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Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZCK w roku 2012 

 

I. Działalnośd artystyczna i edukacyjna:  

1. Zespół Folklorystyczny GWOŹDZIEC – instruktor – choreograf Janusz Cierlik (pracownik ZCK), 

akompaniament – Edward Mietła (umowa/zlecenia), kapela ludowa (umowa/zlecenia), kierownik Agata 

Nadonik – praca społeczna.  

Zespół Folklorystyczny GWOŹDZIEC działa w grupach: 

- dziecięcej tanecznej -  ok. 30 dzieci 

- młodzieżowej tanecznej -  18 osób 

- dorosłej tanecznej -  ok. 30 osób 

- Żeoska Grupa Śpiewacza  - 13 osób 

- kapela ludowa - 6 osób 

-  Teatr Obrzędowy, w tym 4 grupy kolędnicze ok. 30 osób. 

Działalnośd:  

XXX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „O Lipnicką Gwiazdę" 

Cztery grupy kolędnicze z Gwoźdźca  zajęły dwa pierwsze miejsca  i dwa drugie miejsca - trzy z nich 

zakwalifikowano do przeglądów ogólnopolskich.  

Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu grupy  kolędnicze; 

dziecięca i młodzieżowa -  zajęły drugie miejsca.   

Ogólnopolski  „Karnawał Góralski”  w Bukowinie Tatrzaoskiej – trzecie miejsce dorosłej grupy kolędniczej. 

Małopolski Konkurs w Łużnej - z regionu krakowskiego zakwalifikowały się dwa zespoły, w tym Gwoździec – 

podczas  IV Małopolskiego Konkursu  Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych w Łużnej Gwoździec  zajął  2 

miejsce na 14 najlepszych zespołów z Małopolski.  

Grupa dziecięca ZF „Gwoździec”  kwalifikuje się (po przesłuchani) na Międzynarodowy Festiwal "Święto Dzieci 

Gór" w którym uczestniczy jako partner zespołu z Litwy (Poniewież).  

XXX jubileuszowa edycja Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja 

Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK - grupy dorosłe ZF „Gwoździec” zdobyły: 

- NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 300 zł  

Zespół Folklorystyczny GWOŹDZIEC  

- Żeoska Grupa Śpiewacza  -  I miejsce 

-  Kapela Ludowa -  II miejsce 

XXIII Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego 'Krakowiaczek" w Łoniowej - 

grupa dziecięca -  II miejsce.   

- Powiatowy Przegląd Wieoca Dożynkowego - Grupa Wieocowa – II miejsce i kwalifikacja do Dożynek 

Województwa Małopolskiego .         

Pod koniec roku 2012 grupa dziecięca kooczyła  przygotowania do nowego programu-suity Górali Beskidu 

Śląskiego oraz w kategorii dziecięcej i młodzieżowej trzech nowych programów kolędniczych. 

2012 rok zapisał się w historii Zespołu jako wybitny. Grupa dziecięca osiągnęła "wszystko" - w Polsce 

zakwalifikowanie zespołu tzw. nizinnego do Międzynarodowego Festiwalu Święto Dzieci Gór jest najwyższym 

osiągnieciem,  a przyznanie grupie dorosłej Nagrody Głównej na Przeglądzie „Krakowski Wianek" miało miejsce 

po raz pierwszy w 30-letniej historii tego Przeglądu. Osiągnięcia Zespołu były możliwe nie tylko za sprawą 

członków Zespołu, choreografa czy kapeli ale też dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu p. Agaty 

Nadolnik, rodzicom i patronatowi Zakliczyoskiego Centrum Kultury, Burmistrza Zakliczyna oraz Starostwu 

Powiatowemu. 

Przygotował choreograf  ZF „Gwoździec” – Janusz Cierlik 

 

2. Strażacka Orkiestra Dęta "Filipowice" – kapelmistrz/instruktor Stanisław Zięba (umowa o dzieło) 

SOD „Filipowice” to wspólne przedsięwzięcie Zakliczyoskiego Centrum Kultury   oraz Zarządu OSP w 

Filipowicach. Na ZCK spoczywa finansowanie działalności Orkiestry, a OSP wspiera jej działalnośd poprzez 
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opiekę (Kierownik Orkiestry – Tadeusz Martyka) oraz inne wsparcie, m.in.: umundurowanie i pozyskiwanie 

dodatkowych źródeł finansowania.  Skład Orkiestry oscylował wokół 38 wykonawców, w tym 22 to 

uczniowie ogniska muzycznego. Trzon Orkiestry stanowili mieszkaocy Filipowic - 20 osób, pozostali to 

przedstawiciele Gwoźdźca, Stróż, Rzepiennika Strzyżewskiego, Rudy Kameralnej i Zakliczyna. Zajęcia 

ogniska muzycznego odbywały się w Domu Strażaka w Filipowicach oraz w Szkole Podstawowej w 

