyża Św., cmentarze bytomskie, budowle secesyjne, 
historyzujące, modernistyczne: Rynek 7 
i z powrotem) –
ul. Chrzanowskiego 
al. Legionów– ul. Piekarska (do cmentarzy:
i z powrotem) – ul. Piłsudskiego 

5. Trasa 5 (czarna) „Północna część 
tramwaj nr 38, modernistyczne osiedla
św. Barbary: Rynek 7 
ul. Żołnierza Polskiego p
ul. Powstańców Śląskich 
ul. Artura Grottgera 
ul. Chrobrego – ul. Webera 

6. Trasa 6 (jasnozielona) „
huty „Bobrek”, szyb „Krystyna”, elektrociepłownia „Szombierki”, stacja kolei 
wąskotorowej  w Bytomiu

 

Fot. 72. Elektrociepłownia Szombierki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

eska) „Bytom nostalgiczny 1870-1945”: kościół św. Trójcy, 
Podwyższenia Krzyża Św., cmentarze bytomskie, budowle secesyjne, 
historyzujące, modernistyczne: Rynek 7 – ul. Jainty – ul. Piekarska (do poczty 

– ul. Wrocławska – Urząd Miejski, Park M
Chrzanowskiego – ul. Strzelców Bytomskich (do LO nr I 

ul. Piekarska (do cmentarzy: Mater Dolorosa
ul. Piłsudskiego – ul. Strażacka – Rynek. 

5. Trasa 5 (czarna) „Północna część miasta” Północna część miasta”
tramwaj nr 38, modernistyczne osiedla z końca lat 20. XX w, kościół 

Barbary: Rynek 7 – ul. Strażacka – ul. Piłsudskiego –
Żołnierza Polskiego pl. Akademicki – ul. Prusa – ul. Mickiewi
Powstańców Śląskich – ul. Piotra Woźniaka – ul. Akacjowa 
Artura Grottgera – kościół Św. Barbary –   ul. Czarnieckiego 

ul. Webera – ul. Murarska – ul. ks. Koziołka – 
elona) „Postindustrialna –rowerowa”: Bolko Loft, pozostałości 

huty „Bobrek”, szyb „Krystyna”, elektrociepłownia „Szombierki”, stacja kolei 
w Bytomiu-Karbiu). 

Elektrociepłownia Szombierki (źródło: www.bytom.pl
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: kościół św. Trójcy, 
Podwyższenia Krzyża Św., cmentarze bytomskie, budowle secesyjne, 

ul. Piekarska (do poczty 
, Park Miejski, – 

(do LO nr I i  z powrotem) – 
Mater Dolorosa i żydowskiego 

Północna część miasta”: wieża ciśnień, 
z końca lat 20. XX w, kościół 

– pl. Sobieskiego – 
ul. Mickiewicza – 

ul. Akacjowa – aleja Marka – 
ul. Czarnieckiego – pl. Słowiański – 

 Rynek. 
”: Bolko Loft, pozostałości 

huty „Bobrek”, szyb „Krystyna”, elektrociepłownia „Szombierki”, stacja kolei 

 
ródło: www.bytom.pl). 
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4) Ścieżki dydaktyczne:
1. „Ciekawe drzewa Lasu Bytomskiego

w zachodnim fragmencie Lasu Bytomskiego w pobliżu leśniczówki Miechowice. 
Ma ona ok. 2.2 km długości i tworzy nieregularny romb. Jego wschodni 
wierzchołek sięga osiedla 
ul. Relaksowej. Wierzchołek północny stanowi skrzyżowanie kilku dróg leśnych 
i żółtego turystycznego Szlaku im. Z. Kleszczyńskiego, zachodni wierzchołek 
stanowi kraniec Doliny Trzech Stawów, a południowy 
Pomocy Społecznej. Ścieżka umożliwia poznanie pospolitych jak i egzotycznych 
drzew, będących efektem nasadzeń XIX
rodziny von Tiele
międzywojennego. W drzewostanie występują 
wejmutka, robinia akacjowa, wiąz górski i polny, klony pospolite, klony jawory 
i klony polne (paklony), buk zwyczajny odmiany lacinata z liśćmi strzępolistnymi 
i purpurowy, dąb szypułkowy, czerwony i błotny, limba, daglezja, tul
amerykański, świerk kłujący i serbski, cypryśnik Lawsona, grujecznik japoński, 
lipa drobnolistna i choina kanadyjska.
potężny – jeden 
120 cm i wysokości

 
2. „Las Segiecki” w Suchej Górze. Ścieżka 

i składa się z ośmiu pól obserwacyjnych, które pozwalają na prześledzenie 
zróżnicowanej flory i fauny. Jej początek znajduje się na przedłużeniu 
ul. Blachówka i leśną drogą, 
na stoku Srebrnej Góry. Pola obserwacyjne 1,2,3 obejmują teren lasów głównie 
bukowych z ich bogatym runem (m.in.
szczawik zajęczy i kruszczyk). Wzdłuż ścieżki widoczne
o średnicy ponad 10 m i głębokości 4
nr 4 dominuje las mieszany ze świerkami, sosnami, brzozami i młodymi 
drzewami różnych gatunków; w podszyciu rosną gęsto krzewy malin i jeżyn. 
Od pola nr 4 ścieżka biegnie 
stawków w miejscu wyrobisk kopalni rud, m.in.
Segieckiego Potoku z podmokłymi łąkami, naprzeciwko wzgórza na Hipolicie. 
Nad doliną króluje potężny buk o ok. 40 m wys. Ścieżka dydaktycz
dawną drogą transportową urobku, obok buka o obw. 398 cm do 
ul. Blachówka. W pobliżu pola obserwacyjnego 
złotogłów, zaobserwowano również dziewięćsiła bezłodygowego (rośliny 
prawnie chronione). Na podwórzu pierwsz
o obw. 400 cm. Warto także czarnym szlakiem podejść do pola obserwacyjnego 

                                        
46 https://www.bytom.pl/ciekawe

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

dydaktyczne: 
Ciekawe drzewa Lasu Bytomskiego” w Miechowicach. Ścieżka 

w zachodnim fragmencie Lasu Bytomskiego w pobliżu leśniczówki Miechowice. 
Ma ona ok. 2.2 km długości i tworzy nieregularny romb. Jego wschodni 
wierzchołek sięga osiedla domków jednorodzinnych na przedłużeniu 

Relaksowej. Wierzchołek północny stanowi skrzyżowanie kilku dróg leśnych 
żółtego turystycznego Szlaku im. Z. Kleszczyńskiego, zachodni wierzchołek 

stanowi kraniec Doliny Trzech Stawów, a południowy – 
Pomocy Społecznej. Ścieżka umożliwia poznanie pospolitych jak i egzotycznych 
drzew, będących efektem nasadzeń XIX-wiecznych właścicieli tych lasów 
rodziny von Tiele-Winckler oraz starostów bytomskich okresu 
międzywojennego. W drzewostanie występują m.in.: sosna czarna i sosna 
wejmutka, robinia akacjowa, wiąz górski i polny, klony pospolite, klony jawory 

klony polne (paklony), buk zwyczajny odmiany lacinata z liśćmi strzępolistnymi 
i purpurowy, dąb szypułkowy, czerwony i błotny, limba, daglezja, tul
amerykański, świerk kłujący i serbski, cypryśnik Lawsona, grujecznik japoński, 
lipa drobnolistna i choina kanadyjska. Jednym z ciekawszych okazów jest 

 z najstarszych w lesie bytomskim – dąb szypułkowy 
120 cm i wysokości 27 m.46 

” w Suchej Górze. Ścieżka ta prowadzi przez 
składa się z ośmiu pól obserwacyjnych, które pozwalają na prześledzenie 

zróżnicowanej flory i fauny. Jej początek znajduje się na przedłużeniu 
Blachówka i leśną drogą, prowadzącą w kierunku Rept, biegnie w głąb lasu 

na stoku Srebrnej Góry. Pola obserwacyjne 1,2,3 obejmują teren lasów głównie 
bukowych z ich bogatym runem (m.in. kopytnik, konwalia majowa, fiołek leśny, 
szczawik zajęczy i kruszczyk). Wzdłuż ścieżki widoczne 

średnicy ponad 10 m i głębokości 4 m. Wokół pola obserwacyjnego 
dominuje las mieszany ze świerkami, sosnami, brzozami i młodymi 

drzewami różnych gatunków; w podszyciu rosną gęsto krzewy malin i jeżyn. 
pola nr 4 ścieżka biegnie w kierunku południowym obok śródleśnych 

stawków w miejscu wyrobisk kopalni rud, m.in. żelaza do skraju lasu w dolinie 
Segieckiego Potoku z podmokłymi łąkami, naprzeciwko wzgórza na Hipolicie. 
Nad doliną króluje potężny buk o ok. 40 m wys. Ścieżka dydaktycz
dawną drogą transportową urobku, obok buka o obw. 398 cm do 

Blachówka. W pobliżu pola obserwacyjnego nr 7 rośnie dość licznie lilia 
złotogłów, zaobserwowano również dziewięćsiła bezłodygowego (rośliny 
prawnie chronione). Na podwórzu pierwszego domu rośnie wiekowa lipa 

obw. 400 cm. Warto także czarnym szlakiem podejść do pola obserwacyjnego 
                                                 

https://www.bytom.pl/ciekawe-drzewa-lasu-bytomskiego dostęp 04 sierpnia 2020 r.
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Ścieżka usytuowana jest 
w zachodnim fragmencie Lasu Bytomskiego w pobliżu leśniczówki Miechowice. 
Ma ona ok. 2.2 km długości i tworzy nieregularny romb. Jego wschodni 

domków jednorodzinnych na przedłużeniu 
Relaksowej. Wierzchołek północny stanowi skrzyżowanie kilku dróg leśnych 

żółtego turystycznego Szlaku im. Z. Kleszczyńskiego, zachodni wierzchołek 
 sąsiedztwo Domu 

Pomocy Społecznej. Ścieżka umożliwia poznanie pospolitych jak i egzotycznych 
wiecznych właścicieli tych lasów – 

Winckler oraz starostów bytomskich okresu 
m.in.: sosna czarna i sosna 

wejmutka, robinia akacjowa, wiąz górski i polny, klony pospolite, klony jawory 
klony polne (paklony), buk zwyczajny odmiany lacinata z liśćmi strzępolistnymi 

i purpurowy, dąb szypułkowy, czerwony i błotny, limba, daglezja, tulipanowiec 
amerykański, świerk kłujący i serbski, cypryśnik Lawsona, grujecznik japoński, 

Jednym z ciekawszych okazów jest 
dąb szypułkowy o obwodzie 

prowadzi przez rezerwat Segiet 
składa się z ośmiu pól obserwacyjnych, które pozwalają na prześledzenie 

zróżnicowanej flory i fauny. Jej początek znajduje się na przedłużeniu 
kierunku Rept, biegnie w głąb lasu 

na stoku Srebrnej Góry. Pola obserwacyjne 1,2,3 obejmują teren lasów głównie 
kopytnik, konwalia majowa, fiołek leśny, 

 są worpie, często 
m. Wokół pola obserwacyjnego 

dominuje las mieszany ze świerkami, sosnami, brzozami i młodymi 
drzewami różnych gatunków; w podszyciu rosną gęsto krzewy malin i jeżyn. 

w kierunku południowym obok śródleśnych 
żelaza do skraju lasu w dolinie 

Segieckiego Potoku z podmokłymi łąkami, naprzeciwko wzgórza na Hipolicie. 
Nad doliną króluje potężny buk o ok. 40 m wys. Ścieżka dydaktyczna prowadzi 
dawną drogą transportową urobku, obok buka o obw. 398 cm do 

rośnie dość licznie lilia 
złotogłów, zaobserwowano również dziewięćsiła bezłodygowego (rośliny 

ego domu rośnie wiekowa lipa 
obw. 400 cm. Warto także czarnym szlakiem podejść do pola obserwacyjnego 

dostęp 04 sierpnia 2020 r. 
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nr 8 na płaskowyżu nad nieczynnym kamieniołomem dolomitu „Blachówka”, 
skąd roztacza się wyjątkowo piękny widok na 50
kamieniołomu. (Z prz
 

3. Obszar Warowny „Śląsk” w Łagiewnikach. Punkty oporu Łagiewniki i Godula
Ścieżka pokazuje fragment fortyfikacji stałych OWŚ, położonych w bytomskiej 
dzielnicy Łagiewniki (przed II wojną światową leżących po 
i rudzkiej dzielnicy Godula. Trasa zaczyna się obok schronu bojowego na granicy 
Bytomia i Chorzowa (przystanek tramwajowy Łagiewniki cmen
kolejno przez schron bojowy przy ul. Krzyżowej,
ul. Spacerowej (niegdyś z armatą polową 75 mm )
na prywatnej posesji przy ulicy Fabrycznej dwukondygnacyjny schron bojowy 
z półkopułą pancerną oraz dwa schrony bojowe usytuowane na zalesionym 
terenie dawnych hałd i w zabagnionej dolinie L
można kontynuować wycieczkę do Rudy Śląskiej 
Edwarda Wieczorka "Bytom i okolice").

 
4. „Szlakiem Matki Ewy

Miechowickiego kościoła Św. Krzyża, ulicą Dzierżona obok ruin pałacu Tiele
Wincklerów, następnie ul. Matki Ewy 
pokoju i Domku Matki Ewy (Ewy von Tiele
ustawiono 5 ilustrowanych tablic, info
historii zamku i rodziny von Tiele
ewangelickim, o historii zespołu budowli charytatywnych „Ostoja Pokoju” 
i życiu i działalnoś
von Tiele-Winckler.

 
Ponadto Wydział Inżynierii Środowiska jest w trakcie opracowania koncepcji 
utworzenia nowego zespołu przyrodniczo 
obejmować będzie obszar pomiędzy ulicą Suchogórską a ulicą Stolarzowicką
stanowiący dolinę segieckiego potoku oraz kompleksy leśne Hipolit i Piekielec. 
omawiany był na spotkaniu 
Kolejnym etapem prac będzie zlecenie wykonania inwentaryzacji przyrodniczo
historycznej, która ma obejmować cenne dla tego obszaru gatunki flory i fauny oraz 
ciekawostki historyczne”

                                        
47 https://www.bytom.pl/las-
48 https://www.bytom.pl/obszar

2020 r. 
49 https://www.bytom.pl/szlak
50 Ankieta Wydziału Inżynierii Środowiska.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

nr 8 na płaskowyżu nad nieczynnym kamieniołomem dolomitu „Blachówka”, 
skąd roztacza się wyjątkowo piękny widok na 50
kamieniołomu. (Z przewodnika Edwarda Wieczorka "Bytom i 

Obszar Warowny „Śląsk” w Łagiewnikach. Punkty oporu Łagiewniki i Godula
Ścieżka pokazuje fragment fortyfikacji stałych OWŚ, położonych w bytomskiej 
dzielnicy Łagiewniki (przed II wojną światową leżących po 

rudzkiej dzielnicy Godula. Trasa zaczyna się obok schronu bojowego na granicy 
Bytomia i Chorzowa (przystanek tramwajowy Łagiewniki cmen
kolejno przez schron bojowy przy ul. Krzyżowej, ciężki schron bojowy przy 

owej (niegdyś z armatą polową 75 mm ), następnie przez usytuowany 
na prywatnej posesji przy ulicy Fabrycznej dwukondygnacyjny schron bojowy 

półkopułą pancerną oraz dwa schrony bojowe usytuowane na zalesionym 
terenie dawnych hałd i w zabagnionej dolinie Lipinki.  Z ul. Kolonia Zygmunta 
można kontynuować wycieczkę do Rudy Śląskiej – Goduli. 
Edwarda Wieczorka "Bytom i okolice").48 

Szlakiem Matki Ewy” w Miechowicach. Licząca 800 m trasa 
Miechowickiego kościoła Św. Krzyża, ulicą Dzierżona obok ruin pałacu Tiele
Wincklerów, następnie ul. Matki Ewy – do zespołu ewangelickiego Ostoja 
pokoju i Domku Matki Ewy (Ewy von Tiele-Winckler). Na jej przebiegu 

lustrowanych tablic, informujących o historii kościoła Św.
historii zamku i rodziny von Tiele-Winckler, o miechowickim kościele 
ewangelickim, o historii zespołu budowli charytatywnych „Ostoja Pokoju” 

życiu i działalności samej Matki Ewy – najmłodszego dziecka Waleski i H
Winckler.49 

Wydział Inżynierii Środowiska jest w trakcie opracowania koncepcji 
utworzenia nowego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego w Bytomiu, który 

obszar pomiędzy ulicą Suchogórską a ulicą Stolarzowicką
stanowiący dolinę segieckiego potoku oraz kompleksy leśne Hipolit i Piekielec. 
omawiany był na spotkaniu z Muzeum Górnośląskim oraz Nadleśnictwem Brynek.
Kolejnym etapem prac będzie zlecenie wykonania inwentaryzacji przyrodniczo

ma obejmować cenne dla tego obszaru gatunki flory i fauny oraz 
ciekawostki historyczne”50 

                                                 
-segiecki dostęp 04 sierpnia 2020 r. 

https://www.bytom.pl/obszar-warowny-slask-punkty-oporu-lagiewniki-i-godula

https://www.bytom.pl/szlak-matki-ewy dostęp 04 sierpnia 2020 r. 
ydziału Inżynierii Środowiska. 
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nr 8 na płaskowyżu nad nieczynnym kamieniołomem dolomitu „Blachówka”, 
skąd roztacza się wyjątkowo piękny widok na 50-metrową ścianę 

 okolice").47 

Obszar Warowny „Śląsk” w Łagiewnikach. Punkty oporu Łagiewniki i Godula. 
Ścieżka pokazuje fragment fortyfikacji stałych OWŚ, położonych w bytomskiej 
dzielnicy Łagiewniki (przed II wojną światową leżących po stronie polskiej) 

rudzkiej dzielnicy Godula. Trasa zaczyna się obok schronu bojowego na granicy 
Bytomia i Chorzowa (przystanek tramwajowy Łagiewniki cmentarz) i prowadzi 

ciężki schron bojowy przy 
, następnie przez usytuowany 

na prywatnej posesji przy ulicy Fabrycznej dwukondygnacyjny schron bojowy 
półkopułą pancerną oraz dwa schrony bojowe usytuowane na zalesionym 

Z ul. Kolonia Zygmunta 
Goduli. (Z przewodnika 

Licząca 800 m trasa prowadzi od 
Miechowickiego kościoła Św. Krzyża, ulicą Dzierżona obok ruin pałacu Tiele-

do zespołu ewangelickiego Ostoja 
Winckler). Na jej przebiegu 

rmujących o historii kościoła Św. Krzyża, 
Winckler, o miechowickim kościele 

ewangelickim, o historii zespołu budowli charytatywnych „Ostoja Pokoju” 
najmłodszego dziecka Waleski i Huberta 

Wydział Inżynierii Środowiska jest w trakcie opracowania koncepcji 
ego w Bytomiu, który 

obszar pomiędzy ulicą Suchogórską a ulicą Stolarzowicką, 
stanowiący dolinę segieckiego potoku oraz kompleksy leśne Hipolit i Piekielec. Temat 

ąskim oraz Nadleśnictwem Brynek. 
Kolejnym etapem prac będzie zlecenie wykonania inwentaryzacji przyrodniczo-

ma obejmować cenne dla tego obszaru gatunki flory i fauny oraz 

godula dostęp 04 sierpnia 
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4. Realizacja zadań Priorytetu III
PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 
TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ
 

4.1.  Edukacja społeczności lokalnej w kwestii znaczenia dziedzictwa 
 
4.1.1. Promocja kultury poprzez nagrody i konkursy dla osób, stowarzyszeń za wybitne 

osiągnięcia w kulturze i jej upowszechnianie.
 
Nagrody i wyróżnienia przyznane przez 
2019, w dziedzinie kultury.
 
MUZA - Nagroda Prezydenta Bytomia
za  twórczość artystyczną w
Przyznaje się ją w trzech kategoriach: osiągnięcia twórcze, upowszechnianie kultury 
oraz zarządzanie kulturą.  
 
2018 rok: 

- Henryk Fudali w kategorii osiągnięcia twórcze
- Anna Papierzańska w kategorii upowszechnienie kultury
- Organizatorzy Bytom Film Festiwal w kategorii upowszechniania  kultury
- Krzysztof Wydro w kategorii upowszechniania kultury i osiągnięć twórczych
- Chór Uniwersytetu III wieku w kategorii upowszechniania kultury
 

2019 rok: 
- Dorota Hadrian 
osiągnięcia twórcze.
zarówno w kulturze jak i popkulturze. 
Współczesnej Kronika, realizowała projekty angażujące bytomskie dzieci, między 
innymi wychowanków bytomskich domów dziecka.
- Elżbieta Mendakiewicz 
Baletowej. Nagrodę otrzymała za upowszechnianie kultury.
- Władysław Szymański 
Uznany na świecie naukowiec, wirtuoz
Organizator Bytomskich Koncertów Organowych, które od kilkunastu lat 
przyciągają wybitnych twórców oraz młode talenty.

 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Realizacja zadań Priorytetu III 
PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 
TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ     

Edukacja społeczności lokalnej w kwestii znaczenia dziedzictwa 

Promocja kultury poprzez nagrody i konkursy dla osób, stowarzyszeń za wybitne 
osiągnięcia w kulturze i jej upowszechnianie. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Miasta Bytomia w latach 2018
, w dziedzinie kultury. 

rezydenta Bytomia w dziedzinie kultury -  Muza jest formą uznania 
twórczość artystyczną w danym roku lub za całokształt dokonań artystycznych. 

trzech kategoriach: osiągnięcia twórcze, upowszechnianie kultury 
oraz zarządzanie kulturą.  Laureatami  Muzy  zostali:  

Henryk Fudali w kategorii osiągnięcia twórcze 
Anna Papierzańska w kategorii upowszechnienie kultury 
Organizatorzy Bytom Film Festiwal w kategorii upowszechniania  kultury
Krzysztof Wydro w kategorii upowszechniania kultury i osiągnięć twórczych
Chór Uniwersytetu III wieku w kategorii upowszechniania kultury

Dorota Hadrian - artystka, rzeźbiarka, nagrodę otrzymała w kategorii 
osiągnięcia twórcze. podejmująca w swoich pracach walkę ze stereotypami 
zarówno w kulturze jak i popkulturze. We współpracy 
Współczesnej Kronika, realizowała projekty angażujące bytomskie dzieci, między 
innymi wychowanków bytomskich domów dziecka.  

