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BR.0012.6.4.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 marca 2022 r., godz. 15.30 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 

z późn. zm.) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała 
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponowała przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Stan przygotowań do utworzenia Akademii Sportowej Gliwice. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że posiedzenie Komisji może 
być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot 
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniała także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców 
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosiła o niepodawanie tych danych 
podczas omawiania spraw. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Prezes Zarządu Piast 
Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski, członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew 
Kałuża, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, projektant Akademii Sportowej Gliwice Klaudiusz 
Fross, manager projektu Akademii Sportowej Gliwice Katarzyna Szymczyk, radni spoza 
składu Komisji: Marek Pszonak oraz Leszek Curyło. 

Ad 1) Stan przygotowań do utworzenia Akademii Sportowej Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przypomniała, że w 2020 r., z udziałem 
klubów sportowych, rozpoczęto prace nad kierunkami rozwoju sportu w Gliwicach, które 
zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta. Dokument ten wskazuje dyscypliny priorytetowe, a 
także pokazuje, od strony związanej z infrastrukturą, konieczność utworzenia nowego 
podmiotu, działającego w obszarze związanym ze sportem. Zgodnie z uchwałą celem nowej 
jednostki będzie zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz 
prowadzenie działań związanych ze sportem amatorskim, masowym, organizacją lokalnych 
imprez sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z przyjętym kierunkiem powstały pierwsze 
założenia dotyczące utworzenia Akademii Sportowej, w której działalność, w aspekcie 
prowadzenia miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, a także funkcjonowania 
pozostałych miejskich obiektów sportowych, zaangażowany będzie Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Drugi aspekt działalności Akademii Sportowej dotyczy zagospodarowania 
nowych obiektów, które przewidziane są do utworzenia. Akademia Sportowa Gliwice ma 
powstać na terenach Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. Powołany został zespół 
zadaniowy do spraw opracowania koncepcji utworzenia w mieście Gliwice Akademii 
Sportowej, w skład którego weszli: Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A., pracownicy Urzędu 
Miejskiego, a także Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Warto podkreślić, że 
koncepcja dotyczy budowy miejskiej Akademii Sportowej, nie będzie to obiekt utworzony 
dla Piasta Gliwice, który jednak będzie kluczowym uczestnikiem jej funkcjonowania. 
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Koncepcja zakłada utworzenie nowej infrastruktury sportowej, ale także przeorganizowanie 
obszaru pod kątem rekreacyjno-sportowym, skierowanym ku mieszkańcom miasta.   

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że na posiedzeniu Komisji 
w dniu 11 maja 2021 r., informacja o planach utworzenia Akademii Sportowej została 
przekazana członkom Komisji.  

Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski przekazał, że ostatnie lata to 
wyjątkowy w skali kraju ciąg sukcesów Piasta Gliwice, który jest multimedalistą mistrzostw 
Polski, a także uczestnikiem rozgrywek europejskich. W ostatnim czasie Piast Gliwice 
odniósł wiele sukcesów. Kilka lat temu podjęta została decyzja o budowie stadionu 
piłkarskiego, bazująca na szerokiej współpracy samorządu miasta oraz biznesu. Piast 
Gliwice jest jedynym zespołem Ekstraklasy, który nie dysponuje profesjonalnym ośrodkiem 
treningowo-szkoleniowym. To pewnego rodzaju tendencja wśród klubów ekstraklasowych. 
Inwestycja w akademie sportowe stanowi element szerokiego spojrzenia w perspektywie 
kilku, kilkunastu lat, w kontekście nowych reprezentantów klubów. Piast Gliwice jest jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych marek miasta Gliwice. Koncepcja utworzenia akademii 
sportowej jest szeroka, obejmuje rozwój sportu w mieście, daje wiele nowych możliwości 
oraz wpłynie wymiernie na osiągane sukcesy.  

