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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
z przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
za  2015 rok 

 
  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach głównym celem jej działalności jest 
obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do 
świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki 
sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników  
w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do internetu. W celach 
informacyjnych z sieci skorzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, 
udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotece organizowane są 
różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami. 
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2015  roku otrzymała na swą działalność statutową 
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160.600,00 zł, 
oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych  
w kwocie 7.515,00 zł  

 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody M-G Biblioteki Publicznej wyniosły 168.115,00 zł. 
 
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg 
poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2015 roku. 
 

Dz. Rozdział § Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe niezaliczane 
do wynagrodzeń-BHP 

396,08 396,08 100 

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

96.128,05 96.128,05 100 

921 92116 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

16.476,12 16.476,12 100 

921 92116 4120 Składki na Fundusz Pracy 911,68 911,68 100 

921 92116 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.700,00 5.700,00 100 

921 92116 4210 Zakup materiałów 16.896,14 16.896,14 100 

921 92116 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, 
książek 

12.965,97 12.965,97 100 

921 92116 4260 Zakup energii, gazu wody 3.152,39 3.152,39 100 

921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 4.684,10 4.684,10 100 

921 92116 4360 Zakup usług 
telekomunikacyjnych 

4.651,52 4.651,52 100 
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Dz. Rozdział § Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe 514,50 514,50 100 

921 92116 4430 Ubezpieczenia mienia, różne 
opłaty 

2.356,66 2.356,66 100 

921 92116 4440 Odpisy na ZFŚS 3.281,79 3.281,79 100 

   OGÓŁEM: 168.115,00 168.115,00  
 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 
31 grudnia 2015 roku nie powstały żadne zobowiązania oraz należności. 
 

Działalność informacyjno-oświatowa 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31grudnia 2015 r. książki 37164 pozycje. 
Zakupiono w 2015 roku 537 tomy książek na kwotę 12.965,97 w tym (z dotacji samorządowej 
5450,97 i 7515 z Biblioteki Narodowej)                                                                        W 2015 r. 
biblioteka zarejestrowała łącznie z filią 1233 aktywnie wypożyczających czytelników i 
wypożyczonych zostało 15775 książek.  

 W roku bieżącym biblioteka kontynuuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Chcemy przy 
współpracy z mieszkańcami miasta i gminy ratować od zapomnienia zasoby lokalnego 
dziedzictwa historycznego. 

Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków finansowych, 
przyznanych na ten cel. Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie 
www.bibliotekapyzdry.pl 

 

1. 16 stycznia mieszkańcy miasta i gminy mieli okazje spotkać się w bibliotece, aby wspólnie 
podtrzymać świąteczny nastrój i polskie tradycje bożonarodzeniowe. Oprawą muzyczną  
i konferansjerską zajął się Zbigniew Wlazło. Wraz z nim pierwszy raz przed publicznością 
wystąpiła drużyna zuchów i harcerzy ,,Dziewiątki’’. 
 
2     Sporą dawkę śmiechu otrzymali ci, którzy w niedzielne popołudnie przybyli do sali OSP w 
Pyzdrach na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Gwiazdą pierwszej części spotkania był kabaret 
EWG czyli Eksportowy Wytwór Gminny z Doruchowa. W repertuarze artystów  
z południowej Wielkopolski znalazły się m.in. przygody członkini Koła Gospodyń Wiejskich, 
scenki trafnie puentujące relacje damsko - męskie oraz konflikt pokoleń w krzywym 
zwierciadle. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się świetnie i gromkimi brawami 
podziękowała artystom za wspaniały występ. 
Grupa EWG wprowadził wszystkich w doskonały nastrój, a był to dopiero początek programu. 
Następnie miejsce na scenie zajął Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski  
z ogromnym koszem kwiatów. Podziękował wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie 
i składając paniom życzenia wręczał tulipany. 
Po krótkiej przerwie na scenę wyszła Anna Wrońska i uczestnicy warsztatów wokalnych. 
Utalentowana młodzież zaśpiewała piosenki o kobietach i miłości. Widownia wysłuchała 
takich utworów jak ,,Baby, ach te baby’’, „Brunetki blondynki”, „Babe zesłał Bóg” itd. Aby 
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podtrzymać kabaretową atmosferę Ania przytoczyła fragmenty z ,,Dziennika słomianego 
wdowca’’ czyli historię o tym jak mąż radzi sobie w domu pod nieobecność żony.  
 
