
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania 
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) 
Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
za 2020 rok: 

1) Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok Radzie Gminy 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2021 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 25/2021

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 29 marca 2021 r.
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Stan środków obrotowych na 01.01.2020 roku    =      3 842,71 zł 

w tym:  

• stan środków na rachunku bankowym    =   + 4 231,96 zł   

• należności       =           + 0,00 zł 

• zobowiązania       =       - 389,25 zł 

 

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej za 2020 rok 

przedstawia się następująco:  

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan 

ogółem 
Wykonanie 

za 2020r. 
% 

wykon. 
Uzasadnienie 

921     
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

        

  92116   Biblioteki         

    PRZYCHODY:         

    0920 
Wpływy z pozostałych 
odsetek 65,00 3,31 5,09 

Odsetki z kapitalizacji od 
środków na rachunku 
bankowym 

    0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

25 741,00 25 540,75 99,22 

Zwrot z ZUS nadpłaconych 
składek w związku z decyzją 
o zwolnieniu z opłacania 
należności z tyt. składek za 
m-c marzec, kwiecień i maj 
2020r. (COVID-19), 
wynagrodzenie od Urzędu 
Skarbowego za terminowe 
przekazywanie podatków 
dochodowych z płac (0,3% 
przekazywanego podatku) 
oraz wpłaty czytelników za 
wydruki komputerowe, 
wydanie kart bibliotecznych, 
odbitki ksero 

  2020 

Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
zadania bieżące 
realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z 
organami administracji 
rządowej 

13 462,00 13 462,00 100,00 

Dotacja z Biblioteki 
Narodowej na 
dofinansowanie zadania w 
ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 – 
Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych 

    2480 

Dotacja podmiotowa z 
budżetu otrzymana przez 
samorządową instytucję 
kultury 

430 496,00 391 562,68 90,96 

Dotacja podmiotowa z 
budżetu Gminy Małkinia 
Górna z uwzględnieniem 
zwrotu niewykorzystanej 
dotacji otrzymanej w 2020 
roku w kwocie 38 933,32 zł. 

     OGÓŁEM PRZYCHODY:  469 764,00 430 568,74 91,66   
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    KOSZTY:         

    3020 
Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

1 000,00  943,71 94,37 

Świadczenia rzeczowe 
wynikające z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

    4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

297 300,00  287 678,56  96,76 

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

    4110 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

50 907,00 47 686,22 93,67 

Składki płatnika na 
ubezpieczenia społeczne 
pracowników (17,93% od 
wynagrodzenia brutto) 

    4120 

Składki płatnika na Fundusz 
Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych  

3 774,00 2 838,47 75,21 
Składki płatnika na Fundusz 
Pracy  (2,45% od 
wynagrodzeń brutto) 

    4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 

1 450,00 0,00  
Wynagrodzenia z umów-
zlecenia 

    4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 

16 958,00 7 323,43 43,18 

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

    4220 Zakup środków żywności 1 300,00 69,92 5,38 

Zakup środków żywności dla 
uczestników spotkań                                   
i imprez okolicznościowych 
organizowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną  

    4240 Zakup środków 
dydaktycznych i książek 

38 462,86 38 462,86 100,00 

Zakup książek i zbiorów 
bibliotecznych do placówki        
w Prostyni i Małkini Górnej, 
w tym z dotacji celowej z 
Biblioteki Narodowej na 
zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek – 
13 462,00 zł 

    4260 Zakup energii 31 996,00 27 921,93 87,27 
Opłaty za dostawę energii 
elektrycznej, cieplnej oraz 
wody 

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

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 60,00 20,00 

Koszty z zakresu medycyny 
pracy obejmujące badania 
wstępne, okresowe i 
profilaktyczne pracowników. 
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    4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 5 982,87 70,39 

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. licencje 
oprogramowania 
antywirusowego,   przegląd 
sprzętu ppoż., spektakle 
teatralne i warsztaty 
literackie dla dzieci 

    4360 
Opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych 

2 000,00 1 497,01 74,85 
Koszty rozmów 
telefonicznych 
stacjonarnych. 

    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 78,72 21,93 
Koszty podróży służbowych 
krajowych pracowników 
(delegacje) 

    4430 Różne opłaty i składki 979,74 968,43 98,85 

Opłaty na STOART za 
korzystanie z artystycznych 
wykonań oraz ubezpieczenie 
mienia Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

    4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

8 278,40 8 278,40 100,00 Odpis na ZFŚS na 2020 rok  

    4480 Podatek od nieruchomości 858,00 858,00 100,00 
Podatek od nieruchomości 
za 2020 rok 

    
 

4700 
 

Szkolenie pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

 
1 800,00 

 
0,00  

Koszty szkolenia 
pracowników z przejazdami 
(delegacjami) 

    OGÓŁEM KOSZTY:  469 764,00  430 648,53  91,67   

 

 Na dzień 31.12.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej należności wynoszą 

4,00 zł i dotyczą nadpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego. 

Zobowiązania wynoszą 636,08 zł i dotyczą bieżących faktur tj. za wywóz nieczystości, 

monitoring obiektu za miesiąc grudzień, zakup energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków oraz za dzierżawę ekspresu do wody w butlach. 

 Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Gminy Małkinia Górna wynikającej                               

z rozliczenia dotacji za 2020 rok w wysokości 38 933,32 zł ujęto jako zmniejszenie dochodu 2020 

roku. Zwrot dotacji został przekazany do Gminy w dniu 30.12.2020 roku. 

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 roku    =     3 766,92 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym    =  + 4 399,00 zł 

• należności       =          + 4,00 zł 

• zobowiązania       =      -  636,08 zł 

 

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 
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      Sprawozdanie  z działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej                     

                    za 2020 r. 

 

1.Część statystyczna 
           Wyszczególnienie      Ogółem GBP w Małkini Górnej   FB w Prostyni 

                     1           2              3             4 

I.KSIĘGOZBIÓR 

1. Stan na koniec 2019 r. 

   

       52698 

       

         37993 

      

        14705 

2. Przybyło w ciągu 2020 r. 

    w tym: - z zakupu 

                * ze środków samorząd. 

                * ze środków MKiDN   

                -  dary                

         1671 

         1671  

         1138 

           533 

              0 

           1598 

           1598 

           1065 

             533    

                0 

              73 

              73 

              73 

                0 

                0 

3. Struktura wpływów: 

      - liter. piękna dla dzieci 

      - liter. piękna dla dorosłych 

      - liter. inna 

 

           390 

         1134 

           147 

 

            390 

          1061 

            147 

 

                0 

              73 

                0 

4. Ubyło w ciągu 2020 r.              0               0            1604 

4. Aktualny stan księgozbioru         52765         39591         13174 

5. Struktura zbiorów: 

     - liter. piękna  dla dzieci 

     - liter. piękna dla dorosłych 

     - liter. inna 

 

       13525 

       24723 

       14517 

 

       10082 

       18200 

       11309 

 

         3443 

         6523 

         3208 

6. Ilość czasopism prenum. i dary            27            16              11 

II.ZBIORY SPECJALNE 

     - aktualny stan zbiorów 

     w tym zbiory: - audiowizualne 

                            - elektroniczne  

 

          86 

          74   

          12                   

 

           86 

           74 

           12 

 

             0 

             0 

             0 

III. CZYTELNICTWO          

1. Czytelnicy zarejestrowani  

 

       992 

 

        763 

 

         229 

2. Struktura czytel. wg wieku 

       1 - do 5 lat 

       2 - od lat   6 do 12 

       3 - od lat 13 do 15 

       4 - od lat 16 do 19 

       5 - od lat 20 do 24 

       6 - od lat 25 do 44 

       7 - od lat 45 do 60 

       8 - powyżej 60 lat 

 

           11  

        129 

          75 

          83 

          58 

        263 

        206 

        167 

 

           11 

           98 

           58 

           62 

           45 

         193 

         159 

         137 

 

             0 

           31 

           17 

           21 

           13 

           70      

           47 

           30 

3. Struktura czytelnik. wg zajęcia: 

      D - dzieci nieobjęte obow. szk. 

      M - uczniowie 

      S - studenci  

      U – pracownicy umysłowi 

      P – robotnicy 

      R – rolnicy 

      I – inni zatrudnieni 

     E – emeryci, renciści 

     Nz – pozostali niezatrudnieni 

 

          18 

        309 

          30 

        215 

        135 

          11 

          37 

        132 

        105 

 

          18 

        238 

          25 

        171 

          94 

            6 

          30 

        101 

          80 

 

            0 

          71 

            5 

          44 

          41 

            5 

            7 

          31 

          25 
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4. Wypożyczenia książek ogółem 

     - wypożyczenia na zewnątrz 

     - wypożyczenia w czytelni 

20186 

19425  

    761 

16021 

15284 

    737 

4165 

4141 

   24 

5. Wypożyczenia na 1 czytelnika 20,35 21,00 18,19 

6. Struktura wypożyczeń na zewn. 

      - literatura dla dzieci 

      - literatura dla dorosłych 

      - literatura z innych działów  

 

  2724 

15375 

 1326 

 

  1816 

12294 

  1174 

 

908 

3081 

  152 

7. Książki udostęp. prezencyjnie 

      - literatura dla dzieci 

      - literatura dla dorosłych 

      - literatura niebeletrystyczna 

   761 

   169 

     13  

   579 

   737 

  156 

    13 

  568 

   24 

   13 

   0 

 11 

8. Odwiedziny w bibliotece 

w tym: - wypożyczalnia 

- czytelnia  

 7660 

 7249 

  411 

6156                                                         

5767 

389 

1504 

1482 

    22 

9. Liczba zarejestrowanych 

użytkowników w bibliotece                                

1034 776  258 

10. Czasopisma udostępn. ogółem  

w tym: - na miejscu 

             - na zewnątrz 

 415 

 363 

   52 

   399 

   347 

     52 

 16 

 16 

    0 

11. Ilość udzielonych informacji 640   619   21 

12. Korzystający z Internetu  52    47     5 

IV.UPOWSZECHNIANIE 

CZYTELNICTWA  

1. Czytanie baśni i opowiadań 

2. Dyskusje nad książką  

3. Lekcje biblioteczne 

4. Konkursy   

5. Wystawki, wystawy 

6. Imprezy biblioteczne 

7. Warsztaty techniczne 

8. Gry i zabawy literackie  

9. Pogadanki 

 

 

10 

10 

 1   

 1 

     73 

            4   

            7 

          10 

            2 

  

 

 

  8 

  9 

  1  

  1 

            39 

                  4 

                  7 

                  6 

                  1 

  

 

 

             2  

1  

 0 

 0 

34 

  0 

  0 

  4 

  1 
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ZESTAWIENIE 

 

NIEKTÓRYCH  WSKAŹNIKÓW  I  ANALIZA  PORÓWNAWCZA 

Z ROKIEM  POPRZEDNIM 

 

Lp.           Wyszczególnienie         2019 r. 