Projektant Akademii Sportowej Klaudiusz Fross przekazał, że przygotowany został 
schemat graficzny zagospodarowania terenu, zakładający utworzenie Akademii Sportowej 
przy jeziorze czechowickim, co wymusi działania rewitalizacyjne tych terenów. 
Plan Akademii Sportowej zakłada utworzenie 11 boisk, w tym 8 naturalnych. Założenia 
projektu zostały skonsultowane z wieloma specjalistami. Boiska będą otoczone trybunami, 
a budynki, które powstaną, będą spełniać wszystkie wymagania Akademii. Teren wokół 
jeziora zostanie uporządkowany, powstaną parkingi, pasaże, plaże, podesty itp. Jezioro 
czechowickie samo w sobie jest urokliwe, jednak aż 80% jego powierzchni nie jest 
użytkowane. Celem projektu jest udostępnienie całości jeziora, zagospodarowanie plaży, 
a także utworzenie ścieżek rekreacyjnych. Baseny, które zostaną wyodrębnione, będą 
bezpieczne dla użytkowników, powstaną pomosty, tory pływackie, wieża widokowa oraz 
obszary piknikowe. Nowy ośrodek ma być na miarę oczekiwań mieszkańców miasta, 
a także wspierać działalność Akademii Sportowej. Planowana jest budowa hotelu, który 
będzie spełniał także funkcje dodatkowe w obszarze działalności sportowej. 

Radny Marcin Kiełpiński poprosił o udostępnienie członkom Komisji koncepcji 
zagospodarowania terenu, a także zapytał, którzy specjaliści pracowali nad jej 
przygotowaniem. Zgodnie z przekazaną informacją projekt przewiduje utworzenie 
11 boisk, w tym 8 naturalnych, co oznacza, że w okresie od listopada do marca będą one 
niewykorzystywane. W związku z tym, czy nie lepiej byłoby zamienić je na boiska ze 
sztuczną nawierzchnią? Dodatkowo warto zastanowić się, czy liczba boisk nie jest za duża, 
może niech będzie ich mniej, bo nie będzie wystarczającej liczby użytkowników.  

Radny Marek Pszonak przekazał, że jest pozytywnie nastawiony do koncepcji stworzenia 
w Gliwicach Akademii Sportowej, która daje przyszłość dzieciom i młodzieży, a także 
wypełnia lukę, jaką jest brak obiektu, na którym mogłaby trenować najlepsza gliwicka 
drużyna – Piast Gliwice. Jeśli chodzi o te założenia, to nie ma żadnych wątpliwości. 
Właściwym założeniem jest także to, że wszystkie obiekty sportowe, działające w mieście, 
będą wchodzić w skład Akademii Sportowej.  

Radna Agnieszka Filipkowska poinformowała, że Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice 
to jej ulubiony obiekt, lecz jego infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, a także 
zapytała o dostosowanie założeń koncepcji do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, 
także w zakresie dojścia do samego jeziora.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zakres projektu obejmuje 
infrastrukturę obiektową, jak i zadaniową. 

Projektant Akademii Sportowej Klaudiusz Fross przekazał, że koncepcja została 
oczywiście przygotowana zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego. Wszystkie 
obiekty będą w pełni dostępne w obszarze swoich funkcji. 
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Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski poinformował, że liczba boisk 
została ustalona na takim poziomie, aby spełniać aktualne oczekiwania, ale także zapewnić 
szanse rozwoju, aby za jakiś czas nie okazało się, że liczba boisk jest niewystraczająca. 
Polski Związek Piłki Nożnej, na podstawie przekazanych danych, pozytywnie zaopiniował 
przygotowany projekt. Zestawienie danych obejmowało liczbę kobiet, mężczyzn oraz dzieci 
w wieku od 7 do 23 lat, w Gliwicach jest to 24,5 tys. osób. To pokazuje siłę i potencjał, 
który należy zagospodarować. Aktualnie Piast Gliwice korzysta z siedmiu boisk, w tym 
także zamiejscowych (Knurów, Ożarowice), na których trenuje 176 dzieci, a także pierwsza 
oraz druga drużyna.,. Liczba 11 boisk jest tylko o 4 większa, w tym dwa boiska będą 
ministadionami, które wykorzystywane będą np. na sparingi krajowe i międzynarodowe 
(czyli tylko na oficjalne wydarzenia). Dzięki takiej liczbie obiektów potencjał zostanie 
maksymalnie wykorzystany, a nawet może okazać się, że liczba ta będzie za mała, bo taki 
obiekt buduje się w perspektywie 10, 15, a nawet 20 lat.  