Stróżach. Każdy uczeo praktykował lekcje gry na instrumencie dwa razy w tygodniu po 30 minut – był to 

program edukacyjny wzorowany na programie Paostwowej Szkoły Muzycznej. W trakcie roku 2012 

powstała grupa rodziców wspierająca działalnośd orkiestry, która przekształciła się w Klub Przyjaciół SOD 

„Filipowice” Stowarzyszenia KLUCZ.  SOD „Filipowice” koncertowała podczas uroczystości patriotycznych, 

strażackich i religijnych w Gminie Zakliczyn (Filipowice, Jamna, Gwoździec,  Mogiła, Wola Stróska, Zakliczyn) 

oraz poza Gminą, m.in. w Tarnowie.  Osiągnieciem SOD „Filipowice” w roku 2012 było drugie miejsce w III 

Ryglickiej Paradzie Orkiestr Dętych o Puchar Burmistrza Ryglic. Orkiestra uczestniczyła w wycieczce na 

Węgry sfinansowanej przez ZCK.  Pod koniec roku 2012 rezygnację z funkcji kapelmistrza – instruktora 

złożył Stanisław Zięba. W trakcie roku 2012 powstała grupa rodziców wspierająca działalnośd orkiestry, 

która przekształciła się w Klub Przyjaciół SOD „Filipowice” Stowarzyszenia KLUCZ, która opiekowała się 

działalnością ogniska muzycznego Orkiestry.  

Rozliczenie Klubu Przyjaciół SOD Filipowice na koniec 2012 roku:  

1) Wpłaty z ogniska     -  3760 zł 

2) Wydatki                   -   5160 zł, w tym;  

Zakup nut do kolęd  -  150 zł 

Naprawa tuby          - 100 zł 

Tusz do drukarki     -  130 zł 

Tabliczka reprezentacyjna Orkiestry   - 250 zł 

Zakup 3 ustników    -  800 zł 

Zwrot za dojazdy muzyków z Rzepiennika Strzyżewskiego - 1949 zł 

Kursy dla kapelmistrzów w MCK „Sokół” – 690 zł  

Dofinansowanie wycieczki na Węgry - 1091 zł 

3) Stan finansów Klubu na koniec 2012 roku   - 1400 zł 

Przygotowali;  kapelmistrz – Stanisław Zięba/ Klub SOD - Renata Salamon.  

 

3. Teatr Wyobraźni „Żarówka” – animator/instruktor Arkadiusz Boryczka (umowa o dzieło).  

Teatr działa przy Zakliczyoskim Centrum Kultury od 2009 roku jako kontynuacja Teatru „Kikloł” założonego przy 

RCTiDK w 2004 roku. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w sali im. S. Jordana w zakliczyoskim ratuszu 

w różnych formach warsztatu teatralnego takich jak: ruch na scenie, umiejętnośd pisania scenariuszy, drama, 

dwiczenia ruchowe, rytmika, zajęcia wokalne. Teatr ma w repertuarze cztery spektakle przygotowane wg 

autorskich scenariuszy:  

- Opowieśd o zagubionej dziewczynce, która została odnaleziona w przeciwieostwie do głazów,  

- Kwiatki JANA PAWŁA II, 

- Trzy dni przed Chrystusem,  

- Kod kreskowy 

Premiera spektaklu o tematyce profilaktycznej „Trzy dni przed Chrystusem” odbyła się w miesiącu styczniu 

2012 roku. Z kolei  spektakl „Kod kreskowy” prezentowany był  podczas I. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i 

Młodzieży „TEATRALNE LUSTRA” w Brzesku, gdzie został uhonorowany wyróżnieniem I stopnia.  Teatr 

zrealizował dwa przedsięwzięcia popularyzujące sztukę teatralną, tj. wakacyjny projekt „Daj się wkręcid” oraz 

grudniowy cykl teatralny „Świąteczna promocja” podczas którego w każdą kolejną niedzielę grudnia w Sali im. 

S. Jordana prezentowana była sztuka z repertuaru „Żarówki”.  Członkowie „Żarówki” spotkali się z aktorami 

profesjonalnymi Teatru im. L. Solskiego Zofią Zoo i Tomaszem Wiśniewskim.  Pod koniec roku 2012 członkowie 

„Żarówki” rozpoczęli prace nad nowym, autorskim spektaklem teatralnym. Grupa liczy 16 aktorów – amatorów 

od dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej do studentów.  

