Sprawozdanie z działalności merytorycznej RCTiDK w roku 2009

I. Kadra RCTiDK w roku 2009
1. W formie etatowej zatrudnienie wynosiło 10 osób w średniorocznym wymiarze
całkowitym 8 etatów, w tym :
a. Administracja – 2 etaty ( trzy osoby)
b. Instruktorzy – 2 etaty (trzy osoby)
c. Pracownicy kafeterii Klub Spytko – 4 etaty (cztery osoby)
2. W formie umów cywilnych (umów o dzieło i umów zlecenia) 11/12 osób, w tym:
a. Instruktor – kapelmistrz StraŜackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”
b. Instruktor – choreograf Zespołu Tanecznego „Vision”
c. Akompaniament ZF „Gwoździec”
d. Instruktor zespołu teatralnego
e. Administrator strony internetowej RCTiDK
f. Gospodarze świetlic RCTiDK w:
- Woli Stróskiej, Gwoźdźcu, Filipowicach, Rudzie Kameralnej
g. Gospodarz szalet publicznych w ratuszu ( plus w sezonie letnim 2 osoba na drugą zmianę)
II. Działalność bieŜąca zespołów artystycznych i klubów zainteresowań
1. Zespoły artystyczne:
a. Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” z siedzibą w świetlicy RCTiDK w Gwoźdźcu.
Społeczny kierownik Zespołu Agata Nadolnik. Choreograf Janusz Cierlik (zatrudnienie
etatowe – godzinowe). Blisko 100 osobowy Zespół składa się z grup artystycznych:
- grupy taneczne; dziecięca i młodzieŜowa,
- kobieca grupa śpiewacza,
- kapela ludowa „Gwoździec”,
- grupa teatru obrzędowego
Zespół uczestniczył w przeglądach i festiwalach folklorystycznych w Lipnicy Murowanej,
ŁuŜnej, Podegrodziu, Czarnym Dunajcu, Bukowinie Tatrzańskiej, Szczurowej, Łoniowej, a
takŜe występował podczas imprez Folklor jest ok. w Gwoźdźcu, X Święta fasoli w
Zakliczynie, DoŜynek Powiatowych w Otfinowie oraz na gali XV lecia Zespołu „Iglice” w
Jaszfenyszaru zdobywając liczne nagrody i wyróŜnienia, m.in.: I miejsce w konkursie wieńca
tradycyjnego podczas DoŜynek Powiatowych. Wyjazdy na przeglądy i festiwale finansowane
były z budŜetu RCTiDK. W roku 2009 zostały zakupione elementy strojów dla grup
tanecznych, m.in. obuwie i części garderoby Ŝeńskiej. Łączne koszty działalności Zespołu
wyniosły blisko 24 tysiące złotych.
b. StraŜacka Orkiestra Dęta „Filipowice” z siedzibą w świetlicy RCTiDK w Filipowicach.
Społeczny kierownik Tadeusz Martyka. Instruktor – kapelmistrz; do marca 2009 roku Hubert
Fałowski, od kwietnia 2009 roku Stanisław Zięba. Na koniec roku 2009 SOD „Filipowice”
liczyła 26 muzyków oraz 25 uczniów. W roku 2009 orkiestra prze chodziła okres odbudowy
kadrowej. Występowała podczas wszystkich waŜniejszych uroczystości patriotycznych i

okolicznościowych w Gminie, m.in.: w Jamnej, Zakliczynie, Filipowicach, na Mogile.
Podczas powiatowego przeglądu orkiestr OSP w Tuchowie zajęła III miejsce. W listopadzie
2009 roku wystąpiła podczas tradycyjnych Zaduszek Witosowskich w Wierzchosławicach. Z
budŜetu RCTiDK zakupiono m.in.: nuty do ćwiczeń i ksiąŜeczki nutowe, dofinansowano
zakup instrumentu wspólnie ze Starostą Tarnowskim, finansowano bieŜące remonty
instrumentów oraz ich konserwację. W miesiącach zimowych próby orkiestry odbywały się w
świetlicy w Woli Stróskiej. Nauka gry na instrumentach odbywała się w świetlicy w
Filipowicach, w Szkole Podstawowej w StróŜach, w zakliczyńskim ratuszu. Łączne koszty
działalności Zespołu wyniosły blisko 24 324 złote.