 

      2020 r.          

 1. Księgozbiory w wol.       52 698      52 765 

 2. Liczba wol. na 100 mieszkańców       447,28      452,22 

 

 3. Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców         15,55       14,32 

 

 4. Przybyło wol. ogółem         1 837         1 671 

 5.  Ubyło wol. ogółem              0         1 604  

 6.  Liczba wypożyczeń książek w wol. 

                          w tym: 

                                       - na zewnątrz 

                                       - na miejscu 

      28 948 

 

      25 369 

        3 579 

      20 186 

 

      19 425 

           761 

 7. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców 

(wypożycz.  na zewnątrz  i na miejscu) 

      245,70       173,00 

 8.  Wypożyczenia ogółem (na zewnątrz i na miejscu)  

na 1 czytelnika 

        25,06         20,35    

 

 9. Liczba udzielonych informacji         3 068            640 

 

10. Liczba zarejestrowanych czytelników         1 155            992 

 

11. Liczba czytelników na 100 mieszkańców         9,80           8,50 

 

12. Liczba odwiedzin w bibliotece 

                     w tym: 

• w wypożyczalni 

• w czytelni 

      12 279 

 

      10 474 

        1 805 

       7 660 

 

       7 249 

          411 

13.  Liczba korzystających z Internetu            296             52 

14. Użytkownicy w bibliotece       1 221      1 034 

15. Uczestnicy zajęć i imprez bibliotecznych       3 762         704 

 

 

 

 

 

 

Id: F6D54D60-BEAE-4C5D-AECA-B4A21F447DD4. Podpisany Strona 8



  

2. Część opisowa 

 

I. ZBIORY  BIBLIOTECZNE    

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzą: księgozbiór, czasopisma i zbiory specjalne., które 

gromadzone są dla różnych grup czytelniczych.  

 

1. Księgozbiór  

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosi 52 765 wol. na ogólną kwotę 672 850,89 zł.     

W 2020 r. przybyło ogółem 1.671 wol. na kwotę  38.462 86 zł.  

Wpływy stanowiły zakupy nowości wydawniczych ze środków samorządowych i dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

 Ze środków samorządowych zakupiono 1.138 wol. nowości wydawniczych i wydatkowano 

na ten cel 25.000,86 zł. 

 Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych   

do bibliotek publicznych zakupiono 533 wol. na kwotę  13.462,00 zł. W porównaniu z rokiem 

poprzednim otrzymano dotację z MKiDN  niższą o 3.198 zł i ogółem zmniejszone zostały 

zakupy nowości o 166 wol.  

Ogółem do biblioteki gminnej przybyło 1.598 wol. na kwotę 37.077,36 zł, natomiast                      

do biblioteki filialnej 73 wol. na kwotę 1.385,50 zł.  

Ze względu na uniwersalny charakter gromadzonych zbiorów bibliotecznych księgozbiór 

systematycznie uzupełniany był o literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych do wypożyczania na zewnątrz oraz udostępniania na miejscu w czytelni. 

Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników i zaopatrując ich w poszukiwane 

nowości wydawnicze w ogólnej strukturze wpływów literatura piękna dla dorosłych stanowiła 

68% ogółu wpływów, literatura piękna dla dzieci  i młodzieży - 23% , natomiast literatura                               

z  innych działów - 9 % ogółu wpływów.  

W 2020 r. zwiększone zostały wpływy literatury  pięknej dla dorosłych o 5%, natomiast 

zmniejszono wpływy literatury z innych działów  o 1%  i literatury pięknej dla  dzieci                              

i młodzieży o 4%.   

Dla dzieci najmłodszych księgozbiór uzupełniony został o najnowsze bajki ze znanymi 

bohaterami oraz łatwe opowiadania i książki aktywizujące oraz poszukiwane serie , które 

stanowiły kontynuację dotychczasowych serii lub ukazujące się  nowe serie wydawnicze    

m.in. „44 Koty w akcji”, „Edzio i przyjaciele”, „Lena: Akademia Inteligentnego Malucha”,    

„Przygody Fenka: Emocje III”, „Rycerka Nela. Królewskie opowieści”, „Pies na medal”, „Psi 

Patrol”, „Samochodzik Franek”, „Mądra Mysz”, „ Miś Tuliś”, „Świnka Peppa”, „Czytamy 

sylabami”, „Ja i moje emocje”, „ Czytaj i baw się” oraz „Animal Club International: Nauka 

dla  zucha”.  

Wpływy dla dzieci starszych i młodzieży stanowiły uzupełnienia lektur szkolnych, 

poszukiwane powieści przygodowe, obyczajowe, detektywistyczne,  fantastyczne oraz 

nowości wydawnicze i książki, należące do popularnych serii młodzieżowych m.in. „Explorer 

Academy”, „Mazurscy w podróży” Agnieszki Stelmaszyk, „Ratownicy czasu” Justyny 

Drzewickiej, „Księgi skór” Alice Brodway, „ Sekret starej szkoły” Anieli Cholewińskiej – 

Szkolik, „Sylwia i planeta trzech słońc” Małgorzaty Wardy i „Skane” Lisy Lueddecke.  

Dla dzieci i młodzieży zainwentaryzowano ogółem 390  wol. 

Księgozbiór dla dorosłych uzupełniony został o nowości wydawnicze z literatury pięknej                  

o 1134 wol. i  147 wol. literatury popularnonaukowej. Ogółem dla czytelników dorosłych 

zainwentaryzowano 1.281 wol. nowości wydawniczych.  

Wpływy literatury pięknej, niezmiennie od lat, stanowiły poszukiwane powieści 

współczesnych pisarzy polskich i obcych, literaturę sensacyjną i  kryminalną, fantastyczną, 
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przygodową, podróżniczą, powieści historyczne, obyczajowe, romanse, sagi, horrory, 

thrillery, literaturę faktu i biografie oraz nowości, wchodzące w skład serii i cykli 

wydawniczych nowych lub stanowiących dotychczasowe uzupełnienia m.in. „Romans 

historyczny”, ” W krainie Amiszów” Kelly Irvina, „Wdowa po aptekarzu” Karoliny 

Morawieckiej, „Czas burz” Charlotty Link, „Wiek miłości, wiek nienawiści” Wioletty 

Sawickiej, „Jeźdźcy Apokalipsy” Laury Thalassy, „Dwór w Zaleszycach” Agaty Sawickiej, 

„Wiatr ze wschodu” Marii Paszyńskiej i „Pamiętaj o mnie” Anny Karpińskiej oraz zakupiono 

powieści współczesnych pisarzy polskich i obcych autorstwa m.in. Remigiusza Mroza, 

Marcina Ciszewskiego, Bohdana Urbankowskiego,  Adama Cioszka,, Agnieszki Pietrzyk, 

Joanny Jax, Agnieszki Krawczyk, Clive Cusslera, Jennifera Robsona i Tracy Reesa. 

Księgozbiór popularnonaukowy uzupełniony został o nowości  wydawnicze z różnych 

dziedzin wiedzy, a w szczególności z zakresu psychologii, medycyny, nauk politycznych 

historii, religii i biografii. Gromadzony księgozbiór stanowiły informatory i poradniki oraz                                                            

różnego typu opracowania naukowe.         

Przy doborze księgozbioru kierowano się przede wszystkim środowiskowymi potrzebami 

czytelniczymi użytkowników biblioteki i dezyderatami zgłaszanymi przez czytelników oraz 

nowościami ukazującymi się na rynku wydawniczym i recenzjami znajdującymi się w prasie 

fachowej , a także kontynuacją serii  i cykli wydawniczych. 

Wpływy  do księgozbioru stanowiły szeroki wachlarz pozycji kierowanych do czytelników                

w każdej grupie wiekowej i wykonujących różne zajęcia. Poszukiwane tytuły, różnorodni 

autorzy poszerzały wiedzę i rozwijały wyobraźnię czytelników.  

Najmłodszym użytkownikom pozwalały bliżej zapoznać się z ulubionymi bohaterami oraz  

wprowadzały w zaczarowany świat baśni, legend i opowieści oraz były pomocne przy nauce 

samodzielnego czytania i  poznawania tajników wiedzy.     

Dzieci starsze , młodzież  i dorośli dzięki opracowaniom naukowym i poradnikom                    

nie tylko poszerzali swoją wiedzę i umiejętności, ale mogli znaleźć wiele informacji 

pomocnych przy rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykają się w życiu codziennym.                                                             

Literatura piękna dostarczała mnóstwo ciekawych wrażeń i zapewniała możliwość 

przyjemnego i ciekawego spędzenia  wolnego czasu. Niejednokrotnie czytelnicy przenosili się 

w świat bohaterów i z zaciekawieniem analizowali ich losy. 