Przygotował: Arkadiusz Boryczka 
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4. Zakliczyoski Klub Fotograficzny „Światłoczuli” – instruktor – artysta fotografik  Stanisław Kusiak 

(pracownik ZCK).  

Klub zrzesza miłośników fotografii, poszukujących nowych wyzwao artystycznych. Zajęcia odbywają się w 

pracowni ratusza oraz w plenerze. Członkowie Klubu korzystają ze sprzętu własnego oraz sprzętu zakupionego 

przez RCTiDK i ZCK w ramach zrealizowanego projektów  grantowych Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 

oraz Polsko – Amerykaoskiej Fundacji Wolności.  „Światłoczuli” wspierają realizację projektu historyczno – 

dokumentacyjnego „Zakliczyn sprzed lat” (zbieranie, katalogowanie i publikowanie na portalu Zakliczyninfo 

fotografii historycznych z Zakliczyna i okolic.  W roku 2012 ZKF „Światłoczuli” realizowali projekt "Poczuj 

światło" na który Zakliczyoskie Centrum Kultury pozyskało środki z grantu „Działaj lokalnie”  Polsko – 

Amerykaoskiej Fundacji Wolności. Projekt zakładał edukację artystyczną w dziedzinie fotografii dla piętnastu 

uczestników. Za realizację projektu odpowiadał Stanisław Kusiak – artysta/ instruktor ZCK. Zrealizowane zostały 

następujące bloki edukacyjne:   

1) Wprowadzenie teoretyczne; historia fotografii, materiały fotograficzne, budowa sprzętu 

fotograficznego i ciemniowego 

2) Zajęcia praktyczne: własnoręczne budowanie kamer otworkowych, fotografowanie w warunkach 

plenerowych i studyjnych, obróbka materiałów fotograficznych. Własnoręczne wykonywanie odbitek 

stykowych (zajęcia odbywały się w każdy piątek). 

3) Wyjazd integracyjny do Krakowa: Muzeum Historii Fotografii - zwiedzanie oraz udział w lekcji 

muzealnej. Zwiedzanie wystaw Sally Mann, Georgii Krawiec, Piotra Topperzera, odbywających się w 

ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Spotkanie autorskie z Georgią Krawiec. Plener fotograficzny  

4) Warsztaty ze znanym artystą fotografikiem Konradem Polleschem w pracowni fotograficznej ZCK. 

Spotkanie autorskie z Konradem Polleschem w Galerii "Poddasze".  

5) Wystawa podsumowująca projekt "Poczuj światło" w Galerii "Poddasze" 

Uczestnicy projektu i wystawy: Gabriela Ściborowicz, Justyna Grzegorczyk, Marta Łazarz, Magdalena Mytnik, 

Gabriela Prajer, Sylwia Nawalaniec, Aleksandra Franczyk, Jagoda Gancarek, Justyna Nowak, Izabela Kusek, 

Grzegorz Kwiek, Michał Gniewek, Piotr Mytnik, Aldona Murczek, Sylwia Pawlina.  

Ponadto ZKF „Światłoczuli” uczestniczyli w realizacji następujących wydarzeo:  

- Uroczyste otwarcie "Galerii Poddasze" udział w wystawie zbiorowej  

- Wystawa Jubileuszowa 80 lat Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, TCK, Tarnów 2012.  

Uczestnicy: Gabriela Ściborowicz, Justyna Grzegorczyk, Marta Łazarz, Magdalena Mytnik, Gabriela Prajer, Sylwia 

Nawalaniec, Aleksandra Franczyk,  Jagoda Gancarek, Izabela Kusek, Grzegorz Kwiek, Michał Gniewek, Piotr 

Mytnik.  

Galeria "Poddasze" - wystawy w 2012 roku 

1. Uroczyste otwarcie "Galerii Poddasze" oraz wystawy zbiorowej, zaprzyjaźnionych z ZCK artystów. Wernisaż 

uświetnił występ trio The Otherside. Autorzy: Urszula Gawron, Joanna Żmuda, Elżbieta Zabawa, Łucja Mleczko, 

Ewa "Maya" Szczepaoska, Joanna Nalepka-Sanek, Piotr Bernacki, Dariusz Zaród Włodzimierz Stachoo, Dariusz 

Kobylaoski, Wojciech Kobylaoski, Wojciech Sanek, Bogusław Majewski, Tadeusz Koniarz, Piotr Sygnarowicz, 

"Światłoczuli" 

2. Pejzaż z kobietą - wystawa zbiorowa pokonkursowa 

3. ZKF Światłoczuli -  Poczuj światło (wystawa podsumowująca projekt)  

4. Marcin Sacha - Sny o wolności 

5. Mateusz Zaczkiewicz - Fotografie 

6. Małgorzata Duśko-Shekar - Zastępy anielskie 

Przygotował: Stanisław Kusiak 

 

5. Program edukacji kulturalnej dla dzieci najmłodszych w ratuszu w wieku od 3 do 11 lat – instruktor mgr 

Anna Kusek (pracownik ZCK w wymiarze ½ etat) 

Zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca/lipca 2012 r. 