c. MłodzieŜowy Zespół Taneczny „Vision” . Instruktor – choreograf Paweł Potępa. Próby
30 osobowego Zespołu odbywały się dwa razy w tygodniu w zakliczyńskim ratuszu w
miesiącach styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień. W roku 2009 opracowane zostały dwa
nowe układy choreograficzne (Sertab i układ do motywów muzycznych Lista Schindlera).
„Vision” występował m.in.: w Zakliczynie (Dni Miasta i Gminy Zakliczyn) oraz w Tarnowie,
m.in. podczas Gali StraŜak Roku 2009, Międzynarodowej Spartakiady Dzieci i MłodzieŜy
Niepełnosprawnej. Zespół otrzymał dofinansowanie z Mecenatu Małopolski do realizacji
projektu „Wizja Vision”, dzięki któremu zostały zakupione stroje do nowych układów
choreograficznych. Autorką wniosku była instruktor RCTiDK mgr Anna Kusek. Łączne
koszty działalności Zespołu wyniosły blisko 9 tysięcy złotych.
d. Zakliczyńska Grupa Teatralna . Instruktor Arkadiusz Boryczko. Grupa teatralna
przygotowała dwa spektakle, w tym autorski prezentowany podczas Festiwalu Teatralnego
„Co to będzie” w CięŜkowicach, spektakl członków grupy teatralnej pod tytułem „O
dziewczynce, która w odróŜnieniu od skał się odnalazła”. Zajęcia z kilkunastoosobową grupą
odbywają się w zakliczyńskim ratuszu raz w tygodniu w cyklu rocznym. Łączne koszty
działalności Zespołu wyniosły blisko 7 tysięcy złotych.
2. Kluby zainteresowań.
a. Zakliczyński Klub Seniora – prezes Janina Bolechała, emerytowana nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej w StróŜach. Blisko 100 osobowy Klub spotyka się raz w miesiącu (w
środę) na ogólnych zebraniach w zakliczyńskim ratuszu. W 2009 roku realizował program
„PodróŜe z Jasiem Fasolą” dofinansowany w ramach konkursu grantowego „Działaj
lokalnie”. Dzięki temu seniorzy uczestniczyli m.in. w Święcie karpia w Zatorze oraz
wycieczkach krajowych i zagranicznych, m.in. w Góry Świętokrzyskie oraz na Słowację.
Klub Seniora wystawił własne stoisko podczas Święta fasoli w Zakliczynie, organizował
okolicznościowe imprezy takie jak Andrzejki Seniorskie czy Ostatki.
b. Zakliczyński Klub Fotograficzny – instruktor Stanisław Kusiak. ZKF liczy ok. 10 osób.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ratuszu lub w plenerze. Członkowie ZKF uczestniczą
w przygotowywaniu wystaw w galerii ratuszowej, a takŜe przygotowują fotorelacje w
wydarzeń mających miejsce w Gminie Zakliczyn. W roku 2009 wystawy indywidualne w
zakliczyńskiej galerii mieli członkowie klubu; Łucja Mleczko – tytuł wystawy „Świat ulotny”
oraz Bogusław Majewski „Personifikacje”. Stanisław Kusiak naleŜący do czołówki artystów
– fotografików regionu Tarnowskiego był gościem specjalnym prestiŜowego festiwalu w
Świdnicy - XXII Dni Fotografii, uczestnikiem wielkiej wystawy TTF z okazji 77 –lecia

Towarzystwa. Poświęcono mu miejsce w nowej edycji poznańskiego wydawnictwa o
współczesnej polskiej fotografii.
c. Klub Szachowy „Jordan”. Prezesem Klubu jest Paweł Bober. Ponad 20 –osobowy Klub
prowadzi cykliczne rozgrywki szachowe w ramach Zakliczyńskiej Ligi Szachowej. Był
inicjatorem ogólnopolskiego turnieju szachowego „O buławę Jordana”, który odbył się w
lutym w zakliczyńskim ratuszu. Klub realizował program grantowy „Zakliczyńska Akademia
Szachów” w ramach konkursu grantowego „Działaj lokalnie” popularyzując szachy wśród
społeczności szkolnej.
III. Edukacja kulturalna
W Domu Kultury „Ratusz” prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu nauki gry na
instrumentach muzycznych (gitara, instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte), nauki
języków obcych dla dzieci i młodzieŜy, rytmiki tamecznej oraz zajęć plastycznych dla dzieci.
Prowadzone były kursy tańca towarzyskiego dla młodzieŜy i dorosłych. Dla grup
zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających udostępniane jest Muzeum „Pod Wagą”.
We współpracy ze środowiskiem szkolnym oraz organizacjami pozarządowymi realizowane
są projekty edukacyjne propagujące postawy patriotyczne, takie jak: Sztafeta Pamięci
Pokoleń, Uliczny Bieg Niepodległości, spektakle teatralne i muzyczne, uroczystości
upamiętniające wydarzenia związane z walką o niepodległość. Istotną rolę w tym zakresie
odgrywa teŜ portal RCTiDK Zakliczyninfo, realizacja programu „ROSA” i inne
przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorskim.
IV. Wystawy w galerii Klub Spytko.
Kuratorem zakliczyńskiej galerii jest Stanisław Kusiak. Cykliczne wystawy w zakliczyńskim
ratuszu powodują, Ŝe Zakliczyn w regionie tarnowskim postrzegany jest jako waŜny ośrodek
popularyzujący tego rodzaju działalność artystyczną. W 2009 roku prezentowane były
następujące wystawy:
1. „Vacatio” – Jakuba Ochnio,
2. „Dziecko” – zbiorowa członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego,
3. „Świat ulotny” – Łucji Mleczko – członkini ZKF,
4. „Uśmiechy Pana Boga” – Urszuli Gawron,
5. „Luminaria” – Piotra Sygnarowicza,
6. „Fotograficzna fraszka” – Tadeusza Koniarza,
7. „Personifikacje” – Bogusława Majewskiego
V. Zrealizowane imprezy kulturalne i promocyjne
1. Ogólnopolski Turniej Szachowy „O buławę Jordana” – Zakliczyn, 1 luty,
2. Konkursu Poezji i Prozy Romana Brandstaettera – Jamna, 3 maja
3. II Papieska Majówka w Melsztynie, 17 maja
4. III Turystyczny Zjazd Pogórzański. – Jamna, 19 -21 czerwca, 5. IV Dni Miasta i Gminy
Zakliczyn – 26 – 28 czerwca,
6. Festyn czereśniowy w Faliszewicach – 4 lipca
7. Piknik Samochodów Terenowych w Zakliczynie – trzecia eliminacja serii „4x4” –
Zakliczyn – Faliszewice – StróŜe – 11-12 lipca,
8. Festyn „Lato na Rudzie” – otwarcie świetlicy RCTiDK – 25 lipca,

