
UCHWAŁA NR III/45/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2015-2018"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1. 

Przyjąć „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 
2015-2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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I. CEL.

I.I. Przesłanki formalno–prawne.

GMINNY  PROGRAM  OPIEKI  NAD  ZABYTKAMI  DLA  GMINY

I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2015-2018  jest  doku-

mentem prawa miejscowego.

Powstanie i sporządzanie niniejszego dokumentu wynika z zapisów arty-

kułów 16, 18, 21 – 22 oraz 84 – 88 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 163, poz. 1568, z późniejszymi

zmianami oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 804 z późniejszymi zmianami). Pro-

gram dotyczy zagadnień ochrony zabytków na obszarach jednostek samorządu

terytorialnego, powiatów oraz województw.

Zapisy programu będą podstawowym narzędziem dla władz Gminy i Mia-

sta  w realizacji  przedsięwzięć dotyczących ochrony i  opieki  nad zabytkami i

wynikających z zapisów prawa. Przyczynią się także do zapewnienia środków

koniecznych do realizacji programu w latach 2015-2018.

Podstawą dla sporządzenia niniejszego programu jest (zgodnie z art. 21

ustawy o ochronie i  opiece nad zabytkami) ewidencja obiektów zabytkowych

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zasady sporządzenia ewidencji zabyt-

ków określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji za-

bytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za

granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661, z późn. zm.).
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I.II. Zakres opracowania.

Program obejmuje obszar Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – w ich

obecnych granicach administracyjnych.

W  związku  z  powyższym  PROGRAM  OPIEKI  NAD  ZABYTKAMI,

zgodnie z art. 87, ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma

na celu, w szczególności:

• włączenie  problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicz-

nych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków łącznie z uwarunkowa-

niami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do popra-

wy stanu ich zachowania;

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kultu-

rowego;

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla reali-

zacji potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych, wspierania ini-

cjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad za-

bytkami;

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, w celu eli-

minacji  sytuacji  konfliktowych związanych z wykorzystaniem tych za-

bytków;

• tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Opracowano ewidencję obiektów zabytkowych powstałych do lat 50. XX

w; w tym obiektów małej architektury. Ewidencja ta, winna umożliwić określe-

nie form współpracy i relacji między właścicielami obiektów a gminą, czy też

przedstawicielami administracji państwowej i gminnej, w kwestii zasad prowa-

dzenia  wspólnych działań i odpowiedzialności  w zakresie  ochrony zabytków.

Przy jej sporządzaniu kierowano się także zapisem art. 6 ustawy o ochronie za-
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bytków, zgodnie z którym, ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan za-

chowania:

a) zabytki nieruchome będące w szczególności:

• krajobrazami kulturowymi,

• układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowli,

• dziełami architektury i budownictwa,

• dziełami budownictwa obronnego,

• obiektami techniki,  (m. in. kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi

zakładami przemysłowymi),

• cmentarzami,

• parkami, ogrodami i innymi formami projektowanej zieleni,

• miejscami  upamiętniającymi  wydarzenia  historyczne  bądź  działalność

wybitnych osobistości lub instytucji;

b)  zabytki ruchome będące w szczególności:

• dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,

• kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i porząd-

kowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,

• numizmatami  oraz  pamiątkami  historycznymi,  a  zwłaszcza  militariami,

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,

• wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakte-

rystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki,  dokumentującymi

poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

• materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106,

poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),

• instrumentami muzycznymi,

• wytworami sztuki  ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnogra-

ficznymi,
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• przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność

wybitnych osobistości lub instytucji;

c) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

• pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,

• cmentarzyskami,

• kurhanami,

• reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Ponadto  ochronie  mogą  podlegać  nazwy geograficzne,  historyczne lub

tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej,

w których określono typy obiektów podlegające ochronie i opiece z mocy usta-

wy.

Opracowanie niniejsze nie ma charakteru studium, czy też analizy struk-

tury urbanistycznej i architektonicznej Gminy i Miasta. Jego zasadniczym celem

jest istotne zmniejszenie zagrożeń dla substancji zabytkowej i docelowa ochro-

na przed ich likwidacją.

Na  podstawie  dokonanej  inwentaryzacji  substancji  i  prospekcji  terenu

skoncentrowano  się  na  sporządzeniu  wytycznych  konserwatorskich  zarówno

w odniesieniu  do  układu  przestrzennego  obszaru  gminy,  jak  i  syntetycznych

względem ogółu  obiektów.  Celem zawartych w niniejszym programie  zasad,

którymi należy się kierować jest:

• ochrona zabytkowych układów przestrzennych,

• opracowanie programu strategicznego dotyczącego prac remontowo-kon-

serwatorskich,

• kształtowanie wizerunku plastyczno - estetycznego w oparciu o przesłan-

ki konserwatorskie historycznej zabudowy gminy,

• stworzenie  ujednoliconej  dokumentacji  dla  wytypowanych  budynków

w obszarze opracowania,
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• określenie stanu zachowania układu przestrzennego gminy i jego warto-

ści zabytkowej,

• sformułowanie generalnych wytycznych konserwatorskich obejmujących

problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze gminy,

• wytypowanie obiektów o największej wartości i najbardziej zagrożonych

do przyszłego procesu remontowo – konserwatorskiego,

• wskazanie na obiekty, które z uwagi na swe wartości i znaczenie winny

być chronione według zasad ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-

mi (art. 3),wprowadza następujące pojęcia związane z ochroną i opieką nad za-

bytkami:

• zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będą-

ce  dziełem człowieka  lub  związane  z  jego  działalnością  i  stanowiące

świadectwo  minionej  epoki  bądź  zdarzenia,  których  zachowanie  leży

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, ar-

tystyczną lub naukową;

• zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,

o których mowa w pkt 1;

• zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych,

o których mowa w pkt 1;

• zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową,

podziemną lub podwodną pozostałością  egzystencji  i działalności  czło-

wieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wy-

tworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;

• historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założe-

nie  miejskie  lub  wiejskie,  zawierające  zespoły  budowlane,  pojedyncze

budynki i formy zaprojektowanej zieleni,  rozmieszczone w układzie hi-
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storycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub

sieci dróg;

• historyczny zespół  budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budyn-

ków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastoso-

wane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami hi-

storycznymi;

• krajobraz kulturowy - przestrzeń historycznie  ukształtowaną w wyniku

działalności  człowieka,  zawierającą  wytwory cywilizacji  oraz  elementy

przyrodnicze;

• otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie

tego terenu do rejestru zabytków, w celu ochrony wartości widokowych

zabytku oraz  jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynni-

ków zewnętrznych.

W aspekcie ustawy o zabytkach należy także wyjaśnić zagadnienie stoso-

wanego w opracowaniu określenia „objąć ochroną prawną”. Jest  to kryterium

ogólne, odnoszące się do obiektów posiadających wartość zabytkową.

Obecna ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami różnicuje za-

kres ochrony każdego z obiektów i hierarchizuje go. Stanowi o tym art. 7 usta-

wy o następującym brzmieniu:

Formami ochrony zabytków są:

• wpis do rejestru zabytków;

• uznanie za pomnik historii;

• utworzenie parku kulturowego;

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-

go albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, de-

cyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-

cji  drogowej, decyzji  o ustaleniu lokalizacji  linii  kolejowej lub decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicz-

nego.
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Wszystkie  zatem obiekty wymienione  w niniejszym opracowaniu,  jako

posiadające wartość zabytkową są objęte ochroną według standardu ustanowio-

nego w pkt. 4, art. 7 ustawy o ochronie zabytków. Z tego też powodu należy

opracować do nich szczegółowe karty ewidencyjne według zasad ustanowio-

nych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie pro-

wadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-

ków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za gra-

nicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661, z późn. zm.).

Część spośród z wymienionych w opracowaniu obiektów ze względu na

stan techniczny kwalifikuje się do rozbiórki. Wskazane jest wykonanie doku-

mentacji zachowawczej dla tych obiektów.

Szczególną formą ochrony jest wpis do rejestru zabytków typu „A” (za-

bytki nieruchome) lub „B” (zabytki ruchome) województwa śląskiego. Wpis wi-

nien obejmować obiekty o najwyższych walorach zabytkowych.

CZERWIONKA-LESZCZYNY 10

Ilustracja 1: Czerwionka, ul. 3 Maja.
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II. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
I CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA 
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Czerwionka-Leszczyny jest gminą miejsko-wiejską i przynależy do usta-

nowionego  w 1999  roku  powiatu  ziemskiego  rybnickiego  -  usytuowana  jest

w jego północno-wschodniej części. Od północy graniczy z gminą Pilchowice

i miastem Knurów, od wschodu z gminą Ornontowice, miastem Orzesze, od po-

łudnia z miastem Żory, a od zachodu z miastem Rybnik. Obecna nazwa obowią-

zuje od 1992 roku, z chwilą ustanowienia obecnych granic administracyjnych

Gminy i Miasta. Zastąpiła obowiązująca od 1975 roku nazwę miasta Leszczyny.

Miasto dzieli się na cztery dzielnice: Czuchów, Dębieńsko, Czerwionka,

Leszczyny, a  w skład  gminy wchodzi  sześć  sołectw:  Książenice,  Przegędza,

Stanowice, Bełk, Palowice, Szczejkowice. 

Gmina usytuowana jest na obszarze Płaskowyżu Rybnickiego i Wyżyny

Katowickiej. Przez jej obszar przepływa rzeka Bierawka oraz kilka mniejszych

cieków wodnych tworzących zlewnię Bierawki i Rudy, na których usytuowano

szereg sztucznych zbiorników wodnych. Na całym obszarze  Gminy i  Miasta

znajdują się kompleksy leśne wchodzące w skład lasów rudzko-pszczyńskich.

Objęte  są  ochroną  jako  część  parku  krajobrazowego Cysterskie  Kompozycje

Krajobrazowe Rud Wielkich.  Najwyższym naturalnym punktem wysokościo-

wym jest góra Ramża (324,5 m n.p.m.) – usytuowana we wschodniej części ob-

szaru jednostki, w północnej części Bełku. 

Na strukturę przestrzenną obecnego miasta największy wpływ ma układ

dróg wojewódzkich. Droga nr 924 Knurów – Żory przecinających obszar Czer-

wionki – Leszczyn w linii N-S i droga nr 925 Bytom (Katowice) – Rybnik two-

rzącej oś E-W, które obecnie zostały powiązane z przeprowadzoną po wschod-

niej stronie miasta autostradą A-1 (węzły: Bełk, Dębieńsko). Ważnym ciągiem

komunikacyjnym jest także linia kolejowa Katowice – Rybnik – równoległa do

drogi nr 925. Pozostałe drogi mają charakter lokalny i są osiami komunikacyj-
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nymi poszczególnych sołectw.  Historycznym elementem ograniczającym roz-

wój układu przestrzennego miasta  jest  niefunkcjonująca od 2000 roku KWK

Dębieńsko wraz z obszarem składowisk poeksploatacyjnych.

Na współczesną strukturę przestrzenną gminy składa się konglomerat ele-

mentów ruralistycznych  (sołectwa),  których  współczesne  kierunki  zabudowy

orientują w kierunku form miejskich. Najcenniejszym elementem, obok zespołu

osiedla patronackiego dawnej KWK Dębieńsko w Czerwionce, są historyczne

kościoły parafialne w Bełku, Dębieńsku, Palowicach oraz nowe w Czerwionce

p.w. św. Józefa i Stanowicach pw. św. Jacka.

CZERWIONKA-LESZCZYNY 12

Ilustracja 2: Czerwionka, ul. Wolności.
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III. RYS HISTORYCZNY GMINY I MIASTA 
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

III.I. Zarys dziejów Gminy i Miasta.

O pradziejowej przeszłości obszaru dzisiejszego  Gminy i Miasta świad-

czy m. in. niezwykłe, przypadkowe odkrycie naczynia glinianego (określanego

amforą typu A), które miało miejsce w 1971 r. w Książenicach. Amfora została

powiązana przez archeologów z początkowym okresem kultury ceramiki sznu-

rowej. Inne znaleziska (wyroby krzemienne) mogą świadczyć o obecności, na

obszarze dzisiejszych Książenic i okolicy, mezolitycznych myśliwych. 

Skąpa baza źródłowa i słabe rozpoznanie archeologiczne terenu powodu-

ją, że trudno uchwycić początki średniowiecznego osadnictwa na obszarze na-

kreślonym dzisiejszymi granicami  Gminy i Miasta. Niektóre z osad posiadają

stosunkowo wcześnie poświadczoną proweniencję, bo już w pierwszej połowie

XIII w. (Bełk, Czerwionka, Dębieńsko, Przegędza, Stanowice). Osady zakłada-

no w dolinach naturalnych, niewielkich cieków wodnych, na śródleśnych pola-

nach.  Obszar  wchodził  w skład  księstwa raciborskiego  i  pozostawał  na jego

obrzeżach. Jeśli idzie o struktury administracji kościelnej, to przebiegały tu gra-

nice diecezji wrocławskiej i krakowskiej.

W I połowie XV w. tereny posiadały wykształconą i ugruntowaną sieć

parafialną,  z najstarszą parafią  w Dębieńsku (kościół  prawdopodobnie istniał

już w końcu XII w.), oraz najpewniej XIV-wiecznymi w Bełku i Leszczynach.

Należy zwrócić uwagę na czasową przynależność wymienionych parafii do ar-

chiprezbiteriatu gliwickiego, oraz wiązki z Gliwicami i  Żorami. Warto też pa-

miętać o dawnej odrębności Palowic, przynależnych do parafii w Woszczycach

i  odległego  archiprezbiteriatu  oświęcimskiego  (potem pszczyńskiego),  w ra-

mach diecezji krakowskiej.

Wioski  położone  na  przedmiotowym terenie  związane  były ze  starymi

ośrodkami miejskimi oraz starymi ośrodkami w ramach organizacji kościelnej,

takimi jak Rybnik i Żory, Mikołów, Rudy, czy Woszczyce. Te liczne związki
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potwierdzała dawna przynależność parafialna;  oddziaływanie archiprezbiteria-

tów (później dekanatów). Topograficzne nazwy osad (jak Dębieńsko, czy Lesz-

czyny) wskazywały na roślinność porastającą ich tereny, z czego można wnosić,

że okolica miała wybitnie leśny charakter. Potwierdza to także materiał topogra-

ficzny, np. XVIII – wieczne mapy, przede wszystkim słynnego Wielanda. 

W czasach nowożytnych tereny obecnego  Gminy i Miasta stanowiły po

części własność władców rybnickich (Książenice, Szczejkowice) i jako integral-

na część większego majątku ziemskiego, tzw. państwa rybnickiego (1532-1788)

dzieliły przez stulecia jego losy. Niektóre z majątków (Bełk, Dębieńsko z Czu-

chowem, Leszczyny, Palowice, Stanowice) były własnością rycerską; Dębień-

sko  już  od  około  1300  r.,  Leszczyny  niewiele  później.  Własność  majątków

zmieniała się bardzo często, zdarzało się także, że w jednym ręku znajdowało

się kilka osad, jak np. w 1808 r. gdy w ręku rodziny Węgierskich znalazły się:

Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko Stare i Wielkie. Zdarzało się, że większe, le-

piej rozwinięte pod względem osadniczym miejscowości pozostawały w rękach

dwóch różnych właścicieli (np. Bełk Górny i Dolny), co prowadziło do wyod-

rębnienia się nowych jednostek osadniczych – wsi. Obok wsi powstawały nie-

wielkie, często śródleśne przysiółki (jak prastary Hochołóg), leśniczówki, zro-

dzone z rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej folwarki, czy prymi-

tywne kuźnice. Z biegiem lat powstawały przy nich niewielkie kolonie.  

Gospodarka, położonych wśród lasów, dużych majątków ziemskich opie-

rała się na produkcji leśnej, rolnej i rzadziej hodowlanej (jak np. w Stanowi-

cach, gdzie lasy stanowiły niewielki udział w powierzchni majątku) Pierwsze

formy wczesnoprzemysłowe pojawiły się w czasach nowożytnych, głównie pod

postacią prymitywnych kuźnic.  O wiejskim i rolniczym charakterze obszarów

dzisiejszego  Gminy  i  Miasta zaświadczają  pieczęcie  poszczególnych  gmin

(omówione w dalszej części niniejszego opracowania). Należy zaznaczyć, że do

I połowy XX w. poszczególne jednostki osadnicze – wsie o średniowiecznych

korzeniach, z kilkusetletnią ciągłością osadniczą, stanowiły odrębne wspólnoty

samorządowe (gminy), posiadające od czasów pruskich aż do 1939 r. własne or-
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gany stanowiąco-kontrolujące  - radę gminy i zarządzająco-wykonawcze tj. za-

rząd gminy z naczelnikiem i ławnikami. Na przedmiotowym terenie istniały je-

dynie gminy wiejskie: Bełk, Czerwionka, Chuchów, Dębieńsko Stare, Dębień-

sko Wielkie, Książenice, Leszczyny, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczej-

kowice.  Wymienione  gminy stanowiły część powiatu rybnickiego od czasów

jego powstania w I połowie XIX w.

Na Górnym Śląsku, obok gmin, istniały pozbawione samorządu tzw. ob-

szary dworskie. Całość władzy administracyjnej i policyjnej na ich terenie spra-

wował właściciel majątku, który był także pracodawcą dla ludności zamieszku-

jącej dany obszar. Na terenach obecnego  Gminy i Miasta istniały następujące

obszary  dworskie:  Bełk,  Czerwionka,  Dębieńsko  Stare,  Dębieńsko  Wielkie,

Leszczyny, Palowice, Paruszowiec Nadleśnictwo, Stanowice. Taki dualizm po-

działu terytorialnego państwa i organizacji administracyjnej najniższego szcze-

bla utrzymał się do lat 20. XX w; kiedy to przyłączono obszary do macierzy-

stych gmin.  W ten  sposób  zlikwidowano istniejący na  obszarze  ówczesnego

województwa śląskiego sztuczny - jak na owe czasy – podział terytorialny pań-

stwa na samorządne gminy i  pozbawione cech samorządności  obszary dwor-

skie. 

W I połowie XX w; z racji większej liczby ludności i wyższego stopnia

rozwoju społeczno-gospodarczego spośród wymienionych wyżej gmin wyróż-

niały się: Czerwionka, Dębieńsko Stare, Dębieńsko Wielkie i Leszczyny.  Za-

czynały one nabierać  w I połowie XX w.  charakteru osad przemysłowych z ro-

botniczymi  osiedlami  (Czerwionka),  zwartą  piętrową  zabudową,  licznymi

obiektami użyteczności publicznej, jak: duże składy handlowe, gospody i pie-

karnie.  Pozostałe  miejscowości  zachowały  swój  wiejski,  rolniczy,  niekiedy

„śródleśny” charakter.

Do I połowy XX w. spore znaczenie dla lokalnej gospodarki miały mająt-

ki ziemskie, w których prowadzono rozbudowaną, na różnym poziomie w po-

szczególnych dworach (folwarkach) i okresach, gospodarkę leśną, produkcję ro-

ślinną i zwierzęcą (hodowla owiec, krów i świń). Pomyślność ekonomiczna ma-
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jątku zależała w dużym stopniu od kompetencji władającej nim osoby (właści-

ciela, czy dzierżawcy). Bywały przypadki, gdy jedno pokolenie doprowadzało

bogate folwarki do ruiny (np. Leszczyny na początku XX w.). Zgodnie z dany-

mi z lat 80. XIX w. na omawianym obszarze istniały majątki rycerskie (Ritter-

gut): Bełk z folwarkiem Marienhof -  1225 ha; Czerwionka – 343 ha; Chuchów

z folwarkiem Annahof – 619 ha; Dębieńsko Stare – 156 ha; Dębieńsko Wielkie

– 596 ha; Leszczyny z folwarkiem Bekowiec – 506 ha; Palowice – 872 ha oraz

Stanowice – 455 ha. Przy majątkach rycerskich funkcjonowały w różnych okre-

sach czasu, zakłady produkcyjne m. in. cegielnie, gorzelnie, browary i młyny.

Ich charakter pozostawał w bezpośrednim związku z profilem produkcji gospo-

darstwa rolnego (np. nadwyżki ziemniaków trafiały do gorzelni); czasem wiązał

się z modernizacją, czy rozbudową folwarku – w cegielniach wytwarzano cegłę

na potrzeby dworu. W XIX i I połowie XX powstało wiele murowanych, często

zachowanych do dziś, dworów, pałacyków (zwanych gwarowo „zomkami”), le-

śniczówek,  czy  zabudowań  gospodarczych  i  mieszkalnych  dla  pracowników

folwarku. 

W tym samym okresie (XIX – I połowa XX w.) w skutek restrykcyjnych

pruskich zarządzeń budowlanych z II połowy XVIII w. i I połowy XIX w. drew-

niane chłopskie chałupy zastępowano budynkami murowanymi (efekt częstych

pożarów - o jednym z nich wspomina kronika szkoły w Dębiensku Wielkim).

Pierwsze prymitywne formy przemysłowe pojawiają się nad rzeką Bie-

rawką i Rudą oraz jej dopływami w XVIII w. Były to fryszerki, w których wy-

twarzano żelazo sztabowe metodą wytopu z rudy darniowej. Dawały one za-

trudnienie kilku, najwyżej kilkunastu osobom. Takie zakłady powstały w przy-

siółkach Ciosek (1730-1880, nazwana „Bertą”) i Łanuch (II połowa XVIII w. -

1826  r.)  oraz  w Czerwionce  (od 1826  r.;  w 1860  r.  zakład  upaństwowiono;

wcześniej  działały tu  dymarki  i  kuźnica  –  od 1736 r.)  i  Chuchowie  (koniec

XVIII w. lub pocz. XIX w. - ok. 1840 r. - „Henrietta”). Niektóre z zakładów

szybko upadały, inne, jak np. zakład w Ciosku próbowały w XIX w. specjalizo-

wać produkcję. We wspomnianym Ciosku działały także w pierwszej połowie
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XIX w.  cynkownia i druciarnia blachy oraz walcownia żelaza. Z kolei w przy-

siółku Łanuch, w miejscu dawnej fryszerki, zbudowano w latach 30. XIX w.

dwa wysokie piece, które opalano węglem drzewnym. Zakład wkrótce potem

otrzymał nazwę „Waleska”. Zatrudnienie znalazło w nim około 50 osób. Pro-

dukcję wstrzymano w 1855 r. Do czasów dzisiejszych po zakładzie pozostała

wieża, tzw. Gichta. Właścicielami zakładu była rodzina Winklerów. W niedale-

kim Bełku w połowie XIX w. powstała kuźnica miedzi, gdzie walcowano miedź

na blachy, produkowano narzędzia i naczynia. Działały tu też piec wapienny,

olejarnia i cegielnia. Rudę żelaza wydobywał tu John Baildon. Te pierwsze za-

kłady należały głównie do właścicieli okolicznych majątków ziemskich, zarów-

no osób stanu szlacheckiego jak i mieszczan (np. żorskich kupców, czy przemy-

słowców). 

W 1788 r. w okolicy Czerwionki natrafiono na pokłady węgla. W 1792 r.

zgłębiono  szyb  w  Dębieńsku  Wielkim  i  założono  tu  kopalnię  „Nowe

Szczęście”. W 1807 r. rozpoczęto eksploatację pokładu „Antoni”. Wkrótce po-

łączono zakłady pod jedna nazwą „Szczęście Antoniego”. Właścicielem kopalni

był hrabia A. Węgierski, później książę raciborski, który rozbudował i zmoder-

nizował zakład. Obszar fedrunku powiększono do 7 szybów, a wydobycie w la-

tach 50. XIX w. sięgnęło ponad 20 tys. ton węgla i ponad 4000 ton miału rocz-

nie. W latach 1806 – 1873 w Ciosku działała niewielka i dość prymitywna ko-

palnia. Jej wydobycie sięgało ok. 500 ton rocznie. W I połowie XIX w. powsta-

ły ponadto  kopalnie:  „Mariane”  (nadanie  –  1807  r;  eksploatacja  od  1821  r;

7 szybów; 1831 r. - unieruchomienie zakładu z powodu podtopienia szybów);

„Dobra Jedność” (w Dębieńsku, nadanie 1828 r.); „Dobre Sąsiedztwo” (Dębień-

sko, nadanie w 1831 r.). W I połowie XIX w. działało tu łącznie 25 niewielkich

zakładów, w których zatrudniano po kilkadziesiąt osób. Wydobycie roczne się-

gało w nich od kilku do kilkunastu tysięcy ton. Poza wspomnianymi kopalnia-

mi, wymienić należy: „Jeanette”, „Ludwik” (Dębieńsko), „Pokój” (Bełk), „Har-

monia” (Czerwionka), które otrzymały nadania  latach 30. XIX w. 
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W II połowie XIX wieku następowała stopniowa konsolidacja zakładów, wy-

muszana głównie względami natury ekonomicznej. W latach 40. XIX w. kupiec

Schneider uzyskał nadanie pola górniczego „Dębieńsko”, w przysiółku Ciosek.

Eksploatację rozpoczął w latach 50. W 1895 r. kopalnię zakupiła Joanna Schaf-

fgotsch, właścicielka takich kopalń jak: „Harmonia” i „Oswald”. Wszystkie te

kopalnie znalazły niebawem kolejnego kupca – potężną spółkę akcyjną „Zjed-

noczone Huty – Królewska i Laura”, zorganizowana przez Henkel von Donner-

smarcka. Firma była właścicielem wielu zakładów działających w branży wę-

glowej i hutniczej, w tym koksowni uruchomionej na przedmiotowych terenach

w latach 1908-1913.  Do obszaru górniczego kopalni  Dubensko (Dębieńsko)

przyłączono inne okoliczne kopalnie i  pola górnicze. Wydobycie gwałtownie

rosło: z ponad 24 tys. ton do 500 tys. rocznie (1900-1912). Rosnące zapotrzebo-

wanie  na  siłę  roboczą  spowodowało  wzrost  liczby mieszkańców,  we wsiach

przyległych do zakładów,  przekształcając je w osady przemysłowe. Nieodłącz-

nym elementem krajobrazu stały się wieże szybowe, najpierw drewniane, póź-

niej żelazne (początek XX w.).  W latach 1900 – 1909 powstało w sąsiedztwie

kopalni  Dębieńsko,  duże osiedle  patronackie,  w skład  którego wchodziły 42

wielorodzinne  domy mieszkalne (tzw. familoki),  2 domy sypialne (tzw. szla-

fhauzy) i 4 urzędnicze. Oprócz nich zbudowano także wille dyrektora i kierow-

ników ruchu. W następnych latach (do lat 20.) powstały w Czerwionce kolejne

budynki. Osiedle zostało zaopatrzone w niezbędną infrastrukturę, pozwalającą

na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców: rynsztoki, sieć wodocią-

gową i elektryczną, place zabaw, pralnię, suszarnię , magiel, łaźnię, piece do

wypieku chleba, w okresie późniejszym – szkołę. W 1937 r. kopalnię przejęła

Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych. 

Ważnym momentem w rozwoju  obszaru  było doprowadzenie  do Czer-

wionki kolei. Miało to miejsce w latach 50. XIX w. Odcinek Rydułtowy – Orze-

sze (m.in. przez Rzędówkę, Czerwionkę, Dębieńsko) oddano do użytku w 1856

r. Fakt ten stał się impulsem rozwojowym dla okolicznych miejscowości. Po po-

wstaniu kopalni Dębieńsko, w jej sąsiedztwie umiejscowiono przystanek kole-
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jowy Dubenskogrube,  wcześnie  funkcjonował  przystanek (rozbudowany póź-

niej w dworzec) Czerwionka. Dzięki rozwojowi infrastruktury kolejowej możli-

wy stał się masowy transport węgla i ludzi. 

Na okres II połowy XIX w. przypadają gwałtowne przemiany społeczne.

Główne prądy społeczne  wpływające na  te  zmiany,  to  likwidacja  stosunków

feudalnych (postępująca od I połowy XIX w.) i szybki rozwój przemysłu. Znie-

siono osobiste poddaństwo chłopa, następnie obowiązki pańszczyźniane, wresz-

cie  nastąpiło  uwłaszczenie.  Mężczyźni  z  małorolnych  lub  bezrolnych  rodzin

znaleźli zatrudnienie w przemyśle. Pojawiła się nowa warstwa społeczna, klasa

chłopo-robotników, gospodarująca na niewielkich działkach i jednocześnie pra-

cująca w przemyśle oraz związanych wyłącznie z przemysłem – robotników,

których los zależał od koniunktury na rynku węgla. 

Rozwój przemysłu i idący za nim gwałtowny wzrost liczby mieszkańców

w XIX w i I połowie XX w. pociągnęły za sobą rozwój szkolnictwa na terenie

Gminy i Miasta. W latach 1900 – 1935 w Czerwionce liczba uczniów wzrosła

siedmiokrotnie. W końcu XIX w. oraz na początku XX w. oddano do użytku

nowoczesne jak na tamte czasy, murowane, często piętrowe budynki szkolne,

a dotychczas istniejące remontowano i rozbudowywano.

W I połowie XX w. powstały nowe świątynie i parafie w Czerwionce, Czucho-

wie, Księżenicach (kościół poświęcono w 1952r.) W 1919 r odnowiono parafię

i wzniesiono kościół w Leszczynach oraz świątynię w Stanowicach.  

Z przełomem wieków nastąpił  też rozwój życia społeczno-kulturalnego.

Robotnicy zapisywali się do licznych partii, związków zawodowych, stowarzy-

szeń,  czy  sekcji  sportowych.  Powstawały  towarzystwa  śpiewacze,  kościelne,

oraz „mundurowe”. Najpopularniejszym sportem była piłka nożna, dużą popu-

larnością cieszyła się także siatkówka, gimnastyka, czy palant. Dużą aktywność

na polu społecznym przejawiał  też kościół  katolicki,  pod którego patronatem

zakładano stowarzyszenia mężów, kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej, które

stanowiły filary tzw. Parafialnej Akcji Katolickiej. Aktywna wśród robotników

i bezrobotnych była także partia komunistyczna. 
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Po II wojnie światowej postępował dalszy rozwój przemysłowych osad:

Czerwionki,  Leszczyn,  Dębieńska  i  Czuchowa.  W końcu  1945  r.  utworzono

duże gminy  (zbiorowe, z gromadami): Czerwionka (Czerwionka i Czuchów),

Dębieńsko  (Dębieńsko  Stare  i  Wielkie),  Bełk  (Bełk,  Palowice,  Stanowice,

Szczejkowice),  Leszczyny  (Kamień  pod  Rzędówką,  Książenice,  Leszczyny,

Przegędza). Reforma z 1954 r. wprowadziła gromady, i w tym przypadku były

to:  Bełk  (Bełk,  Stanowice),  Czerwionka,  Dębieńsko,  Kamień pod Rzędówką

(Kamień, Książenice, cześć wcześniejszej gromady Przegędza), Leszczyny, Pa-

lowice (Palowice, Szczejkowice) oraz Przegędza. 

Gromada Czerwionka w 1954 r. uzyskała status osiedla; Leszczyny taki

status uzyskała w 1956 r. Na terenie Leszczyn powstało duże osiedle mieszka-

niowe, następował ciągły wzrost liczby mieszkańców. Na terenie Czerwionki

otwarto szkołę zawodową i dom kultury. W 1962 r.  oba osiedla – Czerwionkę

i Leszczyny – podniesiono do rangi miast. Bełk jeszcze w 1973 r. stanowił od-

rębną  gminę.  W  jej  skład  wchodziły  sołectwa:  Bełk,  Palowice,  Stanowice,

Szczejkowice oraz Przegędza. Do gminy Ochojec należały Książenice. W 1975

r. Czerwionkę włączono do miasta Leszczyny. Od 1992 roku obowiązuje nazwa

Czerwionka-Leszczyny. 

Po II wojnie światowej powstały na terenie miasta także nowe budynki

mieszkalne i osiedla (Czerwionce, Leszczynach), basen kąpielowy z kortem te-

nisowym, internat Zasadniczej Szkoły Górniczej, Dom Górnika nr 2. W latach

80. XX w. nagrodzono powstały w mieście zespół mieszkalny, którego projek-

tantem był Janusz Waligóra. W 1989 r. hala widowisko – sportowa została do-

prowadzona do stanu surowego.    

