
Oświadczenie złożone
przez senatorów Marka Konopkę oraz Piotra Gruszczyńskiego

na 3. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 grudnia 2011 r.

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze
Zwracamy się do Pana Ministra z gorącą prośbą o wsparcie wniosku Urzędu Miejskiego w Orzy-

szu dotyczącego udzielenia dotacji na realizację zadania mającego na celu rozbudowę infrastruktury
kulturalnej na terenie gminy Orzysz. Zadanie ma polegać na adaptacji budynku na pracownie Domu
Kultury w Orzyszu. Wniosek oznaczony jest numerem 17508/11.

Wnioskodawca postawił sobie za cel dokończenie realizacji projektu stworzenia na terenie gminy
Orzysz centrum kultury. Wsparcie przez pana ministra tego wniosku pozwoli na realizację drugiego
etapu prac. W roku 2010 został zrealizowany pierwszy etap projektu polegający na remoncie pierw-
szego z przeznaczonych przez gminę budynków przy ulicy Giżyckiej 9, w którym obecnie działa już
część pracowni domu kultury. Dzięki dofinansowaniu z programów ministra kultury został już odre-
staurowany jeden z zabytkowych budynków miasta, który wraz z następnym budynkiem planowa-
nym w ramach tego projektu będzie tworzyć kompleks centrum kultury w Orzyszu.

Dom kultury jest jedyną tego rodzaju placówką w gminie Orzysz. Z jego usług korzystają nie
tylko mieszkańcy miasta, lecz również licznie przebywający tu w okresie letnim turyści. Rola, jaką
spełnia ta placówka, jest nie do przecenienia. Skupia ona wokół siebie całe życie kulturalne i arty-
styczne społeczności. Jest to również miejsce, dzięki któremu funkcjonuje międzynarodowa wymia-
na kulturalna z miastami partnerskimi na Ukrainie, na Litwie i w Niemczech.

Zgodnie z założeniem wnioskodawcy po modernizacji budynku powstaną w nim biblioteka z
czytelnią oraz pracownią komputerową dla dorosłych i dzieci, a także pokój zabaw dla dzieci z
możliwością czytania im bajek typu „poczytaj mi mamo”. Na piętrze budynku znajdą się pracownie
muzyczne dla dorosłych i dzieci oraz pracownie plastyczne (rysunek, pisanie ikon, rzeźba i sztuka
dekoracyjna). Oprócz pracowni w budynku znajdzie się również miejsce dla zaplecza socjalnego,
którego jak dotąd nie ma, dla pracowników domu kultury oraz osób pracujących społecznie. Zago-
spodarowanie terenu wokół centrum kultury pozwoli na realizację artystycznych działań plenero-
wych.

Mazury są regionem szczególnym, ubogim ekonomicznie i obciążonym bezrobociem struktural-
nym, regionem, w którym infrastruktura kulturalna była zaniedbywana przez wiele lat. Różnice,
jakie tam powstały, w stosunku do pozostałej części kraju, są zatrważające.

W naszej ocenie wniosek niesie za sobą wiele korzyści zarówno w zakresie kulturowym, jak i
społecznym, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o jego uwzględnienie i wsparcie. Wierzymy, że
Pan Minister pochyli się nad tym wnioskiem, a dokładna analiza będzie skutkować argumentami
uzasadniającymi racjonalność i zasadność jego finansowania.
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