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Wstęp do monitoringu  
 
Do monitoringu wytypowano 3 różne przestrzenie publiczne w śród-
mieściu Bytomia. Każda z nich charakteryzowała się zupełnie 
inną specyfiką jeśli chodzi o funkcję, estetykę, znaczenie urbani-
styczne. W sposób jednoznaczny uznaliśmy, że każda z tych prze-
strzeni znajduje się w stanie kryzysu, o różnorodnych przyczy-
nach, które mieliśmy dopiero zdiagnozować w procesie badania. .  
 
Te przestrzenie to:  
1. „Zaułek” - najwęższa uliczka w mieście znajdująca się w bezpośred-
nim sąsiedztwie Rynku.

2. Ulica Karola Miarki - jedna z najważniejszych tras przelotowych 
przez centrum miasta będąca częścią drogi krajowej nr 94

3. Ulica Dworcowa - najważniejszy i historycznie najbardziej presti-
żowy deptak w mieście.

Na każdym z tych obszarów współpracowaliśmy z różnymi, lokalny-
mi grupami aktywistów, którzy pomagali nam zrozumieć miejscową 
problematykę i zaproponować możliwie najlepsze środki zaradcze. W 
pracach na każdym z obszarów brały udział inne osoby z naszej gru-
py roboczej. Z tych powodów metodologia badania i sposób prezen-
tacji wyników są zróżnicowane zależnie od obszaru i obejmują m.in. 
analizę istniejącej dokumentacji projektowej, badanie  policyjnych 
statystyk bezpieczeństwa oraz badanie ankietowe użytkowników da-
nego obszaru.
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Przestrzeń nr 1 
ZAUŁEK

Interwencja przeprowadzona przy współpracy m.in. z:  
Stowarzyszeniem Manufaktura i galerią Stalowe Anioły
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1. Zaułek / Rosengasse 
- położenie i rys historyczny

Uliczka Zaułek, historycznie nazywana Rosengasse (Uliczka Różana), 
położona jest w ścisłym centrum Bytomia i łączy ulicę Dzieci Lwow-
skich z Rynkiem. Stanowiła wąskie przejście pomiędzy tyłami kamie-
nic których fronty są posadowione od ulicy Gliwickiej i Jainty.
 Dokumenty podziału Bytomia w 1369 roku pomiędzy Kon-
radem II Oleśnickiem i Przemysławem I Cieszyńskim, określają, że 
granica biegła: „... prosto przez rynek, aż do progu ław chlebowych, 
pośrodku przez wagę miejską, i dalej aż do ścieku, który leży między 
domami Staszka i Mongbiera...” Ściek ten prowadził do stawu przed 
murami miejskim, tam gdzie dziś znajduje się Agora. Przy ścieku bie-
gła szeroka na ponad 4 metry uliczka wyłożona dębowymi deskami, 
która dowcipni mieszkańcy, od unoszącego się tutaj zapachu, nazwali 
Różaną. Dobrze zachowane pozostałości nawierzchni tej uliczki od-
kryto w 1936 roku podczas prac archeologicznych.
 Uliczka Różana nigdy nie miała takiego znaczenia jak sąsied-
nie - Gliwicka i Jainty - a gdy w XVIII wieku jej cześć przy Rynku została 
zabudowana domami, znaczenie to jeszcze spadło. Nic więc dziwne-
go, że gdy w połowie XIX wieku Bytom niezwykle szybko się zmieniał, 
gdy Rynek, Bulwar i śródmiejskie ulice otrzymały piękne równe bru-
ki, uliczka Różana (niem. Rossengasse) wciąż wyłożona była polny-
mi kamieniami. Dopiero w 1881 roku i tutaj zawitała nowoczesność. 
Uliczkę wybrukowano granitową kostką, a po bokach ułożono duże 
kamienie rynsztokowe o przekroju zbliżone do litery „L” uzupełnione 
mozaiką kostki bazaltowej.
 Potem jednak znowu na wiele lat o niej zapomniano. Inne ulice 
Bytomia poszerzano, a XIX-wieczne bruki zmieniano na nowe - uło-
żone z idealnie dopasowanych dużych bloków granitowych. Później 
ulice asfaltowano, by dostosować je do ruchu samochodowego. Jed-
nak uliczka Różana pozostała „zamrożona” w swoich formach z 1881 
roku. Jej sentymentalny urok docenił w 1925 roku tygodnik „Obe-
rschlesien im Bild” zamieszczając zdjęcie podpisane: „Uliczka Róża-
na. Najwęższa ulica Bytomia”.

Zaułek



Raport z działań monitoringowych w trzech źle funkcjonujących przestrzeniach publicznych w Bytomiu

W styczniu 1945 roku spaliła się znaczna część śródmieścia Bytomia, 
w tym cały zespół budynków przy zachodniej pierzei Rynku. Po wy-
burzeniu ruin uliczka Różana znów, jak w średniowieczu, wychodziła 
na centralny plac miasta. Niestety w latach 50. zmieniono jej histo-
ryczną nazwę na „Zaułek”. Przez kilkadziesiąt powojennych lat, czas 
- na najwęższej uliczce w mieście kiedyś nazywanej Rosengasse, a te-
raz Zaułkiem - jakby się zatrzymał.

