
ZARZĄDZENIE NR 95/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie opracowania i  przedstawienia Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji 
półrocznej o  przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w  2019 roku

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 
Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje :

§ 1. Przedkłada się informację półroczną o  przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w  2019 roku .

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację półroczną o  przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej Gminnego oraz Ośrodka Kultury i  Sportu w  
2019 roku Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2019 roku .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 95/2019 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 
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Stan środków obrotowych na 01.01.2019 roku    =   9 599,23 zł 

w tym:  

• stan środków na rachunku bankowym (po odliczeniu zwrotu  

dotacji z rozliczenia 2018r. – 4 882,61 zł)   = 10 204,20 zł 

• należności       =           0,00 zł 

• zobowiązania       =      604,97 zł 

 

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej za I półrocze 2019 roku 

przedstawia się następująco:  

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem 
Wykonanie 

za I półrocze 
2019r. 

% wykon. Uzasadnienie 

921     
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

        

  92116   Biblioteki         

    PRZYCHODY:         

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 65,00 2,97 4,57 
Odsetki z kapitalizacji od środków 
na rachunku bankowym 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 307,00 31,00 10,10 

Wynagrodzenie od Urzędu 
Skarbowego za terminowe 
przekazywanie podatków 
dochodowych z płac (0,3% 
przekazywanego podatku) 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu 
otrzymana przez samorządową 
instytucję kultury 

430 496,00 215 000,00 49,94 
Dotacja podmiotowa z budżetu 
Gminy Małkinia Górna 

     OGÓŁEM PRZYCHODY:  430 868,00 215 033,97 49,91   

  

    KOSZTY:         

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

1 000,00  486,55 48,65 
Świadczenia rzeczowe wynikające 
z przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

274 800,00  143 363,54  52,17 

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Małkini Górnej i 
Prostyni. 

    4110 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

47 318,00 25 802,50 54,53 
Składki płatnika na ubezpieczenia 
społeczne pracowników (17,93% 
od wynagrodzenia brutto) 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 212,00 1 778,94 55,38 
Składki płatnika na Fundusz Pracy 
(2,45% od wynagrodzeń brutto) 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 450,00 1 630,00 36,63 Wynagrodzenia z umów-zlecenia 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 994,00 6 805,10 40,04 

Zakup materiałów i wyposażenia 
związany z utrzymaniem i 
funkcjonowaniem placówki w 
Małkinia Górnej i Prostyni tj. 
środki czystości, materiały 
biurowe, akcesoria 
komputerowe, folia do okładania 
książek, papier ksero, drobne 
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wyposażenie, kwiaty na 
uroczystości, prenumerata 
czasopism, druki 

    4220 Zakup środków żywności 1 300,00 343,13 26,39 

Zakup środków żywności dla 
uczestników spotkań i imprez 
okolicznościowych 
organizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną np. „Dzień 
Babci i Dziadka, spotkania 
autorskie, spotkania czytelnicze  

    4240 
Zakup środków dydaktycznych i 
książek 

25 000,00 16 251,25 65,00 
Zakup książek i zbiorów 
bibliotecznych do placówki w 
Prostyni i Małkini Górnej 

    4260 Zakup energii 31 996,00 14 146,67 44,21 
Opłaty za dostawę energii 
elektrycznej, cieplnej oraz wody 

    4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 0,00 0,00 Usługi remontowe w placówkach 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 

Koszty z zakresu medycyny pracy 
obejmujące badania wstępne, 
okresowe i profilaktyczne 
pracowników. 

    4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 3 863,00 45,45 

Do zakupu usług pozostałych 
zaliczono koszty comiesięczne tj. 
monitoring obiektu, wywóz 
nieczystości, opłaty pocztowe, 
prowizje i opłaty bankowe, 
dzierżawę dystrybutora do wody 
w butlach oraz koszty 
jednorazowe tj. abonament 
radiowy, licencje 
oprogramowania 
antywirusowego, przegląd 
sprzętu ppoż., spektakl teatralny 
dla dzieci 

    4360 
Opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych 

2 000,00 655,49 32,77 
Koszty rozmów telefonicznych 
stacjonarnych. 

    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 96,00 24,00 
Koszty podróży służbowych 
krajowych pracowników 
(delegacje) 

    4430 Różne opłaty i składki 950,00 83,10 8,75 
Opłaty na STOART za korzystanie 
z artystycznych wykonań 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

6 379,00 4 784,00 75,00 Odpis na ZFŚS na 2019 rok  

    4480 Podatek od nieruchomości 969,00 426,00 43,96 
Podatek od nieruchomości za 
2019 rok 

    4700 
Szkolenie pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

1 800,00 0,00 0,00 
Koszty szkolenia pracowników z 
przejazdami (delegacjami) 

    OGÓŁEM KOSZTY:  430 868,00  220 515,27  51,18   

 

Stan środków obrotowych na 30.06.2019 roku    =   4 117,93 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym    =   4 541,59 zł 

• należności       =           0,00 zł 
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• zobowiązania       =      423,66 zł 

 

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 

Ponosząc powyższe koszty w I półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Małkinia Górnej z filią w Prostyni 

bardzo aktywnie zaspokajała i rozwijała potrzeby czytelnicze społeczeństwa, upowszechniała wiedzę oraz rozwój 

kultury. 
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INFORMACJA  STATYSTCZNA I OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ  ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU 

1. Część statystyczna 
           Wyszczególnienie      Ogółem GBP w Małkini                        

Górnej 

 FB w Prostyni 

                     1           2               3             4 

I.KSIĘGOZBIÓR 

1. Stan na koniec 2018 r. 

   

       50861 

       

         36466 

      

        14395 

2. Przybyło w ciągu I półr.2019 

    w tym: - z zakupu 

                - dary 

           760 

           755 

               5 

             663 

             658 

                 5                         

              97 

              97 

                0 

3. Struktura wpływów: 

     - lit. piękna dla dzieci 

     - lit. piękna dla dorosłych 

     - lit. inna 

 

           253 

           449 

             58  

 

            228 

            377 

              58  

 

              25 

              72 

                0  

4. Ubyło w ciągu I półr.2019                0                 0                 0 

5. Aktualny stan księgozbioru 

     ( 30.06.2019) 

       51621         37129         14492 

6. Struktura zbiorów: 

      - lit. piękna  dla dzieci 

      - lit. piękna dla dorosłych  

      - lit. inna           

 

       13293 

       23447 

       14881 

 

         9464 

       16614 

       11051 

 

          3829 

          6833 

          3830 

7. Ilość tyt. czasopism prenumer.  

i otrzymywanych bezpłatnie 

            29            17               12 

II.ZBIORY SPECJALNE 

- aktualny stan zbiorów 

 

            86 

 

           86 

 

             0 

III.CZYTELNICTWO 

1.Czytelnicy zarejestrowani 

ogółem w ciągu I półr. 2019  

 

          843 

 

         650 

 

          193 

2. Struktura wiekowa czytelników 

    I      -  do 5  lat 

    II    -   od lat 6 do 12 

    III   -  od lat 13 do 15 

    IV   -. od lat 16 do 19 

    V    -  od lat 20 do 24 

    VI   -  od lat 25 do 44 

    VI I -  od lat 45 do 60 

    VIII-  powyżej 60 lat 

 

              7 

          105 

            77 

            63 

            47 

          204 

          194 

          146 

 

             7 

           86 

           58 

           48 

           35 

         155 

         145 

         116 

 

             0 

           19 

           15 

           25 

           12  

           49     

           49 

           30     

3. Struktura czytel. wg zajęcia: 

    D - dzieci w wieku przedszkol. 

    M - uczniowie 

    S -  studenci 

    U - prac. umysłowi 

    P - robotnicy 

    R - rolnicy 

    I -   inni zatrudnieni 

    E -  emeryci, renciści 

    Nz - pozostali niezatrudnieni 

 

           15 

         261 

           23 

         176 

         118 

           11 

           38 

         124 

           77  

 

           15 

         205 

           16 

         140 

           80 

             5  

           32 

           93 

           64 

 

             0 

           56 

             7 

           36 

           38 

             6 

             6 

           31 

           13 

4. Wypożyczenia książek ogółem 

     - wypożyczenia na zewnątrz 

     - wypożyczenia w czytelni 

     14978 

     13101 

       1877 

     11150 

       9325 

       1825 

       3828 

       3776 

           52 
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                     1           2               3             4 

6. Struktura wypożyczeń na zewn. 

w tym: - literatura dla dzieci 

            - literatura dla dorosłych 

            - lit. z innych działów  

   13101 

     2498 

     9531 

     1072 

       9325 

       1337 

       7053 

         935 

      3776 

      1161 

      2478 

        137 

7. Odwiedziny w bibliotece 

w tym: - wypożyczalnia 

- czytelnia 

     6388 

     5462 

       926 

       4846 

       3995 

         851 

      1542 

      1467 

          75 

8. Książki udostęp. prezencyjnie 

w tym: - lit. piękna dla dorosłych 

-  lit. piękna dla dzieci 

-  lit. inna 

     1908 

         80 

       504 

     1324 

       1825 

           80 

         467 

       1278 

          83 

            0 

          37 

          46 

9. Czasop. udostępnione (ogółem)  

 w tym: - na miejscu 

             - do domu 

     1292 

     1287 

           5 

       1228 

       1223 

             5 

          64 

          64 

            0 

10. Ilość udzielonych informacji      1533        1469           64 

11. Korzystający z Internetu        161          154             7 

IV.UPOWSZECHNIANIE 

CZYTELNICTWA (formy pracy ) 

1. Spotkania autorskie  

2. Imprezy biblioteczne    

3. Dyskusje nad książką, pogadan.   

4. Lekcje biblioteczne i wycieczki 

5.Wieczory baśni i opowiadań 

6. Konkursy 

7. Wystawki, wystawy, hasła  

8. Pasowanie na czytelnika 

9. Prace techn.gry ,zabawy literac. 

10. Albumy, plakaty 

 

 

          3                         

          3 

        25 

          8 

        43 

          2 

      124 

          2 

        37 

          4 

        

 

 

            3 

            3 

           19 

             8 

           30 

             0 

         108 

             2 

           35 

             4 

 

 

            0 

            0 

            6 

            0 

          13 

            2 

          16 

            0 

            2 

            0 

             

2. Część opisowa 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE  

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki są zbiory biblioteczne, 

które systematycznie uzupełniano i uaktualniano. W ich skład wchodzą: księgozbiór, 

czasopisma i zbiory specjalne.            

