III. Kultura
1. Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą
Rady Gminy Spytkowice. Podstawowymi celami Gminnego Ośrodka Kultury jest
kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez pozyskanie i przygotowanie
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. W
ramach działalności GOK prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu
całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz imprezach
kulturalnych organizowanych przez GOK cyklicznie bądź też okolicznościowo.
Organizacja czasu wolnego to ważny zakres działalności Ośrodka. Dążymy do
tego, aby stać się miejscem spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin.
Zasadniczym celem jest stworzenie propozycji miłego spędzania czasu wolnego, możliwość
wykazania się uczestników ich osobistymi umiejętnościami i zainteresowaniami, a przede
wszystkim zaangażowanie ich w życie kulturalne. Mając na celu aktywizację środowiska
i zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w życiu kulturalnym zorganizowaliśmy szereg
imprez prezentujących różne formy artystyczne przeznaczone dla zróżnicowanego grona
odbiorców. Cieszą się one bardzo dużą popularnością. Korzysta z nich liczne grono
odbiorców. Najważniejsze z nich to:
Nazwa

2011

2012

2013

2014

13

14

12

13

Wycieczki

3

3

6

6

Warsztaty

-

-

1

2

12

9

11

11

1

5

5

5

Konkursy plastyczne,
recytatorskie, wokalne,
wiedzy, fotograficzne,
turnieje, zawody

Imprezy artystyczne,
rekreacyjne, okolicznościowe,
przedstawienia
Festiwale, przeglądy,
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koncerty, recitale
Udział oraz współudział w

10

11

10

13

39

42

45

50

imprezach, festiwalach,
przeglądach, konkursach,
turniejach, zawodach
organizowanych przez inne
placówki (promocja gminy)
RAZEM

Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie
przez to edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane jest m.in. poprzez
prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych tj.:
Nazwa
Sekcja tenisa stołowego

2011

2012

2013

28 osób

24 osób

24 osób

2014
Sekcja stała się
autonomicznym
stowarzyszeniem
sportowym

Indywidualna nauka gry na

16 osób

31 osób

25 osób

20 osób

2 grupy

6 grup

5 grup

5 grup

(43 osoby)

(77 osób)

(69 osób)

(51 osób)

1 grupa

3 grupy

2 grupy

2 grupy

(12 osób)

(28 osób)

(28 osób)

(23 osoby)

Zajęcia wokalne

-

8 osób

5 osób

7 osób

Język angielski

1 grupa

2 grupy

2 grupy

2 grupy

(14 osób)

(13 osób)

(13 osób)

(16 osób)

113 osób

181 osób

153 osoby

117 osób

instrumentach
Zespoły taneczne

Zajęcia aerobiku

RAZEM
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W tej kadencji zostały uruchomione całoroczne świetlice wiejskie dla dzieci
i młodzieży w sołectwach gminy tj. Spytkowicach, Ryczowie, Bachowicach, Miejscu i
Półwsi, nad którymi pieczę sprawuje Gminny Ośrodek Kultury.
Realizujemy tam zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które mogą korzystać z pomocy
w nauce, odrobić zadanie domowe i przygotować się do lekcji, w razie różnych
dyskomfortów domowych, a przede wszystkim miło i pożytecznie spędzić czas, rozwijając
przy tym swoje pasje i zainteresowania. Świetlice są wyposażone w różnego rodzaju gry
dydaktyczne, układanki doskonalące logiczne myślenie, spostrzegawczość i pamięć. Cały
czas uzupełniamy to wyposażenie, m.in. obecnie można tam korzystać z komputera z
dostępem do internetu. Świetlica ma służyć jako ciekawe wypełnienie czasu wolnego.
Działalność świetlic wiejskich spotyka się z rosnącym zainteresowaniem. W zajęciach w
poszczególnych świetlicach korzystała następująca liczba dzieci:
Świetlica

2011

2012

2013

2014
(do końca
sierpnia)