W latach 70. modernistczni architekci pragnęli to zmienić. Snuli wizję 
równie ambitne, co pozbawione wyczucia proporcji i formy, planując 
dobudowania do XIX wiecznych kamienic aluminiowo-szklane ozdo-
by. Rozważano także wyburzenia i budowę na nowo dużego fragmen-
tu historycznego śródmieścia Bytomia. Z planów tych zrealizowano 
szczęśliwie „tylko” rozbiórkę w 1980 roku kamienic w kwartale mię-
dzy placem Kościuszki a ul. Jainty. Wchodzący w ten kwartał Zaułek 
stał się przez to kilkanaście metrów krótszy. Na domiar złego, w 1995 
roku wyburzono, wpisaną do rejestru zabytków kamienice przy ul. 
Lwowskich Dzieci 1. Według uzgodnień miano ją odbudować, jednak 
do dzisiaj jest w jej miejscu pusty plac służący jako parking. Zaułek 
powoli tracił swój uroku. Nadzieją dla tej starej uliczki stał się Festi-
wal Sztuki Wysokiej organizowany tutaj i w galerii „Stalowe Anioły” 
od 2000 roku. Dzięki artystom stara uliczka na nowo ożyła. Artyści, 
młodzież i nowe oświetlenie niestety tylko na pewien czas dodały jej 
blasku.

Dzisiaj jedną z ostatnich pozostałości historycznego klimatu Zaułka 
pozostał unikalny bruk ułożony w 1881 roku przez mistrza kamie-
niarskiego Heinricha Röhrichta.

< Fot. Paweł Winiarski

Zaułek
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2.1. Stan własnościowy

Ulica jest ogólnodostępna, jest własnością Gminy Bytom i jest zarzą-
dzana w kwestiach drogowych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
a w czystości przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. 
Kilka kamienic, których tylna część przylega do ulicy należy do pry-
watnych właścicieli. Budynki w części przylegających do ulicy otwar-
tych podwórzy posiadają wspólnoty mieszkaniowe. Podwórza są wła-
snością gminy oraz w jej utrzymaniu.

Tereny należące do:
 
 Gminy Bytom 
 
 Gmina Bytom / Osoba fizyczna

 Osoba fizyczna 
 
 Osoba prawna

 Gmina Bytom / Osoba prawna / Osoba fizyczna 
 
 Osoba prawna / Osoba fizyczna

Podwórze

Pod-
wórze

Zaułek

Ul. Gliwicka

Rynek

Zaułek

2. DIAGNOZA STANU OBECNEGO
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2.2. Problemy ulicy
 
W wyniku przeprowadzonym kilku spotkań z mieszkańcami jak 
i drobnymi przedsiębiorcami, którzy sąsiadują z uliczką Różaną uda-
ło ona nam się zebrać dużo informacji do diagnozy. W tym temacie 
spotkaliśmy się również z dyrekcją Miejskiego Zarządu Dróg i Mo-
stów w Bytomiu - która to instytucja przygotowała w 2013 roku pro-
jekt naprawy jej nawierzchni. Obecnie Zaułek pomimo, iż zlokalizo-
wana w ścisłym centrum stanowi miejsce zapomniane i zaniedbane. 
Dostęp do ulicy Zaułek jest od strony rynku, od ul. Lwowskich Dzieci 
oraz boczne wejście od ulicy Gliwickiej.

Wyodrębniliśmy następujące problemy ulicy:

1) Uszkodzenia nawierzchni i zaniedbania konserwacji ulicy.
 
Część bruku jak i zabytkowych rynien ściekowych zostało rozebrana 
i zniszczona w ostatnich kilkunastu latach. Uliczka straciła swój nie-
zwykły charakter również w wyniku wykonanych prac budowlanych 
- ocieplenia jednej z prywatnych kamienic, której tylna część grani-
czy z uliczką. Dodatkowym elementem zaburzającym jej estetykę są 
zamontowane na wysokości I piętra prywatnej kamienicy klimatyza-
tory, na których montaż zezwolił miejski konserwator zabytków.
 Niestety do stanu uliczki oraz sposobu jej traktowania przez 
mieszkańców przyczyniły się jednostki miejskie poprzez:
-  brak odpowiedniego nadzoru nad jej stanem, w szczególności   
 w okresie wykonywanych w jej obrębie prac budowlanych 
 przylegających kamienic prywatnych,
-  zaniedbanie jej stanu technicznego,
-  zaniedbania czystości oraz estetyki.

Zaułek
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2) Niski poziom bezpieczeństwa - aspołeczne zachowania
Na całej długości uliczki często przebywają osoby spożywające alko-
hol, które przyczyniają się do jej zanieczyszczenia. 
 W pewnym okresie czasu przy ulicy znajdował się „punkt” 
w którym można było zakupić dopalacze. Często osoby zakupujące 
dopalacze w obrębie ulicy korzystały z używek, doprowadzając za-
równo od zanieczyszczenia ulicy oraz części podwórzy jak i utraty 
poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.
 Dużym problemem uliczki, szczególnie od strony rynku jest 
notoryczne załatwianie potrzeb fizjologicznych głównie przez osoby 
korzystające z ogródków piwnych znajdujących się na płycie rynku.

