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Gliwice, dnia 14 kwietnia 2021r. 

    Prezydent Miasta Gliwice 
   za pośrednictwem  
 Biura Rady Miasta Gliwice 

  

Interpelacja  
Szanowny Panie Prezydencie, 

w zawiązku z planowanym przekształceniem organizacyjnym dotyczącym 

instytucji Młodzieżowego Domu Kultury, po omówieniu sprawy na 

posiedzeniu Rady Dzielnicy Bojków w dniu 8.04.2021r., zwracamy się do 

Pana z następującymi wnioskami dotyczącymi budynku MDK przy                

ul. Parkowej (Scena Bojków), które w naszej ocenie są możliwe przy 

przekształceniu i podniosą funkcjonalność ww. obiektu: 

1)  umożliwienie wynajmowania obiektu na wydarzenia okolicznościowe 

(przyjęcia, wesela, komunie, bale sylwestrowe itp.). Obecnie ze względu na 

obowiązujące przepisy w obiekcie podlegającym pod Młodzieżowy Dom 

Kultury (jako jednostkę oświatową) brak jest możliwości organizowania tego 

typu przedsięwzięć. Oczekiwanie społeczne w tym kierunku jest jednak 

spore, toteż uważamy, że należy umożliwić wynajmowanie sali dla 

zainteresowanych mieszkańców, co będzie prawdziwym przejawem „oddania 

budynku w ich ręce”, 

2)    budynek powstawał z inicjatywy i siłą pracy mieszkańców Bojkowa, toteż 

przy przekształceniu organizacyjnym instytucji prosimy o uwzględnienie 

nazwy obiektu znajdującego się przy ul. Parkowej, odwołującej się do historii 

obiektu lub do nazwy dzielnicy. Przykładowo wskazane w naszej ocenie 

będzie pozostawienie obecnej nazwy „Scena Bojków” lub „Dom Kultury – 

Scena Bojków”,  

3)     organizacja w obiekcie zajęć, które są kojarzone z obecną działalnością 

Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Barlickiego tj. różnego rodzaju 
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warsztatów, kursów dla dzieci i młodzieży, które sprawią, że obiekt będzie        

w istocie służył mieszkańcom, 

4)  umożliwienie nieodpłatnego korzystania z obiektu przez grupy 

funkcjonujące w dzielnicy oraz uczniów i nauczycieli bojkowskiej szkoły oraz 

przedszkola. 

W planowanym przekształceniu organizacyjnym, widzimy szansę na 

optymalizację działania nowoczesnego obiektu, który przez lata służył 

mieszkańcom a w ostatnim czasie został wyremontowany z Budżetu Miasta 

Gliwice, toteż prosimy o uwzględnienie ww. postulatów, które uważamy za 

zasadne. 

Łączę wyrazy najwyższego szacunku, 

         Paweł Wróblewski 

 Radny Rady Miasta Gliwice 
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