
Protokół Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytego w dniu 12 marca 2015 r. 
 

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – 

Przewodniczący komisji. Następnie powitał członków komisji i zaproszonych gości. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

proponowany porządek obrad przedstawiający się następująco: 

 

1. Analiza realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie przez wszystkich członków komisji. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie 

wnoszono uwag i został on przyjęty przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 1 

Do omówienia pierwszego punktu obrad poproszona została Pani Aneta Góra – księgowa 

Gminnego Ośrodka Kultury. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pani A. Góra wyjaśniła, iż realizowanych jest tyle działań na ile 

tylko wystarcza możliwości a przykładem na to jest chęć utworzenia nowej grupy 

artystycznej, dla której obecnie nie ma możliwości wygospodarowania miejsca spotkań, czy 

też możliwości wprowadzenia w grafik prowadzonej działalności ośrodka. Następnie 

poinformowała, iż w poniedziałki i wtorki prowadzone są próby tańca z grupą dzieci noszącą 

nazwę „Wesołe Nutki” oraz odbywają się zajęcia aerobiku. Ponadto wyjaśniła, iż we wtorki 

spotykają się seniorki, które w przyszłości chcą działać również, jako formalna grupa wobec 

czego należy również wesprzeć je pomocą w gromadzeniu wszelkich niezbędnych 

dokumentów aby mogły to zrealizować i rozwijać swe zainteresowania. Dodała, iż również 

w tym dniu próby prowadzi zespół śpiewaczy „Widawianie”, który prężnie się rozwija. 

W toku dalszej wypowiedzi zaznaczyła, iż wspomniana przez nią grupa w maju wyjeżdża na 

występy do Działaoszyna. Pani A. Góra wyjaśniła jeszcze, iż mają oni predyspozycje do 

zdobywania dużych osiągnięć scenicznych jednakże szanse te maleją ze względu na brak 

tradycyjnych stroi ludowych, co wpłynęło na wykluczenie ich w ubiegłym rok z możliwości 

zajęcia dobrego miejsca podobnie również, jak w turnieju sołectw przeprowadzonym 

w Szadku. Następnie poinformowała, iż w środy prowadzone są próby orkiestry. Zatrzymując 

się dłużej przy tym temacie Pani A. Góra wyjaśniła, iż większość członków orkiestry 

a zwłaszcza dorośli nie uczęszczają na te próby i ogólnie maleje zainteresowanie dalszą 

działalnością tego zespołu. Dodatkowo wyjaśniła, iż pojawiają się pewne konflikty dotyczące 

terminu prowadzenia tych zajęć jednakże wszelkie próby dopasowania odpowiedniej pory 

a także możliwości zmiany lokalu nie przyniosły żadnego skutku. W toku dalszej wypowiedzi 

poinformowała zebranych, jak orkiestra dawniej działała i na jakich uroczystościach się 

prezentowała. 



W tym miejscu wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie, której radni 

rozważali możliwości zmotywowania dotychczasowych członków orkiestry do dalszego 

działania a także pozyskania chętnych do przystąpienia do tej grupy. W trakcie tej polemiki 

Pani A. Góra poinformowała, iż nastąpiła zmiana kapelmistrza i obecnie orkiestrę prowadzi 

Pan Kondratowicz, który przed wielu laty był założycielem tej grupy. Następnie wracając do 

omawiania prowadzonych działań wyjaśniła, iż czwartki zajęte są na szkołę tańca natomiast 

w piątki odbywają się zajęcia śpiewu a po nich próby ma amatorska grupa teatralna 

„Pracujący Razem”. W toku dalszej wypowiedzi poinformowała zebranych, iż w okresie ferii 

prowadzono wiele zajęć dla dzieci, gdzie ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty 

plastyczne. Następnie Pani A. Góra wymieniła imprezy, jakie zostały zorganizowane przez 

Gminy Ośrodek Kultury bądź przy jego współpracy zaznaczając, iż cieszyły się one 

ogromnym zainteresowaniem i w których uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców nie tylko 

z terenu gminy Widawa. Kontynuując swe wystąpienie poinformowała, jaka suma pieniędzy 

przeznaczona została na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, która jej zdaniem jest 

niewystarczająca na realizację wszystkich potrzeb. Na poparcie tej uwagi wymieniła prace 

remontowe, jakie należy przeprowadzić w budynku. 

