
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPIELOWIE 

 w 2017 roku 

 

Wykonanie planu finansowego w I połowie 2017 roku wyniosło 128 000,00 zł, co stanowi 

50,40 % planu.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 

1. Wynagrodzenia osobowe 75 091,74 zł co stanowi 45,83% planu 

    wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na usługi informatyczne 2 496 zł,  41,60% 

planu 

2.  Materiały i usługi wyniosły 5 902,16 zł, co stanowi 64,44 % planu, z tego: 

-zakup energii elektrycznej 1370,61 zł 

-zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu 1096,62 zł 

- usługo pozostałe, między innymi bankowe, drukarska, bhp to kwota 3 434,93 zł 

      3.   Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 13 450,51 zł, tj. 50,86% 

planu 

      4.  Świadczenia urlopowe 1778,49 zł 

      5.  Pozostałe koszty to kwota 28 805,80 zł, stanowiące 69,39% planu, w tym m. in. 

 - prenumerata czasopism 232,17 zł na wszystkie placówki 

 - zakup książek 7 795,14 zł 

 - opał 15 848,26 zł 

 Z tego: Popielów  6 768,13 zł 

  Karłowice      499,78 zł 

  St. Siołkowice  7 264,52 zł 

  Stobrawa  1 315,83 zł 

 Pozostałe koszty rodzajowe 4 512,15 zł, z tego: 

 - delegacje i ryczałty samochodowe 1 229,15 

 - ubezpieczenie mienia i księgozbioru oraz podatek od nieruchomości – 3 283,00 zł 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Biblioteka nie posiadała należności i zobowiązań 

wymagalnych. Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec I półrocza to 6 215,18 zł – w 

co wchodzi podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS. Środki pieniężne pozostałe 

na rachunku bankowym to kwota 192,79 zł. 

 

 

Działalność merytoryczna 

 

Na przełomie stycznia i lutego zostało przeprowadzone skontrum księgozbioru w Filii w 

Starych Siołkowicach, w czerwcu – w Filii w Stobrawie. Skontrum przeprowadzane jest w 

każdej bibliotece co pięć lat, zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

 

Spotkania autorskie 

23 lutego zorganizowano spotkanie z panem Edwardem Pochroniem. Czytelnicy posłuchali o 

kolejach jego drogi dziennikarskiej i pisarskiej, pan Pochroń opowiadał o swoim dzieciństwie 

w Małopolsce, pracy w Opolu oraz o swoim życiu w Kaniowie. Przedstawił najnowszy tomik 

wierszy Żywica, który uczestnicy spotkania mogli nabyć, jak również zachowane w naszych 

zbiorach „Zapiski podleśne”, wydane w 1998 roku. Na spotkanie przygotowano wystawę, 

wypożyczoną z WBP w Opolu, którą wcześniej udostępniono 26 stycznia z okazji spotkania 

Edwarda Pochronia z przyjaciółmi z gminy Dobrzeń Wielki. 

 



21 kwietnia zorganizowano spotkanie z panem Walterem Pyką, naszym popielowskim poetą i 

emerytowanym aptekarzem. Poeta zaprezentował uczestnikom montaż wierszy z poprzednich 

tomików oraz przedstawił swój najnowszy tomik „Ero-Pyki”, który również nasi goście mogli 

nabyć. 

 

6 kwietnia w Filii Bibliotecznej w Karłowicach miało miejsce spotkanie z Agnieszką Lingas-

Łoniewską, popularną autorką współczesnej prozy. Spotkanie zorganizowano w ramach 

działającego tam Dyskusyjnego Klubu Książki. 

 

1 czerwca w ramach również Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Filii 

Bibliotecznej w Starych Siołkowicach odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską 

w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach. 

 

4 października w ramach DKK miało miejsce spotkanie w Popielowie ze znaną autorką 

współczesnej powieści Hanną Cygler. 

