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L.p. 

 

Zadania 

 

Formy i środki 

 

Terminy 

1. Programowanie 

działalności SCK             

w Dzikowcu 

Sporządzanie rocznego planu pracy Cały rok 

Sporządzanie sprawozdań dla GUS-u, Domu 

Kultury, Organizatora 

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji 

SCK 

Przygotowywanie i ew. realizacja projektów 

unijnych  

2. Zadania organizacyjne 

dotyczące działalności 

Organizacja:  zajęć dla dzieci, szkoleń, imprez 

środowiskowych, spotkań mieszkańców, 

KGW, stowarzyszeń, Klubu Seniora, zajęć 

plastycznych, nauki gry na instrumentach, 

warsztatów plastycznych i kulinarnych dla 

dzieci i dorosłych, zajęć tanecznych, fitness 

itp 

Cały rok 

Zakup sprzętu oraz materiałów pomocniczych 

niezbędnych do prowadzenia działalności 

SCK 

3. Działalność 

programowo- 

informacyjna 

Prowadzenie bieżącej informacji dotyczącej 

działalności: przygotowywanie zaproszeń, 

plakatów, ogłoszeń 

Cały rok 

Prowadzenie strony internetowej SCK: 

redagowanie artykułów oraz galerii. 

4. Działalność 

szkoleniowa 

Udział w kursach i szkoleniach tematycznych Cały rok 

Organizowanie wyjazdów, prelekcji i spotkań 

szkoleniowych w SCK 

5. Działalność na rzecz 

upowszechniania 

kultury, sztuki, 

rekreacji 

Organizowanie imprez środowiskowych, 

ruchu amatorskiego, wystaw, działalność 

kulturalno-wychowawcza, artystyczna i 

rozrywkowa 

Cały rok 

Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, 

filharmonii 

Organizowanie występów amatorskich 

zespołów  

Promocja gminy, organizowanie wycieczek  



Organizowanie występów zespołów i artystów 

profesjonalnych 

6. Organizowanie imprez 

okolicznościowych 

Wernisaże i wystawy okazjonalnie 

Koncert kolęd 

Dzień Seniora 

Walentynki 

Gminny Dzień Dziecka 

Jagodowe Specjały 

Święto kapusty 

Piknik w Spiach 

Gminne Mikołajki  

7. Praca na rzecz obiektu Dbanie o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny  

SCK  

Cały rok 

Prowadzenie remontów, napraw                                   

i unowocześnianie środków trwałych 

Zakup sprzętu audiowizualnego                                 

i muzycznego 

8. Działania 

uaktywniające dzieci               

i młodzież 

Organizacja: festiwali, konkursów, zajęć 

edukacyjnych : muzycznych, tanecznych, 

plastycznych 

Cały rok 

9. Działania związane z 

zachowaniem 

lokalnego dziedzictwa 

Urządzanie pokoju Błotnickich- 

dokumentowanie w formie dok. Papierowej, 

nagrań. 

Urządzanie galerii lokalnych twórców i 

historii Turków . 

 

okazjonalnie 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYCZEŃ 

• Koncert kolęd – sala stadion 

• Wernisaż wystawy Henryka Lasko 20.01 do 15.03.2022r. 

• Spotkanie noworoczne Spie 

• Zajęcia nauki gry na instrumentach 

• Zajęcia rysunku i malarstwa ( Dzikowiec , Spie) 

LUTY 

• V Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec 

• Ferie z SCK – zajęcia plastyczne, kreatywne, teatr, wyjazd 

• Spotkanie karnawałowe Seniorów 

• Zajęcia nauki gry na instrumentach 

• Zajęcia rysunku i malarstwa 

 

MARZEC 

• Wernisaż wystawy włoskiego artysty Luigi Priore 

• Koncert pasyjny 

• Dzień kobiet 

• Warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych  

• Zajęcia nauki gry na instrumentach 

• Zajęcia rysunku i malarstwa 

KWIECIEŃ 

• Wernisaż wystawy indywidulanej Elżbiety Szymańczuk 

• Otwarcie pokoju Błotnickich 

MAJ 

• Widowisko historyczne  park Błotnickich 

• Majówkowa potańcówka. 