W II połowie XX w. nastąpił także rozwój osad, które zachowały charak-

ter wiejski. Powstawały sieci wodociągowe i telefoniczne, kontynuowano prace

melioracyjne.  Ważnym  wydarzeniem  w  życiu  sołectw  była  budowa  szkół:

w Bełku w latach 60.; w Przegędzy w 1971 r.; w Szczejkowicach w latach 70.

XX w.  Oddawano do użytku budynki domów kultury (np. w Szczejkowicach –

lata 70. XX w. ), ośrodki zdrowia, remizy strażackie; następował rozwój biblio-
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tek.  Istotny  był  też  rozwój  komunikacji  autobusowej.  Poziom życia  na  wsi

wzrósł znacząco w latach 50 i 60. XX w.

Miasto posiada rozbudowaną organizację parafialną, wchodzącą w skład

2 dekanatów: Dębieńsko (Bełk, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko, Książenice,

Leszczyny, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice) i Orzesze (Palowice). 

W czasach obecnych miasto i gmina Czerwionka-Leszczyny posiada roz-

budowaną sieć szkół i placówek kulturalnych oraz obiektów sportowo- rekre-

acyjnych z krytą pływalnią i kąpieliskiem. W 2000 r. kopalnia Dębieńsko za-

przestała  funkcjonowanie.  W pobliżu  miasta  przebiega  autostrada  A1,  jedna

z najważniejszych europejskich tras, która z pewnością będzie wpływała na roz-

wój terenów Gminy i Miasta w przyszłości. 
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III.II. Dzielnice i sołectwa.

III.II.I.Bełk.

Bełk, miejscowość położona nad rzeką Bierawą, powstała najprawdopo-

dobniej w XIII w. Na przełomie XIII i XIV w. lokowano go na prawie niemiec-

kim.  Nazwa wzięła  się  od słowa bełk,  staropolskiego  bełch,  które  oznaczało

błoto, muł, głębię lub wir wodny. W czasach średniowiecznych osada była wła-

snością rycerską, jej panami byli m.in.: Czaplowie, Holly, Hoszkowie. Wedle

miejscowej tradycji, siedziba protoplasty osady znajdowała się na położonym

niedaleko kościoła  kopcu.  Jak  w przypadku Dębieńska,  wieś podzielono  na

dwie części: Górną i Dolną. Z biegiem czasów obok wsi powstał przysiółek La-

sowisko i folwark Marynów. W XIX w. w miejscu zwanym Kotlarnią istniał

młyn wodny. Różnymi częściami wsi władali różni właściciele, m. in. Stenglo-

wie i Osieccy. W końcu XVIII w. w obu częściach istniały osobne folwarki. Od

1816 r. Bełk w całości był własnością Franciszka Galli – kupca z Gliwic, a na-

stępnie jego zięcia, przemysłowca Johna Baildona. Po Baildonach majątek prze-

szedł w ręce rodziny Gemander. W tych czasach obszar majątku rycerskiego

Bełk liczył 1225 ha, w tym 579 ha lasów. Na inwentarz składało się: 45 koni,

220 sztuk bydła, 60 świń i 85 krów. Częścią majątku był też folwark Marienhof

(później wspominany jako Oberhof). Dużą rolę odgrywała w majątku gospodar-

ka leśna, działała także gorzelnia. Ostatni właściciele to rodzina Lukas, i wresz-

cie Jastrzębiec- Albinowski.

Jeśli idzie o przynależność parafialną, to najprawdopodobniej wieś nale-

żała do parafii w Żorach. Pierwszy kościół powstał  zapewne w I połowie XIV

w.  po  przeniesieniu  lokacji  na  nowe  prawo.  W XVIII  w.  zbudowano  nową

drewnianą świątynię, która przetrwała do dziś. W skład jej wyposażenia wcho-

dzą m. in. zabytki gotyckie i barokowe. Otacza ją stary cmentarz, z nagrobkami

członków rodzin bełskich dziedziców Baildonów i Lukasów. Oprócz nagrob-

ków, na terenie parafii znajdują się liczne obiekty małej architektury, na wyróż-

nienie spośród nich zasługuje zabytkowa kaplica na kopcu. 
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Dolny  i  Górny  Bełk  były  dawniej  dwoma  osobnymi  gminami,  każda

z własną pieczęcią: wyobrażenie domu i studni oraz wiadra z żerdzią było sym-

bolem Bełku  Dolnego;  leżący snop  zboża,  sierp  i  kosa  symbolizowały  Bełk

Górny. Po połączeniu gmin, stworzono wspólną pieczęć: głowę rogacza, nad

którą znajdował się krzyż promienisty (według Gumowskiego). Do 1945 r. Bełk

stanowił odrębną gminę. W latach 20. XX w. z gminą złączono obszar dworki

Bełk. W 1945 r. Bełk stal się siedzibą gminy zbiorowej dla Bełku, Stanowic,

Szczejkowic, a w 1954 r. gromady, w skład której oprócz Bełku wchodziły Sta-

nowice. W latach 1972 – 1973 uzyskał status siedziby gminy Bełka (dla Bełku,

Palowic,  Stanowic,  Szczejkowic  i  obrębu  Przegędza).  Pod  koniec  XVIII  w.

Bełk Górny i Dolny zamieszkiwało około 223 osób. W 1940 r. Bełk liczył 2 384

mieszkańców.   

Najprawdopodobniej od przełomu XVI i XVII w. we wsi istniała szkoła

parafialna, później elementarna. W 1819 r. oddano do użytku nową szkołę, do

której uczęszczały dzieci z Bełku, Stanowic i Szczejkowic. Szkoła została prze-

budowana i rozbudowana w latach 80. XIX w. Na początku XX w. do szkoły

uczęszczało 265 uczniów, pracowało w niej 3 nauczycieli. W połowie lat 30.

XX w. 7 nauczycieli uczyło 342 uczniów. W 1963 r. oddano do użytku nową

szkołę, w której znalazło się także przedszkole.

W I połowie XX w. w miejscowości działały m. in. towarzystwa śpiewa-

cze: chór Harfa i chór im. Ignacego Paderewskiego. Sport uprawiano pod szyl-

dem Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Sokoła. Katolicy zrzeszali się w od-

działach stowarzyszeń mężów, kobiet i młodzieży męskiej.

Krajobraz gospodarczy wioski tworzyły na przestrzeni wieków obok fol-

warków, także dwa młyny (poświadczone m. in. w końcu XVIII w. w Bełku

Górnym), kuźnica miedzi (XVIII w. - XIX w.) oraz kilka prymitywnych zakła-

dów górniczych, m. in.: „Antoni”, „Clara”, „Helena”, które fedrowały w I poło-

wie XIX w. Wydobywano tu także rudę żelaza. Zakłady te należały do dworu.

Po wojnie  o  kondycji  gospodarczej  wsi  stanowiły Państwowe Gospodarstwo

Rolne, wytwórnia mas bitumicznych, ferma drobiu, tuczarnia trzody. 
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Rozwój miejscowości postępował w XX w. Na początku stulecia powstał

m. in. tzw. zakład Lukasa, czyli szpital połączony z ochronką, który był prowa-

dzony przez siostry Służebniczki. Wyróżniały się budynki dworskie, w tym oka-

zały „zomek”, klasztor, szkoła, probostwo i młyn.

III.II.II.Czerwionka.

Pierwsze wzmianki o tak nazwanej osadzie pochodzą z 1531 r. (według

Borka). Nazwa pochodzi od rodzaju gliny zabarwionej na czerwono. Przypusz-

czalnie jednak tutejsza osada, od wieków związana z Dębieńskiem, mogła ist-

nieć już w II połowie XIII w. Wieś miała charakter ulicówki.

Dominujące znaczenie dla rozwoju osady na przestrzeni wieków miał po-

tężny miejscowy majątek ziemski (związany dawniej z Dębieńskiem), stanowią-

cy dobro  rycerskie.  Właścicielami  wsi  byli  m.  in.  Welczykowie,  Węgierscy,

Schneider, Eichborn. Pierwsza kuźnica żelaza powstała w majątku w XVII w.

Pod koniec XVIII w. odkryto tu pokłady węgla. W latach 80. XIX w; gdy wła-

ścicielem majątku był Karl Gemander – starosta rybnicki, jego obszar liczył 343

ha. W XIX w. zbudowano parterowy, neoklasyczny dwór, zachowany do dnia

dzisiejszego. Kolejnym właścicielem majątku była spółka Akcyjna Zjednoczone

Huty Królewska i Laura, na miejscu urzędował inspektor dworski. Funkcjono-

wała już wtedy kopalnia i dwie cegielnie. Majątek, według danych z 1922 r. li-

czył 777 ha i obejmował folwarki: Bełkowiec, Neuhof i Teichvorwerk. W ma-

jątku funkcjonowały wtedy m. in.: piaskownia, młyn, hodowla świń. Po II woj-

nie majątek upaństwowiono.

Do 1945 r. Czerwionka była odrębną gminą i w tymże roku stała się sie-

dzibą gminy także  dla  pobliskiego  Czuchowa.  W 1954 r.  stała  się  gromadą,

a wkrótce  potem,  osiedlem.  Status  miasta  nadano  Czerwionce  w  1962  r.,

a w 1975  r.  weszła  w skład  miasta  Leszczyny.  Z  początkiem lat  90.  miastu

nadano nazwę Czerwionka-  Leszczyny. W latach 20.  XX w. obszar  dworski

wcielono do gminy Czerwionka (bez enklawy wcielonej do Dębieńska Starego).

Pieczęć gminna świadczyła o rolniczej  przeszłości  miejscowości:  wyobrażała

skrzyżowanie  narzędzi  rolniczych  –  kosy,  grabi  i  siekiery.  Nowe  pieczęcie,
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stworzone w I połowie XX w; odwoływały się już do innych, bardziej nowocze-

snych symboli społeczno – ekonomicznych: złączonych w uścisku rąk, wspo-

mnianych narzędzi i zabudowań kopalnianych i fabrycznych.

Z początkiem XIX w. rozpoczął się gwałtowny rozwój Czerwionki, która

z osady rolniczej przekształciła się w osadę przemysłową o miejskim charakte-

rze. Zasadniczy wpływ na rozwój miejscowości miała budowa linii kolejowej

prowadzącej z Nędzy do Katowic w latach 50. XIX w. Jej trasa wiodła m. in.

przez Rzędówkę, Czerwionkę i Dębieńsko. W 1856 r. oddano do użytku odci-

nek Rydułtowy- Orzesze, na którym pociąg zatrzymywał się na przystanku oso-

bowym (później dworcu) w Czerwionce. Budynek stacji pochodzi z około 1870

r. W 1865 r. otwarto ekspedycję pocztową. W II połowie XIX w. powstały tu

dwie szkoły, a od 1904 r. działa straż pożarna.

Górnictwo węgla kamiennego rozwija się w Czerwionce od końca XVIII

w. Pierwsze kopalnie powstały na przełomie XVIII i XIX w. Kolejne nadania

miały miejsce w I połowie XIX w., m.in. „Harmonia” i „Helene” posiadały tu

pola górnicze. W latach 40. XIX w. kupiec Schneider uzyskał nadanie pola gór-

niczego „Dębieńsko” na Ciosku. Eksploatację rozpoczęto w latach 50. Kopalnia

zmieniła właściciela  w 1895 r. kiedy została nabyta przez Joannę Schaffgotsch

(posiadała już wtedy kopalnie „Harmonia” i „Oswald”). Szybko jednak została

sprzedana  spółce  akcyjnej  „Zjednoczone  Huty  –  Królewska  i  Laura”,  której

głównym udziałowcem był Henckel von Donnersmarck.  Spółka dysponowała

też uruchomioną tu w latach 1908-1913 koksownią. Do obszaru górniczego ko-

palni Dubensko (Dębiensko) przyłączono inne okoliczne pola górnicze i kopal-

nie.  Dynamiczny rozwój  kopalni  zmienił  też  krajobraz:  wsie  gwałtownie  się

rozbudowywały, nabierając form miejskich. Proces ten przebiegał  najszybciej

właśnie na terenie Czerwionki. Wieże szybowe, zakłady przemysłowe, kominy

i budynki  pomocnicze  zaczęły  dominować  w  okolicznym  krajobrazie.  Duże

znaczenie miała też lokalna cegielnia. W I połowie XX w. w sąsiedztwie kopal-

ni powstało ogromne osiedle patronackie. Było ono rozplanowane na prostokąt-

nej  siatce  ulic.  W  jego  skład  wchodzą  wielorodzinne  budynki  mieszkalne
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i obiekty użyteczności publicznej – zbudowane z czerwonej cegły, jedno i dwu

kondygnacyjne.  Charakterystyczne  dla  osiedla  są  szpalery drzew i  krzewów.

Dalsza  modernizacja  i  rozbudowa kopalni  nastąpiła  po  II  wojnie  światowej.

Zmiany ustrojowe i ekonomiczne lat 80 i 90 XX w. spowodowały zamknięcie

zakładu w 2000 r.

O gwałtownym rozwoju osady najlepiej świadczą dane o liczbie miesz-

kańców. Pod koniec XVIII wieś liczyła 159 mieszkańców, w tym 7 chłopów

i 19 zagrodników. W 1940 r liczba mieszkańców sięgnęła 5445.

Po II wojnie światowej osada (powiązana z pobliskim Czuchowem) prze-

żywała dalszy rozwój. W gromadzie Czerwionka w latach 60. działały 3 szkoły,

2 państwowe gospodarstwa rolne, które gospodarowały na 600 ha, duża cegiel-

nia i tartak z fabryką mebli. 

Obok  starych  familoków  powstały  nowe  bloki  i  obiekty  usługowe.

W 1960 r. uruchomiono Zakłady Elementów Betonowych i Żelbetowych oraz

potężne zakłady koksownicze. Postępowała degradacja środowiska. Dominują-

cym elementem  krajobrazu  stały  się  składowiska  skały  płonnej,  tzw.  hołdy

w postaci 5 stożków. Czerwionka zachowała dawny urok – przemysłowej osa-

dy, osiedla, którego nie posiadają okoliczne miasta o podobnym rodowodzie np.

Pszów czy Rydułtowy.

W latach 60. w mieście działał Dom Młodego Górnika, był park wypo-

czynkowy z kawiarnią i małym ogrodem zoologicznym. Działał Klub Sportowy

Górnik i dom kultury, do dyspozycji była duża sala teatralna, następował rozwój

ogródków działkowych. 

Miejscowość należała pierwotnie do parafii w Dębieńsku. Od 1906 r. na-

bożeństwa  odprawiano  w  cechowni  pobliskiej  kopalni  Dębieńsko,  później

w nowo wybudowanej szkole. Parafię erygowano w 1928 r i wtedy też zakoń-

czono adaptację dawnego hotelu robotniczego na kościół,  który przetrwał do

dnia dzisiejszego. 1989 r. wydzielono z istniejącej parafii nową parafię tymcza-

sową (św. Józefa). W latach 1991 – 1993 zbudowano probostwo, a w 200 r. od-

dano do użytku nowy kościół. 
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Pod koniec XIX w. do miejscowej szkoły, (pochodzącej z lat 70 XIX w.)

uczęszczało 116 dzieci, pracowało 2 nauczycieli. W 1904 r. budynek szkolny

podniesiono o jedno piętro. W 1915 roku zbudowano drugą szkołę. W połowie

lat 30. do 2 istniejących w Czerwionce szkół uczęszczało 866 dzieci, a uczyło

ich 9 nauczycieli w jednej szkole i 12 w drugiej. 

W 1921 r. w okolicach kopalni „Dębieńsko” doszło do krwawych starć

między powstańcami, a oddziałami niemieckimi. W I połowie XX w. w miej-

scowości  działały liczne  organizacje,  stowarzyszenia,  partie  polityczne:  PPS,

SPD, placówka Związku Hallerczyków, gniazd TG „Sokół”, Towarzystwo Po-

lek, chóry Lutnia i zakładowy chór kopalni „Dębieńsko” - Echo. Działało także

kilka klubów sportowych, w których uprawiano hokej, kolarstwo, lekkoatlety-

kę, piłkę nożną.  W czasie II wojny światowej w miejscowości działały obozy

jenieckie. 

Obecnie Czerwionka stanowi centrum młodego miasta. Działają tu urząd

miasta, oddziały banków, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, ko-

misariat policji i sklepy wielkopowierzchniowe. 

III.II.III.Czuchów.

Najprawdopodobniej  nazwa  osady  pochodzi  od  specyficznego,  ostrego

zapachu. Choć nie ma dokumentów na średniowieczny rodowód wsi, powstała

zapewne w XIII w. Położona w sąsiedztwie cieku wodnego przez stulecia pozo-

stawała  powiązana więzią parafialną i własnościową z pobliskim Dębieńskiem.

Właścicielami  miejscowości  były m.  in.  rodziny  Gierałtowkich,  Holly,

Bujakowskich, Kalinowskich. Pod koniec XIX w. istniał tu folwark i pański za-

mek, działały 2 młyny. W latach 80. XIX w. majątek rycerski wraz z folwar-

kiem Annahof znajdował się w posiadaniu rodziny Schneider, liczył 619 ha; ho-

dowano tu m. in. bydło, działała gorzelnia. W początkach XX w. majątek został

przejęty przez skarb pruski. Od tego momentu pozostawał w zarządzie władz

górniczych z siedzibą w Zabrzu. W XIX-wiecznych opracowaniach pojawia się

kilka miejscowych folwarków, w tym na Barwinku. W 1922 r. powierzchnia

majątku liczyła 538 ha. Hodowano tu owce, świnie, krowy. Działały 2 młyny,
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tartak, cegielnia, gorzelnia. Centrum majątku stanowił XIX-wieczny dwór, naj-

prawdopodobniej zbudowany przez Węgierskiego, zapewne na zrębach wcze-

śniejszego obiektu, później przekształcony w szpital Spółki Brackiej. Majątek

został upaństwowiony po II wojnie światowej i utworzono tu Państwowe Go-

spodarstwo Rolne. 

Czuchów do początków XX w. należał do parafii w Dębieńsku. W 1926

r.  postawiono   tu  neoromańską  świątynię,  a  rok  później  erygowano  parafię.

W okresie międzywojennym powstał także cmentarz i plebania. 

Do czasu II wojny światowej wieś stanowiła odrębną gminę. W 1945 r.

znalazła się najpierw w gminie, a od 1954 r. w gromadzie Czerwionka, następ-

nie w osiedlu i mieście Czerwionka (obecnie Czerwionka-Leszczyny). Gmina

Czuchów posiadała  własną  pieczęć  z  wyobrażeniem konia  przy kopie  siana.

Obok gminy istniał tu tzw. obszar dworski, który został zlikwidowany w latach

20. XX w.

W XIX w. w osadzie istniały młyny i cegielnia, do 1840 r. działała fry-

szerka „Henrietta”. Na początku XX w. wykonano we wsi kilka otworów wiert-

niczych w poszukiwaniu węgla, w tym jeden na głębokość 2240 m. W trakcie

jego głębienia natrafiono na 118 pokładów węgla, a wykonany otwór był naj-

głębszy na świecie. W raz z rozwojem przemysłu wieś stopniowo zaczęła się

przekształcać w osiedle o zwartej zabudowie, z dwu lub trzy kondygnacyjnymi

budynkami przypominającymi kamienice. Działały warsztaty, składy towarów

i piekarnie. 

Pod koniec XVIII w. Czuchów liczył 139 mieszkańców, w tym 10 kmieci

(bauerów),  19  zagrodników.  W 1910  liczba  mieszkańców zwiększyła  się  do

1693, a w 1940 r. sięgnęła 2879.

Pierwsza szkoła została wzniesiona w 1813 r. Nowy budynek postawiono

w 1909 r. by wkrótce potem jeszcze go rozbudować. Wraz ze wzrostem ogólnej

liczby ludności, rosła liczba dzieci uczęszczających do szkoły: w 1900 r. było

203 uczniów i  2  nauczycieli,  w połowie  lat  30  -  10  nauczycieli  uczyło  465
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uczniów. W latach 50. XX w. budynek szkolny nabrał obecnego kształtu. Halę

sportową zbudowano na przełomie lat 80. i 90.

Przed II wojną światową w miejscowości  działały Towarzystwo Polek,

chóry Kochanowskiego i Moniuszki, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, klub

sportowy, oddziały katolickich stowarzyszeń: Mężów, Kobiet, Młodzieży Mę-

skiej i Młodzieży Żeńskiej.

III.II.IV.Dębieńsko.

Wedle Borka nazwa wsi pochodzi od dębnego miejsca, osiedla. Pierwsze

wzmianki o osadzie pochodzą z 1306 r; a istnienie wsi datuje się od II połowy

XIII w. Osada była wsią rycerską, a jej właściciel ufundował świątynię. Majątek

uległ podziałowi na Dębieńsko (Małe) Stare i Wielkie w połowie XV w. Miej-

scowość,  w okresie  XV-XVII w.  była w rękach rodziny Welczków i był to

okres  dobrej  koniunktury.  Po  pożarze,  który  strawił  drewniane  zabudowania
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majątku w I połowie XVI w. nastąpiła odbudowa budynków już na fundamen-

tach kamiennych. We wsi działał browar i wapiennik. W 1656 r. Jan Welczek

uzyskał  tytuł  barona.  Zdarzało się,  że części  jednej  wsi  należały do różnych

właścicieli, i tak. np. przez około 100 lat Dębieńskiem Starym zarządzała rodzi-

na Holly (od 1637r.). Zjednoczenie dóbr nastąpiło w 1808 r. Wtedy to właści-

cielem całości został hrabia Węgierski. W XIX w. majątek dość często zmieniał

właścicieli, aż znalazł się w ręku znanego przemysłowca Otto Hagenscheidta.

W Dębieńsku Wielkim znajdowały się budynki dworskie, mieszkalne (zamek

z XVIII w; rozbudowany w XIX w.) i gospodarcze:  spichlerz, obory, stajnie,

kuźnia i gorzelnia. Duże zyski przynosił browar z Dębieńska Wielkiego. Od II

połowy XIX w.  postępowała  parcelacja  majątku,  po  II  wojnie  światowej  na

resztce powierzchni funkcjonowała spółdzielnia produkcyjna.

Dębieńsko Wielkie i Stare stanowiły dawniej odrębne wspólnoty samo-

rządowe, gminy. Posiadały swoje pieczęci:  Stare miało wyobrażenie Baranka

Bożego z chorągiewką, Wielkie – jodłę, a później dąb. W latach 20. XX w. po-

łączono miejscowy obszar dworski z Dębieńskiem Wielkim. W 1945 r. utwo-

rzono z nich jedną gminę, a w 1954 r. gromadę Dębieńsko.

Zapewne w końcu XIII  w. powstała  pierwsza  na  terenie  miejscowości

świątynia (w Dębieńsku Wielkim). Najstarsza poświadczona data jej funkcjono-

wania to 1330 r. Od 1738 r. parafia była siedzibą dekanatu. W 1800 r. drewnia-

ną świątynię rozebrano, by na jej miejscu wznieść murowany budynek ufundo-

wany przez  hrabiego  Węgierskiego.  W 1919  r.  kościół  został  rozbudowany.

Jego wyposażenie stanowią m. in. dzwony (z 1541 r; 1560 r.  i 1600 r.), rene-

sansowy ołtarz i barokowa ambona. Osada pełni ważną funkcję w strukturach

administracji kościelnej – jest siedzibą dekanatu. Pod koniec XVIII w. powstała

murowana plebania, gruntownie wyremontowana pod koniec XIX w. Nową ple-

banię zbudowano w latach 70. XX w.

Przy parafii  działała szkoła, do której uczęszczały dzieci z okolicznych

wsi:  Dębieńska Wielkiego i  Starego,  Czuchowa, Czerwionki.  Nowy budynek

szkoły zbudowano w latach 20 XIX w; a kolejny w latach 1905-1906. Wedle
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danych z 1869 r. do szkoły należało 393 uczniów z trzech miejscowości (Dę-

bieńsko Stare, Wielkie i Czerwionka). Na tak sporą liczbę uczniów przypadało

tylko 2 nauczycieli. Na początku XX w. do wspomnianej szkoły chodziło już

tylko 200 dzieci.  Miało to  związek z faktem powstania  szkół  w Czuchowie,

Czerwionce i Dębieńsku Starym. Do tej ostatniej, oddanej do użytku w latach

70 XIX w. uczęszczało około 150  uczniów. Kolejną szkołę w Dębieńsku Sta-

rym wybudowano w 1913 r. W 1963 r. otwarto w Dębieńsku Wielkim nową

szkołę, a w latach 70. rozbudowaną starszy obiekt szkolny. 

Na pokłady węgla natrafiono w Dębieńsku pod koniec XVIII w. W 1792

r. zgłębiono pierwszy szyb w Dębieńsku Wielkim i założono tu kopalnię „Nowe

Szczęście”. W 1807 r. rozpoczęto eksploatację pokładu „Antoni”. Niedługo po-

tem oba zakłady połączono pod nazwą „Szczęście  Antoniego”.  W I połowie

XIX w. uzyskiwano na terenie Dębieńska kolejne nadania, powstawały nowe,

niewielkie kopalnie. Wraz z rozwoje przemysłu następował rozwój osady, jed-

nak funkcję centrum dla okolicy przejmowała od początku XX w. prężnie roz-

wijająca się przy kopalni „Dubensko” Czerwionka. Wyodrębniały się nowe pa-

rafie, a w miejscowościach przypisanych do szkoły w Dębieńsku, powstawały

nowe szkoły. Dębieńsko, wraz z rozwojem górnictwa, traciło wiejski charakter,

na rzecz typowo miejskiego. Pojawiły się restauracje, składy tekstylne, obuwni-

cze, czy spożywcze, rozwijało się budownictwo mieszkalne. W 1940 r. Dębień-

sko Wielkie liczyło 1499 mieszkańców, a Stare – 1666.

Przed II wojną światową działały tu w różnych okresach czasu chóry Per-

ła i Słowiczek (w Dębiensku Wielkim), kilka klubów sportowych (Strzał, KS

25, SMP, OMP, Naprzód), w których uprawiano m. in. piłkę nożną, palanta, te-

nis stołowy, siatkówkę, koszykówkę. Przy parafii działały oddziały Katolickie-

go Stowarzyszenia Mężów, Młodzieży Męskiej cz Młodzieży Żeńskiej.
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III.II.V.Książenice.

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1223 r. Wieś jest wymieniana

wśród  innych  miejscowości  płacących  dziesięcinę  klasztorowi  norbertanek

w Rybniku.  Wedle  H.  Borka  patronimiczna  nazwa  wsi  pochodzi  od  formy

„księgini”, oznaczającej przeoryszę. Nazwa może wskazywać na związek wsi

z księciem lub przełożoną żeńskiego klasztoru. Pierwotnie wieś ulokowano na

prawie polskim, by w końcu XIII w. przenieść ją na nowe prawo niemieckie.

W okresie 1532 – 1788 wieś należała do państewka rybnickiego i dzieliła jego

losy. 

Dawna wieś, otoczona lasami, znajdowała się nad potokiem uchodzącym

do Bierawki. Później pojawiły się przysiółki Lasoka. Osada nie posiadała do-

godnych połączeń komunikacyjnych. 

Miejscowość należała pod względem administracyjnym do powiatu ryb-

nickiego. Stanowiła odrębną gminę i na przestrzeni wieków posiadała kilka ro-

dzajów pieczęci z rożnymi wyobrażeniami w polu: tarcza z dwoma kwiatami;

tarcza herbowa nakryta hełmem i koroną z tajemniczym wyobrażeniem na tar-

czy;  tarcza z głową w profilu  i  hełmem w koronie.  Po II wojnie światowej

Książenice zostały wcielone do gminy Leszczyny, a następnie w 1954 r. do gro-

mady Kamień pod Rzędówką, wreszcie do gminy Ochojec (1972/1973). 

Życie religijne koncentrowało się przy starej (poświadczonej w I połowie

XIX w.) i kilkakrotnie przebudowywanej kaplicy. W XX w. obiekt pełnił funk-

cję  tymczasowego  kościoła,  do  czasu  aż  w  latach  1947-1952  wybudowano

nową świątynię. Wieś należała do parafii w Rybniku, w 1923 r. utworzono tu

lokację, a w 1925 r. parafię. 

Do starych urządzeń należała miejscowa szkoła, funkcjonująca w drew-

nianym  budynku  krytym najpierw  strzechą,  potem  gontem.  Nowy  budynek

szkolny powstał w I połowie XIX w. W połowie lat 30. XX w. szkoła liczyła

210 uczniów i 5 nauczycieli. W latach 80 XX w. oddano do użytku nową szko-

łę, salę gimnastyczną i boisko.
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Przed II wojną światową we wsi działała straż pożarna i drużyna piłkar-

ska SMP oraz oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Mężów i Młodzieży Mę-

skiej.

III.II.VI.Leszczyny.

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa „leszczyna” i oznacza zagajnik

leszczynowy. Wieś z pewnością posiada średniowieczne korzenie, choć są one

słabo udokumentowane. Powstała najprawdopodobniej w końcu XIII w. W śre-

dniowieczu była wsią rycerską,  w dokumentach pojawia się rycerz Nikolaus.

Następnie jej właścicielami były m.in. rodziny Welczek, Schyck, Laschowscy.

Oprócz folwarku do dworu należały: gorzelnia, tartak, stawy rybne i młyn. 

Z biegiem czasu wokół wsi pojawiły się kolonie,  dwory z folwarkami,

huty  i niewielkie  przysiółki.  Na  Ciosku  istniał  m.in.  młyn,  zakład  hutniczy,

a później niewielka kopalnia; w 1890 r. mieszkało tu około 40 osób. Od XVII

w.  Bełkowcu  istniały  owczarnie;  w  1880  r.  zbudowano  masywny  budynek

owczarni. Niedługo potem obiekt spłonął lecz szybko został odbudowany. 

Znajdowały się tu m.in. nieliczne zabudowania mieszkalne, stajnia, chle-

wy, szopy. W Latach 70. XVIII w. powstała kolonia Egesfeld. Znajdujące się tu

budynki miały masywne, murowane piece i kominy. Zamieszkiwało ją 12 kolo-

nistów. W budynkach tych połączono części mieszkalne i gospodarcze (chlew

i stodoła). Kilka lat później założono kolejną kolonię – Rzędówkę. Kolonie były

odrębną  jednostką  administracyjną,  posiadały  własnego  sołtysa.  Folwark

„Nowy Dwór” powstał w XIX w; funkcjonowała w nim owczarnia i stodoły. Do

przysiółków należały też Malenie oraz Szczotki. W XX w. na gruntach dwor-

skich powstało osiedle. Spośród leszczyńskich przysiółków ważniejsza rolę od-

grywał w dawnych wiekach niewielki Ciosek. Zlokalizowano tam młyn i fol-

wark, w którym wyrabiano z rudy darniowej żelazo. 

Przedmiotowy obszar ziemski w XIX w. należał m.in. do Goertza, Koeni-

ga,  Richthofena,  Langera.  Do największego  rozkwitu  majątku doszło  w cza-

sach, gdy jego właścicielem był Konrad Bartel. W latach 1882 – 1883 wzniósł
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tu neoklasyczny dwór, zwany zomkiem. Do zamku przylegał park ze stawami.

W 1904 r. w „Nowym Dworze” Bartel wybudował willę dla swojej córki.

W latach 80. XIX w. majątek rycerski Leszczyny, z folwarkiem Belko-

witz liczył 506 ha. Posiadał dobrze rozwiniętą i zróżnicowana gospodarkę rol-

ną, hodowano tu m.in. 300 owiec.

Do dworu na początku XX w. należała cegielnia i dwa folwarki – Bełko-

wiec i Nowy Dwór. Prowadzono tam hodowlę koni. Na początku XX w. dobra

podzielono na dwie części: Leszczyny z Bełkowcem, których właścicielem był

K. Bartel i Neuehof, który przypadł córce Bartela i jej mężowi, von Eicke. Po

śmierci Konrada Bartela, spadkobiercy szybko doprowadzili majątek do upadło-

ści. Obszar został wykupiony przez spółkę akcyjną Zjednoczone Huty – Kró-

lewska i Laura. 

