
ZAI/IEKWPREZENCIE

(z historii WspÓlnoty Gruntowej
w Siewierzu)

Melu gości odwiedzaj ących Siewierz zachwyca się naszym Zamkiem i błoniami wokÓł niego. Urok tego
miej sca dostrzegł tal.rŻe Starosta Będziriski podczas organizowanych przez powiat ,,Dożynek 2007'.' obiecująp
organizację nat1m terenie nastglnej duzej impreąy plenerowej '

Warto zatem wiedziec, że możliwości takie zaistriĄ w istocie dzięki Społce dla Zagospodarowania WspÓlnoty
lrśno-Gruntowej w Siewierzu. Do 20 grudnia 1974 roku Zamek i tereny wokÓł niego (w znacmej części), byĘ
prywatnąwłasnościąmieszkarica Siewierza - Tadeusza Piotra Ruska' Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego
roieku wplanach rozwojowych Ówczesnych władz Miasta i Gminy Siewierz. kierowanych przez naczelnika Mariana

erskiego, powstała koncęcja stworzenia w tym miej scu '.Parku Miej skiego w Siewieml''. W realizacji pomysłu
postanowili pomÓc członkowie SpÓłki. Na dorocznym. ogÓlnym zebraniu członkÓw SpÓłki dnia
10lutego 1974 roku podjęli uchwałę nr4 o zakupie tego tercNzprzeznac7oniem,,pod budowę parku miejskiego
dla mieszkaricÓw miasta i gminy Siewierz oraz turystriw''. SpÓłka zapłaciła za dv e działki o numerach
geodezyjnych 553.1 i 5539/9' o łącznej powierzchni 4 h ektary 9947 m2, kwotę 626 836 zł. odpowiadało to
wÓwczas ok. dwustu średnim pensjom i sanowiło wydatek, na ktÓry z pewnościąnie było stać miej skiego budirctu.

W akcie notarialn1m umowy sprzeda:Ę, sporządzonym w Panstwowym Biurze Notarialnym w Zawierciu
zapisano, żrc własność działek przechodzi na Skarb Paristwą natomiast wypłaty należności na rzecz Tadeusza
Piotra Ruska doko na zatząd Społki. W paragrafie ,,6'' dokumentu stwierdzono: ,,Strony rvyjaśniają' że na
sprzedanej działce nr geod. 5537 w Siewierzu znajduj ą się ruiny zarnku zabytkowego '' '

Na mocy ustaw tworząpych pierwszy szczebel samorządu terytorialnego Zamek i błonia wokoł niego stały się
własnościąGminy Siewierz' Kontowersyjny pomysł sprz edaĘ Zarnkl,wysmięty przez poprzedniego burmistrzą
nie zyskał poparcia mieszkaricÓw Siewierza. obecne plany stworzenia w Ęm miejscu przestrzeni sfuĄcej promocji
miasta i szeroko rozumianemu wypoc4ynkowi, w ocrywisty sposÓb nawią.zujądo koncepcji i projektow sprzed lat.
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