Elżbieta Mendakiewicz - wieloletnia dyrektorka Ogólnokształcącej Szkoły 
Nagrodę otrzymała za upowszechnianie kultury. 

Władysław Szymański w kategorii upowszechnianie kultury i osiągnięcia twórcze
a świecie naukowiec, wirtuoz i kompozytor  muzyki organowej.

tomskich Koncertów Organowych, które od kilkunastu lat 
przyciągają wybitnych twórców oraz młode talenty. 

ch 2018-2019 

82 

PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 

Edukacja społeczności lokalnej w kwestii znaczenia dziedzictwa kulturowego 

Promocja kultury poprzez nagrody i konkursy dla osób, stowarzyszeń za wybitne 

Miasta Bytomia w latach 2018-

Muza jest formą uznania 
danym roku lub za całokształt dokonań artystycznych. 

trzech kategoriach: osiągnięcia twórcze, upowszechnianie kultury 

Organizatorzy Bytom Film Festiwal w kategorii upowszechniania  kultury 
Krzysztof Wydro w kategorii upowszechniania kultury i osiągnięć twórczych 
Chór Uniwersytetu III wieku w kategorii upowszechniania kultury 

, nagrodę otrzymała w kategorii za 
walkę ze stereotypami 

 z Centrum Sztuki 
Współczesnej Kronika, realizowała projekty angażujące bytomskie dzieci, między 

rektorka Ogólnokształcącej Szkoły 

w kategorii upowszechnianie kultury i osiągnięcia twórcze. 
muzyki organowej.  

tomskich Koncertów Organowych, które od kilkunastu lat 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Medal Miasta Bytomia 
wspólnoty osób i instytucji, których osiągnięcia w różnych dziedzinach
i sukces przekłada się na rozwój, dobry wizerunek i promocję naszego miasta
Medale Miasta Bytomia w 2018 podczas gali będącej częścią obchodów 100
niepodległości roku otrzymali:
- Marek Broncel za osiągnięcia w dziedzinie sportowej
- Mieczysław Szemalikowski za osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej
- Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych za osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej
 
Medale Miasta Bytomia w 2019 podczas gali będącej częścią obchodów 100
niepodległości roku otrzym
 
- Aleksandra Hyla – w dziedzinie kulturalnej, 
- Przemysław Matyjaszek 
- Adam Wilk – w dziedzinie społecznej
- Antoni Wojciechowski 
- Dorota Żuber – w dziedzinie społecznej,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom 
- Towarzystwo Sportowe „Szombierki” 
 

Fot. 73. Medal Miasta Bytomia 2019. Laureaci (źródło: www.bytom.pl)
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 - to forma honorowego uznania dla zasłużonych dla naszej 
wspólnoty osób i instytucji, których osiągnięcia w różnych dziedzinach

sukces przekłada się na rozwój, dobry wizerunek i promocję naszego miasta
Medale Miasta Bytomia w 2018 podczas gali będącej częścią obchodów 100
niepodległości roku otrzymali: 

Marek Broncel za osiągnięcia w dziedzinie sportowej, 
Mieczysław Szemalikowski za osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej, 
Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych za osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej

Medale Miasta Bytomia w 2019 podczas gali będącej częścią obchodów 100
niepodległości roku otrzymali:  

w dziedzinie kulturalnej,  
Przemysław Matyjaszek – w dziedzinie sportowej,  

w dziedzinie społecznej, 
Antoni Wojciechowski – w dziedzinie gospodarczej, 

w dziedzinie społecznej, 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom – w dziedzinie społecznej,
Towarzystwo Sportowe „Szombierki” – w dziedzinie sportowej. 

. Medal Miasta Bytomia 2019. Laureaci (źródło: www.bytom.pl)
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honorowego uznania dla zasłużonych dla naszej 
wspólnoty osób i instytucji, których osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, praca 

sukces przekłada się na rozwój, dobry wizerunek i promocję naszego miasta   
Medale Miasta Bytomia w 2018 podczas gali będącej częścią obchodów 100-lecia 

 
Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych za osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej. 

Medale Miasta Bytomia w 2019 podczas gali będącej częścią obchodów 100-lecia 

w dziedzinie społecznej, 

 
. Medal Miasta Bytomia 2019. Laureaci (źródło: www.bytom.pl). 
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Nagroda „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy.
i bezinteresownie poświęcili się służbie drugiemu człowiekowi, kontynuując ideę 
propagowaną przez Ewę von Tiele
W 2018 r. nagrodę otrzymali:
- Kazimierz Speczyk z Zabrza, 
zaangażowany jest w rozwiązywanie problemów bezdomności i uzależnień, integrację 
oraz pomoc ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
inicjatyw, między innymi 
Stowarzyszenia „Żyj i daj żyć” Organizacji Pożytku Publicznego w Zabrzu oraz Domu 
„Pokora” dla osób bezdomnych, jak również za organizacji wyjazdów integracyjno 
rehabilitacyjno – szkoleniowych. Nagrodę przyznano również za koordynację
systemu wychodzenia z bezdomności i utworzenie w Zabrzu Poczekalni 
jako pierwszego ogniwa tego systemu oraz stworzenie warunków pracy dla osób 
bezrobotnych i wykluczonych społecznie poprzez założenie Spółdzielni Socjalnej Usług 
Różnych „Skuteczni” w Zabrzu.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło 
w Bytomiu otrzymało nagrodę w kategorii 
o jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, dar je
idei pomagania, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia, a w szczególności za gotowość niesienia pomocy innym.
Nagroda „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy jest przyznawana przez przedstaw
Samorządu Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy 
Bytom, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko
Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu 
 
W 2019 r. nagrodzono: 
- Ksiądz Jerzy Dzierżanowski 
w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu odpowiedzialny jest 
za funkcjonowanie trzech Instytucji: Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Katolickiego 
Ośrodka Adopcyjnego i 
kapelan więzienny, członek Rady do spraw Rodziny przy Województwie Opolskim, 
a także Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. W oparciu o autorski program prowadzi zajęcia 
dla przyszłych małżeństw oraz szkołę
 
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Nagroda „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy. Nagroda przyznawana tym którzy 
bezinteresownie poświęcili się służbie drugiemu człowiekowi, kontynuując ideę 

propagowaną przez Ewę von Tiele-Winckler, czyli Matkę Ewę. 
W 2018 r. nagrodę otrzymali: 

z Zabrza, zgłoszony przez Stowarzyszenie „Żyj i daj żyć”. Laureat 
zaangażowany jest w rozwiązywanie problemów bezdomności i uzależnień, integrację 
oraz pomoc ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej.  Autorem
inicjatyw, między innymi pierwszy w Zabrzu Klubu Abstynentów „Nowe Życie”, 
Stowarzyszenia „Żyj i daj żyć” Organizacji Pożytku Publicznego w Zabrzu oraz Domu 
„Pokora” dla osób bezdomnych, jak również za organizacji wyjazdów integracyjno 

szkoleniowych. Nagrodę przyznano również za koordynację
systemu wychodzenia z bezdomności i utworzenie w Zabrzu Poczekalni 
jako pierwszego ogniwa tego systemu oraz stworzenie warunków pracy dla osób 
bezrobotnych i wykluczonych społecznie poprzez założenie Spółdzielni Socjalnej Usług 

nych „Skuteczni” w Zabrzu.  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło 

otrzymało nagrodę w kategorii  podmiot zbiorowy. Kapituła doceniła dbanie 
o jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, dar jednoczenia ludzi wokół 
idei pomagania, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia, a w szczególności za gotowość niesienia pomocy innym.
Nagroda „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy jest przyznawana przez przedstaw
Samorządu Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy 
Bytom, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafii 

Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach. 

 
Ksiądz Jerzy Dzierżanowski - kategoria indywidualna. Ksiądz Jerzy Dzierżanowski 
ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu odpowiedzialny jest 
funkcjonowanie trzech Instytucji: Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Katolickiego 

 Opiekuńczego oraz Domu Matki i Dziecka w Opolu. Ponadto 
kapelan więzienny, członek Rady do spraw Rodziny przy Województwie Opolskim, 

także Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. W oparciu o autorski program prowadzi zajęcia 
dla przyszłych małżeństw oraz szkołę rodziców. 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom – w kategorii zbiorowej
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Nagroda przyznawana tym którzy całkowicie 
bezinteresownie poświęcili się służbie drugiemu człowiekowi, kontynuując ideę 

Stowarzyszenie „Żyj i daj żyć”. Laureat 
zaangażowany jest w rozwiązywanie problemów bezdomności i uzależnień, integrację 

utorem wielu cennych 
entów „Nowe Życie”, 

Stowarzyszenia „Żyj i daj żyć” Organizacji Pożytku Publicznego w Zabrzu oraz Domu 
„Pokora” dla osób bezdomnych, jak również za organizacji wyjazdów integracyjno – 

szkoleniowych. Nagrodę przyznano również za koordynację i wsparcie 
systemu wychodzenia z bezdomności i utworzenie w Zabrzu Poczekalni – Ogrzewalni 
jako pierwszego ogniwa tego systemu oraz stworzenie warunków pracy dla osób 
bezrobotnych i wykluczonych społecznie poprzez założenie Spółdzielni Socjalnej Usług 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło 
Kapituła doceniła dbanie 

dnoczenia ludzi wokół 
idei pomagania, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia, a w szczególności za gotowość niesienia pomocy innym. 
Nagroda „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy jest przyznawana przez przedstawicieli 
Samorządu Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy 

Augsburskiego w RP oraz Parafii 

kategoria indywidualna. Ksiądz Jerzy Dzierżanowski 
ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu odpowiedzialny jest 
funkcjonowanie trzech Instytucji: Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Katolickiego 

Opiekuńczego oraz Domu Matki i Dziecka w Opolu. Ponadto 
kapelan więzienny, członek Rady do spraw Rodziny przy Województwie Opolskim, 

także Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. W oparciu o autorski program prowadzi zajęcia 

w kategorii zbiorowej 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Bytomska Nagroda Europejska 2019
działalność, mającą szczególne znaczenie dla miasta. Bytomska Nagroda Europejska 
przyznawana jest od 2
z Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Krystyna Jastal, prezes 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
m.in: Ludwig Schweig, Johannes Gayda, Monika 
Aleksander Sieroń, Jerzy Pieniążek czy Katarzyna Moś.
 
- Elżbieta Bieńkowska, ministrem rozwoju regionalnego (2007 
wtedy Bytom uznano za miasto wymagające szczególnej pomocy ze strony Unii 
Europejskiej i objęto wsparciem w wysokości 100 mln euro z Programu Regionalnego 
Województwa Śląskiego 2014
- Janusz Wiatr współtworzył wiele projektów z Obszaru Strategicznej Interwencji, m.in. 
dotyczących  kościołów: św. Małgorzaty, św. Jacka, Centrum Terapii Uzależnień, czy  
Beceku. Zanim Polska znalazła się w UE, pisał projekty z funduszy przed akcesyjnych 
PHARE dotyczące remontów bytomskich ulic czy kamienic. Brał też udział w projektach 
badawczych RESCUE i MASU
projektowo-szkoleniową.
- Die BRUCKE, Instytutu Integracji i Międzynarodowych Kontaktów Wydziału Urzędu 
Miasta Recklinghausen. Instytut pomaga w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, 
wskazując  partnerów do projektów o
wymiany grup sportowych, zespołów artystycznych czy wyjazdy studyjne. Instytut Die 
Brücke jest miejscem, do którego zwracają się obcokrajowcy nie posiadający 
obywatelstwa niemieckiego, mieszkający 
mówiący różnymi językami. 
 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Rozbark 10 maja 2019 r., miejscu 
świadczącym o tym, jak europejskie dotacje mogą przywrócić życie zdegradowanym 
przestrzeniom. 
Dawna cechownia, w której górnicy przez dziesiątki lat załatwiali ważne sprawy 
służbowe przed zjazdem na dół i po wyjściu na powierzchnię, dziś służy tancerzom 
tańca współczesnego. Koszt całej inwestycji wyceniono na prawie 18 milionów złotych. 
60 procent tej kwoty s
Regionalnego.51 
 
 
 
 
 
                                        
51 Ankieta Wydziału Kultury i Sportu.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Bytomska Nagroda Europejska 2019. Wyróżnienie promujące proeuropejską 
działalność, mającą szczególne znaczenie dla miasta. Bytomska Nagroda Europejska 
przyznawana jest od 2005 roku. Wówczas jej laureatkami zostały: Halina Bieda 

Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Krystyna Jastal, prezes 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
m.in: Ludwig Schweig, Johannes Gayda, Monika Hegemann, Jerzy Buzek, Anita Olejek, 
Aleksander Sieroń, Jerzy Pieniążek czy Katarzyna Moś. 

Elżbieta Bieńkowska, ministrem rozwoju regionalnego (2007 - 
wtedy Bytom uznano za miasto wymagające szczególnej pomocy ze strony Unii 
Europejskiej i objęto wsparciem w wysokości 100 mln euro z Programu Regionalnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020 (Obszar Strategicznej Interwencji).

Janusz Wiatr współtworzył wiele projektów z Obszaru Strategicznej Interwencji, m.in. 
ów: św. Małgorzaty, św. Jacka, Centrum Terapii Uzależnień, czy  

Beceku. Zanim Polska znalazła się w UE, pisał projekty z funduszy przed akcesyjnych 
PHARE dotyczące remontów bytomskich ulic czy kamienic. Brał też udział w projektach 
badawczych RESCUE i MASURIN finansowanych ze środków unijnych. Dziś kieruje firmą 

szkoleniową. 
Instytutu Integracji i Międzynarodowych Kontaktów Wydziału Urzędu 

Miasta Recklinghausen. Instytut pomaga w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, 
tnerów do projektów o zasięgu międzynarodowym. Organizował 

wymiany grup sportowych, zespołów artystycznych czy wyjazdy studyjne. Instytut Die 
Brücke jest miejscem, do którego zwracają się obcokrajowcy nie posiadający 
obywatelstwa niemieckiego, mieszkający lub zamierzający osiąść w
mówiący różnymi językami.  

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Rozbark 10 maja 2019 r., miejscu 
świadczącym o tym, jak europejskie dotacje mogą przywrócić życie zdegradowanym 

wnia, w której górnicy przez dziesiątki lat załatwiali ważne sprawy 
służbowe przed zjazdem na dół i po wyjściu na powierzchnię, dziś służy tancerzom 

Koszt całej inwestycji wyceniono na prawie 18 milionów złotych. 
60 procent tej kwoty stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

                                                 
Ankieta Wydziału Kultury i Sportu. 
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Wyróżnienie promujące proeuropejską 
działalność, mającą szczególne znaczenie dla miasta. Bytomska Nagroda Europejska 

005 roku. Wówczas jej laureatkami zostały: Halina Bieda 
Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Krystyna Jastal, prezes 

Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
Hegemann, Jerzy Buzek, Anita Olejek, 

 2013). To właśnie 
wtedy Bytom uznano za miasto wymagające szczególnej pomocy ze strony Unii 
Europejskiej i objęto wsparciem w wysokości 100 mln euro z Programu Regionalnego 

2020 (Obszar Strategicznej Interwencji). 
Janusz Wiatr współtworzył wiele projektów z Obszaru Strategicznej Interwencji, m.in. 

ów: św. Małgorzaty, św. Jacka, Centrum Terapii Uzależnień, czy  
Beceku. Zanim Polska znalazła się w UE, pisał projekty z funduszy przed akcesyjnych 
PHARE dotyczące remontów bytomskich ulic czy kamienic. Brał też udział w projektach 

RIN finansowanych ze środków unijnych. Dziś kieruje firmą 

Instytutu Integracji i Międzynarodowych Kontaktów Wydziału Urzędu 
Miasta Recklinghausen. Instytut pomaga w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, 

zasięgu międzynarodowym. Organizował 
wymiany grup sportowych, zespołów artystycznych czy wyjazdy studyjne. Instytut Die 
Brücke jest miejscem, do którego zwracają się obcokrajowcy nie posiadający 

lub zamierzający osiąść w Recklinghausen, 

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Rozbark 10 maja 2019 r., miejscu 
świadczącym o tym, jak europejskie dotacje mogą przywrócić życie zdegradowanym 

wnia, w której górnicy przez dziesiątki lat załatwiali ważne sprawy 
służbowe przed zjazdem na dół i po wyjściu na powierzchnię, dziś służy tancerzom 

Koszt całej inwestycji wyceniono na prawie 18 milionów złotych. 
tanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Fot. 74. Bytomska Nagroda Europejska 2019 Laureaci (źródło: 

Fot. 7

 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Bytomska Nagroda Europejska 2019 Laureaci (źródło: www.bytomodnowa.pl
 

Fot. 75. Bytomska Nagroda Europejska 2019  
 (źródło: www.bytomodnowa.pl). 

ch 2018-2019 

86 

 
www.bytomodnowa.pl). 
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4.1.2. Edukacja społeczności lokalnej poprzez organizowanie wystaw, konferencji, 
konkursów, lekcji muzealnych

 
Na mapie kulturalnej Bytomia dużą rolę odgrywa 

(instytucja kultury Samorządu Województwa
organizowało liczne przedsięwzięcia 
 
Wystawiennictwo 
Wystawy realizowane w siedzibie MGB :
 
Wystawy stałe – gmach główny (pl. 

1. Przyroda Górnego Śląska. Lasy. Wody i mokradła
2. Z życia ludu śląskiego XIX

Fot. 76-77. Gmach główny Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego oraz 
pod siedzibą Muzeum od strony ulicy Korfantego

 
 
Wystawy czasowe w siedzibie MGB:

1. Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku (1 października 2017
stycznia 2018)  

2. 100 x 100. Nasze stulecie (16 maja
3. Śląska Rzecz 2017 (6 września
4. Śląskie betlejki i szopki z Ameryki Południowej 

grudnia 2018–3 lutego 2019) 
5. Górnośląskie kroszonki (30.03
6. Na rozdrożu… życie codzienne górnoślązaków w okresie powstań śląskich 

i plebiscytu (14.08.2019 
7. Rewizje 3. Katowice 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

społeczności lokalnej poprzez organizowanie wystaw, konferencji, 
konkursów, lekcji muzealnych 

Na mapie kulturalnej Bytomia dużą rolę odgrywa Muzeum Górnośląskie
(instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego), które w latach 20

przedsięwzięcia poświęcone historii, tradycji i kulturze miasta:

Wystawy realizowane w siedzibie MGB : 

gmach główny (pl. Jana III Sobieskiego) 
Przyroda Górnego Śląska. Lasy. Wody i mokradła 
Z życia ludu śląskiego XIX–XX wieku  

Gmach główny Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego oraz 
pod siedzibą Muzeum od strony ulicy Korfantego (fot. Witalis Szołtys).

Wystawy czasowe w siedzibie MGB: 
Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku (1 października 2017

100 x 100. Nasze stulecie (16 maja–2 grudnia 2018) 
Śląska Rzecz 2017 (6 września–14 października 2018) 

betlejki i szopki z Ameryki Południowej – Boże Narodzenie bez granic (12 
3 lutego 2019)  

Górnośląskie kroszonki (30.03- 28.04.2019)    
Na rozdrożu… życie codzienne górnoślązaków w okresie powstań śląskich 

plebiscytu (14.08.2019 - 31.10.2019)      
Rewizje 3. Katowice - Warszawa - Katowice (19.09.2019 - 29.12.2019
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społeczności lokalnej poprzez organizowanie wystaw, konferencji, 

uzeum Górnośląskie 
Śląskiego), które w latach 2018-2019 

poświęcone historii, tradycji i kulturze miasta: 

 
Gmach główny Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego oraz „diament” 

Witalis Szołtys). 

Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku (1 października 2017–31 

Boże Narodzenie bez granic (12 

   
Na rozdrożu… życie codzienne górnoślązaków w okresie powstań śląskich 

   
29.12.2019)  
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8. Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty (17.10.2019  
16.02.2020)  

9. W betlejemskiej stajence. Betlejki i szopki z Azji (12.12.201
10. Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Jerzy Szydłowski 

Mistrza (21 września 2017
11. Górnośląskie kroszonki (18 marca
12. Ballada o mieście (7

 
Program pilotażowy  „Pogotowie kultur

1. Zrealizowano  pilotażowy program „Pogotowie kulturalne”, który
znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z
nowotworową, wśród tych, którzy
odporności i wielogodzinnych sesji w
kulturalnym. Program przygotowany został przez
a realizowany jest w
w Katowicach i Śląskim Towarzystwem Muzycznym.

2. „Muzeum na wyłączność” to
historią, zabytkami archeologicznymi i
przyrodniczymi i zagadnieniami konserwatorskimi.

3. „Pogotowie muzyczne” to
osobom oczekującym na badania znaleźć chwilę wytchnienia i w
rozładować negatywne emocje związane ze
kontakt z kulturą wysoką.

