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Bytom
TURYSTYKA I HISTORIA PASJĄ ZWIĄZANE

Zadanie publiczne
„Bytom - Turystyka i Historia Pasją Związane”
Zrealizowała Fundacja Alternata
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Bytom.

TRASA POŁUDNIE – PÓŁNOC

19,4 kilometra

TRASA WSCHÓD – ZACHÓD

10,8 kilometra

TRASA POŁUDNIE – PÓŁNOC

10,8 kilometra

19,4 kilometra

1. Ul. Brzezińska
W dwudziestoleciu międzywojennych znajdowała się
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy niemiecko-polskiej,
dzięki temu kwitł na niej handel, a także liczne warsztaty.
Do dzisiaj na ścianach budynków można znaleźć stare
niemieckie napisy.
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1. Schron bojowy nr 5
Schron bojowy nr 5 został zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym jako część
Obszaru Warownego Śląsk, którego zadaniem
było umocnienie granicy polskiej części Górnego
Śląska z Niemcami. Do dziś stoi przy drodze
z Bytomia do Chorzowa w stanie nienaruszonym
jako niemy świadek wydarzeń wrześniowych.

2. Warsztaty Naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych
Ich budowę rozpoczęto pod sam koniec XIX wieku.
Przez lekko ponad 100 lat były najważniejszym punktem
na mapie śląskich kolei wąskotorowych. Od likwidacji
w 2001 roku budynki nie są użytkowane.
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2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie
Doły
Niesamowity przykład odebrania przez naturę
obszarów poprzemysłowych. Cechujące się
bioróżnorodnością siedlisko ptaków powstałe na
bazie hałd i pogórniczych zapadlisk jest doceniane przez mieszkańców i wykorzystywane jako
teren rekreacyjny.

2

3. Park im. Adama Mickiewicza
Malowniczy park z klimatycznymi stawami
zachęca mieszkańców Rozbarku do spacerowania. Urokowi dodaje mu fakt, że jest to miejsce
zaciszne pomimo usytuowania w sąsiedztwie
dużego osiedla.
4. Stary cmentarz epidemiczny
Stary cmentarz położony na południe od parku
Mickiewicza pomimo niepozornego wyglądu
skrywa bogatą, mroczną historię. Został założony w XIX wieku i chowano tam ludzi zmarłych na
cholerę czy tyfus.

3. Byłe starostwo powiatowe
Budynek został wzniesiony w latach 1897-98. Pełnił rolę
starostwa powiatowego aż do 1951 roku. Warto zwrócić
uwagę na eklektyczny styl całego gmachu. Od lat 70
XX wieku jest częścią Muzeum Górnośląskiego.
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6. Kościół pw. Świętej Trójcy
Ten neogotycki kościół został zbudowany w latach
1883-1886. W trakcie wojny około 60% świątyni zostało
zniszczone, a jego renowacja skończyła się dopiero
dwadzieścia lat po zakończeniu konfliktu.
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→ Przystanek Stroszek Osiedle
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Przystanek Bytom Łużycka → Przystanek Miechowice Plac Zamkowy

9. Skwer Tragedii Górnośląskiej
Upamiętnia on jedno z najbardziej wstrząsających
epizodów w regionalnej historii. W styczniu 1945 roku
Armia Czerwona wkraczając do Miechowic rozstrzelała
dziesiątki mieszkańców, a w ciągu kolejnych miesięcy
wywiozła kilkadziesiąt tysięcy Ślązaków na wschód do
przymusowej pracy, większość z nich nigdy nie wróciła
do swojego hajmatu.
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10. Dawna Kopalnia Dolomitu Bobrowniki
Bytomski „Wielki Kanion” od lat zachwyca mieszkańców Górnego Śląska swoim ogromem. Duża
powierzchnia dawnego kamieniołomu dolomitu
w połączeniu ze stromymi ścianami skalnymi
gwarantuje zapierający dech w piersiach widok.
11. Hałda Popłuczkowa
Powstała w XIX wieku hałda stanowiła wizytówkę
Królewskiej Kopalni Fryderyk. Sztuczne nasadzenia
sosny na jej terenie imitują krajobraz wydmowy
dzięki pomarańczowej barwie materiału skalnego
przypominającego piasek. Dzięki temu wiele osób
uznaje ją za podobną do australijskiej świętej góry
Uluru. Ze szczytu można podziwiać panoramę
Tarnowskich Gór.