Spytkowice

ok. 10 osób

ok.10 osób

ok.11 osób

ok.10 osób

Miejsce

ok.6 osób

ok.6 osób

ok.14 osób

ok.15 osób

Ryczów

ok. 31 osób

ok.28 osób

ok.28 osób

ok.32 osoby

Półwieś

ok. 20 osób

ok.18 osób

ok.23 osoby

ok.22 osób

Bachowice

ok. 10 osób

ok.10 osób

ok.14 osób

ok.15 osób

W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury działa Gminna Orkiestra Dęta, która
obecnie liczy 37 członków. Próby Orkiestry odbywają się w niedzielę. Orkiestra koncertuje
na terenie Gminy podczas uroczystości religijnych i szkolnych, festynów, Dożynek
Gminnych oraz imprez środowiskowych. Ponadto Kapelmistrz prowadzi naukę gry na
instrumentach dętych. Cały czas zakupywane są profesjonalne instrumenty muzyczne na
doposażenie orkiestry dętej. Instrumenty pozwalają na rozwój orkiestry oraz umożliwiają
poprawę prowadzonej przez nią działalności. Ponadto orkiestra stale

poszerza repertuar

prezentowanych utworów. Została również wyremontowana oraz wyposażona sala prób,
dzięki czemu orkiestra posiada odpowiednią bazę lokalową i materiałową.
Jesteśmy również wydawcą czasopisma „Obserwator Gminny”, którego od 2012
roku ukazało się 10 numerów w nakładzie po 1000 szt. co daje ogółem nakład 10 000
egzemplarzy.
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W trakcie całego roku współpracujemy z organizacjami społecznymi z terenu
gminy, min.: Związkiem Emerytów i Rencistów, Kołami Gospodyń Wiejskich. Całoroczna
oferta obejmuje szeroką działalność m.in.: konkursy, turnieje, imprezy sportowo-rekreacyjne,
imprezy związane z zagospodarowaniem czasu wolnego. Działalność Wójta Gminy i
Gminnego Ośrodka Kultury przyczyniła się do powstania nowych organizacji społecznych i
stowarzyszeń, min. Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich „Jesteśmy Razem”.
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach posiada w użyczeniu sale widowiskowe
oraz świetlice wiejskie. W pomieszczeniach tych prowadzona była statutowa działalność
GOK,
a także udostępniane były one mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, narady,
szkolenia rolnicze, sesje RG oraz pokazy i kiermasze. Ponadto pomieszczenia GOK
wynajmowano na uroczystości rodzinne i towarzyskie.
Pomieszczenia

2011

2012

2013

2014

Razem

Sala WDK Spytkowice

43

34

43

42

162

Sala DS Bachowice

17

14

16

19
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Sala WDK Ryczów

22

27

26

22

97

Sala DS Półwieś

11

18

16

8

53

Świetlica wiejska Spytkowice

17

14

11

8

50

Świetlica wiejska Ryczów

3

1

0

0

4

Świetlica wiejska Bachowice

2

0

0

1

3

(wynajem)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury z budżetu gminy zostały przekazane
środki w wysokości:
2011 roku w wysokości 380 000,00 zł.
2012 roku w wysokości 442 000,00 zł.
2013 roku w wysokości 405 000,00 zł.
2014 roku w wysokości 430 000,00 zł.
Uzyskano także dochody własne, które wyniosły odpowiednio w:
2011 roku w wysokości 103 180,45 zł.
2012 roku w wysokości 77 169,47 zł.
2013 roku w wysokości 83 972,98 zł.
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2014 roku w wysokości

39 725,58 zł. (na koniec sierpnia) 80 000,00

(planowane na koniec roku).
Uzyskaliśmy również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rodzinny Turniej Sołectw: kwota otrzymana (17.08.2011r.) 13 015,56 zł.
Nagranie płyty Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa: kwota otrzymana
(19.07.2012r.) 6 118,00 zł.
Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw poprzez wydanie
książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy promocyjnej połączonej z
degustacja potraw: kwota otrzymana ( 20.06.2013r.) 24 232,00 zł.
Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez zakup instrumentów: kwota
otrzymana (14.11.2013r.) 14 946,33 zł.
Dzień Dziecka – rodzinny zawrót głowy: kwota otrzymana (22.01.2014r.)
8 268,52 zł.
Festiwal Orkiestr Dętych Dolina Karpia: kwota otrzymana (26.11.2013r.)
6 204,55 zł.
Festiwal rzemiosła w Gminie Spytkowice: kwota otrzymana (22.01.2014r.)
25 000,00 zł.
Wspieranie kulturalnej twórczości poprzez zakup wyposażenia sali prób i
spotkań Gminnej Orkiestry Dętej: umowa podpisana 30.01.2014r, kwota
wynikająca 6 928,00 zł
Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów oraz
zorganizowanie warsztatów: kwota otrzymana (25.09.2014r.) 31 416,00 zł.
Łączy nas rzeka- organizacja plenerowej imprezy kulturalnej promującej
walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez pryzmat rzek: umowa
podpisana 15.09.2014r., kwota wynikająca 34 657,60 zł.
Łącznie uzyskano dofinansowanie w kwocie: 129 200,96 zł.
Umowy zawarte na dofinansowanie: 41 585,60 zł.
Złożony wniosek na kwotę dofinansowania 21 600,00 zł
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W bieżącej kadencji duży nacisk kładliśmy właśnie się na pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, dlatego też nasza jednostka stale starła się pozyskiwać dostępne fundusze
unijne. Łącznie dało to kwotę wyżej wspomnianą kwotę. Wszystkie zrealizowane dzięki tym
pieniądzom projekty, są niezwykle wartościowe dla naszej społeczności lokalnej. W ramach
realizacji programów unijnych organizowaliśmy imprezy kulturalne, które cieszyły się
ogromną popularnością. Zakupiony został również sprzęt dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz
wyposażenie do sali prób i spotkań muzyków, co jest bardzo ważnym elementem w rozwoju
tradycji naszego regionu.
Na szczególną uwagę zasługują dwa działania, które spotkały się z bardzo dużym
zainteresowaniem