4. Podczas trwania programu pilotażowego 
w tygodniu. Ze względu na
tygodnia. 

Fot. 78. Oprowadzanie kuratorskie po Galerii Malarstwa Polskiego
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty (17.10.2019  

W betlejemskiej stajence. Betlejki i szopki z Azji (12.12.2019 -
Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Jerzy Szydłowski 
Mistrza (21 września 2017–4 marca 2018)  
Górnośląskie kroszonki (18 marca–15 kwietnia 2018)  
Ballada o mieście (7–30 czerwca 2018)  

„Pogotowie kulturalne”  w Centrum Onkologii w Katowicach  

Zrealizowano  pilotażowy program „Pogotowie kulturalne”, który
znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z
nowotworową, wśród tych, którzy z przyczyn zdrowotnych, z

wielogodzinnych sesji w szpitalu nie mogą uczestniczyć w
kulturalnym. Program przygotowany został przez Muzeum Górnośląskie w

realizowany jest w ścisłej współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
kim Towarzystwem Muzycznym. 

wyłączność” to spotkania, które umożliwiają kontakt ze
historią, zabytkami archeologicznymi i etnograficznymi, z

zagadnieniami konserwatorskimi. 
„Pogotowie muzyczne” to szereg koncertów muzyki klasycznej, które pozwalają 
osobom oczekującym na badania znaleźć chwilę wytchnienia i w
rozładować negatywne emocje związane ze stresem, a jednocześnie zapewnią 

kulturą wysoką. 
Podczas trwania programu pilotażowego spotkania kulturalne odbywały się raz 

względu na cykle leczenia spotkania były prowadzone w

Oprowadzanie kuratorskie po Galerii Malarstwa Polskiego (fot. Witalis Szołtys).
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Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty (17.10.2019  

- 02.02.2020) 
Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Jerzy Szydłowski – sylwetka 

w Centrum Onkologii w Katowicach   

Zrealizowano  pilotażowy program „Pogotowie kulturalne”, który ma na celu 
znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z chorobą 

przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej 
mogą uczestniczyć w życiu 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 

spotkania, które umożliwiają kontakt ze sztuką, 
etnograficznymi, z eksponatami 

ertów muzyki klasycznej, które pozwalają 
osobom oczekującym na badania znaleźć chwilę wytchnienia i w naturalny sposób 

jednocześnie zapewnią 

spotkania kulturalne odbywały się raz 
cykle leczenia spotkania były prowadzone w różne dni 

 
(fot. Witalis Szołtys). 
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Nagrody i wyróżnienia 
1. Nominacja do Sybilli 2017 za działania konserwatorskie:

Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bytomiu”.
2. Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 

2017: 
 Kategoria wystawy 
 Kategoria prace konserwatorskie: „

Mojżeszowego w Bytomiu”.
3. Wyróżnienie dla  filmu „EC Szombierki. Historia i teraźniejszość”, reż. Alicja 

Schatton, podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych 
i Wojskowych w Warszawie (produkcja MGB).

4. Statuetka Słoneczniki 2019 za najbardziej rozwojową inicjatywę edukacyjną dla 
dzieci w kategorii Przyroda za „Leśne biuro śledcze” oraz 5 nominacji do nagród 
Słoneczniki. 
 

Pikniki muzealne: 
 Piknik archeologiczny

 

Fot. 
 

 

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Sybilli 2017 za działania konserwatorskie:
Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bytomiu”. 
Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 

Kategoria wystawy – „Z głową w chmurach” 
Kategoria prace konserwatorskie: „Dom Modlitwy Kongregacji Wyznania 
Mojżeszowego w Bytomiu”. 
Wyróżnienie dla  filmu „EC Szombierki. Historia i teraźniejszość”, reż. Alicja 
Schatton, podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych 

Wojskowych w Warszawie (produkcja MGB). 
ka Słoneczniki 2019 za najbardziej rozwojową inicjatywę edukacyjną dla 

dzieci w kategorii Przyroda za „Leśne biuro śledcze” oraz 5 nominacji do nagród 

Piknik archeologiczny 

Fot. 79. Piknik archeologiczny (fot. Witalis Szołtys). 
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Sybilli 2017 za działania konserwatorskie: „Dom Modlitwy 

Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 

Dom Modlitwy Kongregacji Wyznania 

Wyróżnienie dla  filmu „EC Szombierki. Historia i teraźniejszość”, reż. Alicja 
Schatton, podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych 

ka Słoneczniki 2019 za najbardziej rozwojową inicjatywę edukacyjną dla 
dzieci w kategorii Przyroda za „Leśne biuro śledcze” oraz 5 nominacji do nagród 
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Konkursy: 

 Konkurs gwary śląskiej
 Górnośląskie Kroszonki
 XIX. edycja konkursu historycznego Towarzystwa Miłośników Bytomia
 

Fot. 80-81. Konkurs gwary śląskiej i Górnośląskie Kroszonki

Konferencje:  
 Wzgórze św. Małgorzaty w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych 
 Konferencja Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Entomologicznego                            

i Ludoznawczego
 VI Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Granice wolności 

Niepodległej (1918

Pokazy filmów: 

 Projekcja filmu EC Szombierki  (Industriada) 
 
Wykłady:  

 Zeppeliny na śląskim niebie. Gliwice/Gleiwitz x2
 Noc kryształowa w Bytomiu
 Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
 Krucha elegancja 
 Śladami bytomskich ewangelików
 "Śpiewajmy i grajmy Mu..." O kolędowaniu na Śląsku
 Karnawał, zapusty, ostatki na Śląsku i nie tylko
 Ślązaków portret własny
 Śląsk jakim go widzę 
 Nasze śląskie Hollywood
 Plecionki, zisty, szołdry, rolszinki i zołlajery 
 Moja śląska pasja 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Konkurs gwary śląskiej 
Górnośląskie Kroszonki 
XIX. edycja konkursu historycznego Towarzystwa Miłośników Bytomia

Konkurs gwary śląskiej i Górnośląskie Kroszonki  (fot. Witalis Szołtys).
 

Wzgórze św. Małgorzaty w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych 
Konferencja Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Entomologicznego                            
i Ludoznawczego 
VI Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Granice wolności –

dległej (1918–1922)”, 

Projekcja filmu EC Szombierki  (Industriada)  

Zeppeliny na śląskim niebie. Gliwice/Gleiwitz x2 
Noc kryształowa w Bytomiu 
Cmentarze ewangelickie w Bytomiu 
Krucha elegancja - w świecie śląskiej porcelany 
Śladami bytomskich ewangelików 
"Śpiewajmy i grajmy Mu..." O kolędowaniu na Śląsku 
Karnawał, zapusty, ostatki na Śląsku i nie tylko 
Ślązaków portret własny 
Śląsk jakim go widzę - prezentacja najnowszych zdjęć fotografów ze śląska
Nasze śląskie Hollywood 
Plecionki, zisty, szołdry, rolszinki i zołlajery - wielkanocne fajrowanie po ślonsku
Moja śląska pasja - kolekcjoner czasu 
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XIX. edycja konkursu historycznego Towarzystwa Miłośników Bytomia 

 
(fot. Witalis Szołtys). 

Wzgórze św. Małgorzaty w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych  
Konferencja Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Entomologicznego                            

– granice 

prezentacja najnowszych zdjęć fotografów ze śląska 

wielkanocne fajrowanie po ślonsku 
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 100 śląskich wzorów i kolorów
 Projektowanie na motywach regionalnych
 Pruskie regimenty na Śląsku
 Śląska kartografia
 Co widać z Zeppel
 Jak to się pisze po naszymu. Śląsk w kontekście
 Śląskie epitafia na porcelanie
 Śląskie epitafia na porcelanie
 Zaginione dzieła sztuki na Śląsku
 Co my tutaj mamy? Kolekcja judaików Muzeum Górnośląskiego
 Godki o umrzikach, czyli 
 Noc kryształowa w Bytomiu
 Ślonsk dlo bajtli 
 Śląska architektura modernistyczna
 Historia Żydów na Górnym Śląsku...
 Śląski blues w teorii i praktyce
 Kolekcjoner bytomskich tajemnic
 Odkrywanie kultury. Żydowskie zabytki na Górnym Śląsk
 Śląsk jakim go widzę 
 Nasze śląskie Hollywood. Prezentacja archiwalnych filmów dokumentalnych ze 

Śląska 
 Ikony dizajnu województwa śląskiego
 Do ślubu po Śląsku
 Śladami bytomskich Żydów
 Architektura synagog na 
 Śląsku od rzeczy. Pamięć indywidualna a pamięć zbiorowa
 Wytrwałe. Rola społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytów
 Śladami bytomskich Żydów
 Wojciech Korfanty. Komisarz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 

oceny 
 Ryczka, moczka i klopszta
 Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919 
 Słowo o powstaniach. Słownik Powstań Śląskich.
 Wojeciech Korfanty w listopadzie 1918 roku: między Berlinem, Poznaniem, 

Warszawą i Bytomiem
 Kolekcja judaików Muzeum Górnośląskiego

podsumowanie przeprowadzonych prac konserwatorskich
 Słodka historia pierniczka

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

100 śląskich wzorów i kolorów 
Projektowanie na motywach regionalnych 
Pruskie regimenty na Śląsku 
Śląska kartografia 
Co widać z Zeppelina. Zeppelin w Bytomiu 1929 
Jak to się pisze po naszymu. Śląsk w kontekście 
Śląskie epitafia na porcelanie 
Śląskie epitafia na porcelanie 
Zaginione dzieła sztuki na Śląsku 
Co my tutaj mamy? Kolekcja judaików Muzeum Górnośląskiego
Godki o umrzikach, czyli o Śląsku który odchodzi 
Noc kryształowa w Bytomiu 

 
Śląska architektura modernistyczna 
Historia Żydów na Górnym Śląsku... 
Śląski blues w teorii i praktyce 
Kolekcjoner bytomskich tajemnic 
Odkrywanie kultury. Żydowskie zabytki na Górnym Śląsku. JUDAIKA
Śląsk jakim go widzę - prezentacja fotografii ze Śląska 
Nasze śląskie Hollywood. Prezentacja archiwalnych filmów dokumentalnych ze 

Ikony dizajnu województwa śląskiego 
Do ślubu po Śląsku 
Śladami bytomskich Żydów 
Architektura synagog na Śląsku 
Śląsku od rzeczy. Pamięć indywidualna a pamięć zbiorowa 
Wytrwałe. Rola społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytów
Śladami bytomskich Żydów 
Wojciech Korfanty. Komisarz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 

Ryczka, moczka i klopsztanga, czyli jak żyją śląskie rzeczy 
Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919 – 1921 
Słowo o powstaniach. Słownik Powstań Śląskich. 
Wojeciech Korfanty w listopadzie 1918 roku: między Berlinem, Poznaniem, 
Warszawą i Bytomiem 
Kolekcja judaików Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu po kuracji 
podsumowanie przeprowadzonych prac konserwatorskich 
Słodka historia pierniczka 
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Co my tutaj mamy? Kolekcja judaików Muzeum Górnośląskiego 

u. JUDAIKA 

Nasze śląskie Hollywood. Prezentacja archiwalnych filmów dokumentalnych ze 

Wytrwałe. Rola społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytów 

Wojciech Korfanty. Komisarz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego - próba 

Wojeciech Korfanty w listopadzie 1918 roku: między Berlinem, Poznaniem, 

w Bytomiu po kuracji - 
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Inne wydarzenia:  
 Industriada
 Noc w Muzeum

Fot. 
 

Fot. 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Industriada 
Noc w Muzeum 

Fot. 82. Noc w Muzeum (fot. Witalis Szołtys). 

Fot. 83. Noc w Muzeum (fot. Witalis Szołtys). 
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Wydawnictwa:  
 Pocztówki z dawnym Bytomiem

poprawione),  
 Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich 

i plebiscytu (katalog wystawy)
 Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań ś

i plebiscytu (folder przystosowany do potrzeb osób niedowidzących) 
wystawy), 

 Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty
 Zanim nastała Polska. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku

w okresie powstań i plebiscytu. Wybór tekstów źródłowych
 POLSKĘ WIDZIELI… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym 

Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 „Bytom w przedwojennej fotografii”
  „Historia i teraźniejszość 
  „Pocztówki z dawnym Bytomiem”
  „Bytom w dawnej fotografii
  Leszek Engelking

tożsamość, mit”,
  „Górny Śląsk w dawnej fot
  „Śląskie światy. Fotografie Paula Rothera”

 

        
Fot. 84. Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty, 

 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Pocztówki z dawnym Bytomiem (teczka z kartami, wydanie drugie, 

Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich 
(katalog wystawy),  

Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań ś
(folder przystosowany do potrzeb osób niedowidzących) 

Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty (katalog wystawy)
Zanim nastała Polska. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku

powstań i plebiscytu. Wybór tekstów źródłowych, 
POLSKĘ WIDZIELI… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym 
Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,   
Bytom w przedwojennej fotografii” [kalendarz 2018], 
Historia i teraźniejszość EC Szombierki” [DVD z filmem], 
Pocztówki z dawnym Bytomiem” [teczka z kartami],  
Bytom w dawnej fotografii (Beuthen in alten Bildern)”,  

Leszek Engelking „Bytom w literaturze. Dzieła, miejsce, zakorzenienie, 
”, 

Górny Śląsk w dawnej fotografii” [kalendarz 2019],  
Śląskie światy. Fotografie Paula Rothera”,  

Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty, 
eksponaty. 
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(teczka z kartami, wydanie drugie, 

Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich 

Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich, 
(folder przystosowany do potrzeb osób niedowidzących) (katalog 

(katalog wystawy),  
Zanim nastała Polska. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku, 

POLSKĘ WIDZIELI… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym 

Bytom w literaturze. Dzieła, miejsce, zakorzenienie, 

 
Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty, wydawnictwo oraz 
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Każdego roku, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
muzealne. W latach 2018 oraz 2019 w kalendarzach znalazły się przedwojenne 
fotografie miasta.   
 
 

Fot. 85
 
 
Muzeum Górnośląskie jest ponadto właścicielem dwóch nieruchomości wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. budynków przy ul. Korfantego 34 i 34a w Bytomiu. W latach 
2018-2019 Muzeum nie prowadziło większych prac konserwatorskich, jedynie w 2019 
r. wykonano i montaż poręczy przy wejściu do budynku przy ul. Korfantego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
52 Ankieta Muzeum Górnośląskiego

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

żdego roku, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wydaje kalendarz prezentujący zbiory 
W latach 2018 oraz 2019 w kalendarzach znalazły się przedwojenne 

Fot. 85. Okładka kalendarza wydanego przez MGB. 

Muzeum Górnośląskie jest ponadto właścicielem dwóch nieruchomości wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. budynków przy ul. Korfantego 34 i 34a w Bytomiu. W latach 

2019 Muzeum nie prowadziło większych prac konserwatorskich, jedynie w 2019 
wykonano i montaż poręczy przy wejściu do budynku przy ul. Korfantego.

                                                 
Ankieta Muzeum Górnośląskiego.  
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prezentujący zbiory 
W latach 2018 oraz 2019 w kalendarzach znalazły się przedwojenne 

 
 

Muzeum Górnośląskie jest ponadto właścicielem dwóch nieruchomości wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. budynków przy ul. Korfantego 34 i 34a w Bytomiu. W latach 

2019 Muzeum nie prowadziło większych prac konserwatorskich, jedynie w 2019 
wykonano i montaż poręczy przy wejściu do budynku przy ul. Korfantego.52 
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4.1.3. Edukacja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez, rajdów, 
wycieczek, festynów z dziedzictwem kulturowym w tle

 
Miasto Bytom wraz z instytucjami kultury, organizacj
(m.in. ze stowarzyszeniami, parafiami) a także innymi 
corocznie szeroko zakrojone działania mające na celu edukację społeczności lokalnej                      
w zakresie znajomości historii miasta, budowania tożsamości kulturowej oraz 
popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu 
i niematerialnego. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu jest Wydział Kultury i Sportu.
je samodzielnie, organizując lub współorganizując 
w trybie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury albo 
tzw. „małych grantów” zlecał organizacjom pozarządowym ich kompleksowe  
przeprowadzenie lub wsparcie.
Wydział organizował również uroczysto
okolicznościowych, budujących z uwagi na głębokie zakorzenienie Bytomia w historii 
dziedzictwo kulturowe naszego miasta.
 

1. Wsparcie dotacjami projektów w ramach Święta Zabytków Techniki 
„Industriada”  
a) Industrialna Katedra zaprasza 

Szombierki - 
b) Bal śląskiego Kopciuszka 

w Elektrociepłowni Szombierki 
c) Industriada w Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w 2018 i 2019 r.

2. Przedsięwzięcie: „
2018” realizowane przez Stowarzyszenie 
FORTALICIUM ,które zostało wsparte przez Gminę B
art. 19a (tzw. „mały grant”) ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Organizacja w Bytomiu międzynarodowej konferencji w ramach projektu 
unijnego programu „Europa dla obywateli” „100 la
światowej – skutki, państwa, społeczeństwa”.

4. Udział przedstawicieli Gminy Bytom w międzynarodowym projekcie unijnym: 
„Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy”.

5. Nagrody rzeczowe dla laureatów 
6. 1 marca 2018 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 
7. 3 maja 2018 r. zorganizowano obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja i 97. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Edukacja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez, rajdów, 
wycieczek, festynów z dziedzictwem kulturowym w tle 

Miasto Bytom wraz z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi 
stowarzyszeniami, parafiami) a także innymi samorządami podejmuje 

corocznie szeroko zakrojone działania mające na celu edukację społeczności lokalnej                      
w zakresie znajomości historii miasta, budowania tożsamości kulturowej oraz 
popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu – tego 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu jest Wydział Kultury i Sportu. Wydział realizował 

samodzielnie, organizując lub współorganizując przedsięwzięcia w tym zakresie lub 
w trybie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury albo 
tzw. „małych grantów” zlecał organizacjom pozarządowym ich kompleksowe  
przeprowadzenie lub wsparcie. 
Wydział organizował również uroczystości świąt narodowych, regionalnych, a także 
okolicznościowych, budujących z uwagi na głębokie zakorzenienie Bytomia w historii 
dziedzictwo kulturowe naszego miasta. 

Wsparcie dotacjami projektów w ramach Święta Zabytków Techniki 

Industrialna Katedra zaprasza - festiwal Szlaku zabytków Techniki w EC 
 Industriada 2018, 

Bal śląskiego Kopciuszka – jubileuszowy festiwal Szlaku Zabytków Techniki                    
w Elektrociepłowni Szombierki – Industriada 2019, 

w Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w 2018 i 2019 r.
Przedsięwzięcie: „Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa

” realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji 
,które zostało wsparte przez Gminę Bytom dotacją w trybie 

19a (tzw. „mały grant”) ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Organizacja w Bytomiu międzynarodowej konferencji w ramach projektu 
unijnego programu „Europa dla obywateli” „100 lat po zakończeniu I wojny 

skutki, państwa, społeczeństwa”. 
Udział przedstawicieli Gminy Bytom w międzynarodowym projekcie unijnym: 
„Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy”.
Nagrody rzeczowe dla laureatów XIII Konkursu Gwary Śląskiej.
1 marca 2018 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

3 maja 2018 r. zorganizowano obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja i 97. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. 
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Edukacja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez, rajdów, 

ami pozarządowymi 
samorządami podejmuje 

corocznie szeroko zakrojone działania mające na celu edukację społeczności lokalnej                      
w zakresie znajomości historii miasta, budowania tożsamości kulturowej oraz 

tego materialnego jak                                    
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań z ramienia Urzędu 

Wydział realizował 
przedsięwzięcia w tym zakresie lub 

w trybie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury albo 
tzw. „małych grantów” zlecał organizacjom pozarządowym ich kompleksowe  

ści świąt narodowych, regionalnych, a także 
okolicznościowych, budujących z uwagi na głębokie zakorzenienie Bytomia w historii 

Wsparcie dotacjami projektów w ramach Święta Zabytków Techniki 

festiwal Szlaku zabytków Techniki w EC 

jubileuszowy festiwal Szlaku Zabytków Techniki                    

w Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w 2018 i 2019 r. 
Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa” – Noc schronów 

Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji – PRO 
ytom dotacją w trybie 

19a (tzw. „mały grant”) ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności 

Organizacja w Bytomiu międzynarodowej konferencji w ramach projektu 
t po zakończeniu I wojny 

Udział przedstawicieli Gminy Bytom w międzynarodowym projekcie unijnym: 
„Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy”. 

su Gwary Śląskiej. 
1 marca 2018 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

3 maja 2018 r. zorganizowano obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
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8. 11 listopada 2018 r. zorg
Niepodległości. 

9. 10 listopada 2018 r. w Operze Śląskiej zorganizowano wraz z Zespołem 
Kresowym Paka Rycha doroczne wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
 

Il. 6. 
 
2019: 

 
 1 marca 2019 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, 
 3 maja 2019 r. zorganizowano obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja i 98. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
 10.09 - zorganizowano obchody 80. Ro
 10 i 11 listopada 2019 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego 

Święta Niepodległości 
z Zespołem Kresowym Paka Rycha,

 Noc Muzeów 2019 
Stowarzyszenia Sqart Gallery wsparty przez Gminę Bytom dotacją  w trybie 
art. 19a (tzw. „mały grant”) ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.,
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

11 listopada 2018 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego Święta 
 

10 listopada 2018 r. w Operze Śląskiej zorganizowano wraz z Zespołem 
Kresowym Paka Rycha doroczne wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

 
Il. 6. Noc schronów 2018, materiały promocyjne. 

1 marca 2019 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych,  
3 maja 2019 r. zorganizowano obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja i 98. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, 

zorganizowano obchody 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
10 i 11 listopada 2019 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego 
Święta Niepodległości – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

Zespołem Kresowym Paka Rycha, 
Noc Muzeów 2019 – projekt „Miasto dla sztuki, sztuka dla 
Stowarzyszenia Sqart Gallery wsparty przez Gminę Bytom dotacją  w trybie 
art. 19a (tzw. „mały grant”) ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.,
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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anizowano miejskie obchody Narodowego Święta 

10 listopada 2018 r. w Operze Śląskiej zorganizowano wraz z Zespołem 
Kresowym Paka Rycha doroczne wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

 

1 marca 2019 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci 

3 maja 2019 r. zorganizowano obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

cznicy wybuchu II Wojny Światowej, 
10 i 11 listopada 2019 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

projekt „Miasto dla sztuki, sztuka dla miasta) 
Stowarzyszenia Sqart Gallery wsparty przez Gminę Bytom dotacją  w trybie 
art. 19a (tzw. „mały grant”) ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r., o działalności 
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Ponadto Urząd Miejski w Bytomiu 

pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym, zlecając im organizację 
przedsięwzięć w omawianym zakresie. 
Zlecenia/dotacje w 2018 r.

 Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego do sc
ul. Kasztanowej (Stowarzysze
FORTALICIUM)

 Muzyka i pieśni M. Lutra i H. Schulza 
(Parafia Ewangelicko 

 Opracowanie i publikacja książki pt.: Alvin Wedemann
architekt i jego realizacje na 
i Mysłowicach) Fundacja „Kruszce Śląska”

 Wystawa „OSOBISTOŚCI I OSOBLIWOŚCI BYTOMSKIE” (Stowarzyszenie 
Jarmark Kultury)

 Organizacja dożynek 2019" 
 V Bytomski Jarmark Średniowieczny 
 Bytom i Kresy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płdn.
 Bytomskie Koncerty Organowe 
 Śląskie Manewry 

Pojazdów Militarnych
 X Wojewódzki Konkurs Kol

brzmi – Stowarzyszenie Pomost
 Konkurs na małą formę literacką

Nieobojętnych)
 Udostępnianie do zwiedzania trzech schronów w Byto

(Stowarzyszenie Pro Fortalicium)
 Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych 

 

Zlecenia/dotacje w 2019 r.

 26 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji 
Fortalicium -
1945, 

 X Miechowicki Festiwal 
ks. Norberta Bończyka i Matki Ewy Parafia Rzymsko 
w Bytomiu, 

 "Bytom i Kresy. Od przeszłości do 
Miłośników Lwowa)

 Parafia Chrystusa Króla w Bytomiu 
 Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości 

Pojazdów Militarnych
 Towarzystwo Miłośników Bytomia 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Urząd Miejski w Bytomiu współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym, zlecając im organizację 
przedsięwzięć w omawianym zakresie.  
Zlecenia/dotacje w 2018 r.: 

Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego do sc
Kasztanowej (Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji 

FORTALICIUM), 
Muzyka i pieśni M. Lutra i H. Schulza - Beuthena – koncert z prelekcją 
(Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bytomiu), 
Opracowanie i publikacja książki pt.: Alvin Wedemann
architekt i jego realizacje na Górnym Śląsku (w Bytomiu, Zabrzu 

Mysłowicach) Fundacja „Kruszce Śląska”, 
Wystawa „OSOBISTOŚCI I OSOBLIWOŚCI BYTOMSKIE” (Stowarzyszenie 
Jarmark Kultury), 
Organizacja dożynek 2019" - Parafia Chrystusa Króla w 
V Bytomski Jarmark Średniowieczny – stowarzyszenie Leo Corde
Bytom i Kresy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płdn.
Bytomskie Koncerty Organowe – Towarzystwo Miłośników Bytomia
Śląskie Manewry - Stowarzyszenie - Kompania Bytom 
Pojazdów Militarnych, 
X Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek - W grudniowe dni kolęda 

Stowarzyszenie Pomost, 
Konkurs na małą formę literacką- Bytom w 100 słowach” (Liga Kobiet 
Nieobojętnych), 
Udostępnianie do zwiedzania trzech schronów w Byto
(Stowarzyszenie Pro Fortalicium), 
Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych – Parada Pojazdów Zabytkowych

Zlecenia/dotacje w 2019 r.: 

26 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji 
-Widowisko historyczno – plenerowe pn. Walki o Miechowice 

X Miechowicki Festiwal - Muzyka w starych kościołach Miechowic 
ks. Norberta Bończyka i Matki Ewy Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Krzyża 

"Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności - edycja V" (Towarzystwo 
Miłośników Lwowa), 
Parafia Chrystusa Króla w Bytomiu - Organizacja dożynek 2019
Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości - Kompania Bytom 
Pojazdów Militarnych, 
Towarzystwo Miłośników Bytomia - Bytomskie Koncerty Organowe
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współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym, zlecając im organizację 

Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego do schronu przy 
Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji – PRO 

koncert z prelekcją 

Opracowanie i publikacja książki pt.: Alvin Wedemann, wrocławski 
(w Bytomiu, Zabrzu 

Wystawa „OSOBISTOŚCI I OSOBLIWOŚCI BYTOMSKIE” (Stowarzyszenie 

Parafia Chrystusa Króla w Bytomiu, 
stowarzyszenie Leo Corde, 

Bytom i Kresy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płdn.-Wsch.), 
Towarzystwo Miłośników Bytomia, 

Kompania Bytom - XIV Zlot 

W grudniowe dni kolęda 

Bytom w 100 słowach” (Liga Kobiet 

Udostępnianie do zwiedzania trzech schronów w Bytomiu 

Parada Pojazdów Zabytkowych. 

26 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji – Pro 
Walki o Miechowice 

Muzyka w starych kościołach Miechowic - Pamięci 
Katolicka Św. Krzyża 

edycja V" (Towarzystwo 

Organizacja dożynek 2019, 
Kompania Bytom - XV Zlot 

Bytomskie Koncerty Organowe, 
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 Bytomski Klub Samorządowy 
rocznicy wyborów z 1989 r.)

 Fundacja Korzenie 
Moniuszkowskigo)

 Stowarzyszenie POMOST 
W grudniowe dni kolęda brzmi

 Bytom w stu słowach (Liga Kobiet Nieobojętnych)
 Gra terenowa dot. 110 rocznicy kościoła pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu 

Karbiu Rzymskokatolicka Parafia pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu
 AjnfART- wjazd do kultury (Stowarzyszenie Jarmark Kultury) 

muralu na rogu ul. Gliwickiej i Rynku nawiązującego do archiwalnych 
Hotelu Lomnitz w Bytomiu)

 „Propagowanie kultury regionaln
bytomskich)” (Tow

 Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych 
 
Wydział Kultury i Sportu ponadto organizuje cykliczne uroczystości związane                 

z oficjalnymi świętami państwowymi oraz tradycjami i obrzędami religijno
kulturowymi, m.in. obchody Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, Święta Flagi, rocznice uchwalenia konstytucji 3 Maja, wybuchu 
III Powstania Śląskiego, 
orszaki Trzech Króli, Bytomska Wigilia.

W latach 2018-
uczniom udział w wielu wydarzeniach o znaczeniu edukacyjnym oraz same 
organizowały wiele przedsięwzięć promujących i popularyzujących historię miasta 
i regionu. Były to m. In.: 

 wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą naszego 
np. wycieczka rowerowa „
Józefa Piłsudskiego”
Obszaru Warownego „Śląsk”;

 wycieczki do muzeum
w Katowicach, Muzeum 
Śląskich w Świętochłowicach
Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu
(Teatr Śląski w Katowicach, Te
w Chorzowie), 
Śląskiej w Katowicach)
Tarnowicach), kopalń

 spacery np. Spacer 
Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego),

                                        
53 Ankieta Wydział Kultury i Sportu

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Bytomski Klub Samorządowy - Wolność. Kocham i rozumiem (obchody 30
rocznicy wyborów z 1989 r.), 

Korzenie - Spotkanie ze Stasiem (projekt w ramach Roku 
Moniuszkowskigo), 
Stowarzyszenie POMOST - X Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek 

owe dni kolęda brzmi, 
Bytom w stu słowach (Liga Kobiet Nieobojętnych), 
Gra terenowa dot. 110 rocznicy kościoła pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu 
Karbiu Rzymskokatolicka Parafia pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu

wjazd do kultury (Stowarzyszenie Jarmark Kultury) 
muralu na rogu ul. Gliwickiej i Rynku nawiązującego do archiwalnych 
Hotelu Lomnitz w Bytomiu), 
„Propagowanie kultury regionalnej (zakup 3 kompletów strojów rozbarsko 
bytomskich)” (Towarzystwo Suchogórskie), 
Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych – Parada Pojazdów Zabytkowych

Wydział Kultury i Sportu ponadto organizuje cykliczne uroczystości związane                 
z oficjalnymi świętami państwowymi oraz tradycjami i obrzędami religijno
kulturowymi, m.in. obchody Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Pamięci 

ch, Święta Flagi, rocznice uchwalenia konstytucji 3 Maja, wybuchu 
III Powstania Śląskiego, imprezy związane z wręczeniami nagród Prezydenta Miasta, 
orszaki Trzech Króli, Bytomska Wigilia. 

-2019 placówki oświatowe na terenie Bytomia
udział w wielu wydarzeniach o znaczeniu edukacyjnym oraz same 

wiele przedsięwzięć promujących i popularyzujących historię miasta 
regionu. Były to m. In.:  

wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą naszego 
wycieczka rowerowa „Śladami Powstań Śląskich”, wycieczka „

Józefa Piłsudskiego”, wycieczka na Górę św. Anny, zwiedzanie Izby Muzealnej 
Obszaru Warownego „Śląsk”; 
wycieczki do muzeum (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 

Katowicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
Śląskich w Świętochłowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, 
Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu
(Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Nowy w Zabrzu

 kina (film „Dywizjon 303”), opery, filharmonii
Śląskiej w Katowicach), biblioteki, zamku (zamek Wrochema  w Starych 

kopalń (Kopalnia Guido w Zabrzu) i skansenu
acery np. Spacer „Śladami Korfantego” (z okazji 100. Rocznicy powołania 

Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego),

                                                 
Ankieta Wydział Kultury i Sportu. 
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Wolność. Kocham i rozumiem (obchody 30-tej 

projekt w ramach Roku 

X Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek – 

Gra terenowa dot. 110 rocznicy kościoła pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu – 
Karbiu Rzymskokatolicka Parafia pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu, 

wjazd do kultury (Stowarzyszenie Jarmark Kultury) – stworzenie 
muralu na rogu ul. Gliwickiej i Rynku nawiązującego do archiwalnych zdjęć 

3 kompletów strojów rozbarsko – 

Parada Pojazdów Zabytkowych.53 

Wydział Kultury i Sportu ponadto organizuje cykliczne uroczystości związane                 
z oficjalnymi świętami państwowymi oraz tradycjami i obrzędami religijno-
kulturowymi, m.in. obchody Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Pamięci 

ch, Święta Flagi, rocznice uchwalenia konstytucji 3 Maja, wybuchu             
imprezy związane z wręczeniami nagród Prezydenta Miasta, 

placówki oświatowe na terenie Bytomia umożliwiały 
udział w wielu wydarzeniach o znaczeniu edukacyjnym oraz same 

wiele przedsięwzięć promujących i popularyzujących historię miasta 

wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą naszego regionu, 
, wycieczka „Śladami 

zwiedzanie Izby Muzealnej 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Śląskie 
w Zabrzu, Muzeum Powstań 

, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, 
Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu), teatru 

atr Nowy w Zabrzu, Teatr Rozrywki 
filharmonii (Filharmonii 

(zamek Wrochema  w Starych 
i skansenu; 

(z okazji 100. Rocznicy powołania 
Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego), wyjścia 
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w ramach Szkolnego Koła PTTK
piesze po Bytomiu: „Szlakiem bytomskiej architektury

 liczne konkursy regionalne, powiatowe i miejskie
Wiedzy o Bytomiu
godka”, XIX i XX Powiatowy konkurs wiedzy o historii Bytomia, 
na przełomie XIX i XX wieku”, 
w świat” wraz 
Kołach Towarzystwa Miłośników Bytomia, konkursy o znajomości śląskich 
tradycji i ubioru
nawiązujących do tańców regionalnych np. Trojak, Poleczka, 
kresowej „Bytomianie kresowianie
architektoniczne Bytomia
Gimnazjum na ziemiach niemieckich

 wykłady naukowe organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy 
współpracy z IPN: 
sprawy górnośląskiej w latach 1918
w Bytomiu, Od 
Plebiscytowego w Bytomiu
z uczczeniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
muzealne: „Zmory, szczygi i utopce
śląskiego na przełomie XIX/XX w”;
Trzeciego Wieku

 projekty edukacyjne 
szkolny projekt edukacyjny w związku
są czy będą - projekt edukacji regionalnej
w sercu” oraz 
średniowiecznego Bytomia”, 
odNowa”- pogłębiający
krajobrazie, „Odkrywamy historię Polski 
do niepodległości”
poświęcona rocznicy wybuchu powstania,
realizowany w ramach edycji programu „Zmierz się z kulturą” realizowanego 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie;

 udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa
 Bieg dla Niepodległej
 gra miejska: „Gramy w powstania”
 happening historyczny z okazji 100

historyczny „Bytom 1919
 Koncert Zespołu „Mały Śląsk”
 Spektakl: „Jak to było na Śląsku” (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu)

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

ramach Szkolnego Koła PTTK - rajdy górskie Beskid Śląski i
piesze po Bytomiu: „Szlakiem bytomskiej architektury; 

kursy regionalne, powiatowe i miejskie np.: Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Bytomiu, Regionalny Konkurs Gwary Śląskiej „Gryfno, Ślonsko 
godka”, XIX i XX Powiatowy konkurs wiedzy o historii Bytomia, 

przełomie XIX i XX wieku”, Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Ruszamy 
 z wystawami zdjęć i prac uczniów zrzeszonych w

Kołach Towarzystwa Miłośników Bytomia, konkursy o znajomości śląskich 
tradycji i ubioru, „Po prostu tańcz” prezentacja układów tanecznych 
nawiązujących do tańców regionalnych np. Trojak, Poleczka, 

Bytomianie kresowianie”, konkurs fotograficzny „
architektoniczne Bytomia”,  konkurs znajomości historii Pierwszego Polskiego 

jum na ziemiach niemieckich;  
y naukowe organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy 

współpracy z IPN: Puść mnie matko do powstania, Polityka polska wobec 
sprawy górnośląskiej w latach 1918-1922, Powstanie śląskie nie tylko 

Bytomiu, Od traktatu wersalskiego do Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego w Bytomiu;  VII konferencja popularno-naukowa związana 

uczczeniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Zmory, szczygi i utopce” na podstawie wystawy stałej „Z życia l

śląskiego na przełomie XIX/XX w”; wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku; 
projekty edukacyjne np. Dzień Śląski i Biesiada Śląska; Powstańcza wojna
szkolny projekt edukacyjny w związku ze 100-leciem powstań śląskich;

projekt edukacji regionalnej, „Rodzina Polonijna
” oraz „Rodzina Polonijna- Patroni bytomskich ulic”

średniowiecznego Bytomia”, „Poznajemy miasta naszego regionu” 
pogłębiający wiedzę uczniów o mieście, jego historii, architekturze, 
, „Odkrywamy historię Polski – polskie i śląskie drogi 

niepodległości”, ogólnopolska akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” 
poświęcona rocznicy wybuchu powstania, projekt „Zmierz się z ku
realizowany w ramach edycji programu „Zmierz się z kulturą” realizowanego 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie; 
udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa; 
Bieg dla Niepodległej; 

Gramy w powstania”; 
happening historyczny z okazji 100-lecia Powstań Śląskich, happening 

Bytom 1919-1922”; 
Koncert Zespołu „Mały Śląsk”- wzbogacenie wiedzy o regionie
Spektakl: „Jak to było na Śląsku” (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu)
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rajdy górskie Beskid Śląski i Żywiecki, rajdy 

Międzyszkolny Konkurs 
Regionalny Konkurs Gwary Śląskiej „Gryfno, Ślonsko 

godka”, XIX i XX Powiatowy konkurs wiedzy o historii Bytomia, „Bytom 
Multimedialny „Ruszamy 

z wystawami zdjęć i prac uczniów zrzeszonych w Szkolnych 
Kołach Towarzystwa Miłośników Bytomia, konkursy o znajomości śląskich 

prezentacja układów tanecznych 
nawiązujących do tańców regionalnych np. Trojak, Poleczka, konkurs piosenki 

”, konkurs fotograficzny „Detale 
konkurs znajomości historii Pierwszego Polskiego 

y naukowe organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy 
Polityka polska wobec 

1922, Powstanie śląskie nie tylko 
traktatu wersalskiego do Polskiego Komisariatu 

naukowa związana 
uczczeniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, lekcje 

” na podstawie wystawy stałej „Z życia ludu 
wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu 

Powstańcza wojna –
leciem powstań śląskich; Były, 

Rodzina Polonijna- Śląsk noszę 
Patroni bytomskich ulic”, „Śladami 

„Poznajemy miasta naszego regionu” „Bytom 
wiedzę uczniów o mieście, jego historii, architekturze, 

polskie i śląskie drogi 
edukacyjna „Żonkile” 

projekt „Zmierz się z kulturą, 
realizowany w ramach edycji programu „Zmierz się z kulturą” realizowanego 

Powstań Śląskich, happening 

wzbogacenie wiedzy o regionie; 
Spektakl: „Jak to było na Śląsku” (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu); 
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 Realizacja ogólnopolskiej akcji „Kufer pełen dziedzictwa”
 poznawanie legend związanych z Bytomiem i okolicami poprzez różnego 

rodzaju imprezy organizowane na terenie szkoły
  wystawy z regionalną kulturą i historią Śląska
 prezentacje prac uczniów 

plastyczne, techniczne
 autorskie programy 

historii, warsztaty d
montaż filmu terenowo
„BohaterOn – włącz historię”
uczestników Powstania Warszawskiego oraz promującej

 opieka nad grobami ludzi zasłużonych dla miasta B
grobami – także w ramach konkursu „
zasłużonych dla miasta Bytomia oraz zabytkowymi nagrobkami
objęty patronatem T
ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła pamięta”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
54 Ankieta Wydziału Edukacji.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Realizacja ogólnopolskiej akcji „Kufer pełen dziedzictwa”; 
poznawanie legend związanych z Bytomiem i okolicami poprzez różnego 
rodzaju imprezy organizowane na terenie szkoły; 

z regionalną kulturą i historią Śląska; 
prezentacje prac uczniów (gazetki tematyczne, plakaty
plastyczne, techniczne, wystawy fotograficzne, prezentacje 
autorskie programy propagujące kulturę, zwyczaje i tradycje regionu,

warsztaty dla uczniów z Oddziałem IPN w Katowicach, „Niepodległa” 
montaż filmu terenowo-historycznego na temat 100-lecia Powstań Śląskich, 

włącz historię” – udział w ogólnopolskiej kampanii honorującej 
uczestników Powstania Warszawskiego oraz promującej historię
opieka nad grobami ludzi zasłużonych dla miasta Bytomia oraz zabytkowymi 

także w ramach konkursu „Opiekujemy się grobami osób 
zasłużonych dla miasta Bytomia oraz zabytkowymi nagrobkami
objęty patronatem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz w ramach 
ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła pamięta”.54 

                                                 
. 
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poznawanie legend związanych z Bytomiem i okolicami poprzez różnego 

plakaty i innych prace 
 multimedialne); 

i tradycje regionu, lekcje 
w Katowicach, „Niepodległa” – 

lecia Powstań Śląskich, 
udział w ogólnopolskiej kampanii honorującej 

historię Polski; 
ytomia oraz zabytkowymi 

Opiekujemy się grobami osób 
zasłużonych dla miasta Bytomia oraz zabytkowymi nagrobkami” – konkurs 

owarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz w ramach 
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4.2.  Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym regionu 
i zabytkach miasta

 
Informacje dotyczące bytomskich zabytków szeroko opisywane są nie tylko na 

stronie www.bytom.pl 
i zabytki oraz Bytom dawniej i dziś), ale także w miejskich kanałach społecznościowych. 
W 2018 r. Internauci 32
profilu Facebooka. Jedna 
komercyjne interesowały się zabytkami, ich renowacją czy rewitalizacją. Najczęściej 
opisywanym zabytkiem w 2019 roku były ruiny oficyny pałacu Tiele
ze względu na rozpoczęcie rewalor
w mediach. Ponadto media opisywały również podpisanie porozumienia z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa, odkrycia na wzgórzu ś
obiektów po KWK Rozbark.

 
Równolegle funkcjonują również  tradycyjne kanały przesyłania informacji, takie
billboardy, plakaty, ulotki. Ciekawą formą promocji wydarzeń są ustawione 
w centralnych punktach miasta święcące tablice informacyjne. 
ledowych wyświetlono ok. 1500 plakatów i filmów. 
bezpłatny SMS-owy system informacji dotyczący bieżących wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. 
 
Warto podkreślić, że Urząd Miejski w Bytomiu współpracuje z Muzeum Górnośląskim 
celem promocji prowadzonych przez tę jednostkę badań archeologicznych na wzgórzu 
św. Małgorzaty czy obecnie przy kościele pw. św. Ducha w Bytomiu. Wymiana 
informacji umożliwia szeroką promocję działań prowadzonych przez Muzeum 
Górnośląskie, dzięki czemu media lokalne 
na terenie naszego miasta.
 
Biuro Promocji Miasta kontynuowało 
społecznego „Rynek 7”, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 
www.bytom.pl oraz w tradycyjnej w kilkudziesięciu miejscach Bytomia
poszerzono listę dystrybucji, „Rynek 7” dociera także do czytelników w Tarnowskich 
Górach, Piekarach Śląskich czy Radzionkowa.
egzemplarzy. 
Informacje o zabytkowych obiektach w Bytomiu pojawiły się w dziale „Wyjątkowe 
miejsce”.  
 

                                        
55 Raport o stanie miasta. Bytom 2018, s.69
56 Ankieta Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym regionu 
i zabytkach miasta 

Informacje dotyczące bytomskich zabytków szeroko opisywane są nie tylko na 
 (zarówno w aktualnościach, jak i w zakładce Architektura 

zabytki oraz Bytom dawniej i dziś), ale także w miejskich kanałach społecznościowych. 
W 2018 r. Internauci 32 120 razy klikali „lubię to” w posty zamieszczone na miejskim 
profilu Facebooka. Jedna wiadomość trafiała średnio do 6404 osób.
komercyjne interesowały się zabytkami, ich renowacją czy rewitalizacją. Najczęściej 
opisywanym zabytkiem w 2019 roku były ruiny oficyny pałacu Tiele
ze względu na rozpoczęcie rewaloryzacji tego obiektu ‒ szeroko opisywane

mediach. Ponadto media opisywały również podpisanie porozumienia z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa, odkrycia na wzgórzu św. Małgorzaty oraz rewitalizację
obiektów po KWK Rozbark. 

