
 

                                       U C H W A Ł A   Nr. LIX/279/2022               

                                       Rady  Miejskiej w   Iwaniskach 

                                       z dnia  28 marca 2022r. 

 

 

 

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek  

                    Krzyżtopór w Ujeździe  za 2021 r.                      

               

 

 

 

                    Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym 

/ tekst jednolity Dz. U. z 2022 r  poz. 559  /, art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia    29 września  1994 r                      

o rachunkowości  /Dz. U. z 2021 r poz. 217 z późń. zm./    Rada Miejska  w Iwaniskach  uchwala co 

następuje : 

 

                                                                  § 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe  Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe  za rok 2021 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

                                                                  § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska. 

 

                                                                  § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 Wiesław Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       U Z A S A D N I E N I E 

 

Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe   za 2021 r  obejmuje :  

- bilans  

- rachunek zysków i strat  

- informację dodatkową 

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września  1994 r o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 r poz. 217               

z późń.zm.)         stanowi  iż roczne sprawozdanie finansowe  jednostki – instytucji kultury podlega 

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego. 

Dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe  organem zatwierdzającym jest Rada Miejska                  

w Iwaniskach . 

W związku z powyższym podjęcie  niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 



 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  

Rachunek zysków i strat jednostki 
(wariant porównawczy) 

sporządzony 
na dzień 31.12.2021 r. 

Adresat 

 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Iwaniska Numer identyfikacyjny REGON 
 

260202328 

Wiersz Wyszczególnienie 
Stan na koniec  

2020 roku 

Stan na koniec  

2021 roku 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 1 386 735,38 1 925 374,68 

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 314 735,38 1 564 179,89 

A.II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

  

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  311 194,79 

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  72 000,00 50 000,00 

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   

B. Koszty działalności operacyjnej 1 094 724,51 1 696 378,61 

B.I. Amortyzacja 11 606,91 15 369,67 

B.II. Zużycie materiałów i energii  65 457,99 156 517,76 

B.III. Usługi obce 77 954,54 136 636,27 

B.IV. Podatki  i opłaty 5 408,37 3 893,10 

B.V. Wynagrodzenia 694 499,88 979 527,40 

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 151 517,97 198 196,30 

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  21 634,16 76 000,84 

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  66 644,69 130 237,27 

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   

B.X. Pozostałe obciążenia   

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 292 010,87 228 996,07 

D. Pozostałe przychody operacyjne  55 780,54 53 944,66 

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

D.II. Dotacje    

D.III. Inne przychody operacyjne 55 780,54 53 944,66 

E. Pozostałe koszty operacyjne 8,02 2 962,99 

E.I. 

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów 

budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku  

  

E.II. Pozostałe koszty operacyjne  8,02 2 962,99 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 347 783,39 279 977,74 

G. Przychody finansowe 2,85 80,86 

G.I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach   

G.II. Odsetki 2,85 80,86 

G.III. Inne   

H. Koszty finansowe 15 924,63 9 216,13 

H.I. Odsetki 15 924,63 9 216,13 

H.II. Inne   

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 331 861,61 270 842,47 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)   

J.I. Zyski nadzwyczajne    

J.II. Straty nadzwyczajne   

K. Zysk (strata) brutto (I+-J) 331 861,61 270 842,47 

L. Podatek dochodowy    

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki 

środków obrotowych  

  

N. Zysk/strata netto (K-L-M) 331 861,61 270 842,47 

 

 

      Paulina Paluch    Elżbieta Charymska 

Ujazd, dnia 15.02.2022 r.                                           …………………………………………                                     ………………………………………                         
(sporządzono: miejscowość, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której                                                                         (imię i nazwisko oraz  podpis kierownika     

                                                                                                                       powierzono prowadzenie ksiąg  rachunkowych)                                                               jednostki lub członków organu 

wieloosobowego) 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  

Bilans 

jednostki 
 

 

sporządzony 

na dzień 31.12.2021 r. 

Adresat 

 

 

Burmistrz 

 Miasta i Gminy Iwaniska 
Numer identyfikacyjny REGON 

260202328 
 

 

 
 

zł 

 

AKTYWA 
Stan na 

początek 

roku 

Stan na 

koniec roku 

 

PASYWA 
Stan na 

początek 

roku 

Stan na 

koniec 

roku 

A. Aktywa trwałe 118 255,60 116 003,82 A. Fundusz własny -63 249,50 207 592,97 

A.I Wartości niematerialne i prawne 43 125,00 38 625,00 A.I Fundusz podstawowy -395 111,11 -63 249,50 

A.I.3 
Inne wartości niematerialne i 

prawne 
43 125,00 38 625,00 

A.II Fundusz zapasowy   

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 75 130,60 77 378,82 A.III Fundusz z aktualizacji wyceny   

A.II.1 Środki trwałe 75 130,60 77 378,82 A.IV Pozostałe fundusze rezerwowe   

A.II.1.a Grunty   A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych   

A.II.1.b 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
  

A.VI Zysk (strata) netto 331 861,61 270 842,47 

A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny 74 410,56 
65 906,49 

A.VII 

Odpisy z zysku netto w ciągu 

roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

  

A.II.1.d Środki transportu 720,04 322,12 
B. 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
586 382,68 406 570,71 

A.II.1.e Inne środki trwałe  11 150,21 B.I Rezerwy na zobowiązania   

A.II.2 Środki trwałe w budowie   B.II Zobowiązania długoterminowe 545 160,00 148 680,00 

