
Sprawozdanie z działalności ZCK w roku 2011

I. Finanse  ZCK w roku 2011 – opis realizacji planu finansowego

Zakliczyńskie Centrum Kultury w 2011roku  zrealizowało wydatki w kwocie 774 
393,08 zł, co stanowi wartość  99,63 % wydatków ujętych w planie finansowym. 
Przychody instytucji stanowiła kwota 777 820,81 zł – wartość ta stanowi  100,07 
% dochodów planowanych w planie finansowym. Dotacja podmiotowa Gminy 
Zakliczyn wyniosła 540 000 zł co stanowiło 69,4% przychodów ZCK. 

1. Struktura wydatków;  

1.1. Wynagrodzenia – 482 744, 36 zł 
1.2. Usługi obce (gaz, energia el., telefon, internet, usł. bankowe) – 125 227, 07 zł , w 
tym koszty remontów  – 37 092,63 zł
1.3. Koszty działalności programowej – 96 236, 65 zł, w tym koszty wydawnictw -  16 
726,63 zł, koszty promocji Gminy – 16 311,16 zł
1.4. Zwrot środków unijnych do budżetu Gminy - 41 516,24 zł
1.5. Zakup sprzętu i materiałów – 28 668, 76 zł 

2. Struktura przychodów; 
2.1. Dotacja budżetu Gminy – 540 000 zł 
2.2. Przychody własne – 148 620, 39 zł 
2.3. Zwrot z PROW (plac postojowy Jamna) – 39 275 zł 
2.4. Inne dotacje (granty, patronaty) – 39 274, 73 zł 

3. Koszty działalności ZCK w roku 2011 – 774 393, 08 zł 
4. Uzyskane przychody łącznie w roku 2011 – 777 820, 81 zł 
5. Charakterystyka przychodów wynikających z działalności ZCK w roku 2011:

5.1. Wpływy z reklam: 28 300 zł (netto bez podatku VAT), 32.322,62 zł (brutto).
5.2. Klub Spytko (do 30 kwietnia): 25 834,84 zł
5.3. Szalety: 25 250 zł 
5.4. Czynsz restauracji: 11 200 zł
5.5. Sprzedaż wydawnictw: 10 250 zł 
5.6. Wynajem lokali:  9680 zł
5.7. Usługi reprograficzne + Internent w Klubie Spytko: 9601,34 zł
5.8. Partycypacje uczestników w zajęciach edukacyjnych i kulturalnych: 8 525 zł
5.9. Zwrot za media (restauracja): 8 525 zł
5.10. Usługi reprograficzne (na poddaszu) : 6 200 zł

     

II. Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej realizowane w 2011 roku w ratuszu
1. Zajęcia realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Lp Rodzaj zajęć Liczba zajęć w 
tygodniu dla 
grupy/osoby

Liczba 
grup/osób

Wiek 
uczestników w 

latach

Liczba 
uczęszczających 

ogółem
1 Plastyka dla 1 x 1,5 godz. 1 4-11 25



dzieci
2 Zajęcia 

rytmiczno-
taneczne

1 x 1 godz. 2 4-10 31

3 Klub 
Fotograficzny

1 x 2 godz. 1 od 12 12

4 Zespół Tańca 
Nowoczesnego 
VISION

2 x 1,5 godz. 1 od 11 17

5 Teatr 
„Żarówka”

2 x 2 godz. 1 8-18 12

6 Klub Seniora 1 – mc-u 1 60
7 Nauka gry na 

gitarze
1 x 45 min. 16 od 8 16

8 Nauka języka 
angielskiego

2 x 45 min.
1 x 1 godz.

8 6-18 50

9 Nauka języka 
niemieckiego

1 x 1 godz. 2 6-18 9

10 Aerobik 2 x 1 godz. 2 od 18 12
11 Zajęcia 

logopedyczne
2 x w miesiącu 
1 x 30-45 min.

4 3-6 4

12 Taniec 
towarzyski, 
salsa

1 x 2 godz. 2 od 7 10

RAZEM: 258

2. Zajęcia realizowane od września/października 2010 do 31 grudnia 2010 r.
Lp Rodzaj zajęć Liczba zajęć w 

tygodniu dla 
grupy/osoby

Liczba 
grup/osób

Wiek 
uczestników w 

latach

Liczba 
uczęszczających 

ogółem
1 Plastyka dla 

dzieci
1 x 1 godz. 1 4-11 11

2 Zajęcia 
rytmiczno-
taneczne

2 x 1 godz.
2 x 45 min.

2 4-10 22

3 Zajęcia 
fotograficzne

1 x 2 godz. 1 od 12 12

4 Zespół Tańca 
Nowoczesnego 
VISION

2 x 1,5 godz. 1 od 11 17

5 Teatr 
„Żarówka”

2 x 2 godz. 1 8-18 16

6 Klub Seniora 1 m-cu 1 60
7 Nauka gry na 

gitarze i 
keyboardzie

1 x 45 min. 18 od 8 18

8 Nauka języka 
angielskiego

2 x 45 min.
1 x 1 godz.

4 6-18 18

9 AEROBIK 2 x 1 godz. 2 od 18 14
10 PILATES 1 x 1godz. 1 od 25 5
11 FIT DANCE 1 x 1 godz. 1 od 20 7
12 AEROBIK 50+ 1 x 1 godz. 1 od 50 5
13 Nauka gry na 

flecie prostym
1 x 1 godz. 1 5-9 5

14 Zajęcia 
logopedyczne

2 x w miesiącu 
1 x 30-45 min.

3 3-6 3

Razem: 213



Zajęcia w czasie ferii – „w indiańskiej wiosce” - 12 dzieci (5 x 4 godz.).
Razem w zajęciach w  ratuszu  w roku 2011 uczestniczyło 471 osoby.
Wynajem sal dydaktycznych na zajęcia – 9 instruktorów  – 1 868 zł

III. Imprezy, spektakle, wydarzenia realizowane w 2011 roku przez ZCK lub przy 
współudziale ZCK 

      Styczeń: 
1. „Spotkanie  sylwestrowo  –  noworoczne  na  Rynku”  –  Spotkanie  Burmistrza  z 

mieszkańcami na zakliczyńskim Rynku; oprawa informacyjna i muzyczna ZCK. 
2. „Trzy dni przed Chrystusem” – 6 stycznia od była się premiera spektaklu Teatru 

Wyobraźni „Żarówka” w sali im. S. Jordana w ratuszu. Teatr działa w strukturach 
ZCK. 