4 
 

Lp Rodzaj zajęd Liczba zajęd w 

tygodniu dla 

grupy/osoby 

Liczba 

grup/osób 

Wiek 

uczestników 

w latach 

Liczba 

uczęszczających 

ogółem 

1 Plastyka dla dzieci 1 x 1 godz. 1 grupa 4-11 11 

2 Zajęcia rytmiczno-taneczne 2 x 1 godz.            2 

x 45 min. 

2 grupy 4-10 10 

II. Zajęcia od września/października 2012 do 31 grudnia 2012 r. 

Lp Rodzaj zajęd Liczba zajęd w 

tygodniu dla 

grupy/osoby 

Liczba 

grup/osób 

Wiek 

uczestników 

w latach 

Liczba 

uczęszczających 

ogółem 

1 Plastyka dla dzieci 1 x 45 min.            1 

x 1 godz. 

2 grupy 3-11 16 

2 Zajęcia rytmiczno-taneczne 1 x 45 min.            1 

x 1 godz. 

2 grypy 3-11 38 

Liczba uczestników zajęd za 2012 r. 

Pierwsze półrocze – 21 dzieci, drugie półrocze – 54 dzieci, razem = 75 dzieci.  

Przygotowała: Anna Kusek 

 

6. Oferta kulturalna płatna (uzupełniająca).  

W ratuszu odbywają się cykliczne indywidualne zajęcia z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych 

prowadzonych przez firmę „Konstans”.   Prowadzone są zajęcia rytmiczno – ruchowe dla osób dorosłych 

(aerobic, pilates). Ponadto odbywają się lekcje nauki języka angielskiego.    

  

II. Imprezy organizowanie i  współorganizowane przez  ZCK w 2012 roku    

Koncert walentynkowy 

19 lutego 2012 roku zorganizowaliśmy w ratuszu koncert walentynkowy w wykonaniu grupy THE OTHERSIDE w 

składzie: Agnieszka Pasek – wokal, Paweł Gmernicki – gitara akustyczna, Bogusław Wróbel – instrumenty 

klawiszowe.  

Premiera spektaklu teatralnego 

18 marca w ratuszu odbyła się premiera spektaklu „Kod kreskowy”  w wykonaniu Teatru Wyobraźni „Żarówka” 

– spektakl zdobył wyróżnienie I stopnia na Festiwalu „teatralne lustra” w czerwcu 2012 roku.  

Inauguracja galerii wystaw 

30 marca 2012 roku  – na poddaszu zakliczyoskiego ratusza ponownie zainaugurowała działalnośd  galeria 

wystaw  „Poddasze”.  Adaptację poddasza na galerię wykonali we własnym zakresie pracownicy ZCK. Powrót 

galerii w formie wernisażu wystawy zbiorowej najpopularniejszych artystów wystawiających prace w 

Zakliczynie zgromadził bardzo liczną publicznośd, co potwierdza że tego typu działalnośd kulturalna i edukacyjna 

jest wielką wartością. 

Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów w  Zakliczynie.    

W dniach 25 – 27 maja odbyły się 82. Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów.  ZCK był 

współorganizatorem imprezy; w ratuszu odbywały się spotkania Komitetu Organizacyjnego, pracownicy ZCK 

przygotowali biuletyn Mistrzostw, na inaugurację wystąpił Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”,   media 

informacyjne ZCK (portal Zakliczyninfo oraz Głosiciel) pełniły rolę patronów medialnych imprezy.   

Festiwal Piosenki Turystycznej „Pod słooce” w Jamnej 
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Byliśmy pomysłodawcami Festiwalu i od pierwszej edycji współorganizatorami imprezy w Jamnej. W roku 2012 

w dniach 19 – 20 maja odbyła się trzecia edycja imprezy.  

Ogólnopolski Turniej Piłkarski im. M. Wielgusa 

Po raz drugi z rzędu Zakliczyn był w 2012 roku areną wojewódzkiego finału Turnieju im. Marka Wielgusa – 

turnieju piłkarskiego dla jedenastolatków. W finale małopolskim w Zakliczynie wzięło udział 16 reprezentacji 

dziewcząt i 23 reprezentacji chłopców, w tym reprezentacje naszej Gminy. 

