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BR0012.6.18.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 13 grudnia 2022 r., godz. 15.30  

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

1) Koncepcja rewitalizacji Radiostacji Gliwice i modernizacja budynku Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. 

2) Druki sesyjne. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella 
Zaborowska-Nawrath, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak oraz 
Dyrektor Muzeum w Gliwicach (a także Teatru Miejskiego w Gliwicach) Grzegorz Krawczyk. 

Ad 1) Koncepcja rewitalizacji Radiostacji Gliwice i modernizacja budynku Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, 
że Komisji zostanie przedstawiona informacja dotycząca projektu rewitalizacji Radiostacji 
Gliwice, modernizacji budynku Teatru Miejskiego oraz projektu mającego na celu 
upamiętnianie osób zasłużonych dla miasta Gliwice. 

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk przekazał, że długo czekano na 
rozpoczęcie tej inwestycji. W składzie zespołu, który pracował nad tym projektem znajduje 
się Sebastian Rosenbaum, a także Bogusław Tracz. Kompleks, znajdujący się 
przy Radiostacji, to trzy budynki, z których dwa od końca lat 90-tych pozostają 
opuszczone. W trzecim znajduje się oddział Muzeum w Gliwicach. Wszystkie obiekty, od lat 
60-tych, nie były praktycznie remontowane, co wywołuje wiele technicznych problemów. 
Nie zmienia to faktu, że corocznie wiele osób jest chętnych do zwiedzania tego kompleksu. 
W 2010 r. przeprowadzono rewitalizację parku przy Radiostacji, a następnie Śląska Sieć 
Metropolitalna zrealizowała projekt utworzenia parku doświadczeń akustycznych. Cały 
kompleks wpisany jest na listę dziedzictwa kultury. W 2022 r. Muzeum w Gliwicach przejęło 
cały teren od Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Śląskiej Sieci Metropolitalnej. 
Kilka lat temu pojawił się pomysł utworzenia tam Centrum Nauki, ale nie uzyskał on dużego 
poparcia, gdyż zaburzał układ urbanistyczny tych terenów. Koncepcja rewitalizacji 
Radiostacji Gliwice zakłada założenie hotelu w jednym z budynków przy Radiostacji (najem 
komercyjny). Instytucje kultury mają możliwość prowadzenia pomocniczo działalności 
gospodarczej. Drugi budynek, w którym znajduje się aktualnie oddział Muzeum, zostanie 
zmodernizowany, a jego funkcja zostanie zachowana. W trzecim budynku przewiduje się 
prowadzenie administracji i realizację usług edukacyjnych (prowadzenie pracowni obróbki, 
dźwięku, doświadczeń akustycznych) oraz usług gastronomicznych. Niezbędnym 
elementem będzie budowa parkingu. Park doświadczeń zostanie przeniesiony na tereny 
zarządzane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych lub na teren którejś z gliwickich szkół. 
Dopełnienia wymagają prace rozpoczęte w 2010 r. w zakresie pełnienia przez Radiostację 
Gliwice funkcji użytkowych oraz publicznych. Osią programową ekspozycji będą media jako 
narzędzie manipulacji. Najważniejszą zmianą w układzie urbanistycznym tego obiektu 
będzie budowa pomiędzy budynkami i pod dziedzińcem nowego podziemnego budynku, 
w którym znajdować będzie się ekspozycja. Będzie on zakryty dziedzińcem i połączony 
funkcjonalnie z pozostałymi budynkami. Cześć wystawiennicza będzie dotyczyć takich 
obszarów jak: znaczenie radia w latach 30-tych XX wieku, pamięć o prowokacji gliwickiej, 
część poświęcona historii Śląska, rozwój totalitaryzmu po 1933 r. Przewiduje się 
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zapewnienie różnorodności medialnej w przestrzeni wystawienniczej. W budynku 
znajdować się będzie sala nadajnika radiowego, a także prezentowane będą filmy 
dokumentalne o Gliwicach. W podziemiu prezentowane będą także aspekty techniczne 
związane z działaniem Radiostacji. Została już złożona dokumentacja w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę (przed etapem przygotowania dokumentacji projektowej 
wykonawczej). Planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt realizacji projektu to 40 mln zł, planowane 
jest uzyskanie 85% dofinansowania ze źródła zewnętrznego. Zadanie zostało wpisane do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejny rok. Do marca 2023 r. przygotowana zostanie 
dokumentacja projektowa wykonawcza. Rozpoczęcie procedur przetargowych 
przewidywane jest w ciągu kilku miesięcy od otrzymania środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Wydano już ok. 1,3 mln zł na przygotowanie koncepcji i dokumentacji 
projektowej.  

Radny Adam Michczyński zapytał o rewitalizację budynku, w którym aktualnie znajduje 
się oddział Muzeum i aspekty dotyczące ekspozycji w zakresie podkreślenia charakteru 
budowli. Radiostacja jest obiektem drewnianym, to zabytek techniki, warto się skupić także 
na tym aspekcie, nie tylko na prowokacji gliwickiej. Radny Adam Michczyński zapytał 
także o budowę parkingu – na tym terenie znajdują się aktualnie drzewa, więc jaki będzie 
ich los.  

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że jest odrębny 
projekt zagospodarowania zieleni na tym terenie, miastu zależy, aby obszary te były pełne 
zieleni i będzie jej więcej, niż obecnie. Do wycinki planuje się dwa drzewa, gdyż znajdują 
się w świetle bramy. Scenariusz wystawy jest obszerny, jest część poświęcona konstrukcji 
Radiostacji, jest to bardzo atrakcyjny obiekt.  