społeczności

naszej

Gminy,

jak

i

całego

regionu.

Jednym

z nich było wydanie publikacji: „Sukces na talerzu, czyli w Gminie Spytkowice jemy z
tradycją”. Impreza promocyjna, reportaż emitowany w Telewizji Kraków, informacje na
stronach internetowych i w prasie, nadały tej książce jeszcze większego rozgłosu. Od wielu
osób usłyszeliśmy słowa uznania i gratulacje.
Książka ta jest wspaniałą lekturą przynoszącą dużo konkretnego pożytku. Pozwala
nam poznać lub przypomnieć sobie dawne tradycyjne potrawy, które w znakomity sposób
oddają klimat naszego regionu. Wiele osób jest zauroczonych tą książką, zainteresowani jej
posiadaniem są osoby z różnych regionów Polski, i różnych środowisk. Chce ją mieć na
półkach bibliotecznych wiele instytucji, a także osób prywatnych. Wiemy, że trafiła również
za granice naszego kraju po to, aby przypomnieć tym, co musieli wyjechać, smaki z
dzieciństwa.
Kolejny projekt, o którym należy wspomnieć to „Nagranie płyty Gminnej Orkiestry
Dętej z Ryczowa”, które było zarejestrowaniem jej dotychczasowej muzycznej działalności.
Celem tego przedsięwzięcia było kultywowanie lokalnej twórczości kulturalnej. Orkiestra,
której kapelmistrzem jest pan Jerzy Gawęda dostarczyła nam bardzo ciekawej muzycznej
lektury.
W działalności kulturalnej staramy się wychodzić ciągle z nowymi propozycjami i
oceniać, które zyskują uznanie. Co rok obserwujemy, że przybywa uczestników na
oferowanych przez nas zajęciach, co nas bardzo cieszy. Pracujemy ciągle nad nowymi
propozycjami. Od września bieżącego roku rozszerzyliśmy ofertę zajęć dostępnych w
Ośrodku Kultury, min.: Klub Krasnala, Uniwerek Nastolatka, Akademia Seniora, dodatkowe
zajęcia taneczne oraz czynimy starania w celu utworzenia zespołu regionalnego. Jednocześnie
jesteśmy otwarci na nowe formy pracy w zakresie swojej działalności statutowej tak, aby
działalność nasza satysfakcjonowała zarówno młodszych jak i starszych odbiorców.
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2. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, posiadającą
osobowość prawną, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.
Organem założycielskim GBP jest Rada Gminy Spytkowice, a funkcję dyrektora pełni Alicja
Kolasa. Biblioteka działa na terenie Gminy Spytkowice poprzez placówki GBP w
Spytkowicach wraz z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej i „Centrum
Kształcenia - Wioską Internetową” oraz Filię w Bachowicach i Filię w Ryczowie, realizując
wyznaczone jej zadania i dostosowując je do zmian zachodzących w społeczeństwie. Program
działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów ze
stopniowym wdrażaniem nowych form, realizowanych w placówkach bibliotecznych
poprzez:
1. Gromadzenie

