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INTERPELACJA
w sprewie stanu technicznego budynku Micjskiego Oirodka Kultury przy ulicy Wolno6ci 2
w Czerwionce - Leszczynach

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

w zwi4zku z licznymi interwencjami mieszkafc6w korzystajacych z budynku Miejskiego O6rodka
Kultury przy ulicy Wolno6ci 2 w Czerwionce - Lesz.zynach oraz postulatami Rady Dzielnicy
Czerwionka Centrum w tej kwestii, zwracam sig z pro6b4 o:
a) przedstawienie plan6w wladz miasta odno6nie funkcjonowania budynku oraz koncepcji jego
zagospodarowania,
b) przeprowadzenie niezbgdnych remont6w i napraw - zwlaszcza wewn4trz budynku,
c) przystosowanie budynku do korzystania z jego funkcji przez osoby niepelnosprawne,
,-d) przystosowanie budynku do korzystania z jego funkcji przez osoby starsze, k6re akualnie
np. musze z pigtra budynku krgtymi schodami przerireszczac sig do toalet zlokalizowanych
w piwnicach Miejskiego OSrodka Kultury. Nadmieniam w tym kontekScie, 2e budynek jest
siedzib4 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Budynek Miejskiego OSrodka Kultury pzy ulicy Wolno6ci 2 w Czerwionce jest szczeg6lnym
miejscem dla mieszkaicow i byl waznym obiektem dla wielu pokolefi. Jest zabytkiem, kt6ry
powinien sfuZy6 naszej spoleczno6ci, lecz alrualnie wymaga konkretnych decyzji w sprawie
koncepcji
zagospodarowania,
stosownej
dokumentacji
remontowej
i przeprowadzenia takiego remontu, po h6rym budynek znow bgdzie nowoczesn).m obiektem
sfu24cym kolejnym pokoleniom mieszkafic6w naszego miasta.
Izabela Rajca
Urzed Gminy i Miasla
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( wplyw do Urzqdu GiM czenruionka - Leszczyny w dniu 4 marca 2o1g r.),
dotyczqcej budynku Domu Kultury przy ulicy wolnosci 2 w dzielnicy
czerwionka zapewniam, iz Miejski osrodek Kultury w czenruionce
Leszczynach ma na uwadze potrzeby osob niepelnosprawnych oraz os6b
starszych korzystajqcych w ostatnich latach ztego2 obiektu.
Dlatego tez podczas remontu wejscia do budynku przewidziano
rozwiqzania konstrukcyjne umozliwiajqce osobom niepelnosprawnym
korzystanie z przedmiotowego Domu Kultury.

Niewqtpliwie podczas dalszych prac remontowych dojdzie
do sukcesywnej adaptacji obiektu dla potrzeb os6b niepelnosprawnych.
Uwazam tel za zasadne doprowadzenie do rozwiqzan technicznych

ulatwiajqcych dostgp do sanitariat6w.
ze wzglqdu na szeroki zakres oraz wysoki koszt pozqdanych prac
adaptacyjnych, nalezy mie6 na uwadze, iz ich realizacja bgdzie rozlo2ona
na kolejne lata zale2na od Srodk6w finansowych przyznanych przez
Radq Miejskq na ten cel. Szczegolnie, ze wymagane prace remontowe
nie mogq siq ograniczacwylqcznie do remontu toalet czy tez wprowadzaniu
rozwiqzafi wychodzqcych naprzeciw potrzebom os6b niepelnosprawnych.
celowe racjonalne jest bowiem kompleksowe odnawianie budynku
i czynienie obiektu w caloSci bardziej przyjaznym uczestnikom Uniwersytetu
lll Wieku, ktory korzysta i bqdzie korzystal ztego2obiektu.
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