Brawo Zakliczyn 

W dniach 28 -29 lipca zorganizowaliśmy „Brawo Zakliczyn.”  Po raz pierwszy areną  imprezy był Kompleks 

Rekreacyjno Sportowy „Kamieniec”.  

„Filipowickie dożynki – Gminne Święto Chleba” 

Impreza dożynkowa zorganizowana 25 sierpnia w Filipowicach po raz pierwszy wraz z Turniejem Sołectw.  

13. Święto fasoli  

Największa impreza promocyjna gminy Zakliczyn – markowe przedsięwzięcie Małopolski  zorganizowane 

zostało 8 i 9 września w Zakliczynie.   

Światowe Forum Mediów Polonijnych 

Uczestnicy 20. Światowego Forum Mediów Polonijnych - dziennikarze prasy, radia, telewizji i mediów 

internetowych z ok. 30 krajów świata (m.in. z Austrii, Argentyny, Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Czech, 

Danii, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, 

Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, RPA, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, 

Węgier) oraz mediów komercyjnych, paostwowych, regionalnych i lokalnych z kraju w dniu 15 września 

przebywali w gminie Zakliczyn zwiedzając m.in. Lusławice oraz zatrzymując się na konferencji prasowej w 

Osadzie Wypoczynku i Zdrowia „Modrzewiowe Wzgórze” w Faściszowej z udziałem burmistrza Jerzego Soski , 

właścicieli i dyrektora ZCK.  Oprawę artystyczną zapewnił ZF „Gwoździec.” 

Uroczystości patriotyczne w Jamnej i Woli Stróskiej 

Współorganizowaliśmy uroczystości patriotyczne w Jamnej (14-15 sierpnia i 23 września) oraz w lasach Woli 

Stróskiej 7 października 2013 roku.   

Uroczystości 94 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  

Na uroczystości złożyło się kilka punktów. Oprócz manifestacji patriotycznej z udziałem Strażackiej orkiestry 

Dętej „Filipowice” , była Sztafeta Pamięci „Łowczówek – Zakliczyn” , spektakl „Wyklęci” Teatru Nie Teraz.  

Świąteczna promocja teatralna  ZCK 

Przez trzy kolejne niedziele grudnia; 9, 16 i 23 Teatr Wyobraźni „Żarówka” wystawiał w ratuszu spektakle; 

Kwiatki Jana Pawła II, Kod kreskowy oraz Trzy dni przed Chrystusem.   

Ogółem w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez ZCK w 2012 roku wzięło udział 

szacunkowo ponad 20 tys. osób.  

ZCK świadczyło usługi w zakresie pomocy podczas organizacji imprez i przedsięwzięd przez inne podmioty, 

poprzez pomoc taką jak; nagłośnienie, udostępnienie lokali, sprzętu, namiotów, wsparcie finansowe, 

artystyczne, zaproszenia , plakaty, promocja medialna.  Z różnych form takiego wsparcia ze strony ZCK 

skorzystały m.in.: Urząd Miejski w Zakliczynie, placówki oświatowe szkolne i przedszkolne, SPON „Bez barier”,  

OSP Zakliczyn, OSP Gwoździec, OSP Filipowice, KG „Wróblowianki”, LGD Dunajec – Biała, MODR Karniowice, 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, ZNP Odział w Zakliczynie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki, Gminna 

Biblioteka Publiczna, parafia pw. św. Idziego Opata, Miasto Zakliczyn, Koło PZW, przewodniczący koła 

zakliczyoskiego MSS, MUKS „Jordan”, MLUKS „Spytko”, LKS „Dunajec” Zakliczyn, etc.  

 

III. Głosiciel i Zakliczyninfo – system komunikacji społecznej ZCK.  

Rozwój lokalnego systemu komunikacji społecznej poprzez organizację własnych wydawnictw i lokalnych 

mediów informacyjnych to jeden z pierwszych zapisów § 5 statutu ZCK określającego główne zadania Centrum.  

ZCK jest wydawcą dwóch podstawowych w Gminie Zakliczyn elementów komunikacji społecznej: miesięcznika 

„Głosiciel” oraz portalu Zakliczyninfo. Miesięcznik „Głosiciel” jako jedyne czasopismo gminne został 

uhonorowany przez Tarnowską Fundację Kultury  nagrodą „Uskrzydlony”  za rok 2012 -  jest to 

potwierdzeniem, że formuła gazety przyjęta na początku 2011 roku, jest bardzo dobrym projektem. Na naszym 
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przykładzie wzorują się inni, np. Tuchów i podziwiają fachowcy: „ Świetna - prawdziwa gazeta, na papierze, jaki 

ja - konserwatysta - lubię, w formacie, za którym przepadam” – Waldemar Bałda dziennikarz krakowski.  Portal 

Zakliczyninfo w ogólnopolskim konkursie „Polski Internet 2012” został w swojej kategorii sklasyfikowany przez 

internautów na 6 miejscu.  Cieszy fakt, że Zakliczyninfo jest miejscem, gdzie promują swoją działalnośd inne 

podmioty, w tym również placówki oświatowe Gminy Zakliczyn i organizacje pozarządowe.  Liczba piszących 

artykuły na Zakliczyninfo w roku 2012 co najmniej się potroiła w porównaniu do roku poprzedniego. 