3) Brak wizji władz dot. funkcji Zaułku.
Żadne z dotychczasowych władz nie miały komplsowej wizji dotyczą-
cej funkcji, którą miałaby ta uliczka pełnić. Jak dotychczas nie stała 
się one przedmiotem rewitalizacji.
 
 
4) Konflikty pomiędzy wspólnotami w części uliczki, w której znaj-
dują się podwórza
Niestety pomimo istnienia wspólnot cechujących się często większym 
zainteresowaniem otoczeniem - brakuje wspólnej wizji dla podwórzy 
i uliczki a często są one rozbieżne. Wskazywane kierunki zagospoda-
rowania podwórzy to: 
- remont i wykorzystanie istniejącego w jednej z kamienic schronu 
- wydzierżawienie od miasta podwórzy i zamknięcie dostępu
- przeznaczenie pod miejsca parkingowe dla mieszkańców

Zaułek
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Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uliczka była przedmiotem kil-
ku opracowań i działań: jednostek miejskich jak i zewnętrznych:
 
- Projekt remontu nawierzchni uliczki z 2014 roku przygotowany dla 
Gminy na wniosek MZDiM,
 
-  Projekt rewitalizacji podwórza uliczki przygotowany w ramach nie-
zrealizowanego projekt „kolorowe podwórka” z 2007 roku
 
-  Szkice podwórzy i uliczki przygotowane przez studentów architek-
tury uczestniczących w Architektour 2017 - proponowane funkcjo-
nalności,
 
-  Festiwal Kultury Wysokiej realizowany od 20 lat przez działającą 
w sąsiedztwie Galerię Stalowe Anioły i wolontariuszy.

- W 2018 roku kilka wspólnot wystąpiło do prezydenta o wydzierża-
wienie części uliczki wraz z podwórzami celem zamknięcia jej części 
zlokalizowanej przy rynku.

Zaułek

3. PODJĘTE DOTĄD DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
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- W czerwcu 2019 stowarzyszenie Jarmark Kultury przystąpiło do 
rozmów z zarządcą wspólnoty przy ul. Gliwickiej 8 celem wykonania 
projektu polegającego na odnowie części podcieni wraz z ich zago-
spodarowanie na cele kulturowe - wykonaniem malowideł starego 
Bytomia.

- W lipcu 2019 zorganizowana została również przy współudziale 
stowarzyszenia Miasto Dla Mieszkańców akcja sprzątania części po-
dwórzy oraz uliczki, podczas której przycięto również dzikie krzewy 
oraz wykonano trzy klomby kwietne w pniach po drzewach. W wyni-
ku akcji, w której wzięła udział mieszkanka kamienicy przylegające-
go do Zaułka dokonano otwarcia przestrzeni dzięki czemu zwiększył 
się poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozytywnie wpłynęło 
to na estetykę otoczenia. Akcję aktywnie wspomagał Zarząd Zieleni 
i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu. 

http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/arch_art/zauek-odzyska-
blask

4. CIĄG DALSZY...  

Projekt przebudowy ulicy Zaułek został włączony do większe-
go projektu ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji By-
tomia co oznacza, że najprawdopodobnie zostanie dofinan-
sowany ze środków UE oraz zrealizowany w latach 2021-2023.  

Zaułek

3. PODJĘTE DOTĄD DZIAŁANIA NAPRAWCZE CD.
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Ulica posiada niewątpliwe walory historyczne dla miasta i należy do 
jednych z ważniejszych istniejących zabytków. Jej zabudowa powinna 
zostać zachowana i odrestaurowana. W kwestii funkcjonalności - wg 
wielu opinii Zaułek powinen stać się ważnym punktem historycznym 
wartym odwiedzenia w mieście. W części podwórzy przylegających 
do uliczki powinien powstać skwer nawiązujący do jej nazwy tj. Ró-
żana uliczka. Nie można też zapomnieć o potrzebach mieszkańców 
oczekujących zabezpieczenia przez zanieczyszczaniem okolicy, jak 
i koniecznymi dla nich funkcjonalnościami tj. placyk gospodarczy 
oraz miejsca parkingowe.
 Szczególnie ważnym aspektem dla miasta - podkreślenia uni-
kalnych walorów historycznych, jest udostępnienie wyremontowanej 
i dobrze oświetlonej uliczki dla osób zwiedzających - pieszych z za-
kazem wjazdu dla pojazdów. Zaułek powinien stać się klimatycznym 
miejscem do zwiedzania, żyjącym dzięki np. niewielkim sklepikom 
z pamiątkami lub kafejkami.
 