3. „Spotkania  z  przyrodą”  –  wystawa  Włodzimierza  Stachonia  w  galerii  „Klubu 
Spytko” w ratuszu. Wernisaż wystawy przygotowanej przez Stanisława Kusiaka 
odbył się 14 stycznia.

4. „Jasełka seniorskie” – 15 stycznia w sali im. S. Jordana w ratuszu Zakliczyński 
Klub Seniora działający przy ZCK zaprezentował własny spektakl jasełkowy, a 
następnie zorganizował zabawę noworoczną dla seniorów. 

5. „Ice Racing Sanok Cap” – 22 stycznia w związku z udziałem w prestiżowych 
zawodach  „lodowego  żużla”  zakliczynianina  Pawła  Strugały  Anna  Kusek 
uczestniczyła  na  zaproszenie  Pawła  Strugały  w  imprezie  podczas  której 
przygotowała dla ZCK materiał o Pawle. 

6. Małopolski Przeglądu Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej  21 i  22 stycznia 
– udział  5 grup kolędniczych ZF „Gwoździec” – wszystkie zostały laureatami; 
grupy  młodzieżowe  uzyskały  kwalifikacje  na  Ogólnopolski  przegląd  do 
Podegrodzia  natomiast  grupa  dorosła  na  Karnawał  Góralski  do  Bukowiny 
Tatrzańskiej. 

7. Ogólnopolski  Przegląd  Grup  Kolędniczych  „Pastuszkowe  kolędowanie”  w 
Podegrodziu  –  28  stycznia.  Udział  dwóch  dziecięcych  grup  kolędniczych  z 
Gwoźdźca. 

8. Dzień  Babci  i  Dziadka  w  Gwoźdźcu  –  doroczna  impreza  organizowana  w 
świetlicy  ZCK  w  Gwoźdźcu  przez  środowisko  związane  z  Zespołem 
Folklorystycznym „Gwoździec.” Impreza rozpoczyna się prezentacją przedstawień 
grup kolędniczych  ZF  „Gwoździec”  a  kończy zabawą taneczną.  W roku  2011 
Dzień Babci i Dziadka w Gwoźdźcu odbył się 29 stycznia. 

Luty: 
9. Ferie  na  sportowo  –  1-2  lutego  w  hali  sportowej  ZSP zorganizowany  został 

Halowy Turniej Piłki Nożnej w którym łącznie uczestniczyło 11 drużyn, natomiast 
10 lutego w hali sportowej ZSPiG w Zakliczynie turniej siatkówki dla dziewcząt w 
którym wzięło udział 6 zespołów. 

10. Udział  „Drabów”  z  ZF  „Gwoździec”  10  lutego  w  Karnawale  Góralskim  w 
Bukowinie Tatrzańskiej.  Nasz zespół kolędniczy zajął w konkursie 2 miejsce – 
najwyższe jakie przypadło reprezentantowi Regionu Tarnowskiego.

Marzec:  
11. Ostatki karnawałowe w ratuszu – 4 marca – zabawa taneczna w sali im. S. Jordana 

w ratuszu z zespołem ZAKTAR Adama Pyrka. 



12. 11  marca  2011r.  w  galerii  szkolnej  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  i 
Technicznych  w Tarnowie  przy  ulicy  Brodzińskiego  9,  miał  miejsce  wernisaż 
zbiorowej wystawy Zakliczyńskiego Klubu Fotograficznego "Światłoczuli".

13. "Akwarele.  Skarby  Pogórza  Ciężkowickiego"  -  wystawa  Konstantego 
Olechnowicza w galerii  „Klubu Spytko” w ratuszu – wernisaż 17 marca 2011 
roku. 

Kwiecień: 
14. "Spotkanie  z  Janem Pawłem II"  –  spektakl   okolicznościowy rocznicę  śmierci 

papieża Jana Pawła II - 2 kwietnia - w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie do 
którego jako jedyny zespół z poza Tarnowa został zaproszony „Vision” – zespół 
taneczny działający przy ZCK. 

15. "Ten, którego pocałuję w twarz";  Misterium przygotowane przez młodzież i dzieci 
z parafii p.w. św. Idziego opata z Zakliczyna zostały wystawione w świetlicy 
Domu Strażaka w Woli Stróskiej 16 kwietnia i  17 kwietnia w ratuszu w 
Zakliczynie.

Maj:
16. Uroczystość  religijno  –  patriotyczna  z  okazji  święta  3  Maja  w  Zakliczynie. 

Oprawa artystyczna. Premiera spektaklu „Kwiatki Jana Pawła II” w wykonaniu 
TW „Żarówka” w w sali im. S. Jordana w ratuszu. 

17. 13 maja  -  udział  SOD „Filipowice”  w  uroczystościach  beatyfikacyjnych Jana 
Pawła II w Wadowicach - Koncert Orkiestr Strażackich z całej Polski. 

18. Festiwal Piosenki Turystycznej Pod Słońce w Jamnej – 21 i 22 maja – pomoc w 
organizacji festiwalu. 

19. 20 – 22 maja 2011 roku dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum w 
Zakliczynie uczestniczyła w VIII Konkursie Łuczniczym o Puchar Jaszijasz, który 
odbył się w Jaszfenyszaru. Wyjazd młodzieży finansowało ZCK.

20. 28  maja  na  obiektach  OSP  Filipowice  odbyła  się  impreza  łącząca  obchody 
jubileuszu 100 - lecia istnienia OSP Filipowice i Gminnego Święta Strażaka. W 
przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  imprezy  aktywnie  uczestniczyła  gospodarz 
świetlicy ZCK Barbara Olchawa.  Po części oficjalnej  ceremoniału strażackiego 
koncertowała  Strażacka Orkiestra Dętej "Filipowice."

21. 29  maja  w  Amfiteatrze  Letnim  w  Łoniowej  odbył  się  Przegląd  Dziecięcych 
Zespołów  Folklorystycznych  Regionu  Krakowskiego  KRAKOWIACZEK  w 
którym uczestniczył ZF „Gwoździec” zajmując w kategoriach tanecznych 1 i 3 
miejsca. 

22. Justyna  Grzegorczyk  członkini  Zakliczyńskiego  Klubu  Fotograficznego 
"Światłoczuli"  działającego  przy  ZCK  pod  kierunkiem  Stanisława  Kusiaka 
zdobyła  Grand  Prix  w  VII  Ogólnopolskim  Konkursie  Fotograficznym  ,,Świat 
Poezji Jerzego Harasymowicza w Obiektywie."