A.II.3 
Zaliczka na środki trwałe w 

budowie 
  B.II.1 Wobec jednostek powiązanych   

A.III Należności długoterminowe 
  

B.II.2 

Wobec pozostałych jednostek,  

w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
  

A.IV Inwestycje długoterminowe   B.III.3 Wobec pozostałych jednostek 545 160,00 148 680,00 

A.V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
  

 - kredyty i pożyczki 545 160,00 148 680,00 

B. Aktywa obrotowe 404.877,58 498 159,86 B.III 
Zobowiązania 

krótkoterminowe 
41 222,68 257 890,71 

B.I Zapasy 7.711,51 8 286,75 B.III.1 Wobec jednostek powiązanych   

B.I.1 Materiały   B.III.2 

Wobec pozostałych jednostek,  

w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
  

B.I.4 Towary 7.711,51 8 286,75 B.III.3 Wobec pozostałych jednostek 41 222,68 257 890,71 

B.II Należności krótkoterminowe 2.283,00 1 860,22 B.III.3.a kredyty i pożyczki  198 240,00 

B.II.1 
Należności od jednostek 

powiązanych 
  B.III.3.b 

z tyt. emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
  

B.II.2 

Należności od pozostałych 

jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
  B.III.3.c Inne zobowiązania finansowe   

B.II.3 
Należności od pozostałych 

jednostek 
2.283,00 1 860,22 B.III.3.d 

z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 
4 496,00 5 709,72 

B.II.3.a 
z tytułu dostaw i usług, o okresie 

spłaty: 
251,00 298,30  - do 12 miesięcy  4 496,00 5 709,72 

 - do 12 miesięcy 251,00 298,30 B.III.3.e 
zaliczki otrzymane na dostawy  

i usługi 
  

B.II.3.b 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubez. społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tyt. publicznoprawnych 
2.032,00 1 443,00 B.III.3.g 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubez. społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tyt. 

publicznoprawnych 

36 726,03 53 940,99 

B.II.3.c inne  118,92 B.III.3.h z tyt. wynagrodzeń   

B.III Inwestycje krótkoterminowe  394.883,07 488 012,89 B.III.4 Fundusze specjalne   

B.III.1 
Krótkoterminowe aktywa 

finansowe  
  B.IV Rozliczenia międzyokresowe   

B.III.1.a w jednostkach powiązanych       

B.III.1.b w pozostałych jednostkach       

B.III.1.c 
środki pieniężne i inne aktywa 

finansowe 
394.883,07 488 012,89 

  
  

 
- środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach  
394.883,07 488 012,89 

  
  

B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe       

B.IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
  

  
  

Aktywa Razem 523.133,18 614 163,68 Pasywa Razem 523 133,18 614 163,68 

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 6 375,00 zł.                                             

- umorzenie środków trwałych – 147 033,47 zł.   

                                           
      Paulina Paluch           Ujazd, dnia 15.02.2022 r.                             Elżbieta Charymska 
       …………………….                                                         Miejsce i data sporządzenia                                                            ……………………. 

                Sporządził:                                                                                                                                                                               Zatwierdził: 



[zł ]

Plan finansowy

 na 2021 rok [zł ]

I. Przychody ogółem 1 979 400,20

Przychody własne, z tego: 1 875 374,68

przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw 1 875 374,68

Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą 50 000,00

dotacja podmiotowa 50 000,00

3. Pozostałe (w tym refundacja kosztów wynagrodzeń, odsetki bankowe ) 54 025,52

II. Koszty ogółem 1 629 326,16

Koszty według rodzaju 101 973,74

zakup materiałów biurowych 2 649,52

paliwa (olej grzewczy, paliwo do samochodu służbowego, paliwa do kosiarek ) 33 539,73

energia elektryczna 31 070,45

pozostałe (w tym m.in.: środki czystości, materiały na zajęcia edukacyjne ) 34 714,04

Usługi obce 126 743,15

usługi bankowe 8 103,85

usługi telekomunikacyjne 2 027,48

usługi terminala płatniczego 7 840,98

pozostałe, w tym m.in..: 108 770,84

— obsługa prawna 12 000,00

— doradztwo informatyczne w zakresie RODO 1 800,00

— nadzór BHP 3 000,00

— organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych 56 479,25

Podatki i opłaty 3 893,10

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 891,76

pozostałe (w tym m.in.: opłaty ZAIKS, opłaty skarbowe ) 1 001,34

Wynagrodzenia 979 527,40

wynagrodzenia osobowe 829 854,25

nagrody uznaniowe i roczne 72 656,23

nagrody jubileuszowe 23 121,39

odprawy emerytalne 10 500,00

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 4 022,32

umowy cywlinoprawne (w tym organizacja wydarzeń kulturalnych ) 39 373,21

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 198 196,30

składki na ubezpieczenia społeczne 173 866,02

pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 24 330,28

— świadczenia urlopowe 18 603,12

Pozostałe koszty rodzajowe 76 000,84

polisy ubezpieczeniowe 6 326,55

koszty promocji i reklamy 29 200,36

pozostałe koszty (w tym m.in.:delegacje, materiały na warsztaty artystyczne ) 40 473,93

wartość zakupionych towarów i materiałów 130 812,51

zamkowy sklepik z pamiątkami 75 793,52

kawiarnia zamkowa 55 018,99

8. Koszty finansowe 9 216,13

9 Pozostałe koszty operacyjne 2 962,99

III. Zobowiązania 198 240,00

1. Długoterminowy kredyt bankowy 198 240,00

IV. Inwestycje 77 555,03

1. Adaptacja pomieszczenia na otwarcie kawiarni 77 555,03

[zł ]

Ujazd, dn. 15.02.2022 r.

podpis Dyrektora IKZK w Ujeździe

 1.

