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BAZA LOKALOWA I KADROWA

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie działa jako instytucja
kultury od kwietnia 1998 r., powołana na mocy ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
uchwałą Rady Gminy Żegocina Nr XXV/178/98 z dnia 22 kwietnia 1998r.

Bazą lokalową działalności jest budynek CKSiT w Żegocinie (sala
widowiskowa – 200 miejsc, sala klubowa – 40 miejsc, sala audiowizualna –
40 miejsc, baza noclegowa – 30 miejsc, zaplecze kuchenne).
CKSiT posiada sprzęt i wyposażenie lokali i pomieszczeń oraz zaplecze
kuchenne i techniczne, a także pozyskane wyposażenie zespołów,
orkiestry, sceny i oprzyrządowania technicznego: sprzęt kinowy,
nagłośnienie i światła.

Baza kadrowa CKSiT w 2021 roku obejmowała 4 pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 
Dyrektor – 1 etat
Pracownik gospodarczy/referent do spraw obsługi – 1 etat
Operator urządzeń audiowizualnych – 1/3 etatu
Główny księgowy – 3/8 etatu
co sumarycznie daje 2,7 etatu.

Od 1 października został zatrudniony księgowy w wymiarze ¼ etatu, celem
przeszkolenia i przygotowania do zajęcia stanowisko głównego
księgowego, po ustępującym obecnym.

CKSiT na podstawie umowy-zlecenia zatrudniało Kapelmistrza Orkiestry
Dętej, a także instruktorów w zależności od potrzeb: wychowawców
półkolonijnych, nauczycieli w ramach Ogniska Muzycznego itp.



DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA 
I TURYSTYCZNA

Orszak Trzech Króli (6 stycznia 2021)
„Ferie zimowe 2021 z Centrum Kultury Sportu i Turystyki" (styczeń 2021)
Kurs dla młodzieży „Dziennikarstwo online” w ramach projektu „Kultura
w sieci” (luty 2021) – dzięki udziałowi w projekcie CKSiT otrzymało na
swoje wyposażanie 8 laptopów, o łącznej wartości 11.000 zł
Warsztaty Wielkanocne (13 marca 2021)
Misterium Męki Pańskiej (21 marca 2021)
Konkurs plastyczny „Moje wymarzone miejsce na ziemi” (12 kwietnia
2021)
Spektakl „Czy chcesz zostać moim przyjacielem?” (20 czerwca 2021)
Rozpoczęcie sezonu na basenie w Łąkcie Górnej (26 czerwca 2021)
Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki (27
czerwca 2021)
„Półkolonie letnie z CKSiT” (lipiec 2021), zorganizowanie wypoczynku
dla łącznie 100 dzieci
Festiwal Sportu i Kultury (8 sierpnia 2021)
Piknik i zawody pływackie na basenie w Łąkcie Górnej (16 sierpnia 2021)
Turniej Charytatywny dla Dawida (5września 2021), pomoc w organizacji
Jesienne warsztaty (11 września 2021) 
Dzień języków obcych (11 września 2021)
Weekend z zabytkami powiatu bocheńskiego (10-11 września 2021)
Dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu (22 września 2021)
Spektakl „Znieczulenie” (24 października 2021)
XXIII Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej (11 listopada 2021)
Warsztaty Bożonarodzeniowe (11 grudnia 2021)

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w 2021 r. przeprowadziło
następujące akcje i imprezy:



DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
I Rodzinny Piknik Rowerowy (6 czerwca 2021)
Współorganizowanie Turnieju o Puchar Wójta Gminy Żegocina 
Rozpoczęcie sezonu na basenie w Łąkcie Górnej 
Zakończenie sezonu na basenie w Łąkcie Górnej 
Współorganizowanie Turnieju Sołectw o Tytuł Mistrza Gminy Żegocina 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI
I  MŁODZIEŻY
Jak co roku, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie przygotowało
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży pozostających w domu podczas ferii
zimowych i wakacji. Zajęcia zorganizowane w czasie ferii i wakacji cieszyły
się dużym zainteresowaniem.

Podczas ferii zimowych, uczestnicy brali udział w: warsztatach tworzenia
lasów w słoiku, zegarów metodą decoupage, kulinarnych, rękodzieła. Mogli
spotkać się z przedstawicielami służb mundurowych. W przeciągu całego
wypoczynku uczestnicy obejrzeli ciekawe i edukacyjne teatrzyki.

W tym roku już po raz 11 odbyły się 2 turnusy półkolonii letnich, w których
wzięło udział 100 dzieci z całej gminy. W trakcie każdego turnusu, dzieci
miały możliwość skorzystania z wielu atrakcji: wycieczki między innymi do
ZOO w Krakowie, Wioski indiańskiej w Zalasowej, Muzeum Lotnictwa w
Krakowie, Muzeum Zabawek w Krynicy, a także rejs po Wiśle w Krakowie,
wyjście na wieżę widokową w Iwkowej, Górę Parkową w Krynicy i wiele
innych atrakcji.

Wypoczynek dla dzieci był zorganizowany ze środków Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wpłat rodziców.





1. Orkiestra Dęta w Żegocinie – 20 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu,
prowadzący: Adam Sowa. Orkiestra Dęta wzięła udział w prestiżowym
festiwalu „Echo Trombity” i zakwalifikowała się do 20 najlepszych orkiestr
w Małopolsce. Należy zaznaczyć, że Orkiestra Dęta w 2021 roku została
przemianowana na Strażacką Orkiestrę Dętą OSP w Żegocinie, co daje
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dzięki temu, w ramach
programu Małopolskie Orkiestry Dęte 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 4500 zł, z przeznaczeniem na organizację koncertu oraz
zakup klarnetu.