 
Wyodrębniliśmy grupy interesariuszy uliczki Różanej:
 
- mieszkańcy uliczki i przyległych do niej kamienic,
 
- przedsiębiorcy prowadzący w jej obrębie działalność  
(w tym właściciele kamienic),
 
- zwiedzający uliczkę - goście
 
- gmina (władze miasta) 

Zaułek

5. WNIOSKI

Worki śmieci zebrane podczas społecznej akcji sprzątania Zaułka
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TABELA POTRZEB I INTERESARIUSZY

Lp Potrzeba Interesariusze 

1. Bezpieczeństwo Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Goście, Gmina

2. Utrzymanie czystości Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Goście, Gmina

3. Remont nawierzchni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Goście, Gmina

4. Poprawa estetyki i oświetlenie - odpowiednie 
zagospodarowanie

Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Goście, Gmina

5. Dostępność dla zwiedzających Goście

6. Zagospodarowanie i utrzymanie podwórzy znajdujących się w obrębie uliczki Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Goście

7. Remont i wyeksponowanie schronu Mieszkańcy - 1 osoba

8. Ograniczenie dostępu do ulicy dla osób z zewnątrz Mieszkańcy (część)

9. Zamknięcie podwórzy Mieszkańcy

10. Miejsca postojowe dla pojazdów Mieszkańcy

11. Remont i wyeksponowanie walorów historycznych Goście, Gmina

12. Ograniczenie dostępu do uliczki od strony Rynku szczególnie popołudniami 
i wieczorami dla osób korzystających z ogródków piwnych które załatwiają  
swoje potrzeby w obrębie uliczki

Mieszkańcy

13. Stały monitoring uliczki Mieszkańcy, Przedsiębiorcy

Zaułek
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Przestrzeń nr 2 
ULICA KAROLA MIARKI

Interwencja przeprowadzona przy współpracy z:  
Inicjatywą ul. Miarki
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Ulica Karola Miarki, dawniej Hubertusstraße i Bergstraße - przebiega 
od dworca PKP w kierunku wschodnim biegnąc wzdłuż torów kolejo-
wych. Ulica ta została wytyczona i zabudowana w dwóch etapach - od 
dworca kolejowego do ul. Rostka jako Hubertusstraße i nieco później 
(po 1910) od ul. Rostka do skrzyżowania z ul. Chorzowską jako Berg-
straße. Obecnie ulica, wraz z torami kolejowymi wyznacza południo-
wą granicę śródmieścia miasta.  

1. POŁOŻENIE I RYS HISTORYCZNY

Ukształtowany w okresie PRLu układ drogowy centrum Bytomia nadał 
ulicy Karola Miarki funkcję jednokierunkowego korytarza tranzyto-
wego drogi krajowej nr 94. Do realizacji tej funkcji wyznaczono dwa 
pasy biegnące w kierunku wschodnim. Miejscami ul. Miarki rozsze-
rza się do trzech pasów, z których skrajny lewy służy do skrętu w lewo 
w Moniuszki i Zamenhofa.

Ulica Karola Miarki
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1.1 Historyczna zabudowa

Na zabudowę ulicy Miarki składa się około 60 budynków, z których 
większość pełni funkcje niemal wyłącznie mieszkalne i należy do 
wspólnot mieszkaniowych. Ich architektura głównie o cechach hi-
storyzmu, funkcjonalizmu, modernizmu wykazuje znaczące war-
tości historyczne i zabytkowe co znajduje potwierdzenie w ujęciu 
38 obiektów (kamienic i zespołów zabudowy) w Gminnej Ewidencji 
Zabytków oraz jednego obiektu (funkcjonalistyczny budynek Poczty) 
w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Detal funkcjonalistycznego gmachu poczty wpisanego     
Modernistyczny bydynek Centrum Usług Społecznych
do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego 

Oprócz obiektów mieszkalnych na ulicy mieści się kilka instytucji 
o znaczeniu ogólnomiejskim - Poczta, Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, Bytomski Ośrodek Edukacji oraz od niedawna Centrum Ini-
cjatyw Społecznych, którego siedziba została odnowiona z funduszy 
UE. 

Ulica Karola Miarki
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2. ULICA KAROLA MIARKI  
– STAN OBECNY I DIAGNOZA PROBLEMÓW.

Ulica Miarki na całej swojej długości 1km jest częścią drogi krajo-
wej nr 94 i ma wyznaczone dwa lub nawet trzy pasy do ruchu jed-
nymi kierunku. Na części swojego przebiegu po północnej stronie 
droga posiada wyznaczone miejsca postojowe równoległe oraz uko-
śne. Przebieg drogi krajowej przez ścisłe centrum miasta, w związku 
z rosnącą liczbą poruszających się nią samochodów, w sposób coraz 
bardziej degradujący wpływa na funkcjonowanie całych fragmentów 
śródmieścia Bytomia.

Ulica Karola Miarki
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Na skutek przeprowadzonego monitoringu zdiagnozowano na ulicy 
Karola Miarki szereg problemów, w zdecydowanej większości zwią-
zanych z dużym natężeniem ruchu samochodowego w sąsiedztwie 
gęstej, zabudowy mieszkaniowej o charakterze  wielorodzinnym. 