Radny Marcin Kiełpiński poprosił o odpowiedź na pytanie dotyczące funkcjonalności 
boisk naturalnych. 

Radny Adam Michczyński przekazał, że jego zdaniem, koncentracja budowy Akademii 
Sportowej wokół jeziora czechowickiego to świetny pomysł, a także zapytał, czy jeżeli 
wybudowanych zostanie 11 nowych boisk, to oznacza to rezygnację z tych siedmiu, 
aktualnie wykorzystywanych. W kontekście liczby boisk warto także zastanowić się, 
czy potrzeby parkingowe i komunikacyjne zostaną zrealizowane. 

Radny Stanisław Kubit zauważył, że na piłce nożnej znają się wszyscy, jednak sam nie 
ma odwagi krytykować liczby zaplanowanych do budowy boisk. Także Komisja nie powinna 
się nad tym zastanawiać. Trzeba mieć zaufanie do projektantów i nie podejmować dyskusji 
na ten temat, bo o tym decydują fachowcy.  

Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski odpowiedział, że oczywiście, 
jeżeli nowy obiekt zostanie wybudowany, to Piast Gliwice nie będzie korzystał z obiektów 
zamiejscowych. Przy odpowiedniej pracy z murawą, a także właściwej jej pielęgnacji, jest 
możliwość korzystania z boisk naturalnych w okresie jesiennym oraz wczesnozimowym. 
Jeżeli chodzi o potrzeby komunikacyjne i parkingowe, to koncepcja przewiduje 
przygotowanie 1200 miejsc postojowych, a rozwiązania dotyczące skomunikowania 
z obiektem będą ustalane, ale już na etapie projektowym.  

Członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew Kałuża przekazał, że gdyby 
rozpatrywać potrzeby w zakresie boisk tylko dla pierwszej i drugiej drużyny, to cztery 
boiska stanowią konieczność. Jeśli zaś chodzi o cechy boisk, ile będzie tych naturalnych, 
a ile tych ze sztuczną nawierzchnią, to sprawa jest jeszcze otwarta. W pierwszej kolejności 
chodziło o przygotowanie koncepcji Akademii Sportowej Gliwice. Planowane jest, by jej 
realizacja była wspomagana ze źródeł zewnętrznych, aktualnie powstaje wiele programów 
wsparcia dla obiektów ze sztuczną murawą. Jeżeli Gliwice chcą być pionierem w zakresie 
takiej działalności, chcą pozyskiwać możliwość organizacji różnych turniejów oraz 
przedsięwzięć, jeżeli jest chęć, aby w Gliwicach funkcjonował nowoczesny obiekt sportowy, 
to jest to ostatni moment. Obecnie wykorzystywane przez Piasta Gliwice śląskie obiekty 
sportowe powinny być udostępniane różnym klubom, sekcjom i stowarzyszeniom. Liczba 
boisk wydaje się zbyt duża, ale jeżeli Piast Gliwice ma dysponować odpowiednim obiektem 
treningowym, który zapewni mu, a także sportowi gliwickiemu, dalszy rozwój, to liczba ta 
jest odpowiednia.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że projekt utworzenia Akademii 
Sportowej Gliwice jest wieloobszarowy. Związane z nią plany dotyczą: zmian w sieci 
komunikacyjnej, budowy dróg rowerowych, pozyskiwania finansowania ze źródeł 
zewnętrznych oraz wielu innych aspektów.  