 1.Księgozbiór  

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem 51621 wol. na kwotę  609.218,01 zł.        

W I półroczu 2019 r. księgozbiór uzupełniony został o 760 wol. na kwotę  16.264,25 zł.                                                       

Wpływy stanowiły zakupy nowości wydawniczych dokonane ze środków samorządowych                  

i dary otrzymane od czytelników. Na zakup książek wydano 16.251,25 zł, natomiast dary 

zainwentaryzowano na kwotę 13,00 zł.                                                                                                           

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego na zakup książek wydatkowano 

więcej o 236,70 zł. 

Ogółem do GBP w Małkini Górnej zakupiono 658 wol. i otrzymano w darze 5wol.                                 

na ogólną kwotę 14.524,47 zł , natomiast do FB w Prostyni zakupiono 97 wol. na kwotę 

1.739,78 zł.  

Księgozbiór uzupełniony został o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych                               

oraz literaturę popularnonaukową do wypożyczania na zewnątrz i korzystania w czytelni. 
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Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników w ogólnej strukturze wpływów 

literatura piękna dla dorosłych stanowiła 59% wpływów,  literatura dla dzieci i młodzieży                

–33% , a literatura z innych działów– 8%.        

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększone zostały zakupy 

nowości literatury pięknej dla dzieci i młodzieży o 14%, natomiast zmniejszono wpływy  

literatury dla dorosłych o 10 %  oraz literatury popularnonaukowej o 4%.   

Dla czytelników najmłodszych księgozbiór uzupełniony został  o poszukiwane najnowsze 

bajki ze znanymi  bohaterami oraz łatwe opowiadania  z przepięknymi ilustracjami. Nie 

zabrakło również książek  aktywizujących i poszukiwanych serii wydawniczych . Zakupiono  

m.in. książki z następujących serii: „ Psi Patrol”, „ Świnka Peppa”, Przyjazna łapka”, „Lama 

Lenka”, Pidżamersi”, „Rymowanki małej Anki”,” Przygód w bród: Już czytamy”, 

„Złowieszcze Dreszcze”, „Już czytam po angielsku : for ekspert”, „Wesołe opowieści                               

o zwierzętach” , „Fantasy dla dzieci ”, „Detektyw Zagadka” i „Bajkowa kraina dziecięcej 

wyobraźni”. 

Dla dzieci starszych i młodzieży  zakupiono poszukiwane powieści przygodowe, obyczajowe, 

fantastyczne  i nowości wydawnicze oraz książki należące do poszukiwanych serii m.in. 

„Felix, Net i Nika” , Polscy Superbohaterowie” „Nastoletnie problemy”, „Mariolka: totalny 

odjazd” Katarzyny Dembskiej, „Niemożliwi detektywi” Patrycji Zarawskiej, „O chłopcach” 

Jeny  Hana,”Podróż na koniec świata” Nicholasa Gannona i „Tajemnica nocnego pociągu 

Sylvii Bishop. 

Księgozbiór dla dorosłych uzupełniony został o nowości wydawnicze z literatury pięknej                        

i popularnonaukowej.                                                                                                                                    

Z literatury pięknej zakupiono książki wchodzące w skład serii wydawniczych zarówno 

nowych, jak i stanowiących uzupełnienia dotychczasowych cykli m.in.„ Zapach Mazur” 

Małgorzaty Mandelskiej, „Celina Stefańska” Małgorzaty Rogali, „Kres wieczności” Paulliny 

Simons, „Dwieście wiosen” Grażyny Jeromin- Gałuszki’, „Zanim nadejdzie jutro” Joanny 

Jax, „Willa pod Kasztanem” Krystyny Mirek,”Układ” Igora Brejdyganta, „Szklany tron” 

Sarah Maasy, „Kwiat paproci”  Katarzyny Bereniki Miszczuk, „Edward Popielski” Marka 

Krajewskiego, „Przecięcie” Wojciecha Nerkowskiego, ”Faye” Camilli Lacberg, „Na scenie” 

Vi Keelanda, „Sigma” Jamesa Rollins , „Perska miłość” Shukri Laili oraz powieści 

współczesnych pisarzy polskich i obcych  autorstwa m. in. Blanki Lipińskiej, Moniki  

Rępalskiej, Agnieszki Szackiej, Małgorzaty Garkowskiej, Andrzeja Ziemiańskiego, Witolda 

Gadowskiego i  Remigiusza Mroza.     

Księgozbiór popularnonaukowy uzupełniony został o literaturę  z różnych dziedzin wiedzy,    

a w szczególności z zakresu psychologii, biografii, medycyny, geografii i historii.      

Przy uzupełnianiu księgozbioru kierowano się kontynuacją serii wydawniczych, dezyderatami 

zgłaszanymi przez czytelników oraz recenzjami znajdującymi się w prasie fachowej. 

Polityka gromadzenia zbiorów zapewniła użytkownikom dostęp do nowości wydawniczych                               

z literatury pięknej i publikacji najbardziej wartościowych ukazujących się na rynku 

wydawniczym i promowanych w mediach. Wpływy nowości stanowiły powieści obyczajowe, 

przygodowe i podróżnicze, biograficzne, romanse, sensacyjno- kryminalne, thrillery, 

fantastyczne oraz książki, należące do popularnych i poszukiwanych serii wydawniczych.   

W I półroczu wpływy księgozbioru stanowiły szeroki wachlarz propozycji kierowanych                           

do czytelników w każdym wieku i wykonujących różne zajęcia. Różnorodni autorzy, ciekawe 

ilustracje, poszukiwane tytuły poszerzały wiedzę i rozwijały wyobraźnię czytelników. 

Najmłodszych użytkowników wprowadziły w świat baśni, legend  i zaczarowanych 

opowieści, pozwalały bliżej zapoznać się z ulubionymi bohaterami oraz były pomocne przy 

nauce samodzielnego czytania.                                                                                                                                                

Czytelnicy dorośli dzięki konkretnym publikacjom poszerzali swoją wiedzę  i umiejętności 

oraz  mogli znaleźć informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykają 

się w życiu codziennym.                                                                                                         
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Literatura piękna dostarczyła mnóstwo ciekawych wrażeń, niejednokrotnie pozwalała 

przenieść się w świat bohaterów i analizować ich losy oraz zapewniła możliwość 

przyjemnego spędzania wolnego czasu.  

 2. Czasopisma i zbiory specjalne 

  W I półroczu 2019 r. prenumerowano i otrzymywano bezpłatnie 29 tyt. czasopism.                                    

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego zwiększono o 9  liczbę dostępnych tytułów 

czasopism. Prenumeratą objęte były czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych typu                                                                                                                    

poradnikowego, edukacyjnego, dzienniki, prasa regionalna i lokalna oraz literatura fachowa. 

Oferta czasopism dostosowana została do potrzeb czytelników, którym oferowano m.in. 

Tygodnik Ostrołęcki, Zapiski Ostrowskie, Rocznik Ostrowski, Mazowsze. Studia Regionalne, 

Z serca Polski, Scooby Doo, Cogito, Victor Junior, Kumpel, Victor,  Poradnik Domowy, 

Claudię , Przyjaciółkę i Zdrowie. Na prenumeratę w I półroczu wydano ogółem 818,35 zł.  

Oprócz księgozbioru i czasopism biblioteka gromadzi zbiory specjalne, w skład których                                                                                                                            

wchodzą zbiory audiowizualne i zbiory elektroniczne do korzystania przez użytkowników                           

i prowadzenia zajęć kulturalnych. 

Ogólna ich ilość wynosi 86 jedn. inwentarzowych na kwotę 1.547,82 zł.  

 

 CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW 

 1. Czytelnictwo 

W I półroczu 2019 r. zarejestrowano 843 czytelników w różnym wieku i wykonujących różne 

zajęcia. Użytkownikami biblioteki są: dzieci i młodzież ucząca się, studenci, czytelnicy 

aktywni zawodowo ( pracownicy umysłowi, fizyczni, rolnicy i inni), emeryci i renciści                      

oraz pozostali niezatrudnieni.                                                                                                                              

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba zarejestrowanych osób  

zmniejszyła się o 79 użytkowników.       

W ogólnej strukturze wiekowej niezmiennie dominuje czytelnik w VI grupie wiekowej                             

(od 25 do 44 lat)  i stanowi 24,2 % ogółu czytelników.                                                                               

Najmniej zarejestrowano najmłodszych czytelników w wieku do lat 5 ( I grupa wiekowa)                     

– stanowią 0,8 % ogółu czytelników. 

Czytelnicy w pozostałych grupach wiekowych stanowią: grupa II (od lat 6 - 12) – 12,5%,                        

III  (od lat 13-15) – 9%,  IV(od lat 16 -19) – 7,5%, V(od lat 20 -24) – 6%,VII (od lat 45 – 60)           

–23%  i VIII ( powyżej 60 lat) – 17%. 

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego w strukturze wiekowej czytelników nastąpił 

wzrost czytelników w grupie I o 0,3%  oraz w grupie VII o 2% i w grupie VIII również o 2%,   

natomiast w pozostałych grupach wiekowych liczba czytelników uległa zmniejszeniu.   

W strukturze wg zajęcia największy % czytelników stanowi młodzież ucząca się – 31% 

(spadek o 2%)  oraz pracownicy umysłowi - 21% ( wzrost o 2%).                                                           

Najmniej z bibliotek korzysta dzieci w wieku przedszkolnym – 1,8% i rolników  - 1,2%. 