2.1  
Statystyki policyjne zdarzeń drogowych
  
Zwróciliśmy się z zapytaniem, w trybie dostępu do informacji pu-
blicznej, do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bytomiu o statystyki zdarzeń drogowych na ul. Miarki w okresie 
ostatnich trzech lat. W odpowiedzi uzyskaliśmy bardzo szczegółowe 
dane obejmujące:
 
- datę zdarzenia
 
- lokalizację zdarzenia z określeniem nr budynku oraz dokładnych 
koordynatów GPS
 
- rodzaj zdarzenia określony wg. jednej z sześciu kategorii („zderze-
nie pojazdów tylne”, „zderzenie pojazdów boczne”, „najechanie na 
pieszego, „najechanie na pojazd unieruchomiony”, „najechanie na 
słup/znak” oraz „inne”

- przyczynę zdarzenia.

2. ULICA KAROLA MIARKI  
– STAN OBECNY I DIAGNOZA PROBLEMÓW.

Ulica Karola Miarki
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2.1  Statystyki policyjne zdarzeń drogowych

Rodzaje zdarzeń

Ze statystyk dowiadujemy się, że w latach 2016-2018 na ulicy Karola 
Miarki doszło do 142 zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków). Wśród 
rodzajów wypadków i kolizji zdecydowanie dominują zderzenia po-
jazdów tylne (61) oraz boczne (63). 

Statystyki za rok 2018 pokazują pewną tendencję spadkową w sto-
sunku do roku 2016 i 2017, jednak charakterystyka wypadków pozo-
staje niezmienna - dominują zderzenia pojazdów tylne i boczne.
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2.1 Statystyki policyjne zdarzeń drogowych

Lokalizacje zdarzeń drogowych
 
Oprócz rodzajów zdarzeń statystyki policyjne dały nam również ob-
raz przestrzennego rozkładu najniebezpieczniejszych miejsc na uli-
cy Miarki pod względem bezpieczeństwa drogowego.

Przyczyny zdarzeń

Wśród przyczyn policja wymienia najczęściej: „niezachowanie bez-
pieczne odległości” „nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu”, „nie-
ustąpienie pierwszeństwa” oraz „niedostosowanie prędkości do wa-
runków ruchu”. 
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2.1 Statystyki policyjne zdarzeń drogowych
 
Podsumowanie – ulica nieprzyjazna pieszym

Statystyki pokazują stosunkowo mały udział zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych – zaledwie 3 zdarzenia w ciągu 3 lat. Nasza inter-
pretacja tego wyniku nie wskazuje bynajmniej na to, że ulica Miarki 
jest bezpieczna i przyjazna dla pieszych. Przeciwnie, stanowi ona bar-
dzo trudną do przekroczenia barierę, której pokonywanie w miejscu 
niedozwolonym jest przez pieszych uważane powszechnie za bardzo 
niebezpieczne. Trudno uznać taką sytuację za społecznie pożądaną 
nawet jeśli z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ulicy 
wydaje się bezpieczna. 

Ulica Karola Miarki

Najechanie na
słup / znak: 3

Łącznie: 142

Najechanie na pojazd 
unieruchomiony: 5

Zderzenie 
pojazdów 

tylne: 61

Najechanie na 
pieszego: 3

Najechanie na 
zwierze: 1

Zderzenie 
pojazdów 
boczne: 63

Inne: 6

Zdarzenia drogowe na ulicy 
Karola Miarki w latach 2016-2018 r.
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2.2  
Bariera komunikacyjna dla pieszych

Ruchliwa droga krajowa tworzy efekt „bariery” rozdzielającej dwie, 
zabudowane pierzeje tej samej ulicy. W pierwszej połowie ulicy od 
Dworca do ul. Zamenhofa (około 500 metrów) są wyznaczone co praw-
da cztery przejścia dla pieszych, z których pierwsze jest wyposażone 
w sygnalizacje świetlną. Pozostałe trzy przejścia nie gwarantują jed-
nak pełnego bezpieczeństwa pieszym oraz komfortu przekraczania 
ruchliwej jezdni. Świadczą o tym dane ze statystyk policyjnych infor-
mujące, że w ciągu ostatnich trzech lat miały miejsce trzy zdarzenia 
drogowe, w których ucierpieli piesi. Dwa z tych zdarzeń miały miejsce 
bezpośrednio na przejściach dla pieszych a jedno w ich sąsiedztwie.
 W drugiej części ulicy, od skrzyżowania z ul. Zamenhofa, aż 
do ul. Chorzowskiej na odcinku około 500 metrów brak jest choćby 
jednego przejścia dla pieszych. Na domiar złego ulica Miarki na tym 
odcinku jest niemal całkowicie prosta co przy dwóch pasach ruchu 
w jednym kierunku co sprawia, że kierowcy notorycznie przekra-
czają tam dozwoloną prędkość. Paradoksalnie ze statystyk wynika, 
że w ciągu ostatnich trzech lat na tym, pozbawionym przejść dla pie-
szych odcinku, nie doszło do żadnego zdarzenia z udziałem pieszego. 
Nie należy z tego wyciągać wniosku, że jest to bezpieczny fragment 
ulicy. Wręcz przeciwnie - wydaje się, że odcinek ten jest uznawany 
przez pieszych na zbyt niebezpieczny aby go przekraczać.