i

opracowywanie

oraz

systematyczne

wzbogacanie

zbiorów

książkowych i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych mieszkańców oraz pozyskiwania dokumentów
dotyczących historii i współczesności społeczności lokalnej.
2. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów oraz wyszukiwanie i udzielanie informacji.
3. Organizowanie imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i
zachęcających do korzystania z bibliotek, są to m. in.: spotkania autorskie z pisarzami
i artystami, lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, konkursy, zajęcia plastyczne i
literackie, akcje „Ferie z Książką” i „Wakacje w Bibliotece”.
4. Organizację wystaw w GBP i wystaw zewnętrznych promujących lokalnych artystów
oraz zabytki i piękno Gminy Spytkowice (opracowanie i wydruk 60 plansz
wystawowych „Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice” i „Skarby
sakralne Gminy Spytkowice”), wystawek rocznicowych i tematycznych.
5. Działalność wydawniczą - opracowanie i wydanie albumu, mapy i widokówek:
„Skarby sakralne Gminy Spytkowice” (6 tys. egz.) oraz albumu „Zabytki i atrakcje
turystyczne Gminy Spytkowice” (1 tys. egz.).
6. Wprowadzanie nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki
i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji: 18 bezpłatnych stanowisk
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internetowych dla mieszkańców gminy we wszystkich placówkach bibliotecznych, w
tym „Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa”.
7. Utworzenie strony internetowej biblioteki www.gbpspytkowice.pl i udostępnienie
on-line elektronicznej bazy zbiorów bibliotek oraz 2 stanowisk internetowych w
GBP dla czytelników z dostępem do katalogu.
8. Prowadzenie elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w programie LIBRA
w GBP i Filiach – 5 stanowisk:
9. Działalność informacyjną bibliotek w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny.
W latach 2011- 2013 GBP w Spytkowicach osiągała wysokie wyniki działalności w
skali powiatu wadowickiego. Wskaźniki w przeliczeniu na 100 mieszkańców:
liczby czytelników – II miejsce/2011-2012 r., I miejsce/2013 r.;
liczby zakupionych książek – I miejsce/2011-2013 r.,
liczby wypożyczeń – III miejsce/2011-2013 r.,
liczby woluminów – I miejsce/2011-2013 r.,
kwoty wydanej na zakup zbiorów – III miejsce/2011 r., I miejsce/2012-2013 r.
Stan czytelnictwa w 2011-2013 r.
Stan czytelnictwa w 2011-2013 r.
45000
40050
40000
35000

35411

34128
31663

Czytelnicy

30000

Wypożyczenia

23439

25000
19123

20000

Odwiedziny

20209

19092

Udział w imprezach
www+facebook

15000

Informacje

10000
5000

1854

2427

894

1873

2187 1198

1898

2202

0
2011 r.

2012 r.

2013 r.
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3719

Zbiory biblioteczne 2011-VIII.2014 r.
80000
70000
60000

2012 r.

71602
36420

2013 r.

16385

Ogółem

18797

16340

15908

36572
18881

70195

2011 r.

18511

0

15644

10000

18249

20000

34924

30000

35776

68817

40000

71793

50000

GBP
Spytkowice
Filia
Bachowice
Filia Ryczów

VIII. 2014 r.

Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2013 r. łącznie – 71.793 woluminy o wartości:
520.042,09 zł., w tym:
- Księgozbiory – 69.641 woluminów o wartości 485.249,61 zł.
- Roczniki czasopism – 1.076 wol. - 22.897,22 zł.
- Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.076 o wartości 11.895,26 zł.
Zakup nowości wydawniczych 2011-VIII.2014 r.
3000
2509
2500

2236
1965

2000

1854

1800

Budżet

1630

1567
1500

Środki zewnętrzne

1320

Dary
Ogółem

1000
516
500

425

283
115

90

2011 r.

2012 r.

284

436
98

0
2013 r.

do IX. 2014 r.

Zakup nowości wydawniczych ogółem:
2011 r. - 1.965 zbiorów bibliotecznych o wartości 35.116,35 zł.
2012 r. - 2.236 zbiorów bibliotecznych o wartości 37.264,46 zł.
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2013 r. - 2.509 zbiorów bibliotecznych o wartości 43.326,15 zł.
2014 r. – 1.854 zbiory biblioteczne o wartości 37.730,33 zł. (stan na 31.08.2014 r.).
Prenumerata prasy ogółem:
2011 r. - 23 tytuły (43 egz.) o wartości 4.540,83 zł.
2012 r. - 18 tytułów (36 egz.) o wartości 5.541,88 zł.
2013 r. - 20 tytułów (33 egz.) o wartości 4.323,11 zł.
2014 r. - 10 tytułów (22 egz.) o wartości 1.484,45 zł. (stan na 31.08.2014 r.).
Działalność kulturalno-oświatowa 2011 r. – VIII.2014 r.
W latach 2011-2014 prowadzono cykliczne akcje biblioteczne w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży w Spytkowicach oraz w Filii w Bachowicach i Filii w Ryczowie: „Ferie z
Książką” i „Wakacje w Bibliotece”. Wykaz większych działań w GBP:
2011 r.
 20 profesjonalnych warsztatów drukarskich i papierniczych, prowadzonych przez
Firmę "KALANDER" Czerpalnia Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic,
zorganizowanych w ramach projektu "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań
profilaktyczno-edukacyjnych