ą również  tradycyjne kanały przesyłania informacji, takie
billboardy, plakaty, ulotki. Ciekawą formą promocji wydarzeń są ustawione 

centralnych punktach miasta święcące tablice informacyjne. W 2018 r., na ekranach 
wyświetlono ok. 1500 plakatów i filmów. Ponadto w mieście funkcjonuje 

owy system informacji dotyczący bieżących wydarzeń kulturalnych 

Warto podkreślić, że Urząd Miejski w Bytomiu współpracuje z Muzeum Górnośląskim 
ji prowadzonych przez tę jednostkę badań archeologicznych na wzgórzu 

św. Małgorzaty czy obecnie przy kościele pw. św. Ducha w Bytomiu. Wymiana 
informacji umożliwia szeroką promocję działań prowadzonych przez Muzeum 
Górnośląskie, dzięki czemu media lokalne i regionalne opisywały prowadzone badania 
na terenie naszego miasta. 56 

kontynuowało wydawanie bezpłatnego informatora kulturalno
”, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 

oraz w tradycyjnej w kilkudziesięciu miejscach Bytomia
poszerzono listę dystrybucji, „Rynek 7” dociera także do czytelników w Tarnowskich 
Górach, Piekarach Śląskich czy Radzionkowa. Nakład każdego numeru wyniósł 6. 000 

Informacje o zabytkowych obiektach w Bytomiu pojawiły się w dziale „Wyjątkowe 

                                                 
Raport o stanie miasta. Bytom 2018, s.69. 
Ankieta Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji. 
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Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym regionu 

Informacje dotyczące bytomskich zabytków szeroko opisywane są nie tylko na 
(zarówno w aktualnościach, jak i w zakładce Architektura 

zabytki oraz Bytom dawniej i dziś), ale także w miejskich kanałach społecznościowych. 
120 razy klikali „lubię to” w posty zamieszczone na miejskim 

wiadomość trafiała średnio do 6404 osób.55 Również media 
komercyjne interesowały się zabytkami, ich renowacją czy rewitalizacją. Najczęściej 
opisywanym zabytkiem w 2019 roku były ruiny oficyny pałacu Tiele-Wincklerów, które 

szeroko opisywane były 
mediach. Ponadto media opisywały również podpisanie porozumienia z Narodowym 

w. Małgorzaty oraz rewitalizację byłych 

ą również  tradycyjne kanały przesyłania informacji, takie jak 
billboardy, plakaty, ulotki. Ciekawą formą promocji wydarzeń są ustawione 

W 2018 r., na ekranach 
Ponadto w mieście funkcjonuje 

owy system informacji dotyczący bieżących wydarzeń kulturalnych 

Warto podkreślić, że Urząd Miejski w Bytomiu współpracuje z Muzeum Górnośląskim 
ji prowadzonych przez tę jednostkę badań archeologicznych na wzgórzu 

św. Małgorzaty czy obecnie przy kościele pw. św. Ducha w Bytomiu. Wymiana 
informacji umożliwia szeroką promocję działań prowadzonych przez Muzeum 

i regionalne opisywały prowadzone badania 

informatora kulturalno-
”, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 

oraz w tradycyjnej w kilkudziesięciu miejscach Bytomia. Dzięki temu, że 
poszerzono listę dystrybucji, „Rynek 7” dociera także do czytelników w Tarnowskich 

go numeru wyniósł 6. 000 

Informacje o zabytkowych obiektach w Bytomiu pojawiły się w dziale „Wyjątkowe 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

 
Fot. 86-91. Przykładowe o

 
 
1 Października 2018 r. ukazał się numer bezpłatnego 
gminy Bytom za lata 2014
bezpośrednio do ich skrzynek pocztowych. Informator w nakładzie 70 tys. egzemplarzy, 
zawierał materiały podsumowujące lata od 2012 do 2018 r. 
 
W 2019 roku Wydział wydał mapkę turystyczną, w której przedstawiono 
wielu zabytkowych obiektów Bytomia.
w Śródmieściu Bytomia oraz te, które są w dzielnicach
w Biurze Promocji Bytomia. 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Przykładowe okładki miesięcznika „Rynek 7” z lat 2018
(źródło: www.bytom.pl). 

. ukazał się numer bezpłatnego Informatora inwestycyjnego 
gminy Bytom za lata 2014-2018, który przekazany został mieszkańcom miasta 
bezpośrednio do ich skrzynek pocztowych. Informator w nakładzie 70 tys. egzemplarzy, 
zawierał materiały podsumowujące lata od 2012 do 2018 r. Numer był jed

W 2019 roku Wydział wydał mapkę turystyczną, w której przedstawiono 
wielu zabytkowych obiektów Bytomia. Usytuowane są na niej zabytki znajdujące się 

Śródmieściu Bytomia oraz te, które są w dzielnicach Mapka jest dystrybuowana 
rze Promocji Bytomia.  
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cznika „Rynek 7” z lat 2018-2019 

Informatora inwestycyjnego 
2018, który przekazany został mieszkańcom miasta 

bezpośrednio do ich skrzynek pocztowych. Informator w nakładzie 70 tys. egzemplarzy, 
Numer był jednorazowy. 

W 2019 roku Wydział wydał mapkę turystyczną, w której przedstawiono usytuowanie 
Usytuowane są na niej zabytki znajdujące się 

Mapka jest dystrybuowana 
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4.3. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu
 
 „Poznaj Bytom z Przewodnikiem”

 
W latach 2018-2019

pn. „Poznaj Bytom z Przewodnikiem”
Medialnej i Promocji oraz bytomski oddział PTTK

W 2018 r. można było wziąć udział w następujących wycieczkach:
7 lipca: Tajemnice Kleinfeldu 
14 lipca: Z Bytomia do Santiago De 
21 lipca: EC Szombierki –
28 lipca: Historia wymiaru sprawiedliwości w Bytomiu
5 sierpnia: Śladami społeczności żydowskiej
11 sierpnia: Bytom średniowieczny
18 sierpnia: Dzieje majątku Karola Goduli
25 sierpnia: Aleja Legionów 

    Fot. 92. Chętni na wycieczkę zgromadzeni przed Biurem Promocji Bytomia 
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Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu 

„Poznaj Bytom z Przewodnikiem” 

2019 r. odbyły się dwie edycje wakacyjnych
pn. „Poznaj Bytom z Przewodnikiem” organizowane przez Wydział Komunikacji 
Medialnej i Promocji oraz bytomski oddział PTTK.57  

r. można było wziąć udział w następujących wycieczkach:
Tajemnice Kleinfeldu – willowa architektura miasta z przełomu XIX/XX

Z Bytomia do Santiago De Compostela, 
– arcydzieło architektury przemysłowej, 

Historia wymiaru sprawiedliwości w Bytomiu,  
Śladami społeczności żydowskiej, 

Bytom średniowieczny, 
Dzieje majątku Karola Goduli, 
Aleja Legionów – założenia architektoniczne, 

 

Chętni na wycieczkę zgromadzeni przed Biurem Promocji Bytomia 
(źródło: www.bytom.pl). 

                                                 
Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, http://kulturalnybytom.pl/.
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ych cykli wycieczek                   
przez Wydział Komunikacji 

r. można było wziąć udział w następujących wycieczkach: 
willowa architektura miasta z przełomu XIX/XX, 

Chętni na wycieczkę zgromadzeni przed Biurem Promocji Bytomia   

.  
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Fot. 93.  EC Szombierki 
(źródło: https://www.radiopiekary.pl/2018/07/22/bytom

przewodnikiem

W 2019 r. można było wziąć udział w następujących wycieczkach:
6 lipca: Segiet na trasie UNESCO
13 lipca: Historia sądownictwa
20 lipca: Historia kolejnictwa
27 lipca: Tajemnice średniowiecznego Bytomia
4 sierpnia: Śladami bytomskich Żydów
10 sierpnia: Bytom śladami wojny
17 sierpnia: Park Fazaniec i dolina Bytomki
24 sierpnia: Z dziejów powstań śląskich
31 sierpnia: Miechowice

 

   Fot. 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

EC Szombierki – arcydzieło architektury przemysłowej 
(źródło: https://www.radiopiekary.pl/2018/07/22/bytom-kolejna-miejska

przewodnikiem-zwiedzali-elektocieplownie/). 
 

r. można było wziąć udział w następujących wycieczkach: 
Segiet na trasie UNESCO, 

sądownictwa, 
Historia kolejnictwa,  
Tajemnice średniowiecznego Bytomia,  

4 sierpnia: Śladami bytomskich Żydów, 
: Bytom śladami wojny, 

Park Fazaniec i dolina Bytomki, 
Z dziejów powstań śląskich, 
Miechowice- szlakiem dziedzictwa von Thiele-Wincklerów

Fot. 94-101. Wycieczka „Segiet na trasie UNESCO” 

(źródło: www.bytom.pl). 
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arcydzieło architektury przemysłowej  

miejska-wyprawa-z-

Wincklerów. 
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Wydział Komunikacji 
związanych z szeroko pojętą 
edukacją i popularyzacją historii miasta i regionu
www.bytom.pl, wystawy w 
 
2018 r: 
-kwiecień: „Śląskie klimaty
i Aleksandry Swojnóg, 
 

Il. 7. Wystawa „Śląskie klimaty”
 
 

Fot. 102-103

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji prowadzi szeroki wachlarz d
szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym z promocją, 

edukacją i popularyzacją historii miasta i regionu, m.in. artykuły na stronie 
ystawy w Biurze Promocji Bytomia: 

Śląskie klimaty” – wystawa zdjęć Bytomia, autorstwa Lucyny Barańskiej 

. Wystawa „Śląskie klimaty”,  materiały promocyjne

 
103. Wystawa „Śląskie klimaty” (źródło: www.bytom.pl
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Medialnej i Promocji prowadzi szeroki wachlarz działań 
ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym z promocją, 

artykuły na stronie 

zdjęć Bytomia, autorstwa Lucyny Barańskiej 

 
ateriały promocyjne. 

 
www.bytom.pl). 
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-wrzesień: Śląskie pejzaże w czerni i bieli” 
 

 
-październik: „Otwieramy Bytom” 
prezentująca detale architektoniczne bytomskich kamienic. Wystawa 
zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

wrzesień: Śląskie pejzaże w czerni i bieli” – wystawa fotograficzna Martina Langera

Fot. 104. Fot. Martin Langer. 

październik: „Otwieramy Bytom” – pokonkursowa wystawa fotograficzno
prezentująca detale architektoniczne bytomskich kamienic. Wystawa 
zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Fot. 105. Janusz Gargul. 
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wystawa fotograficzna Martina Langera 

 

wystawa fotograficzno-malarska 
prezentująca detale architektoniczne bytomskich kamienic. Wystawa 
zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu 

 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

2019 r: 
-marzec: „Obiektyw(nie) na Bytom” 
opublikowanych na facebookowym profilu Zdjęcia Bytomia.
 

Il. 8.  
 

 
-październik: „Bytom malowany Światłem” 
zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

marzec: „Obiektyw(nie) na Bytom” – zbiorowa wystawa fotograficzna zdjęć 
opublikowanych na facebookowym profilu Zdjęcia Bytomia. 

 Obiektyw(nie) na Bytom materiały promocyjne. 

październik: „Bytom malowany Światłem” – fotograficzna wystawa 
zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Fot.106. Fot. Sławomir Bielak. 
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zbiorowa wystawa fotograficzna zdjęć 

 
 

fotograficzna wystawa pokonkursowa 
zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu 
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-grudzień: „Przemysłowe zabytki Bytomia” 
obrazy śląskich plastyków tworzących w pracowni malarstwa i rysunku Piotra 
Naliwajki z chorzowskiego MDK Batory.
 

Il. 9. Przemysłowe Zabytki Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 

Fot. 107. Fot. Przemysław Neumann 

grudzień: „Przemysłowe zabytki Bytomia” – wystawa malarstwa prezentująca 
obrazy śląskich plastyków tworzących w pracowni malarstwa i rysunku Piotra 
Naliwajki z chorzowskiego MDK Batory. 

 
Przemysłowe Zabytki Bytomia. Wystawa Malarstwa, materiały 
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wystawa malarstwa prezentująca 
obrazy śląskich plastyków tworzących w pracowni malarstwa i rysunku Piotra 

ateriały promocyjne. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Na wernisażach było ok. 30
W przeważającej mierze odwiedzającymi są mieszkańcy Bytomia
 

 

Fot. 108

 

                                        
58 Ankieta Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Na wernisażach było ok. 30-50 gości. Każdą wystawę obejrzało ok. 100 osób. 
przeważającej mierze odwiedzającymi są mieszkańcy Bytomia58

 

Fot. 108-110. Wystawa malarstwa. Archiwum UM Bytom.
 
 

                                                 
Ankieta Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji. 
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50 gości. Każdą wystawę obejrzało ok. 100 osób. 
58 

 

 
Bytom. 
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4.3.1. Promocja miasta i jego kultury poprzez
i stowarzyszenia 

 
Na terenie miasta Bytomia funkcjonuje szereg instytucji, organizacji pozarządowych, 
w tym fundacji i stowarzyszeń, których celem są działania związane z ochroną 
i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, wspieranych przez władze samorządowe 
finansowo i organizacyjni

 
Do najstarszych tego typu placówek należy Muzeum Górnośląskie, jednostka 
Samorządu Województwa Śląskiego, o bogatych zbiorach i poważnym dorobku 
naukowym. Działania Muzeum zostały opisane w 
 
Miejskie samorządowe instytucje kultury prowadzą wszechstronną
lokalnej w kwestii edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego, również 
niematerialnego. Należą do nich Bytomskie Centrum Kultury,
i Ruchu „Rozbark”, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomski 
Ośrodek Edukacji. 

 
W połączeniu z instytucjami Samorządu Województwa Śląskiego 
i Muzeum Górnośląskim oraz licznymi i prężnie
pozarządowymi, miasto Bytom tworzy bardzo bogatą ofertę kulturalną.
kulturalne filary, wzajemnie się uzupełniając i wspierając, tworzą jakość bytomskiej 
kultury opartej w dużym stopniu o historię miasta i zachowane zabyt
 

 Bytomskie Centrum Kultury
W latach 2018-2019 
pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym:

1. Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych:
 - „Festiwal Muzyka Narodów 
2019), 
- „BeCeK(Od)Nowa1” – 
Bytomskim Centrum Kultury, poprzez demontaż zniszczonych donic, zakup i montaż 
nowych donic i płotka okalającego, wspóln
- „Bytomskie Mozaikowanie 
przy Bytomskim Centrum Kultury, poprzez wspólne z lokalną społecznością 
dekorowanie nowego płotu metodą mozaikową, której uczestnicy projektu uczą się 
podczas warsztatów moz

2. Stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców Bytom
Festyn BeCeKologiczny” 
mieszkańców północnego śródmieścia Bytomia z udziałem Bytomskiego 
Centrum Kultury (rok 2019).

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Promocja miasta i jego kultury poprzez instytucje, organizacje pozarządowe                  
 

Na terenie miasta Bytomia funkcjonuje szereg instytucji, organizacji pozarządowych, 
tym fundacji i stowarzyszeń, których celem są działania związane z ochroną 

dziedzictwa kulturowego, wspieranych przez władze samorządowe 
finansowo i organizacyjnie. 

Do najstarszych tego typu placówek należy Muzeum Górnośląskie, jednostka 
Samorządu Województwa Śląskiego, o bogatych zbiorach i poważnym dorobku 

Muzeum zostały opisane w podrozdziale 4.1.2.

Miejskie samorządowe instytucje kultury prowadzą wszechstronną
lokalnej w kwestii edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego, również 
niematerialnego. Należą do nich Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca 

Ruchu „Rozbark”, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomski 

W połączeniu z instytucjami Samorządu Województwa Śląskiego 
i Muzeum Górnośląskim oraz licznymi i prężnie działającymi organizacjami 
pozarządowymi, miasto Bytom tworzy bardzo bogatą ofertę kulturalną.
kulturalne filary, wzajemnie się uzupełniając i wspierając, tworzą jakość bytomskiej 
kultury opartej w dużym stopniu o historię miasta i zachowane zabyt

Bytomskie Centrum Kultury 
 Bytomskie Centrum Kultury współpracowało z organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym: 
Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych: 

„Festiwal Muzyka Narodów – Juliusz Ursyn-Niemcewicz i Jego Goście (rok 2018 i rok 

 wspólna zmiana przestrzeni znajdującej się bezpośrednio przy 
Bytomskim Centrum Kultury, poprzez demontaż zniszczonych donic, zakup i montaż 
nowych donic i płotka okalającego, wspólne nasadzenie rabat (rok 2019)

„Bytomskie Mozaikowanie – wspólna zmiana przestrzeni znajdującej się bezpośrednio 
przy Bytomskim Centrum Kultury, poprzez wspólne z lokalną społecznością 
dekorowanie nowego płotu metodą mozaikową, której uczestnicy projektu uczą się 
podczas warsztatów mozaikowych (rok 2019, kontynuacja w roku 2020)

Stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców Bytom- współorganizacja „Sąsiedzki 
Festyn BeCeKologiczny” – budowa i zacieśnianie relacji sąsiedzkich
mieszkańców północnego śródmieścia Bytomia z udziałem Bytomskiego 

rum Kultury (rok 2019). 
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instytucje, organizacje pozarządowe                  

Na terenie miasta Bytomia funkcjonuje szereg instytucji, organizacji pozarządowych, 
tym fundacji i stowarzyszeń, których celem są działania związane z ochroną 

dziedzictwa kulturowego, wspieranych przez władze samorządowe 

Do najstarszych tego typu placówek należy Muzeum Górnośląskie, jednostka 
Samorządu Województwa Śląskiego, o bogatych zbiorach i poważnym dorobku 

podrozdziale 4.1.2. 

Miejskie samorządowe instytucje kultury prowadzą wszechstronną dla społeczności 
lokalnej w kwestii edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego, również 

Bytomski Teatr Tańca 
Ruchu „Rozbark”, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomski 

W połączeniu z instytucjami Samorządu Województwa Śląskiego – Operą Śląską             
działającymi organizacjami 

pozarządowymi, miasto Bytom tworzy bardzo bogatą ofertę kulturalną. Te trzy 
kulturalne filary, wzajemnie się uzupełniając i wspierając, tworzą jakość bytomskiej 
kultury opartej w dużym stopniu o historię miasta i zachowane zabytki.  

współpracowało z organizacjami 

Niemcewicz i Jego Goście (rok 2018 i rok 

wspólna zmiana przestrzeni znajdującej się bezpośrednio przy 
Bytomskim Centrum Kultury, poprzez demontaż zniszczonych donic, zakup i montaż 

e nasadzenie rabat (rok 2019), 
wspólna zmiana przestrzeni znajdującej się bezpośrednio 

przy Bytomskim Centrum Kultury, poprzez wspólne z lokalną społecznością 
dekorowanie nowego płotu metodą mozaikową, której uczestnicy projektu uczą się 

aikowych (rok 2019, kontynuacja w roku 2020). 
współorganizacja „Sąsiedzki 

budowa i zacieśnianie relacji sąsiedzkich 
mieszkańców północnego śródmieścia Bytomia z udziałem Bytomskiego 
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3. Stowarzyszenie Polskiego Patchworku 
i paproci” – imponujący zbiór 40 obrazów prezentujących indywidualne podejście do 
zadanego tematu. Oprócz tematyki cecha wspólną był jednolity format, prostok
50x70 cm. Dzięki zastosowaniu różnych technik, materiałów czy elementów ozdobnych 
(koraliki, guziki, a nawet żywe rośliny) każde dzieło posiada indywidualny charakter 
(rok 2019). 

 
Bytomskie Centrum Kultury współpracowało w podanym okresie czasu ze 
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde (współorganizacja Jarmarku 
Średniowiecznego oraz Stowarzyszeniem Forum Nowych Możliwości (Bytom Film 
Festiwal).59 

 

Il. 10. VI Bytomski Jarmark Średniowieczny. 
 

Bytomskie Centrum Kultury było również organizatorem Dni Bytomia 
miejskiej imprezy  plenerowej zorganizowanej przy współpracy Gminy Bytom, spółki 
Węglowej Koks Kraj i innych 
wynosiła ok. 55 tysięcy osób.
                                        
59 Ankieta Bytomskiego Centrum Kultury.
60 Raport o stanie miasta Bytom 2019. s. 71.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Polskiego Patchworku – współorganizacja wystawy „Z mchu 
imponujący zbiór 40 obrazów prezentujących indywidualne podejście do 

zadanego tematu. Oprócz tematyki cecha wspólną był jednolity format, prostok
x70 cm. Dzięki zastosowaniu różnych technik, materiałów czy elementów ozdobnych 

(koraliki, guziki, a nawet żywe rośliny) każde dzieło posiada indywidualny charakter 

Bytomskie Centrum Kultury współpracowało w podanym okresie czasu ze 
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde (współorganizacja Jarmarku 
Średniowiecznego oraz Stowarzyszeniem Forum Nowych Możliwości (Bytom Film 

VI Bytomski Jarmark Średniowieczny. Materiały promocyjne

Bytomskie Centrum Kultury było również organizatorem Dni Bytomia 
miejskiej imprezy  plenerowej zorganizowanej przy współpracy Gminy Bytom, spółki 
Węglowej Koks Kraj i innych partnerów. Szacowana liczba odbiorców Dni Bytomia 
wynosiła ok. 55 tysięcy osób.60 
                                                 

Ankieta Bytomskiego Centrum Kultury. 
Raport o stanie miasta Bytom 2019. s. 71. 
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organizacja wystawy „Z mchu 
imponujący zbiór 40 obrazów prezentujących indywidualne podejście do 

zadanego tematu. Oprócz tematyki cecha wspólną był jednolity format, prostokąt 
x70 cm. Dzięki zastosowaniu różnych technik, materiałów czy elementów ozdobnych 

(koraliki, guziki, a nawet żywe rośliny) każde dzieło posiada indywidualny charakter 

Bytomskie Centrum Kultury współpracowało w podanym okresie czasu ze 
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde (współorganizacja Jarmarku 
Średniowiecznego oraz Stowarzyszeniem Forum Nowych Możliwości (Bytom Film 

 
Materiały promocyjne. 

