
Pytania  z  dnia 5 marca 2018 r. 

Co do spraw technicznych chcielibyśmy zapytać czy : 

1.  pod pomnikiem planowane będą uroczystości, obchody, czy pomnik stanowi tylko miejsce 

pamięci, w którym nie będą organizowane uroczystości? To bardzo ważne, bo plac 

przewidziany na pomnik jest niewielki. 

2. lokalizacja pomnika dostępna na planu zagospodarowania  musi być dokładnie w punkcie 

7a, czy pomnik może być umieszczony na środku placu, tak jak wskazuje to dolna strzałka na 

mapie załączonej w załączniku? to pozwoliło by  lepiej wykorzystać układ zaprojektowanych 

istniejących już ławek, które otaczają środek placu z każdej strony, jakby sugerując 

lokalizację pomnika na środku placu. 

3. Jaki budżet przewidziany jest na inwestycję? 

4. Czy istniejący system oświetlenia placu można przeprojektować, chodzi o  dwie wysokie 

lampy pomiędzy, którymi miałby znaleźć się pomnik . 

5.  Czy pomnik w założeniu organizatora powinien  upamiętniać bohaterów w walkach o 

odzyskania niepodległości, czy ma mieć wymiar podniosły związany ze stuleciem wolności 

kraju? 

6.  Czy dostępne są zdjęcia oraz materiały historyczne dotyczące lokalizacji pomnika oraz 

historii walki mieszkańców Ryczowa? 

7. Czy pomnik ma służyć całej Gminie Spytkowice, czy  dedykowany jest dla miejscowości 

Ryczów?  

8. Czy istnieją już jakieś oczekiwania, bądź określone sugestię jak pomnik ma funkcjonować? 

 

W dniu 12 marca br. udzielono odpowiedzi: 

 

Ad. pkt. 1   

Pod pomnikiem będą planowane uroczystości. 

Ad. pkt. 2  

Tak, lokalizacja pomnika w planie zagospodarowania znajduje się w polu 7a. 

Proszę jednak traktować lokalizację jako obręb, a nie jak konkretny punkt. 

Sugerujemy natomiast zachować układ ławek i nasadzeń. 

Ad. pkt. 3  

Na tą chwilę nie ma przewidzianego budżetu. Zostanie on wyłoniony  

po rozstrzygnięciu konkursu. 

Ad. pkt 4 

Tak. 

Ad. pkt. 5 i 6  

Pomnik ma połączyć te elementy czyli upamiętnić stuletni jubileusz odzyskania 

niepodległości, a także uwiecznić pamięć o Mieszkańcach Ryczowa, którzy 

walczyli w obronie kraju i oddali życie za wolną Ojczyznę. 

Miejsce lokalizacji pomnika nie ma wymiaru historycznego (teren dawnych 

stawów dworskich). Historia miejscowości Ryczów dostępna jest w książce " 

Ryczów. Z dziejów wsi i parafii". Jednakże szersza Monografia Gminy 

Spytkowice jest w trakcie przygotowania. 



Ad. pkt. 7  

Pomnik ma służyć Gminie Spytkowice, w tym również miejscowości Ryczów. 

Ad. pkt 8 

Prosimy o sprecyzowanie pytania. 

 