-

Młodzi

Rzecznikami

Wiedzy"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia, 610 uczestników – marzec 2011 r.
 12 spektakli teatralnych zaprezentowanych przez Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr
dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, zorganizowanych w ramach projektu
”Młodzi Rzecznikami Wiedzy", 784 uczestników – marzec 2011 r.
 Konkursy plastyczne pt. "Bajkowe Postacie" – marzec 2011 r.
 Konkurs dla dzieci "Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej” – marzec 2011 r.
 Konkurs wiedzy „Przygoda z Książką” - baśnie braci Grimm – marzec 2011 r.
 5 spektakli teatralnych zaprezentowanych przez Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr
dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa: "Porządki u Zyzia" i "Święto
Zdrowia" - czerwiec 2011 r.; Dzień Dziecka w Bibliotece - „Skrzaty” – maj 2011 r.;
Mikołajki w Bibliotece - "Były sobie krasnoludki" i "Cisza" - grudzień 2011 r.
 Warsztaty edukacyjne dla dzieci „Bezpieczny Internet” – grudzień 2011 r.
 Wystawy (8 ekspozycji) opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Krakowie (patronat honorowy Wójta Gminy Spytkowice): „Stan wojenny:
74

spojrzenie po dwudziestu latach”, „Uciekinierzy z PRL -u”, „Ksiądz Władysław
Gurgacz - kapelan Polski Podziemnej”, „Wielki głód na Ukrainie 1932-1933”,
„Polacy na Syberii”, „Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian
małopolskich”, „Precz z kajdanami bolszewizmu… Oddział partyzancki „Wiarusy”
1947-1949” oraz IPN Oddział w Katowicach: "Rysunki sprzed ćwierć wieku. Grafiki
Jacka Fedorowicza”.
2012 r.
 7 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: z Adamem Ryszardem
Fajferem, Wiesławem Drabikiem, Łukaszem Zabdyrem, Renatą Piątkowską –
marzec-listopad 2012 r.
 Profilaktyczno-edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży „Święta
wojna” i „Smoczy festyn” prezentowane przez Teatr „Moralitet” z Krakowa –
wrzesień 2012 r.
 Warsztaty edukacyjne dla dzieci „Bezpieczny Internet” – kwiecień 2012 r.
 Cykl konkursów czytelniczych i plastycznych pod hasłem: "Zatrzymaj się,
zaczytaj się - z bajką od najmłodszych lat", 146 uczestników - maj 2012 r.
 Wydanie albumu, mapy i widokówek (6 tys. egz.): "Skarby sakralne Gminy
Spytkowice" w ramach projektu "Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i
Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek prezentujących ich
walory" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia - grudzień 2012 r.
 Wystawy (6 ekspozycji) opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej,
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie: "Zniewolony umysł.
Intelektualiści w służbie tyranii", "Budapeszt 56", "Minęło ponad pół wieku, lecz
pamięć pozostaje. Życie w krakowskim Getcie”, "Inwazja 1968", "Kardynał Adam
Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu", "Polacy na Syberii". Wystawa
udostępniona