 

2. Czasopisma i zbiory specjalne. 

  W 2020 r. prenumerowano i otrzymywano bezpłatnie 27 tyt. różnego rodzaju czasopism..                                                                  

Prenumerowano czasopisma bibliotekarskie, prasę  lokalną oraz czasopisma dla kobiet, dzieci 

i młodzieży typu poradnikowego, informacyjnego i edukacyjnego. Do dyspozycji 

czytelników były m.in. takie czasopisma i prasa jak: Poradnik Domowy, Zdrowie, Claudia, 

Przyjaciółka, Cogito, Victor, Victor Junior, Scooby Doo, Kumpel,  Kronika Mazowiecka, 

Rocznik Ostrowski, Hospicjum, Vita i Tygodnik Ostrołęcki . Oferta czasopism dostosowana 

została do potrzeb czytelników. Prenumeratą objęte były 13 tytuły  na kwotę 258,97 zł.   

Oprócz księgozbioru i czasopism biblioteka gromadziła zbiory specjalne. Ogólna ich liczba 

wynosi  86 jedn. inwentarzowych na kwotę 1.547,82 zł, w których skład wchodzą zbiory 

elektroniczne i audiowizualne do korzystania przez czytelników i prowadzenia zajęć 

bibliotecznych. 

 

 II.  CZYTELNICTWO  I  WYPOŻYCZENIA  ZBIORÓW 

  Z uwagi na typ biblioteki jej użytkownikami byli czytelnicy w różnym przedziale 

wiekowym i wykonujący różne zawody. Korzystali z niej dzieci w wieku przedszkolnym,                                                                                                      

dzieci i młodzież ucząca się, studenci, czytelnicy aktywni zawodowo ( pracownicy umysłowi, 

fizyczni, rolnicy i inni zatrudnieni) oraz emeryci, renciści i osoby bezrobotne.  
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    1. Czytelnicy 

 W 2020 r. zarejestrowano 992 czytelników. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła 

się liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece gminnej i filialnej o 163 użytkowników. 

Ogółem liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy wynosi 8,5 %. W porównaniu z 

rokiem poprzednim nastąpił spadek o 1, 30%    

Od lat w ogólnej strukturze wiekowej dominował czytelnik w VI grupie wiekowej (od lat 25  

- 44). Czytelnik w tej grupie wiekowej stanowił 27 % ogólnej liczby zarejestrowanych 

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

wiekowa)  – stanowią oni 1% ogółu czytelników i w V grupie wiekowej ( od 20 – 24 lat), 

którzy stanowią 6% ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników. 

W porównaniu z rokiem poprzednim  przybyło czytelników w I grupie ( do 5 lat) o 0,4% i VI 

grupie wiekowej (od 45 lat do 60 lat i powyżej ) o 2 %. W pozostałych grupach wiekowych 

ogółem odnotowano niewielki spadek czytelnictwa.            

Wg zajęcia najwięcej korzystających  z biblioteki stanowili uczniowie  – 31% (spadek                   

o 3%) oraz  pracownicy umysłowi - 21% i robotnicy – 14% oraz emeryci i renciści również 

14 % ( wzrost o 2%). W dalszej kolejności to: pozostali niezatrudnieni - 9% (wzrost o 2%), 

studenci – 3 % oraz inni zatrudnieni – 4 % . Najmniej z bibliotek korzystało dzieci w wieku 

przedszkolnym – 2% ( wzrost o 0,5%) i rolników-1%. 

 

2. Udostępnianie zbiorów. 

W 2020 r. zarejestrowani czytelnicy korzystali ze zbiorów bibliotecznych na miejscu                      

w czytelni lub kąciku czytelniczym i wypożyczali zbiory na zewnątrz .Ogółem czytelnikom 

udostępniono 20 186 wol. (mniej  o 8.762 wol.) w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Z uwagi na okresowy brak dostępu do zbiorów zanotowano spadek wypożyczonych książek 

do domu i na miejscu. 

Na zewnątrz  wypożyczono  ogółem 19.425 wol. literatury dla dzieci i dorosłych oraz z 

innych działów (spadek o 5944 wol.), na miejscu udostępniono 761 wol. (mniej o 2.818wol.). 

W ogólnej strukturze najwięcej wypożyczono na zewnątrz literatury pięknej dla dorosłych 

15.375 wol.; co stanowi – 79%, literatury dla dzieci i młodzieży wypożyczono 2.727 wol.– 

14% , natomiast literatury z innych działów 1326 wol. – 7% . 

Porównując dane z rokiem poprzednim nastąpił wzrost wypożyczeń na zewnątrz literatury 

pięknej dla dorosłych o 7%, natomiast spadek nastąpił w wypożyczeniach literatury pięknej 

dla dzieci i młodzieży o 6% i literatury popularnonaukowej o 1%.  

W czytelni zmniejszyła się liczba udostępnionych zbiorów na miejscu. Ogółem wypożyczono 

761 wol. Z tego literatura niebeletrystyczna stanowiła 76%, literatura dla dzieci i młodzieży – 

22%, natomiast literatura dla dorosłych- 2%.                          

W porównaniu z rokiem poprzednim  procentowa struktura wypożyczonych na zewnątrz 

zbiorów uległa zmianie. Zwiększyły się wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych o 7%, 

natomiast mniej wypożyczano literatury pięknej dla dzieci o 6% i literatury niebeletrystycznej 

o 1%.                 

W 2020 roku na 1czytelnika przypada 20,35 wol. wypożyczonych książek , natomiast na 100 

mieszkańców 173 wol. 

 Najczęściej wypożyczane książki w 2020 r. 

Najmłodsi czytelnicy wypożyczali ciekawie wydane kolorowe bajki, bajeczki, baśnie i łatwe 

opowiadania oraz książki aktywizujące i edukacyjne.                                     

Dominowały wypożyczania książek, należących do popularnych serii wydawniczych  m.in.  

„Czarodziej Leonard”, „Jadzia Pętelka”, „To moja bajka”, „Pidżamersi”, „Lama Lenka”, 

„Świat małej Julki”, „Pszczółka Maja”, ,„Bleze”, „Smok Maciuś”, „Książkożercy”, „Królik 

Franek”, „Stacyjkowo”, „Pola mówi”, „Pies na medal”, „To moja bajka”, „Samochodzik 

Fenek” oraz książki z  serii poznawczo - edukacyjnych m.in. „Historia dla najmłodszych”, 
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„Młodzi przyrodnicy”, „Szkółka dobrych manier”, „ Zabawy z Nelą”, „ Już czytam!”, 

„Poszukiwacze na tropie”, „Czytamy bez mamy”, „Zagadki geograficzne”, Niezwykła 

planeta”, „Jak to działa”, „ Jak się zachować”, „ Chcę wiedzieć”, ”Wielkie problemy małych 

ludzi”, „Kubusiowe opowieści o przyjaźni”, „Mądra sowa opowiada”, „Szkółka dobrych 

manier”, „Poszukiwacze na tropie”, „Zagadki matematyczne”, „Akademia bezpiecznego 

dziecka” i „Naukowe śledztwo”. 

Bardzo chętnie przez najmłodszych czytelników wypożyczane były książeczki  w różnej 

ciekawej formie np.: 

 - książeczki z zegarem – „Tupcio Chrupcio”, „Wszystko na czas”, „Cały dzień z Barbie”  

-„rozkładanki 3D” – „Rekiny i inne potwory”, „Zabawny królik”, „Dinozaury”  

-  książki czytane  przez lektora, książeczki z dźwiękowymi przyciskami i  książki „zabawki” 

oraz książeczki „puzzle” – „Zwierzęta z naszego lasu”, Magia przyjaźni”, „Maluch na 5!”.   

Wśród dzieci starszych i młodzieży od lat dużą poczytnością cieszyły się powieści 

obyczajowe, przygodowe , o wampirach oraz z gatunku horroru i sensacji.                                      

Dominowały wypożyczenia książek z następujących serii: 

„Ostatnie dzieciaki na ziemi” Maxa Bralliera, „Feliks, Net i Nika” Rafała Kosika, „Kroniki 

Archeo”, „Odyseusze” Agnieszki Stelmaszyk, „Royal” Valentiny Fast, „Zapiski Luzaka” 

Lincolna Peirce”, „Cherub” Roberta Muchamore, „Baśniobór” Brandona Mulla, „Kocia 

kawiarenka” Katriny Charman i „Niemożliwi detektywi” Patrycji Zarawskiej oraz nowości 

wydawnicze następujących autorów: Małgorzaty Wardy „Sylwia i planeta trzech słońc”, 

Piotra Winczewskiego, ”Zagadka, my wszyscy i pies”, Renaty Opala „Berenika i klątwa 

ciemności”, Sylvii Bishop „ Tajemnica nocnego pociągu” Holly Jacksona ”Przewodnik po 

zbrodni według grzecznej dziewczynki”, Michaela Forda „Notatki samobójcy”, Samanty 

Opic „Przekroczyć granice ciemności” i Sary Zarr „Historia pewnej dziewczynki”. 

Wybory lekturowe  czytelników dorosłych były bardzo zróżnicowane. Wypożyczano książki z 

literatury pięknej i popularnonaukowej. Niezmiennie od lat dominowały wypożyczania 

książek z zakresu literatury pięknej.  

Czytelnicy wypożyczali  nowości wydawnicze  zarówno pisarzy polskich jak i twórców 

literatury obcojęzycznej, których utwory znajdują się na listach bestsellerów.                                                           

Często wypożyczane były książki z gatunku tzw. literatury kobiecej oraz powieści kryminalne 

i sensacyjne. Niesłabnącym wypożyczaniem cieszyły się  też powieści z pogranicza tematyki 

psychologicznej i obyczajowej oraz powieści historyczne, podróżnicze, fantastyczne                         

i literatura faktu. Znacznie mniej wypożyczana była klasyka, reportaże i poezja. Wybory 

czytelnicze dorosłych od lat nie ulegają zmianie. 