23. 30 maja  na komunalnych obiektach sportowych w Zakliczynie na Kamieńcu 
odbył się finał wojewódzki  16. Turnieju Piłkarskiego dla UKS-ów im. Marka 
Wielgusa. ZCK był współorganizatorem imprezy. 

Czerwiec: 
24. „Brawo Zakliczyn” to autorska impreza ZCK której premiera odbyła się 5 czerwca 

2011  roku  na  zakliczyńskim  Rynku.  Impreza  mająca  za  cel  promowanie 
uzdolnionych  artystycznie  osób  z  Gminy  Zakliczyn  Najmłodszy  uczestnik 
prezentacji miał niespełna 6 lat, najstarszy blisko 10 razy więcej. Na scenie przed 



ratuszem  wystąpili:  wokalistki  -  Amelia  Hopkiewicz,  Julia  Bagińska,  kabaret 
"Gimbusówka", instrumentaliści - Marcin Pajor, Jarosław Zieliński, Przemysław 
Kaczor, Monika Bieniek, Magdalena Kopeć, Wojciech Kopeć, Maciej i Waldemar 
Spieszny,   duet  akordeonowy   "Tadeusz  Malik  i  Stanisław  Zieliński",  duet 
instrumentalny  Karolina  Soska  i  Joanna  Bieniek,  zespoły  wokalno  - 
instrumentalne; "Ballada" z Adamem Pyrkiem oraz rockowe odkrycie Zakliczyna 
zespól  o  oryginalnej  nazwie   "Wyindywidualizowani  z  rozentuzjazmowanego 
tłumu".  Wystąpił  też  zespół  taneczny "Vision"  oraz  na  finał  gościnnie  sądecki 
zespół White Tower z basistą Janem Rośkiem w składzie.

25. 5 czerwca  w  Filipowicach zorganizowany został festyn z okazji Dnia Dziecka 
przez gospodarza świetlicy ZCK Barbarę Olchawę wspomaganej przez dyrektora i 
nauczycieli  miejscowego  przedszkola  i  szkoły  podstawowej,  imprezę 
sponsorowali:  Andrzej  Malik  -  właściciel  tutejszego  sklepu,  świetlica  wiejska 
(zarazem organizator),  państwo  Anna  i  Kazimierz  Spieszny,  Renata  i  Mariusz 
Salamonowie,  stołówka szkolna, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wojtas, 
sołtys  Małgorzata  Soska  oraz  druhowie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Filipowicach.

26. Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Ryglicach – udział SOD „Filipowice” 
(3 miejsce). 

27. 8 czerwca 2011 r.  członkowie  Klubu Seniora  działającego przy Zakliczyńskim 
Centrum  Kultury  wraz  z  dziećmi  i  młodzieżą  do  lat  14  uczestniczyli  w 
organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskim Dniu 
Uczenie się przez całe życie.  W warsztatach zorganizowanych z tej okazji w sali 
im.  Spytka  Jordana  seniorzy  uczyli  młodsze  pokolenie  robótek  na  drutach, 
szydełkowania, haftu, wykonywania, wykonywania kwiatów z bibuły. Dodatkowo 
dzieci i młodzież mogli dowiedzieć się jak dawniej czesano, jak należy sporządzać 
herbatki ziołowe, mogły obejrzeć dawne łamigłówki i posłuchać historii. Seniorzy 
zaś  skorzystali  z  umiejętności  młodego pokolenia  i  uczyli  się  obsługi  telefonu 
komórkowego.

28. 3 etap Karpackiego Wyścigu Kurierów o długości 126 km został  rozegrany 11 
czerwca na trasie Jabłonka - Zakliczyn. Ponad 80 młodych kolarzy zameldowało 
się przed 16 -tą na mecie w Zakliczynie.  ZCK pomogło w organizacji  oprawy 
mety Wyścigu.

29. 12 czerwca 2011 r.  w  zakliczyńskim Ratuszu odbyła się dobroczynna impreza 
„TALENT ZA TALENT” zorganizowana przez  SPON „BEZ BARIER.” ZCK 
pomogło  w  organizacji  imprezy  poprzez  m.in.  przygotowanie  jej  oprawy oraz 
przekazanie fantów na loterię. 

30. 12 czerwca  ponad sto osób uczestniczyło w Pikniku rodzinnym z  okazji Dnia 
Dziecka zorganizowanego przez świetlicę ZCK w Rudzie Kameralnej.

31. 23 czerwca w Zakliczynie odbyła się uroczysta suma odprawiona na Rynku na 
ołtarzu  polowym  (przed  ratuszem)  przygotowywanym  przez  Zakliczyńskie 
Centrum Kultury. 

32. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków – lotny finisz 
II etapu odbył się w Zakliczynie. Współorganizatorem  przedsięwzięcia było ZCK. 

Lipiec: 
33. „Zakliczyn  –  art.  2012”   -  plener  malarsko  –  fotograficzny  zorganizowany 

wspólnie  przez  krakowską  Galerię  Persja  i  Zakliczyńskie  Centrum  Kultury  w 
pierwszym tygodniu lipca. 



34. 2  lipca  w  Filipowiach  odbył  się   piknik  rodzinny  z  którego  dochód  został 
przeznaczony na potrzeby Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice.

35. "Lato na Rudzie" – festyn letni zorganizowany 9 lipca 2011 r. przez świetlicę ZCK 
, Rade Sołecką w Rudzie Kameralnej przy pomocy OSP Filipowice. 

36. Od 28 lipca do 2 sierpnia w Jászfényszaru przebywała 30 - osobowa delegacja 
samorządowa  Miasta  i  Gminy  Zakliczyn  z  wiceburmistrzem  Stanisławem 
Żabińskim -  szefem delegacji.  W skład delegacji  wchodzili  m.in.  reprezentanci 
Grupy  Śpiewaczej  ZF  "Gwoździec",  Zakliczyńskiego  Klubu  Seniora  oraz 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury. 

Sierpień: 
37. 14 sierpnia odbyły się w Zakliczynie;  8. Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych 

OSP wraz z piątą edycją imprezy „Czas na straż.” Współorganizatorem było ZCK.
38. 27 sierpnia odbyły się  3.  Dożynki  Filipowickie zorganizowane tym razem pod 

patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. 
39. 28 sierpnia w Ryglicach  odbyły się 13. Dożynki Powiatu Tarnowskiego. Grupa 

Wieńcowa z "Gwoźdźca"  tradycyjnie  reprezentowała nasza  gminę w konkursie 
wieńca tradycyjnego zajmując III miejsce. 

