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Protokół Nr 3/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 25 lutego 2019 roku 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny,          
który powitał wszystkich zebranych. 
Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 2/2019 z Komisji w dniu 22 stycznia 2019 roku przyjęto „jednogłośnie”       
7 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król omówiła „Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022”. Program 
jest zgodny z założeniami strategicznych dokumentów obowiązujących w naszej 
gminie, przedstawiła założenia programowe i priorytety – w tym roku jest to 
rewitalizacja zameczku w Leszczynach wraz z otoczeniem. Wyjaśniła czym się różni 
rejestr zabytków od ewidencji zabytków. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda odniósł się do sprawy zamku w Palowicach. 
Powiedział, że jest o w rękach prywatnych i nie było to najlepsze rozwiązanie. Od lat 
nabywca pozwala, aby niszczał. A jest to najładniejszy zabytek w całej gminie. 
Szkoda by było gdyby podzielił los dworca kolejowego w Palowicach. Trzeba by było 
znaleźć rozwiązanie tego problemu. 
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik powiedział, że moglibyśmy udzielić na 
remont zamku dotacji. Natomiast nasuwa się pytanie jaką kwotą dysponujemy. 
Dotacje na remont zabytku można pozyskać z różnych źródeł i je łączyć, jednak 
właściciel chyba nie jest tym zainteresowany, ponieważ żadnego wniosku nie 
dostaliśmy. 
Lucyna Król dodała, że tam na pewno potrzebne są duże środki. Ale właściciel nigdy 
nie wystąpił do nas o dotację.  Ponadto przy sprzedaży zamku były zapisy w akcie 
notarialnym zobowiązujące właściciela do wykonania remontu w określonym czasie.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy wpłynął wniosek o jakąś dotację na zameczek 
w Palowicach. 
Lucyna Król odpowiedziała, że właściciel złożył do starostwa dokumenty                             
o pozwolenie na budowę, jednak o dotację nie wystąpił. Część prac wykonał 
samodzielnie.  
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Ad. 4 
W sprawach bieżących Dyrektor ZGM Marian Uherek omówił prace związane                    
z rewitalizacją zameczku w Leszczynach. Powiedział, że powstanie tam centrum 
spotkań międzypokoleniowych. OPS będzie miał tam swoją działalność. Inwestycja 
już ruszyła, mimo iż przetarg był skomplikowany. Umowę podpisano w grudniu, 
przekazano plac budowy i prace się rozpoczęły. Do jesieni mają zamknąć się prace 
budowlane i ziemnie, a zimą będzie robiona wykończeniówka, wiosną nastąpi 
dosadzenie zieleni. Termin zakończenia jest przewidziany na kwiecień 2020 roku. 
Jest tam przewidziana część zabytkowa oraz rekreacyjno-społeczna. W środku 
będzie świetlica środowiskowa oraz pomieszczenia dla grup społecznych.                              
Na zewnątrz będzie podział na trzy kręgi – dla dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie 
tam również boisko zamieniane zimą w lodowisko wraz z wypożyczalnią łyżew. Cały 
projekt musiał być skonsultowany z konserwatorem zabytków. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy boisko/lodowisko będzie w zarządzaniu 
gminy? 
Marian Uherek odpowiedział, że na czas trwałości projektu na pewno gmina będzie 
nim zarządzała, potem raczej także. Łyżwy i lodowisko będą bezpłatne. 
Radny Bogdan Knopik zapytał jaki jest koszt tego zadania. 
Grzegorz Wolnik odpowiedział, że 14 mln zł z czego mamy 50% dofinansowania.  

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz          

 

Wiceprzewodniczący Komisji  

radny Grzegorz Wolny 