 Najczęściej wypożyczano książki następujących pisarzy:  

 Krystyny Mirek, Katarzyny Bondy, Blanki Lipińskiej, Agnieszki Olejnik, Joanny Jax, Olgi 

Tokarczuk, Kazimierza Kiljana, Wojciecha Chmielarza, Ryszarda Ćwirleja, Izabelli Frączyk, 

Katarzyny Michalak, Edyty Świętek, Gabrieli Gargaś, Magdaleny Kordel, Ewy Bauer, Ilony 

Gołębiewskiej, Elżbiety Rodzeń, Doroty Gąsiorowskiej, Agaty Przybyłek, Remigiusza 

Mroza, Maxa Czornyja, Jamesa Rollinsa, Vincenta Severskiego, Davida Baldaci, Clive 

Cusslera, Johna Grishama, Jamesa Rollinsa, Jamesa Pattersona, Danielli Steel , Tessy Dare, 

Nory Roberts i Sandry Brown.                   

  Najpoczytniejsze książki z literatury pięknej dla dorosłych:  

wśród wypożyczonych książek dla kobiet dominowały następujące  serie i  cykle: „Saga z 

dziesiątej wsi” Agnieszki Olszanowskiej, „Dwieście wiosen” Grażyny Jeromin - Gałuszki, 

cykl „Bieszczadzka rapsodia” Karoliny Klimkiewicz, „Panie na Koborowie” Bogny 

Ziembickiej, „Sekrety i kłamstwa” Sylwii Trojanowskiej”, „Spacer Aleją Róż” Edyty 

Świętek, „Lipowo” Katarzyny Puzyńskiej, „Stulecie winnych” Ałbeny Grabowskiej, „Zemsta 

i przebaczenie Joanny Jax, „Siedem sióstr” Licindy Riley,  cykl „Dwór cierni i róż”, „Szklany 

tron” Sarah Maasa i „Księżniczki popiołu” Laury  Sebastian. 
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Mężczyźni często wypożyczali powieści sensacyjne i kryminały oraz książki historyczne, 

przygodowe i fantastyczne autorów zarówno polskich , jak i zagranicznych m.in. Katarzyny 

Bondy, Wojciecha Chmielarza, Remigiusza Mroza, Maxa Czornyja, Vincentego Severskiego , 

Piotra Borlika, Mariusza Zielkie, Stephena Kinga i Grahama Mastertona.  

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się książki biograficzne, a także  z serii „Historie 

prawdziwe” i powieści z pogranicza tematyki psychologicznej, przygodowej ,historycznej  

i obyczajowej oraz literatura faktu.  

 Dużą poczytnością cieszyły się książki z literatury popularnonaukowej do wypożyczania                      

na zewnątrz w celu uzyskania i poszerzenia informacji oraz literatura typu poradnikowego.     

Najczęściej wypożyczane były książki z następujących działów:      

psychologia – „Kobieta niezależna” Kamili Rowińskiej, „Nie odkładaj życia na później” 

Joanny Godeckiej, „Asertywność na co dzień” Agnieszki Wróbel, „Potęga podświadomości” 

Josepha Murphy, Powiedz to dobrym słowem” Iwony Majewskiej – Opiełki, „Nie bój się 

życia” Katarzyny Miller 

religia – „Zakonnice odchodzą po cichu” Marty Abramowicz, „Kobieta w Watykanie” 

Magdaleny Wolińskiej -Riedi, „Lękajcie się” Ekke Overbeeka, „Porzucone sutanny” Piotra 

Dzedzeja, „Dzięki Bogu jestem zakonnicą” Małgorzaty Terlikowskiej i „Po drugiej stronie 

życia” Andrzeja Duffki  

nauki polityczne – „Motyw ukryty” Katarzyny Bondy, „Sojusznicy” Arkadiusza Stempina, 

„Jak rozpętałem aferę taśmową Piotra Nisztora, „Wszyscy ludzie Kremla” Michaila Zygara, 

„Baronówna” Michała Wójcika i „Uwaga szpieg” Tadeusza Kisielewskiego  

 nauki prawne i wojskowość- „Skazane na potępienie” Ewy Ornackiej, „Słowikowa  

o więzieniach dla kobiet” Krzysztofa Wójcika oraz  „ABW – nic nie jest tym, czym się 

wydaje Wojciecha Sumlińskiego        

medycyna -  „Jelita wiedzą lepiej” Michaela Mosleya, „Rzeźnicy i lekarze” Lindseya 

Fitzharrisa, „ Patolodzy” Pauliny Łopatniuk, „Pozbądź się toksyn w 30 dni” Dona Cola,  

„Zagadki medyczne” Martina Frei 

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

Marty Sztokfisz , „Kuchnia bez glutenu” Gretchena Browna 

geografia – „Blondynka na Wyspie Zakochanych” Beaty Pawlikowskiej „Z kamerą wśród 

kobiet Iranu” Karoliny Kozioł, „Motocyklem przez Indie” Witolda Palaka, „Na oceanie nie 

ma ciszy” Dominika Szczepańskiego, „Z kamera i strzelbą przez Mato Grosso” Tony Halika 

oraz książki  Wojciecha Cejrowskiego i Magdy Omiljanowicz                                                                                                                

biografia – „Porwania” Moniki Sławeckiej, „Tajemnice hoteli Dubaju” Marcina 

Margielewskiego„ Nigdy nie upadaj” Patricia McCormick, „Urodzeni by żyć” Wendy 

Holden, „Przekleństwo Swietłany” Beaty de Robien, „ Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń 

Nicka Vujicica, i ”Jestem żoną szejka” Laili Shukri Downey                                   

 historia- „Dziecięcy płacz” Richarda Lukasa, „Lekarz z Auschwitz” Szymona Nowaka, 

„Dziewczęta z Auschwitz” Sylwii Winnik, „Urodzony na gestapo” Jerzego Bandery, „Skazy 

na pancerzach” Piotra Zychowicza, „Polscy terroryści i zamachowcy” Sławomira Kopera, 

„Dom Umarłych” Daniela Beera 

sport –„Niepokonani” Dawida Longa, „Rowerem na szczyt” Mai Włoszczowskiej, „Jadę po 

swoje” Kajetana Kajetanowicza, „Przeżyłem więc wiem” Ryszarda Szafirskiego 

sztuka, muzyka, film – „Tancerka i zagłada” Weroniki Kostryko, „Czarny anioł” Angeliki 

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

inne działy –  „Na ratunek” Marcina Dorocinskiego, „Zwierzyniec” Jerzego Bralczyka   

„Współczesna etyka biznesu” Ireny Kamińskiej -Radomskiej ,” Błąd Darwina” Jerrego 

Fodora , „Grzesiuk, król życia” Bartosza Janiszewskiego, „Miłość ponad wszystko” 

Małgorzaty Król, „Między niebem a ziemią” Jamesa Twymana, „Posłańcy uśmiechu” Jana 

Grzegorczyka oraz „Paranormalne” Michała Stanowskiego. 
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Pozostałe wybory czytelników były bardzo zindywidualizowane. 

W 2020 r. ogółem z wypożyczalni skorzystało 7 249 czytelników , natomiast z czytelni 411 

użytkowników. Ogółem zanotowano w bibliotece 7660 odwiedzin użytkowników. 

Zarejestrowanym czytelnikom prezencyjnie w czytelni udostępniono 761 wol. literatury                                

niebeletrystycznej oraz literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. Z tego literatury 

popularnonaukowej udostępniono 579 wol.; co stanowi 76% ogółu udostępnień ( wzrost                  

o 10%), natomiast literatury pięknej dla dzieci udostępniono 169 wol. – 22% ( spadek o 8%), 

a literatury dla dorosłych  udostępniono 13 wol., co stanowi 2% ( spadek  o 2%). 

Największą liczbę udostępnień stanowiły opracowania naukowe, poradniki, informatory                  

i leksykony oraz przewodniki szkolne i opracowania wspomagające  nauczanie w szkołach 

różnych typów.                                                                                    

W czytelni korzystano też z czasopism,  których udostępniono 363 tyt. oraz wypożyczono do 

domu 52 tytuły czasopism. 

W 2020 roku czytelnicy mieli możliwość korzystania z e-booków , w   związku z 

przystąpieniem. biblioteki do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa 

Mazowieckiego Legimi oferując czytelnikom dostęp do ponad 50 tysięcy książek w wersji 

elektronicznej  przez cały rok od 1 stycznia 2020 r. E-booki można czytać na smartfonie, 

tablecie lub czytniku  po odebraniu kodów z biblioteki i pobraniu aplikacji Legimi. Czytelnik 

ma nieograniczony dostęp do e-booków przez 1 miesiąc z możliwością przedłużenia po 

otrzymaniu kolejnego kodu z biblioteki.  

Oprócz wypożyczania książek na zewnątrz i udostępniania prezencyjnego oraz na platformie 

książek elektronicznych  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 ramach działalności informacyjno- bibliograficznej użytkownikom biblioteki udzielono               

640 informacji tematycznych i bibliograficznych, dotyczących różnych zagadnień oraz 

tematów naukowych. Liczba informacji ,w porównaniu z analogicznym okresem roku 

poprzedniego, zmniejszyła  się o 2428 udzielone informacje. 

Użytkownicy korzystali też z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz z bezprzewodowego 

Internetu na terenie biblioteki gminnej i filialnej. Zarejestrowano ogółem 52 korzystających                  

z Internetu w czytelni internetowej i naukowej ( mniej o 244 użytkowników).                                       

Istotnym elementem warsztatu informacyjnego był  katalog biblioteczny, z którego  

czytelnicy mieli możliwość korzystania  na miejscu lub w domu  w wersji on-line.                           