40. 29  sierpnia  w  sali  im.  S.  Jordana  w  ratuszu  odbyły  się warsztaty  teatralne 
przeprowadzone  przez  Teatr  Wyobraźni  „ŻARÓWKA”  działający  w 
Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Wrzesień; 
41. 9  września  w  Zakliczynie  na  parterze  prywatnej  kamienicy  państwa 

Szymanowiczów  na  potrzeby wystawy nazwanej  Galerią  „Rynek  3”  odbył  się 
wernisaż  poplenerowej  wystawy  malarskiej  i  fotograficznej  „Zakliczyn  –  art. 
2011.” Wystawa czynna była do 18 września.

42. 12. Święto fasoli w Zakliczynie odbyło się w dniach 10 i 11 września 2011 roku. 

Październik; 
43. 2 października przy odnowionym szpitaliku w lasach Woli Stróskiej  na Mogile 

zebrali  się  kombatanci  i  młodzież  oraz  mieszkańcy  na  uroczystości  religijno 
patriotycznej  zorganizowanej  przez Burmistrza Miasta  i  Gminy Zakliczyn przy 
udziale ZCK. 

44. Teatr  Wyobraźni  „ŻARÓWKA”, działający w Zakliczyńskim Centrum Kultury, 
zorganizował kolejne warsztaty teatralne w dniu 20 października pod nazwa „Daj 
się wkręcić” w efekcie czego liczba członków grupy teatralnej powiększyła się do 
ponad 20 osób. 

Listopad; 
45. Uroczystości 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zakliczynie 

odbyły się 11 listopada. Msza święta, manifestacja patriotyczna przy pomniku w 
Rynku, IX Sztafeta Pamięci "Łowczówek  - Zakliczyn" , spektakl zakliczyńskiej 
grupy teatralnej "Kwiatki Jana Pawła II" to główne punkty obchodów. 

46. 26 listopada 2011 w budynku świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej zorganizowana 
została zabawa andrzejkowa dla dzieci.

Grudzień: 



47. 27 i 28 grudnia kapelmistrz Stanisław Zięba, muzycy orkiestry w towarzystwie 
członków Społecznej Rady Orkiestry oraz rodziców dzieci grających w orkiestrze 
kolędowali w Filipowicach i w Zakliczynie

48. Świąteczno -  Noworoczny Turniej  Szachowy został  zorganizowany w świetlicy 
ZCK w Rudzie Kameralnej w dniu 28 grudnia. 

49. Podczas uroczystego spotkania świąteczno – noworocznego w ratuszu w dniu 29 
grudnia  odbył  się  koncert  duetu  „Izabela  Mytnik  &  Bogusław  Wróbel” 
zorganizowany przez ZCK. 

IV. Zespoły i kluby działające pod patronatem ZCK

1. Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” z siedzibą w świetlicy ZCK w Gwoźdźcu. 
2. Strażacka  Orkiestra  Dęta  „Filipowice”  z  siedzibą  w  świetlicy  ZCK  w 

Filipowicach.
3. Teatr Wyobraźni „Żarówka” z siedzibą w ratuszu. 
4. Młodzieżowy Zespół Taneczny „Vision” z siedzibą w ratuszu.
5. Zakliczyński Klub Fotograficzny „Światłoczuli” z siedzibą w ratuszu.
6. Zakliczyński Klub Seniora z siedzibą w ratuszu. 
7. Grupa taneczna cheerleaderek z  siedzibą w świetlicy ZCK w Woli Stróskiej. 
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Jordan” z siedzibą w świetlicy ZCK 

w Rudzie Kameralnej. 
9. Klub Miłośników Historii Zakliczyna  z siedzibą w ratuszu.

V. Świetlice ZCK
Pod patronatem ZCK działają cztery świetlice: 

a) Filipowice – gospodarz Barbara Olchawa – obiekt Dom Strażaka 
b) Gwoździec – gospodarz Jarosław Wąs - obiekt Dom Strażaka 
c) Ruda  Kameralna  –  gospodarz  Paweł  Bober/Bernadeta  Stanuszek  (od 

października 2011 r.) – budynek komunalny
d) Wola Stróska – gospodarz Jolanta Czuba - obiekt Dom Strażaka 

Świetlice w Filipowicach i w Gwoźdźcu posiadają kawiarenki komputerowe, 
w  Rudzie  Kameralnej  dostęp  do  lokalnego  hotspotu.  Przy  wszystkich 
świetlicach  działają  zespoły artystyczne  bądź  kluby zainteresowań.  Ponadto 
dzięki dobrej współpracy z Zarządami OSP i Rada Sołecką (Ruda Kameralna) 
inicjowane są wspólne projekty takie jak festyny plenerowe, turnieje, imprezy 
okazjonalne, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, itp. Gospodarze 
świetlic (zatrudnieni w formie umów cywilnych) dbają nie tylko o porządek w 
świetlicy  i  wokół  obiektu  oraz  o  mienie  świetlicy,  ale  też  wspólnie  ze 
środowiskiem  lokalnym  inicjują  ciekawe  przedsięwzięcia,  a  ze  swej 
działalności zgłaszają okresowe sprawozdania. 
Oto  sprawozdanie  kwartalne  Bernadety  Stanuszek gospodarz  świetlicy  z 
Rudy Kameralnej: 
Wspólnie z sołtysem i radą sołecką ustaliliśmy, że świetlica będzie czynna w  
piątki od 16.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele od 15.00 do 19.00.
PAŹDZIERNIK
W pierwszym miesiącu działalności udało mi się dotrzeć do kilku sponsorów i  
wzbogacić  świetlice  w  dodatkowe  wyposażenie.  Pozyskano  piękny  narożnik  
podarowany przez Panią Ewę Węglarczyk oraz 2 komputery przekazane przez  
Panią Monikę Ochwat-Marcinkiewicz.  Zakupiono również kosz na śmieci oraz  
listwę i przedłużacz do komputerów. Do komputerów został podpięty Internet.  
Również  w  tym  czasie  wspólnie  z  radą  sołecką  i  sołtysem  z  funduszy  



