
SPRAWOZDANIE 2008



Kazimierz Dudzik - dyrektor RCTiDK 

¡ wykształcenie wyższe – humanistyczne,
¡ 15 lat pracy w instytucjach samorządowych,
¡ 14 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym 

w samorządowych instytucjach kultury,
¡ dziennikarz, felietonista, autor wydawnictw 

popularyzującej atrakcje Gminy Zakliczyn i Pogórza,
¡ laureat konkursów na najlepszą strategię programową

samorządowej instytucji kultury 
¡ laureat nagród w dziedzinie kultury, otrzymał m.in.: 

Laur Pogórza Międzynarodowej Jesieni Literackiej oraz 
Honorową Nagrodę „Uskrzydlony” za indywidualny
wkład w dzieło rozwoju regionu w kategorii „Kultura”

¡ W roku 2008 był zapraszany w skład komitetów 
organizacyjnych: obchodów 450-lecia lokacji  miasta Zakliczyn, 
V Forum Kultury Tarnów – Żabno, gdzie wystąpił jako ekspert 
w konferencji metodycznej wygłaszając wykład na temat 
Realizacji Strategii Lizbońskiej w zakresie kultury na przykładzie
gminnych instytucji kultury,  XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych, 
78 Mistrzostw Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów

¡ autor Interdyscyplinarnego Programu Inicjatyw Społecznych 
i Kulturalnych „ROSA” realizowanego w ramach PPWOW PIS w Zakliczynie



Kadra RCTiDK 

mgr Anna Spieszny
– Główna księgowa –

wykonywała obowiązki w 2008 roku 
na podstawie umowy cywilnej. 
Dokończyła porządkowanie spraw 
księgowych RCTiDK, w szczególności za 
okres 2000-2005 oraz 2007. 
Profesjonalnie realizuje swoje 
Obowiązki. Od 01.01.2008 zatrudniona 
w wymiarze ½ etatu. 



Instruktorzy RCTiDK  

Stanisław Kusiak  - zatrudniony w wymiarze 1 etat        
artysta – fotografik; zajmuje
się planowaniem i organizacją
wystaw w Klubie Spytko, realizuje
program aranżacji wnętrz ratusza,
zorganizował i prowadzi zajęcia
Kółka Fotograficznego przy 
Domu Kultury „Ratusz”, jest 
autorem fotoreportaży i wirtualnych
wystaw na stronie internetowej, 
zajmuje się obsługą techniczną
imprez realizowanych przez bądź
przy współudziale RCTiDK   



Instruktorzy RCTiDK

Anna M. Kusek - zatrudniona w wymiarze 1 etat
Instruktor ds. programów dla 
dzieci i młodzieży. Odpowiedzialna
za ofertę edukacji kulturalnej 
w Domu Kultury „Ratusz”. 
Koordynuje programy nauki gry 
na instrumentach muzycznych, kursy 
językowe, zajęcia klubowe, taneczne. 
Prowadzi zajęcia rytmiczne i plastyczne
dla dzieci. Odpowiadała za realizację
Jarmarku Produktu Lokalnego podczas 
Święta Fasoli, jest organizatorem 
Ulicznego Biegu Niepodległości w Zakliczynie.    



Instruktorzy RCTiDK
Paweł Potępa – umowa cywilna (o dzieło)

instruktor tańca – choreograf. Prowadzi zajęcia z Młodzieżowym Zespołem 
Tanecznym „Vision” w Domu Kultury „Ratusz”.  Odpowiada za na bór do 
zespołu oraz przygotowanie i realizację repertuaru tanecznego. W 2008 
roku, po odnowieniu składu MZT „Vision”, rozpoczął realizację z zespołem 
dwóch nowych układów tanecznych; „motyw z melodii do filmu Lista 
Schindlera” oraz składanka przebojów światowych. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu. 

Janusz Cierlik – zatrudniony w wymiarze 26 godzin miesięcznie
instruktor tańca ludowego, choreograf Zespołu Folklorystycznego 
„Gwoździec” działającego przy świetlicy RCTiDK w Domu Strażaka w 
Gwoźdźcu. Prowadzi zajęcia instruktorskie grup; tańca ludowego, teatru 
obrzędowego, grupy śpiewaczej. Odpowiada za  funkcjonowanie kapeli 
ludowej „Gwoździec” i przygotowanie ZF „Gwoździec” na przeglądy                      
i konkursy.  Zajęcia odbywają się w piątki. 