Radna Agnieszka Filipkowska zasugerowała, aby w obiektach muzealnych 
przeprowadzać audyty pod kątem dostępności, w tych gliwickich jest zawsze z tym problem 
i zapytała, czy jest osoba, z którą można się skontaktować, która będzie znała szczegóły 
związane z projektem modernizacji Radiostacji Gliwice w zakresie dostępności. Na etapie 
projektowym warto poruszyć ten temat.  

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że jest taka osoba, 
architekt, który koordynuje projekt w tym zakresie, przykładana jest duża staranność, 
aby po modernizacji obiekt ten spełniał wszystkie wymogi.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, kto będzie odbiorcą ekspozycji, 
czy będzie część przeznaczona dla dzieci.  

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że zostanie 
przygotowana uproszczona forma zwiedzania dla dzieci wczesnoszkolnych od 11 roku 
życia. Młodsze dzieci będą raczej korzystać z programów edukacyjnych.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy część wystawiennicza jest 
interaktywna.  

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że tak.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o park sensoryczny, jakie są wobec niego 
plany. 

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że zostanie on 
przeniesiony na teren szkoły lub teren zarządzany przez Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Musi zostać przeniesiony, gdyż wokół Radiostacji brakuje miejsc 
parkingowych.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy materiały wystawiennicze będą w języku 
niemieckim. 

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że tylko w języku 
polskim oraz języku angielskim.  
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Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy sale wykładowe będą komercyjnie 
wynajmowane.  

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że raczej nie, 
planowana w nich jest realizacja działalności edukacyjnej. Jest duże zainteresowanie tym 
obiektem, ale pod kątem edukacyjnym. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk przedstawił informację dotyczącą 
koncepcji modernizacji budynku Teatru Miejskiego w Gliwicach. Otrzymano dofinansowanie 
w wysokości 150 tys. zł, aby przygotować taki projekt. W sumie od lat 70-tych obiekt ten 
nie był kompleksowo remontowany. Ogranicza to możliwości instytucji, gdyż często 
pojawiają się pytania o wynajem sal teatralnych. Konieczna jest modernizacja budynku 
pod kątem technicznym (kanalizacja, remont patio). W dłuższej perspektywie cały budynek 
wymaga modernizacji, a plan dotyczy przygotowania kompleksowego projektu. Warto 
spojrzeć na tę koncepcję także w kontekście rewitalizacji terenów przyległych (Alei 
Sikornik, potoku Doa oraz parku otaczającego Teatr). Celem jest wyznaczenie kierunków 
postępowania z budynkiem. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kiedy gotowa będzie koncepcja 
i kiedy planowane jest przystąpienie do jej realizacji.  

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk odpowiedział, że pod koniec 
2023 r. będą przygotowane założenia koncepcji modernizacji budynku Teatru Miejskiego, 
zaś sama realizacja to kwestia dłuższej perspektywy czasowej.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk przekazał informację dotyczącą 
upamiętnienia osób ważnych dla miasta Gliwice i stworzenia ich leksykonu. Przygotowano 
biogramy osób, które wniosły wkład w rozwój miasta. Aktualnie w leksykonie znajduje się 
30 nazwisk, lecz to dopiero początek. Udostępnienie leksykonu planowane jest na początek 
2023 r., a także planuje się przeniesienie tam serii książek „Gliwice znane i nieznane”, aby 
w krótkiej formie pokazać dziedzictwo kulturowe miasta Gliwice.  

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 904) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu do szkół uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gliwice. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że do tej pory  
raz w roku aktualizowana była stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w przypadku 
dowozu dziecka z niepełnosprawnością do placówki oświatowej. W tym roku zmieniła się 
ustawa i nałożono obowiązek ustalenia kwoty nie niższej, niż wskazana w rozporządzeniu 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy. Projekt uchwały przewiduje ustalenie takiej stawki, jak wskazana 
w rozporządzeniu. Nie była ona aktualizowana od 2007 r., ale są informacje, że planowana 
jest jej zmiana. Miasto Gliwice refunduje 3389 km dziennie, dotyczy to 119 uczniów, co 
stanowi 20% dowożonych dzieci. Są trzy możliwości dowozu dzieci: łączenie dowozu ucznia 
do szkoły z dojazdem rodzica do pracy, bez łączenia (dwukrotna droga tam i z powrotem), 
tryb indywidualny, jak sobie życzą rodzice – samochodem i ewentualnie busem.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, o jakiej różnicy kwotowej jest mowa.  
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Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak odpowiedziała, że teraz 
obowiązują już stawki z rozporządzenia, bo ustawa mówi, że nie mogą być mniejsze. Ceny 
paliwa były do tej pory niższe niż te, które wskazane były w obowiązującej uchwale.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, ile wynosi średnio dopłata. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak odpowiedziała, że średnio 
na jedno dziecko jest to ok. 40 km dziennie, pomnożonych przez 21 dni szkolnych, daje 
ok. 200 zł. Jest to średnia wyliczona wg nowej stawki z rozporządzenia. Wszystkie umowy 
zawarte po 15 września br. uwzględniają już nowe stawki. Miasto Gliwice wydatkuje na ten 
cel ok. 135 tys. zł więcej. Kwota dopłaty będzie wyliczana wg stawek z rozporządzenia, 
a nie na podstawie średniej ceny paliwa wyliczanej przez samorząd. Na ten moment nie 
będzie trzeba corocznie podejmować zmiany do uchwały.  

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 904. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 910) zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów 
przedszkolnych. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt 
uchwały przewiduje sprostowanie błędu pisarskiego. Nadzów prawny Wojewody Śląskiego 
zwrócił na to uwagę i obiecał nie uchylać uchwały pod warunkiem sprostowania błędu.  

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 910. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 10 stycznia 2023 r., godz. 15.30. Tematyka 
posiedzenia: druki sesyjne, plan pracy Komisji, sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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