Bytomskie Centrum Kultury było również organizatorem Dni Bytomia - największej 
miejskiej imprezy  plenerowej zorganizowanej przy współpracy Gminy Bytom, spółki 

partnerów. Szacowana liczba odbiorców Dni Bytomia 
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 Galeria Motoryzacji i Techniki
Bytomskiego Ośrodka Edukacji na bieżąco popularyzuje 
historię motoryzacji. 
prezentowanych wymiennie. Zbiory prezentowane są obecnie w dwóch 
miejscach: 

- główna hala wystawowa przy ul. Strzelców Bytomskich 98 (czynna pn
10-18) gdzie prezentowane są pojazdy cywilne
brytyjskie, amerykańskie, europejskie, japońskie oraz pojazdy okresu PRL
- budynek przy ul. Felińskiego (udostępniony do zwiedzania podczas dni otwartych oraz 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), w który
militarny oraz bogata kolekcja mundurów i wyposażenia wojskowego.
Galeria Motoryzacji i Techniki od lat jest organizatorem lub współorganizatorem 
corocznych imprez, jak: Parady Pojazdów Zabytkowych oraz Śląskie Manewry (łąc
31 imprez), bierze udział w imprezach wojewódzkich jak: 
wspiera uroczystości patriotyczne poprzez 
Galeria jest również organizatorem spotkań, plenerów, malarskich i seminariów 
popularyzujących historię motoryzacji polskiej i światowej. Na terenie Galerii 
prezentowane są grafiki wykonane przez Andrzeja Wolfartha przedstawiające pojazdy, 
które uzyskały tytuł Mistera 15
współpracuje także z Muzeu
pojazdu marki Mercedes Velo wyprodukowanego w 1896 roku na zamówienie 
bytomskiego wydawnictwa „Katolik”. Był to jeden z pierwszych pojazdów dostawczych 
tej marki. Dokumentacja umożliwiła rozpoczęcie prac n
Za swoją działalność w 2018 roku Galeria Motoryzacji i Techniki otrzymała dyplom 
uznania przyznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach.61 

 

Fot. 111. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii 

                                        
61 Ankieta Bytomskiego Ośrodka Edukacji.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Galeria Motoryzacji i Techniki  – funkcjonująca od 2008 roku jako 
Bytomskiego Ośrodka Edukacji na bieżąco popularyzuje zabytki ruchome oraz 
historię motoryzacji. Ekspozycja składa się z 120-130 pojazdów zabytkowych 
prezentowanych wymiennie. Zbiory prezentowane są obecnie w dwóch 

główna hala wystawowa przy ul. Strzelców Bytomskich 98 (czynna pn
18) gdzie prezentowane są pojazdy cywilne (najstarsze pochodzą z lat 20. XX wieku, 

brytyjskie, amerykańskie, europejskie, japońskie oraz pojazdy okresu PRL
budynek przy ul. Felińskiego (udostępniony do zwiedzania podczas dni otwartych oraz 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), w którym znajdują się 
militarny oraz bogata kolekcja mundurów i wyposażenia wojskowego.
Galeria Motoryzacji i Techniki od lat jest organizatorem lub współorganizatorem 
corocznych imprez, jak: Parady Pojazdów Zabytkowych oraz Śląskie Manewry (łąc
31 imprez), bierze udział w imprezach wojewódzkich jak: Industriada, noce muzeum, 
wspiera uroczystości patriotyczne poprzez udostępnianie zabytkowych pojazdów.
Galeria jest również organizatorem spotkań, plenerów, malarskich i seminariów 

ych historię motoryzacji polskiej i światowej. Na terenie Galerii 
prezentowane są grafiki wykonane przez Andrzeja Wolfartha przedstawiające pojazdy, 
które uzyskały tytuł Mistera 15-ty kolejnych Parad Pojazdów Zabytkowych. Galeria 
współpracuje także z Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie i pozyskała dokumentację 
pojazdu marki Mercedes Velo wyprodukowanego w 1896 roku na zamówienie 
bytomskiego wydawnictwa „Katolik”. Był to jeden z pierwszych pojazdów dostawczych 

Dokumentacja umożliwiła rozpoczęcie prac nad budową repliki tego pojazdu. 
Za swoją działalność w 2018 roku Galeria Motoryzacji i Techniki otrzymała dyplom 
uznania przyznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki

                                                 
Ankieta Bytomskiego Ośrodka Edukacji. 
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od 2008 roku jako Pracownia 
zabytki ruchome oraz 

130 pojazdów zabytkowych 
prezentowanych wymiennie. Zbiory prezentowane są obecnie w dwóch 

główna hala wystawowa przy ul. Strzelców Bytomskich 98 (czynna pn-pt w godzinach 
pochodzą z lat 20. XX wieku, 

brytyjskie, amerykańskie, europejskie, japońskie oraz pojazdy okresu PRL-u; 
budynek przy ul. Felińskiego (udostępniony do zwiedzania podczas dni otwartych oraz 

m znajdują się pojazdy i sprzęt 
militarny oraz bogata kolekcja mundurów i wyposażenia wojskowego.  
Galeria Motoryzacji i Techniki od lat jest organizatorem lub współorganizatorem 
corocznych imprez, jak: Parady Pojazdów Zabytkowych oraz Śląskie Manewry (łącznie 

ndustriada, noce muzeum, 
udostępnianie zabytkowych pojazdów. 

Galeria jest również organizatorem spotkań, plenerów, malarskich i seminariów 
ych historię motoryzacji polskiej i światowej. Na terenie Galerii 

prezentowane są grafiki wykonane przez Andrzeja Wolfartha przedstawiające pojazdy, 
ty kolejnych Parad Pojazdów Zabytkowych. Galeria 

m Mercedesa w Stuttgarcie i pozyskała dokumentację 
pojazdu marki Mercedes Velo wyprodukowanego w 1896 roku na zamówienie 
bytomskiego wydawnictwa „Katolik”. Był to jeden z pierwszych pojazdów dostawczych 

ad budową repliki tego pojazdu. 
Za swoją działalność w 2018 roku Galeria Motoryzacji i Techniki otrzymała dyplom 
uznania przyznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
Motoryzacji i Techniki.  
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Fot. 112. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki

Fot. 113. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki
 

. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki
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. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki. 

 
. Zabytkowe auta na wystawie w Galerii Motoryzacji i Techniki.  
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 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu
dotyczące dziedzictwa kulturowego podczas licznych spotkań, prelekcji, wystaw 
poruszała temat historii miasta Bytom, jego architektury i zabytków. 
nawiązywała współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi jak: 
Towarzystwo Miłośników By
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. 
- „Wierszem zapisane w Bytomiu
ludzi, których po II wojnie światowej los przywiódł do Bytomia 
z miastem. Autorem wystawy była Pani Anna Meiser
- „Zaklęte piękno miasta 
i stare fotografie ukazujące bytomską
przygotowana w ramach projektu pilotażowego „Innowacy
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” z myślą o prezentowaniu 
w instytucjach kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, w ramach współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, zrealizowała cykl prelekcji dotyczących historii 
Bytomia. Tematem jednak z nich był „Szombierki i ich właściciele”. W trakcie 
prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną zaprezentowana została historia 
Szombierek, ich rozwoju gospodarczego oraz architektury.

 
Na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu została 
założona zakładka pod nazwą 
następujące materiały:
1. Wydawnictwa MBP 

czasopisma Silmarillion 
poetyckie i katalogi wystaw.
 

Fot. 114-116. Wybrane okładki czasopisma Aves . Zbiory Wirtualnej Galerii 

 

                                        
62 Ankieta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu w latach 2018-2019 realizowała dz
dotyczące dziedzictwa kulturowego podczas licznych spotkań, prelekcji, wystaw 
poruszała temat historii miasta Bytom, jego architektury i zabytków. 
nawiązywała współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi jak: 
Towarzystwo Miłośników Bytomia, Liga Kobiet Nieobojętnych, Bytomski Oddział 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przykłady wydarzeń:

Wierszem zapisane w Bytomiu” wystawa prezentuje wiersze napisane przez 
ludzi, których po II wojnie światowej los przywiódł do Bytomia 

miastem. Autorem wystawy była Pani Anna Meiser; 
„Zaklęte piękno miasta –bytomskie kamienice” wystawa prezentująca nowe 

re fotografie ukazujące bytomską historię kamienic. Wystawa była 
przygotowana w ramach projektu pilotażowego „Innowacy
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” z myślą o prezentowaniu 

instytucjach kultury. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, w ramach współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, zrealizowała cykl prelekcji dotyczących historii 
Bytomia. Tematem jednak z nich był „Szombierki i ich właściciele”. W trakcie 
prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną zaprezentowana została historia 
Szombierek, ich rozwoju gospodarczego oraz architektury.62 

Na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu została 
założona zakładka pod nazwą Wirtualna Galeria, gdzie zaprezentowano 
następujące materiały: 

Wydawnictwa MBP –  przedstawiono okładki poszczególnych numerów 
czasopisma Silmarillion – dla młodszych dzieci i Aves – dla młodzieży; bruliony 
poetyckie i katalogi wystaw. 

          
. Wybrane okładki czasopisma Aves . Zbiory Wirtualnej Galerii 

(źródło: www.biblioteka.bytom.pl) 

                                                 
Ankieta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. 
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2019 realizowała działania 
dotyczące dziedzictwa kulturowego podczas licznych spotkań, prelekcji, wystaw 
poruszała temat historii miasta Bytom, jego architektury i zabytków. Instytucja 
nawiązywała współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi jak: 

tomia, Liga Kobiet Nieobojętnych, Bytomski Oddział 
Przykłady wydarzeń: 

” wystawa prezentuje wiersze napisane przez 
ludzi, których po II wojnie światowej los przywiódł do Bytomia i związał 

bytomskie kamienice” wystawa prezentująca nowe 
historię kamienic. Wystawa była 

przygotowana w ramach projektu pilotażowego „Innowacyjne projekty 
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” z myślą o prezentowaniu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, w ramach współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, zrealizowała cykl prelekcji dotyczących historii 
Bytomia. Tematem jednak z nich był „Szombierki i ich właściciele”. W trakcie 
prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną zaprezentowana została historia 

Na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu została 
, gdzie zaprezentowano 

przedstawiono okładki poszczególnych numerów 
dla młodzieży; bruliony 

 
. Wybrane okładki czasopisma Aves . Zbiory Wirtualnej Galerii  
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Fot. 117. Zbiory Wirtualnej Galerii (źródło: 
 

2. Jak się dawniej Biblioteka reklamowała 
Historii Bytomia i Informacji Regionalnej dokumentów życia 
się płyty Dia związane z reklamą/promocją M
formę popularyzacji naszej instytucji nazywano propagandą biblioteki
i czytelnictwa. Prze
3. Chwile ulotne, chwile szczęśliwe: dokumenty życia społecznego w zbiora
MBP i mieszkańców Bytomia 
wszelkiego rodzaju katalogi wystaw, ulotki informacyjne, foldery, zaproszenia, 
całostki pocztowe z lat 1951 
i Informacji Regionalnej oraz udostępnione przez mieszkańców Bytomia.
4. Metamorfozy Miejskiej Bib
ujęta w cyklu zdjęć

Fot. 118. Budowa rotundy. 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

. Zbiory Wirtualnej Galerii (źródło: www.biblioteka.bytom.pl

2. Jak się dawniej Biblioteka reklamowała – wśród gromadzonych w Pracowni 
Historii Bytomia i Informacji Regionalnej dokumentów życia społecznego znajdują 
się płyty Dia związane z reklamą/promocją MBP do roku 1989. Wówczas taką 
formę popularyzacji naszej instytucji nazywano propagandą biblioteki
i czytelnictwa. Przedstawiono treść tych dokumentów. 

lotne, chwile szczęśliwe: dokumenty życia społecznego w zbiora
MBP i mieszkańców Bytomia – zaprezentowano dokumenty życia społecznego: 
wszelkiego rodzaju katalogi wystaw, ulotki informacyjne, foldery, zaproszenia, 
całostki pocztowe z lat 1951 – 2013 archiwizowane w Pracowni Historii Bytomia 

Informacji Regionalnej oraz udostępnione przez mieszkańców Bytomia.
4. Metamorfozy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu –
ujęta w cyklu zdjęć z różnych okresów jej istnienia. Zdjęcia ze zbi

 

Budowa rotundy. Zbiory Wirtualnej Galerii (źródło: www.biblioteka.bytom.pl
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www.biblioteka.bytom.pl) 

wśród gromadzonych w Pracowni 
społecznego znajdują 

do roku 1989. Wówczas taką 
formę popularyzacji naszej instytucji nazywano propagandą biblioteki                             

lotne, chwile szczęśliwe: dokumenty życia społecznego w zbiorach 
zaprezentowano dokumenty życia społecznego: 

wszelkiego rodzaju katalogi wystaw, ulotki informacyjne, foldery, zaproszenia, 
iwizowane w Pracowni Historii Bytomia 

Informacji Regionalnej oraz udostępnione przez mieszkańców Bytomia. 
– historia biblioteki 

ze zbiorów MBP. 

 
www.biblioteka.bytom.pl). 
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 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bytomiu
działania dotyczące dziedzictwa 
miejsce między innymi 
-  Spektakl „Jak to było na Śląsku”,
- Festiwal Dnia Ziemi,
- Obchody Światowego Dnia Poezji.
 

 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. W latach 2018
- Forum Organizacji Pozarządowych (2018),
- Metropolitalna Noc Teatrów (2018),
- Dzień Teatru Publicznego (2018),
- Spacerownik Teatralny (2018),
- Dzień Funduszy Europejskich (2019),
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich (2019),
- Forum Organizacji
- Noc Teatrów Metropolii (2019),
- Dzień Teatru Publicznego (2019),
- Sztuka edukacji. Przestrzeń uważnych relacji (2019).
 

 Biuro Organizacji Pozarządowych 
pozarządowymi w latach 2018
organizacjom, w tym zajmujących się dziedzictwem kulturowym, 
pomieszczenia (Rynek 26/5), tj. salę wykładową i konferencyjną, a także 
dostępne tam urządzenia b

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
63 Ankieta Młodzieżowego Domu Kultury
64 Ankieta Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bytomiu w latach 2018
tyczące dziedzictwa kulturowego. Przy udziale MDK w Bytomiu miały 

między innymi takie wydarzenia jak: 
Spektakl „Jak to było na Śląsku”, 

Festiwal Dnia Ziemi, 
Obchody Światowego Dnia Poezji.63 

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. W latach 2018-2019 miały 
Forum Organizacji Pozarządowych (2018), 
Metropolitalna Noc Teatrów (2018), 
Dzień Teatru Publicznego (2018), 
Spacerownik Teatralny (2018), 
Dzień Funduszy Europejskich (2019), 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (2019), 
Forum Organizacji Pozarządowych (2019), 
Noc Teatrów Metropolii (2019), 
Dzień Teatru Publicznego (2019), 
Sztuka edukacji. Przestrzeń uważnych relacji (2019).64 

Biuro Organizacji Pozarządowych – w ramach współpracy z organizacjami 
w latach 2018-2019 Biuro bezpłatnie udostępni

organizacjom, w tym zajmujących się dziedzictwem kulturowym, 
(Rynek 26/5), tj. salę wykładową i konferencyjną, a także 

urządzenia biurowe. 

                                                 
Ankieta Młodzieżowego Domu Kultury. 
Ankieta Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. 
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w latach 2018-2019 realizował 
rzy udziale MDK w Bytomiu miały 

2019 miały miejsce: 

w ramach współpracy z organizacjami 
dostępniało wszystkim 

organizacjom, w tym zajmujących się dziedzictwem kulturowym, swoje 
(Rynek 26/5), tj. salę wykładową i konferencyjną, a także 
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Stowarzyszenia działające
 
Bytomskie Towarzystwo Historyczno
Adres: ul. W. Korfantego 34
 
Fundacja Rozbark 
Adres: ul. J. Matejki 1, 41
e-mail: biuro@fundacjarozbark.pl
 
Oddział Śląski Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Bytomiu
Adres: Rynek 26, 41-902
www: www.bytom.pl/tonz
 
Stowarzyszenie "Szyb Krystyna"
Adres: ul. Srebrna 1, 41-
 
Stowarzyszenie Dawno Temu w Bytomiu
Adres: ul. S. Witczaka 41/23
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium
Adres: ul. Powstańców Śląskich 10
e-mail: dariuszpietrucha@interia.pl
www: http://www.profort.org.pl/kontakt
 
Towarzystwo Miłośników Bytomia
Adres: ul. Mariacka 5/1,
tel.: 32 28 12 664 
e-mail: tmb.bytom@gmail.com
www: http://www.tmb-
 
Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Adres: ul. Świętochłowicka 3 A/2
e-mail: bkgb@bkgb.pl  
www: http://www.bkgb.org.pl/index.php
 
Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Leo Corde"
Adres: pl. Karin Stanek 1, 41
e-mail: GINEWRA1@O2.PL
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

towarzyszenia działające na rzecz ochrony zabytków, propagowania historii

Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne 
Korfantego 34, 41-902 Bytom 

1, 41-902 Bytom 
biuro@fundacjarozbark.pl  

Oddział Śląski Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Bytomiu 
902 Bytom 

www.bytom.pl/tonz  

Stowarzyszenie "Szyb Krystyna" 
-907 Bytom 

Stowarzyszenie Dawno Temu w Bytomiu 
Witczaka 41/23, 41-902 Bytom 

Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium 
Adres: ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom 

etrucha@interia.pl  
http://www.profort.org.pl/kontakt  

Towarzystwo Miłośników Bytomia 
, 41-902 Bytom 

tmb.bytom@gmail.com  
-bytom.pl   

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego 
Adres: ul. Świętochłowicka 3 A/2, 41-909 Bytom 

 
http://www.bkgb.org.pl/index.php  

Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Leo Corde" 
pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom 
GINEWRA1@O2.PL  
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, propagowania historii: 
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Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Adres: pl. Jana III Sobieskiego 2
e-mail: o.gs-snap@gmail.com
www: http://snap.org.pl/oddzialy
 
Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych
Adres: ul. Reja – Parowozownia
e-mail: info@sgkw.eu  
www: http://sgkw.eu/  
 
Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina
Adres: pl. Jana III Sobieskiego 2
e-mail: maxkopfstein@gmail.com
 
Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości "Kompania Bytom"
Adres: ul. Francuska 52/16
 
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 
w Bytomiu 
Adres: ul. S. Czarnieckiego 12
 
Światowy Kongres Kresowian
Adres: ul. Moniuszki 13,
e-mail: lwow1@o2.pl  
www: http://www.kresowianie.avx.pl/
 
Bithomia 
Adres: ul. Felińskiego 28/11
 
Bytomskie Stowarzyszenie Kultury Żydowskiej
Adres: ul. Dworcowa 21, 41
 
 Bardzo dobrym przykładem współpracy na 

pozarządowe są  Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. Wakacyjny Pociąg latem lub 
Srebrny Pociąg jesienią dostał szansę powrotu na trasę Bytom 
Miasteczko Śląskie dzięki współpracy kilku środowisk
kolejki wąskotorowej przekazują środki finansowe Stowarzyszeniu Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych, otrzymując w zamian gotowy produkt turystyczny.                      
Po stronie Stowarzyszenia, jako operatora „wąskotorówki”, stoi opieka 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Adres: pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 

snap@gmail.com  
http://snap.org.pl/oddzialy-snap/oddzial-gornoslaski/  

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 
Parowozownia, 41-902 Bytom 

 

Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina 
Adres: pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 

maxkopfstein@gmail.com  

Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości "Kompania Bytom" 
Adres: ul. Francuska 52/16, 41-908 Bytom 

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 

Czarnieckiego 12, 41-902 Bytom 

Światowy Kongres Kresowian 
, 41-902 Bytom 

http://www.kresowianie.avx.pl/  

Adres: ul. Felińskiego 28/11 

Bytomskie Stowarzyszenie Kultury Żydowskiej 
Adres: ul. Dworcowa 21, 41-902 Bytom 

Bardzo dobrym przykładem współpracy na linii samorząd miasta 
pozarządowe są  Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. Wakacyjny Pociąg latem lub 
Srebrny Pociąg jesienią dostał szansę powrotu na trasę Bytom –
Miasteczko Śląskie dzięki współpracy kilku środowisk. Gminy leż
kolejki wąskotorowej przekazują środki finansowe Stowarzyszeniu Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych, otrzymując w zamian gotowy produkt turystyczny.                      
Po stronie Stowarzyszenia, jako operatora „wąskotorówki”, stoi opieka 
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Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich 

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 

linii samorząd miasta – organizacje 
pozarządowe są  Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. Wakacyjny Pociąg latem lub 

– Tarnowskie Góry – 
. Gminy leżące na szlaku 

kolejki wąskotorowej przekazują środki finansowe Stowarzyszeniu Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych, otrzymując w zamian gotowy produkt turystyczny.                      
Po stronie Stowarzyszenia, jako operatora „wąskotorówki”, stoi opieka 
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merytoryczna, techniczna i organizacyjna przejazdów. Wszystkie strony na tym 
zyskują, a w szczególności turyści, którzy 
Kolejni partnerzy projektu
bilet w ramach Szlaku Zabytków Techniki łączy Koleje Śląskie, Górnośląskie Koleje 
Wąskotorowe i Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

toryczna, techniczna i organizacyjna przejazdów. Wszystkie strony na tym 
zyskują, a w szczególności turyści, którzy mogą korzystać z unikatowej atrakcji. 

zy projektu dołączają w czasie Industriady, kiedy 
w ramach Szlaku Zabytków Techniki łączy Koleje Śląskie, Górnośląskie Koleje 

Wąskotorowe i Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. 
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toryczna, techniczna i organizacyjna przejazdów. Wszystkie strony na tym 
korzystać z unikatowej atrakcji.  

w czasie Industriady, kiedy jeden wspólny 
w ramach Szlaku Zabytków Techniki łączy Koleje Śląskie, Górnośląskie Koleje 

Wąskotorowe i Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.  
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4.3.2. Międzynarodowa współpraca kulturalna z partnerskimi miastami
 

W latach 2018-2019
współpracę kulturalną z następującymi miastami:
Vsetin (Czechy) –umowa partnerska od 

 11 maja 2018 r. w celu wymiany doświadczeń kilkudziesięcioosobowa grupa 
studentów medycyny wraz z personelem, odwiedziła m.in. Oddział Chirurgii 
w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 oraz Oddział Kliniczny Ginekologii 
Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2;

 udział bytomskiej delegacji w obchodach święta „Vsetina Valaske Zarenii” 
corocznej imprezie promującej Morawską Wołoszczyznę. Z partnerską wizytą 
do Czech udała się III Zastępca Prezydenta, która spotkała się z władzami 
Vsetina oraz wzięła udział w festiwalowych wydarzeniach.