Dzięki niemu mogli zapoznać się z pozycjami księgozbioru i wyszukać  konkretną książkę 

wg autora, tytułu, fragmentu z tytułu książki, tematyki i serii wydawniczej oraz zapoznać się 

z nowościami wydawniczymi i sprawdzić dostępność książki. 

Do bazy książek wprowadzono 100% księgozbioru biblioteki gminnej i biblioteki filialnej.                                                                                                                         

W 2020 r. w Filii Bibliotecznej w Prostyni zakończono prace związane z elektronicznym 

wprowadzaniem książek do katalogu w bibliotecznym programie oraz dokonano okodowania 

książek. Rozpoczęto prace związane z przygotowywaniem zbiorów do komputerowego 

wypożyczania od 2021 r.  

Czytelnicy posiadający Karty Biblioteczne mieli możliwość zdalnego sprawdzenia stanu 

swojego konta oraz rezerwowania książki wypożyczone przez innego czytelnika                                                                    

i dokonywania samodzielnego przedłużenia terminu zwrotu książek.  

Od 24 lutego 2020 r. biblioteka gminna posiada nowa wersję katalogu bibliotecznego dzięki 
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której czytelnik może korzystać nie tylko z karty bibliotecznej z paskowym kodem 

kreskowym, ale dodatkowo może otrzymać kartę z kodem w formacie QR w postaci aplikacji 

na ekranie swojego telefonu( tabletu).  

 

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA   

 W 2020 roku upowszechnianie czytelnictwa odbywało się poprzez prowadzenie różnych 

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

Stosowanymi formami pracy kulturalno-  oświatowej były organizowane imprezy 

biblioteczne, pogadanki, konkursy, dyskusje nad książką lub fragmentem literackim, 

wystawki oraz lekcje biblioteczne, warsztaty techniczne, plastyczne, a także gry, zabawy 

literackie, planszowe i ruchowe prowadzone w czasie spotkań z czytelnikami. 

Stałe zajęcia z dziećmi prowadzone były w bibliotece gminnej w każdy czwartek od 

godz.14.30 do godz. 16.00 oraz okazjonalnie w innych terminach. Ponadto w czasie                                                                    

ferii zimowych zajęcia prowadzone były w bibliotece gminnej i filialnej w każdy wtorek i 

czwartek.  

Ogółem przeprowadzono 118 form pracy kulturalno-oświatowej; w tym przeprowadzono 45 

imprez czytelniczych z udziałem 704 osób i wykonano 73 wystawki tematyczne.  

W 2020 roku działalność kulturalna i   oświatowa była bardzo ograniczona i w związku                                     

z tym nie można było zrealizować zaplanowanych spotkań literackich   i zajęć bibliotecznych. 

Prowadzenie różnych form pracy kulturalno-oświatowej i spotkania z czytelnikami w 

bibliotece prowadzone były do 12 marca 2020 r. oraz  5 września 2020 r. na placu przed 

biblioteką mieszkańcy gminy wzięli udział w Narodowym Czytaniu.  

W 2020 r  zrealizowano następujące wydarzenia kulturalne w bibliotece gminnej i filialnej: 

zorganizowano ogółem  4 imprezy biblioteczne z udziałem 182 osób. Były to 2 spotkania 

teatralne. Pierwsze spotkanie odbyło się  dla dzieci na zakończenie ferii zimowych . Był to 

spektakl pt. ” Piraci i skarb pustyni” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Krak -Art.                                             

Widzowie wspólnie z głównymi bohaterami przeżywali liczne przygody i dowiedzieli się , że 

największym skarbem w życiu jest miłość i przyjaźń. 

Kolejne spotkanie teatralne- tym razem dla dorosłych - zorganizowane zostało z okazji „Dnia 

Kobiet”. Panie obejrzały spektakl pt.” Skrzat Titelitury” zaprezentowany przez aktorów ze 

Studia Teatralnego z Krakowa, który zapewniły widzom wiele radości i artystycznych 

wrażeń.                                                                                                                     

Kolejnym spotkaniem bibliotecznym, w którym udział wzięli zarówno dzieci, jak i dorośli 

było spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci miały okazję złożyć 

życzenia i wręczyć upominki wykonane na zajęciach bibliotecznych oraz wyrecytować 

wierszyki  i wspólnie świętować z ukochanymi babciami. 

Narodowe Czytanie to kolejna impreza biblioteczna z udziałem mieszkańców gminy, która 

przeprowadzona została 5 września 2020 r. Lekturą tegorocznej 9 edycji była „Balladyna” 

Juliusza Słowackiego. Oprócz czytania wybranych fragmentów przygotowana została 

wystawa, dotycząca życia i twórczości Juliusza Słowackiego oraz konkurs literacki ze 

znajomości czytanego utworu  z udziałem 30 osób i specjalnie przygotowana oprawa 

muzyczna.  

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, warsztaty plastyczne i techniczne, gry i zabawy literackie oraz 

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

historycznych.                                                                                                                                                                                

Przeprowadzono 1 lekcję biblioteczną z udziałem 11 uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w 

Prostyni , której celem było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania biblioteki oraz 

regulaminem korzystania z materiałów i usług biblioteki.   
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Stale prowadzoną i ulubioną przez dzieci formą pracy było głośne czytanie, które przyczynia   

się do prawidłowego rozwoju moralnego i emocjonalnego dziecka. Przeprowadzono ogółem 

10 spotkań z udziałem 160 osób. Wybrane fragmenty książek dzieci czytały same lub słuchały 

czytanych książek lub fragmentów literackich przez wolontariuszy lub osoby dorosłe.  

Głośne czytanie odbyło się w bibliotece podczas zajęć i lekcji bibliotecznych.  

Najczęściej po spotkaniach głośnego czytania prowadzone były dyskusje nad książkami lub 

fragmentami literackimi, których ogółem przeprowadzono 10 z udziałem 159 osób. 

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

techniczne, Ogółem przeprowadzono 7 zajęć technicznych z udziałem 73 osób oraz 10 gier i 

zabaw literackich, w których uczestniczyło 73 dzieci. Podczas warsztatów dzieci wykonywały 

ciekawe prace wykorzystując różne formy techniczne m.in. lepienie z plasteliny, malowanie 

czy szkicowanie. Wykonały m.in. laurki, plakaty, makiety, maski karnawałowe, 

„skarpetkowego bałwanka” i „pudełkowe radio”. Gry i zabawy literackie to  m.in. zgaduj               

- zgadule, rebusy, quizy i krzyżówki oraz zabawy ruchowe. 

W 2020 r. stałe zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji prowadzone były tylko  

w czasie ferii zimowych. Nie było chętnych do wzięcia udziału w proponowanych zajęciach 

w czasie wakacji pomimo, że zajęcia miały być prowadzone na powietrzu. Podczas ferii 

zimowych w bibliotece gminnej i filialnej prowadzone były zajęcia plastyczno-techniczne, 

komputerowe, głośne czytanie, zabawy i gry, wyświetlano filmy oraz w ramach programu 

profilaktycznego „Bezpieczne ferie” odbyły się 2 pogadanki z udziałem 16 osób 

przeprowadzone przez strażaków z OSP w Małkini Górnej i Prostyni. Głównym tematem 

spotkań było bezpieczeństwo z omówieniem podstawowych zasad postępowania w 

sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Zapoznano też dzieci z regułami 

udzielania pierwszej pomocy i zaprezentowano ubiory i samochody strażackie.  

Inną formą pracy kulturalnej i oświatowej były hasła i wystawki książek, które wykonane    

zostały z okazji rocznic literackich, historycznych, stałych obchodów, świąt i ważnych                                               

wydarzeń w ogólnej liczbie 73.  

Ponadto promując czytelnictwo Biblioteka stale włączała się do udziału w ogólnopolskich 

akcjach czytelniczych.  

W 2020 r. biblioteka uczestniczyła w akcji Cała Polska czyta dzieciom czytając wybrane 

książki lub fragmenty podczas spotkań bibliotecznych w bibliotece gminnej                               

i filialnej oraz promowała ogólnopolskie konkursy m.in. Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy 

dla Dorosłych „Czytelmistrz 2020”, Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich                         

– Inspirowani Tyrmandem, XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski i XIV 

Ogólnopolski Konkurs Literacki OKNO oraz zapraszała do obejrzenia koncertu z okazji 100 

rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II podając strony www oraz termin nadawania                                               

w telewizji i radiowej jedynce. 

W 2020 r. biblioteka gminna przystąpiła do projektu „Mała książka- wielki człowiek” 

skierowanego do dzieci najmłodszych z roczników 2014- 2017. W ramach projektu dzieci 

otrzymują bezpłatnie wyprawki książkowe.  

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 kulturalnej i                               

oświatowej informacje zamieszczane były w siedzibie biblioteki, na stronie www, facebooku,  

zaproszeniach.                                                                                                                                              

Wszystkie organizowane różnego rodzaju formy pracy kulturalno- oświatowej miały na                   

Id: F6D54D60-BEAE-4C5D-AECA-B4A21F447DD4. Podpisany Strona 16



  

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. 

W 2020 r. nie wszystkie zaplanowane formy pracy kulturalno-oświatowej można było 

zrealizować .Wiele spotkań i zajęć bibliotecznych zostało odwołanych, ponieważ od 12 marca  

biblioteki zostały zamknięte z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS                                    

- CoV-2 w kraju. Działalność została wznowiona od 6 maja z zachowaniem obowiązujących 

zasad tj. zasłonięciem ust i nosa z zachowaniem odpowiedniej odległości między 

czytelnikami bez możliwości prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w bibliotece.                                                                                                          

Książki zwrócone od czytelników poddawane były 3 -dniowej kwarantannie. Brak było 

wolnego dostępu do półek, a książki do wypożyczeń podawał bibliotekarz. W celu 

sprawniejszej obsługi czytelnika zalecane było zapoznanie czytelników z katalogiem on-line i 

przygotowanie listy książek do wypożyczenia z wcześniejszym powiadomieniem 

bibliotekarza telefonicznie lub e-mailowo. Stanowisko do obsługi czytelnika przygotowane 

zostało zgodnie z wymogami epidemiologicznymi. W związku z drugą falą epidemii nastąpiło 

kolejne zamknięcie bibliotek od 7 do 29 listopada. Wznowienie działalności nastąpiło od 30 

listopada z zachowaniem dotychczasowych zasad udostępniania zbiorów bibliotecznych bez 

możliwości organizowania działalności kulturalnej. 