2. Zespół Regionalny „Łąkta” – (zawieszony w czasie trwania pandemii)

3. Klub „Seniora” – spotkania 1 raz w miesiącu – 40 członków. 

4. W 2021 roku, na podstawie porozumienia zawartego ze Szkołą Muzyczną
I stopnia w Żegocinie uruchomione zostało Ognisko Muzyczne „Mały
Muzyk”. Ognisko skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży w wieku od
6 do 9 roku życia, a zajęcia są prowadzone przez dyplomowanych
nauczycieli i wykonawców muzyki. Ognisko Muzyczne ma również formę
wspomagającą pracę i działalność Orkiestry Dętej. Dzieci i młodzież, dla
których nauka w szkole muzycznej będzie nieatrakcyjna lub zbyt
wymagająca mogą spróbować swoich sił w Ognisku Muzycznym. W 2021
roku z takiej formy edukacji skorzystało 9 dzieci (stan na grudzień 2021 r.)

Sekcje zainteresowań: zumba dla dorosłych i dzieci, fitness dla dorosłych 
i seniorów, kurs tańca dla dzieci, warsztaty artystyczne z Rerum, zajęcia 
z robotyki.

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW
ARTYSTYCZNYCH I SEKCJI
ZAINTERESOWAŃ



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
HOTELU I  WYNAJMU
W 2021 roku łącznie przyjęto 68 gości hotelowych. CKSiT nieodpłatnie
udostępniało pomieszczenia instytucjom takim jak: ŚDS Żegocina,
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, OSP w Żegocinie, Urząd
Gminy, Stowarzyszenie Żegocina OdNowa.

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Punkt Informacji Turystycznej w Żegocinie posiada certyfikat Polskiego
Systemu Informacji Turystycznej. Do głównych jego zadań należy obsługa
ruchu turystycznego oraz promocja gminy Żegocina. W punkcie
odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych
(ulotek, folderów, planów miast, map, widokówek) w różnych wersjach
językowych. 
Można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także 
o województwie. Dzięki współpracy z działem: promocji MOT w Krakowie,
Starostwa Powiatowego w Bochni, działem promocji Urzędu Miasta
Bochnia, Punktem Informacji Turystycznej w Limanowej, Stowarzyszeniu
Lokalnej Grupy działania „Dolina Raby”, Forum Gmin Beskidu Wyspowego,
Gminą Laskowa. Otrzymujemy materiały reklamowe do punktu informacji,
ale również przekazujemy tym instytucjom materiały promujące naszą
gminę. 



DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA
W CKSiT prowadzona jest działalność środowiskowa Klubu „Relaks”, czyli
zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe: bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, szachy
oraz inne. W okresie przed pandemią oraz w czasie poluzowania obostrzeń,
był otwarty w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 17 do 21. 

SALA AUDIOWIZUALNA
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią i koniecznością
czasowego zawieszenia Kina za Rogiem „Żegotka”, brakiem pracownika 
a także zbyt wysokimi kosztami utrzymania (abonament, opłaty za
odtwarzania filmów), Kino za Rogiem „Żegotka” zostało zamknięte.
Wyposażenie sali pozostało niezmienne, a CKSiT podjęło decyzję o zmianie
dystrybutora filmów na korzystniejszego finansowo i organizacyjne.
 
W związku z tym, sala audiowizualna w dalszym ciągu jest wynajmowana
na seanse prywatne, przyjęcia grup zorganizowanych (np. urodziny),
szkolenia a przede wszystkim jest chętnie wynajmowana przez grupy
szkolne na seanse edukacyjne dla dzieci. 



REMONT BASENU W ŁĄKCIE
GÓRNEJ
W 2021 roku, dzięki środkom otrzymanym przez Gminę Żegocina w ramach
Tarczy Antykryzysowej dla Gmin Górskich udało się wykonać wiele prac
remontowych na basenie w Łąkcie Górnej. Zakupiono i poszerzono teren
basenu, wykonano nowe ogrodzenie, przemalowano elewację budynku
gospodarczego, wykonano parking, a także monitoring obiektu.
Zamontowano zjeżdżalnię oraz elektroniczną tablicę do wyświetlania
temperatury powietrza i wody. Odnowiono boisko do gry w siatkówkę
plażową, zamontowano także nowe słupy do siatki. 



REMONT SALI WIDOWISKOWEJ
CKSIT

Po 20 latach remontu doczekała się także sala widowiskowa CKSiT.
Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Gminę
Żegocina na zadanie pod nazwą „Remont wraz modernizacją Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie” realizowanego w ramach PROW
2014 -2020. To pierwszy tak poważny remont w budynku CKSiT od
początku jego istnienia. 

W sali widowiskowej wymienione zostały stare okna na nowe trzyszybowe,
wycklinowany i pomalowany stosownymi lakierami parkiet, a także
wymieniono instalację elektryczną. Ponadto, wymieniono grzejniki, lampy
oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną. Dodatkowo, w obrębie sali
widowiskowej, sceny a także korytarza zostały wykonane prace malarskie.

Ze środków własnych CKSiT zakupiono nowe stoły, krzesła. 4 sztuki drzwi,
a także kotary i kurtynę sceny.

Żegocina, 1 marca 2022