Radny Marcin Kiełpiński zauważył, że stan murawy na boisku przy ul. Okrzei jest zły, 
a także zapytał, skąd liczba 24,5 tys. dzieci i młodzieży, którzy będą korzystać z boisk 
w Akademii Sportowej, czy obejmuje ona cały podokręg Zabrze, a także dlaczego pierwsza 
i druga drużyna Piasta Gliwice potrzebuje aż cztery boiska. Radny Marcin Kiełpiński 
zauważył także, że nie zapytano gliwickich klubów i stowarzyszeń sportowych, czy będą 
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chciały korzystać z boisk na nowym obiekcie. Dodatkowo należy także pamiętać, że boiska 
zawsze można dobudować.  

Członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew Kałuża przekazał, że Stadion 
Miejski przy ul. Okrzei funkcjonuje już 11 lat, murawa była wymieniana tylko raz. 
Dodatkowo pierwsza drużyna nie powinna odbywać treningów na płycie, a takie sytuacje 
mają miejsce. W okresie od października do marca murawa na stadionie nie jest 
nasłoneczniana, w tym aspekcie stadion nie został właściwie zaprojektowany. Planowane 
jest, aby z boiska w Akademii Sportowej korzystała nie tylko pierwsza i druga drużyna, ale 
także U19, wiec musi być możliwość rotacji.  

Radny Marcin Kiełpiński zadał następujące pytania: 

• czy specjaliści pracujący w Piaście Gliwice S.A. brali udział w przygotowywaniu 
koncepcji utworzenia Akademii Sportowej Gliwice?; 

• skąd taka liczba dzieci, które trenować będą na nowym obiekcie, czy planowane jest 
sprowadzanie dzieci z innych miejscowości?; 

• czy jest możliwość dobudowania boisk w już ukończonym obiekcie?; 

• czy planowane jest utworzenie drużyny U19 (na ten moment taka nie funkcjonuje)? 

Członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew Kałuża potwierdził, że teraz 
nie ma drużyny U19, ale to nie oznacza, że nie będzie powrotu do tego pomysłu. Wszystkie 
osoby, które pracowały przy projektowaniu koncepcji Akademii Sportowej Gliwice, są 
ekspertami w swoich dziedzinach i ważne jest ich doświadczenie. Aktualnie w ramach 
treningów młodzieżowych, organizowanych przez Piasta Gliwice, udział w nich biorą dzieci, 
które są także dowożone z innych lokalizacji. Specjalne linie autobusowe, zapewniające im 
dojazd, funkcjonują w Gliwicach już od dwóch lat (w ramach Akademii Piasta Gliwice). 
Jednym z założeń funkcjonowania Akademii Sportowej Gliwice jest także przygotowanie 
zawodników do gry w innych zespołach Ekstraklasy.  

Radny Marek Pszonak potwierdził, że murawa na stadionie przy ul. Okrzei wymieniana 
była tylko raz, ale trening pierwszej drużyny na płycie stadionu także odbył się tylko raz. 
To właściwe podejście, że po utworzeniu Akademii Sportowej Gliwice, pierwsza drużyna 
Piasta Gliwice nie będzie korzystała już z innych obiektów, ale trzeba będzie się zastanowić, 
co z innymi obiektami miejskimi. Radny Marek Pszonak zapytał o koszty realizacji tej 
inwestycji, o źródła jej finansowania, a także, czy w koncepcji są też elementy 
infrastruktury, które wskazane są do prywatnej działalności, czy jest planowane połączenie 
funkcji hotelu, jako obiektu komercyjnego, z tą sportową, w zakresie organizacji obozów 
sportowych, także tych zagranicznych. 

Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski odpowiedział, że nad 
przygotowaniem koncepcji pracował także ekspert, który przyglądał się funkcjonowaniu 
wielu takich akademii sportowych za granicą. Jeśli chodzi o koszt realizacji inwestycji, 
to wynosi on 63 mln 710 tys. zł. Środki zewnętrzne planowane są do pozyskania 
z programów Ministerstwa Sportu i Turystyki (wniosek został już złożony, a także 
pozytywnie zaopiniowany przez Polski Związek Piłki Nożnej), programów certyfikacji 
szkółek piłkarskich oraz programów budowania zadaszeń nad boiskami sportowymi. Z tych 
źródeł będą pozyskiwane środki na realizację projektu.  