3.   W dniu 23. kwietnia, jak co roku obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 r.,  
w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa, a także ochrony własności intelektualnej za pomocą 
praw autorskich nasza biblioteka włączyła się w akcję. 
 
4.    W dniach 8-15 maja Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach po raz kolejny 
brała udział w XII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”. 
Akcja ta ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowanie książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. 
Dnia 8 maja słuchacze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach wysłuchali 
wykładu pani Jolanty Szwalbe pt. „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Swoje zbiory 
Pani Jolanta kieruje do wszystkich bez względu na wiek i płeć. Autorka uważa, że w każdym 
wieku należy marzyć i realizować swoje marzenia, bo nic nie tworzy przyszłości tak, jak 
marzenia i dlatego warto je wydobyć z siebie. Jej zdaniem należy też słuchać swojej intuicji  
i swojego serca gdyż człowiek jest kopalnią złota, z której może wydobyć wszystko, co jest 
potrzebne do wspaniałego i radosnego życia. Pani Jolanta interesująco prezentowała myśli 
wielu znanych ludzi opowiadając o ich dokonaniach, przytaczała ciekawe momenty z ich 
biografii. Autorka zaprezentowała również swoje cztery książki, które są zbiorami cytatów: 
„My śl i działaj dla przyszłości”, „Sekrety istnienia”, „Złap wiatr w żagle”, i „Wyrusz  
w drogę”. Po wykładzie, który został nagrodzony brawami, można było zakupić wybrane 
książki wraz z dedykacją. 
Kolejnym ciekawym wydarzeniem było spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Panią Ewą 
Nowak, polską pisarką, pedagog terapeutą i publicystką. W 2002 roku ukazała się jej pierwsza 
powieść – „Wszystko, tylko nie mięta” . Obecnie na rynku dostępnych jest już ponad trzydzieści 
tytułów. Książki tej autorki cechuje intelektualny humor połączony z celnością opisywania 
rzeczywistości. Misja Pani Ewy Nowak polega na stawianiu pytań i dawaniu odpowiedzi 
poprzez bohatera według własnego uznania czytelnika. Tematem, którym zajęła się autorka, to 
trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania 
walki o to, na czym młodemu człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności w 
odróżnieniu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i bezmyślności, uwikłanie w 
niejednoznaczne sytuacje, słabość psychiczna lub kalectwo ciała. 
Podczas wykładu pisarka zdradziła tajniki swojego warsztatu oraz odpowiedziała na szereg 
pytań nt. uzależnień. Mimo, że Autorka jest przeciwniczką wszelkiego rodzaju uzależnień to 
jednak namawiała młodzież na jedno uzależnienie a mianowicie - czytanie a może nawet 
pisanie książek. Młodzież była bardzo uważna i aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. 
Oczywiście nie zabrakło atrakcji przeznaczonych dla młodszej grupy wiekowej a mianowicie 
dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. To dla nich Biblioteka przeobraziła się  
w teatr z inspirującą sztuką pt. „ Skradzione mądrości”. Przedstawienie w wykonaniu aktorów 
teatru MASKA z Krakowa, zobrazowało dzieciom jak ważne są książki i ile mądrych rzeczy 
możemy się z nich dowiedzieć. Bohaterowie przedstawienia: Skrzat, Sowa, Wróżka i 
Biedronka nawiązały wspaniały kontakt z dziećmi, które nie pozostały obojętne. Wyraz 
uznania dla sztuki okazały poprzez uśmiech na twarzy, śpiew i oklaski. Wszyscy wspaniale się 
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bawili. 
Inną ciekawostką była lekcja muzyki prowadzona prze Anię Wrońską– koleżankę z Centrum 
Kultury w Pyzdrach, która uczy gry na instrumentach muzycznych. Do biblioteki przyniosła 
dwa a mianowicie gitarę akustyczną i bęben afrykański D’Jembe. Słowem wstępu przedstawiła 
dzieciom budowę tych instrumentów, z jakich elementów są złożone, w jaki sposób wydobywa 
się  nich dźwięk oraz jak na nich grać. Atrakcją było to, że każde dziecko miało możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności muzycznych na bębnie, gdyż Ania do każdego z nich 
podchodziła indywidualnie. Jednak najbardziej dzieci nie mogły doczekać się, kiedy wspólnie 
zaśpiewają piosenki. I to życzenie zostało spełnione. Biblioteka rozśpiewała się na całego! 
W tygodniu pełnym wrażeń nie mogliśmy zapomnieć o najmłodszych czytelnikach. Przybyli 
oni do nas z Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat” w Pyzdrach w pełnym składzie wraz 
ze swoimi paniami. Przedszkolaki z pełnym zaangażowaniem słuchały bajek, które czytały dla 
nich Panie: Barbara Sulkowska i Lidia Mularczyk, zaprzyjaźnione z biblioteką od lat  
i wspierające co roku tego typu akcje. Ich wielobarwna aparycja wzbudziła sympatię i zaufanie 
przedszkolaków. Poza czytaniem znanych i lubianych bajek jak: „Samochwała”, „Ptasie 
radio”, „Hipopotam”, „Kwoka”, były zabawy muzyczne, tańce i wyliczanki. Mimo tak 
licznych grup dzieci wspaniale odnalazły się w bibliotece, stworzyły wspaniałą atmosferę i 
obiecały, że chętnie tutaj wrócą. Przedszkolaki wraz z Panią Dyrektor i nauczycielkami pięknie 
podziękowały za zaproszenie, wręczając laurkę na ręce Pani Dyrektor Biblioteki – Barbary 
Krawczyk. 
 