przez

Towarzystwo

Miłośników

Ziemi

Wadowickiej

(1

ekspozycja): „Wystawa poplenerowa malarstwa - Brzeźnica’2012” oraz 2 wystawy
ze zbiorów własnych: „Grafiki Łukasza Zabdyra” i „Nagrodzone konkursowe prace
plastyczne dzieci z lat 2009-2012” – styczeń/grudzień 2012 r.
2013 r.
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 Promocja albumu, mapy i widokówek „Skarby sakralne Gminy Spytkowice i
Doliny Karpia” – w WDK w Spytkowicach, 235 uczestników – luty 2013 r.
 Opracowanie i druk 60 tablic wystawowych „Zabytki i atrakcje przyrodnicze
Gminy Spytkowice” i „Skarby sakralne Gminy Spytkowice”, prezentujących za
pomocą fotografii architekturę świecką i sakralną oraz piękno lokalnego krajobrazu.
Całość uzupełniono materiałem tekstowym dotyczącym geografii i historii gminy –
luty, kwiecień 2013 r.
 Wydanie albumu „Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice” (1 tys.
egz.) -czerwiec 2013 r.
 Wystawa w Galerii Regionalnej w Wadowicach: „Zabytki i atrakcje przyrodnicze
Gminy Spytkowice” i „Skarby sakralne" promująca naszą gminę. W trakcie otwarcia
udostępniono zwiedzającym materiały promocyjne o Gminie Spytkowice i terenie
Doliny Karpia. Zaprezentowano wydane w grudniu 2012 r. album, mapę i widokówki
„Skarby sakralne Gminy Spytkowice", jak również wydany w czerwcu 2013 r. album
„Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice" – czerwiec/lipiec 2013 r.
 „Podróż w krainę baśni" cykl konkursów plastycznych i czytelniczych,
150 uczestników - czerwiec 2013 r.
 Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych oraz lekcje biblioteczne
dla najmłodszych czytelników w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w Filii w
Bachowicach i Filii w Ryczowie – luty-czerwiec / wrzesień-grudzień 2013 r.
 8 spotkań autorskich – w GBP gościli: Małgorzata Flis, Łukasz Dębski, Marcin
Pałasz, Julian Zinkow, Ewa Chotomska, Zbigniew Masternak, 652 uczestników –
kwiecień/październik 2013 r.
 Wystawy wewnętrzne ze zbiorów własnych (3 ekspozycje): „Skarby sakralne
Gminy Spytkowice”, "Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice", „Ilustracje
dla dzieci Małgorzaty Flis i Łukasza Zabdyra” oraz wystawy udostępnione przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej (2 ekspozycje): „Wystawa
poplenerowa fotografii - Brzeźnica’2012”, „Wystawa poplenerowa malarstwa Brzeźnica’2012”, „Wystawa poplenerowa malarstwa - Spytkowice’2013”

–

styczeń/czerwiec 2013 r.
 2 wystawy zewnętrzne w Ryczowie ze zbiorów GBP: "Skarby sakralne Gminy
Spytkowice" i „Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice” zorganizowane
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi – maj/czerwiec 2013 r.
 Kursy komputerowe dla dorosłych: „Komputer dl@ 30+” i „Komputer dl@ 40+”
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– 62 spotkania indywidualne i grupowe – kwiecień-grudzień 2013 r.
 Edukacyjna wystawa fotograficzna "Wisła w Małopolsce" – fot. Marcin Karetta,
organizator

ekspozycji:

Towarzystwo

na

Rzecz

Ziemi

z

Oświęcimia

–

październik/listopad 2013 r.
 Warsztaty fotograficzne z Marcinem Karettą „Wisła w Małopolsce” – listopad
2013 r.
2014 r.
 Udział w kampanii społecznej „Czytam w podróży… Herberta” – marzec 2014 r.
 Indywidualne szkolenia komputerowe 50+ - marzec 2014 r.
 Profilaktyczno-edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży: "Magiczna
Księga Czarodziejki Arielki" i "Grymasy Królewny Kasi" prezentowane przez Teatr
Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa, 130 uczestników – kwiecień 2014 r.

 Dwa spotkania autorskie dla dzieci z Ewą Stadtmüller i rysownikiem Łukaszem
Zabdyrem, 180 uczestników – maj 2014 r.

 Spotkanie autorskie dla młodzieży ze Zbigniewem Masternakiem połączone
z promocją książki pt.: "Nędzole" i projekcją filmu pt.: "Stacja Mirsk" w reż. Roberta
Wrzoska, 40 uczestników – maj 2014 r.

 Spotkanie autorskie dla dorosłych ze Zbigniewem Kołbą połączone z promocją
książki pt.: "Krioterapia. To warto wiedzieć" – maj 2014 r.