Radny Marek Pszonak zapytał, czy podczas przygotowywania koncepcji brano pod uwagę 
finansowanie przez prywatnego inwestora (hotel), a także łączenia jego działalności 
z funkcją sportową.  

Członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew Kałuża przekazał, że podczas 
przygotowywania koncepcji liczba boisk nie była korelowana z funkcją hotelu sportowego. 
Obiekt ten ma pełnić nie tylko funkcję miejsca organizacji zgrupowań szkoleniowych, ale 
także zabudżetować Akademię Sportową, której działalność ma się samofinansować, środki 
finansowe Akademia musi sama wypracować, gdyż nie zakłada się pozyskiwania żadnego 
dofinansowania do jej działalności. Hotel ma obsługiwać nie tylko drużyny piłkarskie, jego 
powstanie nie jest związane z liczbą boisk, i ma on stanowić uzupełnienie infrastruktury. 
Liczba boisk nie ma utrzymywać hotelu, nie o to chodzi.  
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Radny Stanisław Kubit przekazał, że dziwi go to, że podejrzewa się, że liczba boisk jest 
związana z budową hotelu. Trzeba szyć na miarę potrzeb. Jeżeli takie są potrzeby 
w zakresie liczby boisk, to trzeba je realizować. Frekwencja dzieci i młodzieży na obiektach 
sportowych Akademii będzie generować także liczbę korzystających z miejsc wokół nich 
(kawiarnie, miejsca spacerowe i wypoczynku).  

Radny Marek Pszonak przekazał, że zgadza się, że trzeba szyć na miarę potrzeb, chce 
tylko wyjaśnić wątpliwości w zakresie finansowania tego projektu. 

Radny Marcin Kiełpiński ponownie poprosił o wyjaśnienie, skąd wzięła się liczba dzieci 
i młodzieży, która będzie korzystać z obiektów Akademii Sportowej i czemu nie 
zweryfikowano potrzeb w tym zakresie, a także zapytał, czy planowane jest przywożenie 
dzieci z okolicznych miejscowości oraz czy boiska można dobudować, już po zakończeniu 
realizacji projektu. 

Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski odpowiedział, że są to dane 
z Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zapewne pozyskiwał je z podokręgu Zabrze. Każda 
akademia, która chce się rozwijać, powinna móc decydować o podejmowaniu kroków 
w celu poszukiwania nowych zawodników, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Aktualnie 
zawodnicy są dowożeni nawet 100 km od Gliwic.  

Radny Marcin Kiełpiński zauważył, że w Piaście nigdy nie będzie tylu dzieci, gdyż klub 
stawia na profesjonalistów.  

Członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew Kałuża przekazał, że liczba 
dzieci została zweryfikowana w gliwickich klubach. Piast Gliwice to silna marka, a teraz 
przyszedł czas na kolejne wyzwania. Jako pierwszy klub może stworzyć profesjonalny 
ośrodek szkoleniowy, a możliwości rozwoju zostaną stworzone wszystkim dzieciom 
z Gliwic. Dodatkowo można stworzyć ośrodek na europejskim poziomie, który będzie miał 
swoich wychowanków. Takich, na ten moment, nie ma. Celem jest, aby rodzice dzieci, 
także tych z innych miast, wiedzieli, że w Gliwicach są najlepsze możliwości. Jest to szansa, 
aby Piast Gliwice mógł się rozwijać i odnosić sukcesy, w tym celu należy jednak 
zainwestować. Dzięki budowie Akademii Sportowej w reprezentacji narodowej będą grać 
wychowankowie gliwickiego ośrodka. To będzie dochodowy ośrodek, koncepcja jego 
działania jest przygotowana i nie zakłada tylko skupienia się na piłce nożnej i na rozwoju 
Piasta Gliwice. Celem jest stworzenie profesjonalnego kompleksu sportowego i nowej 
jakości w obszarze promowania miasta Gliwice.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy można dobudować boiska po zakończeniu realizacji 
projektu, a także, czemu nie zapytano gliwickich stowarzyszeń i klubów sportowych, czy 
mają potrzeby dotyczące korzystania z takiego obiektu.  

