
Protokół nr 7/19
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Data posiedzenia: 05.12.2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach. 

Obecni radni: wg zał. listy obecności (zał. nr 1a)

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie bieżących spraw Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

W dniu 05.12.2019 r. Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. Powitał członków komisji oraz zaproszonych gości - Panią Dyrektor 

GCK Bibianę Dawid, Panią Kierownik Ośrodka Kultury w Olzie Michalinę Maks, Panią 

Kierownika Ośrodka Kultury w Czyżowicach Magdalenę Miśków.

Ad 2

Przewodniczący Komisji D. Kurasz przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie 

wniesiono uwag do porządku posiedzenia, został on przyjęty przez aklamację

Ad 3

Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz poinformowała, iż wyłożony został protokół z 

poprzedniego posiedzenia komisji, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca 

dzisiejszego posiedzenia. W przypadku nie wniesienia uwag protokół przyjęty zostanie w 

proponowanym brzmieniu.

Ad 4

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz oddał głos Pani Dyrektor 

Bibianie Dawid, która omówiła sprawy związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury 

w Gorzycach wraz z jednostkami podległymi tj.:



• Ośrodkiem Kultury w Gorzycach – świetlice: Gorzyce, Uchylsko, Osiny, Gorzyczki, PIT;

• Ośrodkiem Kultury w Czyżowicach – świetlice: Czyżowice, Rogów, Bełsznica;

• Ośrodkiem Kultury w Olzie – świetlice: Olza i Odra.

Działalność poszczególnych ośrodków kultury przedstawiła następująco:

1) Ośrodek Kultury w Gorzycach posiada dużą salę na 80 osób, sala kameralną na 40 osób oraz  

kuchnię wraz z zapleczem. Ośrodek organizuje m.in.

- zajęcia artystyczne,

- naukę gry na gitarze,  

-  próby oraz występy zespołu „Małolaty, Muzyczna Akademia Malucha, zespołu „Vocalsi”, 

Zespołu Gorzyczanie oraz Grupy teatralnej „Rodzina Gorzyckich”,

- naukę języka czeskiego, niemieckiego i angielskiego,

- zajęcia kulinarne „Kulinarna przygoda”,

- Próby chóru kościelnego,

- organizowane są kajaki na basenie,

- odbywają się dyżury Zarządu Stowarzyszenia SENIOR,

- Aerobic,

- zajęcia Formacji „Riki-Tiki”

Ponadto organizowane są wydarzenia artystyczne jak np. Wernizaże, publikacje książek, wyjazdy 

do opery, teatru, wyjazdy w góry, Koncerty, itp. 

Ośrodkowi Kultury w Gorzycach podlegają świetlice w Uchylsku, Osinach i Gorzyczkach oraz 

Punkt Informacji Turystycznej.

Świetlica w Uchylsku wynajmuje salę na imprezy prywatne i urodziny. Ponadto organizuje się 

zajęcia plastyczne, gry planszowe, gry w tenisa stołowego oraz zajęcia z rękodzieła. Sala świetlicy 

wymaga remontu, przede wszystkim odmalowania ścian. 

Świetlica w Osinach prowadzi zajęcia dla mażoretek, zajęcia z dziećmi, sensoplastykę a także 

zajęcia pn. „Dzieci dzieciom”. Zakończył się projekt „Dom Kultury +”. Ponadto w świetlicy 

odbywają się próby Chóru Melodia. Salę świetlicy można wynająć na imprezy typu urodziny, 

przyjęcia, spotkania.

Świetlica w Gorzyczkach jest dostępna wyłącznie dla dzieci ZSP w Gorzyczkach.

Punkt informacji Turystycznej zlokalizowany jest w budynku GOTSiR „Nautica” w Gorzycach a 

jego zadaniem jest promocja atrakcji turystycznych naszego regionu. Jednak w związku z małym 

zainteresowaniem należałoby zastanowić się nad jego likwidacją i ewentualnym przeniesieniem 

materiałów promocyjnych do innych punktów np. portierni na basenie lub biura Obsługi Interesanta

w Urzędzie Gminy.



2) Ośrodkowi Kultury w Czyżowicach podlegają świetlice w Rogowie i Bełsznicy. Ponadto w 

Ośrodku Kultury w Czyżowicach funkcjonuje filia biblioteki Publicznej oraz wynajmowane jest 

pomieszczenie na przedszkole.