 Cykl konkursów plastycznych "Magia w tytule", 160 uczestników – czerwiec 2014
r.
 Wystawy wewnętrzne udostępnione przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Wadowickiej (2 ekspozycje): „Wystawa poplenerowa fotografii - Spytkowice’2013”
i „Wystawa poplenerowa malarstwa - Spytkowice’2013” – styczeń/sierpień 2014 r.
 Wystawa zewnętrzna w Wadowickiej Bibliotece Publicznej „Gmina Spytkowice
wczoraj i dziś"

prezentująca atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze gminy

Spytkowice, a także bogactwo prac lokalnych artystów plastyków i fotografików oraz
miłośników rękodzieła artystycznego, o zróżnicowanej tematyce i technikach
wykonania. Przedstawiono sztukę współczesną, martwą naturę, pejzaże, portrety,
złocone ikony, haftowane krzyżykowo obrazy religijne, szydełkowe obrusy i serwetki,
ozdoby świąteczne i kolorowe kwiaty – lipiec, sierpień.
 Wystawa zewnętrzna w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii
Zebrzydowskiej „Spytkowice wczoraj i dziś" prezentuje atrakcje turystyczne i
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walory przyrodnicze gminy Spytkowice – wrzesień 2014 r.
 Wystawa zewnętrzna w Galerii Regionalnej w Wadowicach „Malarstwo. Natalia
Nowicka”, indywidualna wystawa twórczości malarskiej naszej lokalnej artystki
zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej

–

wrzesień, październik 2014 r.
Działalność kulturalno-oświatowa 2011 r. – VIII.2014 r.
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Udział w projektach 2011 – 2014 r.
 Udział w Programie Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek", w celu wzbogacenia i odnowienia księgozbiorów – 2011-2014 r.
 Udział w Programie Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek" w celu
zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej
i filiach – 2011-2014 r.
 Udział w programie „Wspólne ubezpieczenie Bibliotek Publicznych z terenu
województwa małopolskiego” - uzyskanie poważnych oszczędności w wydatkach
ponoszonych na ubezpieczenia oraz lepszego zakresu ubezpieczeń – 2011-2014 r.
 Udział w Promocji "Gwarancja Stałej Ceny" - zagwarantowano niezmienną cenę
energii elektrycznej dla GBP – 2011-2014 r.
Remonty i zakupy wyposażenia 2011-2014 r.
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1. Gmina Spytkowice w 2011 roku dokonała remontu budynku GBP w
Spytkowicach za łączną kwotę 140.741,33 zł. Przeprowadzono następujące prace
remontowe: wymieniono okna (28 szt., 55 m2 ), drzwi (3 szt., 5 m2), wykonano:
termorenowację ścian zewnętrznych wraz z warstwą elewacyjną (550 m2), nowe
pokrycie dachowe z blachy falistej (196 m2) wraz z orynnowaniem i wymianą
instalacji odgromowej budynku, ułożono płytki na schodach zewnętrznych (pow. 23
m2). Inwestycja Gminy Spytkowice była współfinansowana ze środków unijnych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: „Odnowa i
Rozwój Wsi” w kwocie ok. 85.000 zł - czyli w 75 % kosztów kwalifikowanych. Od
roku 1992 jest to największy remont przeprowadzony w tej placówce.
2. W budynku GBP w Spytkowicach w ramach środków własnych przeprowadzono
remonty bieżące za kwotę 13.347 zł. Wykonano: malowanie pomieszczeń Oddziału
dla Dzieci i Młodzieży, Sali Wystaw, klatki schodowej, korytarzy, łazienek;
wymieniono 4 szt. drzwi, 10 szt. lamp oświetleniowych w łazienkach; wymieniono
płytki na posadzce w holu wejściowym do budynku, korytarzu do Wypożyczalni dla
Dorosłych i toalecie; dokonano remontu 1 pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
toalety na parterze budynku i łazienki w Oddziale; wykonano oświetlenie na zewnątrz
budynku – wejście i teren przyległy – 2011 r.
3. Gmina Spytkowice przeprowadziła remont WDK w Ryczowie współfinansowany
ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
w którym zajmuje lokal Filia biblioteczna. W Filii w Ryczowie wymieniono 3 szt.
okien i drzwi wejściowe oraz wymieniono kraty w oknach, za kwotę ok. 5.000,00 zł. –
2011 r.
4. Na automatyzację GBP i Filii przeznaczono kwoty: 15.715 zł. – 2011 r.; 14.301 zł. –
2012 r.; 26.580 zł. – 2013 r.;
5. Do Filii w Bachowicach w 2011 roku doprowadzono linię telefoniczną
6. Wyposażono biblioteki w nowy sprzęt: zakupiono do GBP w Spytkowicach telefaks
i cyfrowy aparat fotograficzny, 4 szt. regałów na książki do GBP i 9 szt. regałów do
Filii w Ryczowie, zakupiono 1 licencję programu LIBRA do GBP – 2011 r.
7. Firma Microsoft przekazała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
nowoczesne oprogramowanie oferowane przez nią w ramach "Programu Donacji
Oprogramowania Microsoft". Łączna wartość rynkowa (Total Estimated Fair
Market Value) przekazanego w formie darowizny oprogramowania z zestawieniem
licencyjnym, stanowiącym niniejszą darowiznę wynosi USD $17,526.00, natomiast
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przeliczona według kursu średniego NBP wynosi 60.505,00 zł. – 2012 r.
8. Wyposażono biblioteki w komputery, monitory i drukarki do GBP w Spytkowicach
i Filii, zakupiono 2 lady biblioteczne i regały do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i
Filii w Bachowicach, regałów na książki do GBP i 9 szt. regałów do Filii w Ryczowie,
zakupiono 1 licencję programu LIBRA do GBP – 2012 r.
9. W budynku GBP w Spytkowicach przeprowadzono remonty bieżące za kwotę
15.576 zł. Dokonano remontu łazienki wraz z wymianą części instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku GBP w Spytkowicach i w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
– 2012 r.
10. Wyposażano biblioteki w nowy sprzęt: 2 komputery, 1 monitor do GBP
w Spytkowicach i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, 1 zestaw nagłaśniający oraz 3
urządzenia wielofunkcyjne do GBP w Spytkowicach, Filii w Bachowicach
i w Ryczowie – 2013 r.
Pozyskane środki pozabudżetowe 2011-2014 r.
Rok 2011
Lp.