Członek Rady Nadzorczej Piast Gliwice S.A. Zbigniew Kałuża odpowiedział, 
że zawsze da się dobudować boisko. Jednak przygotowany projekt został dobrze oceniony 
przez Polski Związek Piłki Nożnej. Akademia Sportowa Gliwice chce współpracować 
z innymi podmiotami sportowymi i zbudować system na poziomie europejskim. W tym 
zakresie przeprowadzono wiele konsultacji, aby projekt zakładał utworzenie akademii 
sportowej, dorównującej innym europejskim ośrodkom.  

Radna Agnieszka Filipkowska poprosiła o przekazanie danych kontaktowych do osób, 
które będą się zajmować dostosowaniem tego obiektu dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, a także zapytała, gdzie teraz będą się odbywać wystawy psów, które do tej 
pory były organizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, w kontekście ewentualnej 
dobudowy boisk, że zakłada się, iż w zależności od wysokości pozyskanych środków 
finansowych, projekt będzie realizowany etapami. Jeżeli uda się od razu uzyskać 
wymaganą kwotę, to projekt będzie realizowany kompleksowo. W zakresie konsultacji 
z różnymi podmiotami należy pamiętać, że podczas tworzenia kierunków rozwoju sportu w 
Gliwicach była mowa o utworzeniu nowego podmiotu realizującego cele sportowe. Zostało 
przekazane, że inne kluby i stowarzyszenia sportowe będą mogły korzystać z usług, które 
gwarantować będzie planowany do utworzenia ośrodek (m.in. usługi medyczne, 
rehabilitacyjne itp.). Następnie przeprowadzono rozmowy z klubami, podczas których 
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przekazano, że celem jest budowanie marki miasta w oparciu o Piasta Gliwice, a to wymaga 
współpracy. Utworzenie Akademii Sportowej Gliwice nie ma na celu zaburzenia 
dotychczasowego modelu funkcjonowania gliwickich klubów i stowarzyszeń sportowych. 
Porozumienia o współpracy z nimi są w trakcie podpisywania. Jeżeli będzie ona dobrze 
przebiegać, to nie pojawią się żadne problemy. Zastępca Prezydenta Miasta Ewa 
Weber odpowiedziała na pytanie radnej Agnieszki Filipkowskiej, że nie ma żadnych 
przeszkód, aby przedsięwzięcia, które do tej pory odbywały się na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Czechowice, odbywały się w przyszłości na nowym obiekcie.  

Prezes Zarządu Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski dodał, że podtrzymywana jest 
wola podpisania umów partnerskich z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Dane 
dotyczące osoby, która zajmować się będzie dostępnością nowego obiektu, zostaną 
przekazane za pośrednictwem Biura Rady Miasta.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.  

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 760) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2022 r. 

Radny Łukasz Chmielewski poinformował, że nie będzie powtarzał argumentów, które 
przytoczył w zeszłym roku, dotyczących wydłużenia sezonu kąpielowego. Jednak w 2021 r. 
temperatura wody, umożliwiająca kąpanie się, została odnotowana już 15 maja, więc jak 
najbardziej uzasadnione wydaje się, aby sezon kąpielowy rozpoczynał się 1 czerwca.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zauważyła, że projekt uchwały jest 
dyskutowany od lat. Rozpoczęcie sezonu kąpielowego w trzecim tygodniu czerwca jest 
dobrym terminem. Od 1 czerwca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice są już 
ratownicy, jednak z analiz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych wynika, że nie ma 
potrzeby wcześniejszego rozpoczynania sezonu kąpielowego i uruchamiania działalności 
ośrodka.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że maj i czerwiec są coraz cieplejszymi 
miesiącami. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta uzasadnione jest, 
aby sezon kąpielowy rozpoczynał się 1 czerwca (w 2022 r. może być to 4 czerwca).  