Ulica Karola Miarki
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2.3. Monofunkcyjność

Na odcinku 1 km ulicy Miarki znajdują się zaledwie dwa małe sklepy 
spożywcze nastawione głównie na sprzedaż alkoholu oraz jeden sa-
lon z tanią odzieżą. Zabudowa ulicy pełni niemal wyłącznie funkcje 
mieszkaniowe jednak przestrzeń ulicy jest niemal całkowicie podpo-
rządkowana ruchowi tranzytowemu w ramach Drogi Krajowej nr 94.
 
https://www.google.com/maps 

Ulica Karola Miarki
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2.4 Hałas 

Kolejnym istotnym problemem ulicy jest hałas, którego źródło jest 
dwojakie. Pierwszym źródłem, które dotyczący całej ulicy jest hałas 
drogowy, generowany przez bardzo duże natężenie ruchu na drodze 
krajowej 94. 
 Drugim źródłem hałasu dotyczącym głównie budynków znaj-
dujących  się na południowej stronie ulicy, jest  hałas kolejowy, zwią-
zany linią kolejową osobową i towarową z przebiegającą w odległości 
50 do 100 m. za budynkami po południowej stronie ulicy. 

„Mapy hałasu” dostępne na miejskim portalu http://sitplan.um.by-
tom.pl/ pokazują wyraźnie, że na ulicy Miarki mamy do czynienia 
z wysokimi poziomami hałasu drogowego jak i kolejowego  zarówno 
w dzień i w nocy.Hałas drogowy w dzień: 70-75 DB i powyżej

Hałas drogowy w nocy: 66-70 DB

Ulica Karola Miarki
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3.4 Hałas cd.

Norma określona w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska dla 
tego typu zabudowy to:
60 DB w dzień oraz 50 DB w nocy.  

Wartość zalecana przez WHO dla hałasu komunikacyjnego w nocy to 
42 DB

Wartości występujące na ul. Miarki przekraczają znacznie zarówno 
normy Ministerstwa Środowiska jak i zalecenia WHO.

Hałas kolejowy w dzień: 65-75 DB i powyżej

Hałas kolejowy w nocy: 60-70 DB

Ulica Karola Miarki
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3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W listopadzie 2018 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego po-
zytywnie rozpatrzył wniosek jednego z mieszkańców ulicy Miarki 
o instalację stacjonarnego fotoradaru na tej ulicy. GITD przeprowa-
dził ocenę zasadności ww. lokalizacji oraz dokonał sprawdzenia moż-
liwości technicznych instalacji urządzenia. Przeprowadzone czynno-
ści, w tym analiza informacji o zdarzeniach drogowych uzyskanych 
z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, uzasadniły zlokalizowanie 
fotoradaru w tym miejscu. Niestety zakup urządzenia w kwocie 100 
tyś złotych musi zostać sfinansowany z budżetu miasta Bytom, które 
ponadto musi ponosić koszta obsługi urządzenia. Z najnowszych in-
formacji wynika, że montaż radaru nastąpi nie wcześniej niż w 2020 r.  
Nie określono jak dotąd, w którym miejscu ulicy zostanie on umiej-
scowiony. 

Pod koniec czerwca 2019 r. na całym odcinku ul. Miarki wprowadzono 
ograniczenie prędkości do 40 km/h. Decyzję tą podjęto na podstawie, 
pozyskanych przez nas danych dotyczących liczby wypadków, oraz 
analizy map hałasu. Decyzja o ograniczeniu prędkości jest krokiem 
w bardzo dobrą stronę, ponieważ może pomóc zwiększyć bezpie-
czeństwo na drodze oraz ograniczyć hałas. Niestety samo ogranicze-
nie prędkości, może okazać się niewystarczające, bez jego skutecznej 
egzekucji poprzez użycie fotoradaru, działań policji lub w optymal-
nym wariancie przebudowę drogi ze zmianą jej geometrii wymusza-
jącą wolniejszą jazdę.

Ulica Karola Miarki
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3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE
 
Spotkanie dla mieszkańców 
1 lipca w Centrum Integracji Społecznej odbyło się zorganizowane 
przez nas spotkanie pod hasłem „Jak Zmienić ulice Miarki” w spra-
wie bezpieczeństwa na drogowego. W spotkaniu wzięli udział wi-
ceprezydent miasta zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów oraz dyrektor Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej,  
oraz mieszkańcy Miarki. Na spotkaniu przedstawiliśmy nasze spo-
strzeżenia i analizy odnośnie bezpieczeństwa na ulicy Miarki i prze-
dyskutowaliśmy ten temat z zaproszonymi gośćmi. 

Podjęliśmy wątek wprowadzenia fizycznych sposobów uspokoje-
nia ruchu na ulicy np. w postaci zwężenia do jednego pasa w dwóch 
krytycznych miejscach na Miarki. Urząd Miasta rozważa zwężenie  
ul. Miarki i stworzenie pasa zieleni odgradzającego chodniki, ale po-
ważniejsze zmiany możliwe będą gdy powstanie południowa obwod-
nica miasta.