Pozostali czytelnicy według zajęcia stanowią: robotnicy -14% (spadek o 1%), emeryci                                            

i renciści – 14,5% (wzrost o 1,5%), pozostali niezatrudnieni   – 9% ( wzrost o 1%), inni 

zatrudnieni – 4,5 % (spadek o 1,5)  oraz  studenci – 3 % (spadek o 1%). 

 2. Wypożyczenia 

Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli ogółem 14.978 wol. (więcej o 421 wol.)                      

Zbiory biblioteczne wypożyczano na zewnątrz i udostępniano na miejscu w czytelni lub                      

w kąciku czytelniczym. 

 Na zewnątrz wypożyczono 13.101 wol. ( więcej o 971 wol.), natomiast na miejscu 

udostępniono 1877 wol. ( mniej o 115 wol.) 

Z udostępnień na zewnątrz największą poczytnością wśród czytelników cieszyła się literatura 

piękna, której wypożyczono dla dorosłych  – 73% , dla dzieci i młodzieży -19%, natomiast 

wypożyczenia literatury popularnonaukowej stanowią 8 % ogółu udostępnień.  
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Porównując analogiczny okres roku poprzedniego nastąpił wzrost wypożyczeń na zewnątrz  

literatury pięknej dla dorosłych o 2%, natomiast spadek  nastąpił w wypożyczeniach literatury 

pięknej dla dzieci i młodzieży o 1% i literatury popularnonaukowej o 1% .                                                                                                   

W I półroczu 2019 r. wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 17,8 wol. i w porównaniu                           

z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba wypożyczeń uległy zwiększeniu o 2 wol. 

na 1 czytelnika 

 

 Najczęściej wypożyczane książki w I półroczu 2019 roku.    

Najmłodsi czytelnicy wypożyczali ciekawie wydane  kolorowe bajki, bajeczki, baśnie oraz 

łatwe opowiadania m.in.  Agnieszki Stelmaszyk, Mirosławy Kwiecińskiej, Anieli 

Cholewińskiej – Szkolnik, Wiesława Drabika, Marty Krzemińskiej , a także książeczki z serii: 

„ Bleze”, „ Stacyjkowo”, „Królik Franek”, „Książeczki z półeczki”, „Pidżamersi”, „Tupcio 

Chrupcio”, „ Lama Lenka”, „Pszczółka Maja”, „Samochodzik Fenek”, „Psi patrol”, „Smok 

Maciuś”, „Już czytam” i „Czytamy bez mamy” oraz książeczki w formie rozkładanek 3D ,                                                            

z zegarem,  z dźwiękowymi przyciskami, książki zabawki, książki puzzle i dźwiękowe 

rozkładane.                 

Ponadto najmłodsi chętnie wypożyczali książeczki edukacyjne .Wśród nich największą 

poczytnością cieszyły się książeczki z serii m.in. „Zabawy z Nelą”, „Jak to działa”, „Szkółka 

dobrych manier”, „Wielkie problemy małych ludzi”, „ Historia dla najmłodszych”,                                       

„ Kubusiowe opowieści o przyjaźni”, ”Zagadki geograficzne”, „Mądra sowa opowiada”, 

„Akademia bezpiecznego dziecka”, „Jak się zachować”, „Uczucia Gucia” i „Historyczne 

śledztwo”. 

Wśród dzieci starszych i młodzieży dominowały wypożyczenia książek z serii: „Fatalna 

czarownica” Jilla Murphy, „Szkoła trzęsiportków” Pameli Butchart, „Felix, Net i Nika” 

Rafała Kosika, „Niemożliwi detektywi” Patrycji Zarawskiej, „Zapiski Luzaka” Lincolna 

Peirce, „Baśniobór” Brandona Mulla, „Kroniki Archeo”, „Odyseusze” Agnieszki Stelmaszyk, 

„Rywalki” Kierra Cassa, „Cherub” Roberta Muchamore, „Klub odrzuconych”, „Piosenka dla 

Pauli” Blue Jeansa „Saga o braciach Benedictach” Jossa Rtirlinga, „Charlotta” Neli 

Neuhausa, ” Dary anioła” Cassandry Clare i „Spirit Animals” oraz książki autorstwa Anny 

Potyry  „Charakterki i humorki” Ewy Świerżewskiej ”Wszystko dla Klary”, Fleura 

Hitchcocka „Tajemnica Scarlett” i Nicholasa Gannona „Podróż na koniec świata”. 

Od lat niezmiennym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się książki z gatunku 

fantasy, horroru i sensacji oraz  nowości dotyczące opowieści o bohaterach wampirycznych.                        

Wybory lekturowe czytelników dorosłych były bardzo zróżnicowane. Najczęściej 

wypożyczane były książki z zakresu literatury pięknej.                                                                                                                                 

Od kilku poprzednich lat niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się powieści kryminalne                                                           

i sensacyjne, a także biograficzne i przygodowe oraz książki z gatunku  tzw. literatury 

kobiecej. Znacznie mniej wypożyczana była klasyka , poezja i reportaże. 

Mężczyźni często wypożyczali powieści sensacyjne i kryminały oraz książki historyczne                                      

i przygodowe, a także powieści fantastyczne autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych 

m.in.  Kazimierza Kiljana, Marcina Wolskiego, Roberta Małeckiego, Remigiusza Mroza, 

Wojciecha Chmielarza, Ryszarda Ćwirleja, Mariusza Ziomeckiego, Maxa Czornyja, Jamesa 

Rollinsa i Vincenta Severskiego . 

Wśród wypożyczeń książek dla kobiet dominowały następujące powieści: ”Pamiętam” 

Agnieszki Janiszewskiej, „Ścigany” i „Czerwień jarzębiny” Katarzyny Michalak, „Zostań                            

ile chcesz” Anny Niemczynow, „Czas gniazdowania” Doroty Pasek, „Pozwól mi wrócić”                                                                       

i „Za zamkniętymi drzwiami” B. A. Paris, „Syn zakonnicy” Joanny Jax, „Szczęście za 

horyzontem” i „Cena szczęścia”  Krystyny Mirek, „Cień burzowych chmur” i „Łąki kwitną 

purpurą” Edyty Świętek, „ Szukam właśnie ciebie” i „Cała w fiołkach” Agnieszki Olejnik,                                                  

a także niezmiennie od lat dużą poczytnością cieszyły się powieści Nory Roberts,  Danielli 

Steel, Nicholasa Sparksa oraz Izabeli Żukowskiej, a także Joanny Opiat – Bojarskiej,    
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Manueli Kalickiej, Emily Elgar, Susan Anny Mason, Nataszy Sochy, Gabrieli Gargas, 

Elżbiety Rodzen, Agnieszki Olszańskiej i Karoliny Wilczyńskiej. 

Dużą poczytnością cieszyły się również cykle i serie wydawnicze, do których zaliczają się: 

„Stulecie winnych” Ałbeny Grabowskiej, „Siedem sióstr” Lucindy Riley, „Perska miłość” 

Laili Shukri, „Zemsta i przebaczenie” Joanny Jax, „Kwiaty Edenu” Myra Johnsona , „Spacer 

Aleją Róż” Edyty Świętek, „Lipowo” Katarzyny Puzyńskiej, „ Kroniki Belorskie” Olgi 

Gromyko oraz „Dwór cierni i róż” i „Szklany tron” Sarah Maasy  oraz „Poldark” Winstona 

Grahama i „Owoc granatu” Marii Paszyńskiej. 

Chętnie przez czytelników dorosłych wypożyczane były też  książki biograficzne m.in.                                

z serii Historie prawdziwe oraz literatura faktu i powieści z pogranicza tematyki 

psychologicznej,  przygodowej, obyczajowej  i historycznej.  

Oprócz literatury pięknej wypożyczano też książki z literatury popularnonaukowej w celu 

uzyskania poszukiwanych informacji i chętnie wypożyczana była literatura typu 

poradnikowego. Najczęściej wypożyczane były książki z następujących działów: 

psychologia – „Nie odkładaj życia na później” Joanny Godeckiej, „Powiedz to dobrym 

słowem” Iwony Majewskiej - Opiełki, „Magia zmiany” Jakuba Czrodzieja, „Asertywność”   

Roberta Alberti  i „Potęga podświadmości” Josepha Murphy 

religia – „Po drugiej stronie życia” Andrzeja Duffka, „Porzucone sutanny” Piotra Dzedzeja, 

„Imperator” Piotra Głuchowskiego   

polityka, nauki prawne i wojskowość- „Jak rozpętałem aferę taśmową” Piotra Nisztora, 

„Wszyscy ludzie Kremla” Mihaila Zygara, „Macierewicz i jego tajemnice” Tomasza Piątka,  

„Sojusznicy” Arkadiusza Stempina, „ Skazane na potępienie” Ewy Ornackiej, „ Policja bez 

munduru” Katarzyny Puzyńskiej, „25 lat niewinności” Grzegorza Głuszaka, „Bezpański” 

Jakuba Ćwieka, ”To tylko mafia” Wojciecha Sumlińskiego, „Niebezpieczne kobiety” Patryka 

Vegi oraz „Słowikowa o więzieniach dla kobiet” Artura Górskiego i „Jerzy Dziewulski                           

o terrorystach w Polsce” Jerzego Dziewulskiego 

gospodarstwo domowe - „Vademecum domowego wypieku pieczywa”, „Pani od obiadów” 

Marty Sztokfisz i „Kuchnia bez glutenu” Gretchena Browna   

medycyna - „Pozbądź się toksyn w 30 dni” Dana Cobberta , „Jelita wiedzą lepiej” Michaela 

Mosleya i „Rzeźnicy i lekarze” oraz ,„Zagadki medyczne” Martina Frei  

biografie – „Urodzeni by żyć” Wendy Holdena, „Nigdy nie upadaj” Patricia McCormick, 

„Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” Nicka Vujicica,, „Przekleństwo Swietłany” Beaty                                                            

de Robien, „Izabela” Kristiny Downey 

historia -  „ Dziewczęta z Auschwitz” Sylwii Winnik, „Wołyń. Siła traumy” Marii Fredro                             

-Bonieckiej, „Skazy na pancerzach” Piotra Zychowicza, „Dziecięcy płacz” Richarda Lukasa,                  

„Wrócę, gdy będziesz spała” Patrycji Dołowy , „Spódnica ze starej podszewki” Urszuli 

Ziober i „Dzieci duchy” Valeriei Riedesel 

geografia – „Z kamera i strzelbą przez Mato Grosso” Tony Halika, „Na oceanie nie ma ciszy” 

Dominiki Szczepańskiej, „Podróżnik WC”  Wojciecha Cejrowskiego, „Blondynka na Wyspie 

Zakochanych” Beaty Pawlikowskiej 

sport - „Himalaistki” Mariusza Sepioło, „Kajko. Jadę po swoje” Kajetana Kajetanowicza, 

„Czapkins” i „Naga Parbat” Dominika Szczepańskiego 

sztuka, muzyka, film- „Dymna” Elżbiety Baniewicz, , „Kora, Kora” Kamila Sipowicza, 

„Klara” Wojciecha Stankowskiego, „Człowiek z metalu” Marka Eglintona, „Stanisława 

Celińska” Karoliny Prawęckiej i „Czarny anioł” Angeliki Kuźniak 

reportaże-„Linia życia” Magdy Omilianowicz, „A ja żem jej powiedziała…”Katarzyny 

Nosowskiej, ”Burka w Nepalu nazywa się Sari” Edyty Stępczak, „Absurdy PRL-u” Michała 

Matysa, „Dziewczyny z Dubaju” Piotra Krysiaka, „Chcę wierzyć w waszą niewinność”  

Magdaleny Zimny-Louis, „Jądro dziwności” Petera Pomerantseva. 

Pozostałe wybory czytelników były bardzo zindywidualizowane.  
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W I półroczu 2019 r. ogółem z wypożyczalni i czytelni skorzystało 6.388 użytkowników.                            

W wypożyczalni zarejestrowano 5.462 odwiedzin , natomiast w czytelni 926.                                                            

Zarejestrowanym czytelnikom prezencyjnie w czytelni udostępniono ogółem 1.908 wol. 

literatury niebeletrystycznej oraz literatury pięknej dla dzieci i dorosłych.                                                            

Ogółem literatury  pięknej dla dorosłych udostępniono 80 wol. ( mniej o 125 wol.),                     

literatury pięknej dla dzieci  – 504 wol. ( mniej o 26 wol.), natomiast literatury 

popularnonaukowej 1324 wol.( więcej o 67 wol.)                                                                                                               

Największą liczbę udostępnień stanowiły opracowania naukowe, poradniki, informatory                                   

i leksykony z różnych dziedzin wiedzy i nauki.                                                                                       

W czytelni korzystano też z czasopism, których udostępniono 1.292 tyt. oraz wypożyczono                            

do domu 5 tyt. czasopism , natomiast czytelnikom na miejscu udostępniono 1287 tyt.    

Oprócz wypożyczania książek na zewnątrz i udostępniania prezencyjnego prowadzona była 

usługa „Książka na telefon”. Czytelnicy, którzy mieli kłopoty ze zdrowiem, osoby 

niepełnosprawne i starsze mieli możliwość zamówienia książek przez telefon z dostawą                       

do domu przez upoważnione osoby lub wolontariuszy. 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO- BIBLIOGRAFICZNA 

   Działalność informacyjno- bibliograficzna prowadzona była przez bibliotekę gminną                             

i filialną w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników biblioteki. 

W tym celu korzystano z warsztatu informacyjnego, który stanowi księgozbiór podręczny, 

katalog księgozbioru i Internet.  

W ramach działalności informacyjno- bibliograficznej użytkownikom biblioteki udzielono 

1.533 informacji tematyczno –bibliograficznych, dotyczących różnych zagadnień i tematów 

naukowych.  

Liczba udzielonych informacji, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, 

zwiększyła się o 243zarejestrowane informacje.                                                                                                            

Użytkownicy korzystali też z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz z bezprzewodowego 

Internetu na terenie biblioteki gminnej i filialnej.  

Zarejestrowano ogółem 161 korzystających z  Internetu w czytelni internetowej i naukowej                   

( mniej o 56 użytkowników). Od kilku lat obserwuje się tendencję spadkową.  

Czytelnicy chętnie korzystają z katalogu bibliotecznego na miejscu lub w wersji on-line 

dzięki któremu mieli możliwość zapoznania się z pozycjami księgozbioru i mogli wyszukać  

konkretną książkę wg autora, tytułu, fragmentu z tytułu książki, tematyki i serii wydawniczej 

oraz zapoznać się z nowościami wydawniczymi i sprawdzić dostępność książki.                                                                          

Wszyscy użytkownicy posiadający Karty Biblioteczne mogli zdalnie  rezerwować książki 

wypożyczone  przez innego czytelnika i dokonywać przedłużenia terminu zwrotu książek 

oraz sprawdzić swoje konto czytelnicze.  

 W I półroczu 2019 r. w Filii Bibliotecznej w Prostyni kontynuowano prace związane                                  

z elektronicznym wprowadzaniem książek do katalogu w bibliotecznym programie 

komputerowym. Zakończono katalog wpływów i rozpoczęto tworzenie katalogu ubytków.                    

W dalszej kolejności rozpocznie się elektroniczne wypożyczanie książek.  

 

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA   

Upowszechnianie czytelnictwa odbywało się poprzez prowadzenie różnych form 

pracy kulturalno-oświatowej wśród czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.                       

Stosowanymi formami pracy kulturalno - oświatowej prowadzonymi w bibliotece gminnej                 

i filialnej były organizowane spotkania literackie, imprezy biblioteczne, głośne czytanie                                               

i dyskusje nad książką oraz lekcje biblioteczne, warsztaty techniczne i plastyczne, a także                

gry i zabawy literackie i ruchowe prowadzone podczas spotkań z czytelnikami.                                  

Wszystkie formy pracy były bardzo zróżnicowane i dostosowane do potrzeb i zainteresowań 

użytkowników biblioteki.           
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 Stałe zajęcia z dziećmi prowadzone były w bibliotece gminnej w każdy czwartek od godz. 

14.30 do godz. 16.00 oraz okazjonalnie w innym terminie.                                                                       

 Ponadto w czasie ferii zimowych zajęcia w bibliotece gminnej i filialnej prowadzone były               

w każdy wtorek i czwartek.  

Ogółem przeprowadzono 251 form pracy kulturalno-oświatowej z udziałem 1.601 osób. 

W I półroczu 2019 roku uatrakcyjniając pracę kulturalno-oświatową biblioteka 

gminna zaoferowała dorosłym, młodzieży i dzieciom spotkania literackie.                                                                                           

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 lutego z Edytą Świętek – autorką bestsellerowej sagi 

„Spacer Aleją Róż” oraz powieści „Nowe czasy” i  wielu innych poczytnych książek. Kolejne 

dwa spotkania autorskie zorganizowane zostały z okazji  Tygodnia Bibliotek i odbyły się w 

dniu 13 maja. W godzinach przedpołudniowych Ewa Stadtmüller przeprowadziła ciekawe 

warsztaty literackie i opowiedziała o swojej twórczości licznie zgromadzonym 

przedszkolakom z Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej i pozostałym uczestnikom. 

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z Jackiem Getnerem – pisarzem , 

scenarzystą i dramaturgiem, który opowiedział o serii popularnych komedii kryminalnych,                                                              

o genialnym detektywie oraz m.in. o serialu telewizyjnym „Klan”, którego jest autorem 

scenariuszy licznych odcinków. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 137 osób. 

Dla czytelników najmłodszych w dniu 22 marca  zorganizowano spotkanie teatralne                                

pt.” Przygody Pippi Skarpetki” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Krak- Art.                                                                                

Widzowie byli zachwyceni grą krakowskich aktorów, kolorowymi kostiumami , ciekawą 

scenografią i oryginalną muzyką.                         

 Ponadto zarówno dzieci, jak i dorośli brali udział w spotkaniach bibliotecznych, które  

zorganizowane zostały z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki. Dzieci miały okazję 

nie tylko złożyć życzenia i wręczyć upominki wykonane na zajęciach bibliotecznych, ale też 

w przygotowanej części artystycznej wyrecytować wierszyki  i wspólnie świętować. 

Ogółem w imprezach bibliotecznych  uczestniczyło157osób.  

Innymi stosowanymi formami pracy kulturalno-oświatowej dla dzieci i młodzieży były 

wycieczki do biblioteki połączone z lekcjami bibliotecznymi, dyskusje nad książką, wieczory 

baśni i opowiadań , konkursy, warsztaty plastyczne i techniczne, gry i zabawy literackie oraz 

ruchowe, a także wystawki książek z okazji stałych obchodów, rocznic literackich                                                         

i historycznych.                                                                                                                             

Ogółem przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych i wycieczek z udziałem 119 dzieci 

uczęszczających na zajęcia biblioteczne lub odwiedzających bibliotekę.  

Przygotowane lekcje biblioteczne dotyczyły m.in. „Konstytucji 3 Maja”, a także 

przeprowadzone zostały z okazji przypadających rocznic urodzin lub śmierci sławnych ludzi                                                             

m.in. Joanny Papuzińskiej („Na 80 urodzinach Joanny Papuzińskiej”) i Ewy Szelburg                                      

- Zarembiny ( „100 urodziny Ewy Szelburg - Zarembiny”) oraz zajęć ( „Moc dobrego 

wychowania”, „Książka uczy i pomaga”, „Historia pisma i książki” i „Recykling- cuda                                                              

z plastiku”). 