Instruktorzy RCTiDK

Hubert Fałowski - umowa cywilna (o dzieło)
instruktor – kapelmistrz  Strażackiej Orkiestry Dętej  „Filipowice”. Prowadził naukę gry 
na instrumentach dętych w ratuszu, Szkole Podstawowej w Stróżach oraz świetlicy 
RCTiDK w Filipowicach. Przygotowywał orkiestrę do występów  i konkursów. Zajęcia            
z pełnym składem orkiestry odbywały się raz w tygodniu (piątek) w świetlicy RCTiDK 
w Filipowicach.  

Magdalena Wajda – umowa – porozumienie z CAS „Horyzonty”
instruktor – animator zajęć teatralnych. Prowadziła zajęcia z grupą teatralną w ratuszu. 
Zajęcia odbywały się w czwartki lub piątki w sali im. S. Jordana w ratuszu. 
Przygotowała dwa spektakle; autorski grupy teatralnej (Występ rozmaity) oraz na 
motywach Opowieści fantastycznych z doliny Dunajca (Libusze, Małgorzaty). 



Kadra Klubu Spytko 

Maria Leśniak – zatrudniona w wymiarze 1 etat
Kierownik Klubu Spytko w ratuszu. 
Z upoważnienia dyrektora kieruje
personelem i działalnością klubu. 
Ustala menu gastronomiczne, 
prowadzi sprzedaż wydawnictw 
lokalnych, usług reprograficznych,
kawiarenki internetowej. Prowadzi 
Rejestr rezerwacji Sali im. Spytka 
Jordana w zakresie wynajmu 
nieodpłatnego i odpłatnego. 
Odpowiada za realizację zleceń
cateringowych  dla Klubu Spytko.  



Kadra Klubu Spytko

Lucyna Gniewek – 1 etat
sprzedawca w Klubie Spytko 
oraz kasjer RCTiDK 

Teresa Nadolnik – 1 etat

sprzedawca i odpowiedzialna 
za realizację procedury HACAP 
w Klubie Spytko



Gospodarze świetlic RCTiDK 

Barbara Olchawa  
/Elżbieta Waśko –

gospodarze świetlicy RCTiDK          
w Filipowicach na umowę – zlecenia. 

Anna Czuba  -
Gospodarz świetlicy RCTiDK 
w Woli Stróskiej na umowę –
zlecenia.  

Agata Nadolnik –
Wolontariuszka - Kierownik Zespołu
Folklorystycznego „Gwoździec”

i gospodarz świetlicy RCTiDK 
w Gwoźdźcu. 



Kluby i kółka zainteresowań

Klub Seniora 
Powstał w 2007 roku i inicjatywy
Janiny Bolechały. W 2008 roku klub 
Realizował projekt „Wesoły autobus”
w ramach projektu konkursowego 
„Działaj lokalnie”, dzięki czemu seniorzy
zorganizowali wyjazdy pielgrzymkowe do 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Lichenia oraz 
Turystyczne do Zakopanego i w Góry 
Świętokrzyskie. Ponadto Klub Seniora 
zorganizował stoisko podczas IX Święta 
Fasoli, imprezy; Andrzejkową i integracyjną. 
Spotkania Klubu odbywają się w każdą
pierwszą środę w Sali im. S. Jordana. 
Liczba członków Klubu wzrosła do 80 członków.  



Kluby i kółka zainteresowań

Klub szachowy Jordan
Prezesem Klubu jest Paweł Bober. 
Klub zrzesza szachistów z terenu 
Miasta i Gminy Zakliczyn; młodzież
i osoby dorosłe reprezentujące
Różne środowiska i zawody. Klub
Organizuje rozgrywki szachowe 
w ramach I i II Zakliczyńskiej Ligi 
Szachowej. Klub był organizatorem 
Otwartego Turnieju Szachowego 
w ramach III Dni Miasta i Gminy 
Zakliczyn oraz Wakacyjnego 
Turnieju Szachowego. 