Mieszkańcy oprócz bezpieczeństwa skarżyli się też na hałas i wibra-
cje generowane przez ruch samochodowy i kolejowy. Skutecznym 
rozwiązaniem obniżenia hałasu kołowego może być zmniejszenie 
prędkości na całej ulicy do 40km/h. Większy problem jest z hałasem 
kolejowym, po niedawnej wycince drzew porastających skrajnie to-
rowisk jest on bardziej dokuczliwy, w czym niestety miasto nie może 
pomóc ponieważ drzewa rosły na działkach należących do PKP. 

Konkretnym, pozytywnym efektem spotkania jest zapowiedź wpro-
wadzenia częstszych, cyklicznych kontroli prędkości przez policję. 

Ulica Karola Miarki
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Plakat zapraszający na spotkanie rozklejany  
na klatkach schodowych budynków przy ul. Miarki

Ulica Karola Miarki
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Przestrzeń nr 3 
ULICA DWORCOWA

Interwencja przeprowadzona przy współpracy z:  
Pronobis Studio oraz Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów
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1. WSTĘP

Na przełomie 2017 i 2018 roku radni Bytomia w uchwale budżetowej 
zadecydowali o przyznaniu 100.000 zł na opracowanie dokumenta-
cji przebudowy ul. Dworcowej, głównego deptaka miejskiego o histo-
rycznej zabudowie oraz głównej osi komunikacyjnej między dwor-
cem kolejowym i autobusowym a centrum miasta z galerią handlową 
i rynkiem na czele.   
 
Z początkiem kwietniu 2018 r. pojawiło się ogłoszenie spółki miej-
skiej (MZDiM) o organizacji przetargu na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Treść przetargu:
http://www.przetargi.egospodarka.pl/583611_Opracowanie-doku-
mentacji-projektowej-dla-zadania-pn-Przebudowa-ul-Dworcowe-
j_2018_2.html
 
W reakcji na powyższe wydarzenia stowarzyszenie MDM wdrożyło 
projekt interwencyjny pod nazwą „Dworcowa Wzorcowa”.  

 
2. CELE INTERWENCJI:
 
- przeprowadzenie badania opinii wśród mieszkańców, przedsiębior-
ców i użytkowników ulicy Dworcowej;
- przygotowanie materiału dla inwestora (MZDiM) z uwagami 
i propozycjami do wykorzystania w dokumentacji projektowej 
ulicy Dworcowej;
- nagłośnienie tematu przebudowy/remontu ulicy Dworcowej;
- zawiązanie grupy inicjatywnej związanej z ulicą Dworcową, która 
będzie utrzymywać kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami, miesz-
kańcami oraz będzie monitorować inwestycję remontu ulicy.

Ulica Dworcowa
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3. PROGRAM INTERWENCJI

a) Zawiązanie grupy interwencyjnej
16.04.2018 - Utworzenie profilu „Dworcowa Wzorcowa” 
(16 członków grupy) na stronie: 
https://www.facebook.com/groups/1251226258345345/

b) Spacery badawcze
21 i 22 kwietnia 2018 – w godzinach 10:00-12:00

c) Punkt konsultacyjny na ulicy Dworcowej i zbieranie ankiet 
(papierowo i on-line) 21 i 22 kwietnia 2018 – w godzinach 10:00-12:00

d) Spacery historyczne
22 kwietnia 2018 – 15:30-17:30
13 maja 2018 – 11:30-13:30

e) Warsztaty z licealistami
18 kwietnia 2018 w IV LO im. B. Chrobrego
19 kwietnia 2018 w I LO im. J. Smolenia

f) Warsztaty z mieszkańcami
21 kwietnia 2018 - godzina 15:00 – 17:30

g) Debata na temat przestrzeni publicznej w centrum miasta
13 maja 2018 – godzina 16:00 – 19:00

h) Happening Uczniów Klas Aktywności Twórczej z Gimnazjum nr 1
7 maja 2018 w Gimnazjum nr 1
14 maja 2018 – godzina 12:00 – 15:00

Ulica Dworcowa

Ulica Dworcowa w latach 70-tych; fotopolska.pl
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4. ISTOTNE WYNIKI INTERWENCJI  
(WG PROGRAMU)
 
W ramach punktu konsultacyjnego (pkt. 3C programu) przygoto-
waliśmy makietę ulicy Dworcowej oraz ankiety dla przechodniów, 
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.  

Ulica Dworcowa
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4. ISTOTNE WYNIKI INTERWENCJI  
(WG PROGRAMU)
 
Wyniki ankiety cd...

Pytanie 5 
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4. ISTOTNE WYNIKI INTERWENCJI  
(WG PROGRAMU)
 
Wyniki ankiety cd...
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4. ISTOTNE WYNIKI INTERWENCJI  
(WG PROGRAMU)
 
Wyniki ankiety cd...
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4. ISTOTNE WYNIKI INTERWENCJI  
(WG PROGRAMU)
 
Wyniki ankiety cd...

