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Gminne Centrum Kultury

GMINNE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W RYTWIANACH
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 19.00
Sobota: 9:00 - 13:00

www.gckrytwiany.pl
Kontakt: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
ul. Szkolna 1
28-236 Rytwiany
tel. 158385406
e-mail: gckrytwiany@gckrytwiany.pl

Dyrektor: Robert Wyrazik

W latach 2009-2010 w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego przebudowano budynek po zakładach naprawczych, usytuowany przy ulicy
Szkolnej 1 na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej.
Powstała instytucja zajmująca się kulturą, sportem i informacją turystyczna w Gminie Rytwiany.

Oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej
w Rytwianach odbyło się 11 listopada 2010 roku, wobec czego uroczystość została powiązana z
obchodami odzyskania niepodległości przez Polskę.
Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej
i sportowej, rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona
i promocja kultury, sportu i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań
kulturalnych, sportowych i turystycznych społeczeństwa.

Główne założenia
1) prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji i kół zainteresowań oraz
zapewnienie odpowiednich warunków potrzebnych do ich funkcjonowania;
2) organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym
i międzynarodowym w szczególności: wystaw, odczytów, prelekcji, wieczorków, konferencji, zebrań,

spotkań dyskusyjnych, zabaw tanecznych, festynów, loterii, aukcji;
3) prowadzenie edukacji kulturalnej;
4) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej, stowarzyszeniom i organizacjom
prowadzącym działalności kulturalną.
5) udzielanie informacji turystycznej
Centrum prowadzi również działalność inną niż kulturalna, m.in. w zakresie:
1) tworzenia warunków do wypoczynku, turystyki, rekreacji i rozrywki, m.in. poprzez:
2) organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych,
3) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
4) promocji jednostki i Gminy Rytwiany
CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ ?
1. SALA WIDOWISKOWA
Znajdująca się na parterze budynku. Przeznaczona i tym samym dostosowana do organizacji imprez
kulturalnych, wystaw, koncertów, pokazów, benefisów, spotkań i innych. Sala widowiskowa
wyposażona w 120 miejsc siedzących, nagłośnienie, projektor. Sala widowiskowa wykorzystywana
jest również do zajęć instrumentalno- wokalnych. Wyposażona w garderobę oraz zaplecze.
2. ŚWIETLICA
Najbardziej kolorowe miejsce w całym budynku Centrum Kultury
Przeznaczona zarówno dla najmłodszych jak i trochę starszych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
Dla najmłodszych : gry planszowe , hula-hop, skakanki, gumy, tablica, karaoke, mata taneczna. Dla
nieco starszych – profesjonalny bilard, na wyposażeniu znajduje się również zestaw kina domowego
na którym wyświetlane są bajki, filmy, koncerty itp.
3. PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Usytuowana na 1 piętrze budynku. W pracowni znajduje się 10 w pełni wyposażonych stanowisk
komputerowych. Komputery podłączone są do szybkiej sieci internetowej, wobec czego gry on-line
stają się prawdziwa przyjemnością dla graczy.
4. PRACOWNIA PLASTYCZNA
Usytuowana na II piętrze budynku, przeznaczona jest do zajęć warsztatowych,
z nowoczesnego zdobnictwa oraz plastycznych. Dobre wyposażenie w materiały plastycznotechniczne gwarantuje świetną zabawę oraz rozwój zdolności pod okiem fachowego plastyka.
5. SALA TANECZNA
Wyposażona w lustro do baletu, materace, stepery . Sala przeznaczona do zajęć warsztatowych.
Każda dziewczyna marzy by zatańczyć przy lustrze baletowym w naszym Centrum – marzenia się
spełniają.
6. SALA AREOBIK
Znajdująca się na III piętrze Budynku, przeznaczona do aerobiku, zumby, a także wyposażona w 2
stoły do tenisa stołowego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH W GCKSiIT
na stronie
www.gckrytwiany.pl

FILIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W RYTWIANACH
Na terenie Gminy prowadzą swoją działalność także trzy filie Gminnego Centrum Kultury w
Pacanówce, Podborku i Sydzynie.
Świetlice wiejskie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16.00 - 20.00.
Ich zadaniem jest organizowanie czasu wolnego swoim mieszkańcom. W świetlicach można m.in.
posłuchać muzyki, zagrać w tenisa stołowego, gry planszowe, piłkarzyki lub obejrzeć ciekawy film. W
co drugi wtorek w filii Pacanówka organizowane są zajęcia z zakresu sztuki nowoczesnego
zdobnictwa (decupage). Panie bardzo aktywnie uczestniczą w warsztatach, ucząc się nowoczesnych
metod artystycznych. Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem a grono zainteresowanych poszerza
się z tygodnia na tydzień.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.gckrytwiany.pl
Kontakt :
TEL.: 158385406
Dyrektor: 507069607
e-mail: gckrytwiany@gckrytwiany.pl
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