BRM-III.0012.7.5.2019
Protokół nr 7/VIII/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
z dnia 22 maja 2019 roku
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło dziesięcioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista uczestniczących
stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
IV. Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie Komisji z działalnością, osiągnięciami i potrzebami Dzielnicowego Domu
Kultury „Bronowice” i jego filii.
2. Sprawy wniesione.

Przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała przybyłych
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała bez uwag.
Ad.1. Zapoznanie Komisji z działalnością, osiągnięciami i potrzebami Dzielnicowego
Domu Kultury „Bronowice” i jego filii.
Informację o działalności DDK „Bronowice” i jego filii przedstawiła Komisji jego
dyrektor, pani Alicja Szulc-Choma, która poinformowała, że poza siedzibą główną przy
ul. Krańcowej 106 Dom Kultury prowadzi zajęcia w dwóch filiach. Są to: Pracownie Kultury
Tatary, przy ul. Hutniczej 28 A oraz Pracownie Kultury Maki, przy ul. Olchowej 8. Oferta
każdej z placówek jest trochę inna i wynika z potrzeb korzystających z nich społeczności.
Następnie pani dyrektor oprowadziła radnych po salach odwiedzanego obiektu Pracowni
Kultury Maki, omawiając zajęcia, które się w nich odbywają. Po zwiedzeniu pomieszczeń
warsztatowych dyrektor Alicja Szulc-Choma zaprosiła radnych do sali widowiskowej, gdzie
wyświetlony został film obrazujący najważniejsze projekty realizowane przez DDK
„Bronowice” i jego filie, wśród nich wydarzenia cykliczne, takie jak: Poranki Muzyczne,
Bajkowe Opowieści, Młodzi Zdolni/Pejzaże Muzyczne, Koncerty gwiazd na Makach,
Czwartkowy GRAM-OFF/ON, Dziecięcy Klub Filmowy, Klub Fanów Dobrych Filmów,
Montownia Wyobraźni. W koncertach organizowanych przez Pracownie Kultury maki
wzięli udział znani artyści scen polskich, m. in.: Irena Santor, Majka Jeżowska, Halina
Młynkowa, Włodzimierz Nahorny, Krzysztof Herdzin, Łukasz Zagrobelny, Alicja Majewska,
Olga Bończyk i Włodzimierz Korcz. Łącznie, w ciągu roku odbyło się jedenaście
koncertów, w których uczestniczyło 1236 mieszkańców.
Przewodnicząca Maja Zaborowska podziękowała w imieniu Komisji za
przedstawioną prezentację i pogratulowała bogatej oferty i znakomitych projektów.
Poprosiła dyrektor Alicję Szulc-Chomę o ustosunkowanie się do obywatelskiego projektu
budowy nowej siedziby dla DDK „Bronowice” przy ul. Łabędziej. Dyrektor Szulc-Choma
stwierdziła, że o projekcie dowiedziała się z mediów. Stwierdziła również, że w momencie
otwarcia Pracowni Kultury Maki, z salą widowiskową na 130 osób, Dom Kultury nie cierpi
na braki w możliwości realizacji obecnych i planowanych przedsięwzięć.
1

Ad.2. Sprawy wniesione.
Do Komisji nie wpłynęły sprawy wymagające zapoznania się lub rozpatrzenia.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do godziny
18:53.
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