„małe pole”. Jest pełny ponad stuletnich willi, które
zamieszkiwali najwybitniejsi mieszkańcy miasta.
8. Park Miejski Kachla
Został założony w 1840 dzięki donacji Huberta von
Tiele-Wincklera. Przez blisko 60 lat istniał tutaj Ogród
Zoologiczny, ale po budowie nowocześniejszego i większego odpowiednika w Chorzowie został zlikwidowany.
Na wschodnim skraju parku znajduje się zbudowany
w 1934 roku zakład kąpielowy. Do lat 50. XX wieku był
to największy kryty basen w Polsce, na którym mogło
zasiąść nawet trzydzieści tysięcy kibiców.
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8. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Doły
Piekarskie”
Niegdyś wyrobiska górnicze, dziś zalesione wąwozy
z uroczyskami. Nie brakuje również zabytków:
widoczne są stanowiska strzeleckie z okresu II wojny
światowej, a także pruski punkt triangulacyjny na
Suchej Górze z połowy XIX wieku.
9. Suchogórski Labirynt Skalny
Obszar dawnej kopalni odkrywkowej, który po
zakończeniu eksploatacji został objęty sukcesją
wtórną. Stworzyła ona swego rodzaju labirynt,
który zachęca turystów do eksploracji. Czeka na
nich wiele małych jeziorek pośród stromych ścian
labiryntu.

7. Kleinfeld
Niewielkie osiedle znajdujące się na zachód od bytomskiego rynku. Jego nazwa w języku niemieckim oznacza
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Przystanek Szombierki Frycza-Modrzewskiego

7. Park Grota
Urokliwy park w zacisznej dzielnicy Bytomia. Kiedyś
teren kopalniany, dziś dwa stawiki w parkowej
scenerii z zabytkową grotą maryjną i infrastrukturą
rekreacyjną zachęcają okolicznych mieszkańców do
odpoczynku.

4. Muzeum Górnośląskie
Pierwotnie powstało w 1910 roku jako muzeum lokalne
w oparciu o pamiątki miejskie, lecz jego ranga szybko
rosła, aż w 1928 zostało przejęte przez samorząd
Bytomia. Obecny gmach Muzeum został wzniesiony
w latach 1929-1930, lecz z powodu kryzysu ekonomicznego wzniesiono tylko połowę budynku, druga nigdy nie
została ukończona.
5. Plac Jana III Sobieskiego
W XIX wieku na miejsce znajdującego się tutaj gospodarstwa przeniesiono targowisko. Blisko sto lat później
północna część planu została oddana wojsku, które
wybudowało na tym miejscu koszary. W kolejnych latach
był on wykorzystowany do defilad, a przy nim powstały
kolejne budynki (Muzeum Górnośląskie, Biblioteka).
Jego obecna nazwa funkcjonuje od lat 90. ubiegłego
wieku.

5. Grzmoty Bytomki / Dolina Bytomki
Przykład udanej rewitalizacji terenów pogórniczych. Bytomka, wijąc się między zacisznymi
kępami drzew a hałdami, zachwyca swoim
urokiem. Została ona wzbogacona w ścieżki
i kładki, które czynią ją malowniczym miejscem
spacerowym dla mieszkańców Szombierek.
6. Stadion GKS Szombierki
Nowoczesny ośrodek sportowy wraz z domowym stadionem byłego mistrza Polski w piłce
nożnej. Cyklicznie gromadzi rzeszę miłośników
lokalnego klubu piłkarskiego.

TRASA WSCHÓD – ZACHÓD
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10. Pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach
Klasycystyczny pałac zbudowany w drugiej dekadzie
XIX wieku, jego inicjatorem był właściciel pobliskiej wsi
Miechowice Ignatz Domes. Przez prawie sto lat był
własnością rodu Tiele-Wincklerów, którzy wielokrotnie go
przebudowywali. W 1945 roku armia radziecka splądrowała i spaliła pałac, a 9 lat później został on wysadzony.
W 2019 roku została przeprowadzona renowacja oficyny
pałacu – jedynej części która przetrwała wybuch.
11. Park Ludowy w Miechowicach
Powstał w XIX wieku jako park pałacowy rodu Tiele-Wincklerów. W połowie wieku został połączony z pobliskim lasem, a wśród starego drzewostanu posadzono
nowe, egzotyczne okazy. Obecnie można tutaj napotkać
na ponad 50 różnych gatunków drzew.
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12. Rezerwat Segiet
Las bukowy powstały na eksploatowanej górniczo
od średniowiecza Srebrnej Góry. Nietypowy obraz
lasu bukowego przywodzącego na myśl amerykańskie sekwoje w połączeniu z licznymi zagłębieniami
po szybach i małymi hałdami stanowi unikatowy
obraz górnośląskiej sukcesji wtórnej.

Przystanek Miechowice Plac Zamkowy → Przystanek Górniki Pętla
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12. Górniki
Najmniejsza i najmniej zaludniona dzielnica Bytomia.
Powstała w połowie XVIII wieku jako osada dla górników
pobliskich kopalń w Stolarzowicach i Ptakowicach. Po
plebiscycie Górniki pozostały w Państwie Niemieckich.
Po reformie z 1975 roku znalazły się w granicach miasta
Bytom, a w 2012 roku dzięki mieszkańcom została
utworzona nowa dzielnica – Górniki.