 
Recklinghausen (Niemcy) 

 w marcu Gmina Bytom zaprosiła przedstawicieli miasta Recklinghausen na 
międzynarodową konferencję poświęconą 100. rocznicy zakończenia 
I wojny światowej w ramach projektu „ Powrót do korzeni. Co łączy Europę. 
Obywatele Eurpy dla Europy” w unijny
którego miasto Recklinghausen było liderem. W konferencji uczestniczyli 
goście z Niemiec, Słowenii, Ukrainy i Polski

 we wrześniu 2018 r. gościła w Bytomiu kilkudziesięcioosobowa grupa 
młodzieży z Recklinghausen, która wraz z uczniami Państwowych Szkół 
Budownictwa 
projektu w 2018 r. skupiła się na wymianie kulturow
oraz edukacji związanej z II wojną światową, na wspólnych warsztatach, 
spotkaniach integracyjnych oraz wycieczkach śladami polsko
historii. Podczas warszta
totalitaryzmach oraz od
– Birkenau i Śląskie Centrum Deportacji w Radzionkowie. W programie 
wymiany znalazła się wycieczka do Muzeum Śląskiego i gliwickiej 
Radiostacji; 

 w marcu 2019 r. delegacja Gminy Bytom przebywała w mieście par
Recklinghausen na podsumowaniu międzynarodowego projektu „Powrót do 
korzeni” realizowanego w ramach unijnego programu Europa dla obywateli, 
w którym Bytom był partnerem

 we wrześniu 2019 r. delegacja z Bytomia wzięła udział w „Beuthener 
Heimettraffen” w Recklinghausen

 
 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Międzynarodowa współpraca kulturalna z partnerskimi miastami

2019 w ramach umów partnerskich miasto Bytom kontynuowało 
współpracę kulturalną z następującymi miastami: 

umowa partnerska od 11 listopada 2003 r. 
11 maja 2018 r. w celu wymiany doświadczeń kilkudziesięcioosobowa grupa 

medycyny wraz z personelem, odwiedziła m.in. Oddział Chirurgii 
Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 oraz Oddział Kliniczny Ginekologii 

Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2; 
udział bytomskiej delegacji w obchodach święta „Vsetina Valaske Zarenii” 

cznej imprezie promującej Morawską Wołoszczyznę. Z partnerską wizytą 
do Czech udała się III Zastępca Prezydenta, która spotkała się z władzami 
Vsetina oraz wzięła udział w festiwalowych wydarzeniach. 

Recklinghausen (Niemcy) – umowa partnerska od 15 grudnia 2000 r. 
w marcu Gmina Bytom zaprosiła przedstawicieli miasta Recklinghausen na 
międzynarodową konferencję poświęconą 100. rocznicy zakończenia 

wojny światowej w ramach projektu „ Powrót do korzeni. Co łączy Europę. 
Obywatele Eurpy dla Europy” w unijnym programie Europa dla Obywateli, 
którego miasto Recklinghausen było liderem. W konferencji uczestniczyli 
goście z Niemiec, Słowenii, Ukrainy i Polski; 

e wrześniu 2018 r. gościła w Bytomiu kilkudziesięcioosobowa grupa 
młodzieży z Recklinghausen, która wraz z uczniami Państwowych Szkół 
Budownictwa – Zespołu Szkół, realizowała projekt Kunst)RT 2018. Edycja 
projektu w 2018 r. skupiła się na wymianie kulturowej, wymianie poglądów 
oraz edukacji związanej z II wojną światową, na wspólnych warsztatach, 
spotkaniach integracyjnych oraz wycieczkach śladami polsko
historii. Podczas warsztatów w PSB, młodzi debatowali o europejskich 
totalitaryzmach oraz odwiedzali miejsca pamięci, m.in. Muzeum Auschwitz 

Birkenau i Śląskie Centrum Deportacji w Radzionkowie. W programie 
wymiany znalazła się wycieczka do Muzeum Śląskiego i gliwickiej 

 
w marcu 2019 r. delegacja Gminy Bytom przebywała w mieście par
Recklinghausen na podsumowaniu międzynarodowego projektu „Powrót do 
korzeni” realizowanego w ramach unijnego programu Europa dla obywateli, 
w którym Bytom był partnerem; 

e wrześniu 2019 r. delegacja z Bytomia wzięła udział w „Beuthener 
fen” w Recklinghausen; 
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Międzynarodowa współpraca kulturalna z partnerskimi miastami 

w ramach umów partnerskich miasto Bytom kontynuowało 

11 maja 2018 r. w celu wymiany doświadczeń kilkudziesięcioosobowa grupa 
medycyny wraz z personelem, odwiedziła m.in. Oddział Chirurgii 

Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 oraz Oddział Kliniczny Ginekologii 

udział bytomskiej delegacji w obchodach święta „Vsetina Valaske Zarenii” 
cznej imprezie promującej Morawską Wołoszczyznę. Z partnerską wizytą 

do Czech udała się III Zastępca Prezydenta, która spotkała się z władzami 

a 2000 r.  
w marcu Gmina Bytom zaprosiła przedstawicieli miasta Recklinghausen na 
międzynarodową konferencję poświęconą 100. rocznicy zakończenia 

wojny światowej w ramach projektu „ Powrót do korzeni. Co łączy Europę. 
m programie Europa dla Obywateli, 

którego miasto Recklinghausen było liderem. W konferencji uczestniczyli 

e wrześniu 2018 r. gościła w Bytomiu kilkudziesięcioosobowa grupa 
młodzieży z Recklinghausen, która wraz z uczniami Państwowych Szkół 

Zespołu Szkół, realizowała projekt Kunst)RT 2018. Edycja 
ej, wymianie poglądów 

oraz edukacji związanej z II wojną światową, na wspólnych warsztatach, 
spotkaniach integracyjnych oraz wycieczkach śladami polsko-niemieckiej 

tów w PSB, młodzi debatowali o europejskich 
wiedzali miejsca pamięci, m.in. Muzeum Auschwitz 

Birkenau i Śląskie Centrum Deportacji w Radzionkowie. W programie 
wymiany znalazła się wycieczka do Muzeum Śląskiego i gliwickiej 

w marcu 2019 r. delegacja Gminy Bytom przebywała w mieście partnerskim 
Recklinghausen na podsumowaniu międzynarodowego projektu „Powrót do 
korzeni” realizowanego w ramach unijnego programu Europa dla obywateli, 

e wrześniu 2019 r. delegacja z Bytomia wzięła udział w „Beuthener 
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Drohobycz  (Ukraina) – 
 w 2018 r. delegacje z Drohobycza i Bytomia uczestniczyły we włas

uroczystościach miejskich,
 w 2019 r. kontynuowane akcję „Podaruj znicz na Kresy”.

 
Dmitrov (Rosja)- umowa partnerska od

 w 2018 r. delegacje z Drohobycza i Bytomia uczestniczyły we wła
uroczystościach miejskich

 
Butte Silver Bow (Montana, USA)

 w 2018 r. i 2019 r.
wspólnych działań.
 

Żytomierz (Ukraina) – umowa partnerska
Festiwal NGO w Bytomiu

 akcja „Lato z Polską”. Młodzież z Polskiej Szkoły Sobotnio
im. I.J. Paderewskiego Żytomierskiego Obwodowego 
Ukrainie w sierpniu wzięła udział w koloniach na gościnnej śląskiej ziemi. 
Projekt realizowany był przez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska w Katowicach we współpracy z Urzędem Mar
Śląskiego oraz miastem B

 organizacja koncertu noworocznego Kolędnicy z Żytomierza w dniu 14. 01. 2019 
r. w kościele pw. Św. Jacka;

 w październiku 2019 r. 
połączonych z 30
Ukrainie; 

 w grudniu 2019 r. wizyta dzieci z Żytomierza w Bytomiu.
 
Ormoż (Słowenia) – umowa partnerska

 w marcu 2018 r.
w międzynarodowej konferencji
Rocznicy zakończenia I wojny światowej w ramach projektu „Powrót do korzeni. 
Co łączy Europę. Obywatele Europy dla Europy” w unijnym programie Europa 
dla Obywateli, którego liderem było miasto partnerskie Reckling

 w sierpniu 2018 r.
Straży Pożarnych z partnerskiej gminy Ormoż w Słowenii. Tematem spotkania 
władz naszego miasta i przedstawicieli straży pożarnej z partnerami 
ze słoweńskiego Ormoż były możliwośc

 w 2019 r. delegacje z Ormoż i Bytomia wzajemnie uczestniczyły 
w uroczystościach miejskich

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

 umowa partnerska od 5 grudnia 2011 r.  
2018 r. delegacje z Drohobycza i Bytomia uczestniczyły we włas

uroczystościach miejskich, 
2019 r. kontynuowane akcję „Podaruj znicz na Kresy”. 

umowa partnerska od 5 kwietnia 2005 r.  
2018 r. delegacje z Drohobycza i Bytomia uczestniczyły we wła

uroczystościach miejskich. 

Butte Silver Bow (Montana, USA)- umowa partnerska od 22 maja 2001 r. 
i 2019 r. poza korespondencją kurtuazyjną, nie prowadzono 

wspólnych działań. 

umowa partnerska od 9 września 2016 r. ( I Międzynarodowego 
NGO w Bytomiu),  

„Lato z Polską”. Młodzież z Polskiej Szkoły Sobotnio
Paderewskiego Żytomierskiego Obwodowego Związku

sierpniu wzięła udział w koloniach na gościnnej śląskiej ziemi. 
Projekt realizowany był przez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota 

Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
miastem Bytom; 

organizacja koncertu noworocznego Kolędnicy z Żytomierza w dniu 14. 01. 2019 
r. w kościele pw. Św. Jacka; 
w październiku 2019 r. udział w dniach Kultury Polskiej w Żytomierzu, 
połączonych z 30-leciem Obwodowego Żytomierskiego Związku Polaków na 

w grudniu 2019 r. wizyta dzieci z Żytomierza w Bytomiu. 

umowa partnerska od 9 września 2017 r. 
2018 r. przedstawiciele miasta Ormoż uczestniczyli 

międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Bytomiu poświęconej 100. 
Rocznicy zakończenia I wojny światowej w ramach projektu „Powrót do korzeni. 
Co łączy Europę. Obywatele Europy dla Europy” w unijnym programie Europa 
dla Obywateli, którego liderem było miasto partnerskie Reckling

2018 r.przebywała w Bytomiu delegacja Związku
Straży Pożarnych z partnerskiej gminy Ormoż w Słowenii. Tematem spotkania 
władz naszego miasta i przedstawicieli straży pożarnej z partnerami 

słoweńskiego Ormoż były możliwości i perspektywy współpracy
w 2019 r. delegacje z Ormoż i Bytomia wzajemnie uczestniczyły 

uroczystościach miejskich. 
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2018 r. delegacje z Drohobycza i Bytomia uczestniczyły we własnych 

2018 r. delegacje z Drohobycza i Bytomia uczestniczyły we własnych 

22 maja 2001 r.  
ną, nie prowadzono 

Międzynarodowego 

„Lato z Polską”. Młodzież z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej 
Związku Polaków na 

sierpniu wzięła udział w koloniach na gościnnej śląskiej ziemi. 
Projekt realizowany był przez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota 

szałkowskim Województwa 

organizacja koncertu noworocznego Kolędnicy z Żytomierza w dniu 14. 01. 2019 

udział w dniach Kultury Polskiej w Żytomierzu, 
wodowego Żytomierskiego Związku Polaków na 

przedstawiciele miasta Ormoż uczestniczyli 
zorganizowanej w Bytomiu poświęconej 100. 

Rocznicy zakończenia I wojny światowej w ramach projektu „Powrót do korzeni. 
Co łączy Europę. Obywatele Europy dla Europy” w unijnym programie Europa 
dla Obywateli, którego liderem było miasto partnerskie Recklinghausen; 

Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych z partnerskiej gminy Ormoż w Słowenii. Tematem spotkania 
władz naszego miasta i przedstawicieli straży pożarnej z partnerami 

i i perspektywy współpracy; 
w 2019 r. delegacje z Ormoż i Bytomia wzajemnie uczestniczyły 
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Poza współpracą z miastami partnerskimi wspólne działania realizowane z partnerami 
zagranicznymi w latach 2018

 wizyta dzieci z polskich rodzin z Sambora, która odbyła się w naszym mieście 
dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w ramach programu „Rodzina Polonijna” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” o Dom Polski
m.in. w debacie i zajęciach 
wzajemnym relacjom między oboma krajami;

 coroczna działalności Punktu Informacji Partnerstwa Wschodniego 
i Współpracy z Regionem Bałków,
podejmowanych przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo
Mazowsza we współpracy z miastem Bytom;

 patronat honorowy Prezydenta Bytomia nad akcją „ Podaruj znicz na Kresy” 
znicze zapłonęły na opuszczonych grobach 
w dziesiątkach nekropolii w Borysławiu, Chmielnickiem, Drohobyczu, Lwowie, 
Rudkach, Samborze, St

 akcja „Podziel się opłatkiem z seniorem na Kresach” w którą włączyły się: Urząd 
Miejski w Byt
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Śląski Bank Żywności i Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu;

 maj 2019 r. miejskie obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz wręczono
nagrody otrzymali: Miejski 
Brucke w Recklinghausen, Janusz Wiatr i Elżbieta Bieńkowska;

 koordynacja Bytomskich Spotkań Europejskich realizowanych we współpra
z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach z udziałem 
Konsula Honorowego Niemiec;

 akcja „Podaruj znicz na Kresy”
w dziesiątkach nekropolii w Borysławiu, Stryju, Samborze, Drohobyczu oraz 
Łanowcach. 65 

 
 
 

 
 
 
 

                                        
65 Raport o stanie miasta Bytom

 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

Poza współpracą z miastami partnerskimi wspólne działania realizowane z partnerami 
2018- 2019 obejmowały następujące, dodatkowe projekty:

wizyta dzieci z polskich rodzin z Sambora, która odbyła się w naszym mieście 
dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w ramach programu „Rodzina Polonijna” realizowanego przez Stowarzyszenie 

Polska” o Dom Polski w Samborze na Ukrainie. Dzieci uczestniczyły 
m.in. w debacie i zajęciach poświęconych polsko-ukraińskiej historii oraz 
wzajemnym relacjom między oboma krajami; 
coroczna działalności Punktu Informacji Partnerstwa Wschodniego 

Współpracy z Regionem Bałków, prowadzona w ramach działań 
podejmowanych przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo
Mazowsza we współpracy z miastem Bytom; 
patronat honorowy Prezydenta Bytomia nad akcją „ Podaruj znicz na Kresy” 
znicze zapłonęły na opuszczonych grobach Polaków, którzy zostali pochowani 

dziesiątkach nekropolii w Borysławiu, Chmielnickiem, Drohobyczu, Lwowie, 
Rudkach, Samborze, Stryju, Truskawcu oraz Żytomierzu; 

kcja „Podziel się opłatkiem z seniorem na Kresach” w którą włączyły się: Urząd 
Miejski w Bytomiu, Bytomska Rada Seniorów, Górnośląski Oddział 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Śląski Bank Żywności i Oddział Rejonowy 

go Czerwonego Krzyża w Bytomiu; 
maj 2019 r. miejskie obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz wręczono Bytomskie Nagrody Europejskie. Głosem Kapituły 
nagrody otrzymali: Miejski Instytut Spotkań i Integracji Międzykulturowej Die 
Brucke w Recklinghausen, Janusz Wiatr i Elżbieta Bieńkowska;
koordynacja Bytomskich Spotkań Europejskich realizowanych we współpra

Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach z udziałem 
Konsula Honorowego Niemiec; 
akcja „Podaruj znicz na Kresy”- upamiętnienie tych, którzy zostali pochowani 

dziesiątkach nekropolii w Borysławiu, Stryju, Samborze, Drohobyczu oraz 

                                                 
Raport o stanie miasta Bytom, 2018 s. 71-74 oraz Raport o stanie miasta Bytom , 2019 s. 48
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Poza współpracą z miastami partnerskimi wspólne działania realizowane z partnerami 
ce, dodatkowe projekty: 

wizyta dzieci z polskich rodzin z Sambora, która odbyła się w naszym mieście 
dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w ramach programu „Rodzina Polonijna” realizowanego przez Stowarzyszenie 

na Ukrainie. Dzieci uczestniczyły 
ukraińskiej historii oraz 

coroczna działalności Punktu Informacji Partnerstwa Wschodniego 
prowadzona w ramach działań 

podejmowanych przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego 

patronat honorowy Prezydenta Bytomia nad akcją „ Podaruj znicz na Kresy” – 
Polaków, którzy zostali pochowani 

dziesiątkach nekropolii w Borysławiu, Chmielnickiem, Drohobyczu, Lwowie, 

kcja „Podziel się opłatkiem z seniorem na Kresach” w którą włączyły się: Urząd 
omiu, Bytomska Rada Seniorów, Górnośląski Oddział 

Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Śląski Bank Żywności i Oddział Rejonowy 

maj 2019 r. miejskie obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii 
Bytomskie Nagrody Europejskie. Głosem Kapituły 

Instytut Spotkań i Integracji Międzykulturowej Die 
Brucke w Recklinghausen, Janusz Wiatr i Elżbieta Bieńkowska; 
koordynacja Bytomskich Spotkań Europejskich realizowanych we współpracy 

Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach z udziałem 

upamiętnienie tych, którzy zostali pochowani 
dziesiątkach nekropolii w Borysławiu, Stryju, Samborze, Drohobyczu oraz 

74 oraz Raport o stanie miasta Bytom , 2019 s. 48-49. 
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5. Podsumowanie  
 
 Realizację zadań „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Bytomia na lata 2018-2021
2018-2019 należy oceni
były poprzez szeroki wachlarz różnorakich działań, podejmowanych przez samorząd 
gminny, instytucje kultury, a także prężnie działające organizacje pozarządowe. 
W latach 2018-2019 prowadzone były wielorakie zadania inwestycyjne, w tym 
sukcesywne remonty szkół, kościołów, budynków użyteczności publicznej. Swój udział 
w pracach remontowych na terenie miasta miały również wspólnoty mieszkaniowe
i osoby fizyczne. W latach 2018
konserwatorskie przy własnych 
przez spółkę ZBM-TBS wyniosła blisko 900 tys. zł.

Prace wykonywane w ramach działań inwestycyjnych 
Śródmieście, istotnym punktem działań były również zadania realizowane 
w dzielnicach miasta. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie 
rewitalizacji zespołu pałacowego Thiele
a także kontynuacja szeroko zakrojonych prac rewaloryzacyjnych i rewitalizujących 
zabytkowych założeń parkowych
Węgla Kamiennego „Rozbark”
miało również podpisanie porozumienia z Narodowym Instytutem Dziedzictwa,
w zakresie przygotowania opracowania zawierającego zaktualizowany wykaz
nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną w przygotowywanym przez miasto 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 
Bytomia wraz z wytycznymi konserwatorskimi do ustaleń planu

Poza zadaniami inwestycyjnymi na ter
dodatkowe związane z szeroko rozumianą promocją dziedzictwa (także 
niematerialnego), edukacją, turystyką. Dla promocji miasta nieocenione znaczenie ma 
obchodzone co roku święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląsk
W Industriadzie Bytom reprezentują dwa obiekty, szczególnie Górnośląska Kolej 
Wąskotorowa, wzdłuż trasy której znajduje się wiele atrakcji turystycznych i terenów 
rekreacyjnych, oraz Elektrociepłownia Szombierki
wykorzystanie potencjału turystycznego. Cennym punktem na mapie miasta jest 
również wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Rezerwat Przyrody Segiet 
wraz z „Kopalnią ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 
podziemnymi w Tarnowskich Górach

W kolejnym etapie realizacji działań 
kontynuacja trwających prac rewitalizacyjnych i rozpoczęcie kolejnych. Zaplanowano 
między innymi rewitalizację zespołu osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec, remont 
kamienicy mieszkalnej, obecnie siedzibę MDK nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 

Urząd Miejski w Bytomiu 
rogramu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia w latach

   

Realizację zadań „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2021” w latach objętych niniejszym sprawozdaniem, tj. w latach 

ocenić pozytywnie. Założone w programie priorytety 
były poprzez szeroki wachlarz różnorakich działań, podejmowanych przez samorząd 
gminny, instytucje kultury, a także prężnie działające organizacje pozarządowe. 

2019 prowadzone były wielorakie zadania inwestycyjne, w tym 
remonty szkół, kościołów, budynków użyteczności publicznej. Swój udział 

w pracach remontowych na terenie miasta miały również wspólnoty mieszkaniowe
soby fizyczne. W latach 2018-2019 łączna kwota jako na remonty i prace 

konserwatorskie przy własnych budynkach poniosły same tylko wspólnoty zarządzane 
TBS wyniosła blisko 900 tys. zł. 

wykonywane w ramach działań inwestycyjnych obejmowały 
, istotnym punktem działań były również zadania realizowane 

asta. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie 
rewitalizacji zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów w Bytomiu 

także kontynuacja szeroko zakrojonych prac rewaloryzacyjnych i rewitalizujących 
zabytkowych założeń parkowych czy terenów poprzemysłowych po byłej Kopalni 
Węgla Kamiennego „Rozbark”. Ogromne znaczenie dla ochrony bytomskich zabytków 
miało również podpisanie porozumienia z Narodowym Instytutem Dziedzictwa,

zakresie przygotowania opracowania zawierającego zaktualizowany wykaz
nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną w przygotowywanym przez miasto 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 
Bytomia wraz z wytycznymi konserwatorskimi do ustaleń planu.  