Kluby i kółka zainteresowań

Kółko teatralne 
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy
RCTiDK, a CAS „Horyzonty” kółko
prowadzone było przez animatorkę
teatralną Magdalenę Wajdę i zrzeszało 
dzieci oraz młodzież z terenu Gminy. 
Zespół pod kierunkiem instruktorki 
przygotował i wystawił dwie sztuki; 
„Występ rozmaity” na podstawie 
własnego scenariusza oraz „Skarb 
Libuszy” na podstawie „Opowieści 
fantastycznych z doliny Dunajca”
E. Jednorowskiej i K. Dudzika. 
Spektakle wystawione zostały w Zakliczynie
oraz w Pleśnej, Ciężkowicach i Tarnowcu.



Kluby i kółka zainteresowań

Zakliczyński Klub Fotograficzny
Skupia miłośników fotografii. Prowadzone
jest przez artystę – fotografika, instruktora
RCTiDK Stanisława Kusiaka. Zajęcia 
Odbywają się w Domu Kultury „Ratusz”
w piątki oraz w razie potrzeby w plenerze. 
Członkowie kółka korzystają ze sprzętu
własnego oraz sprzętu zakupionego
przez RCTiDK w ramach zrealizowanego
projektu grantowego z Fundacji 
Wspomagania Wsi w Warszawie.  Członkowie 
Kółka wpierali realizację projektów „Zakliczyn
sprzed lat” i „album zakliczyński”, realizowanych
przez RCTiDK w ramach programu „ROSA”



Działalność programowa RCTiDK

W 2008 roku RCTiDK realizowało program organizacji 
i upowszechniania kultury oraz promocji Miasta i Gminy 
Zakliczyn wynikający z zapisów; ustawowych, 
statutowych, uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie, 
„Kierunki rozwoju Gminy na lata 2006 – 2010”, planu
finansowego i merytorycznego RCTiDK na rok 2008 oraz
Interdyscyplinarnego Programu Inicjatyw Społecznych 
i Kulturalnych „ROSA” finansowanego ze środków PPWOW PIS. 
Na funkcjonowanie instytucji oraz realizację programu złożyły
się; dotacja budżetowa Gminy Zakliczyn (435 500 zł), przychody
z działalności statutowej (117 913 zł 75 gr.), wpływy z tytułu
realizacji programu „Rosa” (72 000 zł), nagrody (6 700 zł), inne
dotacje projektowe ( 6 200 zł), darowizny ( 4 101 zł), przychody 
operacyjne i bankowe (102 zł 52 gr.).



Interdyscyplinarny Program Inicjatyw 
Społecznych i Kulturalnych „ROSA’

Największy projekt w ramach PPWOW – PIS, 
w latach 2008 – 2009,  w Gminie Zakliczyn, 

o wartości 146 tysięcy złotych, 

realizuje RCTiDK wraz z 16 partnerami społecznymi 



W ramach programu ROSA w 2008 
roku zostały zrealizowane projekty



W ramach programu ROSA w 2008 
roku zostały zrealizowane projekty



W ramach programu ROSA w 2008 
roku zostały zrealizowane projekty



W ramach programu ROSA w 2008 
roku zostały zrealizowane projekty



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Styczeń 2008 
Konkurs historyczny 

zorganizowany w ramach 
obchodów 450-lecia lokacji 
Zakliczyna

Laureatami konkursu zostali 
uczniowie zakliczyńskiego 
gimnazjum; Michał
Świerczek, Grzegorz 
Kocik i Magdalena 
Wadoń. 



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Luty

8 lutego na scenie sali im. 
Spytka Jordana w ratuszu 
pojawiła się legenda polskiej 
poezji śpiewanej – grupa 
Stare Dobre Małżeństwo.    
W wypełnionej do granic 
możliwości ratuszowej sali 
zespół zaprezentował swoje 
najnowsze propozycje, by 
na finał przypomnieć
kultowe utwory z początków 
działalności grupy w latach 
80–tych. 



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Marzec

Konkurs "na logo 
Zakliczyna” realizowany    
w ramach obchodów 450-
lecia lokacji. Otrzymaliśmy 
propozycje logo od pięciu 
autorów. Ogłoszenie 
wyników konkursu 
nastąpiło 18 marca. 
Najładniejsze, zdaniem 
jury, logo zaprezentowała 
Ewa Furtak z Zakliczyna.  



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Kwiecień

W kolejnych konkursach 
ogłoszonych przez RCTiDK 
w ramach obchodów 450-
lecia lokacji Zakliczyna, 
autorzy – młodzi ludzie z 
Gminy Zakliczyn - nadesłali 
siedem prac na przewodnik 
po Zakliczynie i okolicy. 
Najciekawszy pomysł był
autorstwa Krzysztofa 
Kierońskiego
z Faściszowej.  



