
Protokół nr 5/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

dn. 19 maja 2021 r. 

Data posiedzenia: 19.05.2021r. 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni: 

Przewodniczący komisji: Daniel Kurasz 

Z-ca przewodniczącego Beata Młynarczyk 

Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk 

Członek: Magdalena Sieńko 

Członek: Stanisław Zbroja (zdalnie) 

Członek: Krzysztof Paloc 

Dyrektor GOTSiR "Nautica" - Ryszard Markiewicz 

Meneger : Roman Koral 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Aspekty rozwoju GOTSiR "Nautica" w Gorzycach. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad.1  

W dniu 14.06.2021 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał: Pana Romana Korala – menagera, Dyrektora GOTSiR „Nautica” 

Pana Ryszarda Markiewicza, radnych oraz członków Komisji. 

Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad. 3  

Przewodniczący poinformował, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad 4 

Głos zabrał dyrektor Ryszard Markiewicz, który omówił rolę współpracy 

miedzy GOTSiR „Nautica”, a gminną radą sportu i wójtem. 

- P. Magdalena Sieńko zabrała głos ws. uruchamianych zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych. Powiedziała, że rodzice są bardzo zadowoleni i wdzięczni 

za tę inicjatywę.   

- Radna Dominika Burkiewicz - Dzumyk zapytała ile dzieci z I klasy 

przystąpiło do projektu.  

- P. Roman Koral powiedział, ze w jego ocenie istnieje ogólna niechęć 

nauczycieli do jeżdżenia z dziećmi na lekcje pływania, widać brak 

zaangażowania. 

- Dyrektor R. Markiewicz przedstawił, co udało się już wypracować oraz 

najbliższe plany inwestycyjne:  

• stacja uzdatniania wody, ESOK – elektroniczny system ochrony 

klienta – który będzie się samofinansował. Dyrektor wykazał korzyści 

tego przedsięwzięcia.  



• Automat do pasków 

• Wymiana kas fiskalnych ponieważ stary system nie współgrał z 

nowymi kasami (będzie mniej awarii) 

P. Dyrektor dodał, że sklep internetowy do końca bieżącego roku zacznie 

funkcjonować. Wprowadzono ponadto system rezerwacji elektronicznej 

orlika, dzięki czemu za wynajem boiska oraz za naukę pływania będzie 

można płacić elektronicznie.  Doładowanie karnetu i aquaaerobic również 

będzie obsługiwany przy pomocy elektronicznego systemu.  

- P.Roman Koral  opowiedział o pozytywnych zmianach, które zaszły w 

ostatnim czasie w GOTSiR. Podkreślił, że zobowiązania basenu zeszły do 

zera (zlikwidowano kaucje, karty są własnością klienta) 

- Przewodniczący Daniel Kurasz zadał pytanie czy basen skorzystał z tarczy 

antykryzysowej w okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią 

koronawirusa? 

Dyrektor– GOTSiR odpowiedział, że  nie dało się skorzystać  z tej pomocy, 

bo są to środki przeznaczone dla przedsiębiorców 

P. Roman Koral poinformował, że ograniczono godziny funkcjonowania 

kompleksu boisk „Orlik” do 22.00, ze względu na oszczędność energii 

elektrycznej. Dodał, że zorganizowana niedawno impreza pn „ Lekka 

przesada” – bieg z przeszkodami bardzo udana i spotkała się z wieloma 

pozytywnymi komentarzami. Podkreślił, że basen chce kontynuować 

imprezę, która jest wizytówką powiatu. 

- radna Magdalena Sieńko zaproponowała by powołać komitet 

organizacyjny do promowania otwartych dni sołectwa, czyli godzin dla 

każdego sołectwa , żeby mogli przyjść zobaczyć i za darmo skorzystać z 

atrakcji.  

P. Koral przypomniał, że rolą samorządu jest ukierunkowanie rozwoju 

sportu poprzez tworzenie strategii i wybór priorytetów. Propozycje na 

przyszłość: 



• Klasa sportowa – Turza – plan powstania klasy sportowej 

• sport powienien być „masowy” – żeby gmina się wyróżniała,  

• Olimpiada w gminie Gorzyce  

• Systemowa nauka pływania – wpisane w strategię, niezależnie od 

uzyskanych z zewnątrz środków finansowych 

• Grota solna ( za dopłatą) 

• Bramka wodna – pomysł dyrektora – basen czeka 2 lata , bramka 

kosztuje 5000zł 

P. Dyrektor R. Markiewicz powiedział, że Fundacja JSW zaproponowała 

atrakcję dla małych dzieci w wieku 1-3 lat w postaci brodzika. Po 

przemyśleniu tej propozycji byłaby możliwość za basenem, miedzy jaccuzi 

solankowym a zjeżdżalnią na 1/3 basenu zrobić spłycenie. Koszt to ok. 

35 000 zł. 

P. Roman Koral podkreślił, że nauka pływania przynosi korzyści , dobre 

efekty - zdrowotne, a także  profilaktykę nadwagi i otyłości. Świadomość 

mieszkańców się poprawa, jednak jest to wciąż za mało.  

P. Dyrektor Ryszard Markiewicz wspomniał też o podejściu do projektu 

„umiem pływać”, o ograniczeniach i trudnościach w realizacji tego zadania. 

P. Roman Koral zaproponował by do projektu wybrać jeden rocznik (np. 

klasa III), żeby w 100% nauczyć dzieci pływać. Następnie przedstawił 

kosztorys organizacji pływania realizując projekt.  1:40 ( w ramach lekcji) 

P. Roman Koral przybliżył radnym sytuację w szkole sportowej w Turzy Śl. 

2,50h treningu – Szkoła planuje 6 h na basenie lub na boisku. Miesięcznie 

9000zł /rocznie (z jednej klasy) Pełny obłożenie basenu to 50 tys zł – ogólna 

symulacja. 

- Dyrektor R. Markiewicz powiedział, że Rada Sportu (piłka nożna) jest mało 

aktywna, kluby powinny odciążyć wydatki gminne, pisząc projekty.  

- Pan Roman Koral poinformował, że ekologiczna ścieżka edukacyjna, 

powstanie do końca roku, fontanna, ławka ogrodowa, bramka wodna 



-Dyrektor R. Markiewicz przedstawił finansowanie Aligatora. Podczas zajęć 

Aligatora na basen można wpuścić tylko 50 % ludzi, przy czym nie można 

przekroczyć limitu osób. Aligator trenuje codziennie 40os/2h. 

P. Roman Koral wyraził zaniepokojenie, że nie ma w gminie różnych/ innych 

dyscyplin sportu niż piłka nożna. 

Podsumowanie spotkania przez  przewodniczącego Daniela  Kurasza który 

podkreślił, że głównie zależy wszystkim na rozwoju obiektu GOTSiR 

„Nautica”, żeby obiekt żył i służył mieszkańcom. 

Na tym zakończono dyskusję. 

Ad 5 

Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad 6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu Daniel Kurasz zamknął posiedzenie komisji w dniu 

19.05.2021 r.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

 

Protokołowała: 

Beata Młynarczyk 

 

 

 



       

          

 