uzyskanych  z  organizacji  festynu  na  Rudzie  dokonano  zakupu  stołu  do  
piłkarzyków. We wszystkich tych działaniach szczególnie pomocni okazali się:  
Robert  Ogórek,  Andrzej  i  Grzegorz  Różowscy,  Ignacy  Czuba,  Janusz  i  
Grzegorz  Fulara  oraz  Karol  Stanuszek  i  Krzysztof  Pytko.  W  październiku,  
dzięki pomysłowi sołtysa, pozyskano ponad 25 gier planszowych i artykułów  
szkolnych przekazanych przez państwa Hajduków, którzy dostali je w prezencie  
ślubnym. Pod koniec miesiąca dokonano również rozbiórki sceny używanej do  
organizacji  letnich  festynów.  W  rozbiórce  uczestniczyli:  Karol  Stanuszek,  
Janusz  i  Grzegorz  Fulara.  W  miesiącu  październiku  wraz  z  dziećmi  
uczęszczającymi na świetlicę wykonano dekorację z dyni na święto Halloween.  
Wykoszony został plac wokół świetlicy
LISTOPAD 
W miesiącu listopadzie na rzecz świetlicy przekazano 3 regały, stolik i szafkę  
komputerową.  Powyższe  rzeczy  przekazane  zostały  przez  firmę  Wojciecha  
Łazarskiego i dowiezione przez Andrzeja i Grzegorza Różowskich. Pozyskano  
również  serwetki  na  stoły  przekazane  przez  Panią  Rozalię  Różowską  oraz  
tablicę szkolną ze szkoły podstawowej w Stróżach. Również w tym miesiącu  
poczyniono  starania  związane  z  organizacją  w  świetlicy  nauki  języka  
angielskiego,  jednakże  z  braku  odpowiedniej  liczby  chętnych  musieliśmy  
zrezygnować. W listopadzie wykonywane były pracę związane z udrożnieniem  
studni.  W  pracach  uczestniczyli:  Robert  Ogórek,  Aleksander  Sadłowski  i  
Wojciech Błoniarczyk. 26 listopada dzięki wsparciu sponsorów i społeczności  
lokalnej  zorganizowano pierwszą  imprezę-zabawę  andrzejkową cieszącą  się  
dużym zainteresowaniem. Pod koniec miesiąca rozpoczęły się prace związane z  
budową kominka sfinansowanego przez budżet Gminy.

GRUDZIEŃ
W  miesiącu  grudniu,  w  związku  ze  zbliżającymi  się  świętami  Bożego  
Narodzenia,  pozyskano  sztuczną  choinkę  przekazaną  przez  Panią  Reginę  
Boczek. W ramach zajęć wykonywane były ozdoby choinkowe, w tym głównie  
robione ręcznie,  różnymi technikami bombki styropianowe.  Zakupiono także  
lampki choinkowe oraz wykonano świąteczny wystrój lokalu. Wykonywane były  
prace związane z przywozem, rąbaniem i układaniem drzewa opałowego do  
kominka.  W  pracach  uczestniczyli:  Robert  Ogórek,  Aleksander  Sadłowski,  
Ignacy  Czuba,  Karol  Stanuszek,  Bogdan  Malisz,  Wojciech  Błoniarczyk.  
Również wtedy grupa więźniów z Zakładu Karnego w Tarnowie wykonywała  
prace porządkowe wokół świetlicy. Udało się również pozyskać 4 szachownice  
i 4 zegary szachowe. Darczyńcami byli: Paweł i Barbara Łukasik. Na rzecz  
świetlicy przekazany został również zegar ścienny. W tym też miesiącu firma  
Pana  Pawła  Kusiona  zakończyła  budowę kominka.  28  grudnia  w  budynku  
świetlicy odbył się Świąteczno-Noworoczny Turniej Szachowy.

VI. Instrumenty komunikacji społecznej ZCK w 2011 roku

1. Portal informacyjno – kulturalny „Zakliczyninfo”

W  roku  2011   odnotowaliśmy  377  198  odsłon  dokonanych  przez  internautów. 
Największą  liczbę  miesiąca  miał  grudzień  (47 545 odsłon).  Rekord  liczby odsłon 
podczas jednej doby miał miejsce 6 grudnia 2011- 2016 odsłon. 



W  ciągu  całego  roku  2011  zostało  opublikowanych  471  artykułów  z  których 
największą popularnością cieszyły się następujące: 

1) „Roztoka: szpital jak marzenie” – publikacja 11 marca - autor K. Dudzik – 
8 092 odsłon 

2) „Wojna kogo z kim? My jako pierwsi pokazujemy szpital w Roztoce” – 
publikacja 25 stycznia – aut. K. Dudzik – 4 228 odsłon 

3) „Włodzimierz Stachoń – spotkania z przyrodą” – publikacja 16 stycznia - 
aut. St. Kusiak & M. Papuga – 3 306 odsłon 

4) „Zakliczyńskie władze mocno wspierają szpital w Roztoce” – publikacja 8 
stycznia – aut. K. Dudzik – 2 878 odsłon

5) „Strefa w Zakliczynie ma unijne środki” – publikacja 30 listopada – aut. K. 
Dudzik – 2 476 odsłon 

6) „Sprawozdanie burmistrza Soski na 6. Sesji Rady Miejskiej” – publikacja 
19 kwietnia – aut. K. Dudzik – 2 419 odsłon 

7) „Pytania i odpowiedzi po wystąpieniu członka Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego” – publikacja 3 grudnia – aut. K. Dudzik – 2 195 odsłon

8) „Nie ma łatwych budżetów. Najtrudniejszy w 2013 roku” – publikacja 5 
grudnia – aut. K. Dudzik, M. Niemiec – 2 105 odsłon 

9) „Kalendarz głównych imprez na rok 2011” – publikacja 11 kwietnia – aut. 
K. Dudzik – 2098 odsłon 

10) „Przyjęcie budżetu odroczone” – publikacja 1 grudnia – aut. K. Dudzik – 
2005 odsłon 