 2.

2.

 1.

3.

430 222,40

4.

5.

6.

7.

Dane uzupełniające na koniec okresu sprawozdawczego

środki pieniężne:

wyciąg bankowy (488.012,89 zł)

należności (1.860,22 zł)

Elżbieta Charymska

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

zobowiązania (59.650,71 zł)

Dane uzupełniające na początek okresu 

środki pieniężne:

należności (2.283,00 zł)

zobowiązania (41.222,68 zł)

wyciąg bankowy (394.883,07 zł)
355 943,39

lp. Wyszczególnienie

Instytucji Kultury Zamek Krzyztopór w Ujeździe
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe  

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO        

1. Nazwa i siedziba firmy 

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe 

Ujazd 73, 27-570 Iwaniska 

NIP: 8631664802 

REGON: 260202328 

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe prowadzi działalność od 8 stycznia 2008 r. 

1.1. Podstawowy przedmiot działalności 

 Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości 

kulturalnej jednostek i grup społecznych, 

 Rozwój turystyki w gminie- zagospodarowanie turystyczne ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe, 

 Działalność artystyczna, literacka, twórcza, 

 Organizowanie imprez kulturalnych, 

 Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, 

 Promocja Gminy Iwaniska i regionu, 

 Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór, 

 Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „Krzyżtopór” oraz prowadzenie prac związanych  

z zagospodarowaniem terenu wokół zamku, 

 Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególny sposób z placówkami 

oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców  i wspierania 

rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej, 

 Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych poprzez 

podjęcie inicjatywy zjazdów szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub 

wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa 

świętokrzyskiego. 

1.2. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Ujazd 73, 27-570 Iwaniska),  została powołana 

Uchwałą Rady Gminy w Iwaniskach nr XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007 r.  

Instytucja Kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora  

i posiada osobowość prawną. 

Na czele Instytucji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje instytucję na 

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

Podstawowym statutowym celem działalności Instytucji Kultury jest prowadzenie całokształtu zadań 

związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór oraz zagospodarowaniem 

terenu wokół zamku, a także prowadzenie działalności gospodarczej (usługowo-handlowej) dla 

celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.  

1.3. Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 grudnia 2010 r. Instytucja przejęła część 

zadań zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach poprzez dodanie w § 6 Statutu 

następujących postanowień: 

 Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

 Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich, 

 Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, 

sekcji i zespołów, 
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 Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

rozrywkowych itp., 

 Koordynacja organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy, 

 Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej, 

 Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe), 

 Świadczenie usług, 

 Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy 

zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, 

 Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne  

i fizyczne spoza Instytucji Kultury. 

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Rokiem obrotowym Instytucji jest rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, w nie 

zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowana działalności. 

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.  

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą: 

 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); 

 Bilans jednostki; 

 Informację dodatkową- sprawozdanie z działalności. 

4.1. Metody wyceny aktywów i pasywów 

a) Wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

b) Rzeczowe aktywa trwałe - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego 

bądź wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, a zakończenie amortyzacji nastąpi nie 

później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka 

trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży, 

przekazania w formie darowizny.  

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego. Środki trwałe (wartości 

niematerialne i prawne) o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł odpisuje się  

w koszty pod datą zakupu i przekazuje do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiału. 

Kontrolę i ewidencję ilościowo-wartościową tych środków prowadzi komórka merytoryczna. 

4.1.1. Należności długoterminowe 

Nie występują 

4.1.2. Inwestycje długoterminowe 

Nie występują 

4.1.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Nie występują 

4.1.4. Zapasy materiałów i towarów 

Zakupione materiały i towary ujmuje się bezpośrednio w ciężar kosztów w pełnej ich 

wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu. 

Pracownik merytoryczny prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową dla kontroli zużycia  

i sprzedaży.  
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4.1.5. Należności krótkoterminowe  

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. 

4.1.6. Inwestycje krótkoterminowe 

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej. 

4.1.7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Instytucja dokonuje czynnych rozliczeń okresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. 

4.1.8. Kapitały 

Kapitały (fundusze) wykazuje się w wartości nominalnej z podziałem na  ich rodzaje. 

4.1.9. Rezerwy na zobowiązania 

Nie występują 

4.1.10. Zobowiązania długoterminowe 

     - wykazano kredyt bankowy w całkowitej kwocie do spłaty – 346.9200,00 zł.  

(w tym 198.240,00 zł do spłaty w 2022 roku). 

4.1.11. Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązanie krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. 

5. Dane o wysokości przyznanej przez organizatora dotacji 

Dotacja organizatora na 2021 rok  zgodnie z uchwałą budżetową Nr XLII/176/2020 Rady Gminy 

Iwaniska z dnia 30.12.2020 roku została zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł i została wykorzystana  

w całości. 

 

CZĘŚĆ II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia  

i zmniejszenia z tytułu: zmniejszenia aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz 

stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia. 