Ulubioną przez dzieci formą pracy było głośne czytanie, które daje możliwość zetknięcia się 

z żywym słowem oraz przyczynia się do prawidłowego rozwoju moralnego i emocjonalnego 

dziecka. Przeprowadzono ogółem 43 spotkania z udziałem 520 osób, podczas których dzieci 

czytały same lub słuchały czytanych książek lub fragmentów literackich przez wolontariuszy                                            

i osoby dorosłe.  

Głośne czytanie odbyło się w bibliotece oraz  wybrane bajki i opowiadania czytane były przez 

bibliotekarkę w Przedszkolu Samorządowym w ramach akcji pt. „Cała Polska czyta 

dzieciom” i „Tygodnia Bibliotek” Spotkania czytelnicze z przedszkolakami przeprowadzone 

zostały 12 i 13 lutego oraz 14 i 15 maja. 

 Po spotkaniach głośnego czytania często prowadzone były dyskusje nad książkami lub 

fragmentami literackimi, których ogółem przeprowadzono 25 z udziałem 235 osób. 
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Na potrzeby spotkań przeprowadzono 2 konkursy błyskawiczne ze znajomości bohaterów 

książek, w których uczestniczyło 4 uczniów  

W czasie zajęć z dziećmi prowadzone były również gry i zabawy literackie oraz warsztaty 

techniczne, których przeprowadzono ogółem 37 z udziałem 387osób.                                                                           

Ogółem odbyło się 19 zajęć technicznych , podczas których wykonano m.in. świeczniki                                                                     

z masy solnej, papierowe i szmaciane pajacyki, karty okolicznościowe i ozdoby wielkanocne   

oraz przeprowadzono 18 gier i zabaw literackich m.in. zgaduj- zgadule, rebusy, quizy                                                               

i krzyżówki ,a także prowadzone były zabawy ruchowe . 

Podczas zajęć bibliotecznych wykonano 4 plakaty, które dotyczyły świąt i wydarzeń 

okolicznościowych ( „Z miłości do rodzicielki”, „Bocian biały”, „Piękna ziemia dla 

następnych pokoleń” i „Smerfy w bibliotece”).                                                                                                                                                                        

Tematyka prowadzonych zajęć była bardzo urozmaicona. Zajęcia poświęcone były m. in. 

Światowemu Dniu Poezji, Międzynarodowemu Dniu Teatru, Międzynarodowemu Dniu 

Języka Ojczystego, Międzynarodowemu Dniu Ziemi, Dniu Matki, Dniu Bociana Białego, 

świętom i ważnym wydarzeniom historycznym oraz były okazją do poznania historii pisma                         

i książki.  Wszystkie prace wykonywane przez dzieci podczas zajęć bibliotecznych 

eksponowane były na wystawie w bibliotece. 

W czasie tegorocznych ferii zimowych oprócz zajęć plastyczno-technicznych, 

komputerowych, głośnego czytania, zabaw i gier, wyświetlano filmy oraz w ramach 

programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” odbyło się spotkanie z policjantem, podczas 

którego omówiono najważniejsze zasady bezpieczeństwa i kampanię „SMARTSTOP- Patrz 

na drogę”, a każdy uczestnik obdarowany został odblaskową kamizelką otrzymaną z Urzędu 

Gminy w Małkini Górnej. 

Inną formą pracy kulturalno – oświatowej były hasła, wystawy i wystawki książek, które     

wykonane zostały z okazji rocznic literackich, historycznych, stałych obchodów, świąt                                                     

i ważnych wydarzeń w ogólnej liczbie 124.  

Do końca bieżącego roku w bibliotece gminnej znajduje się stała wystawa pt. „To jest mój 

rok” zorganizowanej z okazji obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki  przy 

współudziale z Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego dofinansowanej przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Jak co roku, tak również w I półroczu 2019 roku, dla uczniów najmłodszych klas szkoły 

podstawowej, zorganizowano 2 uroczystości pn. „ Pasowanie na czytelnika”, której celem 

było nie tylko zapoznanie uczniów z biblioteką i zasadami korzystania  z księgozbioru, ale                     

przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań książką  i ukazanie korzyści wypływających                                  

z kontaktu uczniów z książką.                                                                                                                          

W uroczystościach udział wzięło 42 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2                         

im. F. Chopina w Małkini Górnej . 

Ponadto promując czytelnictwo Biblioteka stale włączała się do udziału w ogólnopolskich 

akcjach czytelniczych.  

W I półroczu 2019 r. po raz kolejny brała udział w obchodach  XVI Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem „# biblioteka” i trwał od 8                  

do 15 maja.  

W ramach obchodów w bibliotece gminnej zorganizowano 2 lekcje biblioteczne, których 

tematem była historia pisma i książki oraz rola książki w życiu. W lekcjach brały udział 

dzieci uczestniczące w czwartkowych zajęciach oraz przedszkolaki z grupy „Zajączki”                               

i „Motylki” Dzieci zapoznały się z etapami rozwoju pisma i książki ich zmieniającą się 

postacią oraz funkcją na przestrzeni wieków . W części warsztatowej dzieci wykonały 

piktogramy, pisały na „glinianych tabliczkach”, ozdabiały inicjały liter oraz podejmowały 

próbę pisania ptasim piórem i atramentem, przeprowadzono 2 spotkania autorskie , a także 

przygotowano wystawę pt. „Historia pisma i książki”.  
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Odbyły się również spotkania głośnego czytania w Przedszkolu Samorządowym w Małkini 

Górnej i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni . Wybrane teksty literackie 

czytane były przez bibliotekarkę z biblioteki gminnej i biblioteki filialnej.                                                                                                                                                 

Po raz kolejny biblioteka gminna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej                             

w Małkini Górnej , Szkoła Podstawowa w Orle i Zespół Szkół im. S. Staszica brały udział                

w ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam, która odbyła się 7 czerwca o godz.10.00                            

i polegała na jednoczesnym czytaniu książek przyniesionych przez siebie lub otrzymanych                 

z biblioteki. Czytano przed szkołą lub w szkole. Akcji towarzyszyły okolicznościowe hasła                                                                                  

i plakaty. Miała na celu, nie tylko pobicie rekordu czytania w jednym momencie, ale  przede 

wszystkim promowanie czytelnictwa.  

Stale biblioteka uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom czytając wybrane książki lub 

fragmenty podczas spotkań bibliotecznych w bibliotece gminnej i filialnej.  

Inną formą promującą czytelnictwo było zachęcanie najmłodszych do czytania poprzez 

systematyczne uaktualnianie „Kącika Malucha” o najnowsze książki wydane w różnej formie                  

i kształcie oraz eksponowanie nowości wydawniczych  na oddzielnym regale w wypożyczalni 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.   

Ponadto dla czytelników dorosłych Polecano Książkę Przez Innych Czytelników, którą warto 

przeczytać.  

W ramach promocji zbiorów bibliotecznych i prowadzonej działalności kulturalno                               

- oświatowej wszelkie informacje zamieszczane były w siedzibie biblioteki, na stronie www, 

facebooku i zaproszeniach.                                                                                                                                              

Wszystkie organizowane różnego rodzaju formy pracy kulturalno- oświatowej miały na                   

celu promowanie książki i czytelnictwa oraz przysposobienie czytelników do korzystania                              

z biblioteki, a także zwiększenie ich aktywności czytelniczej i rozbudzenie motywacji                             

do pogłębiania wiedzy i aktywności twórczej oraz miłe spędzenie wolnego czasu. 

 

 

 

Małkinia Górna, dnia 18.07.2019 r. 

 

DYREKTOR 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 w  Małkini Górnej 

 

             mgr  Lidia Kowińska  
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Zał. Nr 2  

do Zarządzenia Nr 95/2019 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA  

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  

W MAŁKINI GÓRNEJ 

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU 
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Stan środków obrotowych na 01.01.2019 roku    =    - 418,92 zł 

w tym:  

• stan środków na rachunku bankowym    = 12 654,32 zł 

• należności       =           0,03 zł 

• zobowiązania       = 13 073,27 zł 

 

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za I półrocze 2019 roku 

przedstawia się następująco:  

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem 
Wykonanie 

za I półrocze 
2019r. 

% 
wykon. 

Uzasadnienie 

921     
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

        

  92109   
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

        

    PRZYCHODY:         

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

14 000,00 8 471,94 60,51 
Dochody z najmu sali i placu 
GOKiS, wynajem terenu na MNN 
pod Lunapark 

  0830 Wpływy z usług 24 000,00 49 200,00 205,00 

Opłaty startowe za bieg „Tropem 
Wilczym”, bilety wstępu na 
kabaret, wpływy z usług 
reklamowych firm na MNN i 
wyłączność na obsługę dystrybucji 
i sprzedaży na MNN, z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. 
Mazowieckiego za organizację 
koncertu Natalii Szroeder na MNN 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 3,74 7,48 
Odsetki z kapitalizacji od środków 
na rachunku bankowym 

  0960 
Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej 

15 000,00 19 500,00 130,00 
Otrzymane darowizny pieniężne na 
festyn Małkińska Noc 
Nadbużańska 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 61,00 87,14 

Wynagrodzenie od Urzędu 
Skarbowego za terminowe 
przekazywanie podatków 
dochodowych z płac (0,3% 
przekazywanego podatku) 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu 
otrzymana przez samorządową 
instytucję kultury 

900 000,00 346 000,00 49,94 
Dotacja podmiotowa z budżetu 
Gminy Małkinia Górna 

     OGÓŁEM PRZYCHODY:  953 120,00 423 236,68 44,41   

  

    KOSZTY:         
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    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

1 800,00  461,68 25,65 
Świadczenia rzeczowe wynikające 
z przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

  3030 
Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

15 000,00 8 573,00 57,15 
Ekwiwalenty sędziowskie MKS i 
UKS, diety zawodników MKS 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

349 600,00  181 214,35  51,83 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Małkinia Górnej 

  4090 Honoraria 5 000,00 2 000,00 40,00 

Wynagrodzenia dla osób 
fizycznych za wykonanie 
programów artystycznych – 
występ Kabaretu Czwarta Fala 