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Maj
Zakliczyn - Melsztyn



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Czerwiec 

W ostatni weekend czerwca 
odbyły się III Dni Miasta   
i Gminy Zakliczyn 
zainaugurowane 
uroczystą sesją Rady 
Miejskiej, podczas której 
podsumowano obchody 
450-lecia lokacji 
Zakliczyna. Wręczono 
nagrody laureatom 
konkursów ufundowane 
przez RCTiDK.  



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Lipiec

Tradycyjnie w pierwsza 
sobotę lipca odbywa 
się w Faliszewicach 
Święto czereśni.

Grupa teatralna 
działająca przy 
RCTiDK przygotowała 
premierę sztuki 
„Skarb Libuszy”



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Sierpień

Początek realizacji projektu 
„ROSA” : 

Foka zaprasza do Filipowic, 

Dożynki z firmą Ramix, 

Folklor jest ok.                         
w Gwoźdźcu 



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Wrzesień

Święto fasoli –
największa impreza 
na Pogórzu 
promująca produkt 
lokalny, laureat 
konkursu Małopolska 
– nasz region, nasza 
szansa. 



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Październik

Uroczystość
patriotyczna na 
Mogile, 

Spotkania „Pod Wagą”



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku

Listopad

Uroczystości 
patriotyczne 11 
Listopada

Uliczny Bieg 
Niepodległości  



Z kalendarza RCTiDK 2008 roku



Oferta edukacji kulturalnej 
Ferie 2008 w ratuszu

¡ "Z archiwum dziada" – spektakl 
Teatru "Kikloł" z Zakliczyna – wstęp 
wolny 

¡ "Albośmy to jacy tacy …" – zajęcia 
z zakresu ochrony kultury dla dzieci 
klas od "0" do III klasy szkoły 
podstawowej – wstęp wolny 

¡ II Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Zakliczyn w Szachach –
organizatorzy Klub Szachowy Jordan 
oraz RCTiDK w Zakliczynie 

¡ Jasełka w wykonaniu 
wychowanków DPS Rzuchowa –
wstęp wolny 

¡ Bajkowe ferie i polskie komedie 
w kinie ratuszowym



Ważnym elementem edukacji 
kulturalnej jest oferta wystaw 

W 2008 roku 
zaprezentowaliśmy 
publiczności siedem 

wystaw oraz 
utworzyliśmy stałą

ekspozycję w 
korytarzu na poddaszu 

ratusza. Wystawy 
dostępne są

w formie 
elektronicznej na 
www.zakliczyn.pl

http://www.zakliczyn.pl


Wystawy:
akwarele Henryka Majcherka



Wystawy:
Kalwarie Piotra Bernackiego



Wystawy: 
Joanna Nalepka Sanek –
Kompozycje i samoloty



Wystawy: 
Ewa „Maya” Szczepańka
- Natura okiem Mayi



Wystawy: 
Dariusz Zaród –
Portrety subiektywne



Wystawy: 
Wojciech Migdał –
Zamek w Melsztynie – projekt promocji



Wystawy : 
Historia pod tytułem Newsweek 



Klub Spytko w ratuszu 

Klub Spytko – założony w 2007 
roku, to oryginalne połączenie 
działalności kafeterii, punktu 
informacji oraz klubu kultury.  
Oferta gastronomiczna 
została poszerzona o usługi 
cateringowe. Pracownicy 
Klubu obsługują narady, 
szkolenia, konferencje oraz 
uroczystości okazjonalne w 
Sali im. S. Jordana. 
Świadczone są tu usługi 
reprograficzne, działa 
internetowy hot-spot. 



Budżet RCTiDK w 2008 roku 

¡ Dotacja Gminy – 435 500 zł – wzrost 
o 7% w stosunku do roku 2007 

¡ Przychody RCTiDK – 219 010 zł 31 gr., -
t.j.  51% wartości dotacji Gminy 

¡ Ogółem budżet RCTiDK – 654 510 zł
31 gr. , - wzrost o 21 %



Budżet 2007 – 2008 - porównanie
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Struktura budżetu RCTiDK 2007 - 2008
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Analiza przychodów w 2008 roku
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