Zamknięcie placówek bibliotecznych dla czytelników wpłynęło na zmniejszoną liczbę 

zarejestrowanych czytelników oraz wypożyczonych zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i 

udostępnionych na miejscu książek, czasopism, a także udzielonych informacji i osób 

korzystających z internetu. W celu kontaktu czytelnika z książką przez cały okres zamknięcia 

placówek bibliotecznych wydawane były czytelnikom kody do korzystania z e-booków oraz 

zachęcano do korzystania z  ogólnopolskich koncertów i konkursów w formie on-line podając 

linki i strony www.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Małkinia Górna, dn. 29.01.2021 r. 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE 

Z  WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU 

W MAŁKINI GÓRNEJ 

ZA 2020 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 29 marca 2021 r.
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Stan środków obrotowych na 01.01.2020 roku    =   6 580,41 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym    =   7 822,04  zł 

• należności       =   + 587,37 zł 

• zobowiązania       = - 1 829,00 zł 

 

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za 2020 rok 

przedstawia się następująco: 

Dział Rozdz. § Nazwa Plan 2020r. 
Wykonanie 

za 2020r. 
% 

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 

13 000,00 7 556,96 58,13 
Dochody z najmu sali i placu 
GOKiS 

 

  0830 Wpływy z usług 20 000,00 14 155,00 70,78 

Opłaty startowe za bieg 
„Tropem Wilczym”, bilety 
wstępu na kabaret, wpłaty za 
zajęcia z legorobotyki, 
warsztaty cukiernicze, wpłata z 
Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Radomiu za 
współorganizację projektu 
„Pomaluj moje podwórko… na 
żółto i na niebiesko…” w 
ramach zadania Bardzo Młoda 
Kultura 

 

    0920 
Wpływy z pozostałych 
odsetek 

10,00 3,75 37,50 
Odsetki z kapitalizacji od 
środków na rachunku 
bankowym 

 

  0960 

Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej 

13 800,00 1 000,00 7,25 
Otrzymane darowizny 
pieniężne na Jesienne Biegi 
Małkińskie 

 

    0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

11 600,00 11 403,46 98,30 

Zwrot z ZUS nadpłaconych 
składek w związku z decyzją o 
zwolnieniu z opłacania w 
wysokości 50% łącznej kwoty 
należności z tyt. składek za m-c 
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03 i 05.2020r. (COVID-19), 
wynagrodzenie płatnika za 
terminowe przekazywanie 
podatków dochodowych z płac 
(0,3% przekazywanego 
podatku), zwrot nadpłaty z 
Maz.ZPN za 2019r. 

    2480 

Dotacja podmiotowa z 
budżetu otrzymana przez 
samorządową instytucję 
kultury 

900 000,00 680 000,00 75,56 

Dotacja podmiotowa z budżetu 
Gminy Małkinia Górna z 
uwzględnieniem zwrotu 
niewykorzystanej dotacji 
otrzymanej w 2020 roku w 
kwocie 220 000,00 zł. 

 

     RAZEM PRZYCHODY:  958 410,00 714 119,17 74,51   
 

  

Naliczona roczna amortyzacja 
środków trwałych z równoległym 
księgowaniem w „Rozliczenia 
międzyokresowe przychodów” i 
„Pozostałe przychody 
operacyjne” 

 15 246,60   

 

   OGÓŁEM PRZYCHODY:   729 365,77    
 

    

    KOSZTY:         
 

    3020 
Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

1 000,00 956,40 95,64 

Świadczenia rzeczowe 
wynikające z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

 

  3030 
Różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych 

18 000,00 12 332,00 68,51 
Ekwiwalenty sędziowskie MKS i 
UKS, diety zawodników MKS 

 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

320 000,00 317 550,85 99,23 

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Małkini Górnej 

 

  4090 Honoraria 3 000,00 0,00 0,00  
 

    4110 
Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

58 890,00 58 542,94 99,41 

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

 

    4120 

Składki na Fundusz Pracy 
oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 

5 800,00 5 524,73 95,25 
Składki płatnika na Fundusz 
Pracy (2,45% od wynagrodzeń 
brutto) 

 

    4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 

147 000,00 90 215,00 61,37 

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 
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UKS oraz z umów-zlecenia i 
umów o dzieło na pokazach, 
prelekcjach, koncertach i 
imprezach organizowanych 
przez GOKiS 

  4190 Nagrody konkursowe 7 800,00 3 050,30 39,11 
Nagrody konkursowe na 
konkursy organizowane przez 
GOKiS  

 

    4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 

54 000,00 53 563,31 99,19 

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, 
puchary, statuetki, medale, 
trawa, nawóz, paliwo do 
kosiarek w ramach utrzymania 
stadionu, materiały i narzędzia 
do remontu budynków na 
stadionie 

 

    4220 Zakup środków żywności 16 000,00 1 581,08 9,88 

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

 

    4260 Zakup energii 17 400,00 15 906,79 91,42 
Opłaty za dostawę energii 
elektrycznej, gazu do 
ogrzewania oraz wody 

 

    4270 
Zakup usług 
remontowych 

51 000,00 49 224,19 96,52 
Usługi remontowe- remont 
łazienki w budynku GOKiS 

 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 280,00 88,00 

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

 

    4300 Zakup usług pozostałych 225 838,00 78 811,28 34,90 

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 
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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, 
zabezpieczenia medyczne 
meczy MKS i UKS2, usługi 
gastronomiczne itp. 

    4360 
Opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych 

2 000,00 1 577,46 78,87 
Koszty rozmów telefonicznych 
stacjonarnych. 

 

    4410 
Podróże służbowe 
krajowe 

1 500,00 422,40 28,16 
Koszty podróży służbowych 
krajowych pracowników 
(delegacje) 

 

    4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 9 154,60 70,42 

Składki ZAiKS i STOART, opłaty 
do Mazow. ZPN dot. transferów 
zawodników, opłat za żółte 
kartki, opłaty na rozgrywki i 
turnieje zawodników MKS, 
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 

9 762,00 9 761,47 99,99 Odpis na ZFŚS na 2020 rok 

 

    4480 
Podatek od 
nieruchomości 

2 345,00 2 345,00 100,00 
Podatek od nieruchomości za 
2020 rok 

 

    4700 
Szkolenie pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

2 500,00 961,00 38,44 
Koszty szkolenia pracowników z 
przejazdami (delegacjami) 

 

    RAZEM KOSZTY:  962 835,00 716 760,80 74,44   
 

  
Naliczona roczna amortyzacja 
środków trwałych 

 15 246,60   
 

  OGÓŁEM KOSZTY:  732 007,40   
 

 

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 roku    = + 3 938,78 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym    = + 5 860,23 zł 

• należności       = + 1 510,00 zł 

• zobowiązania       =             - 3 431,45 zł 

 

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 

 Na dzień 31.12.2020 roku należności w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej wynoszą        

1 510,00 zł dotyczą nadpłaty z rozliczenia gazu oraz dokonanej przedpłaty za szkolenie, które ze względu            
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na pandemię nie odbyło się w 2020r. Natomiast zobowiązania wynoszą 3 431,45 zł i dotyczą bieżących faktur       

tj. za wywóz nieczystości, monitoring obiektu za miesiąc grudzień, zakup usług, dostawę wody i odprowadzania 

ścieków, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień, zakup 200 szt. pakietów 

startowych na bieg Tropem Wilczym, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby. 

 Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Gminy Małkinia Górna wynikającej z rozliczenia 

dotacji za 2020 rok w wysokości 220 000,00 złotych ujęto jako zmniejszenie dochodu 2020roku. Zwrot dotacji 

został przekazany na konto organizatora dnia 30.12.2020 roku. 

 

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji 

kulturalnych i sportowych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin 

sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz działania na rzecz czynnego wypoczynku i rekreacji. 

Starając się sprostać tym wyzwaniom w 2020 roku GOKiS w Małkini Górnej zorganizował następujące 

wydarzenia. 

 

28 Finał WOŚP  

 

12 stycznia 2020 r. w Małkini Górnej zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Wolontariusze WOŚP rozpoczęli kwestę o godz. 8.00. O godzinie 9.00 wystartowała akcja 

krwiodawstwa. Do mobilnego punktu zgłosiły się 34 osoby. Ze względu na stan zdrowia,                             

od dziewięciorga ochotników nie pobrano krwi. Pozostałe osoby oddały łącznie 11,25 l krwi. 

W południe członkowie klubów MKB TEAM, „Ostrów Biega”, „Aktywni Węgrów”, Łochowskiej Grupy 

Biegowej i biegacze niezrzeszeni ruszyli na trasę 14. Biegu WOŚP odbywającego się pod hasłem „Policz 

się z cukrzycą”. Udział w biegu zgłosiło 53 biegaczy – 29 pań i 24 panów. Najstarszym uczestnikiem 

biegu był Andrzej Żach (60+), najmłodsza uczestniczka to dwuletnia Nadia Zacheja. Po otrzymaniu 

numeru startowego każdy biegacz wrzucał do puszki przynajmniej 20 zł. 

Po zakończeniu biegu na uczestników czekał bigos, kotlety i kiełbaski oraz gorące napoje. Pamiątkowe 

medale wręczyły Ewa Siwek – dyrektor GOKiS i Teresa Pecio – sołtys sołectwa nr 3 Małkinia Górna. 