Zakliczyninfo i Głosiciel spełniają nie tylko rolę informacyjną, ale również jest ważnym instrumentem edukacji 

kulturalnej oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

 

IV. Działalnośd świetlic ZCK – materiał przygotowany przez gospodarzy świetlic 

1. Świetlica w Filipowicach – gospodarz Barbara Olchawa – umowa/zlecenia   

Świetlica czynna jest w godzinach popołudniowych od wtorku do soboty. Na wyposażeniu „Centrum Kształcenia 

na odległośd” (kafejka internetowa OSP), stoły pingpongowe, piłkarzyki. Siedziba Strażackiej Orkiestry Dętej 

„Filipowice.” Organizowane przedsięwzięcia: Bal Choinkowy, Festyn z okazji Dnia Dziecka, współorganizacja 

Dożynek Filipowickich – Święta Chleba, Impreza Andrzejkowa, Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego, 

Kurs Taoca Towarzyskiego.  Współpraca: z OSP i KGW Filipowice – wzajemna pomoc w organizacji imprez, 

pomoc w organizacji imprez strażackich. Świetlica we współpracy z lokalnym środowiskiem stara się pozyskiwad 

środki finansowe od sponsorów na organizację imprez.  

2. Świetlica w Gwoźdźcu – gospodarz ( do października Stanisław Wąs/ potem Teresa Nadolnik) 

Świetlica czynna jest w godzinach popołudniowych w poniedziałki, środy i piątki. Na wyposażeniu „Centrum 

Kształcenia na odległośd” (kafejka internetowa OSP), stół pingpongowy, piłkarzyki. Siedziba Zespołu 

Folklorystycznego „Gwoździec” – próby Zespołu w piątki (sprawozdanie ZF „Gwoździec” – instruktor J. Cierlik). 

Organizowane przedsięwzięcia: Dzieo Babci i Dziadka, 15 – lecie Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”, 

imprezy i festyny okolicznościowe. Współpraca: OSP Gwoździec, Grupa Regionalna Gwoździec Stowarzyszenia 

KLUCZ -  uroczystości strażackie, program Miejscowości Tematyczne Małopolski.  Świetlica we współpracy z GR 

Gwoździec oraz OSP Gwoździec stara się pozyskiwad środki z zewnątrz na organizację lokalnych przedsięwzięd.  

3. Świetlica w Rudzie Kameralnej – gospodarz Bernadeta Stanuszek – umowa/zlecenia.  

Na wyposażeniu: stoły pingpongowe, piłkarzyki , gry planszowe, szachy, wyposażenie kuchenne, zestaw 

komputerowy, Internet z wewnętrznych WI-FI, TV.    

Przedsięwzięcia: Zabawa choinkowa z udziałem Mikołaja i gości honorowych: wieloletniej świetlicowej i 

działaczki Pani Moniki Suli oraz przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Zakliczyn Józefa Wojtasa. Każde 

uczestniczące w niej dziecko otrzymało paczkę mikołajową zakupioną dzięki wsparciu sponsorów. Ferie zimowe  

-  pierwszy Turniej Piłkarzyków Stołowych.  Rozgrywki  I, II runda Zakliczyoskiej Ligii Szachowej organizowanej 

przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Jordan”.  Impreza z okazji Dnia Dziecka. Integracyjny piknik z 

udziałem członków Koła Powiatowego Związku Niewidomych. Festyn  „Lato na Rudzie”. 18 sierpnia 2012 roku – 

uroczystośd oficjalnego przekazania do użytku Rowerowej Wioski przy świetlicy w Rudzie Kameralnej. Udział w 

Dożynkach Filipowickich – Święcie Chleba. Zabawa Andrzejkowa. Udział w programie Miejscowości Tematyczne 

Małopolski. Współpraca: OSP Filipowice, Rada Sołecka Rudy Kameralnej, Klub Szachowy „Jordan”, 

Stowarzyszenie KLUCZ.  Dzięki hojności Pastwa Andrzeja i Rozalii Różowskich świetlica wzbogaciła się o 

dodatkowe 3 komplety puzzli oraz 3 gry planszowe. Sponsorzy ufundowali też zakup figur szachowych do 

plenerowej szachownicy przed budynkiem świetlicy. 