• Wernisaż wystawy indywidualnej Macieja Majewskiego  

• ,,Dla mamy, mateńki” Koncert Młodych talentów z okazji Dnia Matki 

• XII  Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej,, Śpiewam , bo lubię” Mała sala 

• Warsztaty malarstwa plenerowego w parku dworskim wiek uczestników nieograniczony. 

CZERWIEC 

• Wystawa poplenerowa- dwór 

• Gminny Dzień Dziecka Przedszkolaków- stadion 

 

 

 



LIPIEC 

• Jagodowe Specjały 2017-  tradycyjny  festyn  plenerowy  

• Piknik Wilcza Wola  

• Wakacje z SCK w Dzikowcu- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie trwania wakacji. 

Program szczegółowy zostanie podany w czerwcu 2022 

• Wystawa indywidulana 

SIERPIEŃ 

• Festiwal piosenki pielgrzymkowej 15 sierpnia – stadion lub dwór 

• Sportowe Zakończenie lata Spie 

• Wernisaż wystawy indywidulanej 

• Wernisaż wystawy Krystyny Bileńki. 

WRZESIEŃ 

• Święto kapusty w Mechowcu 

• Wernisaż wystawy zbiorowej- ZWIĄZEK POLSKICH MALARZY I RZEŹBIARZY RZESZÓW 

PAŹDZIERNIK 

• Wernisaż wystawy indywidualnej Elżbieta Ruszkiewicz/ Supeł Art. 

• Jesienna Potańcówka . 

• Warsztaty kulinarne- sałatki i przetwory z naszych zbiorów 

• Dzień Papieski 

LISTOPAD 

• IV  Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych ŚDS-ów ,,Dokąd zmierzam”  

• Uroczystość odzyskania niepodległości koncert. 

• Wernisaż wystawy indywidualnej -Anna Baran  UR Rzeszów 

• Pokonkursowa wystawa fotograficzna ,,Moja mała ojczyzna”- dwór 

• Dworskie zaduszki- koncert, poezja 

GRUDZIEŃ 

• Warsztaty świątecznych ozdób 

• Konkurs piosenki zimowo- świątecznej Przedszkolaki 

• Konkurs pt.,, Rodzinna szopka” 

PONADTO PRZEZ CAŁY ROK; 

• Próby kapeli ludowej,  

• Próby zespołu ,,TralaBand” 

• sekcja tańca nowoczesnego i towarzyskiego w Dzikowcu 

• sekcja sportowa -sztuki walki-Dzikowiec, Spie 

• kółko gitarowe ( Dzikowiec , PSP w Lipnicy) 

• Akademia muzyczna Świetlika – okulele, gitara, pianino, wokalne 

• zajęcia wokalne z KGW ,,Prymule” 



• zajęcia wokalne,, Iskierki „ 

• zajęcia świetlicowe  

 

• prace przygotowawcze do każdego kluczowego przedsięwzięcia w miesiącu                                                                     

opracowywanie i wydruk we własnym zakresie  regulaminów, dyplomów , zaproszeń , programów 

artystycznych,; przygotowywanie scenografii, kostiumów, dekoracji. Uaktualnianie dokumentacji 

SCK, w tym regulacji prawnych wewnętrznych, prowadzenie kadr, polityki bezpieczeństwa, kontroli 

zarządczej, ew. przygotowywanie projektów, wdrażanie i rozliczanie ich. 

• prace administracyjne 

Przez cały rok podejmowane będą próby zdobywania funduszy krajowych i  europejskich  poprzez 

wnioskowanie do poszczególnych konkursów. 

 