Ponadto wśród uczestników biegu rozlosowano medale warszawskiej edycji biegu „Policz się                     

z cukrzycą” oraz przydatne dla biegaczy gadżety. 

Kolejną atrakcją 28. finału WOŚP w Małkini Górnej była możliwość osobistego zapoznania się                      
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z działaniem sprzętu, którym dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna. Osoby zainteresowane ciężką 

pracą strażaków mogły wsiąść do najnowszego nabytku małkińskiej OSP – średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego MAN TGN 18.320, sprawdzić ile ważą poszczególne elementy strażackiego 

wyposażenia, nauczyć się prawidłowego wykonywania ratowniczych zabiegów przedmedycznych             

i przetestować swoją odwagę na sprzęcie do akcji na wysokości. 

Z powodu małej liczby osób na ulicach i chłodnego wiatru część wolontariuszy zakończyła kwestę 

około godziny 15.30. Przeliczanie zawartości puszek trwało około 3 godzin. Łącznie z wpłatą 

Przedszkola Samorządowego i uczestników biegu kwesta przyniosła 18.702,75 zł i 23 €. Rekordową 

kwotę 1.782,60 zł zebrała wolontariuszka, która przeprowadziła zbiórkę w Broku i Glinie. 

O godzinie 18.30 na scenie obok GOKiS pojawili się DJ Rawa, LOUKAS, MEGASTARS, a sztab #5437 

przygotowywał się do licytacji. Na nabywców czekały koszulki, kalendarze, breloczki i worki WOŚP, 

piłka, szalik i proporczyk MKS, koszulka Legii, kalendarz Grupy Motocyklowej STAJNIA, obrazy Anny 

Katarzyny Kacprzyckiej i Barbary Siedleckiej, vouchery na sesję fotograficzną w Galerii Cieni Adama 

Zyśka i makijaż wieczorowy wykonany przez Wioletę Korżyńską, kubki od firmy ARIUH oraz ramki             

i lustra od firmy BD ART.  

O godz. 20.00 licytację przerwano na kilka minut. „Światełko do nieba” w postaci cichych fajerwerków 

było efektowne i rzeczywiście mniej uciążliwe. Po zlicytowaniu wszystkich gadżetów okazało się,            

że konto WOŚP wzbogaci się o 5.060 zł.  

Łącznie w 28. Finale małkiński sztab WOŚP zebrał 23.681 zł 2 gr, 23 € i jeden złoty łańcuszek.  

Podsumowując  28. Finał WOŚP  w Małkini Górnej dyrektor Ewa Siwek podziękowała wolontariuszom, 

członkom sztabu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do bezpiecznego i sprawnego 

zrealizowania zaplanowanych na ten dzień działań. 

 

Noworoczny Turniej Orlika w piłce nożnej 

W sobotę 18 stycznia 2020 roku na obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini przy ulicy Leśnej odbył się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Orlików o Puchar Wójt 

gminy Małkinia Górna. Głównym organizatorem turniej był MKS MAŁKINIA przy dużym wsparciu 

sponsorów: Urząd Gminy w Małkini Górnej, GOKiS w Małkini Górnej, firmy ROLEK RYCYKILNG               

Sp. z o. o. w Małkini Górnej oraz firmy DOMOST Sp. Z.o.o także z Małkini Górnej. W turnieju udział 

wzięło 6 zespołów, a mianowicie ASP RUTKI, KS OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA, BŁĘKITNI 
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STOCZEK WĘGROWSKI, LUKS CZERWIN, UKS OSTRÓW MAZOWIECKA i MKS MAŁKINIA. Mecze były 

prowadzone systemem każdy z każdym i trwały po 12 minut. O kolejności miejsc w tabeli decydowała 

największa ilość zdobytych punktów. Zespoły na parkiecie występowały w pięcioosobowych składach, 

a zmiany trenerzy dokonywali systemem hokejowym. 

Wszystkie zespoły otrzymały puchary, pamiątkowe medale i proporczyki z logo MKS MAŁKINIA, które 

wręczyli pani Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna, pan Roman Rolek właściciel firmy ROLEK 

RECYKLING oraz Prezes klubu MKS MAŁKINIA pan Łukasz Fidorczuk. Oprócz nagród zespołowych 

została wybrana najlepsza piątka turnieju.  

 

XXI Grand Prix w biegach przełajowych i I Marsz Nordic Walking 

Pierwszy bieg XXI edycji Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbył się 24 stycznia 2020 

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

i Sportu w Małkini Górnej i Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM. 

Zgodnie z regulaminem XXI Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych zaplanowano 7 biegów 

przełajowych w 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 zawodach wystartowało 86 zawodników. 

 

Zimowe Ptakoliczenie  

W Małkini Górnej spacer w ramach 16. Zimowego Ptakoliczenia zorganizowało Koło Ornitologiczne 

działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. W zajęciach prowadzonych przez Hannę 

Chromińską i Ewelinę Puścian wzięło udział 17 członków koła.  

Na skwerach, w ogrodach, na polach, na łęgu i ogródkach działkowych zaobserwowano 295 

osobników z 20 gatunków. Uczestnicy spaceru rozpoznali m. in. cztery gatunki sikor, kruki, kosa, 

wróble, mazurki, kwiczoły, sierpówki, gile i mysikrólika. Ptakiem 16. Zimowego Ptakoliczenia został 
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wybrany gawron - duży, czarny ptak z rodziny krukowatych, spotykany zarówno w krajobrazie silnie 

zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Wybierając gawrona 

organizatorzy Ptakoliczenia chcieli zwrócić uwagę na drastyczne zmniejszenie populacji tego gatunku 

wynikające z intensyfikacji rolnictwa prowadzącej do utraty siedlisk i zubożenia diety. Do spadku 

liczebności gawronów przyczyniają się także celowe działania człowieka – płoszenie (np. za pomocą 

armatek hukowych), niszczenie gniazd i wycinanie drzew z gniazdami, a także ranienie i zabijanie 

piskląt i dorosłych ptaków. Podczas 16. Zimowego Ptakoliczenia w powiecie ostrowskim 

zaobserwowano niewiele gawronów, co może potwierdzać bardzo niepokojący trend związany z tym 

gatunkiem.  

"Nałogi - droga donikąd". Koncert profilaktyczny w Małkini Górnej 

Koncert poprowadził Jacek Dewódzki - drugi wokalista legendarnego zespołu Dżem, kompozytor, 

gitarzysta, autor tekstów z wykształcenia natomiast pedagog. Program wydarzenia zawiera również 

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w  konkursie profilaktycznym pn. "Żyję zdrowo - bo nie ulegam 

nałogom" oraz wręczenie dyplomów wolontariuszom, którzy wzięli udział w Świątecznej Zbiórce 

Żywności. 

Koncert profilaktyczny pn. "Nałogi - droga donikąd" zorganizowany został przez Urząd Gminy                        

w Małkini Górnej i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkinia Górnej. Wydarzenie odbyło się dnia 

7 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. 

W dniach 10 – 21 lutego GOKiS przeprowadził następujące działania na FERIE 2020: 

− Zimowe Przygody Kubusia Puchatka – teatrzyk 

− Wyjazd na lodowisko 

− Przegląd Piosenki Romantycznej 

− Księżniczka Ania – teatrzyk 

− Rozgrywki w tenisa stołowego 

− Malowanie buziek i Bal karnawałowy 

 

XXI Grand Prix w biegach przełajowych i Marsz Nordic Walking 

28 lutego odbyły się kolejne zawody w ramach XXI Grand Prix w biegach przełajowych i Marsz Nordic 
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Walking. W zawodach wystartowało 97 zawodników. 

 

Tropem Wilczym 2020 

 

1 marca 2020 r. w ósmej edycji Biegu Tropem Wilczym pobiegło 171 osób - 86 pań i 85 panów, czyli 

więcej niż przed rokiem.  

Uczestnicy w koszulkach z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych pokonują dystans będący 

wielokrotnością 1963 metrów. Nie ma limitu wiekowego, a ponieważ uczestnicy nie rywalizują               

ze sobą, więc po zakończeniu biegu każdy biegacz otrzymuje medal z odciskiem wilczej łapy. 

Udział w biegu organizowanym przez małkiński GOKiS zadeklarowali członkowie klubów MKB TEAM 

i „Ostrów Biega”, panie z klubu Nordic Walking oraz biegacze niezrzeszeni – indywidualnie i w grupach 

rodzinnych (nawet trójpokoleniowych). Po raz pierwszy w biegu wzięła udział Bożena Kordek – Wójt 

gminy Małkinia Górna.  

Najstarszą uczestniczką Biegu była Barbara Pawełczuk (70+). Najmłodsze uczestniczki – Kinga Rosińska 

(rocznik 2018) oraz Zuzanna Siwek i Nadia Zacheja (rocznik 2017) - korzystały na trasie ze wsparcia 

rodziców. Najwytrwalsi biegacze pokonali trasę biegu trzykrotnie. 

Po biegu uczestnicy posilili się wojskową grochówką.  

Po raz kolejny o realia historyczne zadbali członkowie łomżyńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 

Narew. Na stoisku GRH można było obejrzeć m.in.  

• karabin maszynowy MG 34,  

• karabiny systemu Mausera - niemiecki Kar98k i polski kbk wz. 29,  

• rewolwer Nagan,  

• pistolet P08 Parabellum,  

• niemiecki trzonkowy granat zaczepny (Stielhandgranate 24 mit Brennzünder 24),  

• tornister wojskowy polski i tornister wojskowy niemiecki (tzw. sierściuch).  