Leszczyny w XV w. były parafią. W późniejszym okresie parafia przej-

ściowo utraciła samodzielność na rzecz Bujakowa, a potem Bełku. W 1795 r.

utworzono tu lokalię i kurację, a parafie odnowiono w 1919 r. Nabożeństwa od-

bywały się w starej drewnianej świątyni zbudowanej w 1606 r; którą w 1981 r.

przeniesiono do Palowic. Pozostał po niej stary cmentarz z XIX w. z nagrobka-

mi leszczyńskich „dziedziców” Nowy kościół zbudowano w Leszczynach w la-

tach 1937 – 1943. 

Leszczyny stanowiły dawnej odrębną gminę, a od 1945 r. były siedzibą

gminy zbiorczej dla Kamienia, Książenic, Leszczyn, Przegędzy. Status miasta

uzyskały w 1962 r. Pieczęć gminy wyobrażała studnię z żurawiem. W latach 20.

XX w. obszar dworski włączono do gminy. 

Na połowę XVII w.  datuje się powstanie wiejskiej szkółki prowadzonej

przez organistę. Murowany budynek szkolny wzniesiono w latach 70. XIX w.

Na  początku  XX  w.  w  miejscowej  szkole  dwóch  nauczycieli  uczyło  208

uczniów. Do szkoły należały dzieci z Leszczyn i koloni Egersfeld, Rzędówki

i Cioska. W połowie lat 30. XX w. uczyło się tu 416 dzieci, a pracowało 10 na-

uczycieli.
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W końcu XVIII  w. Leszczyny w porównaniu  do sąsiednich  osad były

dużą i dobrze rozwiniętą wsią. Obok kościoła, szkoły i dwóch młynów istniały

tu też dwa folwarki oraz pański zamek. W XIX w. Rzędówka uzyskała połącze-

nie kolejowe, co korzystnie wpłynęło na dalszy rozwój miejscowości. Filię eks-

pedycji pocztowej otwarto tu na początku XX w. Mieszkańcy znajdowali za-

trudnienie w pobliskich kopalniach i innych zakładach. Po II wojnie światowej

następował dalszy rozwój miejscowości.  W latach 60. istniały tu trzy szkoły,

kino, liczne punkty usługowe oraz Państwowe gospodarstwo rolne. Na byłych

dworskich polach powstało duże osiedle mieszkaniowe. W okresie międzywo-

jennym działał we wsi chór „Słowik”, sekcje sportowe Oddziałów Młodzieży

Powstańczej,  „Strzelca”,  TG „Sokół”  oraz  klub  sportowy „Piast”,  w których

uprawiano przede wszystkim piłkę nożną.

W 1945 r.  podczas  ewakuacji  obozu w Oświęcimiu,  zmarło w okolicy

290 więźniów -  upamiętnia to pomnik odsłonięty w 1966 r. 

III.II.VII.Palowice.

Wieś posiada  średniowieczny rodowód.  Najstarsze  wzmianki  pochodzą

z 1308 r. w dokumencie opisującym Hochołóg – jeden z licznych przysiółków.

Nazwa Palowic pochodzi od przezwiska lub imienia Pal. Wieś związana była

z Żorami. 

Od końca średniowiecza Palowice stanowiły własność rycerską, należały

m.in. do: Osińskiego, Wyskoty, Brandysa, Bibersteina, Kozłowskiego, rodziny

Szymońskich. Właściciele zmieniali się bardzo często. Obok wsi w czasach no-

wożytnych istniał duży majątek rycerski. W XIX w. Należał m.in. do Winckle-

rów (później Thiele Wincklerów). W latach 80. XIX w. majątek liczył 872 ha,

w tym 605 ha lasów. Z tego okresu pochodzi zachowany po czasy obecne duży,

klasycystyczny dwór, zwany zamkiem, otaczający go park i oficyna dworska. 

W połowie XVIII w. w pobliżu granicy Palowic z Żorami, na tzw. „łanu-

chu” istniała kuźnica (fryszerka), w której prymitywnymi metodami wytapiano

żelazo z rudy darniowej. W 1835 r. zbudowano tu dwa duże piece opalane wę-

glem drzewnym oraz  odlewnie  żelaza.  Produkcję  zakończono  w 1855  r.  Po

CZERWIONKA-LESZCZYNY 35

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 35



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

wspomnianej  hucie  nazwanej  imieniem „Waleska”  przetrwała  ruina  dużego,

murowanego z cegły pieca, tzw. Gichta. W 1884 r. do Palowic dotarła kolej, po-

stawiono tu budynek dworca. W XIX w. w majątku prowadzono rozbudowaną

gospodarkę leśną, założono aleje dębowe, min. w okolicy przysiółków: Hocho-

łóg,  Jesionka,  Wytrzęsów;  zlikwidowano  i  zalesiono  przysiółek  Wytrzęsów,

w ramach tzw. sepery.

Wieś była odrębną gminą, a jej pieczęć wyobrażała dzika, w późniejszym

okresie zamienionego na jelenia. Obok gminy istniał też obszar dworski Palowi-

ce, który w latach 20. XX w. połączono z gminą. Po II wojnie światowej wcie-

lono Palowice, jako gromadę do gminy Bełk, a następnie utworzono tu gromadę

Palowice (  w 1954 r.  należały do niej  Palowice  i  Szczejkowice).  Prezydium

GRM-u znalazło się w dawnym „zomku”. Następnie wieś weszła w skład gminy

Bełk (1972/1973). 
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Palowice należały dawniej do parafii w Woszczycach, która znajdowała

się w archiprezbiteriacie (później dekanacie), kolejno w: Oświęcimiu, Pszczy-

nie, Mikołowie, w końcu  Żorach. W latach 1980-1981 przeniesiono z Leszczyn

do Palowic drewnianą świątynię z renesansowym wyposażeniem i erygowano

przy niej parafię. 

W XIX w. wieś posiadała własną szkołę, wcześniej dzieci uczęszczały do

szkoły  w  Woszczycach.  W  1900  r.  do  palowickiej  szkoły  uczęszczało  96

uczniów. Do szkoły należały dzieci z: kolonii Paulsdorf i leśnictwa (Forsthaus)

Jeschonka.  W połowie  lat  30.  XX w. szkoła  liczyła  141 uczniów,  uczonych

przez trzech nauczycieli. 

W okresie miedzywojennym działał tu chór „Cecylia”, sport uprawiano

w TG „Sokół” i „Strzelec”. Istniała straż pożarna. W 1952 r. powstał klub spor-

towy, który na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał nazwę. W 1988 r. oddano

do użytku budynek klubowy. 

III.II.VIII.Przegędza.

Pochodzenie nazwy wsi jest niejednoznaczne. Pojawiły się m.in. interpre-

tacje wskazujące na jej związek ze skałami lub miejscem trudnym do przebycia.

Przegędza ma średniowieczne korzenie. Stanowiła własność książęcą, później

dzieliła losy państewka rybnickiego (w latach 1532-1788). Najprawdopodobniej

wieś istniała już w XIII w. i była wsią na prawie polskim, którą na przełomie

XIII i XIV w. przeniesiono na prawo niemieckie. Jej mieszkańcy przez stulecia

trudnili się rolnictwem.

Na przestrzeni wieków w sąsiedztwie położonej nad potokiem, niewiel-

kiej śródleśnej osady, powstały małe przysiółki. Obok okolicznych lasów istnia-

ło tu także wiele stawów, przy których znajdowały się młyny. Jeden z młynów,

tzw. Młyn Korusa funkcjonował do 1852 r. na tzw. Karnatowcu. Nazwa przy-

siółka pochodziła od nazwiska ostatniego właściciela. Kolejnym przysiółkiem

były Szczotki, powstałe w miejscu rzadkiego lasu. Istniała tu leśniczówka z za-

budowaniami gospodarczymi oraz kilkanaście gospodarstw. 
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Wieś  stanowiła  kiedyś  odrębną  gminę.  Po II  wojnie  światowej  weszła

w skład gminy Leszczyny. Później stanowiła samodzielną gromadę (1954 r.),

a następnie część miasta Leszczyny. O rolniczym charakterze gminy i zajęciach

mieszkańców świadczyła gminna pieczęć z wyobrażeniem cepów, grabi i kosy. 

Początkowo Przegędza należała do parafii  w Rybniku, później w Lesz-

czynach. W 1840 r. wybudowano tu niewielką przydrożną kaplicę. W dwudzie-

stoleciu międzywojennym planowano budowę świątyni. Po II wojnie światowej

msze św. odprawiano we wspomnianej kaplicy. W 1973 r. wioska stała się sa-

modzielną placówką duszpasterską z rektorem. W 1981 r. erygowano parafię,

a w latach  1982-1988  zbudowano  w sąsiedztwie  zabytkowej  kaplicy  kościół

i probostwo. Oprócz tego na terenie wioski istnieje jeszcze kilka innych obiek-

tów małej architektury sakralnej z kapliczką słupową na czele. 
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Pod koniec XVIII w. wieś liczyła 8 kmieci, 3 zagrodników i 1 chałupnika

(łącznie 66 mieszkańców). Działał tu młyn. W 1910 r. liczyła 755 mieszkań-

ców, a w 1940 r.  – 1031.  Kolej dotarła  do Przegędzy w II połowie XIX w;

utwardzono wtedy też polną drogę. Przed I wojną światową, od 1912 r. działał

tu chór „Polonia”; w okresie międzywojennym istniały: kółko rolnicze, TG „So-

kół”, sekcje sportowe OMP i SMP; po wojnie powstał LKS Czarni Przegędza. 

Pierwsza szkoła powstała w Przegędzy w latach 1863-1864. Na początku

XX w.  liczyła  124  uczniów i  2  nauczycieli;  w połowie  lat  30.  XX w.  145

uczniów i 3 nauczycieli. W 1971 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny.

III.II.IX.Stanowice.

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w źródłach około 1300 r. w słynnej

„Liber fundationis episcopatus vratislaviensis”. Ich nazwa wywodzi się od sta-

ropolskiego imienia  Stan.  W II  połowie XIV w. pojawia się  w źródłach du-

chowny raciborski, Mikołaj ze Stanowic. Obecne Stanowice, to także kilka ko-

lonii i przysiółków, takich jak: Szwanowiec, Parcele, Podgrabina, Szczotek.

W czasach nowożytnych Stanowice były własnością rycerską, m.in. Kre-

cika, Blachy, Fragsteina, Klocha, Arco. W latach 80. XIX w. majątek liczył 455

ha. Pod koniec XIX w. wszedł w skład domen królewskich, zarządzał nim m.in.

przez wiele lat Georg Müller. Na przełomie XIX i XX w. do majątku należały:

gorzelnia,  cegielnia  i  dobrze prosperująca hodowla bydła (mlecznego).  Po II

wojnie światowej majątkiem gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. 

Wieś była dawniej odrębną gminą, posiadała własną pieczęć z wyobraże-

niem pługu  z  kierownicą,  lemieszem,  krojem i  kołami;  nad  nimi  unoszą  się

4 wrony. Po II wojnie światowej wieś dzieliła losy sąsiedniego Bełku (znalazły

się w gminie, w 1954 r. – w gromadzie i w 1972 r. w gminie Bełk). W latach 20.

XX w. do gminy przyłączono miejscowy obszar dworski. 

Teren  należał  do  parafii  w Bełku.  Do budowy świątyni   przystąpiono

w 1947 r. Kościół poświęcono w 1949 r. 50 lat później przystąpiono do jego

przebudowy. W 1976 r. erygowano tu samodzielną parafię. 
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Od lat 80. XIX w. we wsi istniała szkoła. Około 1900 r. 1 nauczyciel edu-

kował 110 dzieci. W połowie lat 30. XX w. pobierało w szkole naukę 130 dzie-

ci  nauczanych przez  3 nauczycieli.  W latach 60.  postawiono  nowy budynek

szkolny. 

W okresie międzywojennym działał tu m.in. klub „Strzelec”, z sekcją pił-

ki nożnej; tuż po II wojnie światowej powstał LKS Ruch Stanowice. 

W latach 50. XX w. zbudowano boisko, a w latach 80. budynek klubowy.

III.II.X.Szczejkowice.

Nazwa wioski pochodzi zapewne od przezwiska Szczawik. Miejscowość

stanowiła dawnej niewielką, śródleśną osadę położoną u źródeł naturalnego cie-

ku wodnego, dopływu Rudy. Szczejkowice pojawiły się w źródłach stosunkowo

szybko, bo już w dokumencie biskupa Wawrzyńca z 1223 r. Dziesięcinę świad-

czoną przez mieszkańców przeznaczono na utrzymanie rybnickich norbertanek.

Przypuszcza się, że osada mogła należeć do pierwotnego uposażenia klasztoru.

W czasach nowożytnych wieś należała do państewka rybnickiego (XVI w. - ko-

niec  XVII  w.).  W II  połowie  XVI w. na  południe  od Szczejkowic  powstała

Nowa Wieś, zwana też Pniowcem, zamieszkiwana przez 8 zagrodników. Przy-

siółek posiadał znaczenie gospodarcze - stał tu młyn i tartak (w 1945 r. uległ

zniszczeniu w czasie działań wojennych). Na przestrzeni wieków wokół starej

osady wyrosły kolejne niewielkie przysiółki. W końcu XVIII w. wieś liczyła 89

mieszkańców (w tym 10 siodłaków i 10 zagrodników), a w 1855 r. - 454.

Miejscowość stanowiła dawniej odrębną gminę i posiadała pieczęć z wy-

obrażeniem drzewa oraz skrzyżowanych z pniem grabi  i kosy (w późniejszej

wersji przetrwało już tylko drzewo, jabłoń z owocami). Pod względem admini-

stracyjnym miejscowość należała do powiatu rybnickiego . Po II wojnie świato-

wej wcielono Szczejkowice jako gromadę do gminy Bełk, a następnie do gro-

mady Palowice (w 1954 r.) i gminy Bełk (1972/1973 r.).

Głównym zajęciem pierwszych mieszkańców wsi było  zapewne wypala-

nie węgla drzewnego, hodowla ryb, później rolnictwo powiązane z gospodarką

leśną. Ta ostatnia odgrywała dużą rolę, jeszcze w I połowie XX w. istniały tu
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dwie leśniczówki. W okresie postępującej industrializacji  wielu mieszkańców

znalazło zatrudnienie w okolicznych kopalniach i hutach. Połączenie kolejowe

miejscowość uzyskała w latach 30. XX w; niewielki przystanek postawiono na

trasie Rybnik-Żory. Przed wojną utwardzono także szosę w kierunku Żor. Dal-

szy rozwój wsi następował po II wojnie światowej, zbudowano wtedy: dom pa-

rafialny, kościół, dom kultury, nową szkołę i remizę, salę gimnastyczną.

W strukturze administracji kościelnej osada należała do parafii w Bełku,

później przydzielono ją do duszpasterstwa w Stanowicach. Od lat 60. XX w.

msze  święte  odprawiano  w  rozbudowanej  przydrożnej  kaplicy  z  XIX  w.

W 1981 r. erygowano parafię, a w 1986 r. poświęcono kościół zaprojektowany

przez dr. inż. arch. A. Lisika. 

Szkołę wzniesiono w latach 40. XIX w. Na początku XX w. należała do

niej także kolonia Neudorf. Około 1910 r. szkoła liczyła 133 uczniów i 2 na-

uczycieli, a w połowie lat 30. XX w. – 128 uczniów i 3 nauczycieli. Nowy bu-

dynek szkolny oddano do użytku w latach 70. XX w.

W okresie  międzywojennym działał  tu  chór  mieszany „Gwiazda”  oraz

kluby sportowe: „Ojczyzna”, „Strzelec” i „Wisła”, w których uprawiano palant

i piłkę nożną. Miejscowi strażacy od 1929 r. posiadali własną remizę. Po wojnie

powstał klub sportowy LZS (obecnie LKS „Borowik”).
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IV. KALENDARIUM.

• 1223 – Książenice, Szczejkowice wzmiankowane w dokumentach

• poł. XIII w – lokacja Bełku, Czerwionki, Dębieńska, Przegędzy, Stano-
wic

• 1447 – budowa w Bełku pierwszego kościoła parafialnego

• po 1532 – wyłączenie z obszaru księstwa raciborskiego Państwa Stano-
wego Rybnik składającego się z miasta Rybnik i czternastu otaczających
go wsi (Ligota, Rybnicka Kuźnia, Ligocka Kuźnia, Boguszowice, Gotar-
towice, Szczejkowice, Przegędza, Książenice, Lasoki, Ochojec, Golejów,
Grabownia, Wielopole, Orzepowice, Jejkowice, Smolna, Zamysłów, Ry-
dułtowy, Radoszowy,  Biertułtowy,  Niedobczyce,  Popielów,  Radziejów,
Jankowice, Michałkowice, Chwałowice, Świerklany Górne).

• 1792 – zgłębienie i eksploatacja pierwszej kopalni węgla kamiennego na
terenie Dębieńska Wielkiego 

• 1818 – ustanowienie powiatu rybnickiego  z siedzibą w Rybniku

• 1830-1855  –  funkcjonowanie  dawnej  Huty  „Waleska”,  której  reliktem
jest Gichta

• 1853 – budowa kopalni Dębieńsko, początki kształtowania się zabudowy
patronackiej na terenie Czerwionki

• 1856 – budowa linii kolejowej Rybnik – Katowice

• 1908 – budowa kopalni Dębieńsko i uruchomienie koksowni Dębieńsko

• 1945-1974  Bełk  gminą,  do  której  przynależały  Palowice,  Stanowice,
Szczejkowice, a także Przegędza 

• 1954-1956 status osiedli miejskich dla Czerwionki i Leszczyn, w 1962 r.
przekształconych w miasta

• 1975 – ustanowienie miasta Leszczyny, którego częścią była Czerwionka
(od 1992 roku jako Czerwionka-Leszczyny)

• 1999  –  restytucja  powiatu  rybnickiego:  grodzkiego  –  miasto  Rybnik,
ziemskiego – z siedzibą w Rybniku

• 2000 – zamknięcie KWK „Dębieńsko”

• 2009/ 2010 – otwarcie autostrady A1
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V. PRZEMYSŁ ORAZ ZABYTKOWE OBIEKTY 
INDUSTRIALNE NA TERENIE GMINY I MIASTA 
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Obecne  miasto  Czerwionka  –  Leszczyny  powstało  z  połączenia  kilku

miejscowości w tym regionie. Najstarszą miejscowością było Dębieńsko z ko-

ściołem farnym wywodzącym swój rodowód ze średniowiecza. Do tej parafii

należały pierwotnie wszystkie sąsiednie miejscowości. Na terenach ziemi ryb-

nicko – raciborskiej już w średniowieczu prowadzono działalność gospodarczą

związaną z metalurgią. Natomiast na ziemiach zlokalizowanych w północnej jej

części, powstawały niewielkie zakłady zaopatrujące przemysł w materiały bu-

dowlane i spożywcze. Stąd sporo wapienników i cegielni oraz gorzelni i mły-

nów na tym terenie odnotowano w źródłach. Wielkie folwarki często zmieniały

właścicieli.  W XVII i  XVIII w. tereny te należały do Welczków, Wilczków,

a w XIX w. do Węgierskich i Wincklerów (którzy wykupili nieudane inwestycje

młodych Hohenzollernów). W tym czasie zaczął tutaj również rozwijać się prze-

mysł.  Pojawiły się  kopalnie  rud i  kuźnice (Czerwionka,  Ciosek,  Bełk i  Czu-

chów).  Najstarszym ośrodkiem metalurgicznym była  Czerwionka,  gdzie  nie-

wielka kuźnica pracowała nad rzeką już od XVII w.

W Ciosku nad Bierawką od 1730 r. rozwijał się z kuźnicy wielki, jak na

owe czasy zakład, który w XIX w. przybrał nazwę Huta „Berta”. Nie dotrwała

ona jednak do XX w. Również w XVIII w. (1780 r.) rozpoczęła swój żywot fry-

szerka w Palowicach,  która jednak już w 1826 r. była nieczynna. Franciszek

Winkler po nabyciu tych dóbr w 1836 r. uruchomił ponownie zakład metalur-

giczny (fryszerka, dwa wielkie piece, młotownia) na większą skalę i nazwał ją

od imienia swojej córki - Huta „Waleska”. W Bełku w kopalni rud zaczęto rów-

nież eksploatować płytkie pokłady węgla kamiennego. Po wyczerpaniu zaso-

bów kruszcu powstały tam głębinowe kopalnie: „Szczęście Antoniego” z 1807

r. (Antoniensgluck) oraz „PAX” z 1811 r; które eksploatowano do lat 30. XX w.

Jednakże ze względu na złe warunki geologiczne zakład ten nie rozwijał  się
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i funkcjonował  z  przerwami,  bowiem  traktowano  go  jako  pole  rezerwowe.

W Czerwionce zakład hutniczy nad zalewem pracował do lat 80. XIX w. i nigdy

nie osiągnął pokaźnych rozmiarów, natomiast założona w sąsiedztwie kopalnia

„Marianna” przez cały XIX w. stanowiła największy zakład produkcyjny regio-

nu. Zatrzymana z powodu wyczerpania złóż i przyłączona do kopalni Debień-

sko uległa  prawdopodbnie  całkowitej  niwelacji  z  uwagi  na szkody górnicze.

W połowie XIX w. (1843 r.) we wsi Dębieńsko w dobrach Schneidera urucho-

miono kopalnię „Dębieńsko” (Dubensko). Została ona nadana, ale nie eksplo-

atowana. Po kryzysie lat 40. XIX w. na kilka lat - do 1860 r. zakład ten praco-

wał, prowadząc dość płytką eksploatację. Dopiero w 1898 r. po przejęciu kopal-

ni Dębieńsko przez koncern „Zjednoczone Huty -Królewska i Laura” ( Vere-

inigte Koenig und Laurahutte) hrabiego Hugona Henkel von Donnermarcka za-

inwestowano  pokaźne sumy tworząc  nowoczesny zakład  wydobywczy, który

pracował do początków XXI w.

W XIX w. na terenach Czerwionki i okolic pracowało wiele niewielkich

zakładów, częściowo związanych z okolicznymi folwarkami. W Bełku praco-

wała gorzelnia (do lat 90. XX w. z parową maszyną napędową), młyn, tartak,

cegielnia, wapiennik i kuźnia miedzi J. Gemandera. W Czerwionce – cegielnia

„Marianna” oraz młyn amerykański w folwarku. W Leszczynach funkcjonowa-

ły: cegielnia i młyn wodny, w Palowicach – gorzelnia dworska oraz cegielnia,

smolarnia,  dziegciarnia  i  młyn wodny.  W Stanowicach  pracowały:  gorzelnia

i młyn wodny w dworze oraz smolarnia, wiatrak i wapiennik. W Szczejkowi-

cach funkcjonował młyn wodny. 

Wszystkie te zakłady uległy likwidacji w końcu XIX i na początku XX w.

Do naszych czasów dotrwała jedynie kopalnia Dębieńsko oraz pozostałości ce-

gielni  „Marianna”  i  Huty „Waleska”.  Kopalnia  Dębieńsko  w 1945  r.  weszła

w skład Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Przy kopalni działa-

ła  koksownia,  elektrownia  kopalniana,  majątek  rolny,  Szkoła  Dokształcająca

Zawodowa. W drugiej połowie XX w. następował dalszy rozwój kopalni i mo-

dernizacja produkcji. Oprócz jednej z najgłębszych kopalni, na terenie miasta
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działały: jedyny w kraju zakład odsalania wód dołowych, duża chłodnia składo-

wa (od 1975r.), zakłady drobiarskie w Leszczynach, (od 1974 r.).

Bogate  w historię  przemysłu  tereny Czerwionki  –  Leszczyn powróciły

głównie do gospodarki rolnej i rzemiosła.
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Tabela 1: Wykaz zabytkowych obiektów przemysłowych.

Lp.  obiekt położenie wartość zalecenia  uwagi
1. Zespół zabudowy 

rejonu głównego 
kopalni Dębieńsko 
z zachowaną pierwotną 
zabudową.

Czerwionka – 
Leszczyny ul. 3 go Maja
44

Zespół powstały w latach 1897 - 
1902, rozbudowany w latach 
1909 - 11, lata 30. XX w;1953-
56 oraz lata 60. i 70. XX w. 
Zachowały się cenne obiekty 
maszynowni, zespół elektrowni 
i kotłowni, warsztaty, magazyny, 
rozdzielnie. Przetrwało 
częściowo wyposażenie 
elektrowni. Został zachowany 
kompleks w dawnym układzie 
zabudowy pomiędzy dwoma 
bocznicami i w sąsiedztwie 
czynnej koksowni. Wartościowy.

Dokumentacja zachowawcza 
(karta biała oraz 
inwentaryzacja) oraz 
rozważenie możliwości 
objęcia prawną ochroną 
konserwatorską.

Zakład 
unieruchomiony na 
pocz. XXI w. 
Częściowo nie 
zagospodarowany. 
W przeważającej 
ilości budynków 
funkcjonują 
prywatne firmy.

2. Zespół zabudowy 
dawnego Szybu 
Zachodniego kopalni 
Dębieńsko.

Czerwionka – 
Leszczyny ul. Szyb 
Zachodni 

Zespół powstał w latach 1910 – 
15. Zmodernizowany w latach 
1928-32 oraz w latach 60. i 70. 
XX w. Zespół niewielki ale 
zachowany w pierwotnym 
układzie, zlokalizowany 
w zagłębieniu po wcześniejszych
wyrobiskach. Betonowa wieża 
wyciągowa z 1928 r unikalna 
( tylko dwie w kraju) bardzo 
cenna do objęcia prawną ochroną

Do udokumentowania 
poprzez ewidencję 
konserwatorską. Obiekty nie 
są wpisane do rejestru 
zabytków. 

Zespół 
administrowany 
przez CZOK 
w Czeladzi.

4
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konserwatorską. 
3. Zespół zabudowy 

dawnej cegielni 
„Marianna” 
w Czerwionce 

Czerwionka- Leszczyny
ul. Leśna

Zabudowa powstała w końcu 
XIX w. , rozbudowana w latach 
20. XX w. unieruchomiona 
w 2000 r. Obecnie 
zagospodarowana przez różne 
podmioty gospodarcze.

Typowy zespół dawnej 
cegielni z piecownią, 
kotłownią i maszynownią. 
W piecowni resztki pieca 
kręgowego. Wartość dla 
historii kultury materialnej.

Korzystne dla 
obiektu byłoby pełne
zagospodarowanie 
włącznie ze zmianą 
sposobu 
użytkowania.

4.. Gichta – wieża 
transportu wsadu 
wielkopiecowego 
w Palowicach

Palowice – las 
w sąsiedztwie stawu 
Gichta i Łanuch

Pozostałość po zespole Huty 
żelaza „Waleska” należącej do 
Winklerów i pracującej 
w okolicach Żor w latach 1836 - 
1867. W końcu XIX w. 
rozebrano zakład wraz 
z wielkimi piecami. Natomiast 
wieża wsadowa (gichtociągowa) 
została zachowana w otoczeniu 
elementów ukształtowania terenu
(ciek wodny, stawy, hałdy). 
Obiekt unikalny w skali kraju 
(dwie tego typu budowle). 

Obiekt posiada dokumentacje
konserwatorską – białą kartę. 
Zalecane studium historyczno
– przestrzenne zakładu (huty 
„Waleska”).

Obiekt bardzo 
cenny, unikalny 
wpisany rejestru 
zabytków

4
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VI. ZIELEŃ ZABYTKOWA.

VI.I. Bełk – cmentarz parafialny przykościelny.

Adres: Bełk, ul. Główna

Datowanie: ok. 1850

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka św. Marii Magdaleny

Wpis do rejestru zabytków: 558/66 z 05.02.1966 r.

Historia:
XIII/XIV  w.  –  lokacja  miejscowości  na  prawie  niemieckim.  Miejscowość
przynależała wówczas do parafii w Żorach. Pocz. XIV w. – powstaje parafia w Bełku
przy kościele Wszystkich Świętych.
I poł. XVI w. – zamiana posiadłości pomiędzy rodzinami Czaplów z Bełku i rodziną
Holly z Ponięcic. Budowa pierwszego drewnianego kościoła
XVIII w. – budowa nowego drewnianego kościoła p.w. Marii Magdaleny. Podział na
Bełk Dolny i Bełk Górny
1745 – odbudowany kościół w Bełku otrzymuje wezwanie św. Marii Magdaleny
ok. 1850 – utworzenie cmentarza

Opis:
Cmentarz o powierzchni 0,63 ha zlokalizowany jest wokół kościoła parafialnego św.
Marii Magdaleny i ulicy Głównej. Cmentarz przykościelny otacza fragmentarycznie
zachowany szpaler starodrzewu. Obecnie są to okazowe lipy drobnolistne.  Jednak
pierwotnie prawdopodobnie kościół otaczał szpaler dębów szypułkowych (zachował
się egzemplarz pomnikowy. Obecnie wokół kościoła wtórne zadrzewienie głównie
drzewa i krzewy iglaste.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny, słabo czytelny. Spora ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Uzupełnienie szpaleru obwodowego z zachowaniem gatunków historycznych
Usunięcie wtórnych nasadzeń gatunków iglastych
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.II. Bełk – park dworski.

Adres: Bełk, ul. Majątkowa

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Opis:
Park zlokalizowany jest na terenie o urozmaiconej rzeźbie. Pozostałość po rezydencji
zlokalizowana  jest  w  jego  centralnej  części.  Park  o  charakterze  krajobrazowym,
w typie kompozycji swobodnej. Obecnie układ częściowo zatarty poprzez samosiew.
Pozostała część terenu ukształtowana w typie swobodnym z wykorzystaniem różnic
terenowych  oraz  cieku  wodnego.  Na  drzewostan  parkowy  składają  się  liczne,
okazowe egzemplarze dębów szypułkowych, klonów pospolitych i lip drobnolistnych

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny i słabo czytelny. Spora ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej.
Opracowanie projektu rewaloryzacji
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.III.Czerwionka – cmentarz parafialny.

Adres: Czerwionka, ul. Parkowa

Datowanie: 1923 r.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka św. Najświętszego Serca Jezusowego

Historia:
1280  –  nominalna  data  powstania  osady w  Czerwionce,  należącej  do  dominium
dębieńskiego
1531 – dokument biskupa wrocławskiego Jana de Salza i Jana II księcia opolsko –
raciborskiego potwierdzający przywileje – wymieniona nazwa osady w Czerwionce
poł. XIX w. – budowa pałacu i powstanie pierwszej kompozycji parku
1923 – założenie cmentarza parafialnego

Opis:
Cmentarz o powierzchni 1,26 ha zlokalizowany na południe od ulicy Parkowej, na
terenie płaskim. Na rzucie zbliżonym do kwadratu. Układ kwaterowy. Ogrodzony
współczesnym  murem  z  prefabrykatów  betonowych.  Aleja  główna  obsadzona
szpalerami żywotników zachodnich. Obwodowo szpalery lip drobnolistnych, brzóz
brodawkowatych i jesionów wyniosłych

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny, czytelny. 

Wytyczne konserwatorskie:
Odtworzenie obsadzeń alei poprzecznej
Uzupełnienie obsadzeń żywotnikami alei głównej
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.IV.Czerwionka – osiedle robotnicze.

Adres:  Czerwionka,  ulice:  Wolności,  Słowackiego,  Hallera,  Kombatantów,
Mickiewicza, Szkolna

Datowanie: po 1897 r.

Właściciel: Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny

Wpis do rejestru zabytków: A/1550/95 z dn. 10.11.1995 r.

Opis:
Osiedle założone w oparciu o regularny układ prostokątnych kwartałów. Zabudowa
w centrum osiedla wielopiętrowa, na obrzeżach parterowa lub dwukondygnacyjna. W
przestrzeniach pomiędzy budynkami mieszkalnymi zabudowa gospodarcza i zieleń
wysoka.  Obok  budynków  dla  średniego  i  wyższego  dozoru  technicznego
zakomponowane zielenią wysoką ogrody. Ponadto alejowe obsadzenia ulic osiedla.
Liniowe  kompozycje  zieleni  miały  urozmaicony  charakter.  Były  to  szpalery  w
centralnie założonym pasie zieleni pomiędzy dwoma traktami komunikacyjnymi ( np.
w  ulicy  Hallera)  lub  obsadzenia  alejowe  przed  fasadami  domów  (np.  ul.
Mickiewicza).  Wszystkie  drzewa  miały  korony  kształtowane  ogrodniczo.  W
obsadzeniach przeważają lipy drobnolistne oraz robinie białe. W późniejszym okresie
wprowadzono jarząby pospolite.