4. Świetlica w Woli Stróskiej – gospodarz Jolanta Czuba – umowa/zlecenia. 

Wyposażenie: stoły do tenisa, zestaw TV, zestaw komputerowy, zestaw sportowy na plac rekreacyjny (bramki 

przenośne).  Przedsięwzięcia: Wystawienie jasełek bożonarodzeniowych przez młodzież pod kierunkiem ks. 

Wojciecha Smoszna po którym był przygotowany poczęstunek dla wszystkich uczestników. Kurs taoca dla 

młodzieży.  Zorganizowanie tradycyjnej zabawy „Kloc”, zabawy choinkowej dla dzieci , zabawy z okazji Dnia 

Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka , zabawy Andrzejkowej. Zajęcia aerobiku w okresie jesienno - zimowym. Udział w 

turnieju halowej piłki nożnej w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. W czasie wakacji 

organizowanie pieszych wycieczek po okolicach Woli Stróskiej. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości na Mogile 
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w lasach Woli Stróskiej. Współpraca: OSP i KGW Wola Stróska  -  pomoc w przygotowaniu świetlicy na 

uroczystośd poświęcenia sztandaru OSP w Woli Stróskiej. 

 

V. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”  

21 marca 2012 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn 

został wybrany nowy Zarząd, ale przede wszystkim Stowarzyszenie przyjęło nowy statut w którym 

najważniejszą rolę odgrywają zadania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lokalnej i dziedzictwa 

narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych.  Od tego czasu Stowarzyszenie działające przy Zakliczyoskim Centrum Kultury 

odnotowuje rewelacyjny rozwój stając się organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 100 członków w 

pięciu oddziałach. KLUCZ w bardzo konkretny sposób uzupełnia ofertę statutową Zakliczyoskiego Centrum 

Kultury.    

 

VI. Częśd opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012  

 

Zakliczyoskie Centrum Kultury w trakcie roku 2012r. zrealizowało wydatki w kwocie  713 639,26 zł.  Dochody 

instytucji stanowiła kwota 720 261,66 zł. 

 

1. Wydatki:  

Wynagrodzenia pracownicze – 286 911,17 zł   

- wynagrodzenia pracowników etatowych brutto - 256 990,62 zł 

- ryczałty samochodowe  5 891,20 zł 

- delegacje pracowników 2913,62 zł 

- szkolenia 280,00 zł 

- świadczenia urlopowe i fundusz nagród  – 20 835,73  zł  

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia  -  126 083,91 zł 

- instruktor, kapelmistrz Orkiestry Dętej     27 144,00 zł  

- gospodarz hali sportowej 18 000,00 zł  

- szalety publiczne + składki ZUS 5 164,94 zł  

- instruktor zespołu „VISION”  6 923,00 zł  

- animator teatralny TW „Żarówka” 11 220,00 zł  

- gospodarze świetlic + składki ZUS 32 502,97 zł  

- administrator portalu  5 748,00 zł  

- instruktor zespołu tanecznego   236,00 zł  

- występy kapeli ludowej ZF „Gwoździec” 15 769,00 zł  

- akompaniament muzyczny ZF „Gwoździec” 3 076,00 zł  

- prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej   300,00 zł  

Koszty usług obcych - 104 291,19 zł, są to w szczególności: 

- Koszty energii elektrycznej - 38 708,42 zł (ratusz 27 929,53 zł , kompleks sportowy „Kamieniec”                6 

089,50 zł ,  świetlice ZCK 4 689,39 zł )  

- Koszty zużycia  gazu -  46 058,56 zł  (ratusz 17 842,54 zł , świetlice  7 753,77 zł , kompleks sportowy 

„Kamieniec”   20 462,25 zł )  

- Telefon  -   1 822,50 zł  

- Internet -   1 218,44 zł  

- Zrzut ścieków i odpadów stałych - 7 727,95 zł  (ratusz 4 544,60 zł,  kompleks sportowy „Kamieniec”                

3 027,83 zł , świetlica Ruda Kameralna - 155,52 zł).  

