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Pani Baľbara Rzeczycka
Radna Rady Miasta Żyrardowa
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W odpowiędzi na Pani wniosek złożorryw dniu 24 listopada bt. przekazuję w załączeníu
infoľmację ptzygotowanąprzez Pana Jaľosława Spychałę, p.o. Dyľektora Centrum Kultury
w Ż5,rardowie.
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Żyrardów, dnia 7 grudnĺa2015 r
Jarosław Marek Spychała
Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła ll nr 3
96-300 Żyrardów
Sz. P.

Wojciech Jasiński

Prezydent Miasta żyrardowa

W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta (PR.0003.13.2015.PRIV), w którym Pan Prezydent był upzejmy
przekazaćwniosely'zapytanie PaniRadnej Barbary Rzeczyckiej zdnia24.11.2015 odpowiadam jak następuje:

1.

Jeślidobze rozumiem intencję rzeczonego wnĺosku - Pani Radna trafnie zaobserwowała, że nowe działania

i

obsenĺujemy zdecydowany Wzrost liczby gościw CK oraz
przychodóW. Gwoli pzykładu pzytaczam poniżej dane z kina z jednego ýlko

marketĺngowe przynoszą dobre efekty

towarzysząCy temu v\,rzrost
seansu. Dla wyjaśnienia dodam. że z informacji, jakimi dysponuję wynika, że jest to rekordowa frekwencja
w historii kína LEN. Paypomnieć należy,Żebrakstrategii marketingowej popzedniej dyrekcji CK skutkował
tym, iż często bywało taĘ ze seanse były odwoływane z powodu braku widzów w kinie.
Seans w dniu 29.11.15, godz. 17:20

2.
3.

4.

5.

Niedziela

Panĺ Radna trafnie zaobsenłowała zwiększoną działalnośćCK. RzeczywiścieCK zrealizowało truykrotnie

więcej wydarzeń kulturalnych. niż planowała to popzednia dyrekcja CK. Popzednia dyrekcja CK
zaplanowała na rok 2015 około 70wydazeń, nowa dyrekcja CKzrealizowała ponad 215 w roku 2015, a
liczba ta jeszcze wzrośnie do końca roku'
Pani Radna trafnie zaobsenłowała, że w CK po raz pĺerwszy został zorganizowany zespół specjalisýcznych

za1ęć pod nalĺ,lą ,,Dzień Kreatywnej Pedagogíki'', adresowanych do Żyrardowskich Nauczycieli. W
odníesieniu do samych nauczycieli, któay prowadzili zajęcia w ramach Dnia KreaĘwnej Pedagogiki
uprzejmie informuję, że owi nauczyciele pzeprowadzili swoje zajęcia nĺeodpłatnie,specjalnie dla naszych
Zyrardowskich Nauczycieli, których przybyło pond 150.
Pani Radna trafnie zaobserwowała, że CKprzygotowało zupďnie nowe i nowoczesne projeký identyfikacji
wizualnej CK i kina LEN, które zostały entuzjastycznie pzyjęte przez Mieszkańców Żyrardowa. W
odniesieníu do kosztów opracowania nowego logo CK i Kina LEN ĺnformuję, że CK nie poniosło żadnych
dodatkowych kosztów w związku z przygotowaniem tych logoýpów. Logotypy zostaý wykonane pzez
grafika zatrudnionego w C( w ramach obowiązków wynikająrych z umowy.
Panĺ Radna trafnie zaobserwowała, Że CK pzygętowało nową i nowoczesną stronę CK oraz nową i
nowoczesną stronę kĺna LEN, a dodać naleŻy, że do tej pory W ogóle nie było osobnej strony kina LEN.
obie strony zostaĘ przyjęte entuzjasýcznie przez Mieszkańców Żyrardowa. W odniesieniu do kosztów
opracowania projektu nowej strony Kina LEN informuję, że CK nie poniosło żadnych dodatkowych kosztów

w

związku z przygotowaniem owego projektu. Projekt strony zostały wykonany przez graÍika
zatrudnionego w CK, w ramach obowĺązków wynikających z umowy. A w odnĺesĺeniudo kosztów
opracowanĺa projektu nowej strony CK informuję, Że CK nie poniosło żadnych dodatkowych kosztów w
lłliązku z prygotowaniem projektóW stron. Projekt strony zostały wykonany w ramach stałej sumy,

6.

miesięcznie 7Ärezenvowanej na obsługę strony internetowej CK'
Pani Radna trafnie zaobsenĺowała, że CK organizuje coraz więcej imprez dla podmiotów zewnętznych.
Wynika to stąd, że CK wynajmuje sale komercyjnie podmiotom zewnętŻnym, w który to sposób CK
dywersyfikuje źródła przychodów zgodnie z zaleceniami Audytorów, ktőrzy wskazalí na zaniedbania
poprzedniej dyrekcji CK również w ým vrrzględzie.

Cieszymy się, że Pani Radna dostrzega i docenĺa pozytywne efeký naszych działań, za co bardzo serdecznie Pani
Radnej dzíękujemy. Mam nadzĺeję, że odpowiedziałem w pďni i rzeczowo na wszystkie pytania Pani Radnej. W razĺe

ewentualnych dalszych pytań zachęcam Panią Radną
odpowĺedzí'

do bezpośredniego kontaktu z pzyjemnością udzielę
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