
W ciągu najbliższych lat wygląd terenów wokół rzeki Bytomki zmieni się całkowicie.  
Zaniedbane i zapuszczone otoczenie przekształci się w atrakcyjne tereny rekreacyj-
ne, ze ścieżkami rowerowymi oraz trasami edukacyjnymi. A wszystko dzięki unijnym 
dotacjom, które udało się pozyskać władzom miasta. 

Na spacer nad 
Bytomkę

Projekt, na który 
udało się zdobyć 
dofinansowanie,   
obejmie tereny 
od Biskupic, 
przez centrum 
miasta aż do 
Maciejowa.

W Warszawie podpisano 
już pre-umowy dla pro-
jektów transportowych 
i środowiskowych pro-
gramu Infrastruktura i 
Środowisko. Projekty in-
dywidualne, a takim jest 
rewitalizacja Bytomki, to 
najważniejsze inwesty-
cje, które w najbliższych 
latach mają szansę na 
otrzymanie dofinansowa-
nia ze środków unijnych 
bez konieczności brania 
udziału w konkursie. To 

dobra wiadomość, bo 
otoczenie Bytomki stra-
szy od wielu lat.  Koryto 
rzeki jest zarośnięte i za-
mulone, a przy brzegach 
zalegają śmieci, gruz  
i stare meble. 

Wnioski o dofinanso-
wanie rewitalizacji rzeki 
zostały już złożone. Na 
wszystkie projekty przewi-
dziano ponad 542 mln zł.

Wartość projektu 
pod nazwą ”Re-
kultywacja tere-
nów w rejonie 
rzeki Bytomki na 
obszarze gminy 
Zabrze”, to  
48 mln zł.  
Dofinansowanie 

Rzeka.org to 
stowarzyszenie, 
które działa na 
rzecz poprawy 
czystości 
Bytomki. 

Jego członkowie są 
mieszkańcami miast po-
łożonych nad rzeką,  któ-
ra w praktyce jest ście-
kiem. Dziś aktywnie biorą 

udział w procesie odbu-
dowy bioróżnorodności w 
dolinie rzeki. 

- Chcemy zmienić dotych-
czasowe znaczenie poję-
cia Bytomka – mówią.

Wiadomość o rewitali-
zacji rzeki bardzo cieszy 
Marcina Kuchno ze sto-
warzyszenia rzeka.org.
- To dobrze, że te tereny 
zostaną zrekultywowane, 

bo po pierwsze poprawi 
się stan przyrody, a po 
drugie rzeka przestanie 
być ściekiem. Od kilku 
miesięcy, w nasze dzia-
łania włączamy ludzi, 
którzy interesują się tym, 
jak wygląda Bytomka.   
Z radością zaangażujemy 
się w działania na rzecz 
poprawy otoczenia rzeki, 
mamy też swoje pomysły 
i deklarujemy chęć współ-
pracy z władzami miasta.

Unia wspiera dobre 
projekty
z Funduszu Spój-
ności wyniesie  
40,8 mln zł. 
- Szczegółowy zakres prac 
zostanie określony po wy-
konaniu inwentaryzacji 
wskazanego obszaru wraz 
z badaniami geotechnicz-
nymi, geofizycznymi, geo-
chemicznymi. Niezbędna 
jest również koncepcja 
programowo-przestrzen-
na oraz studium wykonal-
ności – mówi Sławomir 
Ciślik z Wydziału Strate-
gii i Rozwoju Miasta.

Prace, które zamierza 
wykonać Gmina Zabrze, 
dotyczyć będą obszarów 
niezurbanizowanych, po-
łożonych wzdłuż rzeki By-
tomki. Planowane prace 
rekultywacyjne ukierunko-
wane są na przywrócenie 
wartości przyrodniczej  
i odtworzenie krajobrazu. 

Wiadomo jednak, że 
przez lata zaniedbywane 
otoczenie rzeki nie zmie-
ni się w ciągu kilku tygo-
dni czy nawet miesięcy. 
Zgodnie z planem, prace 
mają ruszyć w II kwartale 
2012 roku i potrwają do 
końca 2014 r. 

Stowarzyszenie 
chce pomóc

Marcin Kuchno wraz z bratem założył stowarzyszenie 
rzeka.org, które walczy o czystość Bytomki

W Zabrzu odważnie sięgamy po środki zewnętrzne, dzięki 
którym nasze miasto zmienia swoje oblicze. Udało nam 
się w ten sposób pozyskać 300 mln euro, które zostały 

wydane na inwestycje infrastrukturalne. Kolejnym 
przykładem skutecznego ubiegania się o zewnętrzne 

dofinansowanie jest właśnie projekt rewitalizacji 
Bytomki.  

Dzięki niemu uporządkowany zostanie kolejny duży 
obszar. Liczy się zarówno działanie, które przywróci 

właściwy stan środowiska naturalnego w tym 
rejonie, jak również stworzenie nowych terenów 

do rekreacji i wypoczynku. 