    4110 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

59 590,00 29 749,63 49,92 

Składki płatnika na ubezpieczenia 
społeczne pracowników i 
niektórych umów-zlecenia 
(17,93%, od 1.04 17,61% od 
wynagrodzenia brutto) 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 018,00 2 700,72 53,82 
Składki płatnika na Fundusz Pracy 
(2,45% od wynagrodzeń brutto) 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 500,00 52 048,00 57,51 

Wynagrodzenia z umów-zlecenia z 
osobami fizycznymi comiesięcznie 
opłacanymi tj. konserwator 
urządzeń elektrycznych, instruktor 
koła plastycznego, 
lekkoatletycznego, prowadzenia 
warsztatów muzycznych z 
zespołem ludowym Małkinianka i 
chórem Cantilena, instruktorzy 
MKS i UKS oraz z umów-zlecenia i 
umów o dzieło na pokazach, 
prelekcjach i imprezach 
organizowanych przez GOKiS 

  4190 Nagrody konkursowe 8 800,00 718,68 8,17 

Nagrody konkursowe na konkursy 
organizowane przez GOKiS tj. 
konkurs recytatorski „Warszawska 
Syrenka”, turniej szachowy, 
konkurs plastyczny 

    4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 

89 000,00 17 849,02 20,06 

Zakup materiałów i wyposażenia 
związany z utrzymaniem i 
funkcjonowaniem placówki tj. 
środki czystości, materiały 
biurowe, akcesoria komputerowe, 
papier ksero, drobne wyposażenie, 
kwiaty na uroczystości, materiały 
niezbędne do przygotowywania 
imprez organizowanych przez 
GOKiS, stroje sportowe, woda, 
sprzęt sportowy dla zawodników 
MKS i biegaczy, trawa, nawóz, 
paliwo do kosiarek w ramach 
utrzymania stadionu, materiały i 
narzędzia do remontu budynków 
na stadionie 

    4220 Zakup środków żywności 22 800,00 8 575,50 37,61 

Zakup środków żywności dla 
uczestników spotkań, imprez 
okolicznościowych, konkursów, 
turniejów organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

    4260 Zakup energii 17 400,00 10 735,37 61,70 
Opłaty za dostawę energii 
elektrycznej, gazu do ogrzewania 
oraz wody 
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    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 Usługi remontowe. 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 593,50 64,84 

Koszty z zakresu medycyny pracy 
obejmujące badania wstępne, 
okresowe i profilaktyczne 
pracowników i zawodników MKS. 

    4300 Zakup usług pozostałych 258 000,00 215 597,83 83,57 

Do zakupu usług pozostałych 
zaliczono koszty comiesięczne tj. 
monitoring obiektu, wywóz 
nieczystości, opłaty pocztowe, 
prowizje i opłaty bankowe, 
abonament telewizji kablowej, 
reklama planszowa w telewizji 
kablowej oraz koszty jednorazowe 
tj. abonament RTv, licencje 
oprogramowania antywirusowego, 
przegląd sprzętu ppoż, okresowa 
kontrola stanu technicznego 
Budynku GOKiS i stadionu, 
przegląd i badania okresowe 
urządzeń na placu GOKiS, przewóz 
zawodników MKS na mecze, 
przejazdy sędziów na mecze MKS i 
UKS, przewozy dzieci z kół 
zainteresowań na wycieczki, 
biegaczy na zawody, ludowych 
zespołów na występy oraz różnego 
rodzaju usługi związane z 
organizowanymi przez GOKiS 
imprezami, festynami i piknikami 
tj. koncerty zespołów 
artystycznych, obsługa techniczna 
sceny, oświetlenia, nagłośnienia, 
ochrona imprez, zabezpieczenia 
medyczne, usługi hotelowe i 
gastronomiczne itp. 

    4360 
Opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych 

4 000,00 885,75 22,14 
Koszty rozmów telefonicznych 
stacjonarnych. 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 300,00 729,00 22,09 
Koszty podróży służbowych 
krajowych pracowników 
(delegacje) 

    4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 3 442,60 23,74 

Składki ZAiKS i STOART, opłaty na 
rozgrywki i turnieje zawodników 
MKS, ubezpieczenie imprez, 
ubezpieczenie mienia GOKiS od 
ognia i kradzieży, ubezpieczenie 
NNW osób uczestniczących w 
kulturze fizycznej tj. MKS, UKS i 
biegaczy 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

7 767,00 5 825,00 75,00 Odpis na ZFŚS na 2019 rok  

    4480 Podatek od nieruchomości 2 345,00 1 170,00 49,89 
Podatek od nieruchomości za 2019 
rok 

    4700 
Szkolenie pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

1 700,00 0,00 0,00 
Koszty szkolenia pracowników z 
przejazdami (delegacjami) 

    OGÓŁEM KOSZTY:  962 120,00  544 869,63  56,63   
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Stan środków obrotowych na 30.06.2019 roku    =       - 122 051,87 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym    =   5 078,74 zł 

• należności       = 30 300,00 zł 

• zobowiązania       =          157 430,61 zł 

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 

Ponosząc powyższe koszty w I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkinia Górnej zorganizował 

następujące imprezy: 

XXVII Finał WOŚP  

13 stycznia w Małkini Górnej sztab WOŚP działający przy małkińskim GOKiS wspierał leczenie dzieci. Za 

jego pośrednictwem do puli przeznaczonej na ratowanie zdrowia najmłodszych dołożyli się - obok 

mieszkańców gminy Małkinia Górna - także mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, Ciechanowca, Węgrowa, 

Ostrołęki i… kierowcy przejeżdżający przez Małkinię. Od godziny 8.00 na ulicach Małkini kwestowało 47 

wolontariuszy. Ponadto 4 wolontariuszy kwestowało w Prostyni, a 6 w Ostrowi.  

Jak co roku w ramach finału WOŚP w małkińskim GOKiS odbyła się zbiórka krwi i bieg pod hasłem „Policz 

się z cukrzycą”. W Akcji Krwiodawstwa 9 pań i 36 panów oddało łącznie 20,25 l krwi.  

W XIII biegu WOŚP wzięło udział 16 pań, 49 panów, diabeł (w stroju roboczymi i z widłami) oraz 2 psy 

(owczarek belgijski malinois Viki biegł w WOŚP po raz drugi, owczarek niemiecki Rosa wystartował po raz 

pierwszy). Biegacze z klubów MKB TEAM, „Ostrów Biega”, „Aktywni Węgrów” oraz Morsy z Ostrowi i 

biegacze niezrzeszeni pokonywali dystans od 1 km do 15,5 km. Przed startem każdy biegacz zasilił pulę 

WOŚP kwotą co najmniej 20 zł. 

Od godziny 18.00 na scenie w GOKiS szaleli muzycy – DJ Rawa, LOUKAS, MEGASTARS i DYSTANS, a 

sztab WOŚP podliczał zawartość puszek.  

Wolontariusze kwestujący w Prostyni zebrali 912 zł 1 gr, zbiórka w Ostrowi przyniosła 4530 zł 27 gr i 18,83 

euro. Rodzice dzieci z przedszkola wpłacili 362 zł, a biegacze uzbierali 1547 zł 14 gr. W sumie o godz. 19.30 

w kasie sztabu WOŚP znajdowało się 21.785 zł 74 gr.  

Sprawnie przeprowadzona licytacja przyniosła bardzo pozytywny efekt. Hojnych nabywców znalazły niemal 

wszystkie licytowane przedmioty, a do kasy wpłynęło 5459 zł.  

Bilans zbiórki prowadzonej przez małkiński sztab WOŚP to w sumie: 

• 27.244,74 zł,  

• 29,71 €,  

• 5 £,  

• 2 hrywny,  

• 4.600 rubli,  

• 500 forintów,  

• srebrna biżuteria. 

 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 1 

Pierwszy bieg XX edycji Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbył się 25 stycznia 2019 r. 

Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Małkini Górnej i Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM. 

W ramach XX Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbędzie się 7 biegów przełajowych w 
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trzech kategoriach: 

I kategoria  - rocznik 2007 i młodsi –  dystans 1000 m 

II kategoria -  roczniki 2006 – 2004 – dystans 1800m 

III kategoria -  rocznik 2003 i starsi – dystans kobiet 3600 m, dystans mężczyzn 5400 m 

Biegi odbywają się ze startu wspólnego dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej, podział na 

kategorie dziewcząt i chłopców odbywa się na mecie. 

W pierwszym biegu XX Grand Prix Małkini Górnej wystartowało 40 zawodników. 

 

Zimowe Ptakoliczenie  

Po raz czwarty w Małkini Górnej odbyło się 15. Zimowe Ptakoliczenie. Ptaki zimujące w sąsiedztwie siedzib 

ludzkich policzyli członkowie koła ornitologicznego działającego przy małkińskim GOKiS. 

Ostatni weekend stycznia to czas liczenia ptaków w ogrodach, parkach i na skwerach. Od piętnastu lat 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - organizator Zimowego Ptakoliczenia – na podstawie 

wyników obserwacji prowadzonych indywidualnie i w grupach z przewodnikiem przygotowuje zestawienie 

informujące o liczebności poszczególnych gatunków oraz wskazuje na ciekawe zjawiska zachodzące w ptasim 

świecie. 

W dn. 29.01.19 r. obserwacje na osiedlu przy ul. Leśnej, w ogródkach działkowych i nad Bugiem 

przeprowadziła grupa pod opieką Eweliny Puścian i Hanny Chromińskiej. 20 osób w wieku od lat 2 do 60+ 

zaobserwowało 304 osobniki z 17 gatunków. Po zakończeniu spaceru podsumowano obserwacje i 

przeprowadzono błyskawiczny konkurs na temat ptaków spotykanych zimą w parkach i ogrodach. 

 

W dniach 28 stycznia – 8 lutego GOKiS przeprowadził następujące działania na FERIE 2019: 

28 stycznia – "W Krainie śniegu" odbyły się wesołe zabawy i animacje w wykonaniu Teatr Edukacji i 

Profilaktyki "Maska" z Krakowa. 