Stan zachowania:
Układ  kompozycyjny   drożny  i  czytelny.  Spora  ilość  „wypadów”  zacierających
pierwotna kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Wykonanie  projektu  rewaloryzacji  zakładającego  uzupełnienia  obsadzeń  ulic  i
przestrzeni międzybudynkowych.
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.V.Czerwionka – osiedle robotnicze.

Adres: Czerwionka, ulice Kościuszki, Głowackiego, 3-go Maja

Datowanie: XIX/XX w.

Właściciel: Gmina Czerwionka Leszczyny

Historia:
1897 – początek budowy osiedla robotniczego
XIX/XX w. – budowa drugiego osiedla robotniczego

Opis:
Osiedle  założone  w  oparciu  o  dwurzędowy  układ  zabudowy.  Zabudowa  osiedla
wielopiętrowa.  W  przestrzeniach  pomiędzy  budynkami  mieszkalnymi  zabudowa
gospodarcza i zieleń wysoka. Ponadto alejowe obsadzenia ulic osiedla alejowe przed
fasadami  domów  (np.  ul.  Kościuszki),  czy  szpalerowe  (ul.  3.  Maja).  Drzewa  w
szpalerach przy budynkach miały korony kształtowane ogrodniczo.

Stan zachowania:
Układ  kompozycyjny  drożny  i  czytelny.  Spora  ilość  „wypadów”  zacierających
pierwotna kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Wykonanie  projektu  rewaloryzacji  zakładającego  uzupełnienia  obsadzeń  ulic  i
przestrzeni międzybudynkowych.
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.VI.Czerwionka – park pałacowy.

Adres: Czerwionka, ul. Parkowa 2

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Właściciel: Gmina Czerwionka Leszczyny

Wpis do rejestru zabytków: A/1281/81 z dn. 17.12.1981 r.

Historia:
II poł. XIX w. – budowa pałacu i powstanie pierwszej kompozycji parku

Opis:
Park  zlokalizowany  jest  w  południowej  i  zachodniej  części  działki.  Rezydencja
zlokalizowana  jest  w  jego  północno-zachodnim  narożniku.  Park  o  charakterze
krajobrazowym, w typie kompozycji kaligraficznej. Obecnie układ zatarty poprzez
wprowadzenie  nowych  alejek.  W  centrum  parku  duża  polana  w  typie  salonu
parkowego  z  okazowymi egzemplarzami  buków zwyczajnych,  pełniących funkcję
dubeltonów. Pozostała część drzewostanu parkowego składa się głównie z buków,
klonów  pospolitych  i  lip  drobnolistnych.  Na  początku  XX  w.  kompozycję
uzupełniono o szpalerowe nasadzenia choin kanadyjskich i sosen zwyczajnych.

Stan zachowania:
Układ  kompozycyjny  i  drożny  czytelny.  Spora  ilość  samosiewów  zacierających
pierwotna kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej.
Realizacja projektu rewaloryzacji
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.VII.Czuchów – cmentarz parafialny.

Adres: Czuchów, ul. Cmentarna

Datowanie: 1927 r.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka

Historia:
1926-27 – budowa kościoła parafialnego i założenie cmentarza

Opis:
Cmentarz o powierzchni 0,51 ha zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Cmentarną i
Folwarczną,  na  zachód  od  kościoła.  Układ  kwaterowy.  Pierwotnie  aleja  główna
obsadzona  szpalerami  lip  drobnolistnych.  Do  dzisiaj  nie  zachował  się  żaden
egzemplarz. Powstało obsadzenie obwodowe żywotnikami zachodnimi i cyprysikami
błotnymi.  Obecnie  ogrodzony  współczesnym  ogrodzeniem  z  przęseł  z  siatki
ciągnionej na metalowych słupkach. Słupki bramne ceglane.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny i czytelny. 

Wytyczne konserwatorskie:
Odtworzenie układu alei centralnej z obsadzeniem lipami drobnolistnymi.
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VI.VIII.Czuchów – park dworski.

Adres: Czuchów, ul. 3 Maja

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Wpis do rejestru zabytków: A/1272/81 z dn. 17.12.1981 r.

Opis:
Park zlokalizowany jest na terenie o urozmaiconej rzeźbie. Dwór zlokalizowany jest
w jego północnej  części.  Park o charakterze krajobrazowym, w typie kompozycji
swobodnej. Założenie o pow. 3,55 ha o narysie zbliżonym do prostokąta, którego oś
podłużną  podkreśla  rzeka  Bierawka  Obecnie  układ  częściowo  zatarty  poprzez
samosiew. Przed rezydencją pierwotnie regularny, parter obejmujący całość tarasu z
dworem. Pozostała część parku ukształtowana w typie swobodnym z wykorzystaniem
różnic terenowych oraz cieku wodnego. Na drzewostan parkowy składają się liczne,
okazowe  egzemplarze  dębów  szypułkowych,  klonów  pospolitych  i  lip
drobnolistnych. Od północy aleja dojazdowa (nieużytkowana) skomponowana z lip
drobnolistnych.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny, słabo czytelny. Spora ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Opracowanie i realizacja projektu rewaloryzacji
Uzupełnienie obsadzenia alei dojazdowej lipami drobnolistnymi
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie

VI.IX.Dębieńsko – cmentarz parafialny.

Adres: Dębieńsko, ul. Prosta

Datowanie: 1895 r., rozbudowa 1979 r.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka św. Jerzego

Opis:
Cmentarz  o  powierzchni  1,65  ha  zlokalizowany  na  północ  od  kościoła.  Układ
kwaterowy.  Pierwotnie  obsadzony  po  granicy  i  wzdłuż  alei  głównej  lipami
drobnolistnymi. Układ zieleni nie zachował się

Stan zachowania:
Brak układu zieleni

Wytyczne konserwatorskie:
Odtworzenie układu zieleni
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VI.X.Dębieńsko – cmentarz parafialny, przykościelny.

Adres: Dębieńsko, ul. Zabrzańska / Borowa

Datowanie: ok. 1600 r.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka św. Jerzego

Wpis do rejestru zabytków: 594/66 z 15.03.1966 r.

Historia:
ok. 1600 – założenie cmentarza parafialnego przy kościele
1738 – utworzenie dekanatu wielkodębieńskiego

Opis:
Cmentarz  przykościelny  wokół  kościoła  parafialnego  św.  Jerzego.  Historycznie
otoczony  był  szpalerem  lip  drobnolistnych  (obecnie  nie  zachowanym).  Wokół
kościoła  współczesna  kompozycja  z  krzewów  gatunków  iglastych  oraz  kilku
egzemplarzy bukszpanu wieczniezielonego.

Stan zachowania:
Brak historycznego układu zieleni

Wytyczne konserwatorskie:
Odtworzenie układu zieleni

VI.XI.Dębieńsko – aleja Bełkowska (aleja kasztanowców białych).

Adres: Dębieńsko, ul. Bełkowska

Datowanie: początek XX w.

Opis:
Aleja (ob. ulica Bełkowska) została obsadzona kasztanowcami białymi na początku
XX wieku. Jej powstanie można wiązać najprawdopodobniej z początkiem budowy
kościoła  św.  Jerzego  i  chęcią  połączenia  rezydencji  ze  świątynią.  Do  dnia
dzisiejszego zachowało się kilkadziesiąt egzemplarzy starodrzewu w różnym stanie
zdrowotnym.

Stan zachowania:
Układ  kompozycyjny   drożny  i  czytelny.  Spora  ilość  „wypadów”  zacierających
pierwotną kompozycję. Stan zdrowotny drzew zróżnicowany. W koronach kilkunastu
sztuk duża ilość posuszu fizjologicznego.

Wytyczne konserwatorskie:
Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej.
Uzupełnienie obsadzenia drzewami tego samego gatunku
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy starodrzewie
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VI.XII.Dębieńsko – park dworski.

Adres: Dębieńsko, ul. Bełkowska

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Opis:
Park  zlokalizowany  jest  na  terenie  płaskim.  Pierwotnie  ogrodzony  pełnym,
tynkowanym  murem.  Kompozycja  prawdopodobnie  swobodna  w  typie
krajobrazowym, na bazie gatunków siedliskowych.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny i  nieczytelny. Duża ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Wykonanie projektu rewaloryzacji
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie

VI.XIII.Leszczyny – krzyż przydrożny.

Adres: Leszczyny, ul. Polna 9

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Właściciel: Gmina Czerwionka Leszczyny

Opis:
Krzyż przydrożny drewniany, łaciński,  prosty. Obok krzyża dwa okazowe platany
klonolistne w wieku ok. 150 lat oraz dwie lipy drobnolistne w wieku ok. 70 lat.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny czytelny

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.XIV.Książenice – cmentarz parafialny.

Adres: Książenice, ul. ks. Pojdy

Datowanie: 1925 r.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Serca NMP

Historia:
1925 – erygowanie parafii i utworzenie cmentarza

Opis:
Cmentarz  o  powierzchni  1,8  ha  zlokalizowany  na  zachód  od  kościoła.  Układ
kwaterowy. Pierwotnie aleja główna obsadzona lipami drobnolistnymi zaś boczne
jesionami wyniosłymi. Zachowało się kilka egzemplarzy.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny drożny, słabo czytelny. Spora ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej.
Opracowanie i realizacja projektu rewaloryzacji
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie

VI.XV.Książenice – krzyż przydrożny.

Adres: Książenice, ul. Klimka

Datowanie: 2002 r.

Historia:
1925 – erygowanie parafii i utworzenie cmentarza
2002 – ustawienie nowego krzyża

Opis:
Krzyż drewniany, łaciński z  postacią Chrystusa malowaną na blasze. U podstawy
krzyża daty 1891 i 2002. Za krzyżem dwie okazowe lipy drobnolistne w wieku ok.
100 lat. Prawdopodobnie nasadzone w 1891 roku.

Stan zachowania:
Lipy drobnolistne w dobrej kondycji zdrowotnej

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie. Utrzymanie stanu
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VI.XVI.Leszczyny – nowy cmentarz parafialny.

Adres:  Leszczyny, ul. ks. Pojdy

Datowanie: 1917 r.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka św. Andrzeja Boboli

1917 – założenie cmentarza

Opis:
Cmentarz zlokalizowany jest na terenie płaskim, na zachód od ulicy Pojdy i kościoła
parafialnego.  Cmentarz  pierwotnie  nie  ogrodzony  i  pozbawiony  bramy.  Układ
kompozycji  kwaterowy  z  centralną  aleją  na  dłuższej  osi.  Pierwotne  obsadzenie
szpalerowe  lipami  drobnolistnymi tworzącymi aleję  główną  i  szpaler  obwodowy.
Obecnie obsadzony obwodowo i wzdłuż alei głównej żywotnikami zachodnimi

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny drożny i czytelny. Brak drzewostanu do ochrony

Wytyczne konserwatorskie:
Odtworzenie układu alejowego
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VI.XVII.Leszczyny – cmentarz parafialny.

Adres:  Leszczyny, ul. ks. Pojdy

Datowanie: początek XIX w.

Właściciel: Parafia Rzymsko – Katolicka św. Andrzeja Boboli

Historia:
pocz. XIX w. założenie cmentarza wokół drewnianego kościoła parafialnego
1917 – założenie nowego cmentarza

Opis:
Cmentarz  o  powierzchni  0,4  ha  zlokalizowany jest  na  terenie  pofałdowanym, na
wschód  od  ulicy Pojdy i  kościoła  parafialnego.,  pomiędzy ulicami  ks.  Musioła  i
Armii Krajowej.  Cmentarz  pierwotnie  nie ogrodzony i  pozbawiony bramy. Układ
kompozycji  kwaterowy  z  centralną  aleją  na  dłuższej  osi.  Pierwotne  obsadzenie
szpalerowe  lipami  drobnolistnymi tworzącymi aleję  główną  i  szpaler  obwodowy.
Zachowało  się  kilkanaście  egzemplarzy. Pierwotnie  otoczony ceglanym murem, z
ażurowym zwieńczeniem. Obecnie z dwóch stron ogrodzenie uzupełnione częściowo
ażurowymi odlewanymi elementami.

Stan zachowania:
Układ  kompozycyjny  drożny i  praktycznie  nieczytelny. Spora  ilość  samosiewów
zacierających pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Odtworzenie szpalerów lip drobnoilistnych
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.XVIII.Leszczyny – park pałacowy.

Adres: Leszczyny, ul. ks. Pojdy 35

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Właściciel: Gmina Czerwionka Leszczyny

Wpis do rejestru zabytków: A/1280/81 z dn. 17.12.1981 r.

Opis:
Park  zlokalizowany  jest  na  terenie  o  urozmaiconej  rzeźbie.  Rezydencja
zlokalizowana jest w jego centralnej części. Park o charakterze krajobrazowym, w
typie kompozycji swobodnej.  Obecnie  układ częściowo zatarty poprzez samosiew
oraz budowę nowego osiedla mieszkalnego. Przed rezydencją pierwotnie regularny,
geometryczny podjazd  z  gazonem.  Pozostała  część  parku  ukształtowana  w  typie
swobodnym  z  wykorzystaniem  różnic  terenowych  oraz  cieku  wodnego.  Na
drzewostan parkowy składają się liczne, okazowe egzemplarze dębów szypułkowych,
klonów pospolitych i lip drobnolistnych. Do parku prowadziły pierwotnie trzy aleje
dojazdowe skomponowane z lip drobnolistnych, robinii białych i klonów pospolitych.
Obecnie zachowane szczątkowo.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny drożny, słabo czytelny. Spora ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej.
Realizacja projektu rewaloryzacji
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.XIX.Leszczyny - Nowy Dwór, park dworski.

Adres: Leszczyny, ul. Nowy Dwór

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Wpis do rejestru zabytków: A/1283/81 z 17.12.1981 r.

Opis:
Park zlokalizowany jest na terenie płaskim. Rezydencja zlokalizowana jest w jego
północno  –  wschodniej  części.  Park  o  charakterze  krajobrazowym,  w  typie
kompozycji swobodnej.  Obecnie układ zatarty poprzez samosiew. Pozostała część
parku ukształtowana w typie. Na drzewostan parkowy składają się egzemplarze lip
drobnolistnych, sosny wejmutki, świerków serbskich i choin kanadyjskich, obecnie
zachowane szczątkowo.

Stan zachowania:
Układ kompozycyjny  drożny, słabo czytelny. Spora ilość samosiewów zacierających
pierwotną kompozycję.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Opracowanie i realizacja projektu rewaloryzacji
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie
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VI.XX.Palowice – park dworski.

Adres: Palowice, ul. Wiejska

Datowanie: 2 poł. XIX w.

Właściciel: Własność prywatna

Wpis do rejestru zabytków: 597/66 z 15.03.66 r. /oficyna – 598/66 z17.03.66r./

Opis:
Park  zlokalizowany  jest  na  terenie  o  urozmaiconej  rzeźbie.  Rezydencja
zlokalizowana jest w jego północnej części, na dość wysokiej skarpie górującej nad
drogą.  Park  o  charakterze  krajobrazowym, w typie kompozycji swobodnej.  Przed
elewacją  ogrodową  rezydencji  pierwotnie  regularny,  geometryczny  podjazd  z
gazonem (obecnie  nie  istniejący).  Na  głównej  osi  kompozycyjnej  założone  duże
częściowo  otwarte  wnętrze  w  typie  salonu  ogrodowego,  obecnie  silnie  zatarte  z
wprowadzonym  nowym  układem  komunikacyjnym.  Pozostała  część  parku
ukształtowana  w  typie  swobodnym  z  wykorzystaniem  różnic  terenowych.  Na
drzewostan parkowy składają się liczne, okazowe egzemplarze dębów szypułkowych,
klonów pospolitych i  lip drobnolistnych. Niektóre o wymiarach pomnikowych jak
egzemplarz po wschodniej stronie dworu.

Stan zachowania:
Układ  kompozycyjny   drożny,  słabo  czytelny.  Spora  ilość  samosiewów  oraz
bezplanowych  nasadzeń  z  lat  70.  XX  w.  (głównie  topól  mieszańcowych)  oraz
gatunków  iglastych  zacierających  pierwotną  kompozycję.  Na  drzewach  licznie
występująca jemioła.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.
Opracowanie całościowego projektu rewaloryzacji w oparciu o studia historyczno -
krajobrazowe
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie

VI.XXI.Stanowice – kapliczka św. Jana Nepomucena.

Adres: Stanowice, ul. Zwycięstwa

Opis:
Kapliczka kubaturowa z elementami neogotyku. Obok okazowa lipa drobnolistna,
znacznie starsza od budynku.

Stan zachowania:
Lipa drobnolistna w średnim stanie zdrowotnym. Duża ilość jemioły w koronie.

Wytyczne konserwatorskie:
Wykonanie prac sanitarnych i pielęgnacyjnych przy drzewie
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VII. NAJCENNIEJSZE OBIEKTY ZABYTKOWE ORAZ 
OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW.

1. BEŁK – kościół  parafialny p.w. św.  Marii  Magdaleny wzmiankowany
1447, ob. 1753, plebania 1758 przebudowana, ulica Kościelna 6, nr rej.
zab. A/558/66 z dnia 05.02.1966 r.

2. CZERWIONKA – zespół osiedla robotniczego KWK Dębieńsko, zabu-
dowa przy ulicach: Wolności, Słowackiego, Hallera, Kombatantów, Mic-
kiewicza, Szkolnej, nr rej. zab. A/1550/95 z dnia 10.11.1995

3. CZERWIONKA – park z pałacem, Aleja św. Barbary 6 (dawna ulica Par-
kowa 4), nr rej. zab. A/1281/81 z dnia 17.12.1981

4. CZUCHÓW – kaplica na obszarze dworskim, ulica 3 Maja 85, nr rej. zab.
A/544/66 z dnia 16.02.1966

5. CZUCHÓW – założenie parku krajobrazowego z dworem, ulica 3 Maja
85, nr rej. zab. A/544/66 z dnia 16.02.1966

6. DĘBIEŃSKO WIELKIE – kościół parafialny p.w. św. Jerzego, ulica Za-
brzańska, nr rej. zab. A/594/66 z dnia 15.03.1966

7. LESZCZYNY -  park dworski wraz z pałacem, ulica Pojdy 35, nr rej. zab.
A/1280/81 z dnia 17.12.1981

8. LESZCZYNY –  park  wraz  z  willą,  ulica  Nowy Dwór  3,  nr  rej.  zab.
A/1283/81 z dnia 17.12.1981 

9. PALOWICE  –  kościół  parafialny  p.w.  Trójcy  Przenajświętszej,  ulica
Woszczycka 17A, nr rej. zab. A/563/66 z dnia 05.12.1966

10. PALOWICE – dwór z resztkami  parku,  ulica  Wiejska 57,  nr  rej.  zab.
A/597/66 z dnia 15.03.1966

11. PALOWICE – oficyna dworska, ulica Wiejska, nr rej. zab. A/598/66

12. PALOWICE - Gichta (pozostałość po zabudowaniach huty „Waleska”),
ulica:  w  lesie,  przy  granicy  z  Żorami,  nr  rej.  zab.  A/599/66  z  dnia
17.03.1966
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VIII.ZABUDOWA ZABYTKOWA GMINY I MIASTA 
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badania terenowe.

Dokonano rozpoznania historycznego, bibliograficznego, kartograficznego, ar-

chiwalnego,  ikonograficznego  oraz kwerend w odniesieniu  do obszaru Czer-

wionki-Leszczyn i zabudowy gminy. Niniejsze opracowanie poprzedzone zosta-

ło wykonaniem dokumentacji ewidencyjnej w formie kart gminnej ewidencji za-

bytkowych obiektów nieruchomych i ruchomych (tzw. obiektów małej architek-

tury)  –  katalogu  obiektów zabytkowych  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną.

Wprowadzenie zawiera podstawowe informacje o kontekście historyczno – geo-

graficznym miasta i poszczególnych miejscowości gminy, a także wnioski ogól-

ne oraz typologię obiektów zabytkowych i kulturowych.

Miasto  i  gminę  Czerwionka-Leszczyny  tworzą  cztery  dzielnice:  Czer-

wionka,  Dębieńsko,  Czuchów, Leszczyny oraz sześć  miejscowości  o statusie

sołectw: Bełk, Książnice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice. Po-

wyższy podział administracyjny powstał w 1999 r; jednakże krystalizował się

w ciągu całej drugiej połowy XX w. Do tego okresu funkcjonowały pojedyncze

miejscowości  o  charakterze  wiejskim  lub  charakterze  osiedla  robotniczego

(Czerwionka  i  Czuchów).  Wiejski  charakter  miejscowości  tworzących gminę

i miasto czytelny jest głównie w ruralistycznym układzie przestrzennym. Wystę-

pujące na przedmiotowym terenie miejscowości, to dawne wioski i przysiółki,

zlokalizowane na silnie  zalesionym terenie.  Do czasów współczesnych jedna

z miejscowości  gminy - Szczejkowice zachowały pierwotny charakter  śródle-

śnej osady. W każdej miejscowości występowała jedna, czasami dwie główne

ulice. Do dnia dzisiejszego czytelny jest układ urbanistyczny poszczególnych

miejscowości w typie „ulicówki”. Obecnie w miejscowościach gminy i w po-

szczególnych dzielnicach miasta (za wyjątkiem Czerwionki i Czuchowa) domi-

nuje zabudowa jednorodzinna (jedno lub dwukondygnacyjna) lub rzadziej więk-

sze kubaturowo budynki kilkurodzinne. Są to zarówno budynki historyczne po-

CZERWIONKA-LESZCZYNY 65

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 65



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

wstałe w dwóch okresach XX w. (okres pierwszych dwóch dekad oraz okres

międzywojenny),  jak  i  zabudowa  powojenna,  z  dominującymi  domami  typu

„pudełkowego” z charakterystycznymi płaskimi dachami. W dwóch dzielnicach

miasta: w Czuchowie, a przede wszystkim w Czerwionce uwidacznia się zabu-

dowa o  charakterze  robotniczym i  małomiasteczkowym. Tam też  szczególną

rolę odgrywa zabudowa osiedla patronackiego. Ponadto w Czerwionce, Lesz-

czynach oraz w Bełku istnieje współczesna kilkupiętrowa zabudowa blokowa

(w Bełku, są to bloki niższe, trójkondygnacyjne, stanowiące zaplecze mieszkal-

ne dawnego PGR-u). 

VIII.I.Dawna zabudowa mieszkalna i gospodarcza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

Dawna zabudowa mieszkalna i gospodarcza poszczególnych miejscowo-

ści  Gminy i Miasta pierwotnie była drewniana. Powszechnie występowała ona

do końca XIX w. Restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe w państwie pruskim

spowodowały, że w wiejskiej zabudowie mieszkalnej i gospodarczej od II poło-

wy XIX w. zaczęto wznosić tylko obiekty murowane. Budownictwo murowane

stopniowo wypierało zabudowę drewnianą i na przestrzeni ponad stulecia rura-

listyczna  architektura  drewniana  zanikła.  Przykładowo  w Leszczynach  tylko

kilka  chałup  przetrwało  do  lat  trzydziestych  ubiegłego  wieku.  Ostatnią  po

śmierci jej właściciela Teodora Wczaska rozebrano wiosną w 1946 r. Obecnie

na przedmiotowym terenie zachowały się tylko dwa niewielkie budynki drew-

niane,  oba o charakterze gospodarczym oraz dwa kościoły, których rodowód

sięga czasów nowożytnych (w Bełku i w Palowicach). Pierwszym budynkiem

gospodarczym jest stodoła przy leśniczówce w Przegędzy (ul.  Kamieńska 1),

drugim zaś wieża związana z budynkiem straży pożarnej w Dębieńsku (ul. Beł-

kowska naprzeciw nr 1). Budowę wieży hipotetycznie wiązać można z czasem

powstania  straży pożarnej  w Dębieńsku  w 1908  r.  Najstarsze  zachowane do

dnia dzisiejszego budynki wiejskie pochodzą z końca XIX w; jednakże więk-

szość powstała już w I połowie XX w. Są to budowle ceglane, na rzucie prosto-
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kąta,  w układzie  kalenicowym, zazwyczaj  jednokondygnacyjne  z  poddaszem

(w partiach szczytowych poddasza najczęściej znajdują się dodatkowe pokoje

mieszkalne), nakryte dachami dwuspadowymi (nieliczne naczółkowymi). Detal

architektoniczny w tej zabudowie jest niezwykle skromny i ma on zazwyczaj

formę gzymsów z ukośnie ułożonej cegły, naczółków okiennych oraz kamien-

nych cokołów. Prosta bryła części budynków urozmaicona została nadbudowa-

nym piętrem w środkowej osi, zazwyczaj w formie facjatki. Ceglane budynki

wiejskie (nieliczne wtórnie otynkowano) występują w trzech podtypach:

• budynki o wysokich dachach dwuspadowych,

• budynki o dachach dwuspadowych, o szerszym kącie nachylenia połaci

dachowych,

• budynki  jednokondygnacyjne,  o  urozmaiconej  bryle  -  nadbudowanym

piętrze w środkowej osi (zazwyczaj w formie facjatki). 

Budynków o charakterze wiejskim na terenie Gminy i Miasta zachowało się kil-

kadziesiąt i są one reprezentowane w każdej z miejscowości. Przykładowo do

typowych tego rodzaju obiektów zaliczyć można domy przy ulicy: Kościelnej 3

w Bełku, Zabrzańskiej 65 w Dębieńsku, Wiejskiej 66 w Palowicach, Ściegien-

nego 9 w Stanowicach. Bardziej urozmaiconą elewacje otrzymał budynek przy

ul. Głównej 180 w Bełku (zastosowanie kolorowej, glazurowanej cegły w fasa-

dzie), którego bryła przekształcona została poprzez przebudowę dachu. Do naj-

ciekawszych należy zabudowa plebańska (stara plebania oraz budynek gospo-

darczy) przy ul. Kościelnej 6 w Bełku, jako jedyna kwalifikująca się do wpisu

do  rejestru  zabytków.  Plebania  być  może  wybudowana  została  w  1754  r;

a w następnym stuleciu została  przekształcona.  Parterowy, otynkowany budy-

nek wzbogaca drewniana lauba oraz okna w formie „wolich oczu” w połaci da-

chu. Obecnie tylko nieliczne domy posiadają tak charakterystyczną dla zabudo-

wy śląskiej laubę, czyli drewniany przedsionek. Przykładowo widzimy go w do-

mach przy ul. Pojdy 80 w Leszczynach, Klimka 38 i Pojdy 147 - oba w Książe-

nicach. 
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Wraz z rozwojem poszczególnych miejscowości zaczęło budować coraz

większe budynki, zazwyczaj kilkurodzinne, o charakterze robotniczym lub ma-

łomiasteczkowym. Obiekty te  są  najliczniej  reprezentowane (obok współcze-

snego, powstałego po II wojnie światowej budownictwa) wśród istniejącej za-

budowy. Powstały one na przestrzeni pierwszej połowy XX w. Są to budowle

ceglane (nieliczne wtórnie otynkowane), o prostych rzutach, najczęściej wydłu-

żonego prostokąta, dwukondygnacyjne. Występują w czterech podtypach: 

• budynki o prostopadłościennej bryle, nakryte dachami jedno lub dwuspa-

dowymi (część o nierównych połaciach dachu);

• budynki  o  prostopadłościennej  bryle  urozmaiconej  ryzalitem  na  osi,

zwieńczonym naczółkiem;

• budynki o urozmaiconej, nieregularnej bryle, z wielospadowymi, wysoki-

mi dachami;

• budynki  o  bardzo  prostej,  prostopadłościennej  bryle,  nakryte  dachami

płaskimi, czasami z elementem zdobniczym w formie naczółku w zwień-

czeniu elewacji ( na osi). 

VIII.II.Obiekty użyteczności publicznej i zabudowania folwarczne.

Osobny typ zabudowy tworzą budynki mieszkalno-usługowe występujące

w każdej  dawnej miejscowości  Gminy i  Miasta. Są to restauracje i  karczmy,

sklepy oraz składy – najczęściej połączone z mieszkaniami. Najwięcej tego typu

obiektów występuje w Czerwionce. Do takich budynków zaliczyć można skład

towarowy Ludwika Słupika w Bełku (ul. Głowna 67), gospodę Friedricha Boli-

ka (ul. Gliwicka 1) i dom handlowy Augustyna Opiełki (ul. 3 Maja 77) – oba

w Czuchowie, dawny sklep Josefa Szymury i dawny sklep Augusta Blachuty –

oba w Czerwionce, czy restaurację Alice Cippa w Dębieńsku (zbieg ulicy Za-

brzańskiej z Bełkowską). Część restauracji i karczm posiadała na zapleczu dużą

salę imprezową (niektóre z nich w dobudowanych poprzecznie budynkach), jak

np. obiekt przy ul. Wyzwolenia 1 w Stanowicach i przy ul. Mikołowskiej 53

w Przegędzy. 
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Ponadto występowały również typowe kamienice typu miejskiego,  nie-

rzadko z częścią handlową na parterze. Obiekty takie odnaleźć możemy w Czer-

wionce  (np.  ul.  3-go  Maja  20,  22,  30;  Furgoła  41)  oraz  w Czuchowie  (np.

ul. 3 Maja 77, 100). 

W większości miejscowości istniały folwarki, których gospodarka opiera-

ła się na produkcji rolnej, hodowlanej i leśnej. Wiele z nich składało się z  sze-

regu budynków gospodarczych (stodoły, spichlerze, obory, wozownie, kuźnie

itd.), o charakterze produkcyjnym (gorzelnie, cegielnie, młyny, browary, tartaki)

i  zabudowań mieszkalnych pracowników folwarcznych.  Z kilku  założeń  fol-

warcznych  najlepiej  do  dnia  dzisiejszego  zachował  się  folwark  w  Bełku

(ul. Majątkowa),  będący  w  posiadaniu  rodzin  Baildon,  Germander  i  Lukas.

W założeniu folwarcznym widoczny jest charakterystyczny układ przestrzenny

z  budynkami  gospodarczymi  zamykającymi  czworobok  podwórza,  obok  zaś

znajdują się stawy hodowlane. W skład folwarku wchodzą: brama, dwa budynki

mieszkalne (z których jeden zapewne stanowił siedzibę zarządcy folwarku), wo-

zownia, stodoła, obory, spichlerz, młyn parowy, oraz ruiny starej gorzelni. Poza

czworobocznym założeniem zachowały się również budynki mieszkalne i go-

spodarcze. W ostatnich kilkunastu latach rozebrano niektóre budynki folwarku:

kuźnię, stolarnie, chlewy i inne budynki gospodarcze. W skład założenia wcho-

dził  również  młyn wodny,  wybudowany nad  rzeką  Bierawką,  zlikwidowany

w okresie  międzywojennym.  Około  1973-1975  roku  spłonął  dawny  pałac

w Bełku,  zlokalizowany  bezpośrednio  obok  czworobocznego  założenia  fol-

warcznego (w kierunku zachodnim). Fragment trójkondygnacyjny skrzydła pa-

łacowego, który zachował się mimo pożogi, całkowicie przebudowano, (pod-

wyższenie  o  jedną  kondygnację,  pokrycie  płaskim dachem),  adaptując  je  na

mieszkania dla pracowników PGR-u. Ocalały fragment dawnego pałacu w Beł-

ku to obecnie czterokondygnacyjny blok mieszkalny w kształcie sześcianu, po-

zbawiony jakiegokolwiek detalu architektonicznego (ul.  Majątkowa nr 5). Ze

względu na fakt, że w najbliższym okresie planowane są dalsze wyburzenia bu-

dynków folwarcznych (stodoła i jeden z budynków mieszkalnych) sugeruje się
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opracowanie studium historycznego założenia lub wykonanie kart  ewidencyj-

nych poszczególnych obiektów.

W pozostałych folwarkach w: Stanowicach (ul.  Ściegiennego),  Nowym

Dworze (ul. Nowy Dwór) i Dębieńsku (ul. Bełkowska) zachowały się tylko bu-

dynki mieszkalne. W tym ostatnim zobaczyć można również fragmenty bramy

wjazdowej do założenia. Pozostałością zespołu folwarcznego w Czerwionce jest

podłużny budynek gospodarczy oraz zabudowa cegielni. W ostatnich kilkunastu

latach zniknęły fragmenty dawnych folwarków w Leszczynach i w Palowicach:

trójkondygnacyjny, murowany spichlerz zlokalizowany obok pałacu leszczyń-

skiego oraz murowany spichlerz i dawna oficyna dworska przy dworze w Palo-

wicach (oficyna wpisana do rejestru zabytków pod nr A/598/66, rozebrana zo-

stała w 2003 r.)