Źródło pozyskania

Kwota w zł

Przeznaczenie środków

środków
Program BN „Zakup nowości wydawniczych dla
1

Biblioteka Narodowa

5.210,00

bibliotek” – dofinansowanie zadań.
Program "Akademia Orange dla bibliotek" –

2

Fundacja Orange

2.827,09

dotacja w celu wspierania rozwoju społeczeństwa
informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do
szerokopasmowych łączy internetowych.

3

Unia Europejska
Program Rozwoju

Realizacja projektu "Przeprowadzenie

3.962,00

warsztatów i spotkań profilaktyczno-

Obszarów Wiejskich

edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy"
Rok 2012

Lp.

Źródło pozyskania

Kwota w zł

Przeznaczenie środków

środków
1

Biblioteka Narodowa

6.760,00

Program BN „Zakup nowości wydawniczych do
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bibliotek” – dofinansowanie zadań.
Program "Akademia Orange dla bibliotek"" –
dotacja w celu wspierania rozwoju społeczeństwa
2

Fundacja Orange

1.492,07

informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do
szerokopasmowych łączy internetowych.
Przekazanie dla GBP w formie darowizny
oferowanego przez Firmę Microsoft

3

Firma Microsoft

60.505,00

oprogramowania z zestawieniem licencyjnym,
w ramach "Programu Donacji Oprogramowania
Microsoft", o łącznej wartości rynkowej USD
$17,526.00.

Rok 2013
Lp.

Źródło pozyskania

Kwota w zł

Przeznaczenie środków

środków
Program BN „Zakup nowości wydawniczych do
1

Biblioteka Narodowa

7.270,00

bibliotek” – dofinansowanie zadań.
Program "Orange dla bibliotek"" – dotacja w celu
wspierania rozwoju społeczeństwa

2

Fundacja Orange

4.874,20

informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do
szerokopasmowych łączy internetowych.
Projekt "Promocja skarbów sakralnych Gminy

Unia Europejska
3

Program Rozwoju

Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie

25.000,00

albumu, mapy i widokówek prezentujących ich

Obszarów Wiejskich

walory".
Rok 2014

Lp.

Źródło pozyskania

Kwota w zł

Przeznaczenie środków

środków
1

Biblioteka Narodowa

7.900,00

Program BN „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek – Priorytet 1” – dofinansowanie zadań.
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Program "Orange dla bibliotek"" – dotacja w
2

Fundacja Orange

celu wspierania rozwoju społeczeństwa

3.249,86

informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do
szerokopasmowych łączy internetowych.

Dotacje z budżetu gminy 2011-2014 r.
W latach 2011-2014 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu
gminy kwoty w wysokości:
Rok
Kwota
w zł

2011
337.000

2012

2013

2014

385.000

340.000

340.000
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