Kolejne  zestawienie  dotyczy  informacji  najchętniej  przeglądanych  od  ich 
opublikowania do dziś: 
1) „Roztoka: szpital jak marzenie”  – 8 092 odsłon, 
2) O nas (informacje o ZCK – wcześniej RCTiDK) – 7 146
3) Dane kontaktowe ZCK oraz przekierowania do stron internetowych – 6 905
4) Zakliczyn ( w dziale samorząd charakterystyka miejscowości) – 5 130
5) Oferta DK „Ratusz” (stałe zajęcia edukacyjne w ZCK) – 5 012
6) Zakliczyński Klub Fotograficzny „Światłoczuli” – 4 780
7) Delacore musica – muzyka prosto z serca – 4 573
8) Wojna kogo z kim? My jako pierwsi pokazujemy szpital w Roztoce – 4 228 
9) Gwoździec (charakterystyka miejscowości) – 3 972
10) Jamna (charakterystyka miejscowości) – 3 818
11) Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” – 3 749
12) Młodzieżowy Zespół Taneczny „Vision” – 3 735
13) Filipowice (charakterystyka miejscowości) – 3 733
14) Dokumenty do pobrania (m.in. statut, sprawozdania ZCK) – 3 724
15) Melsztyn (charakterystyka miejscowości) – 3 7 14
16) Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” – 3 700
17) Roztoka (charakterystyka miejscowości) – 3 590
18) Paleśnica (charakterystyka miejscowości) – 3 540
19) Dzierżaniny (charakterystyka miejscowości) – 3 457
20) Ruda Kameralna (charakterystyka miejscowości) – 3 307
Warto zwrócić uwagę na aspekt edukacyjny portalu, np. na fakt,  że relatywnie 
niedawno  otworzony  dział  „Historie  Ziemi  Zakliczyńskiej” (koniec 
października 2011 roku) cieszy się dużą popularnością.  Szkic o zakliczyńskich 
Żydach  „Balsaminka”  przeczytało  już  ponad  500  internautów,  a  „Historię 
Zakliczyńskiego Gimnazjum” której odcinki rozpoczęliśmy emitować pod koniec 
roku  (27  grudnia)  ponad  350.   Jak  ważną  rolę  dla  więzi  społecznej  odgrywa 



popularyzowanie lokalnej historii świadczą listy otrzymywane od Zakliczynian i 
rodaków rozsianych po różnych krańcach świata. Oto fragment jednego z listów: 
„…Krótko  się  przedstawiając  -  jestem  rodowitym  zakliczynianinem  -  rok  
urodzenia 1952. Rodzice już nie żyją,  ale mieszka w Zakliczynie moja siostra.  
Moje wizyty są coraz rzadsze i właściwie sprowadzają się do Wszystkich Świętych.  
Na odległość śledzę za pomocą pańskiego portalu co się dzieje w Zakliczynie.  
Zainspirowany poprzednio nabyłem na aukcji książkę „Białe Miasteczko”, która  
w moich pacholęcych latach była mitem. Wiem że istniała ale nigdy nie starałem  
się jej zdobyć /…./ Zacząłem interesować się pewnymi obszarami związanymi z  
Zakliczynem, a jednym z nich to społeczność żydowska której obecnie nie ma. /…/  
Z fascynacją po dłuższej przerwie natknąłem się na portalu na odcinki Balsaminki  
Pana Nowaka. Zorientowałem się że jest to dla mnie kopalnia wiedzy i zmierzam  
do uzyskania jakiejś całości lub kontaktu z autorem ./…/  Do tych nieuczesanych  
myśli dodam że po przeczytaniu fragmentów Balsaminki mam pewne skojarzenia z  
czasów dziecięcych jak choćby o zegarmistrzu o nazwisku Berkolec który uczył  
nas budować latawce….”
Portal  Zakliczyninfo  został  „wymyślony”  w  ramach  projektu  Zakliczyńska 
Fabryka  Pomysłów  podczas  realizowanego  w  Gminie  Zakliczyn  Programu 
Integracji Społecznej w latach 2008 – 2009.  Projekt portalu zrealizowało trzy 
osoby:  Kazimierz Dudzik,  Stanisław Kusiak i  Michał  Papuga.  Pierwsze strony 
Zakliczyninfo pojawiły się w sieci 27 marca 2009 roku. Intencją autorów było, 
aby  portal  oprócz  pełnienia  funkcji  informacyjnej  i  kulturotwórczej  stał  się 
instrumentem  komunikacji  społecznej,  stąd  oferta  współpracy  przy  tworzeniu 
zasobu  informacyjnego  oraz  funkcja  komentarzy.  Od  początku  można  było 
komentować  fotoreportaże  oraz  wirtualne  wystawy.  W  maju  2011  roku 
zdecydowaliśmy  się  na  rozszerzenie  funkcji  komentarzy  pod  większością 
zamieszczanych  artykułów.  Niestety  14  grudnia  2011  musieliśmy  funkcję 
komentarzy  zawiesić  ze  względu  na  wpisy,  które  naruszały  dobre  imię  osób 
publicznych, co groziło procesami sądowymi wobec autorów tychże komentarzy, 
a  pośrednio  stawiało  Zakliczyńskie  Centrum  Kultury  (właściciela  portalu)  w 
niezręcznej  sytuacji.  Obecnie  nie  stać  nas  na  prowadzenie  formy  czy  to 
moderowanych komentarzy czy moderowanego forum internetowego, ponieważ 
związane jest to z zatrudnieniem odpowiedzialnej za tą czynność osoby. Dotąd w 
formie umowy cywilnej opłacamy administratora. Pewną formą „uspołecznienia” 
portalu jest fakt współpracy kilkunastu osób które współtworzą informacje, są to: 
Stanisław  Kusiak,  Marek  Niemiec,  Michał  Papuga,  Dawid  Chrobak,  Elżbieta 
Soska,  Anna Antosz,  Antoni  Góral,  Anna Kusek,  Maria  Chruściel,   Agnieszka 
Cichy,  Jolanta  Czuba,  Bernadeta  Stanuszek,  Paweł  Bober,  Anna  Kuzera  – 
Majewska,  Władysława  Kobylarczyk,  Andrzej  Szczepański,  Adam  Pyrek, 
Bogusław Wróbel,  Adam Gancarek,  Jacek Łośko, Ryszard Okoński,  Leszek A. 
Nowak, Monika Kaźmierczak, Sylwester Gostek, Iwona Gurgul, Łucja Mleczko, 
Stanisława  Kosakowska,  Urszula  Mazgaj,  Barbara  Olchawa,  Jarosław  Wąs, 
Robert  Ogórek,  Ewa  Jóźwiak,  Janusz  Flakowicz,  Jacenty  Zielonka,   Anna 
Sobczyk – Turek i  inni.  Dodaliśmy na Zakliczyninfo funkcję oceny artykułów 
oraz funkcję Facebook’owa „lubię to”.  Koszt funkcjonowania portalu  wyniósł w 
skali roku 5 748 zł. Z reklam zamieszczonych na stronie uzyskaliśmy kwotę 2 300 
zł (wartość netto).  

2. Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn „Głosiciel” 



A. Od  1  stycznia  2011  roku  Centrum  Kultury  ponownie  przejęło  obowiązki 
wydawcy  „Głosiciela.”  Gazeta  powstała  w  1993  roku  w  Gminnym  Centrum 
Kultury  i  Turystyki  z  inicjatywy  Marka  Niemca  –  ówczesnego  dyrektora  i 
pierwszego redaktora naczelnego. „Głosiciel” wydawany był w GCKiT do roku 
1995.  Ponownie instytucja kultury (RCTiDK) była wydawcą w latach 2002 – 
2005 kiedy redaktorem gazety był Krzysztof Chmielowski.  W latach 2006 – 2010 
funkcję  wydawcy  pełniła  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Zakliczynie,  a  po 
śmierci  Krzysztofa  Chmielowskiego  ,  od  2007  roku  ponownie  redaktorem 
naczelnym jest  Marek Niemiec.   W styczniu 2011 roku Marek Niemiec został 
zatrudniony  w  RCTiDK  na  stanowisku  specjalisty  –  redaktora  naczelnego 
„Głosiciela”  w formie etatowej  – zadaniowej.  Pełniący obowiązki  wydawcy – 
dyrektor  Centrum  zdecydował  o  wprowadzeniu  kluczowych  zmian 
wydawniczych: 

a) Zmiana formatu gazety – cel ekonomiczny
b) Wprowadzenie  w  dziale  rozrywki  obok  krzyżówki  cyklicznego  konkursu 

fotograficznego – cel marketingowy
c) Zwiększenie jednorazowego nakładu do 1 tys. egzemplarzy – cel ekonomiczny 

powiązany z celem w pozycji 4. 
d) Obniżenie ceny jednostkowej z 2,50 na 1,50 zł – cel ekonomiczny powiązany z 

celem w pozycji 3. 
e) Wprowadzenie internetowej  wersji  „Głosiciela” na portalu Zakliczyninfo – cel 

marketingowy.
Niewątpliwie  wprowadzone  zmiany miały  charakter  rewolucyjny,  a  ich  celem 
było  zwiększenie  dostępności  gazety  lokalnej  przy  jednoczesnym  obniżeniu 
kosztów jej  tworzenia.  Zmiany spotkały się z różnymi opiniami,  w większości 
pozytywnymi. Krytyczne opinie wyrażali zazwyczaj kolekcjonerzy „Głosiciela.” 

B. Metryczka czasopisma: 
- Redaktor naczelny: Marek Niemiec.
- Wydawca: Zakliczyńskie Centrum Kultury.
- Nakład: 1000 egz. (największy na Pogórzu), cena egz. 1,50 zł (w tym 8%VAT).
- Opracowanie graficzne, skład: Łukasz Tumidajski.
-  Druk:  Media  Regionalne  0/Tarnobrzeg  (druk  numerów  1-2  do  4’2012  -  na 
podstawie  umowy  z  firmą  Public  Relations  Mirosława  Kowalskiego,  po 
rozwiązaniu umowy ze względu na nieprzestrzeganie ustalonych terminów druku 
- redakcja Głosiciela od numeru 5-6’2012 sama organizuje skład, druk i odbiór 
nakładu). 
- Kolportaż w 28 placówkach handlowych na obszarze całej gminy.
- Średnia sprzedaż detaliczna czasopisma: 800 egzemplarzy.
- Prenumerata: ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, 1 osoba prywatna.

C. Nie  ulega  jednak  wątpliwości,  że  gazeta  stała  się  bardziej  dostępnym 
instrumentem komunikacji lokalnej, a jednocześnie wydawca uzyskał obiecujący 
efekt ekonomiczny. Dotąd wpływy ze sprzedaży gazety i zamieszczanych reklam 
pokrywały co najwyżej koszty jej druku i składu. W roku 2011 „Głosiciel” zaczął 
„zarabiać” na część wynagrodzenia jednoosobowej etatowej  redakcji.   Kwestią 
bardzo  istotną,  wynikającą  z  szokowej  zmiany   diloutu  gazety,  jest  obecnie 
ustabilizowanie  formuły  merytorycznej  czasopisma  za  którą  na  podstawie 
przepisów  ustawy  Prawo  Prasowe  odpowiada  Redaktor  Naczelny.  Trzeba 
podkreślić przeważającą większość opinii wskazujących, że poziom merytoryczny 



„Głosiciela”  jest  coraz  wyższy,  nie  zapominając  przy  tym  o  drobnych 
mankamentach wynikających nie z linii programowej pisma, a bardziej jakości 
przepływu  informacji,  szczególnie  w  obszarze  dotyczącym  informacji 
samorządowych. 

D. Koszt składu i druku gazety wyniósł 15.876,82  zł (brutto).  Wartość zakupionego 
dla  redakcji  laptopa  to  kwota  1535,57  zł.   Wpływy  ze  sprzedaży  gazety 
„Głosiciel”  to  9.950 zł  (netto),  reklamy i  ogłoszenia  zamieszczane na  łamach 
gazety to kwota  26.000 zł (netto). W wymiarze brutto przychody ze sprzedaży i 
reklam osiągnęły kwotę 43 041, 58 zł natomiast wydatki na skład i druk kwotę 
18.722,54 zł. 

E. Egzemplarze  gratisowe:  Gminna  Biblioteka  Publiczna,  egzemplarze 
obowiązkowe  dla  Biblioteki  Narodowej,  Sekcji  Egz.  Obowiązkowych 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego  i  Uniwersytetu  w  Łodzi,  reklamodawcy, 
sprzedawcy,  współpracownicy  redakcji,  Europejskie  Centrum  Muzyki  w 
Lusławicach,  Parafie  św.  Idziego  i  Matki  Bożej  Anielskiej  w  Zakliczynie, 
egzemplarze promocyjne (m. in. wizyty delegacji, konferencje, Święto Fasoli, )

F. Korespondencje  konkursowe  i  krzyżówkowe:  ogółem  ok.  500  nadesłanych 
rozwiązań.

G. Stali  współpracownicy  gazety:  Kazimierz  Dudzik,  Stanisław  Kusiak  (foto), 
Antoni Sproski (krzyżówka), dr Anna Piechnik-Dębiec (kącik gwarowy), Antoni 
Góral  (reportaż),  Grzegorz  Witek  (sport),  prof.  Marek  Mietelski  (Kraków), 
Zdzisława Górska (Strzyżów) oraz Urząd Miejski, szkoły,  parafie, przedszkola, 
świetlice, sołtysi, stowarzyszenia, etc.