Ulica Dworcowa

Pytanie 14 
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d) Do opracowania spacerów historycznych zbadaliśmy zachowaną 
dokumentację archiwalną dotyczącą wszystkich budynków na ulicy 
Dworcowej.    
  
  
e) Warsztaty z młodzieżą odbyły się w dwóch szkołach: w IV LO im. B. 
Chrobrego i I LO im. J. Smolenia. Licealiści mieli za zadanie opraco-
wać koncepcje zagospodarowania deptaku z uwzględnieniem zebra-
nych wcześniej uwag i opinii, a także opierając się na swoich własnych 
wyobrażeniach tej przestrzeni. Większość uczestników warsztatów to 
osoby będące codziennymi użytkownikami ulicy Dworcowej. Ich do-
świadczenia i wyobrażenia miały olbrzymie znaczenie dla ich rozwa-
żań projektowych.

 
g) Debata odbyła się podczas zorganizowanej debaty na temat prze-
strzeni publicznej w centrum miasta, do której Stowarzyszenie za-
prosiło Dominika Tokarskiego, który jest kojarzony z odmianą ulicy 
Mariackiej w Katowicach. Dyskusja była transmitowana on-line i była 
komentowana przez użytkowników fb.

https://www.facebook.com/MDM.Bytom/videos/953776451464276/
 

Ulica Dworcowa

4. ISTOTNE WYNIKI INTERWENCJI  
(WG PROGRAMU)

Warsztaty z młodzieżą licealną wokół Dworcowej
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h) Do badania przestrzeni publicznej zaangażowani zostali także 
uczniowie Klas Aktywności Twórczej. Ze względu na ich bardzo 
twórcze podejście do tematu przestrzeni publicznej od początku 
planowana była akcja, w której młodzież będzie mogła obserwować 
użytkowników deptaku, ale i bawić się włączając ich do wspólnej za-
bawy. Pierwsze spotkanie z gimnazjalistami miało formę warsztatów, 
w trakcie których zaplanowane zostały działania w przestrzeni mia-
sta. Była to też okazja do dyskusji o mieście i o wspólnej przestrzeni.
 Happening dotyczył gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Mło-
dzi ludzie mieli grać i zachęcać przechodniów do wspólnej zabawy. 
W związku z celem zadania wybrana została przestrzeń ulicy Dwor-
cowej przy przejściu w kierunku Dworca, gdzie jest najwięcej użyt-
kowników. Młodzież miała bardzo dużo obserwacji i materiału do 
własnych przemyśleń. Szczególnie zaskakujące dla nich było zacho-
wanie starszych osób, które uśmiechały się, ale nie chciały włączyć 
się do zabawy. Tymczasem mamy z małymi dziećmi bardzo chętnie 
pozostawiały swoje pociechy pod opieką młodzieży.
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5. PRZETARG – WYNIK
http://www.przetargi.egospodarka.pl/500191520_Opracowanie-do-
kumentacji-projektowej-dla-zadania-pn-Przebudowa-ulicy-Dworco-
wej_2018_2.html

6. PROJEKT PRZEBUDOWY: 

Opracowanie dokumentacji projektowej leżało po stronie firmy Pro-
nobis Studio, która współuczestniczyła w interwencji. Celem firmy 
było uwzględnienie wyników interwencji MDM Bytom i opracowanie 
koncepcji wnoszącej nową jakość w przestrzeń publiczną Bytomia.
Udało się zaprojektować nową nawierzchnię i nowe zagospodarowa-
nie wyjścia na Plac Wolskiego. Nie udało się zwiększyć ilości zieleni 
i uzupełnić przestrzeni o rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
pieszych na deptaku. Bezpieczeństwo dla pieszych miało być zwięk-
szone przez ograniczenie możliwości przejazdu przez deptak samo-
chodów i przez wprowadzenie rozwiązań dla osób niepełnospraw-
nych min trasy dla osób niewidzących.
Koncepcja nie została przedstawiona mieszkańcom i nie odbyła się 
dyskusja na temat przyszłych zmian ulicy Dworcowej.

 
7. CIĄG DALSZY...  

Projekt przebudowy ulicy Dworcowej został włączony do więk-
szego projektu ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji By-
tomia co oznacza, że najprawdopodobnie zostanie dofinan-
sowany ze środków UE oraz zrealizowany w latach 2021-2023.  
 

Ulica Dworcowa w latach 70–tych
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8. PUBLIKACJE:
 
https://www.bytomski.pl/miasto/23091-dworcowa-nam-umiera
 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23301670,ulica-po-
przebudowie-przyciagala-tlumy-miasto-chce-ja-odnowic.html
 
http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/arch_art/dworcowa-musi-si-
zmieni
 
https://www.youtube.com/watch?v=XyUqShhdpkk

Ulica Dworcowa w latach 70–tych



PROJEKT REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW  

FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

WWW.MDM.BYTOM.PL

BYTOM.MDM@GMAIL.COM

WWW.FACEBOOK.COM/MDM.BYTOM


