Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr XXXVIII/19 Burmistrza Pyzdr
z dnia 23 sierpnia 2018 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry
za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach
za I półrocze 2019 roku
Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są:
- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie dóbr kultury
w zakresie historii miasta i regionu, archeologii, etnografii, sztuki,
- prowadzenie badań naukowych,
- działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie.
Muzeum Regionalne w 2019 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową
z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 280.000,00 zł, ponadto zaplanowano również
dochody własne w kwocie 4.100,00 zł.
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków
w I półroczu 2019 roku:
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Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2019 roku nie
zaciągnął zobowiązań. Na 30.06.2019 roku nie powstały żadne należności.

Informacja ogólna
W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące
osoby; Robert Michał Czerniak – dyrektor muzeum, Ilona Jagielska zatrudniona na
stanowisku adiunkta, archeolog. Krzysztof Kołodziejczyk – pracownik techniczny będący do
dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.
Prace organizacyjne muzeum
- Kontynuacja i udział w pracach organizacyjnych „Szlak Piastowski”. Udział w Starostwie w
Gnieźnie i w Poznaniu. Przeprowadzona została (maj) konsultacja z dr Andrzejem Wyrwą z
Muzeum Pierwszych Piastów- przewodniczącym Rady Programowej Szlaku Piastowskiego- w
sprawie audytu Ekspozycji Szlaku Piastowskiego w Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej.
- Z dniem 1 czerwca br. został zatrudniony (okres czasowy- próbny, do dnia grudnia br.) nowy
pracownik muzeum Dawid Lajtlich.
Działalność kolekcjonerska muzeum
W ramach gromadzenia zbiorów udało się zakupić do muzeum: 2 zdjęcia /Borzykowo -poczta,
Pyzdry - junackie hufce pracy, prochownica,pistolet,karabin,2szable,sztylet SA . Zakupione
zostały również rekwizyty do ekspozycji w domu podcieniowym; replika szczerbca oraz
żyrandol.
Działalność badawcza muzeum
W ramach tych prac realizowany był nadzór archeologiczny podczas prac budowlanych na
placu przyrynkowym wykonywanych przez Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach.

Prowadzone są nadal prace inwentaryzatorskie pozyskanych artefaktów z prac na Rynku w
Pyzdrach.
1. Wykonano dokumentację sumująca prace archeologiczne wynikające ze zobowiązania
parafii wobec Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Poznaniu. Dokumentacja
obejmowała prace badawcze związane z : budową przyłącza kanalizacyjnego, ułożenie
kabla energetycznego i telekomunikacyjnego do budynku plebani i zabudowań
klasztornych oraz skucie tynku przy przyziemiu wieży kościoła pofranciszkańskiego,
budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, osuszenie murów zachodniej kaplicy
kościoła pofranciszkańskiego oraz odprowadzenie wody deszczowej od kościoła i z
terenu plebani do istniejącej instalacji miejskiej, osuszenie murów ściany północnej
skrzydła północnego klasztoru oraz likwidacja opłotowania oddzielającego teren
przykościelny od terenu plebani. Opracowano 86 fragmentów zabytków ruchomych
pod względem chronologicznym i inwentaryzacyjnym, sporządzono inwentarz 161
wykonanych fotografii, z opisem dla każdej przedstawiającej treści oraz sporządzono
tablice z 25 wywołanymi zdjęciami i ich opisem. Wykonano 5 rycin (tablic) z rozbiorem
architektonicznym odkrytych partii ścian kościoła poklasztornego, w formie
rysunkowej w skali 1:20 wykonano 4 przekroje pionowe zadokumentowanych układów
stratygraficznych z ich opisem oraz jeden rzut poziomy w skali 1:20. Sprawozdanie w
formie opisowej i cyfrowej wraz z załącznikami przekazano do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Poznaniu.
2. Oczyszczenie, zabezpieczenie i przekazanie do analizy antropologicznej szkieletu
ludzkiego znalezionego podczas badań-nadzoru archeologicznego wynikającego z
nałożonego obowiązku przez WUOZ w Poznaniu podczas budowy targowiska
miejskiego w 2018 roku. Oczyszczanie i inwentaryzowanie zebranego materiału
ruchomego.
3. Prowadzenie badań powierzchniowych w m. Tarnowa zgodnie z wydanym
pozwoleniem przez WUOZ w Poznaniu.

Działalność oświatowa
Uroczystości patriotyczne.
- Przygotowanie uczczenia „Pamięci pomordowanych oficerów przez NKWD”
- Organizacja uroczystości przy pomniku - mogile powstańców z 1863 r.
Spotkania i prezentacje
- „Pyzdrzanie zwiedzają Pyzdry - Powrót do źródła” – to już kolejna coroczna wycieczka po
Pyzdrach. /04 maja 2019/ Spotkanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród
mieszkańców oraz gości z innych miejscowości.
- Udział muzeum w cyklicznej imprezie organizowanej przez Muzeum Archeologiczne z
Poznania – Festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie. Muzeum uczestniczyło i
prezentowało się w tzw. Forum Muzeów w dniach 1-2 czerwca br.

- W dniu 07 czerwca br. kustosz muzeum R.M. Czerniak wystąpił z wykładem poświeconym
zamkowi królewskiemu w Pyzdrach na konferencji organizowanej przez Archiwum
Państwowe w Poznaniu, w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Lekcje muzealne
- Przeprowadzone zostały w tym okresie 3 lekcje muzealne..
Noc Muzeów
- W dniu 18 maja br. muzeum włączyło się w Ogólnopolska akcję „Nocy muzeów”. W ramach
akcji muzeum przygotowało wystawę, koncert oraz pokaz filmów o świętym Franciszku.

Działalność wystawiennicza muzeum
Wystawa fotoreportera Ryszarda Fórmanka z Konina przedstawiająca Pyzdry i jego
mieszkańców. Wystawa przygotowana przez muzeum. Wystawa otwarta w dniu 18 maja br. podczas
Nocy Muzeów.
Szlak piastowski w Pyzdrach – w reorganizacja ekspozycji w piwnicach domu podcieniowego.
Ekspozycja poświęcona jest Piastom związanych z dziejami miasta i okolicy.

Inne prace muzeum
Prace realizowane w imieniu Burmistrza Pyzdr;
- wykonanie projektu, przygotowanie do cięcia laserowego herbu miasta umieszczonego na
bramie wjazdowej na plac targowy „Mój Rynek”. Prace te wiązały się też z nadzorem nad ich
wykonaniem.

Prace konserwatorskie
- Rozpoczęcie prac przy średniowiecznym murze miejskim znajdującym się przy klasztorze
pofranciszkańskim.
- Wykonano prace renowacyjne przy pomniku „Sosny powstańczej” . Zakład
Szymańskich z Pyzdr wykonał nieodpłatnie oczyszczenie pomnika prze piaskowanie.

braci