 

1.1. Wartości niematerialne i prawne  

Wyszczególnienie 
Stan na początek 

roku obrotowego 
zwiększenia zmniejszenia 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 

Aplikacja mobilna na 

telefon 
----- 45.000,00 ----- 45.000,00 

Razem: ----- 45.000,00 ----- 45.000,00 

UMORZENIE 

Aplikacja mobilna na 

telefon 
1.875,00 4.500,00 ----- 6.375,00 

Razem: 1.875,00 4.500,00 ----- 6.375,00 
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1.2. Środki trwałe 

Wyszczególnienie 
Stan na początek 

roku obrotowego 
zwiększenia zmniejszenia 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 

Środki transportu      

- samochód Citroen Berlingo 49.796,75 ----- ----- 49.796,75 

- przyczepa 265 x 125 2.842,28 ----- ----- 2.842,28 

Inne środki trwałe     

- kosiarka samojezdna 7.868,85 ----- ----- 7.868,85 

- agregat prądotwórczy 5.000,00 ----- ----- 5.000,00 

- monitoring 5.656,00 ----- 2.000,00 3.656,00 

- zestaw komputerowy 4.533,69 ----- ----- 4.533,69 

- aparatura nagłaśniająca 27.440,11 ----- ----- 27.440,11 

- odśnieżarka Ariens 6.178,86 ----- ----- 6.178,86 

- telewizor Sharp 11.138,21 ----- ----- 11.138,21 

- oświetlenie sceny 7.799,00 ----- ----- 7.799,00 

- platforma schodowa (winda) 85.040,65 ----- ----- 85.040,65 

- meble do kawiarni ----- 13.117,89 ----- 13.117,89 

Razem: 213.294,40 13.117,89 2.000,00 224.412,29 

UMORZENIE 

Środki transportu      

- samochód Citroen Berlingo 49.796,75 ----- ----- 49.796,75 

- przyczepa 265 x 125 2.122,24 397,92 ----- 2.520,16 

Inne środki trwałe     

- kosiarka samojezdna 7.868,85 ----- ----- 7.868,85 

- agregat prądotwórczy 5.000,00 ----- ----- 5.000,00 

- monitoring 5.656,00 ----- 2.000,00 3.656,00 

- zestaw komputerowy 4.533,69 ----- ----- 4.533,69 

- aparatura nagłaśniająca 27.440,11 ----- ----- 27.440,11 

- odśnieżarka Ariens 6.178,86 ----- ----- 6.178,86 

- telewizor Sharp 11.138,21 ----- ----- 11.138,21 

- oświetlenie sceny 7.799,00 ----- ----- 7.799,00 

- platforma schodowa (winda) 10.630,09 8.504,07 ----- 19.134,16 

- meble do kawiarni ----- 1.967,68 ----- 1967,68 

Razem: 138.163,80 10.869,67 2.000,00 147.033,47 

1.3. Pozostałe środki trwałe  

Stan pozostałych środków trwałych – wyposażenia na 31.12.2021 roku według księgi inwentarzowej 

Nr II wyniósł 190.780,65 zł (umarzane jednorazowo). 

2. Wartość zapasów - niesprzedanego towaru ustalonego w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji na 

koniec roku obrotowego łącznie:  8.286,75 zł netto, w tym: 

- sklepik z pamiątkami: 6.813,22 zł 

- kawiarnia zamkowa: 1.473,53 zł. 

3. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego  

- Urząd Skarbowy (rozliczenia z tyt. podatku VAT): 1.443,00 zł 

- transakcje terminalem płatniczym: 42,10 zł  

- z tyt. usług i dostaw: 256,20 zł 

- z tyt. wynagrodzeń: 118,92 zł.                                                                    

4. Inwestycje krótkoterminowe  

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych: 488.012,89 zł 

- Bank Pekao S.A. I o/Opatów: 487.589,82 zł 

- Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Opatów: 423,07 zł 

Środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze: nie występują  
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5. Stan podstawowego funduszu jednostki 

Wyszczególnienie 
Stan na początek 

roku obrotowego 
zwiększenia zmniejszenia 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

Fundusz Instytucji Kultury (-) 63.249,50 270.842,47 ----- 207.592,97 

Razem: (-) 63.249,50 270.842,47 ----- 207.592,97 

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Wynik finansowy kwocie 270.842,47 zł przeznaczamy na zwiększenie funduszu jednostki. 

7. Podział zobowiązań długoterminowych 

Długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty na inwestycję w Banku Spółdzielczym w Kielcach 

o/Opatów: 346.920,00 zł (w tym 198.240,00 zł do spłaty w 2022 roku). 

8. Struktura zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec roku sprawozdawczego 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 5.709,72 zł 

- zobowiązania wobec ZUS: 47.280,99 zł 

- zobowiązania wobec US: 6.660,00 zł 

 

CZĘŚĆ III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 

1. Struktura rzeczowa przychodów 

Lp. Tytuł przychodu 
Przychody za rok: 

poprzedni obrotowy 

1 Przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw, w tym: 1.314.735,38 1.875.374,68 

- bilety wstępu, usługi przewodnickie, sesje zdjęciowe, usługi 

reklamowe, najem powierzchni 
1.171.065,63 1.564.179,89 

- sprzedaż towaru - pamiątki 143.669,67 162.558,74 

-sprzedaż towaru - kawiarnia - 148.636,05 

2 Dotacja organizatora na działalność bieżącą 72.000,00 50.000,00 

- dotacja podmiotowa 72.000,00 50.000,00 

3 Pozostałe przychody operacyjne, w tym:  55.780,54 53.944,66 

- refundacja kosztów wynagrodzeń  24.535,20 53.943,10 

- pozostałe  31.245,34 1,56 

4 Przychody finansowe 2,85 80,86 

- odsetki bankowe 2,85 80,86 

Razem: 1.395.201,17 1.979.400,20 

2. Informacja o kosztach działalności Instytucji Kultury 

Lp. Wyszczególnienie kosztów 
Koszty za rok: 

poprzedni obrotowy 

1 Amortyzacja 11.606,91 15.369,67 

2 Zużycie materiałów i energii 65.457,99 156.517,76 

3 Usługi obce 77.954,54 136.636,27 

4 Podatki i opłaty 5.408,37 3.893,10 

5 Wynagrodzenia 694.499,88 979.527,40 

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 151.517,97 198.196,30 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 21.634,16 76.000,84 

8 Wartość sprzedanych towarów 66.644,69 130.237,27 

9 Pozostałe koszty operacyjne 8,02 2.962,99 

10 Koszty operacji finansowych  15.924,63 9.216,13 

Razem: 1.110.657,16 1.708.557,73 
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CZĘŚĆ IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM 

1. Przeciętne zatrudnienie według stanowisk pracy w 2021 roku 

Instytucja Kultury na dzień 31.12.2021 r. zatrudniała 20 osób na podstawie umowy o pracę  

w przeliczeniu na etaty 19,50. 