5.     W pierwszy dzień wakacji w bibliotece gościły dzieci ze Stowarzyszenia Edukacyjno-
Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła” z Pietrzykowa. Jak zawsze przygotowaliśmy dla 
nich atrakcje nie tylko czytelnicze. Pani Barbara Krawczyk, dyrektor biblioteki zaprosiła 
kolorowe i wesołe „aktorki” panią Barbarę Sulkowską i Lidię Mularczyk, które rozbawiły 
dzieci na całego! Na dobry początek miała miejsce inscenizacja „Rzepki” Juliana Tuwima  
z udziałem dzieci. Mimo pełnej spontaniczności i jakiekolwiek przygotowania dzieci 
znakomicie wcieliły się w rolę. Poza tym „Tańcowały dwa Michały”, zawitało „Ptasie radio”  
i „Lokomotywa” oraz wiele innych ciekawych bajek i bajeczek. Panie prowadzące zaprosiły 
wszystkich do wspólnej zabawy tańcząc i śpiewając. Mimo zróżnicowanej grupy wiekowej, od 
przedszkolaków po dzieci kończące szkołę podstawową, wszyscy świetnie się bawili. 
Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę, za uśmiech i zapraszamy ponownie do biblioteki! 
 
6.      W pierwszy dzień wakacji w bibliotece gościły dzieci ze Stowarzyszenia Edukacyjno-
Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła” z Pietrzykowa. Jak zawsze przygotowaliśmy dla 
nich atrakcje nie tylko czytelnicze. Pani Barbara Krawczyk, dyrektor biblioteki zaprosiła 
kolorowe i wesołe „aktorki” panią Barbarę Sulkowską i Lidię Mularczyk, które rozbawiły 
dzieci na całego! Na dobry początek miała miejsce inscenizacja „Rzepki” Juliana Tuwima z 
udziałem dzieci. Mimo pełnej spontaniczności i jakiekolwiek przygotowania dzieci znakomicie 
wcieliły się w rolę. Poza tym „Tańcowały dwa Michały”, zawitało „Ptasie radio” i 
„Lokomotywa” oraz wiele innych ciekawych bajek i bajeczek. Panie prowadzące zaprosiły 
wszystkich do wspólnej zabawy tańcząc i śpiewając. Mimo zróżnicowanej grupy wiekowej, od 
przedszkolaków po dzieci kończące szkołę podstawową, wszyscy świetnie się bawili. 
Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę, za uśmiech i zapraszamy ponownie do biblioteki! 
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7.  Anna Onichimowska poetka, prozaik, dramatopisarka. Autorka czterdziestu pięciu książek 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wielu scenariuszy, sztuk teatralnych, telewizyjnych i 
radiowych. Ceniona przez czytelników oraz krytykę literacką laureatka licznych prestiżowych 
nagród była gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach. 
 Na spotkanie autorskie, które odbyło się 9 października b.r. przybili uczniowie pyzdrskiego 
gimnazjum. 
 Pisarka zaprezentowała młodzieży kilka swoich powieści i opowiadań, czytała ich fragmenty. 
Opowiadała o procesie powstawania książki od inspiracji i pomysłu po drogę w wydawnictwie. 
