Katalog dostępnych ulg i zwolnień w ramach Programu „Rodzina 3+” obowiązująca
od 1 lipca 2014r. w Gminie Gorzyce

I. Oferta Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
1. Bezpłatny udział dzieci w zajęciach odbywających się w ramach „Akcji Lato” i „Akcji
Zima”. Oferta nie dotyczy wycieczek autobusowych.
2. Bezpłatny udział we wszystkich formach zajęć stałych prowadzonych przez instruktorów
WDK w Olzie ( w tym m.in. nauka gry na instrumentach, zajęcia dla maluszków, zajęcia w
pracowni Tiffany'ego)
3. Zniżka 10% na wszystkie imprezy biletowane (w tym m.in. koncerty, spektakle).
4. Zniżka 10% na płatne zajęcia warsztatowe prowadzone przez instruktorów z zewnątrz.
5. Zniżka 10% na wynajem sali na spotkania rodzinne.
II. Oferta Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
1. Nauka gry na pianinie – prowadzący: p. Bożena Marcol (muzyk z kwalifikacjami).
To lekcje prowadzone w miłej atmosferze, cechujące się indywidualnym podejściem do każdego
dziecka. Zajęcia dostosowane do poziomu i możliwości dziecka odbywają się dwa razy w tygodniu
(wtorki i czwartki). Uczestnicy ćwiczą na instrumencie Legnica. Organizowane są koncerty
popisowe.
Poziomy: podstawowy i zaawansowany.
Miejsce: sala nr 23 (tzw. kameralna), I piętro.
Standard:
- 30 minut – 25,00 zł
- 45 minut – 30,00 zł
RODZINA 3+:
15 % rabatu
2. Nauka gry na gitarze – prowadzący: p. Sławomir Tatera (muzyk z kwalifikacjami).
Indywidualne lekcje gry na gitarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie nauka gry na
gitarze klasycznej, akustycznej i elektrycznej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (sobota). Dla
uczestników, którzy osiągnęli wymagany poziom – możliwość członkostwa w zespole gitarowym.
Na koniec sezonu artystycznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Organizowane są także
koncerty popisowe.
Poziomy: podstawowy i zaawansowany
Miejsce: sala nr 13 (obok sali widowiskowej), parter.
Standard:
60 minut – 40,00 zł (160,00 zł miesięcznie)
RODZINA 3+:
15% rabatu
3. Aerobic – prowadzący: p. Grażyna Blutko (instruktor aerobicu z kwalifikacjami).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) od godziny 19.00-20.00. Zajęcia
prowadzone są z wykorzystaniem stepów, piłek gimnastycznych, ciężarków, gum gimnastycznych.
Można zabrać własną karimatę.
Miejsce: sala nr 6 (widowiskowa), parter.

Standard:
Cena biletu – 9,00 zł
Cena karnetu (4 wejścia) – 27,00 zł
RODZINA 3+:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia nauki - gratis
4. Aerobic 50+ – prowadzący: p. Grażyna Blutko (instruktor aerobicu z kwalifikacjami).
Zajęcia gimnastyczne dla osób w wieku 50+. Zajęcia odbywają się w każdą środę od godziny
19.00-20.00. Prowadzone są z wykorzystaniem piłek oraz gum gimnastycznych. Można zabrać
własną karimatę.
Miejsce: sala nr 6 (widowiskowa), parter.
Standard:
Cena biletu – 9,00 zł
Cena karnetu (4 wejścia) – 27 zł
RODZINA 3+:
Dzieci oraz młodzież do momentu ukończenia nauki - gratis
5. Pracownia Plastyczna „Mozaika” – prowadzi p. Hanna Władarz (artysta plastyk).
Są to zajęcia plastyczne ukierunkowane na rozwój umiejętności manualnych pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję, by przygotować się do
egzaminów szkół artystycznych. Grupa angażuje się w różnego typu projekty artystyczne. Podczas
zajęć uczestnicy mają okazję poznać różne techniki warsztatowe (m.in. linoryt, malarstwo, rysunek,
rzeźba) oraz uczestniczyć w dyskusjach przedmiotowych. Zajęcia są prowadzone w każdy piątek od
godz. 17.00-19.00.
Miejsce: sala nr 32 (tzw. plastyczna).
Standard:
Cena zajęć – 5,00 zł
RODZINA 3+:
20 % rabatu
6. Klub Alternatywnego Szkraba – prowadzący: p. Barbara Grobelny (muzyk z kwalifikacjami,
pedagog), p. Agata Hyła-Ignacek (aktorka scen muzycznych, pedagog), p. Natasza Kowalska
(architekt), p. Magdalena Smyczek (pedagog).
Klub zrzesza dzieci w wieku od 4 do 12 lat. W ramach KAS prowadzone są cztery formy
rozwojowe, są to zajęcia rytmiczne, taneczne, wokalne i plastyczne. Klubowicze spotykają się
w każdą sobotę od godz. 9.00 – 12.00. Zajęcia wszechstronnie rozwijają umiejętności
psychomotoryczne dzieci. Uczestnicy uczą się panować pad swoim ciałem, ćwiczą pamięć,
rozwijają motorykę oraz sprawność fizyczną. Największy nacisk położony jest na rozwój
muzyczny. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają także swoje umiejętności twórcze, kształtują
wyobraźnię oraz uczą się współpracować w grupie. W ramach KAS organizowane są zajęcia
wyjazdowe poświęcone sztuce i koncerty okolicznościowe. W ramach Klubu działa zespół
„Kaprys”. Dzieci przynoszą drugie śniadanie, z naszej strony otrzymują napoje. Na koniec sezonu
artystycznego dzieci otrzymują dyplomy.
Miejsce: sala nr 23, sala nr 30, sala dyskotekowa, holl.
Standard i RODZINA 3+:
Opłata miesięczna 15,00 zł

