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BR.0012.8.6.2022 

BR.0012.6.14.2022 

Protokół wspólnego posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 4 października 2022 r., godz. 17.00 

Posiedzenie wyjazdowe w siedzibie  
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach 

Na wstępie ustalono, że wspólną, pierwszą część posiedzenia Komisji prowadzić będzie 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa. 

W posiedzeniu udział wzięli: Bogusław Pietrzak – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia, Mariusz Śpiewok – Zastępca Prezydenta Miasta, Aleksandra Wysocka – 
Zastępca Prezydenta Miasta, Mariusz Kucharz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Stella 
Zaborowska-Nawrath – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Anita Koczorek – Zastępca 
Dyrektora Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych oraz radni spoza komisji: 
Paweł Wróblewski, Adam Michczyński, Łukasz Chmielewski, Ryszard Buczek. 

Część I  - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji oraz Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu.   

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa powitała 
gospodarza obiektu, zebranych gości oraz radnych i otworzyła posiedzenie Komisji, którego 
zaplanowanym tematem było poznanie pieczołowicie odnowionego przez miasto 
zabytkowego budynku przy ul. Księcia Ziemowita 12, stanowiącego siedzibę Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach. 

1) Nowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak zaprosił uczestników do zwiedzania 
zmodernizowanego obiektu szkoły, w trakcie którego przekazał informacje: budynek 
składa się z dwóch pięter i trzech segmentów, w tym 64 wygodnych i funkcjonalnych sal 
dydaktycznych, sal prób dla orkiestry i chóru, pomieszczeń technicznych, serwerowni, 
nowoczesnej windy, biblioteki. Korzystając z okazji dodał, że w przygotowaniu jest jeszcze 
uruchomienie szkolnego bufetu, który umożliwi uczniom zresetowanie się po zajęciach 
lekcyjnych szkolnych i pozwoli na spokojne przejście do drugiej części dnia, która jest 
równie wymagająca, jak poprzednia.   

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak przekazał, że na terenie szkoły przygotowano dwie 
sale koncertowe: 

• małą salę koncertową, tzw. kameralną, która zlokalizowana jest w budynku głównym 
i mieści 90 miejsc siedzących, zasłony tłumiące pogłosy (pełniące rolę akustyczną), 
oświetlenie ledowe; w planach jest jeszcze montaż rolet; 

• dużą salę koncertową, która w najnowocześniejszy sposób została zaadaptowana 
z istniejącej wcześniej sali gimnastycznej; w sali zamontowano 268 miejsc siedzących, 
instalację audio-wideo i technologię niezbędną do obsługi sceny, pasywny system 
nagłośnienia frontowego: dwa głośniki szerokopasmowe i dwa głośniki niskotonowe  
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podwieszone nad sceną,  wielokanałowy wzmacniacz mocy oraz aktywne monitory 
odsłuchowe, zapewniające krystaliczny dźwięk roznoszący się równomiernie po widowni 
podczas wydarzeń artystycznych; sala posiada trzy wejścia: od strony szatni, parkingu 
oraz łącznika, którym można przemieścić się do budynku głównego.  

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak w trakcie oglądania dużej sali koncertowej 
nadmienił, że w poprzedniej lokalizacji szkoły przy ul. O. Jana Siemińskiego, cała sala 
koncertowa miała powierzchnię obecnej samej sceny. Dodał, że poziom warunków wzrósł 
oszałamiająco.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy sala będzie wykorzystywana tylko na 
potrzeby szkoły, czy będą istniały możliwości szerszego wykorzystania sali.  

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak zapewnił, że już są planowane uroczystości 
i koncerty na szerszą skalę, nie tylko z zakresu szkoły. Dodał, że jest to jakościowo 
najnowocześniejszy obiekt tego typu w Gliwicach, więc byłoby niepoprawnym, aby 
ograniczać jego potencjał. 

Radny Marek Pszonak zapytał, ile sal dydaktycznych mieściła poprzednia lokalizacja 
szkoły przy ul. O. Jana Siemińskiego. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak odpowiedział, że sal było 47, obecnie jest ich 64. 
Dodał, że zatrudnionych w szkole jest 74 nauczycieli, którzy tygodniowo prowadzą 1200 
godzin lekcyjnych.   

Na zakończenie prezentacji obiektu Dyrektor Szkoły zaprosił uczestników posiedzenia na 
kameralny koncert, w którym udział wzięli uczniowie szkoły wraz ze swoimi promotorami, 
prezentując umiejętności gry na gitarze, skrzypcach, wiolonczeli, flecie oraz fortepianie.   

Następnie, na zakończenie koncertu, Radny Marek Pszonak podziękował za pełen 
profesjonalizm i dodał, że jest przekonany o słuszności wydatkowania miejskich środków 
na tak spektakularny cel, który z całą pewnością będzie stanowić dumę dla miasta.   

Część II – cd. posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

Po zakończeniu części wspólnej posiedzenia Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta 
i Inwestycji Krzysztof Procel przeszedł do II części posiedzenia, w której tematem były 
sprawy sesyjne.  

1) Sprawy sesyjne. 

a) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice 
– ul. Nawigacyjna (druk nr 853). 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przypomniał, że sprawa nazewnictwa ulic 
zlokalizowanych w pobliżu lotniska jest członkom Komisji znana z uwagi na omówienie 
tematu na ubiegłym posiedzeniu. W związku z powyższym zapytał, kto z członków Komisji 
jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 853. 

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

b) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice 
– ul. Lotnisko (druk nr 854). 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 854. 

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

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 

 
Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 
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