W powyższym temacie wywiązała się dyskusja, w trakcie, której Pani A. Góra zaapelowała 

do radnych o zabezpieczenie środków w budżecie na wzmocnienie stropu w celu 

umożliwienia korzystania z pomieszczeń, w których mieściła się biblioteka oraz wykonanie 

klatki schodowej, gdyż na realizację tego zadania została przygotowana dokumentacja, która 

niebawem może stracić swoją ważność. Ponadto zwróciła również radnym uwagę na, to iż 

ściany budynku pękają i tworzą się zacieki na ścianach a także poinformowała o konieczności 

wymiany okien w jednym z pomieszczeń, gdyż są pod nimi szpary i w efekcie czego jest duża 

utrata ciepła. Dodatkowo nadmieniła, iż zaplanowane zostało również malowanie świetlicy. 

Kontynuując wypowiedź Pani A. Góra zaznaczyła, iż we własnym zakresie dokonano 

oczyszczenia i zagospodarowania terenu wokół budynku jednakże zachodzi konieczność 

wymiany ogrodzenia, które jest w bardzo złym stanie i nie spełnia obecnie żadnej roli, poza 

tym kawałkiem, które zostało zmodernizowane w celu odgrodzenia placu zabaw. 

Następnie będąc przy temacie placu zabaw wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której 

radni rozważali pewne rozwiązania dotyczące skutecznego zamykania furtki na teren tego 

placu. Powyższa kwestia zdaniem Pani A. Góry jest dość istotna, gdyż według zaleceń na 

teren placu nie powinny być wprowadzane psy a tak właśnie się dzieje pomimo zakazu, jak 

również nie zważając na prośby i upomnienia kierowane do osób korzystających z placu 

zabaw furtka pozostaje otwarta. 

Po powyższej dyskusji Pani A. Góra kontynuując temat związany z działalnością Gminnego 

Ośrodka Kultury wyjaśniła, iż po ubiegłorocznym remoncie dokonano wymiany kurtyn, 

zamontowano rolety a także doposażono zaplecze kuchenne, które co prawda jest dość małe 

ale bardzo przydatne. Na poparcie swej wypowiedzi poinformowała, iż chociażby okazało się 

ono nieocenione w trakcie organizacji zainicjowanego w ubiegłym roku konkursu na 

„Najpiękniejszy stół wielkanocny”. Następnie poinformowała, iż zakupiono również stół do 

gry w piłkarzyki, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W toku dalszej wypowiedzi 

wymieniła również potrzeby, jakie warto byłoby zrealizować i które wpłyną na rozwój 

działalności ośrodka, jak również wizerunek gminy. 



Następnie wywiązała się dyskusja na temat organizowanych corocznie imprez plenerowych 

a w szczególności Dni Widawy. W trakcie tej polemiki Pani A. Góra wyjaśniła zebranym, iż 

z informacji jakie posiada nie będzie dofinansowania na powyższy cel, który był 

pozyskiwany przez kilka lat z Lokalnej Grupy Działania. 

W toku dalszych obrad Pani A. Góra poprosiła radnych o wsparcie działań mających na celu 

pozyskania środków na zakup stroi ludowych dla zespołu śpiewaczy. Ponadto 

poinformowała, iż występy grupy teatralnej cieszą się powodzeniem i są wystawiane nie tylko 

na terenie naszej gminy ale również dostają oni zaproszenia do wystawiania swoich skeczy na 

terenie innych samorządów. Na zakończenie swego wystąpienia Pani A. Góra zaznaczyła, iż 

bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołą. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie członkowie komisji podjęli temat związany z możliwościami 

pozyskiwania środków z zewnątrz na realizację różnego rodzaju zadań. W trakcie tej polemiki 

radni proponowali, jakie inwestycje powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności, gdyż 

w związku z ograniczonymi środkami w budżecie nie da się zrealizować wszystkich planów. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

kolejne obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta             Przewodniczący Komisji Oświaty 

 

       Waldemar Semaszczuk 