Najważniejszym budynkiem w folwarku lub w jego bliższym lub dalszym

otoczeniu był dwór, pałac lub zarządcówka. Na terenie Czerwionki-Leszczyn

zachowało się pięć tego typu obiektów, które do dnia dzisiejszego są najcen-

niejszymi obiektami architektonicznymi w mieście i gminie. Wszystkie te bu-
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dowle, wraz z otaczającymi założeniami parkowymi wpisane są do rejestru za-

bytków. 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje się kilka obiektów

użyteczności publicznej o charakterze zabytkowym i historycznym. Są to przede

wszystkim szkoły, z których do dnia dzisiejszego zachowało się sześć obiektów.

Najstarszą jest dawna szkoła (obecnie przedszkole) w Bełku (ul. Kościelna 4),

powstała w 1819 r; a rozbudowana w latach 80. XX w. Z początków ostatniej

ćwierci XIX w. pochodzą budynki szkolne w Czerwionce (z 1873 r; ul. 3 Maja

42) i Leszczynach (1878 r, ul. Pojdy 77 – współcześnie mocno rozbudowany

i przebudowany).  W  1863  r.  wybudowana  została  szkoła  w  Palowicach

(ul. Szkolna 4), która ponad trzydzieści lat później (1899 r). nadbudowana zo-

stała  o  piętro.  Z  początku  ubiegłego  wieku  pochodzą  dwie  ostatnie  szkoły:

w Dębieńsku (1905-1906, ul. Zabrzańska 25, obecnie przedszkole) oraz w Czu-

chowie (1909, ul. Gliwicka 2). Szkoły w Dębieńsku, Leszczynach i Bełku obec-

nie  pozbawione są  jakiegokolwiek detalu  architektonicznego.  Zapewne część

z nich jest  wtórnie otynkowana. Ceglane są obiekty w Czerwionce i  Palowi-

cach,  zdobione  skromnym detalem  architektonicznym wyrabianym w  cegle.

Najbardziej reprezentacyjna (jak również największa kubaturowo) jest  szkoła

w Czuchowie, która została dwukrotnie rozbudowana (w okresie międzywojen-

nym i w latach 50. XX w.). Wybudowana z cegły szkoła posiada bogatszy od

pozostałych detal architektoniczny, wykonany w tynku i ze sztucznego kamie-

nia (opaski okienne). Wszystkie obiekty (za wyjątkiem budowli w Czuchowie)

są typowymi szkołami wiejskimi. Przede wszystkim mają one znaczenie histo-

ryczne. Sugeruje się wykonanie dokumentacji w formie kart ewidencyjnych dla

w/w budynków szkolnych. Najcenniejszym obiektem użyteczności  publicznej

na  omawianym  terenie  jest  tzw.  Zakład  Łukasza  (Stift  Lukas)  w  Bełku

(ul. Główna  51),  obecnie  Dom Pogodnej  Starości.  Obiekt  ten  wybudowany

w 1908  r.  dla  Sióstr  Kongregacji  Służebniczek  Marii  mieścił  szpital  wraz

z przedszkolem.  Wczesnomodernistyczna  bryła  zakładu  posiada  malowniczą
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sylwetę z łamanym dachem, urozmaiconym wieżyczką z ażurową latarnią, róż-

nego typu oknami, kominami oraz szczytem wydłużonego ryzalitu.

VIII.III.Zespoły rezydencjalno – parkowe.

Do najciekawszych należy neorenesansowy pałac  w Leszczynach  przy

ul. Pojdy 35 (nr  rej.  A/1280/81).  Został  on wybudowany przez Konrada von

Bartela w 1882 r; na miejscu drewnianego dworu. Ozdobą obiektu jest usytu-

owana niesymetrycznie wieża. Obecnie w budynku mieści się filia Biblioteki

Miejskiej  oraz  świetlica  środowiskowa.  Wokół  pałacu  znajdowały  się  stawy

i duży park, który w zubożałej postaci zachował się do dnia dzisiejszego. W sty-

lu neoklasycystycznym wybudowane zostały dwa dwory: w Czerwionce (al. św.

Barbary 6)  oraz  w Palowicach  (skrzyżowanie  ulicy  Wiejskiej  z  Bełkowską).

Oba powstały w II połowie XIX w; w otoczeniu parkowym. Dwór w Czerwion-

ce (nr rej. A/1281/81) po modernizacji w latach 1997- 1999 przeznaczony został

na siedzibę Urzędu Gminy i Miasta, oddział banku oraz na redakcję lokalnej ga-

zety „Kurier”. W parku o powierzchni 2.1 ha występuje wielogatunkowy drze-

wostan liściasty, z przewagą dębu, lipy, klonu, jesionu i brzozy. Dwór w Palo-

wicach (nr  rej.  A/597/66)  wzniesiony został  pomiędzy latami  1860-1890,  na

miejscu  wcześniejszego,  wybudowanego  przez  rodzinę  Wilczków.  Obecnie

obiekt ten znajduje się w rękach prywatnych, a jego stan zachowania jest zły.

Dwór  w  Czuchowie  (nr  rej.  A/1272/81)  przy  ul.  3  Maja  85,  wybudowany

w XIX w; jest przekształcony i pozbawiony cech stylowych. Nie posiada jakie-

gokolwiek  elementu  detalu  architektonicznego.  W  okresie  międzywojennym

funkcjonował jako szpital, obecnie jest wielorodzinnym budynkiem mieszkal-

nym. Następnym budynkiem o charakterze rezydencjonalnym jest dwór, a do-

kładnie obszerna willa w Nowym Dworze (obecnie ul. Nowy Dwór 3) w Lesz-

czynach (nr rej. A/1283/81). Willa wybudowana została w 1904 r. przez Konra-

da von Bartela, dla córki, Heleny Eickl. Willa obecnie znajduje się w posiada-

niu prywatnego właściciela. Nie remontowana od lat znajduje się w bardzo złym

stanie zachowania.
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Budowla, której historia i przeznaczenie nie jest znane to monumentalna

willa u zbiegu ulicy Rybnickiej z Wiejską w Szczejkowicach. Obiekt ten ob-

szerny kubaturowo (wielkością  i  charakterem zbliżony  do  dworu  w Nowym

Dworze),  wybudowany został  w stylistyce wczesnomodernistycznej.  Obecnie

budynek (niestety nie objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru

zabytków) nie jest zamieszkany i znajduje się w bardzo złym stanie technicz-

nym.

Za wyjątkiem willi w Szczejkowicach wyżej wymienione obiekty i dwory

otoczone są parkami, pałacowymi lub dworskimi. Są to parki zakomponowane

w II połowie XIX w. w typie parków krajobrazowych o swobodnej kompozycji

(za  wyjątkiem  parku  w  Czerwionce,  gdzie  występuje  kompozycja

kaligraficzna). Jednakże w mniejszym lub większym stopniu zatarty jest pier-

wotny układ kompozycyjny założeń. Występują liczne samosiejki (Leszczyny,
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Nowy Dwór, Czuchów), nawet w przypadku Leszczyn część parku zaanektowa-

na została przez nowe osiedle mieszkaniowe. Słabo czytelne są parki krajobra-

zowe w Dębieńsku i w Bełku, gdzie niestety nie zachowały się budynki rezy-

dencjonalne (dwór w Dębieńsku oraz pałac w Bełku).

VIII.IV.Zabudowa przemysłowa i poprzemysłowa oraz kolonie 
robotnicze i osiedla patronackie.

Odkryte pod koniec XVIII w. pokłady węgla kamiennego spowodowały

w następnym stuleciu rozwój górnictwa na omawianym terenie. Wraz z powsta-

waniem zakładów górniczych występował napływ ludności, a jednocześnie roz-

wój miejscowości. Wówczas to dotychczasowe wsie (przede wszystkim Czer-

wionka, ale również Dębieńsko i Czuchów) przekształcają się w osady przemy-

słowe. Charakterystycznym budynkiem tego „industrialnego” okresu jest tzw.

„familok” – wielorodzinny dom, wybudowany przez zakład, którym najczęściej

była kopania. Familoki, tworząc większe zespoły, wchodziły w skład osiedli ro-

botniczych. Na terenie miasta takie osiedle patronackie znajduje się w dzielnicy

Czerwionka. Powstało ono w latach 1899 - 1916 z inicjatywy Koncernu Zjedno-

czone Huty Królewska i Laura (kontrolowanego przez hrabiego Hugona Henc-

kel von Donnersmarck) dla pracowników kopalni Dębieńsko (Dubensko). Za-

budowę osiedla tworzą budynki mieszkalne w typie willowym, wielorodzinne,

budynek użyteczności publicznej (szkoła) oraz nieliczne obiekty gospodarcze.

W obrębie osiedla wyróżnić można kilka typów zabudowy:

1. budynki dwukondygnacyjne przykryte dwuspadowymi dachami z naczół-

kami; występuje dekoracja w formie tynkowanych płycin, „muru pruskie-

go”, ceglanych opasek okiennych oraz szczytów trójkątnych lub w formie

„wieżyczki”

2. budynki  dwukondygnacyjne  przykryte  wysokimi  czterospadowymi  lub

kombinowanymi dachami, z różnorodnymi szczytami (faliste,  trójkątne,

naczółkowe,  schodkowe  itd.)  oraz  różnymi  typami  facjat;  dekoracja

głównie  z  białej  glazurowanej  cegły,  z  „muru  pruskiego”  w  partiach
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szczytowych oraz deskowań; zabudowa występuje przy ul. Hallera, Kom-

batantów, Wolności 3, 11, 13, 17

3. jednokondygnacyjne budynki przykryte wysokimi mansardowymi dacha-

mi, kryjącymi drugą kondygnację; o skromnej dekoracji w formie cegla-

nych pilastrów; zabudowa występuje przy ul. Wolności 42 i 48

4. jednokondygnacyjne budynki przykryte wysokimi mansardowymi dacha-

mi,  kryjącymi  drugą  kondygnację,  z  jednym  lub  dwoma  ryzalitami,

zwieńczonymi trójkątnie lub naczółkowo; dekoracja głównie z białej gla-

zurowanej cegły i z „muru pruskiego” w partiach szczytowych oraz de-

skowań; zabudowa występuje przy ul. Mickiewicza i przy ul. Wolności

(większość obiektów)

5. jednokondygnacyjny  budynek  przykryty  dachem  czterospadowym,

o skromnej dekoracji; zabudowa występuje w budynku przy ul. Wolności

25

6. dwukondygnacyjny budynek przykryty wysokim mansardowym dachem;

zabudowa występuje w budynku przy ul. Wolności 1

Zabudowa osiedla pomimo różnorodności form i detalu stanowi jednolitą

atrakcyjną  całość  architektoniczną,  z  wpływami  stylistyki  wczesnomoderni-

stycznej.

Ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków (nr rej. zab. A/1550/95) obję-

te są budynki mieszkalne przy ulicy Wolności (nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54), ulicy Słowackiego (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 15), ulicy Hallera (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), ulicy Kombatan-

tów (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), ulicy Mickiewicza (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11),

ulicy Szkolnej 1 oraz budynek szkoły przy ulicy Kombatantów 8 i resztki zabu-

dowy gospodarczej towarzyszące budynkom mieszkalnym (przy ul. Kombatan-

tów, Mickiewicza i Wolności). 
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Na terenie Czerwionki i Czuchowa znajdują się budynki wielorodzinne

o zbliżonej bryle i dekoracji, jaka występuje w domach wchodzących w skład

osiedla wpisanego do rejestru zabytków. Większość tych budynków zaprojekto-

wana została przez  mistrza budowlanego Storka z Czerwionki. Ponadto wystę-

pują ceglane domy familijne, zazwyczaj dwukondygnacyjne lub rzadziej trój-

kondygnacyjne, o prostej  bryle i  bardzo ubogim detalu,  utworzonym z cegły.

Tego typu budownictwo występuje  powszechnie  na terenie  większości  miast

i osad przemysłowych Górnego Śląska.  Znajdujące się  w nich  wieloosobowe

mieszkania mające przeciętnie około 35 m² powierzchni, zazwyczaj składały się

z kuchni (gdzie koncentrowało się życie codzienne), pokoju (dawniej zwanego

izbą, pełniącego funkcję sypialni i pomieszczenia reprezentacyjnego) i spiżarni

(zwanej komorą). Budynki te czasami urozmaicone były ryzalitami z nadbudo-

waną kondygnacją. 

Rozwój przemysłu nie tylko zmienił wygląd budownictwa mieszkaniowe-

go ale również krajobraz miejscowości i osad. Powstawały duże zakłady prze-

mysłowe, których niektóre budowle zaczęły dominować nad okolicą. Taką do-

minantą na terenie Dębieńska i Czuchowa jest zachowany do dnia dzisiejszego

zespół Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” oraz wchodzący w jego skład

Szyb V „Jan” (przy ul. Szyb Zachodni) z betonową wieżą wyciągową. Oba te

zespoły powstały na początku XX w. (kopalnia Dębieńsko w latach 1897-1902,

Szyb Zachodni w latach 1910-1915, rozbudowywane były w przeciągu następ-

nego półwiecza, do lat 60. i 70. XX w. W zespołach zachowały się cenne obiek-

ty architektury przemysłowej,  m.in.  maszynownia,  elektrownia  oraz  unikalna

w skali kraju (zachowane tylko dwa tego typu obiekty) betonowa wieża wycią-

gowa z 1928 r. Oba zespoły nie są dokładnie rozpoznane i nie posiadają doku-

mentacji ewidencyjnej. Wykonanie powyższej dokumentacji wraz z rozpozna-

niem wartości poszczególnych budynków może stanowić podstawę ściślejszej

ochrony obiektów przemysłowych, poprzez wpis do rejestru zabytków.

Ponadto na przedmiotowym terenie znajdują się pojedyncze obiekty prze-

mysłowe, takie jak stacje kolejowe (w Czuchowie, Leszczynach z początku XX
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w. i znacznie  późniejsze w Szczejkowicach o cechach funkcjonalistycznych),

cegielnia „Marianna” w Czerwionce (z końca XIX w.) oraz betonowy most na

rzece Bierawce w Bełku (z 1913 r.). Do najcenniejszych obiektów przemysło-

wych w skali kraju zalicza się tzw. Gichtę w Palowicach.  Jest to jedyny obiekt

przemysłowy na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wpisany do re-

jestru zabytków (nr rej. zab. A/599/66). Stanowi ona pozostałość po zabudowa-

niach huty „Waleska” w przysiółku Łanuch. Ta wysoka czterokondygnacyjna

budowla  (15 m wysokości)  jest  wieżą  wsadową,  która  służyła  do wciągania

ręczną windą wsadu piecowego. Wsad ten przenoszony był drewnianym pomo-

stem do pieca hutniczego. 

VIII.V.Obiekty sakralne Gminy Czerwionka-Leszczyny.

Do najważniejszych obiektów w krajobrazie architektonicznym Gminy i

Miasta zalicza się budynki kościelne. Na uwagę zasługują (w skali wojewódz-

twa)  dwa kościoły drewniane: w Palowicach i w Bełku. Pierwszy z kościołów

pierwotnie wybudowany został w Leszczynach (teren obecnego ”starego cmen-

tarza” przy ul. Pojdy) w 1594 r; W 1606 r. cieśla Jan Ożga dobudował do świą-

tyni  wieżę.  Kościółek  ten  nieużytkowany  od  wielu  lat  przeniesiony  został

w 1981 r. do pobliskich Palowic, gdzie pełni funkcję świątyni parafialnej. Drugi

z kościołów drewnianych – w Bełku wybudowany został całościowo w połowie

XVIII w. w stylu barokowym. Świątynia w swym wnętrzu posiada współczesne

kościołowi elementy barokowego wyposażenia i wystroju (w tym zamalowane

obecnie polichromie) oraz fragmenty pochodzące z wcześniejszego kościółka

(m. in. ołtarz główny, kropielnica). Oba te kościoły wpisane są do rejestru za-

bytków (Bełk – nr rej. zab. A/558/66, Palowice – nr rej. zab. A/563/66). Ostat-

nim kościołem (w tym przypadku murowanym), wpisanym do rejestru zabyt-

ków jest świątynia w Dębieńsku (nr rej. zab. A/594/66) Obiekt ten wybudowany

został na początku XVIII w. nakładem hrabiego Węgierskiego w stylistyce póź-

nobarokowej.  W  1913r.  kościół  rozbudowano  wg  projektu  H.  Schneidera

z Opola (być może chodzi  o Ludwika Schneidera, autora licznych kościołów
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neostylowych na terenie Górnego Śląska), dobudowując transept z apsydą pre-

zbiterialną  oraz  podwyższając  więżę  o jedną  kondygnację  z  nowym hełmem

neobarokowym. Do kościoła prowadzi aleja (ul. Bełkowska), obsadzona na po-

czątku kasztanowcami białymi (kilkadziesiąt egzemplarzy drzew zachowało się

do dnia dzisiejszego). Spośród XX-wiecznych świątyń na terenie Gminy i Mia-

sta najstarszy jest kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce,

mieszczący się od 1928 r. w zaadaptowanym kopalnianym hotelu robotniczym

(tzw. „szlaufhausie”). Obecnie realizowana jest budowa nowej świątyni, o pro-

stej kubistycznej bryle, z detalami zaczerpniętymi z architektury przemysłowej.

W związku z powyższym sugeruje się opracowanie dla celów archiwalnych kar-

ty  ewidencyjnej  obiektu.  W 1926r.  powstały  dwie  świątynie  w  Czuchowie:

rzymskokatolicki  kościół  oraz ewangelicki  zbór. Pierwsza świątynia wybudo-

wana została w stylu neoromańskim, druga mieszcząca się na terenie kopalni

„Dębieńsko” w stylistyce klasycyzującej.  Spoglądając na kościół  ewangelicki

wydaje się, że podobnie jak w Czerwionce zaadoptowano na cele sakralne ko-

palniany budynek przemysłowy. W czystym stylu funkcjonalistycznym w latach

1937-1943 wybudowany został nowy, murowany kościół p.w. św. Andrzeja Bo-

boli w Leszczynach. Do dzisiaj zauważalna jest w panoramie dzielnicy prosta i

surowa, kubistyczna bryła świątyni, opracowana z surowej cegły. Po zakończe-

niu II wojny światowej wybudowano w stylach historyzujących dwa dalsze ko-

ścioły: w Książenicach (1947-1952, wg projektu architektów Gambca i Tchó-

rzewskiego) i w Stanowicach (1947-1949). Rozbudowa i modernizacja tej dru-

giej świątyni wg projektu arch. Grzegorza Ratajskiego realizowana jest od 1999

r. W jej wyniku dotychczas rozbudowano część wschodnią kościoła o nowe pre-

zbiterium, część nawy głównej, salkę i dwie kruchty boczne (1999 -2004), prze-

budowano wieżę (wraz z jej nadbudową), wybudowano kaplicę MB Fatimskiej,

boczne klatki schodowe i chór, wymieniono pokrycie dachu nawy (2001-2002). 

Obecnie trwają prace nad wykończeniem wnętrza kościoła.
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VII.VI. CMENTARZE.

Osobną grupę obiektów, tym razem o charakterze urbanistycznym stano-

wią cmentarze. Na terenie Gminy i Miasta są to wyłącznie cmentarze parafialne.

Do najcenniejszych zaliczają się najstarsze cmentarze zlokalizowane wokół ko-

ściołów, tzw. cmentarze przykościelne. Tego typu obiekty zachowały się w Beł-

ku (wokół drewnianego kościoła p.w. św. Marii  Magdaleny), w Leszczynach

(wokół nieistniejącego in situ kościoła drewnianego p.w. Trójcy Świętej, który

przeniesiony został w 1981 r. do Palowic) oraz w Dębieńsku (pozostałości zało-

żenia  z  zachowanymi  kilkoma  nagrobkami).  Na  cmentarzu  w  Bełku  oraz

w Leszczynach w znacznym stopniu zachował się stary drzewostan. 

Drugi typ to cmentarze większe obszarowo, zlokalizowane na wydzielo-

nym terenie, zazwyczaj na prostokątnej działce. Są to obiekty o znacznie młod-

szej metryce (głównie z I-II ćw. XX w.) i pozbawione zabytkowej zieleni (na

części występują współczesne nasadzenia z żywotników, jedynie w Książeni-

cach odnaleźć możemy kilka egzemplarzy pierwotnego drzewostanu) i cenniej-

szych nagrobków. Tego typu cmentarze występują w Książenicach,  Stanowi-

cach, Bełku i Leszczynach (w tych dwóch ostatnich miejscowościach są to tzw.

nowe cmentarze.)

Niezwykle cenny w skali województwa jest cmentarz w Bełku. Cmentarz

ten wraz z kościołem otoczony jest pierwotnym kamiennym murem, stanowiąc

zamknięty zespół sakralny. Na jego obszarze zachowały się liczne zabytkowe

nagrobki pochodzące z XIX w. i początków XX w; wykonane z białego marmu-

ru, piaskowca oraz żeliwa, część z nich posiada żelazne, ozdobne ogrodzenia.

Najstarsze dwa nagrobki o cechach klasycystycznych pochodzą z 1825 r  i 1826

r. Na cmentarzu pochowani są m. in. właściciele Bełku i okolicznych dóbr (Jan

Menzel - 1825 r; Jakub Teodor Müller - 1826 r;  Maria Strachwitz - 1850 r. oraz

członkowie rodziny Baildon, Lukas i Martin). Od strony południowej kamien-

nego muru ogrodzenia znajduje się świadek dawnego prawa zwyczajowego –

żelazna kuna. W zamierzchłych czasach służyła ona do zakuwania rozwiązłych

kobiet.  Obecnie jest  niezwykłe rzadko spotykanym narzędziem, symbolizują-
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cym dawne metody odbywania kary. Drewniany kościół p.w. św. Marii Magda-

leny w Bełku chroniony jest prawnie wraz z otoczeniem (w ramach ogrodzenia)

poprzez wpis do rejestru zabytków (nr rej. zab. A/558/66). Jednakże kompletny

stan zachowania cmentarza z zespołem nagrobków, wykonanych w różnorod-

nych materiałach  i  zróżnicowanej  stylistyce  (poczynając  od klasycyzmu,  po-

przez neogotyk i formy historyzujące), jego niezwykłe walory artystyczne i hi-

storyczne (wyróżniające go wśród innych wiejskich cmentarzy przykościelnych

na terenie województwa śląskiego) predestynują cmentarz do indywidualnego

wpisu do rejestru zabytków. Po dokonaniu wpisu cmentarza do rejestru zabyt-

ków istnieje  również  możliwość  uzyskania  przez  jego właściciela  dotacji  na

konserwację  zniszczonych  nagrobków,  udzielanych  przez  stosowne  urzędy.

Uzupełnieniem nagrobków na cmentarzu są dwa kamienne krzyże Bożej Męki,

jeden z 1878 r. znajduje się na terenie cmentarza, drugi zaś z 1874 r. - zlokalizo-

wany przed kościołem, jednakże już poza ogrodzeniem kościelnym. 

VIII.VI.Obiekty małej architektury Gminy Czerwionka-Leszczyny.

Na  terenie  Gminy  i  Miasta Czerwionka-Leszczyny  istnieje  około  stu

obiektów tzw. małej architektury, spośród których 42 to dzieła o charakterze za-

bytkowym, a 51 to obiekty współczesne. Są to obiekty sakralne: kaplice i ka-

pliczki, krzyże przydrożne, groty oraz sakralne figury pomnikowe. Wśród nich

dominują  kamienne  krzyże  kapliczkowe  z  figurą  Chrystusa  i  Matki  Boskiej

w niszy.  Zachowanych jest 17 krzyży kapliczkowych, które stanowią niemalże

połowę (41 %) obiektów zabytkowych małej architektury. Zredukowaną formą

tego typu obiektów są krzyże kamienne z figurą Chrystusa, pozbawione postaci

Matki Bożej Bolesnej. Na przedmiotowym terenie istnieją trzy tego typu krzyże.

Oba w/w typy należą do charakterystycznych obiektów małej architektury na te-

renie  całego  Górnego  Śląska  i  występują  również  w każdej  z  miejscowości

i dzielnicy  Czerwionki-Leszczyn  (za  wyjątkiem  Czuchowa).  Do  najcenniej-

szych należą najstarsze krzyże tego typu: dwa analogiczne obiekty z wysokim

postumentem i krzyżem oraz stosunkowo niewielką Pasyjką w Palowicach, po-
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chodzące z 1861 r. (ul. Wiejska nr 60 i nr 104) oraz krzyże z Pasyjką i figurką

Matki Bożej wykonane w latach 70. i 80. XIX w. o zbliżonej stylistyce. (Bełk -

przed  drewnianym kościołem;  Stanowice  ul. Zwycięstwa  4,  krzyż  z  Pasyjką

wtórny; Palowice ul. Woszczycka 29; Szczejkowice ul. Rybnicka 8). Interesują-

ce pod względem artystycznym i ikonograficznym są Męki Pańskie znajdujące

się za prezbiterium drewnianego kościoła w Bełku (z 1878 r.) i przy ul. Wiej-

skiej 20 w Palowicach (z 1905 r.). W obu przypadkach przedstawienie rzeźbiar-

skie wzbogacone zostało o figurę św. Jana Ewangelisty, stojącego pod krzyżem

obok Maryi. Ponad 1/3 zabytkowych obiektów małej architektury stanowią ka-

pliczki i kaplice, zarówno kubaturowe - zwane „domkowymi” (9 obiektów), jak

i słupowe (7 obiektów). Kapliczki należą do najcenniejszych elementów małej

architektury, a zarazem stanowią ważny element krajobrazu kulturowego każdej

miejscowości. Obiekty te stanowią około 1/5 zabytków małej architektury na te-

renie Gminy i Miasta. Do najstarszych należy niewielka kubaturowo kapliczka

u zbiegu ulic Pojdy i Czereśniowej w Leszczynach. Wybudowana prawdopo-

dobnie na początku XIX w., posiada cechy architektury późnobarokowej. Pier-

wotnie pokryta była gontem. W jej wnętrzu znajduje się kamienna figura św.

Jana  Nepomucena,  wpisana  indywidualnie  do  rejestru  zabytków  ruchomych

(nr B/545/80). Niezwykle skromna jest ceglana kaplica w Książenicach (ul. Poj-

dy), wybudowana w 1820 r.,  a rozbudowana ponad sto lat  później  (1924 r.).

Przez dłuższy czas w niej odbywały się Msze Święte dla mieszkańców Książe-

nic. Obiekt ten posiada wartość kultową i historyczną. Z początku XIX w. po-

chodzi również niewielka kapliczka, znajdująca się na terenie dworu w Czucho-

wie (ul. 3 Maja 85), która jest jedynym obiektem małej architektury wpisanym

do  rejestru  zabytków  architektury  (nr  A/544/66).  Następne  chronologicznie

obiekty to  dwie kapliczki  przydrożne z około  połowy XIX w.,  przy których

znacznie  później  wybudowano  kościoły  parafialne:  w Przegędzy  (z  1840  r.,

ul. Mikołowska)  i  w  Stanowicach  (ul. Zwycięstwa).  Interesującym obiektem

zlokalizowanym w pobliżu drewnianego kościoła w Bełku jest kaplica grobowa

rodziny Gemander i Lukas (skrzyżowanie ulicy Kościelnej z ulicą Wolności).
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Kaplica znajduje się na kopcu ziemnym, prawdopodobnie na dawnym grodzi-

sku (sugerowane badania archeologiczne kopca). Wybudowana została w 1860

r. z regularnych ciosów kamiennych, przez dawnych właścicieli Bełku. Kolej-

nym obiektem kubaturowym o cechach zabytkowych jest otynkowana kaplica

przy ul. Rybnickiej 6 w Szczejkowicach. Powstały w 1882 r. obiekt pozbawiony

jest detalu architektonicznego. Elementem wskazującym na jej sakralny charak-

ter  jest  niewielka  ażurowa sygnaturka  z  krzyżem. Wybudowana na początku

XX w. ceglana kaplica cmentarna na „nowym cmentarzu” w Bełku (ul. Główna)

posiada skromny detal  architektoniczny wyrabiany w cegle.  Na skraju dwor-

skiego założenia parkowego w Palowicach znajduje się niewielka kapliczka po-

święcona św. Janowi Nepomucenowi. Ceglano - tynkowany obiekt wybudowa-

ny został  w latach  1916-1920,  na  miejscu  znacznie  wcześniejszej  kapliczki.

W sygnaturce znajduje się dzwon ze starego, drewnianego kościoła woszczyc-

kiego, wykonany w 1798 r. 

Kapliczki  słupowe w odróżnieniu od kubaturowych w większości  mają

znacznie  młodszą  metrykę.  Jedynym XIX-wiecznym obiektem tego typu jest

otynkowana kapliczka,  zlokalizowana u zbiegu  ulic  Woszczyckiej,  Wiejskiej

i Szerokiej w Palowicach. Wybudowana ona została w 1870 r. i dedykowana

jest św. Florianowi. Pozostałe kapliczki słupowe wykonane zostały w okresie

międzywojennym oraz  po II  wojnie  światowej.  Pierwsza  z  nich  znajduje  się

w Przegędzy  przy  ul.  Mikołowskiej  44.  Ufundowała  ją  Gmina  w Przegędzy

w 1928 r., w hołdzie poległym w czasie I wojny światowej. Również w Przegę-

dzy  znajduje  się  niewielka,  betonowa  kapliczką  z  głęboką  wnęką,  w której

umieszczona została figurka NMP, wykonana w 1930 r. na posesji przy ul. Mi-

kołowskiej 55. Następne trzy obiekty to kapliczki ceglane, z wnękami na figury

dewocyjne. W Bełku w okolicy ul. Palowickiej 96 znajduje się „przysadzista”

kapliczka z 1935 r. Lżejszą architekturę reprezentują dwie następne kapliczki

poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w Stanowicach (ul. Szkolna 60),

posiadające podobną formę architektoniczną. Oba obiekty powstały bezpośred-

nio po II wojnie światowej. 
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Większość wyżej wymienionych obiektów małej architektury (kamienne

krzyże  kapliczkowe,  kapliczki  i  kaplice)  obecnie  chronionych  jest  zapisami

w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  jednakże  znaczna

część z nich kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków.

Na terenie  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje  się  szereg

krzyży przydrożnych, głównie drewnianych, nieliczne wykonane są z metalu.

Spośród  34  obiektów  większość  stanowią  wytwory  współczesne  (niektóre

z nich, ustawiano na miejscu wcześniejszych, zniszczonych przez czas).  
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IX. TYPOLOGIA ZABUDOWY NA TERENIE  GMINY I 
MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY.

W granicach administracyjnych  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

wytypowano następujące rodzaje zabudowy:

A) OBIEKTY SAKRALNE - drewniane i murowane, powstałe na przestrzeni

różnych epok, zróżnicowane stylistycznie i o odmiennej bryle, zaprojektowane

indywidualnie.

B) PAŁACE, DWORY - murowane, powstałe na przestrzeni XIX w. i pocz. XX

w; wybudowane w stylistyce neoklasycystycznej, neorenesansowej lub history-

zujące, o zróżnicowanych bryłach, zaprojektowane indywidualnie.

C) ZABUDOWA FOLWARCZNA i BUDYNKI GOSPODARCZE W SIEDLI-

SKACH – zabudowa folwarczna zachowana fragmentarycznie lub szczątkowo,

głownie mieszkalna, powstała na przestrzeni XIX w. lub na początku XX w;

najczęściej pozbawiona cech stylowych, najlepiej zachowany folwark w Bełku;

wiejska (chłopska) zabudowa gospodarcza reprezentowana w stanie szczątko-

wym. 

D) OBIEKTY PRZEMYSŁOWE – reprezentowane przez zabudowę kopalnianą

(KWK „Dębieńsko”, Szyb Zachodni), dworce (o zróżnicowanej stylistyce i bry-

le), cegielnia, pozostałości  po hucie „Waleska”  (Gichta) i  ceglano-betonowy

most na rzece Bierawce. 

E) BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKOŁY, SZPITALE) - bu-

dynki  najczęściej  ceglane  (rzadko  tynkowane),  dwukondygnacyjne  (rzadziej

trójkondygnacyjne), zazwyczaj o spadzistych dachach, w typie wiejskich szkół.
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F) BUDYNKI MIESZKALNO-USŁUGOWE (RESTAURACJE, KARCZMY,

SKLEPY –  NAJCZĘŚCIEJ  POŁĄCZONE Z MIESZKANIAMI ORAZ KA-

MIENICE TYPU MIEJSKIEGO) - w typie budownictwa mieszkalnego mało-

miasteczkowego lub z rzadka wiejskiego, dwu- i trzykondygnacyjne, większe

kubaturowo, o zróżnicowanym ukształtowaniu bryły i  rzutach; najczęściej ce-

glane i pozbawione charakterystycznych cech stylowych (nieliczne kamienice o

charakterze miejskim zlokalizowane przy ul. 3 Maja w Czerwionce i Czuchowie

wybudowane zostały w stylistyce secesyjno-modernistycznej); w części budyn-

ków wprowadzone w elewacje wyróżniające elementy zdobnicze (np. biała gla-

zurowana cegła w dawnym sklepie Josefa Schymury przy ul. 3 Maja 22 w Czer-

wionce, czy w budynku przy ul. 3 Maja 30 w Czerwionce) lub detalu architekto-

nicznego (np. obramienia okien, drzwi, boniowanie naroży w dawnym sklepie

Augusta Blachuty przy ul. Furgoła 11 i budynku przy ul. Furgoła 1, oba w Czer-

wionce). 

G) KOLONIE ROBOTNICZE, BUDOWNICTWO WIELORODZINNE TYPU

FAMILIJNEGO. Na terenie  Gminy i Miasta znajduje się kilkadziesiąt budyn-

ków robotniczych, wielorodzinnych, tworzących mniejsze lub większe kolonie,

osiedle  robotnicze  oraz pojedyncze bloki  typu familijnego.  Występują cztery

podtypy budynków familijnych.

Pierwszy,  a  zarazem  najcenniejszy  podtyp  tworzy  osiedle  patronackie

znajduje się w dzielnicy Czerwionka, powstałe pomiędzy latami 1899 - 1916.

Wpisane  zostało  ono  do  rejestru  zabytków  pod  nr  A/1550/95  w  dniu

10.11.1995r.  Zabudowę  osiedla  tworzą  budynki  mieszkalne,  wielorodzinne

w typie  willowym,  budynek  użyteczności  publicznej  (szkoła)  oraz  nieliczne

obiekty gospodarcze. Zabudowę mieszkaniową tworzą budynki murowane z ce-

gły, przeważnie w układzie kalenicowym, założone na rzucie prostokąta, jedno

lub dwukondygnacyjne, przykryte wysokimi, spadzistymi, kombinowanymi da-

chami, z pokryciem dachówkowym. Budynki o zróżnicowanej bryle i formach

detalu architektonicznego tj. szczyty o kształcie trójkątnym, schodkowym lub
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faliste;  zróżnicowane kształty okien, lukarn i facjat.  Dekoracja w formie pła-

skich płaszczyzn wykonana jest w tynku, w glazurowanej, białej cegle, z desko-

waniem oraz elementami „pruskiego muru”. Budynki osiedla posiadają malow-

niczą bryłę z wysokimi dachami, wzbogaconą licznymi ryzalitami, szczytami,

facjatkami i lukarnami. Całościowo wymurowane z cegły posiadają płaską de-

korację w formie płaszczyzn wyrabianych w tynku lub białej, glazurowanej ce-

gle. Szczyty części budynków dekorowane są elementami „pruskiego muru”. 

Ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków objęte są budynki mieszkalne: 

• ulica Wolności 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,

52, 54

• ulica Słowackiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

• ulica Hallera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• ulica Kombatantów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

• ulica Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• ulica Szkolna 1

• oraz budynek szkoły przy ulicy Kombatantów 8 i - zabudowa gospodar-

cza towarzysząca budynkom mieszkalnym przy ul. Kombatantów 1, 2,

3, 4, 6, 7, 9; ul. Mickiewicza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ul. Wolności

13, 15, 19, 21, 23.

Uzupełnieniem tej zabudowy są budynki o podobnym charakterze, jed-

nakże nie wpisane do rejestru zabytków (podtyp II). Obiekty zlokalizowane są

w Czerwionce przy ul. 3 Maja 13, 15, 40 – dawny dom urzędniczy tzw. „Beam-

ciok”, ul. Furgoła 23, 39 i 67-71 oraz w Czuchowie przy ulicach: Kochanow-

skiego 13, Kopalnianej 7 i 9, Młyńskiej 2 dawny budynek dozoru górniczego,

Przyjaźni 4 i 6, Rybnickiej 42, 44, 46, 48, 50. 

Występują  również  budynki  familijne  ceglane  o  mniej  spektakularnym

wyrazie artystycznym (podtyp III), dwukondygnacyjne, ceglane, o uwidacznia-
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jącym się  detalu  architektonicznym w formie  nadproży,  obramień okiennych

i drzwiowych,  symetrycznej  połaci  dwuspadowego dachu  (niektóre  z  naczół-

kiem), czasami bryła wzbogacona jest ryzalitem o nadbudowanej kondygnacji

Przykładem są obiekty w dzielnicy Czerwionka przy ul. Głowackiego 1, 2, 3, 4,

5, 6; ul. Kościuszki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; ul. 3 Maja 19. 

Ostatni podtyp budownictwa familijnego tworzą domy ceglane, dwukon-

dygnacyjne,  o  prostej  bryle i  o bardzo ubogim detalu w cegle   tj.  nadproża,

gzymsy.  Do prostych  domów  robotniczych,  wielorodzinnych  zaklasyfikować

można budynki: dzielnicy Czerwionka przy ul. Furgoła 2, 4, 55, 57, Parkowej 3;

ul. Kochanowskiego 12 i 15 oraz w dzielnicy Leszczyny przy ul. Pojdy 80 i 92. 

H)  BUDYNKI  KILKURODZINNE  O  CHARAKTERZE  ROBOTNICZYM

LUB MAŁOMIASTECZKOWYM. Są to zazwyczaj obiekty ceglane (nieliczne

wtórnie otynkowane), o prostych rzutach - najczęściej wydłużonego prostokąta,

dwukondygnacyjne.  Występują  w  kilku  podtypach.  Zazwyczaj  o  skromnych

elewacjach,  z  detalem uwidocznionym tylko  w formie  gzymsów i  nadproży.

Rzadziej występuje bardziej uwidaczniający się detal architektoniczny, tak jak

w budynkach przy ul. 3 Maja 92 w Czerwionce, czy w budynku przy ul. Głów-

nej 180 (glazurowana cegła w kolorze białym i zielonym) w Bełku.

I) BUDYNKI MIESZKALNO-USŁUGOWE – w typie budownictwa mieszkal-

nego  małomiasteczkowego,  dwu-  i  trzykondygnacyjne,  o  zróżnicowanym

ukształtowaniu bryły.

J)  ZABUDOWA  MIESZKALNA  TYPU  WIEJSKIEGO  LUB  MAŁOMIA-

STECZKOWEGO.

• Parterowe  na  rzucie  prostokąta,  tynkowane,  kryte  dachem siodłowym,

z trójkątnymi szczytami w elewacjach bocznych, opcjonalnie ze skrom-

nym detalem architektonicznym wyrabianym w tynku (najczęściej w for-

mie gzymsów)
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• parterowe na rzucie prostokąta, licowane cegłą, kryte dachem siodłowym,

z trójkątnymi szczytami w elewacjach bocznych, opcjonalnie ze skrom-

nym detalem architektonicznym z cegły 

• parterowe na rzucie prostokąta, licowane cegłą lub tynkowane, kryte da-

chem siodłowym, z trójkątnymi szczytami w elewacjach bocznych, na osi

fasady facjata

• parterowe na rzucie prostokąta, tynkowane, kryte dachem naczółkowym,

opcjonalnie ze skromnym detalem architektonicznym wyrabianym w tyn-

ku (najczęściej w formie gzymsów)

• parterowe na rzucie prostokąta, licowane cegłą, kryte dachem mansardo-

wym, opcjonalnie ze skromnym detalem architektonicznym z cegły 

K) BUDYNKI MIESZKALNE, JEDNORODZINE O CHARAKTERZE WIEJ-

SKIM. Zazwyczaj ceglane (część wtórnie otynkowana), na rzucie wydłużonego

prostokąta,  jednokondygnacyjne,  nakryte  dachami  dwuspadowymi:  wysokimi

lub o szerszym kącie nachylenia połaci, nieliczne z dachami naczółkowymi (Pa-

lowice ul. Wiejska 20 i 31, Stanowice ul. Ściegiennego 9 oraz Bełk ul. Jasna

72). Bryła części budynków urozmaicona nadbudowanym piętrem w środkowej

osi,  zazwyczaj w formie facjatki.  Detal  architektoniczny niezwykle skromny,

ceglany, zazwyczaj w formie gzymsu wieńczącego lub naczółków okien. Naj-

ciekawszym i najstarszym tego typu budynkiem jest stara plebania przy ul. Ko-

ścielnej 6 w Bełku. 

Budynki występują w trzech podtypach:

• budynki o wysokich dachach dwuspadowych

• budynki o dachach dwuspadowych, o szerszym kącie nachylenia połaci

dachowych, najczęściej jednokondygnacyjne

• budynki  jednokondygnacyjne,  o  urozmaiconej  bryle  -  nadbudowanym

piętrze w środkowej osi (zazwyczaj w formie facjatki)
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L) CMENTARZE (parafialne)

Występują  cmentarze  tzw.  przy kościele,  zlokalizowane wokół  kościo-

łów,  w kształcie  zbliżone do owalu.  Tego typu cmentarze zachowane wokół

drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Bełku, wokół kościoła para-

fialnego p.w. św. Jerzego w Dębieńsku (pozostałości nagrobków) oraz wokół

nieistniejącego (in situ) kościoła drewnianego Trójcy Świętej w Leszczynach

(kościół obecnie zlokalizowany na terenie Palowic).

Drugi typ, to cmentarze zlokalizowane na wydzielonym terenie, zazwy-

czaj na prostokątnej działce. Tego typu cmentarze występują w Bełku, Leszczy-

nach, Książenicach i Stanowicach.

Odrębną grupę w krajobrazie kulturowym Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny stanowią obiekty tzw. małej architektury. Są to głównie kapliczki,

kaplice i krzyże przydrożne oraz wolnostojące figury. Na przedmiotowym tere-

nie występują następujące typy małej architektury:

1. Kapliczki i kaplice architektoniczne, murowane, kubaturowe

2. Kapliczki słupowe, murowane. 

3. Krzyże kamienne kapliczkowe z figurą Chrystusa i Matki Boskiej (w niszy).

4. Krzyże kamienne z figurą Chrystusa.

 6. Figury kamienne na cokole.

Pozostałe typy małej architektury występujące na terenie Gminy i Miasta,

takie jak groty maryjne, krzyże z malowaną na blasze postacią Chrystusa (wyci-

naną) oraz kapliczki skrzynkowe (z których część umieszczona jest na słupie,

cześć  występuje  jako  nadrzewna),  krzyże  drewniane  z  pasyjką–  to  obiekty

współczesne, nie posiadające wartości zabytkowych, posiadają natomiast walor

kulturowy, a niektóre również wartość historyczną.
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IX.I. Obiekty kubaturowe.

IX.I.I.Typ I. Obiekty sakralne.

1. Kościół  p.w.  św.  Marii  Magdaleny  przy  ul.  Kościelnej  w  Bełku,
z poł. XVIII w; drewniany; nr rej. zab. A/558/66 z dnia 05.02.1966 r.

2. Kościół parafialny p.w. św. Jerzego przy ul. Zabrzańskiej w dzielnicy Dę-
bieńsko, późnobarokowy z 1800 r; rozbudowany w 1913 r; nr rej. zab.
A/594/66 z dnia 15.03.1966 r.

3. Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. 3 Maja
36  w  dzielnicy  Czerwionka,  zaadaptowany  z  cechowni  kopalnianej
w 1906 r; sugerowany wpis do rejestru zabytków

4. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. 3 Maja 98 w dziel-
nicy Czuchów, neoromański z 1926 r; sugerowany wpis do rejestru za-
bytków

5. Kościół  ewangelicko-augsburski  przy  ul.  Gliwickiej  w dzielnicy  Czu-
chów, z 1926 r;  o cechach klasycyzujących

6. Kościół  parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP przy skrzyżowaniu
ulic Klimka i Pojdy w Książenicach, eklektyczny, z lat 1947-1952

7. Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pojdy 104 w dziel-
nicy Leszczyny, funkcjonalistyczny z lat 1937-1943; sugerowany wpis do
rejestru zabytków

8. Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Woszczyckiej w
Palowicach  ,  z  XVI/XVII  w;  drewniany;  nr  rej.  A/563/66  z  dnia
05.02.1966 r.

9. Kościół parafialny p.w. św. Jacka przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach,
o formach historyzujących, z lat 1947-1949

IX.I.II.Typ II. Pałace, dwory.

1. Dwór w dzielnicy Czerwionka przy ul. św. Barbary 6, neoklasycystyczny
z końca XIX w; nr rej. A/1281/81 z dnia 17.12.1981 r.

2. Dwór w dzielnicy Czuchów przy ul. 3 Maja 85, z XIX w; pozbawiony
cech stylowych, nr rej. A/1272/81 z dnia 17.12.1981 r.

3. Willa (dworska) Konrada von Bartela, przy ul. Nowy Dwór nr 3, w dziel-
nicy Leszczyny, historyzująca z 1904 r.
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4. Pałac w dzielnicy Leszczyny przy ul. Pojdy 35 , neorenesansowy z 1882
r;  nr rej. A/1280/81 z dnia 17.12.1981 r.

5. Dwór  przy  skrzyżowaniu  ulic  Wiejskiej  i  Bełkowskiej  w Palowicach,
neoklasycystyczny z ok. 1860-1880, nr rej. A/597/66 z dnia 15.03.1966 r.

6. Reprezentacyjna  willa  przy  skrzyżowaniu  ulic:  Rybnickiej  i  Wiejskiej
w Szczejkowicach, wczesnomodernistyczna z pocz. XX w; sugerowany
wpis do rejestru zabytków.

IX.I.III.Typ III. Zabudowa folwarczna i budynki gospodarcze w 
siedliskach.

1. Zespół folwarczny przy ul. Majątkowej w Bełku, sugerowany wpis do re-
jestru zabytków

2. Pozostałości  zespołu  folwarcznego  przy ul.  Furgoła  w dzielnicy  Czer-
wionka

3. Dawny budynek gospodarczy, obecnie mieszkalny przy al. Św. Barbary 3
w Czerwionce

4. Budynki (gł.  mieszkalne) wraz z bramą folwarku przy ul.  Bełkowskiej
w dzielnicy Dębieńsko 

5. Dwa  budynki  mieszkalne  dawnego  zespołu  folwarcznego  w  Nowym
Dworze, przy ul. Nowy Dwór 4 i 5 w dzielnicy Leszczyny 

6. Budynki (gł. mieszkalne) folwarku przy ul. Ściegiennego w Stanowicach

7. Budynki mieszkalne przy ul. Polnej 8 i 12 w dzielnicy Leszczyny

8. Budynki: mieszkalny i gospodarczy wraz z drewnianą stodołą przy leśni-
czówce w Przegędzy, przy ul. Kamieńskiej 1, sugerowany wpis do reje-
stru zabytków

9. Budynek gospodarczy przy dawnej plebani w Bełku, ul. Kościelna 6 

10. Budynek gospodarczy u zbiegu ulic Wiejskiej i Gospodarczej w Szczej-
kowicach

IX.I.IV.Typ IV. Obiekty przemysłowe.

1. Zabudowania dawnej cegielni przy ul. Leśnej w dzielnicy Czerwionka

2. Zabudowa Szybu V „Jan” ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów 

3. Wieża wraz z niewielkim budynkiem OSP, przy ul. Bełkowskiej (naprze-
ciw nr 1) w dzielnicy Dębieńsko
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4. Dworzec kolejowy przy ul. Kolejowej 6 w dzielnicy Czuchów

5. Zabudowa Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” przy ul. Gliwickiej
w dzielnicy Dębieńsko

6. Dworzec kolejowy przy ul. Dworcowej w dzielnicy Leszczyny 

7. Pozostałość po zabudowaniach Huty „Waleska” – tzw. Gichta zlokalizo-
wana w przysiółku Łanuch w Palowicach (przy stawach)

8. Dworzec kolejowy przy ul. Wiejskiej w Szczejkowicach

IX.I.V.Typ V. Budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale).

1. Dawna szkoła (obecnie przedszkole) przy ul. Kościelnej 4 w Bełku

2. Dawny  „Zakład  Łukasza”  (Stift  Lukas)  Sióstr  Służebniczek  (szpital,
przedszkole), obecnie Dom Pogodnej Starości im. Dzieciątka Jezus przy
ul. Głównej 51 w Bełku, sugerowany wpis do rejestru zabytków 

3. Szkoła przy ul. 3 Maja 42 w dzielnicy Czerwionka; sugerowany wpis do
rejestru zabytków 

4. Szkoła przy ul. Furgoła 67-71 w dzielnicy Czerwionka, sugerowany wpis
do rejestru zabytków

5. Szkoła przy ul. Gliwickiej 2 w dzielnicy Czuchów

6. Dawna szkoła, obecnie przedszkole przy ul. Zabrzańskiej 25 (skrzyżowa-
nie z ul. Prostą) w dzielnicy Dębieńsko 

7. Dawna szkoła przy ul. Szkolnej 4 w Palowicach, sugerowany wpis do re-
jestru zabytków

IX.I.VI. Typ VI. Budynki mieszkalno-usługowe (restauracje, karczmy,
sklepy – najczęściej połączone z mieszkaniami oraz kamienice 
typu miejskiego)

1. Dawny skład towarowy Ludwika Słupika przy ul. Głównej 67 w Bełku

2. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 20 w dzielnicy
Czerwionka

3. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 22 w dzielnicy
Czerwionka

4. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 28 w dzielnicy
Czerwionka
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5. Dawny sklep Josefa Schymury przy ul. 3 Maja 32 w dzielnicy 
Czerwionka

6. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 30 w dzielnicy 
Czerwionka

7. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Furgoła 1 w dzielnicy 
Czerwionka

8. Dawny sklep Augusta  Blachuty przy ul.  Furgoła 11 w dzielnicy Czer-
wionka; sugerowany wpis do rejestru zabytków

9. Budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 40 w dzielnicy Czerwionka, suge-
rowany wpis do rejestru zabytków 

10. Budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 41 w dzielnicy Czerwionka

11. Budynek usługowy przy ul. Parkowej 7 w dzielnicy Czerwionka

12. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 77 w dzielnicy Czuchów 

13. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul.  3  Maja 100 w dzielnicy Czu-
chów, sugerowany wpis do rejestru zabytków 

14. Dawna gospoda Friedricha Bolika, obecnie budynek usługowo-mieszkal-
ny przy ul. Gliwickiej 1 w dzielnicy Czuchów 

15. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 37 w dzielnicy
Czuchów, sugerowany wpis do rejestru zabytków

16. Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Zabrzańskiej 15 w dzielnicy Dę-
bieńsko 

17. Dawna  restauracja  przy  skrzyżowaniu  ulic:  Jesionka  i  Bełkowskiej
w dzielnicy Dębieńsko 

18. Dawna restauracja z salą imprezową, obecnie budynek usługowo-miesz-
kalny przy ul. Mikołowskiej 53 w Przegędzy 

19. Dawna restauracja z salą imprezową, obecnie budynek mieszkalny przy
ul. Szkolnej 1 (skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia) w Stanowicach, sugero-
wany wpis do rejestru zabytków
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IX.I.VII.Typ VII. Kolonie robotnicze, budownictwo wielorodzinne 
typu familijnego.

Występują w czterech podtypach:

1. PODTYP PIERWSZY: OSIEDLE PATRONACKIE wpisane do rejestru

zabytków pod nr A/1550/95 w dzielnicy Czerwionka:

1. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 1 

2. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 2 

3. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 3 

4. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 4 

5. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 5 

6. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 6 

7. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 7 

8. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 8 

9. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 9 

10. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 10 

11. budynek mieszkalny przy ul. gen. Hallera 11 

12. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 1 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

13. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 2 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

14. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 3 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

15. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 4 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

16. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 5 

17. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 6 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

18. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 7 
(wraz z zabudową gospodarczą) 
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19. szkoła przy ul. Kombatantów 8 

20. budynek mieszkalny przy ul. Kombatantów 9 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

21. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 1 

22. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 2 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

23. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 3 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

24. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 4 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

25. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 5 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

26. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 6 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

27. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 7 
(wraz z zabudową gospodarczą)  

28. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 8 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

29. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 9 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

30. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 10 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

31. budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 11 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

32. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 1 

33. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 2 

34. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 3 

35. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 4 

36. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 5 

37. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 6 

38. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 7 
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39. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 8 

40. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 9 

41. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 10 

42. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 11 

43. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 12 

44. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 13 

45. budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 15 

46. budynek mieszkalny przy ul. Szkolna 1 

47. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 1 

48. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 3 

49. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 4 

50. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 5 

51. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 6 

52. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 

53. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 8 

54. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 9 

55. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 

56. szkoła przy ul. Wolności 11 

57. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 12 

58. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 13 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

59. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 14 

60. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 15 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

61. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 16 

62. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 17 

63. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 18 
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64. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 19 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

65. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 20 

66. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 21 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

67. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 22

68. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 23 
(wraz z zabudową gospodarczą) 

69. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 24

70. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 25 

71. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 26 

72. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 28 

73. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 30 

74. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 32 

75. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 34 

76. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 36 

77. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 38 

78. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 40 

79. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 42 

80. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 44 

81. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 46 

82. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 48 

83. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 50 

84. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 52 

85. budynek mieszkalny przy ul. Wolności 54 
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2. PODTYP DRUGI: budynki familijne, ceglane, o formie i bryle analogicz-

nej jak w podtypie I, lecz nie wpisane do rejestru zabytków. 

86. budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 13 w dzielnicy Czerwionka, sugero-
wany wpis do rejestru zabytków 

87. budynek biblioteki przy ul. 3 Maja 15 w dzielnicy Czerwionka, sugero-
wany wpis do rejestru zabytków

88. budynek użyteczności publicznej (dawny dom urzędniczy pracowników
kopalni) przy ul. 3 Maja 40 w dzielnicy Czerwionka; sugerowany wpis
do rejestru zabytków

89. budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Furgoła 6 w dzielnicy 
Czerwionka, sugerowany wpis do rejestru zabytków 

90. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Furgoła 23 w dzielnicy 
Czerwionka

91. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 39 w dzielnicy Czerwionka, suge-
rowany wpis do rejestru zabytków

92. budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 3 Maja 78; sugerowany wpis do
rejestru zabytków

93. budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 13 w Czuchowie 

94. budynek mieszkalny przy ul. Kopalnianej 7 w dzielnicy Czuchów, suge-
rowany wpis do rejestru zabytków 

95. budynek mieszkalny przy ul. Kopalnianej 9 w dzielnicy Czuchów, suge-
rowany wpis do rejestru zabytków

96. budynek przedszkola przy ul. Młyńskiej 2 w dzielnicy Czuchów, sugero-
wany wpis do rejestru zabytków

97. budynek mieszkalny przy ul. Przyjaźni 4 w dzielnicy Czuchów

98. budynek mieszkalny przy ul. Przyjaźni 6 w dzielnicy Czuchów

99. budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 42 w dzielnicy Czuchów

100. budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 44 w dzielnicy Czuchów

101. budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 46 w dzielnicy Czuchów

102. budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 48 w dzielnicy Czuchów

103. budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 50 w dzielnicy Czuchów
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3. PODTYP TRZECI: domy familijne, dwukondygnacyjne, ceglane, o bryle

wzbogaconej ryzalitem o nadbudowanej kondygnacji z ryzalitem o prostej

bryle, z oszczędnym detalem w cegle. 

1. budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 1 w dzielnicy Czerwionka

2. budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 2 w dzielnicy Czerwionka

3. budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 3 w dzielnicy Czerwionka

4. budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 4 w dzielnicy Czerwionka

5. budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 5 w dzielnicy Czerwionka

6. budynek mieszkalny przy ul. Głowackiego 6 w dzielnicy Czerwionka

7. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 1 w dzielnicy Czerwionka

8. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 2 w dzielnicy Czerwionka

9. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 3 w dzielnicy Czerwionka

10. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 4 w dzielnicy Czerwionka

11. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 5 w dzielnicy Czerwionka

12. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 7 w dzielnicy Czerwionka

13. budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 8 w dzielnicy Czerwionka

14. budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka

4. PODTYP CZWARTY: domy familijne, domy ceglane, dwukondygnacyj-

ne, o prostej bryle, ubogie w detal architektoniczny.

1. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 2 w dzielnicy Czerwionka

2. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 4 w dzielnicy Czerwionka

3. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 57 w dzielnicy Czerwionka

4. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Parkowa 3 w dzielnicy 
Czerwionka

5. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 12 w dzielnicy
Czuchów 

6. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 80 w dzielnicy Leszczyny 
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7. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 92 w dzielnicy Leszczyny

IX.I.VIII.Typ VIII. Budynki ceglane, kilkurodzinne o charakterze 
robotniczym lub małomiasteczkowym.

Występują w czterech podtypach:

1. PODTYP PIERWSZY - budynki o prostopadłościennej bryle,  nakryte

dachami jedno lub dwuspadowymi (część o nierównych połaciach dachu)

1. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Głównej 74 w Bełku

2. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Głównej 116 w Bełku

3. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 139 w Bełku

4. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 12 w dzielnicy Czerwionka

5. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 50 w dzielnicy Czerwionka

6. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 139 w dzielnicy Czerwionka

7. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 92 w dzielnicy Czuchów 

8. budynek mieszkalny przy ul. Dębowej 11 w Palowicach

9. budynek mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 70 w Stanowicach

2. PODTYP DRUGI – budynki o prostopadłościennej bryle urozmaiconej

ryzalitem na osi, zwieńczonym naczółkiem. 

1. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 31B w Bełku 

2. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Głównej 197 w Bełku 

3. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 59 w dzielnicy Czerwionka

4. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 63 w dzielnicy Czerwionka

3. PODTYP TRZECI – budynki o urozmaiconej, nieregularnej bryle, z wie-

lospadowymi, wysokimi dachami.

1. budynek  usługowo-mieszkalny  przy  ul.  Furgoła  42  w dzielnicy  Czer-
wionka

2. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 52 
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3. budynek mieszkalny przy ul. Odrodzenia 67 w dzielnicy Czerwionka

4. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. 3 Maja 51 w dzielnicy Czuchów

5. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 72 w Książenicach ( inny typ dachu
w budynku – czterospadowy, kopertowy)

6. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 21 w Palowicach

7. budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 103 w Stanowicach

4. PODTYP CZWARTY - budynki o bardzo prostej, prostopadłościennej

bryle, nakryte dachami płaskimi, czasami z elementem zdobniczym w for-

mie naczółku w zwieńczeniu elewacji (na osi). Budynki zazwyczaj pochodzą

z końca lat 20. i z lat 30. XX w. 

1. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 107 w Bełku

2. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 126 w Bełku

3. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 189 w Bełku

4. budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 26 w dzielnicy Czerwionka

5. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 36 w dzielnicy Czerwionka

6. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 58 w dzielnicy Czerwionka

7. budynek mieszkalny przy ul. Mikołowskiej 26 w Przegędzy

8. budynek mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 29 w Stanowicach

9. budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 55 w Stanowicach

IX.I.IX.Typ IX. Budynki mieszkalne, jednorodzinne o charakterze 
wiejskim.

Występują w trzech podtypach:

1. PODTYP PIERWSZY – budynki o wysokich dachach dwuspadowych.

1. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Głównej 88 w Bełku

2. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 133 w Bełku

3. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 161 w Bełku
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4. budynek mieszkalny (plebania)  oraz gospodarczy przy ul.  Kościelnej 6
w Bełku, sugerowany wpis do rejestru

5. budynek mieszkalny przy ul. Odrodzenia 95 w dzielnicy Dębieńsko

6. budynek mieszkalny przy ul. Odrodzenia  69 w dzielnicy Dębieńsko

7. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 72 w Książenicach

8. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 37 w Leszczynach

9. budynek mieszkalny przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Leszczynach

10. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 20 w Palowicach

11. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 31 w Palowicach

12. budynek mieszkalny przy ul. Powstańców Śląskich 12 w Przegędzy

13. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 29 w Przegędzy

14. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 20 w Stanowicach

15. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 8 Szczejkowicach 

2. PODTYP DRUGI – budynki o dachach dwuspadowych, o szerszym kącie

nachylenia połaci dachowych, najczęściej jednokondygnacyjne.

1. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 94 w Bełku

2. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 116 w Bełku

3. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Głównej 180 w Bełku

4. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 117 w dzielnicy Czerwionka

5. budynek mieszkalny przy ul. Mikołowskiej 42 w dzielnicy Czerwionka

6. budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kałuży 29 w dzielnicy Dębieńsko

7. budynek mieszkalny przy ul. Zabrzańskiej 19 w dzielnicy Dębieńsko 

8. budynek mieszkalny przy ul. Zabrzańskiej 65 w dzielnicy Dębieńsko 

9. budynek mieszkalny przy ul. Klimka 38 w Książenicach

10. budynek mieszkalny przy ul. Klimka 41 w Książenicach

11. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 73 w Książenicach
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12. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 147 w Książenicach

13. budynek mieszkalny przy ul. ks. Musioła 5 w dzielnicy Leszczyny

14. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 17 w dzielnicy Leszczyny

15. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 28 w dzielnicy Leszczyny

16. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 51 w dzielnicy Leszczyny

17. budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 95 w dzielnicy Leszczyny

18. budynek mieszkalny przy ul. Kolonia 51 w Palowicach

19. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 42 w Palowicach

20. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 66 w Palowicach

21. budynek mieszkalny przy ul. Mikołowskiej 40 w Przegędzy 

22. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 23 w Przegędzy 

23. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 61 w Przegędzy 

24. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 1 w Stanowicach 

25. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 27 w Stanowicach 

26. budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 20 w Stanowicach 

27. budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 91 w Stanowicach 

28. budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 95 w Stanowicach 

29. budynek mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 69 w Stanowicach 

30. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 6 w Szczejkowicach 

31. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 84 w Szczejkowicach 

3. PODTYP TRZECI – budynki jednokondygnacjowe, o urozmaiconej bry-

le - nadbudowanym piętrze w środkowej osi (zazwyczaj w formie facjatki)

1. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 76 w Bełku

2. budynek mieszkalny przy ul. Głównej 227 w Bełku

3. budynek mieszkalny przy ul. Jasnej 72D w Bełku

4. budynek mieszkalny przy ul. Furgoła 32 w dzielnicy Czerwionka
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5. budynek mieszkalny przy ul. Szewczyka 17 w dzielnicy Czuchów

6. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 57 w Książenicach

7. budynek mieszkalny przy ul. Pojdy 71 w dzielnicy Leszczyny

8. budynek usługowy przy ul. Pojdy 96 w dzielnicy Leszczyny

9. budynek mieszkalny przy ul. Szerokiej 1 w Palowicach

10. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 48 w Palowicach

11. budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 97 w Palowicach

12. budynek mieszkalny przy ul. Leśnej 3 w Przegędzy 

13. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 7 w Przegędzy 

14. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 15 w Stanowicach 

15. budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 34 w Stanowicach 

16. budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 83 w Stanowicach
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IX.II. Zabytki Małej Architektury.

IX.II.I.Typ I. Cmentarze.