7. Próby Orkiestry Gminy Gorzyce – prowadzi p. Henryk Krótki (muzyk z kwalifikacjami,
pedagog).
W skład orkiestry wchodzi 25 młodych muzyków z terenu gminy Gorzyce (w większości młodzież
i dzieci). Orkiestra posiada w swoim repertuarze najsłynniejsze przeboje światowej muzyki
rozrywkowej, kolędy, pieśni patriotyczne. Orkiestra swoją działalność rozpoczęła w październiku
2012 roku. Próby odbywają się w soboty. Uczestnictwo bezpłatne. Warunek członkostwa:
odpowiedź na ogłoszony nabór, przesłuchania.
Miejsce: sala nr 6 (widowiskowa), I piętro lub sala dyskotekowa, II piętro.
8. Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury – prowadzi p. Bronisław Kwiatoń (pedagog)
Zbiórki odbywają się w soboty od godz. 11.00–13.00. Jest to oferta skierowana do młodzieży
rządnej przygód, pozyskiwania praktycznych umiejętności, zainteresowanej historią, topografią
oraz niesieniem pomocy potrzebującym. Grupa angażuje się i podejmuje wiele inicjatyw.
Członkostwo bezpłatne.
Miejsce: harcówka, poziom -1.
9. Gromada Zuchowa „Czyżyki” – prowadzi p. Maria Kmiecik (pedagog).
Zbiórki odbywają się w każdą sobotę od godz. 11.00 -13.00. Na zbiórce zuchowej dzieci uczą się
przestrzegania norm, zasad oraz integracji wewnątrz grupy. Poprzez zabawy, śpiew i wspólne
działania zuchy uczą się współpracować i być odpowiedzialnym za siebie i innych, uczą się
pomagać i słuchać siebie nawzajem. Rozwijają swoje umiejętności poznawcze, koordynację
ruchową oraz rozwijają wyobraźnię.
Członkostwo bezpłatne.
Miejsce: sala nr 30, I piętro.
10. Kameralny zespół wokalny „Dolce Canto” – prowadzi p. Barbara Grobelny (muzyk z
kwalifikacjami, pedagog)
5-osobowa grupa wokalna posiadająca w swoim repertuarze utwory z gatunku rozrywkowych oraz
muzyki klasycznej i sakralnej. Opracowywane utwory wykonywane są z podziałem na głosy z
towarzyszeniem pianina oraz saksofonu. Próby odbywają się w soboty. Warunek uczestnictwa:
przesłuchania.
Członkostwo bezpłatne.
Miejsce: sala nr 6 (widowiskowa), parter.
11. Zespół dziecięcy „Kaprys” - prowadzący: p. Barbara Grobelny (muzyk z kwalifikacjami,
pedagog), p. Agata Hyła-Ignacek (aktorka scen muzycznych, pedagog)
To 15 osobowa wokalno-taneczna grupa dziecięca. Grupa opracowuje utwory z elementami tańca i
ruchu scenicznego. Uczestnicy otrzymują stroje na czas sezonu artystycznego. Zespół integruje się
poprzez członkostwo w Klubie Alternatywnego Szkraba. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. od
9.00 do 12.00.
Miejsce: sala nr 30, I piętro.
Standard i RODZINA 3+:
Opłata miesięczna 15.00 zł
12. Chór im. Stanisława Moniuszki – „Moniuszko” - prowadzący: p. Barbara Grobelny (muzyk dyrygent z kwalifikacjami)
Chór „Moniuszko” to ponad 90. lat tradycji. Kilkaset opracowanych utworów najznamienitszych
kompozytorów. Chór wykonuje kilkanaście koncertów w ciągu roku, w repertuarze posiada także
utwory sakralne, w tym części stałe mszy św. Próby odbywają się we wtorki lub czwartki w godz.
od 19.00 - 21.00. Członkowska składka roczna do PZChiO Oddział Śląski – na rok 2014 r. wynosi

