
1. Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie 

kultury? 

- Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury 

założone w budżecie na 2012 rok? 

- Tak. 

- Jakie istotne działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu 

zrealizować? 

- Miejski Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez o zasięgu lokalnym, 

regionalnym i ponadregionalnym, zajmuje się także prowadzeniem licznych 

kół zainteresowań, warsztatów młodzieżowych oraz zajęć artystycznych. 

Paleta imprez odbywających się w Kędzierzynie-Koźlu jest szeroka: spektakle 

teatralne, koncerty muzyki poważnej, artystycznej, jazzowej, rozrywkowej, 

występy kabaretów. Na terenie miasta są organizowane m.in. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i 

Poezji Morskiej „Szantki”, Turniej Kultury Szkół, Dni Miasta - Dni 

Chemików, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i 

Sztuk Różnych „Wrzosowisko”, Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty”, 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”, 

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych „Koz All Music”, 

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Strefa Ruchu”, 

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Ludowych, Dni Twierdzy Kozielskiej, 

Dyskusyjny Klub Filmowy, plenery malarskie i rzeźbiarskie, obchody Święta 

Konstytucji 3 Maja, 11 listopada. 

Kędzierzyn-Koźle dysponuje stosunkowo dobrze rozbudowaną siecią 

placówek kulturalnych. Obecnie w granicach miasta funkcjonują: cztery domy 

kultury w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury, trzy spółdzielcze domy 

kultury, jeden osiedlowy dom kultury i kilka świetlic osiedlowych. Miejska 

Biblioteka Publiczna dysponuje dziewięcioma placówkami – główną siedzibą 

i ośmioma filiami. 

MBP organizuje z kolei: „Krajobrazy słowa” - ogólnopolski konkurs literacki, 

„Festiwal Poetów” z „Turniejem Jednego Wiersza”, „Dni Literatury dla dzieci 



i młodzieży”, „Rodzinne czytanki w bibliotece”, „Zieloną Bibliotekę”. 

Ponadto biblioteka aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach 

promujących kulturę i czytelnictwo takich jak: „Tydzień Bibliotek”, „Cała 

Polska Czyta Dzieciom” i „Europejskie Dni Dziedzictwa”. Oprócz tego 

biblioteka organizuje m.in. spotkania autorskie, wystawy okolicznościowe, 

warsztaty, zajęcia plastyczne, konkursy, odczyty, promocje książek 

związanych z regionem. 

- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 

- Zwykle oczekiwania są większe w stosunku do możliwości. Na kulturę 

wydajemy jednak około pięciu milionów złotych rocznie. W skali samorządu 

jest to kwota spora, ale z całą pewnością taki wydatek jest uzasadniony. 

- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 

- Kulturalne gusty są różne. Z pewnością część z nich pozostała 

niezaspokojona. Z tego, co obserwujemy, są bardzo duże oczekiwania 

dotyczące koncertów muzyki klasycznej. Postaramy się im w jakiejś części 

sprostać. Można by bardziej wesprzeć stowarzyszenia, zorganizować 

plenerowego Sylwestra – pomysłów na różną działalność kulturalną w mieście 

pojawia się sporo. Główny problem jest zwykle jeden – na wszystko nie 

starczy pieniędzy. 

2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie na 2013 rok? 

- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę 

kulturalną? 

- Kultura pełni bardzo ważną rolę w życiu społeczeństwa. Należy ją traktować 

jako najlepszą profilaktykę i politykę zapobiegania demoralizacji 

mieszkańców. Poprawa jakości życia mieszkańców Kędzierzyna–Koźla 

zależeć będzie także od rozwoju bazy kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. 

Stąd jednym z celów operacyjnych ujętych w strategii rozwoju miasta na lata 

2009-2015 jest rozwój oferty kulturalnej i sportowo–rekreacyjnej. 

- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 

- Priorytetami są wspieranie i rozwój twórczości, poprawa bazy kulturalnej, 

promowanie wspólnego dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza, wspieranie 



organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną. Gmina 

Kędzierzyn-Koźle bardzo mocno angażuje się w organizację życia 

kulturalnego. Z jej strony taką działalnością zajmuje się Wydział Promocji 

Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, głównie poprzez dwie powołane do 

tego instytucje: Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Wydział PMKS współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, które 

również prowadzą działalność kulturalną. Części z nich gmina Kędzierzyn-

Koźle udziela na ten cel dotacji. Podstawą finansową działalności MBP i 

MOK również są dotacje z budżetu miasta. Tym sposobem gmina wspiera 

znaczącą ilość podmiotów prowadzących działalność kulturalną na terenie 

Kędzierzyna-Koźla. 

- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 

- W tym roku oddaliśmy do użytku rozbudowany i zmodernizowany Dom 

Kultury „Koźle”, gdzie została uruchomiona druga miejska sala kinowa. 

Inwestycji o podobnej skali, przy obecnych problemach finansowych 

samorządów, w 2013 roku nie będzie. Z całą pewnością w budżecie gminy 

znajdą się mniejsze środki na modernizację i doposażenie istniejącej bazy 

kulturalnej. 

- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu 

do budżetów z poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 

- Dotacje wyniosły: w 2010 roku - dla MOK – 2,5 mln zł, MBP – 2,25 mln zł; 

w 2011 roku – dla MOK – 2,16 mln zł, MBP – 2,15 mln zł; w 2012 roku – dla 

MOK - 2,85 mln zł, dla MBP - 2,46 mln zł. W 2012 roku budżet na zadania 

kulturalne wydziału PMKS wyniósł 223 tys. zł. W projekcie budżetu na 2013 

rok dla MOK przewidziano 2 mln zł, MBP - 2,13 mln zł, wydziału PMKS – 

210 tys. zł. Mimo niełatwej sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się teraz 

samorządy (kryzys gospodarczy, koniec okresu finansowania unijnego 2007-

2013, wzrastająca liczba zadań), gmina Kędzierzyn-Koźle stara się utrzymać 

dotychczasowy poziom wydatków na kulturę. 
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