H. W planach na rok 2012: numer specjalny w październiku 2012 r. z okazji 200. 
wydania, w maju 2013 roku - obchody 20-lecia istnienia Głosiciela. 
Harmonogram wydawniczy Głosiciela w roku 2012: 
1 edycja (styczeń – luty) – 30 stycznia 2012
2 edycja (marzec) – 05 marca 2012
3 edycja (kwiecień) – 02 kwietnia 2012
4 edycja (maj) – 30 kwietnia 2012
5 edycja (czerwiec) – 04 czerwca 2012
6 edycja (lipiec) – 2 lipca 2012
7 edycja (sierpień - wrzesień) – 03 września 2012
8 edycja (październik) – 01 października 2012
9 edycja (listopad) – 29 października 2012
10 edycja (grudzień) – 3 grudnia 2012

3. Folder „Zakliczyn” 
Wspólnie z Polskim Centrum Promocji w Krakowie wydaliśmy folder „Zakliczyn” w 
nakładzie  1  tys.  egz.  Folder  jest  pierwszym  z  cyklu  promującym  aktywny 
wypoczynek na terenie gminy i prezentuje ofertę tras rowerowych w północnej części 
Gminy Zakliczyn. 

VII. Gospodarka lokalowa ZCK w roku 2011. 

1. Zakliczyńskie Centrum Kultury administruje następującymi obiektami: 
- budynkiem ratusza (użyczony na czas nieokreślony przez Radę Gminy(Miejską)



- budynkiem świetlicy w Rudzie Kameralnej (użyczony na okres 7 lat przez Radę 
Miejską) 
- kompleksem sportowym w Zakliczynie (użyczenie Burmistrza na okres 3 lat)
- na podstawie umów użyczenia lokalami świetlic w domach strażaka w Gwoźdźcu, 
Filipowicach i Woli Stróskiej. 
Z gospodarki lokalami w ratuszu ZCK uzyskuje środki finansowe dzięki czynszowi 
za  lokal  restauracji  oraz  wynajmom sali  im.  S.  Jordana oraz  pracowni  tanecznej, 
językowej i muzycznej na poddaszu, natomiast lokale Gminnej Biblioteki Publicznej 
w ratuszu oraz lokal  „Burmistrzówki” były użytkowane nieodpłatnie  odpowiednio 
przez GBP oraz Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski w Zakliczynie oraz Związek 
Nauczycielstwa Polskiego.  

2. Najbardziej  eksploatowaną  salą  jest   sala  im.  S.  Jordana  w ratuszu.  Oprócz  zajęć 
Zespołu Tanecznego „Vision” oraz Teatru Wyobraźni „Żarówka”  odbywają się tutaj 
zebrania,  szkolenia oraz narady,  spektakle,  konkursy,  a  także prezentacje firm.   W 
ciągu  roku  z  wynajmu  na  szkolenia,  kursy oraz  prezentacje  gospodarcze  z  tytułu 
wynajmu Sali  im. S. Jordana uzyskaliśmy kwotę 5186 zł 20 groszy. 
Łącznie w roku 2011 odnotowaliśmy 77 użyczeń (sesje RM, zebrania, szkolenia) i 51 
wynajmów  (pokazy  gospodarcze,  szkolenia,  zajęcia  odpłatne)  sali  m.  S.  Jordana. 
Należy do tego dodać zajęcia organizowane we własnym zakresie ( Vision – 80 prób, 
Teatr „Żarówka” – 60 prób i warsztatów teatralnych, imprezy + koncerty + przeglądy 
+ spektakle – 12). 

3. Lokal gastronomiczny w ratuszu. 
30  kwietnia  2011 roku po czterech  latach  działalności  zamknięta  została  kafeteria 
Klub Spytko prowadzona przez Centrum. W wyniku konkursu ofert został wybrany 
inwestor  PHG  Mościcie  Sp.  z  o.o.  Firma  zobowiązała  się  do  adaptacji  lokalu 
gastronomicznego  na  restaurację  &  pizzerię  oraz  zatrudnienie  dotychczasowych 
pracowników Klubu Spytko – zostali zatrudnieni z dniem 1 czerwca.  Remont trwał 
do 31 sierpnia – uroczystość otwarcia „Rycerskiej” miała miejsce  9 września 2011 
roku. Z tytułu dzierżawy lokalu ZCK pobiera miesięczny czynsz od dzierżawcy w 
wysokości 1600 zł netto + zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej. 

4. Szalety publiczne w ratuszu. 
Prowadzone przez ZCK – czynne od poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne 
podczas  organizowanych  imprez.  W  tym  celu  w  formie  umowy  cywilnej 
zaangażowane zostały dwie panie do prowadzenia szalet co kosztowało nas  21 718,24 
zł. Cena usługi z szalet wynosiła 1,5 zł/osoba. Wartość przychodu to kwota 25250 zł . 
Szalety i ich otoczenie zostały poddane w roku 2011 pracom remontowym (nałożenie 
tynku mineralnego w korytarzu, wyrównanie ścian i uzupełnienie kamienia, wymiana 
drzwi, remont generalny wejścia do szalet). Ponadto została wyczyszczona kamienna 
podmurówka ratusza, pomalowane zostały rynny, zakonserwowane drzwi zewnętrzne 
(od strony północnej oraz wejściowe od strony wschodniej) a także wymieniony został 
fragment posadzki marmurowej przy wejściu do ratusza – wartość prac to  30 071,00 
zł,

5. Pozostałe wydatki związane z remontami bieżącymi: 
a) zamontowanie gongu zegarowego na budynku ratusza – 2 706  zł
b) zamontowanie grzejnika w pomieszczeniu „Burmistrzówna” -1250 zł
c) koszty doprowadzenia wody do świetlicy Ruda Kameralna i inne drobne
remonty i naprawy 526,00 zł
d) materiały  do  prac   remontowych  na  kompleksie  sportowym  (m.in.  naprawa 

ogrodzenia)  – 2133,81 zł,  



Kazimierz Dudzik – dyrektor 

Zakliczyn, dnia 15 marca 2012 rok.