Lp. Stanowisko Liczba etatów 

1 dyrektor 1,00 

2 p.o. główny księgowy 1,00 

3 p.o. kierownik ds. promocji i obsługi sekretariatu 1,00 

4 specjalista ds. kadr 1,00 

5 przewodnik turystyczny 2,00 

6 kasjer – sprzedawca 1,00 

7 sprzedawca 7,50 

8 pracownik obsługi ruchu turystycznego 1,00 

9 sprzątaczka 3,00 

10 robotnik gospodarczy 1,00 

 

 

CZĘŚĆ V. ISTOTNE ZDARZENIA 

 

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy - brak. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych  

w bilansie oraz rachunku zysków i strat – brak. 

3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuacje majątkową, finansową, wynik finansowy oraz 

zmiany w kapitale własnym - nie występowały. 

 

 

 

 

 

 

Ujazd, dn. 15.02.2022 r.   Elżbieta Charymska  
(miejscowość i data)   (podpis dyrektora)  

 



 

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Iwaniska  

dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2021 rok 

 

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku: 394.883,07 zł (wyciąg bankowy) 

I. Przychody własne: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota [zł] 

1 Przychody netto z tytułu prowadzonej działalności statutowej 1.875.374,68 

2 Pozostałe przychody operacyjne  53.944,66 

3 Przychody finansowe  80,86 

Razem: 1.929.400,20 

II. Wysokość dotacji organizatora: 

Rok Plan [zł]   Środki przekazane [zł] 

2021 50.000,00 50.000,00 

III. Koszty działalności: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszty łącznie 

[zł] 

Finansowane z: 

dotacji budżetu 

Gminy Iwaniska 

przychodów 

własnych 

1 Zużycie materiałów i energii, w tym: 156 517,76 50 000,00 106 517,76 

 - paliwa 33 539,73 25 000,00 8 539,73 

 - energia elektryczna 31 070,45 25 000,00 6 070,45 

2 Usługi obce, w tym: 136 636,27 - 136 636,27 

 - organizacja  wydarzeń kulturalnych 56 479,25 - 56 479,25 

3 Podatki i opłaty 3 893,10 - 3 893,10 

4 Wynagrodzenia 979 527,40 - 979 527,40 

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 198 196,30 - 198 196,30 

6 Pozostałe koszty 76 000,84 - 76 000,84 

7 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 130 237,27 - 130 237,27 

8 Pozostałe koszty operacyjne 2 962,99 - 2 962,99 

9 Koszty finansowe, w tym: 9 216,13 - 9 216,13 

 - odsetki  9 216,13 - 9 216,13 

10 Zobowiązania długoterminowe 198 240,00 - 198 240,00 

 - kredyt bankowy 198 240,00 - 198 240,00 

Razem: 1 891 428,06 50 000,00 1 841 428,06 

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2021 roku: 488.012,89 zł (wyciąg bankowy) 

 

 

 

Ujazd, dn. 15.02.2022 r.   Elżbieta Charymska  
(miejscowość i data)   (podpis dyrektora)  
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Sprawozdanie z działalności  

Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

1 stycznia – 31 grudnia 2021r. 

 

 01-03 maja 2021 r.: Majówka na Zamku Krzyżtopór 

Przez trzy dni od soboty do poniedziałku Turyści mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez 

Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Turystom przybliżyli historię XVII wieku rycerze  

z Drużyny Eventów Historycznych SARMATA oraz Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba. Na 

stoiskach, które były rozmieszczone na całym obiekcie, można było podziwiać ekspozycję dawnego 

uzbrojenia, pokazy żonglerki chorągwiami, pokazy walk na broń białą, pokazy działania muszkietu,  

a także strzelnicę łuczniczą. Ostatniego dnia majówki odbyła się „Lekcja archeologii Gminy Iwaniska” 

przygotowana przez Wioskę Neolityczną w Kopcu, podczas której można było poznać techniki lepienia  

z gliny oraz zapoznać się z narzędziami z okresu neolitu.  

 23 maja 2021 r.: Zamkowa niedziela z historią w tle 

W ramach ,,Zamkowej niedzieli z historią w tle” na zamkowym dziedzińcu zaprezentowała się Drużyna 

Eventów Historycznych SARMATA, która przeniosła Turystów w czasy rycerskich pojedynków.  

W ramach przygotowanych stanowisk Turyści mogli w bezpieczny sposób brać udział w zabawach 

plebejskich, spróbować swoich sił w rzucie toporem, podkową oraz w strzelaniu z łuku. Odbyły się 

również salwy z broni palnej i pojedynki o względy pań. 

 06 czerwca 2021 r.: Magiczny Dzień Dziecka na Zamku Krzyżtopór 

Moc atrakcji dla najmłodszych zorganizowano z okazji Dnia Dziecka na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 

Pokazy historyczne, w tym naukę tańca dworskiego, czy strzelania z łuku zagwarantowało Bractwo 

Rycerskie Miasta Nowa Dęba. Zorganizowano również dmuchany plac zabaw, animacje dla dzieci,  

w tym: malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, zabawy z balonami, konkursy, a także warsztaty 

artystyczne Klubu Artystycznego Zakątek. Wioska Neolityczna w Kopcu przedstawiła prelekcję 

dotyczącą życia w epoce neolitu. Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa przeprowadzili 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opatowie oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Opatowie. 