28 stycznia – klub MKB TEAM przeprowadził zajęcia sportowe na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini 

Górnej. 

28 stycznia – odbyły się zajęcia relaksacyjne dla młodzieży i dorosłych - „Yoga – medytacja na co dzień”. 

29 stycznia – przeprowadziliśmy spotkanie z hodowcą płazów (żab z trzech kontynentów). 

29 stycznia - studia KRAK-Art z Krakowa wystawiło teatrzyk pt „Lodowa kraina”. 

30 stycznia – odbył się „Zimowy Turniej Szachowy” do lat 16, prowadzony przez  Akademię Szachowa 

Sobocińscy. 

31 stycznia – zorganizowaliśmy rozgrywki w tenisa stołowego do lat 12.  

1 lutego – przeprowadziliśmy Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. 

1 lutego – odbyły się trening sportowy z MKB TEAM na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini Górnej. 

2 lutego – zorganizowaliśmy Wieczór kabaretowy podczas, którego wystąpiła „Czwarta Fala”. 

4 lutego – Studio artystyczne „Ssmyk” z Białegostoku wystawiło teatrzyk pt: „Królewski medalion”.  

4 lutego – odbyły się zajęcia relaksacyjne dla młodzieży i dorosłych - „Yoga – medytacja na co dzień”. 

5 lutego - Studio teatralne KRAK-Art z Krakowa wystawiło teatrzyk pt: „Łakocie Jasia i Małgosi”.  

5 lutego – zorganizowaliśmy zajęcia taneczne HIP-HOP. 

6 lutego – przeprowadziliśmy Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. 

8 lutego – wykonywaliśmy maski karnawałowe na zajęciach plastycznych „Karnawałowe inspiracje”. 

8 lutego – odbył się Karnawałowy bal maskowy dla dzieci. 
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Koncert zespołu Belfer's Band  

14 lutego w naszym ośrodku z repertuarem walentynkowym zaprezentował się zespół Belfers Band. Występ 

odbył się w kameralnej atmosferze, a słuchacze razem z zespołem mieli możliwość odśpiewania licznych 

przebojów. 

 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 2 

22 lutego odbył się 2 bieg XX Grand Prix. W zawodach wystartowało 55 biegaczy. 

 

Tropem Wilczym 2019 

3 marca 2019 roku po raz kolejny w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych został 

zorganizowany Bieg Tropem Wilczym.  Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom 

antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia działającego w latach 1944 – 1963, szerzenie wiedzy 

na ten temat oraz popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności. 

Bieg rozpoczął się o godzinie 1200 sprzed Urzędu Gminy, skąd uczestnicy wystartowali, aby pokonać trasę 

w zależności od własnych możliwości o długości 1963, 3926 lub 5889 metrów. Każdy uczestnik otrzymał 

pakiet startowy. W biegu wzięli udział między innymi członkowie klubu MKB TEAM,,,Ostrów Biega” oraz 

klubu Nordic Walking. Łącznie w biegu wystartowało 170 biegaczy. 

Po zakończeniu biegu jego uczestnicy mogli rozgrzać się wojskową grochówką i ciepłymi napojami. Wzorem 

roku ubiegłego grupa rekonstruktorsko - historyczna „Narew” z Łomży zaprezentowała broń z okresu II 

wojny światowej oraz sposoby posługiwania się nią. Korzystając z okazji ogólnopolski organizator akcji, czyli 

Fundacja Wolność i Demokracja zorganizował kwestę na leczenie i rehabilitację Małgosi Późnickiej i Bartka 

Orzechowskiego. Nasi harcerze kwestowali na terenie imprezy. 

Podczas uroczystości przedstawiciele Władz Gminy Małkinia Górna: Wójt Gminy Pani Bożena Kordek, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Bogdan oraz Radny Rady Gminy Pan Krzysztof Kołota złożyli 

kwiaty przy pomniku Żołnierzy Wyklętych w Glinie. 

 

Dzień Kobiet 

Tegoroczne obchody Dnia Kobiet uświetnił Elvis Presley. Tak naprawdę w postać króla rock and roll'a” wcielił 

się Piotr Bugzel -, który Elvisem jest od 30 lat. Cieszy się sporym uznaniem, jako odtwórca Elvisa Presleya 

występuje od roku 1989. Jego interpretacje największych przebojów Elvisa są wysoko cenione przez jurorów 

w kraju i za granicą, m.in. w I edycji popularnego programu telewizyjnego „Mam Talent” i organizowanych 

przez BBC „European Elvis Night”.  

Na sceniczny wizerunek Elvisa w interpretacji Piotra Bugzela składa się charakterystyczna fryzura, strój, w 

jakim Elvis występował w latach 70. i ciepły baryton przywołujący wspomnienia młodych lat. 

Podczas specjalnego koncertu dla pań Piotr Bugzel wykonał wiązankę największych przebojów Elvisa. Ze 

sceny zabrzmiały mi. in. utwory “Sweet Caroline”, „Blue Suede Shoes”, „Love Me Tender”, „Viva Las 

Vegas!”, “Can't Help Falling In Love”, „Always On My Mind”. 

Podczas występów Piotr Bugzel przypomina także o najważniejszych faktach z życia Elvisa. Panie, które 

prawidłowo odpowiadały na pytania o początki jego kariery i jego życie rodzinne, były nagradzane płytami. 

Wizytę Elvisa w GOKiS zakończył wspólny taniec, sesja zdjęciowa i okolicznościowe życzenia.  

 

Warszawska Syrenka 

18 marca zorganizowaliśmy eliminacje gminne do 42. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". 

Uczestniczyło w nich 25 recytatorów. Eliminacje wyłoniły reprezentantów gminnych na etap powiatowy, a 

zostali nimi: Julia Bujakowska, Maria Perzan, Aleksandra Małecka, Magda Skoneczna, Mateusz Mazurek, 

Damian Zyśk, Wiktoria Talarek, Łucja Roguska, Weronika Decyk.  

 

Id: 9A962568-0579-4049-9849-B8CDF9C29B52. Podpisany Strona 22



XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 3 

22 marca odbyły się kolejne zawody biegowe z cyklu XX Grand Prix. W zawodach wystartowało 70 biegaczy. 

 

Noc Sów 

Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne prowadzone i koordynowane przez stowarzyszenie Ptaki 

Polskie od roku 2013. Celem Nocy Sów jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym informacji i 

ciekawostek o sowach oraz o potrzebie i sposobach ich ochrony. Noc Sów odbywa się w okresie dużej 

aktywności wokalnej sów. Przy odrobinie szczęścia uczestnicy mogą usłyszeć głosy, którymi sowy oznaczają 

terytoria i przywołują partnerów.  

Scenariusz Nocy Sów zależy od pomysłowości i możliwości przewodnika prowadzącego wydarzenie, a także 

od liczebności grupy, jej składu i kondycji uczestników. Wydarzenie Nocy Sów może mieć charakter 

zamknięty (liczba uczestników jest ograniczona) lub otwarty (wszyscy goście są mile widziani). 

W części teoretycznej wszystkich wydarzeń odbyły się wykłady i prezentacje gatunków sów występujących 

w Polsce, pokaz filmu Artura Tabora oraz sowi quiz. Oprawę  plastyczną wydarzeń Nocy Sów 2019 stanowiła 

wystawa  „sowich” gadżetów „Sowy w kuchni, sowy w sypialni”. Jak co roku na wystawie znalazły się 

carvingowe ozdoby (kwiaty z kalarepy i sowa z melona) przygotowane przez Technikum Gastronomiczne z 

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. W GOKiS uczestnicy obejrzeli także wystawę fotograficzną 

„Sowy duże i małe”a także odbył się „sowi” konkurs plastyczny. 

Nietypowym zakończeniem Nocy Sów 2019 w powiecie ostrowskim był „Poranek z sowami”, który w dn. 

05.04.2019 r. w małkińskim GOKiS poprowadziła Hanna Chromińska. W „poranku z sowami” wzięło udział 

50 przedszkolaków pod opieką Beaty Rukat, Arlety Polińskiej i Ewy Tyszko. 

„Biedronki”, Wiewióreczki” i „Pszczólki” z małkińskiego przedszkola samorządowego obejrzały sowią 

wystawę, poznały 13 gatunków sów występujących w Polsce, wysłuchały opowieści o życiu sów, a następnie 

wzięły udział w „sowich” zgadywankach. 

 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 4 

5 kwietnia odbył się kolejny bieg Grand Prix. W zawodach wystartowało 60 biegaczy. 

 

Akcja krwiodawstwa 

6 kwietnia zorganizowaliśmy drugą akcję dla małkińskich krwiodawców. 

 

Operacja Rzeka 

Zainicjowana przez kwartalnik „Kraina Bugu” Operacja Czysta Rzeka to pierwsza w historii skoordynowana 

akcja społecznego sprzątania brzegów dużych rzek, ich dopływów oraz starorzeczy i małych akwenów.  

W powiecie ostrowskim udział w akcji zgłosił jedynie utworzony przy małkińskim GOKiS Sztab 71 „Bug – 

Kiełczew”.  

W gminie Małkinia Górna działania w ramach Operacji Czysta Rzeka odbyły się 26 kwietnia 2019 r. Brzegi 

Bugu, starorzeczy i rowów w okolicy Kiełczewa oczyściło 29 uczniów klas VI-VIII ze Szkoły 

Podstawowej  w Kiełczewie pod opieką Eweliny Puścian, Hanny Chromińskiej i Sylwii Kozłowskiej. 

W ciągu 4 godzin wolontariusze zebrali 32 worki różnego typu odpadów – przed wszystkim szklanych i 

plastikowych oraz   kilkanaście sztuk odpadów wielkogabarytowych -  opon, sprzętu AGD, telewizorów, 

opakowań po materiałach budowlanych i ceramiki budowlanej. 