Występują w dwóch podtypach: 

1. PODTYP PIERWSZY: cmentarze przykościelne:

1. cmentarz przy ul. Kościelnej w Bełku, sugerowany wpis do rejestru

2. cmentarz przy ul. Zabrzańskiej w Dębieńsku 

3. tzw. „stary cmentarz” przy ul. Pojdy w Leszczynach (koło szkoły)

2. PODTYP DRUGI: cmentarze zakładane na wydzielonych miejscach:

1. cmentarz przy ul. Głównej w Bełku

2. cmentarz przy ul. Cmentarnej w Czuchowie

3. cmentarz przy ul. Prostej w Dębieńsku

4. cmentarz przy ul. Pojdy w Książenicach

5. tzw. „nowy cmentarz” przy ul. Pojdy w Leszczynach

6. cmentarz przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach.

IX.II.II.Typ II. Kapliczki i kaplice architektoniczne, murowane, 
kubaturowe.

1. KAPLICA CMENTARNA CEGLANA – BEŁK ul. GŁÓWNA

2. KAPLICA  GROBOWA,  KAMIENNA  –  BEŁK  ul.  KOŚCIELNA  /
WOLNOŚCI, sugerowany wpis do rejestru

3. KAPLICZKA OTYNKOWANA – CZUCHÓW ul. 3 MAJA 85 (na daw-
nym  obszarze  dworskim),  wpisana  do  rejestru  nr  A/544/66  z  dnia
16.02.66

4. KAPLICA CEGLANA – KSIĄŻENICE ul. POJDY

5. KAPLICZKA OTYNKOWANA – dzielnica LESZCZYNY ul. POJDY /
CZEREŚNIOWA, sugerowany wpis do rejestru

6. KAPLICZKA OTYNKOWANA – PALOWICE ul. WIEJSKA 64 / BEŁ-
KOWSKA , sugerowany wpis do rejestru
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7. KAPLICZKA  OTYNKOWANA  -  PRZEGĘDZA  ul.  MIKOŁOWSKA
Koło kościoła, sugerowany wpis do rejestru

8. KAPLICZKA  KAMIENNA,  OTYNKOWANA  –  STANOWICE
ul. ZWYCIĘSTWA (koło kościoła), sugerowany wpis do rejestru

9. KAPLICA OTYNKOWANA – SZCZEJKOWICE ul. RYBNICKA 6

IX.II.III.Typ III. Kapliczki słupowe, murowane.

1. KAPLICZKA SŁUPOWA CEGLANA – BEŁK ul. PALOWICKA 96 

2. KAPLICZKA SŁUPOWA TYNKOWANA– LESZCZYNY ul.  POJDY
99

3. KAPLICZKA SŁUPOWA CEGLANA – PALOWICE ul. WOSZCZYC-
KA \ WIEJSKA \ SZEROKA, sugerowany wpis do rejestru

4. KAPLICZKA SŁUPOWA TYNKOWANA – PRZEGĘDZA ul. MIKO-
ŁOWSKA 44, sugerowany wpis do rejestru

5. KAPLICZKA SŁUPOWA TYNKOWANA - PRZEGĘDZA ul.  MIKO-
ŁOWSKA 55

6. KAPLICZKA SŁUPOWA CEGLANA – STANOWICE ul.  SZKOLNA
60 / BUGDOŁA

IX.II.IV.Typ IV. Krzyże kamienne kapliczkowe z figurą Chrystusa 
i Matki Boskiej (w niszy).

1. KRZYŻ KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA  I  MATKI  BO-
SKIEJ – BEŁK ul. GŁÓWNA 111, sugerowany wpis do rejestru

2. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I WTÓRNĄ FI-
GURĄ MATKI BOSKIEJ – BEŁK ul. GŁÓWNA 133

3. KRZYŻ KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA  I  MATKI  BO-
SKIEJ – BEŁK ul. KOŚCIELNA 5 (przed kościołem drewnianym), suge-
rowany wpis do rejestru

4. KRZYŻ  KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA,  MATKI  BO-
SKIEJ i SW. JANA – BEŁK ul. KOŚCIELNA (za kościołem drewnia-
nym), sugerowany wpis do rejestru

5. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I WTÓRNA FI-
GURKĄ MATKI BOSKIEJ – BEŁK ul. PALOWICKA 11 

6. KRZYŻ  KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA  I  FIGURKĄ
MATKI BOSKIEJ – BEŁK ul. PALOWICKA 166 
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7. KRZYŻ KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA  I  MATKI  BO-
SKIEJ – CZERWIONKA ul. FURGOŁA/PARKOWA, sugerowany wpis
do rejestru

8. KRZYŻ KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA  I  MATKI  BO-
SKIEJ – CZERWIONKA ul. FURGOŁA 67, sugerowany wpis do reje-
stru

9. KRZYŻ KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA  I  MATKI  BO-
SKIEJ – DĘBIEŃSKO ul. ZABRZAŃSKA 

10. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I  MATKI  BO-
SKIEJ – LESZCZYNY Ul. POJDY stary cmentarz, sugerowany wpis do
rejestru

11. KRZYŻ  KAPLICZKOWY  Z  FIGURĄ  CHRYSTUSA,  MATKI  BO-
SKIEJ I ŚW. JANA, PALOWICE ul. Wiejska 20, sugerowany wpis do
rejestru

12. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I  MATKI  BO-
SKIEJ – PALOWICE, ul. WOSZCZYCKA 29, sugerowany wpis do reje-
stru

13. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I  MATKI  BO-
SKIEJ – PRZEGEDZA ul. MIKOŁOWSKA 54,- sugerowany wpis do re-
jestru

14. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I  MATKI  BO-
SKIEJ – PRZEGĘDZA ul. POWSTAŃCÓW 9, sugerowany wpis do reje-
stru

15. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z WTÓRNĄ FIGURĄ CHRYSTUSA ORAZ
FIGURĄ MATKI BOSKIEJ – STANOWICE ul. ZWYCIĘSTWA 4 - su-
gerowany wpis do rejestru

16. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I  MATKI  BO-
SKIEJ - STANOWICE ul. ZWYCIĘSTWA 76, sugerowany wpis do reje-
stru

17. KRZYŻ KAPLICZKOWY Z FIGURĄ CHRYSTUSA I WTÓRNĄ FI-
GURKĄ MATKI BOSKIEJ – SZCZEJKOWICE, ul. LEŚNA 1 
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IX.II.V.Typ V. Krzyże kamienne z figurą Chrystusa.

1. KRZYŻ Z PASYJKĄ, wykonany z lastrico – CZERWIONKA, ul. Odro-
dzenia 26

2. KRZYŻ KAMIENNY Z PASYJKĄ – PALOWICE ul. WIEJSKA 60, su-
gerowany wpis do rejestru

3. KRZYŻ KAMIENNY Z PASYJKĄ – PALOWICE ul.  WIEJSKA 104,
sugerowany wpis do rejestru

IX.II.VI.Typ VII. Figury kamienne na cokole.

1. FIGURA NMP IMMACULATY – BEŁK ul. WOLNOŚCI / BEŁKOW-
SKA

Na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajdują się również

obiekty  małej  architektury  o  charakterze  sakralnym,  kultowym,  wykonane

współcześnie, nie posiadające cech zabytkowych. Są to następujące obiekty:

Kaplice murowane, cmentarne

1. KAPLICA CEGLANA NA CMENTARZU W CZUCHOWIE ul. Cmen-
tarna ]

2. KAPLICA  CEGLANA  PRZY  CMENTARZU  W  LESZCZYNACH
ul. Pojdy 104

3. KAPLICA  CEGLANA  NA  CMENTARZU  W  STANOWICACH
ul. Zwycięstwa 

Kapliczki słupowe

1. KAPLICZKA SŁUPOWA TYNKOWANA – CZUCHÓW 
ul. Wyspiańskiego obok skrzyżowania z ul. W. Kałuży

2. KAPLICZKA SŁUPOWA CEGLANA – DĘBIEŃSKO ul. Kałuży 
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X. GENERALNE WYTYCZNE KONSERWATORSKIE.

X.I. Cele Programu Ochrony Zabytków na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

Niniejsza dokumentacja  powinna stanowić integralną część prawa lokal-

nego w postaci zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium kra-

ju.  Ich uszczegółowieniem winien  być program rewaloryzacji  wytypowanych

obszarów i zespołów oraz poszczególnych obiektów. Działalność zmierzającą

do zachowania i poprawienia stanu konserwatorsko–technicznego należy skon-

centrować na układach i  zespołach przestrzennych oraz obiektach opracowa-

nych w przedmiotowej dokumentacji: wpisanych do rejestru zabytków, sugero-

wanych do wpisu, pretendujących do opracowania białej karty, ujętych w Gmin-

nej Ewidencji Zabytków oraz pozostałych – które należy chronić ze względu na

ich wartość kulturową.

Zamierzeniem  gminy  Czerwionka-Leszczyny  winno  być  dążenie  do

utrzymania obecnego zasobu substancji zabytkowej, jak i dążenie do poprawy

jego  stanu  zachowania.  Uwarunkowania  dotyczące  programów,  procesów

i technologii konserwatorskich oraz wymogów projektowych należy opracować

indywidualnie dla każdego z obiektów lub zespołów przestrzennych, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawnymi i w uzgodnieniu ze stosownymi orga-

nami oraz służbami. Należy zaprojektować otoczenie obiektów w taki sposób,

aby podkreślało ich znaczenie w strukturze przestrzeni ulicy i obszaru. Proble-

matyka konserwacji obiektów wymaga współpracy między gminą, a właścicie-

lami tychże obiektów. Warunkiem powodzenia działań formalno-prawnych jest

definitywne rozwiązanie problemu utrzymania, użytkowania i remontów kon-

serwatorskich  obiektów,  rekompozycji,  założeń  kościelnych  oraz  przeprowa-

dzenie ewentualnych badań archeologicznych na wybranych obszarach. W prze-

ciwnym razie wszelkie działania będą skazane na niepowodzenie, a obiekty ku-

baturowe, których stan obecny jest już często bardzo zły, ulegną całkowitemu

zniszczeniu. Celem prowadzonych prac konserwatorskich winno być nie tylko
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podniesienie walorów estetyczno - plastycznych obiektu, lecz przede wszystkim

usunięcie przyczyn ich niszczenia i zagrożeń ich stanu, tak aby osiągnięty efekt

był długotrwały. Istotnym elementem warunkującym utrzymanie i podnoszenie

wartości  dziedzictwa kulturowego gminy byłoby stworzenie  w porozumieniu

z innymi samorządami gmin oraz miast i powiatów programu o charakterze re-

gionalnym, ukierunkowanym na ochronę dziedzictwa  dawnego księstwa raci-

borskiego oraz Państwa Stanowego Rybnik.

Ochroną objąć należy również obiekty małej architektury, znajdujące się

na przedmiotowym obszarze i posiadające wartości zabytkowe.   Na obiektach

tych należy prowadzić prace konserwatorskie pod nadzorem stosownych służb.

Stanowią  one  istotny  element  kulturowy  przestrzeni  gminy.  Zabudowę  oraz

obiekty małej architektury, które nie zostały ujęte w opracowaniu należy usunąć

z  dotychczasowych  ewidencji  obiektów  zabytkowych  i  zwolnić  z  rygorów

ochronnych. 

Na podstawie  istniejących uregulowań prawnych należałoby ustanowić

zasady  wspierania  przedsięwzięć  konserwatorskich  oraz  rewaloryzacyjnych,

prowadzonych przez różnych właścicieli na przedmiotowym terenie. W szcze-

gólności powinny one objąć wielorodzinne domy robotnicze oraz obiekty małej

architektury, często stanowiące własność prywatną.  Celem programu jest  po-

wstrzymanie  procesów  destrukcyjnych  substancji  zabytkowej.  Problem  ten

obejmuje także zagadnienie konserwacji i utrzymania m. in. obiektów nieużyt-

kowanych. Aktualne uwarunkowania krajobrazowe oraz konieczność rewitali-

zacji obszarów industrialnych (np. hałdy górnicze), lub zdekomponowanych -

wskazują także na potencjalne możliwości pozyskania środków oraz dotarcia do

źródeł finansowania przedmiotowych zagadnień.

Należy  sukcesywnie  rozbudowywać  zasób  dokumentacji  dotyczących

substancji wyszczególnionej w niniejszym opracowaniu. Sugeruje się również

opracowanie pełnego zasobu informacji  o wszelkiego typu źródłach dotyczą-

cych historii obecnego  Gminy i Miasta oraz miejscu ich przechowywania. Za-

sób nie może ograniczać się jedynie do źródeł publicznych i państwowych. Po-

CZERWIONKA-LESZCZYNY 110

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 110



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

winien także objąć archiwa prywatne, związków wyznaniowych, a także archi-

wów poza granicami kraju. Docelowo niezwykle korzystnym dla Gminy i Mia-

sta byłoby opracowanie jego monografii z ujęciem zasobów zabytkowych. Pro-

gram powinien przyczynić się do dalszego rozwoju  Gminy i Miasta oraz pod-

niesienia jego atrakcyjności w aspekcie połączenia wartości kulturowych i kra-

jobrazowych. Umożliwia także wpisanie się gminy w realizację stosownych za-

pisów planów zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego.

X.II. Generalne wytyczne urbanistyczne.

Obecny układ przestrzenny Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, to

konglomerat  dawnych  ruralistycznych  struktur  urbanistycznych  oraz  osad

o charakterze wiejskim. Należy:

1. zachować układ historyczny kolonii robotniczych. W koniecznych przy-

padkach zrewaloryzować historyczny układ przestrzenny tj. rozplanowa-

nie dróg, działek, ulic i  placów, linie zabudowy, wysokości  zabudowy,

kompozycję wnętrz urbanistycznych i zespołów zabudowy, kompozycję

zieleni oraz poszczególne elementy tego układu, tj. historyczne podziały

działek, nawierzchnie ulic, placów i chodników,

2. utrzymać szpalerowe obsadzenia niektórych ulic w tym wymianę zamie-

rających egzemplarzy na tego samego gatunku,

3. utrzymać  zieleń  ogrodów  przy  obiektach  użyteczności  publicznej  jak

i przydomowych, prywatnych ogrodów,

4. dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zabytkowych architektu-

ry i założeń urbanistycznych,

5. zachować  układy  kompozycyjne  folwarków  –  układ  drożny,  budynki

i drzewostany,

6. zachować bryły, ład architektoniczny (w tym kształt i typ pokrycia dacho-

wego) oraz detal architektoniczny dla obiektów folwarcznych,

CZERWIONKA-LESZCZYNY 111

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 111



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

7. zaleca  się  użycia  do  remontów  materiałów  tradycyjnie  stosowanych

w pracach  konserwatorskich  (wyklucza  się  stosowanie  sidingów,  blach

trapezowych i falistych),

8. ochronę zabytkowych cmentarzy,  ich rozplanowania,  drzewostanu oraz

zabytkowych nagrobków,

9. zadbanie o najbliższe otoczenie obiektów zabytkowych tak, aby były one

właściwie eksponowane i nie wchodziły w korelację przestrzenną z inny-

mi elementami np. reklamami, znakami, tablicami drogowymi,

X.III.  Generalne wytyczne architektoniczne.

1. Ochrona, zachowanie i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru za-

bytków

2. Ochrona  i  zachowanie  obiektów  małej  architektury  (na  terenie  gminy

i miasta są to głównie krzyże i kapliczki przydrożne oraz kaplice).

3. Obiekty zabytkowe i kulturowe (indywidualne budynki kubaturowe, osie-

dle i budynki robotnicze, cmentarze, obiekty małej architektury oraz za-

bytkowe nagrobki na cmentarzach) powinny posiadać dokumentację ewi-

dencyjną.

Zalecane są tzw. białe karty ewidencyjne, sporządzone wg wzoru opraco-

wanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w War-

szawie. W pierwszej kolejności winny one być opracowane dla obiektów

zagrożonych, do których zalicza się zabudowa folwarczna w Bełku oraz

kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce.

Następnie białe karty należy opracować dla obiektów wpisanych do reje-

stru zabytków, oraz dla budynków i obiektów małej architektury kwalifi-

kujących się do wpisu do rejestru zabytków.

4. Prace  konserwatorskie,  remontowe,  modernizacyjne  lub  adaptacyjne

w obiektach zabytkowych i kulturowych należy prowadzić w porozumie-

niu z właściwymi służbami (Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
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bytków).  Winny  być  one  wykonywane  lub  kierowane  i  nadzorowane

przez uprawnione osoby - w zależności od stanu prawnego obiektu.

5. Likwidacja obiektów tymczasowych (m.in. kiosków, straganów, blasza-

nych garaży) i substandardowych będących obiektami dysharmonicznymi

z zabudową zabytkową.

6. Nowa zabudowa mieszkalna gabarytem i wysokością winna być dostoso-

wana do istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zespołów siodłackich (1-2

kondygnacyjne) – teren układów ruralistycznych. 

7. Zachowanie w zwartych pierzejach linii  zabudowy, poprzez utrzymanie

istniejących budynków oraz uzupełnienie luk budowlanych nową, dosto-

sowaną do istniejącej  zabudową plombową. Wypełnienie luk budowla-

nych powinno utrzymywać historyczne linie zabudowy i podziały parce-

lacyjne  oraz  gabaryty pierzei  (wysokość,  kształt  dachu,  materiał,  itd.).

Nowo powstała architektura winna harmonizować z zabytkowym otocze-

niem. Wymagane jest ustalenie maksymalnego gabarytu zabudowy, który

wyznaczają historyczne budynki. Nowa zabudowa nie może dominować

nad zabudową historyczną.

8. Dostosowanie współczesnej funkcji  obiektów do wartości  zabytkowych

zespołów budowlanych i jego poszczególnych obiektów

X.IV.Szczegółowe postulaty konserwatorskie.

1. Wszystkie wartościowe obiekty kubaturowe, obiekty małej architektury

(krzyże, kaplice architektoniczne oraz figury przydrożne wraz z ich bez-

pośrednim otoczeniem), cmentarze i obiekty przemysłowe winny zostać

objęte ochroną prawną na zasadzie zapisu w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego, a najcenniejsze z nich należy wpisać do reje-

stru  zabytków.  Sugeruje  się  objęcie  ochroną  konserwatorską  poprzez

wpis do rejestru zabytków najcenniejszych budowli w skali Gminy i Mia-

sta:  kościoły  (Leszczyny,  Czuchów),  budynki  użyteczności  publicznej

(np.  szkoła  podstawowa  w  Czerwionce,  czy  dawny  Zakład  Łukasza
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w Bełku),  zabudowę  folwarczną  w  Bełku,  reprezentacyjna  willa  przy

skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej  i  Wiejskiej w Szczejkowicach,  budynki

o charakterze mieszkalno-usługowym (dawne restauracje, karczmy i skle-

py), wytypowane budowle z zespołu Kopalni Węgla Kamiennego „Dę-

bieńsko” oraz pierwotne wyposażenie świątyń (np. Bełk). 

2. Zabudowa osiedla patronackiego w Czerwionce oraz niewielkich kolonii

robotniczych i pojedynczych budynków familijnych na terenie Czerwion-

ki i Czuchowa winna być sukcesywnie remontowana w ramach programu

rewitalizacji. Ponadto zaleca się:

•  utrzymanie  ceglanych  elewacji  wielorodzinnych  budynków  robotni-

czych,   utrzymanie  pierwotnej  formy  architektonicznej  (zakaz  zmiany

kształtu  i pokrycia  dachu,  rozmiarów  i  kształtu  otworów  okiennych

i drzwiowych, rozbudowy i nadbudowy obiektów)

• utrzymanie i przywracanie elementów lokalnej tradycji takich jak: kolo-

rowa  stolarka  okienna  wraz  z  malowanymi,  kolorowymi  ościeżami;

umieszczanie ławeczek przed wejściem do budynku

• zagospodarowanie i znalezienie funkcji dla zachowanych budynków go-

spodarczych tzw. chlewików.

3. Obiekty kubaturowe będące w złym stanie technicznym należy remonto-

wać wg zatwierdzonych projektów konserwatorskich ( z dopuszczeniem

odbudowy).

4. Sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej, konserwatorskiej lub projekto-

wej (obejmującej modernizację lub adaptację obiektu) należy poprzedzić

kwerendą ikonograficzną obiektu (np. dokumentacja zdjęciowa, pocztów-

ki  historyczne,  projekty  z  archiwalnej  dokumentacji  budowlanej  itd.),

a Dokumentacja może stanowić podstawę opracowania katalogu tradycyj-

nej murowanej zabudowy wiejskiej na terenie gminy.

5. Należy chronić pierwotne formy (wraz z kolorystyką, fakturą, itd) oraz

detal  elewacji.  W przypadku zniekształceń fragmentów elewacji,  będą-

cych  wynikiem modernizacji  i  aranżacji  należy  dążyć  do  odtworzenia
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pierwotnego wyglądu elewacji (na podstawie zachowanej dokumentacji

ikonograficznej).  Zmiany te  dotyczą  m.  in.  wyglądu  dachu,  likwidacji

balkonów, opasek okiennych, skutych boniowań i innych elementów de-

talu architektonicznego,  powiększenie  i  zmieniony kształt  okien,  drzwi

i witryn w partii parteru.).

6. Należy chronić pierwotną stolarkę okienną i drzwiową (wraz z kolorysty-

ką),  w przypadku  występowania  wtórnej,  ahistorycznej  stolarki  należy

dążyć do odtworzenia kształtu, materiału, podziałów i profili pierwotnych

drzwi  i  okien  (na  podstawie  zachowanej  dokumentacji  ikonograficznej

lub poprzez analogię).

7. Należy zachować pierwotną formę, rodzaj pokrycia (najczęściej występu-

je  dachówka  ceramiczna)  i  kształt  dachów  w  fasadach,  szczególnie

w przypadku budynków 1-2 kondygnacjowych, gdzie wprowadzanie np.

okien  połaciowych  lub  innych  współczesnych  elementów  doświetlają-

cych zmienia diametralnie wygląd budynku.

8. W miarę możliwości chronić zachowane pierwotne tynki. W przypadku

konieczności  wymiany wypraw tynkowych (wynikającej  ze stanu tech-

nicznego) należy zastosować (po uprzednim wykonaniu stosownych ba-

dań) tynki o zbliżonej kolorystyce i fakturze, a w miarę możliwości rów-

nież składzie- nawiązującym do pierwotnych. Zwraca się uwagę, że naj-

częściej były to tynki gładko zacierane (tynki fakturowane szerzej zaczęto

stosować w okresie  wczesnego  modernizmu,  a powszechnie  w okresie

międzywojennym).

9. W  przypadku  konieczności  całkowitej  wymiany  pierwotnej  stolarki

okiennej oraz pierwotnych tynków w reprezentacyjnych obiektach takich

jak pałace, dwory zaleca się pozostawienie elementów pierwotnych w po-

staci  świadków, określających technologię  budowy i  rozwiązania  tech-

niczne oraz estetyczne.

10.W przypadku remontów obiektów o prostych formach i skromnym detalu

architektonicznym lub go pozbawionych należy szczególną uwagę zwró-
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cić na wymieniane zewnętrzne elementy, takie jak: pokrycie dachu, sto-

larka okienna, drzwiowa. Elementy te powinny nawiązywać do pierwot-

nych.

11.Ewentualna rozbiórka budynków (przykłady tradycyjnej zabudowy wiej-

skiej lub robotniczej) poprzedzona musi być wykonaniem dokumentacji

ewidencyjnej, np. karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownic-

twa (wg wzoru opracowanego przez Krajowy Ośrodek Badań i  Doku-

mentacji Zabytków w Warszawie) lub inwentaryzacją architektoniczną na

podstawie  której  właściwa służba  ochrony zabytków udzieli  stosownej

zgody. Dokumentację tę należy przekazać właściwej służbie ochrony za-

bytków udzielającej zgody na rozbiórkę.

12.Znalezienie nowej funkcji oraz remont kapitalny budynków folwarcznych

w Bełku. Opracowanie studium historyczno – urbanistycznego dla zało-

żenia. 

13.Remont  kapitalny  zagrożonych  budowli  reprezentacyjnych  w  mieście

i gminie: dworu w Palowicach, Nowym Dworze i reprezentacyjnej willi

przy skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej z Wiejską w Szczejkowicach. Opra-

cowanie  dokumentacji  studialnej  (na  podstawie  materiałów  archiwal-

nych) dla w/w obiektów.

14.Rewaloryzacja starego cmentarza przykościelnego w Bełku, konserwacja

kamiennego ogrodzenia wraz z wykonaniem nowych bramek (od strony

wschodniej i zachodniej) dostosowanych do stylistyki ogrodzenia. Sukce-

sywna konserwacja kamiennych (biały marmur, piaskowiec) i żeliwnych

nagrobków wraz z ich metalowym ogrodzeniem, poprzedzona opracowa-

niem.

15.Z uwagi na wysokie walory obiektów małej architektury należy wykonać

dla nich dokumentację w formie tzw. białych kart ewidencyjnych zabyt-

ków ruchomych lub architektury i budownictwa (w przypadku obiektów

kubaturowych). Zakres ewidencji winien również uwzględniać zabytko-

we nagrobki na cmentarzach.
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16.Obiekty małej architektury znajdujące się w złym stanie technicznym na-

leży sukcesywnie poddawać pracom konserwatorskim (znaczna część ka-

miennych krzyży, figur przydrożnych i innych ma ponad stuletni rodo-

wód i wymaga podjęcia prac konserwatorskich). Obiekty kamienne win-

ny być konserwowane przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztu-

ki, specjalizujących się w konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architek-

tonicznego. W pierwszej kolejności należy poddać zabiegom konserwa-

torskim:  kamienny  krzyż  kapliczkowy znajdujący  się  przy  ogrodzeniu

starego kościoła, kamienny krzyż za prezbiterium tegoż kościoła oraz ka-

plicę grobową rodziny Gemander i Lukas (wraz z wymianą pokrycia da-

chowego) – wszystkie w Bełku. Wszelkie prace konserwatorskie winny

być poprzedzone opracowaniami w zakresie remontu konserwatorskiego.

X.V. Generalne wytyczne dla terenów zieleni zabytkowej.

1. opracowanie projektów waloryzacji zieleni zabytkowej na terenie gminy

2. rewaloryzacja historycznych terenów zielonych, parków przypałacowych

i dworskich, stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych

3. pielęgnacja istniejących pomników przyrody

4. maksymalna ochrona powierzchni parkowych przed wkraczaniem zabu-

dowy, przy zachowaniu warunków technicznych

5. uzupełnienie i zachowanie istniejących obsadzeń dróg

6. odtworzenie  obsadzeń  obwodu zabytkowych cmentarzy oraz  głównych

alei drzewami liściastymi
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X.VI.Dominanty przestrzenne.

X.VI.I.Historyczne – pozytywne.

1. kościół drewniany p.w. św. Marii Magdaleny w Bełku

2. kaplica grobowa rodziny Gemander i Lukas zlokalizowana na ziemnym
kopcu w Bełku 

3. cegielnia w Czerwionce

4. kościół parafialny p.w. św. Jerzego w Dębieńsku

5. zespół Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” w Czuchowie i Dębień-
sku 

6. zespół Szybu Zachodniego wraz z wieżą wyciągową w Czuchowie

7. kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Czuchowie

8. kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP w Książenicach

9. kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach

X.VI.II.Negatywne.

1. kościół parafialny p.w. św. Jana Sankandra w Bełku

2. hałdy pokopalniane w Czerwionce i w Dębieńsku

CZERWIONKA-LESZCZYNY 118

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 118



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

XI. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW 
A ZAMIERZENIA GMINY I MIASTA – WYTYCZNE 
DO REALIZACJI.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta powinna być ściśle powiązana z pro-

blematyką ochrony zabytków w ramach obowiązującego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego. Szczególnie dotyczy to działań związanych z kształtowa-

niem krajobrazu,  ochroną środowiska naturalnego i  przedsięwzięciami o cha-

rakterze turystycznym.

Zagadnienie obejmować powinno obszary kumulacji zabudowy zabytko-

wej (często tereny zdegradowane ingerencją silnej urbanizacji oraz industriali-

zacji), jednostkowe obiekty architektury i małej architektury, obiekty ruchome

oraz zabytkową zieleń parkową, cmentarną, na terenach kościelnych itd. Przed-

miotowe obiekty oraz tereny – ze względu na swój walor – kwalifikują się do

pozyskiwania środków unijnych na działania rewitalizacyjne. Mogą także przy

odpowiednich działaniach promocyjnych stanowić znaczną atrakcję turystycz-

ną.  Renowacje obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru;  krzyży, kaplic,

zabytków ruchomych, mogą być finansowane przez struktury zewnętrzne w ra-

mach odpowiednich programów i działań – po uprzednim wykonaniu dokumen-

tacji technicznej, zawierającej program prac remontowo – konserwatorskich, za-

twierdzony przez właściwe służby. Strategia rozwoju Gminy i Miasta w przed-

miotowym zakresie winna być elastyczna i łączyć często różne interesy. Gwa-

rantem powodzenia – zarówno strategii jak i programu – jest aprobata przez lo-

kalną społeczność zawartych w przedmiotowych dokumentach zapisów.

XI.I. Wytyczne do założeń programowych Gminy i Miasta

1. Celem dalszego rozpoznania zasobów zabytkowych i kulturowych, nale-

ży opracować karty ewidencyjne zabytków architektury i  budownictwa

(białe karty) dla obiektów kubaturowych posiadających walor zabytkowy

oraz obiektów małej architektury wskazanych w niniejszym opracowaniu.
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W porozumieniu  ze  Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

zalecane byłoby opracowanie brakujących krat lub uaktualnienie kart do

obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków, kart niezbędnych

dla obiektów typowanych do wpisania do rejestru zabytków wskazanych

w tekście oraz kart dla najcenniejszych obiektów nieużytkowanych, za-

grożonych zniszczeniem a istotnych jako świadectwo historii regionu.

2. Należy opracować w formie kart ruchomych zabytków wyposażenie ko-

ściołów,  kaplic  oraz  cmentarzy  zabytkowych  (nagrobki),  poprzedzone

wykonaniem ewidencji.

3. Sugeruje  się  opracowanie  dokumentacji  konserwatorskich  dla  kamien-

nych krzyży i  kaplic  oraz projekty aranżacji  otoczenia remontowanych

obiektów.  Zagadnienie  dotyczy  również  cmentarzy  i obiektów  rucho-

mych.

4. Zasadnym byłoby w ramach opieki  nad zabytkami opracować program

rewaloryzacji  oraz  rewitalizacji  dla  obiektów i  obszarów  zdegradowa-

nych oraz przekształconych na terenie  miasta.  Programy wpisałyby się

w kompleksową strategię ochrony zabytków województwa śląskiego, da-

jąc szansę zabytkom poprzez ich modernizację i konserwację, szczególnie

dotyczy to architektury przemysłowej oraz osiedli robotniczych – zakres

wskazany w dokumentacji. Celowe byłoby również opracowanie studium

historyczno-architektonicznego  miasta,  obejmującego  historyczne  cen-

trum oraz najstarsze dzielnice z zachowaną tkanką zabytkową i kulturo-

wą.

5. Celem podniesienia  waloru  krajobrazowego  centrum,  obszarów osiedli

robotniczych,  założeń  folwarków  lub  innych  obszarów  zabytkowych

i kulturowych, należy rozważyć możliwość opracowania projektów zago-

spodarowania  terenu  wraz  z  zielenią  komponowaną  na  tym obszarze,

przy jednoczesnej likwidacji zabudowy substandardowej.

6. W ramach zabytkowych założeń parkowych, zieleni cmentarnej i przyko-

ścielnej,  należy  zinwentaryzować  istniejące  zasoby  zieleni,  opracować

CZERWIONKA-LESZCZYNY 120

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 120



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

projekty rewaloryzacji, odtworzenia obsadzenia szpalerowego obwodów

cmentarzy zabytkowych, uzupełnień  szpalerów – na podstawie zaleceń

wskazanych w dokumentacji.

7. Istotnym elementem pejzażu miasta są również miejsca pamięci, pomniki

historyczne,  często  lokalizowane  w miejscach  wydarzeń  historycznych

lub  na  cmentarzach  (np.  w  hołdzie  powstańcom  śląskim,  więźniom).

Miejsca należy otaczać szczególną opieką,  propagować wiedzę o nich,

dbać o zagospodarowanie najbliższego otoczenia.

XI.II. Główne cele polityki gminnej związane z ochroną zabytków.

Zasadnicze  cele  polityki  gminnej  związane  z  ochroną  zabytków wytycza się

w dwóch głównych kierunkach:

1. udokumentowanie m.in. w formie kart ewidencyjnych zabytków architek-

tury i budownictwa oraz kart zabytków ruchomych, a także ich inwenta-

ryzacja, utworzenie bazy danych o obiektach zabytkowych z terenu gmi-

ny.