 13 czerwca 2021 r.: Niedziela z historią w tle 

Cykliczne wydarzenie czyli „Niedziela z historią w tle” z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów 

przeniosło nas w czasy rycerskich pojedynków oraz zabaw plebejskich. Nie brakowało śmiałków do 

strzelania z łuku oraz do rzutu toporkiem do celu. Na zamkowym dziedzińcu wybrzmiewały rycerskie 

opowieści z humorem i satyrą. Z armaty szlachecka kampania wystrzeliła radosne salwy na cześć małych 

i dużych rycerzy, którzy zmagali się w pojedynkach. Starcie rycerzy o piękne waćpanny w „Pojedynku 

róż” dostarczyło wiele emocji. 

 14 czerwca 2021 r.: Piknik Rodzinny na Krzyżtoporze  

Piknik rodzinny zorganizowany przy współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim  

w Kielcach na którym gościła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg wraz z 
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Parlamentarzystami z Województwa Świętokrzyskiego. Na dzieci i rodziny czekało wiele atrakcji 

przygotowanych przez organizatorów, w tym animacje i zabawy przygotowane przez Gminne Centrum 

Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Komendę Powiatową Policji w Opatowie oraz Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.  

 20 czerwca 2021 r.: XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich „O Puchar Wójta Gminy Iwaniska” 

Turniej szachowy zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Iwaniska oraz Stowarzyszeniem 

Szachowym HETMAN z Ostrowca Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli szachiści z całego 

województwa świętokrzyskiego, podzieleni na grupy wiekowe. Na uczestników czekały dyplomy, 

nagrody rzeczowe oraz statuetki.  

 26 czerwca 2021 r.: Obchody Nocy Świętojańskiej 

Dziedziniec zamkowy zamienił się w miejsce pełne magii i czarów, a wszystko za sprawą atrakcji 

przygotowanych przez Drużynę Eventów Historycznych SARMATA. Zorganizowano stanowisko nauki 

wyplatania wianków, przygotowywania magicznego wywaru, stanowisko fotograficzne z atrybutami,  

a także zabawy z nagrodami w poszukiwaniu Kwiatu Paproci. Uczniowie z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ujeździe przedstawili tradycje i obrzędy Nocy Świętojańskiej, a widowisko taneczne 

zaprezentował Zespół Dworzanie działający przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. Koła 

Gospodyń Wiejskich  z terenu Gminy Iwaniska uczestniczyli w konkursie pod patronatem Wójta Gminy 

Iwaniska na najładniejszy wianek świętojański. Na zakończenie wieczoru wystąpiła grupa Teatru Ognia 

Bohema z programem Noc Kupały, która przeniosła widzów w prasłowiańskie czas. 

 3 - 31 lipca 2021r.: Wystawa plenerowa pod nazwą „Przeszłość Przyszłości. Dzieła sztuki z 

kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1801-1886-2019” 

 

 11 lipca 2021 r.: Niedziela z historią w tle 

 

Podczas kolejnej „Niedzieli z historią w tle” na zamkowym dziedzińcu Bractwo Rycerskie Miasta Nowa 

Dęba rozbiło obozowisko ze stanowiskiem artyleryjskim oraz historyczną garderobą, gdzie Turyści mieli 

okazję przymierzyć stroje z epoki. Emocji dostarczały pokazy żonglerki chorągwiami, tańca oraz mody 

dworskiej. Nie zapomniano oczywiście o najmłodszych, którzy pod profesjonalnym okiem rycerstwa 

mogli wziąć udział w warsztatach musztry, kuglarstwa, strzelania z łuku oraz w turnieju gier plebejskich. 

 

 25 lipca 2021 r.: Kulinarne Show Po Szlachecku 

 

Kolejna odsłona popularnego wśród miłośników dobrego jedzenia wydarzenia „Kulinarne Show po 

szlachecku” z szefem kuchni Arturem Sarnkiem w roli głównej. W tym roku przygotowano zupę 

gulaszową po staropolsku, której wspaniały zapach wabił Turystów na dziedziniec. W trakcie wydarzenia 

można było oglądać proces jej przygotowania, a Turyści mogli skosztować i docenić jej walory smakowe. 

Drużyna Eventów Historycznych SARMATA przybliżyła tradycje kuchni siedemnastowiecznej oraz 

zadbała, aby nikt nie opuścił murów zamku znudzony i przygotowała pokazy pojedynków. Nie brakowało 

chętnych do rzutu toporkiem oraz strzelania do tarczy. Wielką popularnością cieszyły się również stoiska 

Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Iwaniska, na których można się było zaopatrzyć w rękodzieło i 

regionalne przysmaki. 
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 31 lipca 2021 r.: „Opera na Zamku” 3 edycja festiwalu Ucho Igielne 

 

Koncert muzyki operowej w ramach trzeciej edycji festiwalu „Ucho igielne” organizowany we 

współpracy z Fundacją im. Edwarda Kusztala. Zamek Krzyżtopór został wybrany do grona zabytków 

ziemi sandomierskiej w którym gościli wspaniali artyści i melomanii z różnych stron Polski.  Przed 

publicznością wystąpił zespół muzyki wiedeńskiej Strauss Ensemble oraz soliści Renata Drozd, Jakub 

Milewski i Arkadiusz Jakus, którzy zaprezentowali muzykę Straussa, Moniuszki, arie ze słynnych oper 

oraz popularne „Time to say goodbye”.  