Prezentacji broni towarzyszyły bardzo ciekawe wspomnienia rodzinne członków GRH. Wnuk Damiana 

Stachacza - członka Szarych Szergów (ps. Małpka, Huragan), uczestnika bitwy pod Sieczychami,                

w której poległ Tadeusz Zawadzki (ps. Zośka) oraz wnuk Władysława Koluśniewskiego z 33. pułku 

piechoty z Łomży odznaczonego czterokrotnie Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari obiecali, 
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że na następne spotkanie przywiozą e publikacje historyczne dotyczące ich dziadków i pamiątki 

rodzinne. 

GRH Narew zaprezentowała także elementy umundurowania. Członkowie grupy byli ubrani                       

w mundury polskie oraz zdobywane w trakcie walki niemieckie parki i wojskowe pasy> ciekawostka 

jest fakt, że nosząc niemieckie pasy z napisem „Gott mit uns” (Bóg jest z nami) partyzanci zapinali je 

w ten sposób, by widniejący na nich orzeł był odwrócony głową do dołu. 

Po uczczeniu pamięci Żołnierzy Wyklętych minutą ciszy uczestnicy Biegu zostali udekorowani przez 

Bożenę Kordek - wójta gminy Małkinia Górna i Ewę Siwek – dyrektora małkińskiego GOKiS 

pamiątkowymi medalami i pozowali do wspólnego zdjęcia. 

Na zakończenie uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych w Małkini Górnej delegacja władz Urzędu 

Gminy złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem w Glinie. 

 

Działania podjęte po ogłoszeniu pandemii COVID-19. 

  
Noc sów – konkurs plastyczny  
 
Kartka Wielkanocna - konkurs online 
 
Teatrzyk - online 
 
100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II - piosenka online 
 
Życzenia dla mamy – online 
 
Mój wymarzony Dzień Dziecka – konkurs plastyczny online 

 

Akcja krwiodawstwa 

25 maja zorganizowaliśmy akcje krwiodawstwa 

Terenowe zajęcia ornitologiczne 

Dzięki złagodzeniu przepisów dotyczących ograniczeń związanych z COVID-19 czerwcowe zajęcia koła 

ornitologicznego odbyły się w terenie. 20.06.20 nad Bużyskiem w Prostyni członkowie koła 

ornitologicznego wypatrzyli i zidentyfikowali kilkanaście gatunków ptaków. Zaobserwowano m.in. 

kolonie rybitw czarnych i mew śmieszek, gęgawy, łabędzie nieme, łyski, pliszki żółte i siwe, rokitniczkę, 
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bociany białe, czajki, gawrony, kawki, wrony siwe, sroki, szpaki, sieweczkę rzeczną i bataliona w szacie 

godowej. Na łące nad Bużyskiem zaobserwowano także dwa gatunki ważek (żagnicę rudą i tandem 

łątki wczesnej) oraz kilka gatunków motyli – między innymi przeplatkę atalię i strzępotka ruczajnika. 

Zajęcia Wakacyjne 

01.07. - Dmuchana zjeżdżalnia 

03.07. - Ścianka wspinaczkowa 

06.07. - Mega bańki mydlane 

08.07. - Teatrzyk pt. „Calineczka” 

10.07. - Ślizgawka wodna 

13.07. - Gramy w badmintona 

15.07. - Dmuchana zjeżdżalnia 

17.07. - Wakacyjny turniej w kapsle 

18.07. - Zabawa i edukacja ze strażakami 

22.07. - Teatrzyk pt. „Nowe przygody doktora Dolittle” 

25.07. - Eksplozja Kolorów 

27.07. - Święto Latawca 

29.07. - Ślizgawka wodna 

30.07. - Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

03.08. - Gramy w badmintona 

05.08. - Teatrzyk pt. „Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków”  

07.08. - Muzyczne Wieczory Koncert zespołu Czar 

10.08. - Mega bańki mydlane 

12.08. - Tenis stołowy dla każdego 

19.08. - Teatrzyk pt. „O Popielu i myszach” 

21.08. - Wyjazd do parku rozrywki „Potupajka w Niewiadomej” 

21.08. - Muzyczne Wieczory Koncert zespołu Belfers Band 

24.08. - Święto Latawca 

25.08. - Warsztaty cukiernicze „Mój lizak” 

27.08. - Dmuchana zjeżdżalnia 

28.08. - Muzyczne Wieczory Koncert Akordeonistów 
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17.07 – 14.08. - „Pomaluj moje podwórko na żółto i na niebiesko” 

Wakacyjne warsztaty plastyczne podczas, których młodzież uczyła się różnych technik rysunku. 

Na początek ołówek i kredki, a potem ozdabianie podwórka i ściany garażu, która zamieni się w piękną 

łąkę.  

Projekt "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo 

Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego." 

 

12 września – Bieg Pamięci Bieg zorganizowany by uczcić pamięć wszystkich poległych podczas                

II Wojny Światowej. Start przy budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej, meta przy Gminnym Ośrodku 

Kultury i Sportu. Dystans ok. 2000m. Każdy Uczestnik otrzymał medal pamiątkowy. 

 

13 września - Turniej Piłkarski "W drodze po marzenia" 

Turniej zorganizowany został przez akademie piłkarską z Ostrowi Mazowieckiej, Football Dream 

Passion. "W drodze po marzenia" to cykl piłkarskich eventów, który ma na celu popularyzowanie 

szeroko rozumianej aktywności, rozpowszechnianie piłki nożnej, integrację środowiska, zrzeszanie 

miłośników sportu oraz odkrywanie lokalnych talentów. 

Kategorie wiekowe Turnieju to roczniki 2012, 2011, 2008/2009. Nagrody, jakie zostały przyznane to: 

puchary dla wszystkich drużyn, medale dla każdego uczestnika, nagroda MVP, najlepszy bramkarz. 

Ponadto, każda drużyna uhonorowała swojego najlepszego zawodnika statuetką. Organizatorzy 

wydarzenia są dumni, że wizja na cykl piłkarskich eventów "W drodze po marzenia" została doceniona 

przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, który przyznał dofinansowanie na organizację 

przedsięwzięcia. Patronat nad piłkarskimi zmaganiami objęli również Wójt Gminy Małkinia Górna, 

Bożena Kordek i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na czele z dyrektor Ewą Siwek.  

18 września - Sprzątanie Świata 

 

19 września – Narodowy Dzień Sportu 

19 września święto wszystkich miłośników aktywności fizycznej i tych, którzy chcą rozpocząć swoją 

przygodę ze sportem – Narodowy Dzień Sportu. Tego dnia po raz ósmy w całej Polsce, zarówno                

w małych miejscowościach, jak i dużych miastach, odbędą się bezpłatne treningi.  
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W Małkini Górnej 19 września wszyscy, którzy kochają sport, będą mogli kibicować zawodnikom MKS 

Małkini w meczach juniorów, trampkarzy i seniorów. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 11:00                     

na stadionie gminnym przy ul. Kolejowej 7. 

 

1 października Akcja krwiodawstwa 

3 października Koło ornitologiczne GOKiS zorganizowało wycieczkę terenową z okazji Europejskich 

Dni Ptaków. Spotkaliśmy się przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie. Z lornetkami ruszyliśmy w teren. 

Po wycieczce odbyło się ognisko.  

 

10 października - XXII Jesienne Biegi Małkińskie 

W sobotę 10 października odbędą się XXII Jesienne Biegi Małkińskie. Jest to impreza podsumowująca 

sezon biegowy w Małkini Górnej. Podczas zawodów wręczymy medale za XXI Grand Prix Małkini 

Górnej i I Grand Prix Nordic Walking Małkini Górnej. Wśród uczestników wielokrotny Mistrz Polski 

Krzysztof Człapski. 

 

16 października w naszym Ośrodku odbył się CASTING wokalny. Poprowadził go pan Tomasz Runo 

śpiewak operowy, menadżer wielu artystów, a zarazem mąż Patrycji Runo zwanej Księżniczką 

Cygańskiej Piosenki.  

 

Wystawa Tak powstała Niepodległa 

Biuro Programu „Niepodległa” i GOKiS Małkinia Górna zorganizowały wystawę plenerową 

poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. 

Ekspozycja składa się z plansz, przedstawiających wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania 

niepodległości oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej.  

Wystawa była do obejrzenia w dniach 6-27 listopada przy GOKiS Małkinia Górna. 

 

11 listopada - Wirtualny Bieg Niepodległości 

Wydarzenie dla wszystkich miłośników biegania i ogólnej aktywności. Brak limitu czasowego 

powodował, że każdy mógł przebiec, przejechać rowerem czy nawet przemaszerować, 

zamanifestować swój patriotyzm. 
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Zadanie polegało na pokonaniu min. 11 km na 11 listopada. Termin realizacji to 8 -15 listopada.             

Dla każdego Uczestnika medal pamiątkowy w cenie: 20zł do odbioru w GOKiS Małkinia Górna.                    

Dla każdego Uczestnika medal pamiątkowy.  

 

13 listopada delegacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej złożyła chryzantemy 

w miejscach upamiętnienia na terenie Muzeum Treblinka.  

 

30 listopada GOKiS Małkinia Górna po raz pierwszy włącza się do akcji Fundacji Małych Stópek 

„Paczuszka dla Maluszka”. 

Każdy z nas mógł pomóc  wystarczy że przyniósł do nas paczkę pieluch, chusteczki czy kosmetyki dla 

maluchów, a my przekazaliśmy to dalej. Zbieraliśmy artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, 

chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt, ale również artykuły dla mam.                            

Z przekazanych artykułów przygotowuj się świąteczne paczuszki, które na święta przekazywane                    

są dzieciom, którymi opiekuje się Fundacja. 

 

Zajęcia ONLINE: 

− zajęcia teatralne, 

− zabawę na wyobraźnię - Lanie wosku, 

− dekoracja bożonarodzeniowa 

− kartki bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci z koła plastycznego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Małkinia Górna, dnia 31.01.2021r. 
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