Świetlica w Rogowie oprócz zajęć stałych (artystycznych, plastycznych, kursów językowych, kółek

muzycznych, spotkań Dzieci Maryi…) organizuje też imprezy tematyczne np. pieczenie ciasteczek 

świątecznych, Bal przebierańców, koncerty, wyjazdy i wycieczki dla lokalnej społeczności. Salę 

świetlicy można również wynająć na przyjęcia okolicznościowe.

Świetlica w Bełsznicy prowadzi zajęcia „Akcja Lato”, Akcja zima”, różnego rodzaju kółka i 

warsztaty Ponadto organizowane są wyjazdy, cykliczne wycieczki oraz imprezy plenerowe. W 

obiekcie ma też swoją siedzibę Klub piłkarski „Rozwój” Bełsznica.

3) Ośrodek Kultury w Olzie prowadzi zajęcia: Kreatywna Kraina Malucha, Mali odkrywcy, 

Wernisaż, próby chóru, próby zespołu „Olzanki”, kursy językowe, warsztaty, a także piątkowe 

wieczory dla dorosłych.  Ośrodek wynajmuje sale na różnego rodzaju imprezy, kurs prawa jazdy i 

szkołę rodzenia. Ponadto angażuje się w organizację imprez typu: biwak powstańczy, Dzień 

dziecka, Pociąg papieski, zawody kajakowe itp. 

Ośrodkowi Kultury w Olzie podlega Świetlica Wiejska w Odrze. Świetlica ta przystąpiła do 

projektu „Dom Kultury +”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto w świetlicy 

organizowane są imprezy, zabawy noworoczne, spotkania opłatkowe, wyjazdy, wycieczki oraz 

różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych. Pani Dyrektor wspomniała, że budynek świetlicy 

jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Przede wszystkim należałoby naprawić 

elewację i kanalizację, wymienić oświetlenie oraz odmalować ściany. W budynku nie ma też gdzie 

składować opału, a mokrego opału nie można wsypywać do pieca z podajnikiem. Konieczne byłoby

też docieplenie budynku.

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- Przewodniczący Daniel Kurasz zwrócił uwagę na fakt, że w sołectwach Turza Śl., Bluszczów, 

Kolonia Fryderyk i Gorzyczki brakuje świetlic. W jaki sposób ten problem zostaje rozwiązany – 

zapytał.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że mieszkańcy Kolonii Fryderyk mogą korzystać z Ośrodka Kultury 

w Gorzycach bo znajduje się w niedalekiej odległości. Poza tym na Kolonii Fryderyk jest prężnie 

działające stowarzyszenie „Z nami warto” które też organizuje wiele ciekawych imprez 

kulturalnych oraz atrakcji dla mieszkańców sołectwa. 



Powrócił niedawno temat braku świetlicy w sołectwie Turza Śl., ale przypomnieć należy, że została 

ona zlikwidowana na prośbę Rady Sołeckiej. Poza tym na utrzymywanie dodatkowych obiektów 

Gminy niestety nie stać. Pani Dyrektor podkreśliła, że w tej chwili należałoby się skupić na 

wyremontowaniu tych budynków, które obecnie funkcjonują, bo niektóre z nich są w bardzo złym 

stanie technicznym, a przeprowadzanie remontów jak najtańszym kosztem też nie ma sensu – 

dodała. 

Ponadto wskazane byłoby zatrudnienie dodatkowych osób, które zajęłyby się m.in. promocją oraz 

zamówieniami, brakuje też osoby, która nadzorowałaby remonty, nie tylko te bieżące ale i te 

większe inwestycje prowadzone w naszych budynkach bo póki co wszystkim zajmują się 

instruktorzy, którzy wykazują ogromne zaangażowanie, wysiłek i przede wszystkim pasję, jednak 

nie wszystko leży w ich kompetencjach i z pewnością lepiej, żeby niektórymi sprawami zajęli się 

fachowcy.

- radny Stanisław Zbroja podkreślił, że program kulturalny w naszej gminie jest bardzo mocno 

rozbudowany i ciekawy. Należy jednak zająć się tymi wszystkimi problemami, z jakimi pracownicy

ośrodków kultury się borykają.

Przede wszystkim sporym problemem są wynagrodzenia pracowników kultury, które na chwilę 

obecną są na bardzo niskim poziomie. Należy wziąć pod uwagę, że praca pracownika kultury to 

praca w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy.

Poza tym, może należałoby się zastanowić nad reorganizacją poszczególnych placówek, 

dostosowując je pod potrzeby mieszkańców, co być może też pozwoliłoby na pewne oszczędności.

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 5 grudnia 2019 r. o godz. 17.00.

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i Sportu

Daniel Kurasz



Protokół sporządziła

Monka Radzik