 

 8 sierpnia 2021 r.: Gala Walk Rycerskich 

 

Pierwsza Gala Walk Rycerskich w Krzyżtoporze okazała się wielkim sukcesem i zebrała mnóstwo 

pozytywnych opinii Turystów. Gwoździem programu był spektakl sportowy  „Gala Walk Rycerskich” – 

w wykonaniu Rycerskiej Kadry Polski. Każdy chętny, bez względu na wiek, mógł  spróbować swoich sił 

we władaniu mieczem podczas warsztatów rycerskich z instruktorami. Bractwo Rycerskie Miasta Nowa 

Dęba przygotowało pokazy żonglerki chorągwiami i tańca dworskiego oraz warsztaty kuglarstwa. 

 

 13 sierpnia 2021r.: Koncert „Polska dziękuje – w duchu Niepodległej” 

 

Największe wydarzenie sezonu, które miało miejsce w zamku Krzyżtopór pod nazwą „Polska dziękuje – 

w duchu Niepodległej” to wyjątkowy koncert upamiętniający rocznicę Bitwy Warszawskiej, ale także 

hołd dla tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny podczas wojny w 1920 roku. W widowisku wystąpiło 

89 artystów prowadzonych przez kompozytora i dyrygenta Piotra Rubika, wśród nich byli soliści Zofia 

Nowakowska, Marta Moszczyńska, Agnieszka Przekupień, Michał Gasz, Grzegorz Wilk oraz Michał 

Bogdanowicz. Koncert uświetnił: Wrocławski Chór Akademicki pod dyrekcją Alana Urbaniaka, Chór 

Parafii Garnizonowej z Kielc pod dyrekcją Edyty Bobryk, Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej oraz 

kieleckie Studio Tańca i Stylu „Rewanż” Tomasza Rowińskiego. Koncert oprócz charakteru 

patriotycznego miał za zadanie podziękować wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego 

zaangażowanym w walkę z pandemią Covid-19.  

 

 15 sierpnia 2021 r.: Jarmark Staropolski 

 

Moc atrakcji przygotowała dla Turystów Drużyna Wojów Piastowskich Jantar podczas Jarmarku 

Staropolskiego. Zwiedzający mieli okazję posłuchać opowieści o historii Polski i dawnych rzemiosłach, 

spróbować wypieków z minionych epok, odwiedzić stanowiska dawnych kupców, a nawet samodzielnie 

wybić monetę. Niezwykle popularne okazało się również stanowisko kata, gdzie można było zrobić sobie 

zdjęcia w dybach. Dzieciom emocji dostarczały gry i zabawy staropolskie. 

 

 18 sierpnia 2021 r.: Wizyta Ministra Finansów 

 

W środę 18 sierpnia w zamku Krzyżtopór miała miejsce  wizyta Ministra Finansów Pana Tadeusza 

Kościńskiego. Pan Minister został powitany przez Bractwo Rycerskie Sarmata, zwiedził obiekt i poznał 

jego historię.  
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 22 sierpnia 2021 r.: Niedziela z historią w tle 

 

W ramach „Niedzieli z historią w tle” na zamku zaprezentowało się Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów. 

W bogatym programie znalazły się pokazy fechtunku szablą polską, wystrzały z armaty, starcie rycerzy 

„Pojedynek róż” oraz satyra „Męstwo Wuja”. Chętni Turyści mogli spróbować swoich umiejętności w 

strzelaniu z łuku i rzucie toporkiem.  Ponadto na najmłodszych czekały warsztaty plastyczne Klubu 

Artystyczny Zakątek. 

 

 28 sierpnia 2021 r.: Pożegnanie Wakacji 

 

W sobotę 28 sierpnia Instytucja Kultury Zamek Krzyżopór w Ujeździe ogłosiła zakończenie wakacji. Od 

godziny 15:00 na zamkowych dziedzińcu można było spotkać Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba, 

które umilało czas wszystkim Turystom podczas warsztatów kuglarskich, pokazów tańców dworskich 

oraz historycznych zabaw dla dzieci. Klub Artystyczny Zakątek zadbał o rozwijanie talentów 

plastycznych swoich najmłodszych Turystów w trakcie warsztatów artystycznych. Na terenie obiektu 

znalazł się również mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 oraz punkt informacji o 

szczepieniach prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opatowie.  

Po zmroku rozpoczął się przez wszystkich wyczekiwany pokaz teatru światła w wykonaniu Agencji 

Artystycznej Amatum, a zaraz po nim widowiskowy pokaz Teatru Ognia Bohema pt. „W kręgu legend, 

czarów i upiorów”. Tematyką nawiązujący do legend nie tylko o zamku Krzyżtopór, ale również całego 

województwa świętokrzyskiego. Był to dzień pełen atrakcji, który z całą pewnością zostanie zapamiętany 

na bardzo długo przez wszystkich biorących w nim udział. 

 

 11 września 2021 r.: Wizyta Wicemarszałka Sejmu 

 

11 września Zamek Krzyżtopór odwiedził Wicemarszałek Sejmu Pan Ryszard Terlecki wraz ze 

Świętokrzyskimi Parlamentarzystami i działaczami Prawa i Sprawiedliwości z Województwa 

Świętokrzyskiego. W tym dniu dziedziniec zamkowy zapełniły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 

Iwaniska - Panie prezentujące rękodzieło i sztukę ludową, regionalni malarze, przedstawiciele środowiska 

pszczelarskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także szkoły z terenu naszej gminy. Nie 

zabrakło także Zespołu Dworzanie, który działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach, 

który zaprezentował swój program artystyczny. Odbył się także konkurs na najsmaczniejszą potrawę 

przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 

przeprowadziło gry i zabawy dla wszystkich chętnych dzieci.  