Poza zadaniami inwestycyjnymi na terenie miasta realizowane były zadania 
dodatkowe związane z szeroko rozumianą promocją dziedzictwa (także 
niematerialnego), edukacją, turystyką. Dla promocji miasta nieocenione znaczenie ma 
obchodzone co roku święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląsk

Industriadzie Bytom reprezentują dwa obiekty, szczególnie Górnośląska Kolej 
Wąskotorowa, wzdłuż trasy której znajduje się wiele atrakcji turystycznych i terenów 
rekreacyjnych, oraz Elektrociepłownia Szombierki, która wciąż jeszcze czeka na pełne 

korzystanie potencjału turystycznego. Cennym punktem na mapie miasta jest 
również wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Rezerwat Przyrody Segiet 
wraz z „Kopalnią ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 
podziemnymi w Tarnowskich Górach”. 

W kolejnym etapie realizacji działań - lata 2020-2021 miasto Bytom czeka 
kontynuacja trwających prac rewitalizacyjnych i rozpoczęcie kolejnych. Zaplanowano 
między innymi rewitalizację zespołu osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec, remont 

zkalnej, obecnie siedzibę MDK nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 
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Realizację zadań „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 
sprawozdaniem, tj. w latach 

Założone w programie priorytety realizowane 
były poprzez szeroki wachlarz różnorakich działań, podejmowanych przez samorząd 
gminny, instytucje kultury, a także prężnie działające organizacje pozarządowe. 

2019 prowadzone były wielorakie zadania inwestycyjne, w tym 
remonty szkół, kościołów, budynków użyteczności publicznej. Swój udział 

w pracach remontowych na terenie miasta miały również wspólnoty mieszkaniowe 
2019 łączna kwota jako na remonty i prace 

dynkach poniosły same tylko wspólnoty zarządzane 

obejmowały nie tylko 
, istotnym punktem działań były również zadania realizowane 

asta. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie 
Wincklerów w Bytomiu – Miechowicach, 

także kontynuacja szeroko zakrojonych prac rewaloryzacyjnych i rewitalizujących 
poprzemysłowych po byłej Kopalni 

. Ogromne znaczenie dla ochrony bytomskich zabytków 
miało również podpisanie porozumienia z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, 

zakresie przygotowania opracowania zawierającego zaktualizowany wykaz obiektów 
nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną w przygotowywanym przez miasto 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 

enie miasta realizowane były zadania 
dodatkowe związane z szeroko rozumianą promocją dziedzictwa (także 
niematerialnego), edukacją, turystyką. Dla promocji miasta nieocenione znaczenie ma 
obchodzone co roku święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Industriadzie Bytom reprezentują dwa obiekty, szczególnie Górnośląska Kolej 
Wąskotorowa, wzdłuż trasy której znajduje się wiele atrakcji turystycznych i terenów 

, która wciąż jeszcze czeka na pełne 
korzystanie potencjału turystycznego. Cennym punktem na mapie miasta jest 

również wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Rezerwat Przyrody Segiet 
wraz z „Kopalnią ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 

2021 miasto Bytom czeka 
kontynuacja trwających prac rewitalizacyjnych i rozpoczęcie kolejnych. Zaplanowano 
między innymi rewitalizację zespołu osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec, remont 

zkalnej, obecnie siedzibę MDK nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 
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12 w Bytomiu, oraz w końcu z niecierpliwością oczekiwany finisz prac przy rewitalizacji 
zespołu Thiele-Wincklerów w Bytomiu

Wszystkie powyższe działania, oraz te liczne szeroko opisywane w treści 
niniejszego sprawozdania przyczyniły się do 
oraz popularyzacji wiedzy na jego temat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest jeszcze 
dużo w tym zakresie do zrobienia. Pomimo podejmowanych sukcesywnie działań, 
pozyskiwanych środków zewnętrznych wciąż wiele zabytków czeka na swoją kolej. 
Wśród nich jest niewątpliwie Elektrociepłownia Szombierki 
wciąż niewykorzystanym potencjale.

Przeznaczane na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego środki 
w budżecie Gminy Bytom na przełomie ostatnich lat kształtowały się następująco:

 2016 rok – 9 446 713 zł
 2017 rok – 8 750 512 zł
 2018 rok – 11 749
 2019 rok – 14 688

Z tych funduszy realizowano zarówno prace remontowe i konserwatorskie przy 
obiektach własnych gminy (i jednostek podległych), finansowano wkłady własne Gminy                             
w projektach unijnych, a także liczne projekty tzw. „miękkie” dotycząc
zabytków, edukacji młodzieży i organizacji imprez kulturalnych. Samorząd gminny 
przyznawał również dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Niestety tu widoczna jest 
tendencja spadkowa. W latach 2011
235 000 zł, w latach  2014
100 000 zł., a w omawianym okresie 2018
Nie udało się również pozyskać dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków ani Samorządu Województwa Śląskiego oraz 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w przyszłości powinny również brać udział 
w partycypacji kosztów prac remontowych przy zabytkach. Tendencję spadkową w tym 
obszarze rekompensują fundusze unijne, głównie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
zabytków Bytomia można pozyskiwać środk
Dziedzictwo kulturowe) jak i pozakonkursową (5.3.2 oraz 10.3.4. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych) dedykowaną obszarowi miasta Bytom                  
(Obszarowi Strategicznej Interwencji). 
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12 w Bytomiu, oraz w końcu z niecierpliwością oczekiwany finisz prac przy rewitalizacji 
Wincklerów w Bytomiu- Miechowicach.  

Wszystkie powyższe działania, oraz te liczne szeroko opisywane w treści 
niniejszego sprawozdania przyczyniły się do zachowania substancji zabytkowej miasta, 
oraz popularyzacji wiedzy na jego temat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest jeszcze 

akresie do zrobienia. Pomimo podejmowanych sukcesywnie działań, 
pozyskiwanych środków zewnętrznych wciąż wiele zabytków czeka na swoją kolej. 
Wśród nich jest niewątpliwie Elektrociepłownia Szombierki – obiekt o olbrzymim, 
wciąż niewykorzystanym potencjale.  

Przeznaczane na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego środki 
budżecie Gminy Bytom na przełomie ostatnich lat kształtowały się następująco:

9 446 713 zł (1,22% z 773,1 mln zł ogółu wydatków) 
8 750 512 zł (1,08% z 811,3 mln zł ogółu wydatków)

749 384 zł (2% z 907,2 mln zł ogółu wydatków)
688 154, 63 (2% z 946,4 mln zł ogółu wydatków)

Z tych funduszy realizowano zarówno prace remontowe i konserwatorskie przy 
obiektach własnych gminy (i jednostek podległych), finansowano wkłady własne Gminy                             
w projektach unijnych, a także liczne projekty tzw. „miękkie” dotycząc
zabytków, edukacji młodzieży i organizacji imprez kulturalnych. Samorząd gminny 
przyznawał również dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Niestety tu widoczna jest 

padkowa. W latach 2011-2013 budżet Gminy Bytom na ten cel wynosił 
000 zł, w latach  2014-2015 – 111 427,70 zł, w latach 2016
000 zł., a w omawianym okresie 2018-2019 najniższa kwota 51 000 zł.

Nie udało się również pozyskać dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków ani Samorządu Województwa Śląskiego oraz funduszy z Programów Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w przyszłości powinny również brać udział 

ztów prac remontowych przy zabytkach. Tendencję spadkową w tym 
obszarze rekompensują fundusze unijne, głównie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z którego na ratowanie 
zabytków Bytomia można pozyskiwać środki drogą konkursową (Poddziałanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe) jak i pozakonkursową (5.3.2 oraz 10.3.4. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych) dedykowaną obszarowi miasta Bytom                  
(Obszarowi Strategicznej Interwencji).  

ch 2018-2019 

124 

12 w Bytomiu, oraz w końcu z niecierpliwością oczekiwany finisz prac przy rewitalizacji 

Wszystkie powyższe działania, oraz te liczne szeroko opisywane w treści 
zachowania substancji zabytkowej miasta, 

oraz popularyzacji wiedzy na jego temat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest jeszcze 
akresie do zrobienia. Pomimo podejmowanych sukcesywnie działań, 

pozyskiwanych środków zewnętrznych wciąż wiele zabytków czeka na swoją kolej. 
obiekt o olbrzymim, 

Przeznaczane na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego środki 
budżecie Gminy Bytom na przełomie ostatnich lat kształtowały się następująco: 

(1,22% z 773,1 mln zł ogółu wydatków)  
ogółu wydatków) 

2% z 907,2 mln zł ogółu wydatków) 
(2% z 946,4 mln zł ogółu wydatków). 

Z tych funduszy realizowano zarówno prace remontowe i konserwatorskie przy 
obiektach własnych gminy (i jednostek podległych), finansowano wkłady własne Gminy                             
w projektach unijnych, a także liczne projekty tzw. „miękkie” dotyczące promocji 
zabytków, edukacji młodzieży i organizacji imprez kulturalnych. Samorząd gminny 
przyznawał również dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Niestety tu widoczna jest 

2013 budżet Gminy Bytom na ten cel wynosił 
427,70 zł, w latach 2016-2017 było to już 

000 zł. 
Nie udało się również pozyskać dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

funduszy z Programów Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w przyszłości powinny również brać udział 

ztów prac remontowych przy zabytkach. Tendencję spadkową w tym 
obszarze rekompensują fundusze unijne, głównie w ramach Regionalnego Programu 

2020 z którego na ratowanie 
i drogą konkursową (Poddziałanie 5.3.1 

Dziedzictwo kulturowe) jak i pozakonkursową (5.3.2 oraz 10.3.4. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych) dedykowaną obszarowi miasta Bytom                  
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6. Spis fotografii 
 
Fot. na str. Tytułowej dekoracja z dawnej zabudowy Placu Kościuszki, obecnie usytuowana na 
ogrodzeniu przy MGB ul. Korfantego
Fot. 1. Przykłady bytomskich zabytków 
Fot.2. Budynek IV LO – widok
Fot. 3. Pałac w trakcie prac, luty 2019. 
Fot. 4. Znaleziska podczas prac konserwatorsko

niezachowanej części zespołu pałacowego, luty 2019
Fot. 5-6. Wnętrza pałacu w trakcie prac. Ocena detalu 
Fot. 7. Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło: 
Fot. 8. Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło: 
Fot. 9. MDK przed remontem (źródło: 
Fot. 10-11. MDK przed remontem, elewacja od strony podwórza (źródło: 
Fot. 12. Kamienica przy ul. Józefczaka 14 w trakcie prac (źródło: 
Fot. 13. Kamienica przy ul. Józefczaka 14 w trakcie prac (źródło: 
Fot. 14. Kamienica przy ul. Józefczaka 14 w trakcie prac (źródło: 
Fot. 15-18. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 w trakcie remontu 
(źródło: http://cisbytom.pl/przebudowa
potrzeby-centrum-integracji
Fot. 19. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 po remoncie.
Fot. 20-21. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 po remoncie (źródło: 
Fot. 22. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10, wejście do budynku (źródło: 
Fot. 23. Budynek UL w trakcie prac. Fotografia Hubert Klimek, 
(źródło: www.bytom.pl dostęp: 12 sierpnia 2020 r.).
Fot. 24. Szkoła Muzyczna po remoncie.
Fot. 25. Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” trakcie remontu  (źródło: 
www.bytomski.pl). 
Fot. 26. Chrobrego 9, okna po odtworzeniowej 
Fot. 27. Szkoła Podstawowa nr 5. Okna po wymianie.
Fot. 28-29. Chrobrego 13, stolarka przed remontem i po remoncie.
Fot. 30. Nawierzchnia ściek cmentarnych po remoncie.
Fot. 31-32. Mur ogrodzeniowy kościoła pw. Św. Trójcy po remoncie.
Fot. 33. Wnętrze zegara wieżowego w budynku IV LO przy Placu Sikorskiego 1 w Bytomiu.
Fot. 34. Drzwi w sieni budynku IV LO.
Fot. 35. Rzeźba górnika przed wejściem do Teatru Rozbark, tabliczka na ceglanym cokole.
Fot. 36. Drzwi w budynku IV LO.
Fot. 37. Drzwi w budynku IV LO. Zbliżenie na detal.
Fot. 38. Jainty 17 po remoncie.
Fot. 39. Plomba na rogu ulicy Szymanowskiego i Rynku w Bytomiu.
Fot. 40. Kontrola budynku przy ul. Korfantego 31 w Bytomiu.
Fot. 41. Park im. Marii Konopnickiej (źródło: www.parki.bytom.pl)
Fot. 42. Park im. Adama Mickiewicza (źródło www.parki.bytom.pl).
Fot. 43. Park Ludowy w Miechowicach (źródło www.parki.bytom.pl).
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Fot. na str. Tytułowej dekoracja z dawnej zabudowy Placu Kościuszki, obecnie usytuowana na 
ul. Korfantego.                         

Fot. 1. Przykłady bytomskich zabytków –siedziba Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
widok  na elewację. 

Pałac w trakcie prac, luty 2019.  
Znaleziska podczas prac konserwatorsko-archeologicznych na terenie rumowiska po 
niezachowanej części zespołu pałacowego, luty 2019. 

Wnętrza pałacu w trakcie prac. Ocena detalu stolarki przez służby konserwatorskie
Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło: www.bytomodnowa.pl
Oficyna pałacowa w trakcie prac, wrzesień 2019 (źródło: www.bytomodnowa.pl

Fot. 9. MDK przed remontem (źródło: www.bytomodnowa.pl). 
11. MDK przed remontem, elewacja od strony podwórza (źródło: www.bytom.pl
Kamienica przy ul. Józefczaka 14 w trakcie prac (źródło: www.bytom.pl

Fot. 13. Kamienica przy ul. Józefczaka 14 w trakcie prac (źródło: www.bytom.pl
Fot. 14. Kamienica przy ul. Józefczaka 14 w trakcie prac (źródło: www.bytom.pl

18. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 w trakcie remontu  
: http://cisbytom.pl/przebudowa-i-adaptacja-budynku-przy-ulicy-karola

integracji-spolecznej/ (dostęp 12 sierpnia 2020r.) 
Fot. 19. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 po remoncie. 

21. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10 po remoncie (źródło: www.cisbytom.p
Fot. 22. Budynek CIS przy ul. K. Miarki 10, wejście do budynku (źródło: www.bytomodnowa.pl
Fot. 23. Budynek UL w trakcie prac. Fotografia Hubert Klimek,  

dostęp: 12 sierpnia 2020 r.). 
Fot. 24. Szkoła Muzyczna po remoncie. 
Fot. 25. Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” trakcie remontu  (źródło: 

Fot. 26. Chrobrego 9, okna po odtworzeniowej wymianie. 
Fot. 27. Szkoła Podstawowa nr 5. Okna po wymianie. 

29. Chrobrego 13, stolarka przed remontem i po remoncie. 
Fot. 30. Nawierzchnia ściek cmentarnych po remoncie. 

32. Mur ogrodzeniowy kościoła pw. Św. Trójcy po remoncie. 
Wnętrze zegara wieżowego w budynku IV LO przy Placu Sikorskiego 1 w Bytomiu.

Fot. 34. Drzwi w sieni budynku IV LO. 
Fot. 35. Rzeźba górnika przed wejściem do Teatru Rozbark, tabliczka na ceglanym cokole.
Fot. 36. Drzwi w budynku IV LO. 

nku IV LO. Zbliżenie na detal. 
Fot. 38. Jainty 17 po remoncie. 
Fot. 39. Plomba na rogu ulicy Szymanowskiego i Rynku w Bytomiu. 
Fot. 40. Kontrola budynku przy ul. Korfantego 31 w Bytomiu. 

Park im. Marii Konopnickiej (źródło: www.parki.bytom.pl). 
Park im. Adama Mickiewicza (źródło www.parki.bytom.pl). 
Park Ludowy w Miechowicach (źródło www.parki.bytom.pl). 
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Fot. na str. Tytułowej dekoracja z dawnej zabudowy Placu Kościuszki, obecnie usytuowana na 

siedziba Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

archeologicznych na terenie rumowiska po 

stolarki przez służby konserwatorskie. 
www.bytomodnowa.pl). 
www.bytomodnowa.pl). 

www.bytom.pl). 
www.bytom.pl). 
www.bytom.pl). 
www.bytom.pl). 

karola-miarki-10-na-

www.cisbytom.pl). 
www.bytomodnowa.pl). 

Fot. 25. Obiekty po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” trakcie remontu  (źródło: 

Wnętrze zegara wieżowego w budynku IV LO przy Placu Sikorskiego 1 w Bytomiu. 

Fot. 35. Rzeźba górnika przed wejściem do Teatru Rozbark, tabliczka na ceglanym cokole. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Fot. 44. Park Fazaniec w Szombierkach (źródło www.parki.bytom.pl).
Fot. 45. Park Miejski im. Franciszka Kachla (źródło www.parki
Fot. 46. Przejazd kolejką (źródło 
Fot. 47. Industriada 2018 (źródło 
Fot. 48. Mickiewicza 16 (źródło:  
Fot. 49. Kościół pw. Św. Jana Nepomucena.
Fot. 50-51. Powstańców Warszawskich 2 stolarka drzwiowa przed remontem i po remoncie.
Fot. 52-53. Oględziny prac realizowa
nadzorem archeologicznym.
Fot. 54. EKIR 2019. 
Fot. 55. Konferencja naukowa w Wałbrzychu, 2018. 
Fot. 56. Podpisanie porozumienia w NID. 
Fot. 57. Las w Miechowicach, odkrycie kaplicy.
Fot. 58. Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. 
Spotkanie odbyło się w grudniu 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.
Fot. 59-60. Dzwon z Kościoła pw. Św. Małgorzaty przed i po konserwacji
www.bytomodnowa.pl). 
Fot. 61. Kościół św. Małgorzaty w trakcie prac
Fot. 62. Kościół św. Małgorzaty po pracach konserwatorskich
Fot. 63. Kościół św. Jacka po renowacji (źródło: www.bytom.pl).
Fot. 64. Kościół św. Jacka po renowacji (źródło: 
Fot. 65. Promenada na Rozbarku (źródło: 
Fot. 66. Tablica informacyjna (źródło: 
Fot. 67. Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości (źródło: 
Fot. 68. Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości (źródło: 
Fot. 69. Górnośląska Kolej Wąskotorowa (źródło: 
Fot. 70. Fragment Rynku. Widok na Rynek 7.
Fot. 71. Ulica Dworcowa. Fragment zachodniej pierzei.
Fot. 72. Elektrociepłownia Szombierki (źródło: 
Fot. 73. Medal Miasta Bytomia 2019. Laureaci (źródło: www.bytom.pl).
Fot. 74. Bytomska Nagroda Europejska 2019. Laureaci (źródło: 
Fot. 75. Bytomska Nagroda Europejska 2019 (źródło: 
Fot. 76-77. Gmach główny Muzeum 

pod siedzibą Muzeum od strony ulicy Korfantego (fot. Witalis Szołtys).
Fot. 78. Oprowadzanie kuratorskie po Galerii Malarstwa Polskiego(fot. Witalis Szołtys).
Fot. 79. Piknik archeologiczny 
Fot. 80-81. Konkurs gwary śląskiej i Górnośląskie Kroszonki (fot. Witalis Szołtys). 
Fot. 82.  Noc w Muzeum (fot. Witalis Szołtys).
Fot. 83. Noc w Muzeum (fot. Witalis Szołtys).
Fot. 84. Legendarne Sutuhali

eksponaty (fot. Witalis Szołtys).
Fot. 85. Okładka kalendarza wydanego przez MGB.
Fot. 86-91. Przykładowe okładki miesięcznika „Rynek 7” z lat 2018
www.bytom.pl). 
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Park Fazaniec w Szombierkach (źródło www.parki.bytom.pl). 
Park Miejski im. Franciszka Kachla (źródło www.parki.bytom.pl). 

Fot. 46. Przejazd kolejką (źródło www.naszemiasto.pl). 
Fot. 47. Industriada 2018 (źródło www.życiebytomskie.pl). 

Mickiewicza 16 (źródło:  https://manuffaktura.pl/backerei-bytom).
Fot. 49. Kościół pw. Św. Jana Nepomucena. 

51. Powstańców Warszawskich 2 stolarka drzwiowa przed remontem i po remoncie.
53. Oględziny prac realizowanych przez PEC w Śródmieściu Bytomia 

nadzorem archeologicznym. 

Fot. 55. Konferencja naukowa w Wałbrzychu, 2018.  
Fot. 56. Podpisanie porozumienia w NID.  
Fot. 57. Las w Miechowicach, odkrycie kaplicy. 
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Fot. 68. Forum Inwestycji Mieszkaniowych i Nieruchomości (źródło: www.bytomodnowa.pl
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Fot. 71. Ulica Dworcowa. Fragment zachodniej pierzei. 
Fot. 72. Elektrociepłownia Szombierki (źródło: www.bytom.pl). 
Fot. 73. Medal Miasta Bytomia 2019. Laureaci (źródło: www.bytom.pl). 

ytomska Nagroda Europejska 2019. Laureaci (źródło: www.bytomodnowa.pl
Fot. 75. Bytomska Nagroda Europejska 2019 (źródło: www.bytomodnowa.pl

Gmach główny Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego oraz „diament”       
pod siedzibą Muzeum od strony ulicy Korfantego (fot. Witalis Szołtys).

Oprowadzanie kuratorskie po Galerii Malarstwa Polskiego(fot. Witalis Szołtys).
Piknik archeologiczny (fot. Witalis Szołtys). 

Konkurs gwary śląskiej i Górnośląskie Kroszonki (fot. Witalis Szołtys). 
Noc w Muzeum (fot. Witalis Szołtys). 

Noc w Muzeum (fot. Witalis Szołtys). 
Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty, ulotka promocyjna oraz 
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Fot. 85. Okładka kalendarza wydanego przez MGB. 

Przykładowe okładki miesięcznika „Rynek 7” z lat 2018-2019 (źródło: 
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Konkurs gwary śląskiej i Górnośląskie Kroszonki (fot. Witalis Szołtys).  
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