2. Upowszechnienie i promocja dziedzictwa kulturowego, połączone z edu-

kacją regionalną młodzieży szkolnej,

3. ochrona układów przestrzennych

4. tworzenie nowych miejsc pracy

5. określenie potrzeb rewitalizacji zabytków

6. pozyskanie środków finansowych na odnowę zabytków

7. odnowa wybranych zabytków

8. promocja zabytków

9. edukacja regionalna młodzieży szkolnej

10.ustalenia dotyczące zabytków w planie zagospodarowania przestrzenne-

go.

11.udzielanie dotacji gminnych na prace remontowe przy obiekcie zabytko-

wym będącym własnością prywatną, parafialną, itd.
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12.powstawanie nowych oraz rozwój istniejących izb pamięci, np. istniejąca

izba pamięci K.W.K. „Dębieńsko”, powstająca izba historyczna osiedla

patronackiego na terenie Czerwionki (w obrębie osiedla patronackiego).

Ad. 1. Dokumentowanie zabytków gminy, inwentaryzacja obiektów zabyt-

kowych, utworzenie bazy danych o obiektach zabytkowych z terenu gminy.

Obiekty zabytkowe (zarówno ruchome,  jak  i  nie  ruchome) na  terenie  gminy

Czerwionka – Leszczyny są stosunkowo słabo udokumentowane. Brak doku-

mentacji konserwatorskiej zarówno w formie studialnej, jak i ewidencyjnej, sze-

roko  rozpowszechnionej  w środowisku  konserwatorskim w formie  tzw.  kart

ewidencyjnych  zabytków architektury  i  budownictwa,  zwanych  powszechnie

„białymi kartami”. Opracowywana wraz z niniejszą dokumentacją Gminna Ewi-

dencja Zabytków ma m.in. na celu rozpoznanie zasobu zabytkowego gminy. Jej

podstawą ą tzw. karty adresowe Gminnej Ewidencji Zabytków. Jednakże karty

te zawierają jedynie podstawowe informacje o obiekcie (tj. adres, zdjęcie, okre-

ślenie czasu powstania). Brak innych ważnych informacji o zabytkach dziedzic-

twa kulturowego: materiału z którego wykonany jest obiekt, funkcji, własności,

stanu zachowania, opisu, danych bibliograficznych i archiwalnych, jego historii,

określenia stylu w którym jest wykonany i autora projektu. Dla lepszego rozpo-

znania zasobu zabytkowej gminy zasadnym jest wykonanie bardziej szczegóło-

wej dokumentacji, czy to w formie zagadnień typologicznych (traktowanych te-

matycznie), czy też w formie kart ewidencyjnych zabytków architektury i bu-

downictwa tzw. białych kart indywidualnych obiektów lub innej dokumentacji

ewidencyjnej. Wskazana pierwsza forma opracowania winna obejmować obiek-

ty jednego typu, w ich historycznym rozwoju. W pierwszej kolejności  należy

opracować typy obiektów, których istnienie jest zagrożone (obiekty folwarczne,

przemysłowe, chałupy drewniane, zagrożone przekształceniami, modernizacja-

mi, adaptacjami).
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Ponadto, do działań związanych z inwentaryzacją powinno zaliczyć :

a) Określenie stosunku własności obiektów zabytkowych przy współpracy

ze Starostwem Powiatowym w Rybniku

b) Bieżące nanoszenia zmian w ewidencji obiektów zabytkowych wynika-

jących ze zmiany stanu faktycznego przez osobę prowadzącą ewidencję.

Ad  2.  Upowszechnianie  i  promocja  dziedzictwa  kulturowego,  połączone

z edukacją regionalną młodzieży szkolnej.

Utworzenie ww. dokumentacji o charakterze ewidencyjnym i fotograficz-

nym może  stanowić  bazę  danych  dla  obiektów zabytkowych na  terenie

gminy. Może ona mieć różne formy: czy tradycyjnego wydawnictwa. Zało-

żonej strony internetowej obiektów zabytkowych (aktualizowaną i posze-

rzaną z  biegiem lat).  Ważnym dla  zachowania  dziedzictwa kulturowego

jest jego upowszechnianie wśród mieszkańców. Tylko poznanie wartości

obiektów zabytkowych i docenienie ich przez właścicieli,  użytkowników

i innych mieszkańców pozwoli na dalsze trwanie i funkcjonowanie zabyt-

ków. Cele te osiągnąć można m.in. wydając publikacje o charakterze popu-

larno-naukowym i bezpłatne foldery w ramach promocji gminy, czy mia-

sta, monografie historyczne. Sugeruje się zainicjowanie działań edukacyj-

nych i popularyzatorskich prowadzonych przez szkoły i gminne instytucje

kultury( np. lekcje muzealne), organizowanie konkursów fotograficznych

i innych konkursów (np.:  dotyczących opowieści  o historii  zabytkowych

budynków w gminie – domu rodzinnego, domu sąsiada, kapliczki, krzyża

i innych). Ważnym elementem upowszechniania wśród mieszkańców oraz

przybyłych turystów, może być opracowanie szlaków związanych z dzie-

dzictwem kulturowym gminy, np. szlaku obiektów zabytkowych, występu-

jących na terenie gminy ( nie tylko wpisanych do rejestru zabytków), szla-

ku łączącego miejsca związane z historią, czy szlaku obiektów małej archi-

tektury sakralnej.
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Ad 3. Objęcie ochroną układów przestrzennych:

a) Opracowanie wraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i Ko-

misją  Ochrony Środowiska norm prawa miejscowego dla  układów prze-

strzennych otoczenia obiektów zabytkowych

b) Dostosowanie prawa miejscowego do potrzeb ochrony układów prze-

strzennych otoczenia obiektów zabytkowych.

Ad 4. Wpływ ochrony zabytków na tworzenie nowych miejsc pracy:

a) Promowanie istniejących szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych

przebiegających w pobliżu  obiektów zabytkowych gminy Czerwionka  –

Leszczyny w ramach zadań własnych z zakresu promocji gminy

b)  Projektowanie  nowych  ścieżek  rowerowych  i  szlaków  turystycznych

obejmujących obiekty zabytkowe oraz szlaku obejmującego Górę Ramża

w gminie.

c) Rewitalizacja osiedla patronackiego w Czerwionce.

Ad 5. Określenie potrzeb rewitalizacji zabytków:

a) Kalkulacja kosztów rewitalizacyjnych dla wybranych obiektów

Ad 6. Pozyskiwanie środków finansowych na odnowę zabytków:

a) Pozyskiwanie środków zewnętrznych na odnowę zabytków, opracowa-

nie dokumentacji i złożenie wniosku.

Ad7. Odnowa wybranych zabytków:

a)  Dokonanie  wspólnie  z  organizacjami  społecznymi  zajmującymi  się

ochroną zabytków i mieszkańcami wyboru najpotrzebniejszych prac rewi-

talizacyjnych przy obiektach zabytkowych

b) Dołączenie wybranych koniecznych prac rewitalizacyjnych do „Progra-

mu Opieki nad Zabytkami na terenie gminy Czerwionka – Leszczyny na

lata 2010-2014”.
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Ad 8. Promocja zabytków dla celów turystycznych:

a) Zamieszczenie danych o zabytkach w informatorach gminnych i infor-

matorach turystycznych

b)  Udostępnienie  dla  potrzeb  turystyki  obiektów  zabytkowych,  których

właścicielem jest gmina Czerwionka – Leszczyny

c) Wykonanie znaków informacyjnych dla obiektów zabytkowych

d) Opracowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych obiektów zabyt-

kowych

e) Umieszczenie tablic informacyjnych w pobliżu obiektów zabytkowych

f)  Włączenie  zabytkowych obiektów przemysłowych (m.in.  Gichta)  oraz

osiedla patronackiego w Czerwionce w „Szlak Śląskich Zabytków Techni-

ki” (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego).

g) Uczestnictwo w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

Ad. 9. Opracowanie i udostępnienie dokumentacji historycznej zabytków:

a) Opracowanie i udostępnienie dokumentacji historycznej poszczególnych

zabytków na podstawie dostępnych opracowań o historii  miasta i  gminy

Czerwionka – Leszczyny

b)  Uzupełnienie  dokumentacji  historycznej  poszczególnych  zabytków

o materiały archiwalne uzyskiwane w miarę prowadzonych poszukiwań

Ad. 10. Opracowanie ścieżki dydaktycznej w ramach edukacji regionalnej:

a) Opracowanie wspólnie z nauczycielami podręcznika edukacji regional-

nej  dla  gminy Czerwionka – Leszczyny uwzględniającego problematykę

ochrony zabytków

b) Wraz z nauczycielami opracowanie ścieżki edukacyjnej ukazującej po-

szczególne zabytki Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
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Ad. 11. Współpraca z mediami lokalnymi w zakresie ochrony zabytków:

a) Bieżące informacje dla mediów lokalnych o problemach ochrony zabyt-

ków oraz inicjatywach podejmowanych w tym zakresie.

b) Przekaz informacji o działalności izb pamięci itd.

XI.III.Dotacje.

Podstawowym  warunkiem  udzielania  dofinansowania  jest  wpis  do

rejestru zabytków obiektu, na który czynione są starania o dotacje (do rejestru

„A” – zabytki nieruchome, do rejestru „B” – tzw. zabytki ruchome. do rejestru

„C” – zabytki archeologiczne).

O  dotację  może  się  ubiegać  właściciel  lub  posiadacz  zabytku  albo

jednostka posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

O dofinansowanie można ubiegać się m.in. u:

Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (termin składania

wniosków: do 30 listopada i 31 marca),

Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Katowicach  (termin  składania

wniosków: do 28 lutego – o dotację na prace planowane w danym roku, do 30

czerwca – o refundację).

Zarówno u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, jak

i u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie można się starać

o dotacje  na  planowane  prace  (w  cyklu  jednorocznym),  jak  i  o  refundację

kosztów  poniesionych  na  prace  przeprowadzone  w  okresie  trzech  lat

poprzedzających rok złożenia  wniosku  (na  całość  prac  ujętych pozwoleniem

konserwatorskim, zakończonych i odebranych przez urząd konserwatorski).

• w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Katowicach  (termin  ogłaszany

indywidualnie – na stronie internetowej urzędu - www.silesia-region.pl,

zakładka konkursy)

• w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

• Funduszu Kościelnym.

Dotacje z Funduszu Kościelnego są udzielane wyłącznie na planowane
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remonty  i konserwację  zabytkowych  obiektów  o  charakterze  sakralnym i  to

tylko  na  wykonywanie  podstawowych  prac  zabezpieczających  sam  obiekt

(w szczególności  remonty  dachów,  stropów,  ścian  i  elewacji,  osuszanie

i odgrzybianie,  izolację,  remonty  i  wymianę  zużytej  stolarki  okiennej

i drzwiowej,  instalacji  elektrycznej,  odgromowej,  przeciwwłamaniowej

i przeciwpożarowej itp.). Z Funduszu nie finansuje się remontów i konserwacji

obiektów  towarzyszących  (takich  jak  np.:  dzwonnice  wolnostojące,  krzyże),

ruchomego  wyposażenia  obiektów  sakralnych  (takich  jak  np.:  obrazy,

ikonostasy, stalle, epitafia, szaty i naczynia liturgiczne, instrumenty muzyczne,

dzwony) oraz otoczenia świątyni, a także stałych elementów wystroju wnętrz

(takich jak np.: polichromie, freski, witraże i posadzki).

Ponadto  prywatni  właściciele,  związki  wyznaniowe  (np.  Parafie)  itp.

mogą  się  starać  o  dotację  na  dofinansowanie  prac  konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w jednostkach samorządu

na szczeblu gminy i powiatu. Każda z instytucji dofinansowujących prace przy

zabytkach  ma indywidualne  zasady przyznawania  dofinansowania,  oddzielne

formularze i może wymagać różnych załączników. 

W  części  gmin  Województwa  Śląskiego  na  stałe  funkcjonuje  w  ich

budżecie fundusz dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub

robót budowlanych przy zabytku, a radni corocznie podejmują uchwałę co do

jego wysokości, a w późniejszej fazie określają jego beneficjentów. Występują

też  gminy  w województwie,  które  każdorazowo  indywidualnie  określają

beneficjenta i kwotę dotacji (uchwałą rady).

W  poszczególnych  jednostkach  samorządu  (zarówno  na  szczeblu

Województwa - Urzędzie Marszałkowskim, jak i na szczeblu powiatu i gminy)

oraz w Funduszu Kościelnym można się starać o dotacje na prace planowane

(zazwyczaj w cyklu jednorocznym).

W  Ministerstwie  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie,

u Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Katowicach  oraz  w  Urzędzie

Marszałkowskim w Katowicach dofinansowanie może zostać udzielone na:
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1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych  lub  arche-
ologicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworze-
nie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo
ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej  przynależności  zabytku,  jeżeli  odtworzenie  to
nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okien-
nic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowe-
go, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w za-
bytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabyt-
ków  archeologicznych  nieruchomych  o  własnych  formach  krajobrazo-
wych;

15. działania  zmierzające  do  wyeksponowania  istniejących,  oryginalnych
elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wy-
konania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa
w pkt 7-15;

17. zakup  i  montaż  instalacji  przeciwwłamaniowej  oraz  przeciwpożarowej
i odgromowej.
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W w/w instytucjach można starać się o dofinansowanie do 50 % kosztów

wykonania prac ujętych w pkt. 1-17. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość

historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod

względem  technologicznym  prac  lub  gdy  jego  stan  zachowania  wymaga

niezwłocznego  podjęcia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót

budowlanych,  można  starać  się  o  dofinansowanie  do  100%  kosztów

potrzebnych na przeprowadzenia tych prac.
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XII. SPISY.

XII.I. Spis obiektów kubaturowych.

Tabela 2: Spis obiektów kubaturowych.

L.P. OBIEKT ADRES

BEŁK

1. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 31 B

2. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUB
LICZNEJ –DOM 
SPOKOJNEJ STAROŚCI - DAWN
Y ZAKŁAD LUKASA 

ULICA GŁÓWNA 51

3. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA GŁÓWNA 67

4. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 74

5. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 76

6. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA GŁÓWNA 88

7. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 94

8. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 107

9. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 116

10. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 180

11. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 126

12. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA GŁÓWNA 127

13. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA GŁÓWNA 133

14. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 139

15. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 161

16. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 189

17. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA GŁÓWNA 197

18. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁÓWNA 227

19. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA JASNA 72 D

20. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLE

ULICA KOŚCIELNA 4

21. KOŚCIÓŁ DREWNIANY PW. ŚW. 
MARII MAGDALENY

ULICA KOŚCIELNA 6
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L.P. OBIEKT ADRES

22. BUDYNEK MIESZKALNY- 
DAWNA PLEBANIA

ULICA KOŚCIELNA 6

23. BUDYNEK GOSPODARCZY 
PRZY DAWNEJ PLEBANI 

ULICA KOŚCIELNA 6

24. STARY MOST NA BIERAWCE ULICA MAJĄTKOWA (OKOLICE 
FOLWARKU)

25. ZESPÓŁ FOLWARCZNY ULICA MAJĄTKOWA 

CZERWIONKA

26. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA 3 MAJA 13

27. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - BIBLIOTEKA

ULICA 3 MAJA 15

28. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA 3 MAJA 19

29. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA  3 MAJA 20

30. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 22

31. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 26

32. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 28

33. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 30

34. BUDYNEK MIESZKALNO – 
USŁUGOWY – DAWNY SKLEP 
JOSEFA SCHYMURY

ULICA 3 MAJA 32

35. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA – DAWNY 
KOPALNIANY SCHLAUFHAUS

ULICA 3 MAJA 36

36. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – KOMENDA 
POLICJI – DAWNY DOM 
URZĘDNICZY KOPALNI 
„BEAMCIOK”

ULICA 3 MAJA 40

37. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SZKOŁA

ULICA 3 MAJA 42

38. BUDYNEK GOSPODARCZY ALEJA ŚW. BARBARY 3

39. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – URZĄD GMINY – 
DAWNY PAŁAC

ALEJA ŚW. BARBARY 6

40. BUDYNEK USŁUGOWY ULICA FURGOŁA 1
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L.P. OBIEKT ADRES

41. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 2

42. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 4

43. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA FURGOŁA 6

44. BUDYNEK MIESZKALNO – 
USŁUGOWY – DAWNY SKLEP 
AUGUSTA BLACHUTY

ULICA FURGOŁA 11

45. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 12

48. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA FURGOŁA 23

50. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 32

51. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 36

52. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 40

53. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 39

54. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 41

55. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA FURGOŁA 42

57. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 50

58. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 52

60. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 57

61. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 58

62. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 59

63. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 63

65. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 65

66. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SZKOŁA

ULICA FURGOŁA 67-71

68. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA FURGOŁA 117

69. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 1

70. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA  GEN. HALLERA 2

71. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 3

72. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 4

73. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 5

74. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 6

75. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 7

76. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 8

77. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 9

CZERWIONKA-LESZCZYNY 132

Id: AC3266CC-D6EE-4E8A-819A-6F505DB3C49F. Podpisany Strona 132



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

L.P. OBIEKT ADRES

78. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 10

79. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GEN. HALLERA 11

80. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁOWACKIEGO 1

81. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁOWACKIEGO 2

82. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁOWACKIEGO 3

83. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁOWACKIEGO 4

84. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁOWACKIEGO 5

85. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA GŁOWACKIEGO 6

86. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 1

87. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 2

88. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 3

89. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 4

90. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 5

91. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 6

92. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 7

93. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SZKOŁA

ULICA KOMBATANTÓW  8

94. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOMBATANTÓW 9

95. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 1

96. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 2

97. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 3

98. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 4

99. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 5

100. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 7

101. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOŚCIUSZKI 8

102. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 1

103. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 2

104. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 3

105. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 4

106. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 5

107. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 6

108. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 7

109. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 8

110. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 9
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L.P. OBIEKT ADRES

111. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 10

112. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MICKIEWICZA 11

113. BUDYNEK MIESZKALNO - 
USŁUGOWY

ULICA PARKOWA 3

115. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 1

116. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 2

117. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 3

118. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 4

119. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 5

120. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 6

121. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 7

122. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 8

123. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 9

124. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 10

125. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 11

126. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 12

127. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 13

128. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SŁOWACKIEGO 15

129. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 1

130. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 1

131. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 3

132. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 4

133. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 5

134. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 6

135. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 7

136. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 8

137. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 9

138. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 10

139. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SZKOŁA

ULICA WOLNOŚCI 11

140. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA  WOLNOŚCI 12

141. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 13

142. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 14

143. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 15
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144. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 16

145. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 17

146. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 18

147. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 19

148. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 20

149. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 21

150. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 22

151. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 23

152. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 24

153. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 25

154. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 26

155. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 28

156. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 30

157. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 32

158. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 34

159. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 36

160. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 38

161. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 40

162. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 42

163. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 44

164. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 46

165. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 48

166. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 50

167. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WOLNOŚCI 52 -54

CZUCHÓW

168. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-
AUGSBURSKI

ULICA 3 MAJA 45

169. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 51 

170. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY - DAWNY DOM 
HANDLOWY AUGUSTYNA 
OPEŁKI

ULICA 3 MAJA 77

171. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 78
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172.  BUDYNEK MIESZKALNY – 
DAWNY DWÓR

ULICA 3 MAJA 85

173. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 92

174. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. 
WNIEBOWSTĄPIENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ULICA 3 MAJA 98

175. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA 3 MAJA 100

176.  BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY - DAWNA 
GOSPODA FRIEDRICHA BOLIKA

ULICA GLIWICKA 1

177. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SZKOŁA

ULICA GLIWICKA 2

178. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA KOCHANOWSKIEGO 12

179. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOCHANOWSKIEGO 13

181. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA KOCHANOWSKIEGO 37

183. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – DWORZEC PKP

ULICA KOLEJOWA 6

184. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOPALNIANA 7

185. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOPALNIANA 9

186.  BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLE – 
DAWNA SIEDZIBA DOZORU 
GÓRNICZEGO

ULICA MŁYŃSKA 2

187. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA PRZYJAŹNI 2

188. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA PRZYJAŹNI 6

189. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA RYBNICKA 42

190. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA RYBNICKA 44

191. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA RYBNICKA 46

192. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA RYBNICKA 48

193. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA RYBNICKA 50

194. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZEWCZYKA 17

DĘBIEŃSKO

196. BUDYNEK MIESZKALNY – 
ZABUDOWANIA FOLWARCZNE

ULICA BEŁKOWSKA 6
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197. BUDYNEK MIESZKALNY – 
ZABUDOWANIA FOLWARCZNE

ULICA BEŁKOWSKA 7

198. BUDYNEK MIESZKALNY – 
ZABUDOWANIA FOLWARCZNE

ULICA BEŁKOWSKA 8, 9

200.  BUDYNEK DAWNEJ STRAŻY 
POŻARNEJ (NAPRZECIW OSP)

ULICA BEŁKOWSKA 1

201.  BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY - DAWNA 
RESTAURACJA

ULICA ZABRZAŃSKA/GRABOWA 45

202. BUDYNEK USŁUGOWY- 
DAWNA RESTAURACJA ALICE 
CIPPA

ULICA JESIONKA/BEŁKOWSKA 45

203. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA KAŁUŻY 29

205. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA ZABRZAŃSKA 15

207. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLE 
-DAWNA SZKOŁA

ULICA ZABRZAŃSKA 25/PROSTA

210. KOŚCIÓŁ PRAFIALNY P.W. ŚW. 
JERZEGO

ULICA ZABRZAŃSKA/BOROWA 4

211. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ODRODZENIA 67

212. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ODRODZENIA 69

213. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ODRODZENIA 95

KSIĄŻENICE

214. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KLIMKA 41

215. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 57

216. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. 
NIEPOKALANEGO SERCA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ULICA KLIMKA/POJDY

217. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 72

218. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 73

219. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 147

LESZCZYNY

220. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – DWORZEC PKP

ULICA DWORCOWA

221. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KS. DR MUSIOŁA 5

222. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 17

223. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 28
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224. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ – BIBLIOTEKA – 
DAWNY PAŁAC

ULICA POJDY 35

225. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 37

226. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA  POJDY 51

227. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 71

228. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SZKOŁA

ULICA POJDY 77

229. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 80

230. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 82

231. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POJDY 96

232. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. 
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

ULICA POJDY 104

233. KAPLICA PRZY KOŚCIELE ULICA POJDY 104

234. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POLNA 8

235. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POLNA 12

236. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4

237. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA RYBNICKA 95

238. WILLA DWORSKA BARTELA ULICA NOWY DWÓR 3

239. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA  NOWY DWÓR 4

240. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA NOWY DWÓR 5

PALOWICE

241. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA DĘBOWA 11

242. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA KOLONIA 51

243. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZEROKA 1

244. DAWNA SZKOŁA, BUDYNEK 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ULICA SZKOLNA 4

245. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 20

246. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 21

247. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 31

248. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 42

249. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 48

250. DWÓR ULICA WIEJSKA 67/BEŁKOWSKA

251. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 66

252. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 97
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253. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. 
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

ULICA WOSZCZYCKA 17 A

PRZEGĘDZA

254. LEŚNICZÓWKA „SZCZOTKI” I 
BUDYNKI GOSPODARCZE 

ULICA KAMIEŃSKA 1/MIKOŁOWSKA

255. STODOŁA PRZY LEŚNICZÓWCE ULICA KAMIEŃSKA 1

256. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA LEŚNA 3

257. BUDYNEK MIESZKALNO-
USLUGOWY

ULICA MIKOŁOWSKA 26

258. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MIKOŁOWSKA 40

259. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA MIKOŁOWSKA 42, 44

260.  BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY -DAWNA 
RESTAURACJA Z SALĄ 
BIESIADNĄ

ULICA MIKOŁOWSKA 53

261. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 12

262. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 17

263. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 23

264. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 29

265. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 61/POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH

STANOWICE

266. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ŚCIEGIENNEGO 9

267. BUDYNEK MIESZKALNY – 
DAWNY FOLWARK

ULICA ŚCIEGIENNEGO 18

268. BUDYNEK MIESZKALNY – 
DAWNY FOLWARK

ULICA ŚCIEGIENNEGO 22

269. BUDYNEK MIESZKALNY – 
DAWNY FOLWARK

ULICA ŚCIEGIENNEGO 24

270. BUDYNEK MIESZKALNY – 
DAWNY FOLWARK

ULICA ŚCIEGIENNEGO 26

271. BUDYNEK MIESZKALNY – 
DAWNY FOLWARK

ULICA ŚCIEGIENNEGO 28

272. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY- DAWNA 
RESTAURACJA Z SALĄ 
BIESIADNĄ

ULICA SZKOLNA 1

273. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 15

274. BUDYNEK MIESZKALNO-
GOSPODARCZY

ULICA SZKOLNA 27
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275. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA SZKOLNA 34

276. BUDYNEK MIESZKALNO-
GOSPODARCZY

ULICA WYZWOLENIA 20

277. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WYZWOLENIA 55

278. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WYZWOLENIA 83

279. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WYZWOLENIA 89

280. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WYZWOLENIA 95

281. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WYZWOLENIA 103

282. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. 
ŚW. JACKA

ULICA ZWYCIĘSTWA 6

283. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ZWYCIĘSTWA 29

284. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ZWYCIĘSTWA 69

285. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA ZWYCIĘSTWA 70

SZCZEJKOWICE

286. DAWNA WILLA, OBECNIE 
RESTAURACJA

ULICA  RYBNICKA/WIEJSKA 45

287. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 6

288. BUDYNEK MIESZKALNY ULICA WIEJSKA 8

289. BUDYNEK MIESZKALNO-
USŁUGOWY

ULICA WIEJSKA 84

290. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ- DWORZEC PKP

ULICA WIEJSKA

291. BUDYNEK GOSPODARCZY ULICA WIEJSKA/GOSPODARCZA

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

1. BUDYNEK PRZEMYSŁOWY – 
DAWNA CEGIELNIA

ULICA LEŚNA

2.  KOPALNIA WĘGLA 
KAMIENNEGO „DĘBIEŃSKO”

ULICA 3 MAJA 44

3. OBIEKT PRZEMYSŁOWY TZW. 
GICHTA – POZOSTAŁOŚĆ HUTY
„WALESKA”

LAS NA GRANICY Z ŻORAMI MAD 
STAWEM GARBOCZ
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XII.II.Spis obiektów małej architektury.

Tabela 3: Spis obiektów małej architektury

L.P. OBIEKT ADRES

BEŁK

1. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA GŁÓWNA 111

2. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA GŁÓWNA 133

3. CMENTARZ ULICA GŁÓWNA

4. KAPLICA CMENTARNA ULICA GŁÓWNA

5. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA KOŚCIELNA 5

6. OTOCZENIE KOŚCIOŁA 
DREWNIANEGO

ULICA KOŚCIELNA

7. OTOCZENIE KOŚCIOŁA 
DREWNIANEGO, KRZYŻ 
KAMIENNY

ULICA KOŚCIELNA

8. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA ULICA KOŚCIELNA/WOLNOŚCI

9. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA PALOWICKA 11

10. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA PALOWICKA 166

CZERWIONKA

11. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA FURGOŁA/PARKOWA

12. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA FURGOŁA 67

13. CMENTARZ ULICA PARKOWA

CZUCHÓW

14. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA ULICA 3 MAJA 85

15. CMENTARZ ULICA CMENTARNA

16. KAPLICA NA CMENTARZU ULICA CMENTARNA

DĘBIEŃSKO

17. CMENTARZ ULICA PROSTA

18. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA ZABRZAŃSKA

KSIĄŻENICE

19. CMENTARZ ULICA POJDY

20. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA ULICA POJDY

LESZCZYNY

21. CMENTARZ ULICA POJDY

22. STARY CMENTARZ ULICA POJDY
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23. KAPLICZKA 
ARCHITEKTONICZNA

SKRZYŻOWANIE POJDY I 
CZEREŚNIOWEJ

PALOWICE

24. KRZYŻ KAMIENNY ULICA PALOWICKA/KOLONIA

25. KRZYŻ KAMIENNY ULICA WIEJSKA 20

26. KRZYŻ KAMIENNY ULICA WIEJSKA 60

27. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA 
P.W. ŚW. JANA NEPOMUCENA

ULICA WIEJSKA 64/BEŁKOWSKA

28. KRZYŻ KAMIENNY ULICA WIEJSKA 104

29. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA ULICA 
WOSZCZYCKA/WIEJSKA/SZEROKA

PRZEGĘDZA

30. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA 
PRZY KOŚCIELE

ULICA MIKOŁOWSKA

31. KAPLICZKA SŁUPOWA ULICA MIKOŁOWSKA 44

32. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA MIKOŁOWSKA 54

33. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA POWSTAŃCÓW 9

STANOWICE

34. CMENTARZ ULICA ZWYCIĘSTWA

35. KAPLICZKA PRZY KOŚCIELE ULICA ZWYCIĘSTWA

36. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA ZWYCIĘSTWA 76

SZCZEJKOWICE

37. KAPLICA ARCHITEKTONICZNA ULICA RYBNICKA 6

38. KRZYŻ KAPLICZKOWY ULICA RYBNICKA 6/LEŚNA
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XII.III.Spis fotografii.

Ilustracja 1: Czerwionka, ul. 3 Maja...................................................................10
Ilustracja 2: Czerwionka, ul. Wolności...............................................................12
Ilustracja 3: Czuchow, widok na hałdy od strony ul. Furgoła............................21
Ilustracja 4: Kopalnia Dębieńsko - widok z Czuchowa......................................29
Ilustracja 5: Palowice, widok na staw Gichta.....................................................36
Ilustracja 6: Przegędza, ul. Mikołowska.............................................................38
Ilustracja 7: Widok na hałdy w Czerwionce.......................................................45
Ilustracja 8: Park w Czuchowie...........................................................................70
Ilustracja 9: Park w Czerwionce.........................................................................73

XII.IV.Spis tabel.

Tabela 1: Wykaz zabytkowych obiektów przemysłowych.................................46
Tabela 2: Spis obiektów kubaturowych............................................................130
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Majerski, Czerwionka Leszczyny 2004

13. Kloch  Bogdan,  Szczejkowice  Zarys  dziejów,  Czerwionka-Leszczyny
2004; 

14. Musiolik Sylwester, Palowice Droga do parafii, Czerwionka-Leszczyny
2000; 

15. Polak Henryk, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002;

16. Po obu brzegach rzeki, red. J. mokrosz, Katowice-Rybnik 2009

17. Profaska Bolesław, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998;

18. Tenże, Rok 1305, w: Dialog regionów Śląsk – tożsamość, Materiały z II
Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski
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Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 21 października 2005, red.
S. Krawczyk, P. Majerski, Czerwionka-Leszczyny 2006;

19. Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej, w: Zeszyty Ryb-
nickie 8 Konferencje; red. B. Kloch i D. Keller, Rybnik 2009;

20. Snoch B., Górnośląski leksykon biograficzny, wydanie drugie, Katowice
1994;

21. Trudne bogactwo pogranicza, red. J. Mokrosz, Katowice-Rybnik 2008  

22. Warczok U., Ratajczak R., Woźnica Cz., 100 lat Kopalni Węgla Kamien-
nego „Dębieńsko”, Czerwionka-Leszczyny 1998;  

23. Zając Tomasz, Czerwionka w powstańczym zrywie, Czerwionka-Lesz-
czyny 2001;

24. Zieleźna Weronika, Właściciele majątku, kolonie i przysiółki, Czerwion-
ka- Leszczyny 2001;

25. Taż, Leszczyny Dzieje wsi od jej założenia do zakończenia I wojny świa-
towej, Czerwionka-Leszczyny 1998 

26. Z kart historii powiatu rybnickiego, w: Zeszyty Rybnickie 6 Konferen-
cje; red. D. Keller, Rybnik 2008;

27. Żukowski A., Okazałe drzewa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Czerwionka-Leszczyny 1997

28. Żukowski A., Gudzik A., Szlakami Zielonego Śląska, Czerwionka-Lesz-
czyny 2002   

29. 775 lat Książnic, red. R. Ratajczak, Czerwionka-Leszczyny 1998;
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