- Usługi bankowe, pocztowe, opłaty skarbowe, ZAiKS, BHP   -  5 775,61 zł 

-  Koszty przeglądów technicznych urządzeo -  1 198,60 zł 

- Licencje i oprogramowanie komputerowe -  1 781,11 zł 
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- Wydatki związane ze zużyciem materiałów w kwocie: 14 907,36 zł dotyczyły w szczególności: 

- koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych  6 480,80 zł (benzyna – koszenie trawy, środki 

czystości, narzędzia do utrzymania porządku typu miotły, łopaty; artykuły elektryczne – bieżące naprawy) 

- zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynku ratusza i świetli 1 278,10 zł 

- zakup materiałów biurowych tj. między innymi: tonery, papier, art. biurowe, folia do laminowania, okładki do 

bindowania, teczki, pieczątka, podpis elektroniczny, inne drobne artykuły biurowe                   3 771,41 zł 

- wyposażenie  2 823,20 zł (zakupiono wyposażenie w postaci matrycy (na zajęcia fotograficzne)oraz lamp 

oświetleniowych – zamontowane na poddaszu budynku ratusza – powierzchnia wystawiennicza, bramki i 

zestaw do gry w siatkówkę dla świetlicy w Woli Stróskiej, słuchawki do dyktafonu, wieszak). 

- zakup wydawnictw -  553,85 zł. 

Koszty działalności programowej ZCK w  kwocie  124 519,21 zł obejmują min.: 

- koszty składu i wydruku gazety „Głosiciel” , koszty związane z organizacją imprez kulturalnych,  82. 

Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów,  Dofinansowanie wyjazdu młodzieży szkolnej na finał 

Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów  

Koszty działalności klubów i  zespołów:  „Światłoczuli”, „Gwoździec”, „Vision”,  Strażacka Orkiestra Dęta 

„Filipowice” , Teatr „Żarówka” – 24 178,56 zł 

Wydatki majątkowe -  57 166,42 zł  

Wydatki związane z konserwacją i naprawą urządzeo 6 219,63 zł 

w tym: zakup artykułów elektrycznych: 1907,96 zł, zakup materiałów remontowych na bieżące naprawy: 1 

671,80 zł, naprawa sieci internetowej, naprawa kasy fiskalnej, dorabianie kluczy, drobne naprawy sprzętu: 

659,57 zł, naprawa kotła gazowego – 1 980,30 zł  

Wydatki na remonty bieżące 7 258,30 zł 

w tym: remont klatki schodowej i korytarza w budynku ratusza 3500,00 zł, naprawa instalacji wodnej – 147,60 

zł, malowanie Hali Sportowej – 3 610,70 zł. 

Budowa wioski rowerowej -  43 688,49 zł 

Na przychody Zakliczyoskiego Centrum Kultury składają się w szczególności: 

Dotacje  z Budżetu Gminy  - 528 825,00 zł (podmiotowa – 510 000,00 zł, celowa na budowę wioski rowerowej – 

18 825,00 zł) 

 

2. Dochody  własne ZCK  w kwocie: 191 436,66 zł pochodzące z następujących źródeł: 

- sprzedaż gazety „Głosiciel” i wydawnictw – 11 969,25 zł 

- przychody z czynszu i najmu lokali – 42 750,93 zł 

- zwrot za media – 23 668,78 zł 

- przychody ze świadczonych usług (bindowanie, laminowanie, ksero, faks) –  4 857,89 zł 

- reklamy w gazecie „Głosiciel i na stronie internetowej zakliczyninfo.pl – 27 435,01 zł 

- szalety publiczne (styczeo – marzec)  - 4 377,62 zł  

- darowizny i wpłaty  - 13 415,00 zł  

- dotacje i granty zewnętrzne – 60 318,66 zł 

- patronaty – 28 455,29 zł 

- Projekt „Równad szanse” na organizacje zajęd fotograficznych „Światłoczuli” – 7000,00 zł 

- Projekt „Budowa wioski rowerowej w miejscowości Ruda Kameralna” środki PROW – 24 863,37 zł 

- występy zespołu Gwoździec – 2 500,00 zł 

- odsetki bankowe  - 143,52 zł 

 

Stan należności na dzieo 31.12.2012 r. w kwocie 3 347,98 zł  złotych stanowią należności  z tytułu rozrachunków 

z kontrahentami – są to należności z tytułu sprzedaży gazet „Głosiciel” – 489,66 zł, zwrot za media – 2 858,32 zł. 

Z czego należności wymagalne stanowią kwotę: 272,58 zł.  

Należności niewymagalne stanowią kwotę – 3 075,40 zł. 

Stan zobowiązao w kwocie 2 751,34 zł obejmuje: zobowiązania bieżące wobec urzędu skarbowego z tytułu 

podatku VAT – 716,00 zł, z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług – 2 011,76 zł oraz z tytułu 
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nadpłaty od kontrahenta – 23,58 zł. Wyżej wymienione zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Stan 

środków pieniężnych  na dzieo 31.12.2012 r. Zakliczyoskiego Centrum Kultury wyniósł – 10 928,99 zł. 

 

 
 

 

 

Zakliczyn, dnia 18 marca 2013 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