 

 12 września 2021 r.: Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich 

 

Wydarzenie organizowane w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Ujazdu mające na celu 

wsparcie walki z pandemią Covid-19 oraz zachęcenie i umożliwienie odwiedzającym zamek osobom 

zaszczepienie się. Przez całe popołudnie na terenie zamku działał punkt szczepień, a na wszystkich, 

którzy zdecydowali się zaszczepić czekały upominki. W programie imprezy znalazły się występy 

artystyczne w tym pokazy żonglerki chorągwi, wystrzały z armaty oraz pokazy tańca dawnego. Turyści 

mogli również zajrzeć do historycznej garderoby i przymierzyć dawne stroje. Na dzieci czekały gry i 

zabawy historyczne. Dzień uświetniła degustacja potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń 

Wiejskich Ujazd.     
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 1 – 31 października 2021r.: Wystawa Natalii Murdzy, na której prezentowane były tkaniny 

unikatowe, obiekty outdoorowe oraz malarstwo 

 

 

 13-14 listopada 2021 r.:  Święty Marcin w Krzyżtoporze 

 

W sobotę 13 listopada rozpoczął się weekend pod nazwą „Święty Marcin w Krzyżtoporze”, podczas 

którego Turyści mogli odwiedzić różne kramy, między innymi z biżuterią średniowieczną z brązu, repliką 

noży średniowiecznych, kram Bartnika i Miodosytnika oraz kram ze szkłem historycznym. Turyści mogli 

zaopatrzyć się w rękodzieło oraz skosztować staropolskich napoi i potraw. W niedzielę zaś, Bractwo 

Rycerskie Sarmata uświetniało czas spędzony na zamku gawędami i ciekawostkami historycznymi oraz 

pokazami szermierki czy obsługi broni.  

             

 6-8 grudnia 2021 r.: Warsztaty Bożonarodzeniowe 

 

Okres przedświąteczny w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór był wyjątkowo radosny i pracowity za 

sprawą warsztatów bożonarodzeniowych, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 

Ujeździe. Podczas warsztatów dzieci piekły i dekorowały pierniczki pod doświadczonym okiem Pań z 

Kół Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Łopatna, Iwanisk i Radwana. Na zajęciach artystycznych 

prowadzonych przez przewodników IKZK powstawały ozdoby choinkowe, które później zawisły na 

wspólnie ubieranych choinkach. Dzieci poznały także historię i tradycje bożonarodzeniowe.  W trakcie 

wydarzenia odbyły się również prelekcje na temat zapobiegania uzależnieniom prowadzone przez 

pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie, pedagogów ze szkoły w Ujeździe oraz 

Dzielnicowego Gminy Iwaniska – asp. szt. Radosława Krakowiaka. Specjalnym gościem był Święty 

Mikołaj we własnej osobie, który przyniósł dzieciom słodkie upominki. Podczas każdego dnia 

warsztatów dzieci odwiedzał Wójt Gminy Iwaniska Pan Marek Staniek, który wspólnie z milusińskimi 

wykonywał ozdoby świąteczne, ubierał choinkę i częstował słodkościami.  

 

 Nocne zwiedzanie PREMIUM I STANDARD 

Późnym wieczorem każdego weekendu Turyści wyruszali z pochodniami przy blasku iluminacji na 

poszukiwanie ducha Białej Damy oraz poznawali historię zamku z przewodnikiem podczas nocnego 

zwiedzania. Podczas zwiedzania PREMIUM drużyna rycerska uroczyście witała gości w bramie 

wjazdowej do zamku, zabawiała Turystów potyczkami rycerskimi, a wszyscy chętni śmiałkowie mogli 

spróbować swoich umiejętności tańca z epoki w sali balowej.  

 

 Reklama gry MMORPG „Lineage W” 

Na zamku kręcona była reklama jednej z najpopularniejszych na świecie gier MMORPG „Lineage W” 

koreańskiego studia NCSOFT. Finalny zwiastun promował grę w dniu jej premiery na rynku 

azjatyckim 4 listopada 2021 roku. Gra okazała się ogromnym hitem - przez pierwszy miesiąc od 

premiery pozostawała na pierwszym miejscu rankingu gier Google Play w Korei Południowej.  

 Prowadzone kampanie reklamowe: 

 Współpraca przy tworzeniu Paszportu Turystycznego Ziemi Opatowskiej; 
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 Reklama oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie Echa Dnia, Radia Kielce, Radia Rekord i w portalach 

społecznościowych; 

 Udostępnianie ulotek w punktach obsługi ruchu turystycznego; 

 Reklama w gazecie reklamowej EXTRA; 

 Reklama w letnim wydaniu Kuriera Turystycznego; 

 Reklama w ogólnopolskim dodatku Wakacje 2021; 

 Promowanie obiektu w audycji Sławy Bieńczyckiej pt. „Jedyne Takie Miejsce: Zamek Krzyżtopór”; 

 W plebiscycie Top Atrakcje 2021 w kategorii „Zamki i Pałace” Krzyżtopór uplasował się na podium 

na 3 miejscu. Top Atrakcje 2021 to już 10 edycja prestiżowego plebiscytu, w którym Użytkownicy 

wybierają najlepsze atrakcje w Polsce, czyli turystyczne hity lata; 

 Wyróżnienie jako najlepsze atrakcje w Polsce z certyfikatem „Polskie Szlaki polecają”; 

 

 