Kierująca Sztabem 71 „ Bug – Kiełczew” Ewelina Puścian wysoko ocenia zaangażowanie w Operację Czysta 

Rzeka młodych wolontariuszy z Kiełczewa oraz grupy osób, które spontanicznie przyłączyły się do akcji. 

„W ramach Operacji Czysta Rzeka w gminie Małkinia Górna zostało oczyszczone nieco ponad 5 km brzegów 

Bugu, starorzeczy i cieków wodnych w okolicach Kiełczewa oraz kilkaset metrów brzegów Bugu w 
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Podgórzach Gazdach. Zadowolenie z efektów naszej pracy psują widoki reszty linii brzegowej Bugu. 

Imponujących rozmiarów „dzikie” wysypiska butelek, puszek po napojach, folii i gruzu zalegają nad Bugiem 

w wielu miejscach. Obrzydliwie wygląda wysypisko przy nowym moście, fatalną wizytówką gminy są także 

strzępy folii wiszące na krzakach, opony w rowach i butelki w lasach. Operacja Czysta Rzeka zwróciła uwagę 

na skalę problemu, ale go nie rozwiązała. Sztab 71 „ Bug – Kiełczew” rozważa możliwość przekształcenia w 

naszej gminie Operacji Czysta Rzeka w działalność cykliczną, bo stopień zaśmiecenia okolic akwenów i lasów 

jest porażający.” 

 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 5 

17 maja odbył się piaty bieg XX Grand Prix. W zawodach wystartowało 55 biegaczy. 

 

Pomajówka w Rostkach Wielkich 

19 maja 2019 roku w parku w Rostkach Wielkich już po raz czwarty została zorganizowana „Majówka”. 

Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Radny oraz Sołtys i Rada Sołecka Rostek Wielkich. 

W tym  roku „Majówka” została zorganizowana pod hasłem „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, stąd też 

w programie znalazły się informacje i konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, które były sprawdzianem, ile 

wiemy o wspólnocie, w której jesteśmy członkami od 15 lat.    

„Majówkę” tradycyjnie rozpoczęły rozgrywki sportowe: mecz piłki nożnej dzieci oraz piłki siatkowej - Rostki 

Wielkie kontra Zawisty Nadbużne. Podczas tegorocznego pikniku nie zabrakło profilaktyki zdrowotnej. 

Można było skorzystać z bezpłatnych porad medycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyki 

chorób układu krążenia pod hasłem „Teraz Serce”. Zainteresowani  w szczególności skorzystali z badania 

EKG serca, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania poziom cukru we krwi. 

Podczas niedzielnej imprezy zostały zorganizowane liczne konkursy,  gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci 

oraz dorosłych. Było przeciąganie liny, bieg w workach po torze z przeszkodami, konkurs piosenki: „Śpiewać 

każdy może – piosenki znane i lubiane”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkurs kulinarny 

„Muffinkowe dekoracje”. 

Tradycyjnie na „Majówkowej” scenie pojawili się soliści z Gminnego Chóru Dziecięcego. Po nich wystąpił 

zespół ludowy „Małkinianka” w odświeżonym składzie, pod kierunkiem Pana Wiesława Sienickiego, a koło 

godziny 19:00 dla uczestników pikniku zagrał zespół Dystans.  

 

XVIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej - Piknik Rodzinny Dwójki  

2 czerwca na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył się Piknik Rodzinny Dwójki. 

W programie nie mogło zabraknąć występów artystycznych dzieci z SP nr2, konkursów i zabaw z Teatrem 

Pana O. Odbył się także bieg rodzinny oraz pokaz UKS Dwójka i pokaz kulinarny uczniów ZS im. St. Staszica. 

W drugiej części imprezy wystąpiły przedszkolaki z terenu naszej gminy w XVIII Przeglądzie Piosenki 

Przedszkolnej. Na zakończenie biesiady zagrał zespół Dystans. 

 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 6 

14 czerwca odbył się szósty bieg z cyklu XX Grand Prix, ostatni przed przerwą wakacyjną. W zawodach 

wystartowało 55 biegaczy. 

 

Mobilne Kino 7D 

18 czerwca gościliśmy Mobilne Kino 7d. Przez 4 godziny za symboliczne opłatą amatorzy mini horrorów 

mogli oglądać straszne animacje w technice 7D. 
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Małkińska Noc Nadbużańska – Letnie Granie RDC 

W dniach 22 – 23 czerwca 2019 roku na łęgach nadbużańskich po raz dwudziesty została zorganizowana 

dwudniowa impreza plenerowa, w tym roku pod nazwą: Małkińska Noc Nadbużańska – Letnie Granie Radia 

Dla Ciebie, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz 

Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery. 

Organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Gminy w Małkini Górnej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

oraz Radio Dla Ciebie. W tym roku impreza zyskała szczególny charakter za sprawą prowadzących Pani 

Justyny Sieniawskiej oraz Pana Marka Wiernika, których głosy doskonale znane są nam wszystkim z Radia 

Dla Ciebie. To ich profesjonalizm oraz wspaniały kontakt z publicznością mieliśmy okazję obserwować przez 

dwa dni imprezy. 

Pierwszego dnia w sobotnie popołudnie, jako pierwszy na scenie wystąpił  Gminny Chór Dziecięcy pod 

kierunkiem Pani Grażyny Długoborskiej, Pani Ewy Jakubik oraz Pani Anny Małeckiej. 

Podobnie jak w roku ubiegłym niespodzianką pierwszego dnia imprezy, był pokaz skoków spadochronowych 

w wykonaniu pięciu spadochroniarzy z lotniska w Grądach. 

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia imprezy nie zabrakło dobrej muzyki. W sobotę na scenie wystąpił 

zespół IGNU oraz ROXANNE grający największe przeboje szwedzkiego Roxette. Była to wspaniała podróż 

w czasie do lat 80 i 90 ubiegłego stulecia.  

Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia imprezy była Natalia Szroeder, której fani już na kilka godzin przed 

występem gromadzili się na łęgach nadbużańskich, by wieczorem podczas koncertu spotkać się z piosenkarką. 

Artystka dała pokaz nie tylko wokalnych umiejętności, ale także wspaniałego kontaktu z publicznością. 

Przez cały weekend prezenterzy Radia Dla Ciebie przeprowadzali wśród  uczestników festynu ciekawe 

konkursy. Zarówno młodsi, jak i starsi mogli wziąć w nich udział, a  towarzyszyła temu spontaniczność 

i radosna atmosfera. Tradycyjnie można było skorzystać z licznych stoisk handlowych i gastronomicznych, 

dzięki którym na festyn przyjeżdżały całe rodziny, by wspólnie cieszyć się pierwszym weekendem lata. 

Drugiego dnia imprezy w niedzielne przedpołudnie  Radio Dla Ciebie zaprosiło na swoją antenę rozmówców 

do audycji ,,Łosiowisko”. Gośćmi programu byli:  Pani Ewa Siwek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu, Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna, zespół ludowy „Małkinianka” pod 

kierownictwem Pani Barbary Siedleckiej i Pana Wiesława Sienickiego oraz Pan Olgierd Jabłoński, leśniczy 

ds. łowieckich – Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Brok” w Bojanach, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. 

Wczesnym popołudniem na scenie wystąpili uczniowie gminnych szkół i przedszkola prezentując 

publiczności prawdziwy pokaz talentów, których naszym dzieciom i młodzieży nie brakuje. Zarówno występy 

solowe, jak i grup szkolnych przygotowane były w sposób ciekawy i profesjonalny za co publiczność 

nagradzała młodych artystów  gromkimi brawami. 

Po południu nastąpiło oficjalne wręczenie nagród Wójta Gminy Małkinia Górna najlepszym uczniom ze szkół 

gminnych w roku szkolnym 2018/2019. Osiemnastu wyróżnionych przybyło wraz z rodzicami, aby odebrać 

z rąk Pani Bożeny Kordek Wójta Gminy - listy pochwalne i gratulacyjne. 

Po nagrodzeniu najlepszych uczniów Wójt Gminy Pani Bożena Kordek po raz kolejny wręczyła 

statuetki  „Małkińskie serca wolontariatu” przyznawane za szczególne wspieranie idei wolontariatu, godną do 

naśladowania postawę, trud i zaangażowanie oraz pracę na rzecz mieszkańców gminy Małkinia Górna. W tym 

roku otrzymali je: Państwo Elżbieta i Jacek Gąsiorowie, Pani Teresa Pecio oraz Pani Joanna Sokołowska. 

W imieniu Państwa Gąsiorów statuetkę odebrała Pani Dorota Koroś. 

Około godziny 16:40 rozpoczęły się występy lokalnych muzyków. Belfer’s Band wykonał utwory takich 

artystów jak: SDM czy Marek Grechuta. Ostatnią piosenkę zadedykowali już nieobecnemu wśród nas ś.p. 

Panu Zygmuntowi Chaberskiemu.,,Małkinianka” zagrała ,,na ludową nutę” dla miłośników folkloru, a chór 

Cantilena wystąpił z nostalgicznym, ale bardzo pięknym repertuarem, również dedykując jedną z piosenek 

ś.p. Panu Zygmuntowi Chaberskiemu, który był ich dyrygentem i przyjacielem. Następnie na scenie pojawiła 
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się PAULLA, zachwycając słuchaczy pięknym głosem. Gwiazdą drugiego dnia imprezy był zespół Shakin’ 

Dudi, który dostarczył ogromną dawkę muzycznych emocji. Niezwykle energetyczny koncert wprowadził 

słuchaczy w doskonały letni nastrój. „Szaleństwo muzyczne”, jakie zaprezentowali panowie na scenie 

porwało publiczność do wspólnej zabawy. 

Małkińska Noc Nadbużańska zarówno w sobotę, jak w niedzielę zakończyła się dyskoteką  z   DJ. 

 

 

 

Małkinia Górna, dnia 18.07.2019 r. 

 

DYREKTOR  

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Małkini Górnej 

Ewa Siwek 
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