9. Folklor jest OK - letni festyn plenerowy w Gwoźdźcu, 8 sierpnia,
10. Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki "Karpaty OFFer" w Zakliczynie, 22
sierpnia,
11. DoŜynki z firmą Ramix – Zdonia, 30 sierpnia,
12. X Święto fasoli - jubileusz w Fasolandii - 12-13 września - Rynek w Zakliczynie,
13. 18 Uliczny Bieg Niepodległości w Zakliczynie, 11 listopada,
14. Zakliczyńska Fabryka Pomysłów - Podsumowanie projektu ROSA realizowanego w
ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW przez RCTiDK oraz partnerów
społecznych, 22 grudnia.
15. Imprezy organizowane przez świetlice RCTiDK; DoŜynki wiejskie w Filipowicach,
KLOC w Woli Stróskiej, Dzień Babci i Dziadka we wszystkich świetlicach, zajęcia feryjne
dla dzieci, a takŜe festyny; Folklor jest OK. w Gwoźdźcu, Lato na Rudzie, festyn letni w
Filipowicach.
VI. Instrumenty komunikacji społecznej.
1. Ratuszowe Radio Rynek
Przedsięwzięcia związane z programem komunikacji społecznej, których źródłem była
realizacja programu „ROSA” w ramach PIS PROW przez RCTiDK. Ratuszowe Radio Rynek
nadaje audycje w środy począwszy od 18 lutego 2009 roku. Audycje nadawane są w bloku 4
godzinnym (między 8.00 a 12.00) i składają się z ogłoszeń i informacji lokalnych,
emitowanych w godzinnych odstępach. Uzupełnieniem jest retransmisja z wybranego radia
internetowego. Do 30 grudnia 2009 roku zostało wyemitowanych 40 audycji.
2. Zakliczyninfo – portal internetowy RCT i DK
Adres www.zakliczyninfo.pl pojawił się w wirtualnej sieci 27 marca 2009 roku. Do końca
miesiąca marca zanotował 10 odsłon. Statystyka za rok 2009 przedstawia się następująco:
Marzec od 27 marca – 19 odsłon (10)
Kwiecień – 2129 odsłon (9)
Maj – 5715 odsłon (6)
Czerwiec – 7273 odsłony (3)
Lipiec – 8056 (1)
Sierpień – 5561 (8)
Wrzesień – 7376 (2)
Październik – 6074 (5)
Listopad – 6091 (4)
Grudzień – 5712 (7)
W całym roku 2009 łącznie 54 006 odsłon.
VII. Kafeteria Klub Spytko
Klub czynny 6 dni w tygodniu (codziennie od 8-mej do 20 –tej, w soboty do 14.00), spełnia
istotną rolę w funkcjonowaniu RCTiDK, łącząc działania gastronomiczne, związane z
dyspozycją Sali im. S. Jordana, usługami reprograficznymi, obrotem kasowym RCTiDK,
informacją turystyczną, obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych, wernisaŜy,
uroczystości, szkoleń, itp. W roku 2009 tylko z działalności gastronomicznej przychód

wyniósł blisko 90 tysięcy złotych, a łącznie z pozostałymi przychodami osiągnął kwotę 110
tysięcy złotych.
VIII. BudŜet RCTiDK
Wartość dotacji celowej BudŜetu Gminy do działalności RCTiDK osiągnęła kwotę 495 500
złotych, w tym środki na nieprzewidziane wcześniej prace remontowe (remont pieca c.o.,
świetlica w Rudzie Kameralnej, zegar ratuszowy, wymiana pompy hydroforowej). Ogółem
wydatki RCTiDK wyniosły 698 566,11 zł , natomiast przychody osiągnęły kwotę 746 719,48
zł. Przychody RCTiDK po odjęciu dotacji budŜetowej wyniosły 251 219, 48 zł, co stanowi
51% wartości dotacji budŜetowej. W ujęciu bilansowym RCTiDK odnotowało pierwszy raz
od kilku lat zysk, który został przeznaczony na działalność statutową.
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