 Odpowiadała na pytania dotyczące warsztatu pisarskiego, pomysłów na książki oraz sposobu 
pisania, mówiła też o swoim życiu osobistym i pasji podróżowania. 
Autorka jest znana młodym ludziom przede wszystkim z książek „Hera, moja miłość” , „Lot 
komety”, „Demony na smyczy” i „Bliscy nieznajomi”, w których nie boi się poruszać trudnych 
tematów, o których należy rozmawiać. 
 Do takich dzieł zalicza wcześniej wspomnianą powieść, ,Hera moja miłość''. 
Jest ona zarazem jej najważniejszym i największym sukcesem zawodowym. Powieść okazała 
się hitem w Polsce, znalazła też uznanie za granicą, została przetłumaczona na język francuski. 
 Książka ukazuje problem narkomanii i przedstawia kryzys w rodzinie. ,,Nosząc się z zamiarem 
napisania książki o tak ciężkiej tematyce czytałam fragmenty raportów kryminalnych z USA. 
Jeden z nich wywarł na mnie tak piorunujące wrażenie, że postanowiłam o zawarte w nim 
przerażające fakty oprzeć akcję powieści. Jestem detalistką, dlatego podczas pisania tej 
historii przeczytałam mnóstwo książek poruszających ten problem, współpracowałam z 
pacjentami z Ośrodka Uzależnień, wysłuchałam mnóstwo historii osób uzależnionych.'' Mówiła 
na spotkaniu pisarka. 
Spotkanie zakończyło się ciepłym podziękowaniem oraz składaniem dedykacji i autografów w 
książkach pisarki.  
 
8.   W czwartek 15 października gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
był Zbigniew Masternak-pisarz, dziennikarz, reportażysta, scenarzysta, producent filmowy, 
piłkarz. 
Autor przygodę z pisaniem zaczął już w szkole podstawowej a zadebiutował w 2000 roku na 
łamach ,Twórczości'' dwoma opowiadaniami z ,Księstwa''. 
Jego debiut książkowy- powieś ,,Niech żyje wolność'' ukazała się w 2006 roku, a zaraz po niej 
kolejna-,,Chmurołap''. Dwa lata później przez wydawnictwo Zysk i S-ka wydany został 
,,Scyzoryk''. W 2014 roku ukazała się czwarta część cyklu pt.,,Nędzole'', na jej podstawie 
Krzysztof Zanussi ma zamiar wyreżyserować film 
Wcześniej na podstawie pierwszych trzech części powstał film w reżyserii Andrzeja 
Barańskiego pt. ,,Księstwo''. Spod pióra pana Zbigniewa wyszła także nowela filmowa ,,Jezus 
na prezydenta'' oraz ,,Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia''. 
W spotkaniu udział wzięła młodzież z pyzdrskiego gimnazjum, a kilka godzin później, naszego 
gościa mieli okazję poznać nieco starsi czytelnicy. 
Uczestnicy spotkań mieli okazje dowiedzieć się jak wygląda praca na planie filmowym z 
punktu widzenia reżysera i scenarzysty. Młodzież uczestniczyła w krótkich warsztatach 
filmowych. Natomiast na popołudniowym spotkaniu oprócz ciekawej dyskusji z pisarzem 
wyświetlony został fragment filmu ,,Księstwo''. 
 
 