Radny Adam Michczyński dodał, że temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, na którym Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych przedstawił informacje.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że ta jednostka zarządza 
Ośrodkiem Wypoczynkowym Czechowice, więc informacje przedstawione przez Dyrektora 
są rzetelne.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 760. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

b) Projekt uchwały (druk nr 742) w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 
w Gliwicach, ul. Warszawska 35. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że projekt uchwały 
przewiduje utworzenie nowej szkoły branżowej, a następnie włączenie jej w struktury 
Zespołu Szkół Łączności. Takie działanie wynika z potrzeby uruchomienia kierunków 
o profilu elektrycznym.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 742. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) Projekt uchwały (druk nr 743) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 
w Gliwicach ulica Warszawska 35 do Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 743. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

d) Projekt uchwały (druk nr 741) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic 
przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że projekt uchwały dotyczy 
uszczegółowienia zasad wydatkowania publicznych środków finansowych na działalność 
niepublicznych placówek oświatowych. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 741. 

Wynik głosownia: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

e) Projekt uchwały (druk nr 748) w sprawie nadania nazwy arenie lekkoatletycznej 
położonej na terenie miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że arena lekkoatletyczna, 
o której mowa w projekcie uchwały, znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 8. Wniosek radnych Rady Miasta o nadanie imienia temu obiektowi 
skierowano do dyrektora tej jednostki oświatowej, po uprzednim sprawdzeniu, czy taka 
procedura może być przez niego przeprowadzona. Wniosek został przedstawiony 
społeczności szkolnej, która zgodnie z obowiązującymi zasadami, pozytywnie zaopiniowała 
propozycję nadania arenie lekkoatletycznej imienia Eugeniusza Bieniasza.  

Radny Stanisław Kubit przekazał, że rozmawiał z przedstawicielami Stowarzyszenia 
GKS Piast Gliwice i proponuje złożenie na najbliższej sesji Rady Miasta wniosku o wycofanie 
przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad. Sprawa nadania imienia nie została 
do końca skonsultowana, więc może lepiej nie podejmować jeszcze takiej uchwały, tylko 
ponownie przeprowadzić konsultacje i rozmowy. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała radnego, czy należy jego wniosek 
traktować jako wniosek formalny. 

Radny Stanisław Kubit odpowiedział, że tak. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, komu zależało na tym, aby procedura nadania imienia 
została przeprowadzona tak szybko. Tu nie chodzi o samego patrona, ale o sposób i tempo 
załatwienia tej sprawy.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
złożeniem wniosku formalnego o wycofanie z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta 
projektu uchwały wg druku nr 748. 
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Wynik głosowania: 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja podjęła decyzję 
o złożeniu wniosku formalnego o wycofanie z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta 
projektu uchwały wg druku nr 748. 

f) Projekt uchwały (druk nr 736) w sprawie powołania Rady Muzeum w Gliwicach. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 736. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) pismo stowarzyszenia GKS Piast w sprawie nadania imienia arenie lekkoatletycznej 
przy Zespole Szkół Ogolnokształcących nr 8 (w aktach sprawy BR.0012.16.24.2021) 
– Komisja przyjęła do wiadomości.  

(***) 

Radny Gabriel Bodzioch przekazał, że zwraca się z prośbą, aby do każdej sprawy 
podchodzić porządnie i z należytą starannością.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o wskazanie, do których spraw 
podeszła nieporządnie.  

Radny Gabriel Bodzioch odpowiedział, że są tematy, którymi się zajmuje, a nie ma 
możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Jako radny zajmował się sprawą 
nadania imienia arenie lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 i teraz 
nie może uzyskać informacji, komu zależało na tak szybkim przeprowadzeniu procedury. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że pierwszy wniosek w tej 
sprawie wpłynął kilka miesięcy temu, był procedowany, uzyskano opinię Instytutu Pamięci 
Narodowej i innych ciał, więc nie można w tym przypadku mówić o szybkim załatwieniu 
tematu. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 18 stycznia 2022 r. oraz 8 lutego 
2022 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 15 marca 2022 r., godz. 15.30 (w trybie 
zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams), tematyka: realizacja uchwały w sprawie 
określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach, sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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