24,00 zł od osoby (2 zł miesięcznie).
Miejsce: sala nr 30, I piętro.
13. Zespół „Czyżowianki” i Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach – prowadzący: p. Helena
Mucha (przewodnicząca Koła), p. Henryk Sosna (muzyk).
Grupa o charakterze folklorystyczno-rozrywkowym wykonująca piosenki stylizowane na ludowe
oraz humorystyczne skecze i etiudy teatralne. Grupa angażuje się w wydarzenia kulturalne,
występuje podczas koncertów, parafiad oraz wydarzeń rozrywkowych. Grupa kultywuje obrzędy
nocy świętego Jana organizując co roku „Noc Świętojańską”. Próby odbywają się w poniedziałki od
godz. 17.00.
Udział bezpłatny.
Miejsce: sala nr 30, I piętro.
14. Język niemiecki i angielski – prowadzący p. Andrzej Ptak (lektor języka niemieckiego oraz
angielskiego). Zajęcia w grupach do 10 osób prowadzone są w miłej, kameralnej atmosferze.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz. 18.00-19.30. Miejsce: sala nr 32, I piętro.
Standard:
Cena - 120,00 zł (4 spotkania po 90 min.)
RODZINA 3+
Cena - 15%
15. Język chiński – prowadząca p. Michalina Jędrzejczak (lektorka i tłumacz języka chińskiego
posiadająca certyfikat TOCLF – Test of Chinese as a Foreign Language, Master Level - na
wszystkich poziomach zaawansowania)
Zajęcia odbywają się w 5-osobowych grupach, materiał zajęciowy dostosowany do potrzeb
uczestników. Podręczniki do nauki chińskiego zarówno z Chin, jak i Tajwanu. Gwarantujemy
przyjazną atmosferę nauki. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00-19.30.
Miejsce: sala nr 30, I piętro.
Standard:
Cena 30,00 zł od osoby za 1,5 godzinne spotkanie.
RODZINA 3+:
15% rabatu
III. Oferta Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
1.
2.

Zwolnienie 3, 4, itd. dziecka z ewentualnej opłaty za udział w zajęciach lub innych formach
organizowanych w ramach AKCJI LATO i AKCJI ZIMA.
Udzielenie zniżki dla uczestników wyjazdu na biwak: trzecie dziecko – 50% ceny, czwarte i
każde kolejne dziecko – wyjazd bezpłatny.

Uwaga: Znaczna większość imprez lub zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży ma charakter
bezpłatny (dot.WDK Gorzyce oraz świetlic w Gorzyczkach, Osinach, Turzy Śl. oraz Uchylsku )
IV. Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica „ w Gorzycach
Oferuje 30 % zniżkę dla osób objętych programem „Rodzina 3 +”

V. Działalność centrum rozrywki dla dzieci „Bajkolandia”
Oferuje 10% rabat dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny objętej programem „Rodzina 3+” na
korzystanie z usług Centrum. Oferta Centrum – w załączniku.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-sobota 7.00-18.00
Niedziela
15.00-18.00
Miejsce: 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8 (budynek Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach –
wejście z tyłu budynku)
VI „Centrum Medyczne Perfect”,- Izabela Baranek , siedziba 44-353 Olza ul. Wiejska 32
( która prowadzi w WDK zajęcia w ramach „Szkoły rodzenia”.)
Oferuje 10 % zniżkę dla osób objętych programem „Rodzina 3 +”
VII. Kurs prawa jazdy „Szofer „ działający przy WDK Olza
Oferuje zniżkę 50 zł. dla osób objętych programem „Rodzina 3 +”
VIII. Księgarnia Orbita, Janina Zagórska, 44-200 Rybnik , Rynek 12
Oferuje zniżkę 15% dla osób objętych programem w księgarni stacjonarnej i internetowej
(www.księgarniaorbita.pl, www.podręczniki-rybnik.pl)
IX. Plac Zabaw Zoolandia, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 5
Oferuje zniżkę 30% dla osób objętych programem, na korzystanie z placu zabaw
(www.zoolandia.eu)