 

Biblioteka przygotowała wystawy: 

-Astrid Lindgren 110 rocznica urodzin i 15 rocznica śmierci znanej szwedzkiej pisarki 

-10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki(wystawa przygotowana przez WBP w Opolu) 

-wystawa fotografii podróżniczej „Podróżujemy nie po to, by uciec przed życiem, ale żeby 

życie nam nie uciekało” 

-wystawa o piśmie i inicjałach 

-Herby Powiatu Opolskiego (wystawa przygotowana przez WBP). Wystawę herbów 

wykorzystano jeszcze w sierpniu na prelekcję pn. „Heraldyka żywa – herby gmin powiatu 

opolskiego”. Mieszkańcy Popielowa oraz Karłowic mieli okazję zobaczyć i posłuchać 

ciekawych informacji o historii i powstawaniu herbów, które przedstawił mgr Stanisław 

Szynkowski. 

- O października mamy w Bibliotece w Popielowie wystawę Gmina Popielów z lotu ptaka. 

Autorem zdjęć jest fotograf amator, mieszkaniec Popielowa. 

 

 

Przeprowadzono cykliczny konkurs Test Gwarowy. Konkurs dwuetapowy: etap szkolny dla 

młodzieży klas starszych szkół podstawowych z Popielowa i St. Siołkowic oraz etap gminny, 

podsumowanie wraz z rozdaniem dyplomów i nagród w Bibliotece w Popielowie.   

 

 

W bibliotekach przeprowadzane były lekcje biblioteczne, zajęcia z książką dla 

przedszkolaków, zajęcia w czasie ferii zimowych, kilkanaście spotkań czytelniczych w 

ramach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych w Karłowicach, Popielowie i dla 

młodzieży w Starych Siołkowicach. 

  

W styczniu Biblioteka wydała nowe kartki pocztowe. Skorzystaliśmy też z oferty Fundacji 

ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, skąd otrzymaliśmy w formie zakładki do książek 

kalendarze na rok 2017. Rozdawane były czytelnikom i mieszkańcom. 

 

W ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” Biblioteka gościła 29 maja młodzież z 

Publicznego Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim. Młodzież wraz z opiekunami przybyła do 

nas rowerami. W bibliotece spotkali się z koleżankami i kolegami z PSP Popielów. Były 

wspólne wymiany doświadczeń, pogawędki i spostrzeżenia dotyczące życia bibliotecznego. 

 



2 września w filiach Karłowice i Stare Siołkowice oraz w popielowskiej bibliotece odbyło się 

czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego w ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania, 

akcji której patronuje Prezydent. 

 

Filia w Karłowicach włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Wspólnie ze 

Stowarzyszeniem została przygotowana wystawa książek i pamiątek po księdzu Janie 

Dzierżonie.  

 

W październiku Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji dla bibliotek Przerwa na 

wspólne czytanie i w listopadzie otrzymaliśmy zestaw 50 książek o wartości 1250,00 zł 

 

W organizowanym wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu konkursie pn. 

„Fantastyczny powiat opolski” bardzo dobrze zaprezentowała się młodzież z naszych szkół 

podstawowych (na 36 uczestników konkursu aż 17 było z gminy Popielów). Pierwsze i drugie 

miejsce zdobyły uczennice z PSP Karłowice, a wyróżnienia otrzymali uczniowie: po jednym 

z Karłowic i Starych Siołkowic oraz dwa z Popielowa. Uroczyste podsumowanie konkursu 

odbyło się w WBP w Opolu 13 grudnia ub.roku. 

 

Po raz pierwszy zorganizowana Noc Bibliotek okazała się bardzo dobrym spotkaniem z 

mieszkańcami i czytelnikami. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami odbyło się spotkanie z 

podróżnikiem, fotografem amatorem jednocześnie, uczestnikiem wypraw do Indii, Nepalu i 

innych egzotycznych krajów. Przygotowano wystawę fotografii podróżniczej i pokaz slajdów. 

„Woda mój żywioł” to prelekcja o wyprawach po morzach i oceanach świata. Nasz prelegent 

przez kilkanaście lat pracował na kutrach rybackich i wiele ciekawych zdarzeń przybliżył 

słuchaczom. Na zakończenie nocnego spotkania przygotowano dla uczestników 

Bibliotekarskie Dyktando, zawierające w swej treści same tytuły książek. 

12 maja br. na zamku w Rogowie Opolskim miało miejsce uroczyste podsumowanie 

konkursu  „O tytuł najlepszej Filii Bibliotecznej w województwie opolskim”, organizowanego 

przez WBP w Opolu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zgłoszona przez nas Filia 

w Starych Siołkowicach uplasowała się na 12 miejscu, na 26 zgłoszonych placówek. 

W roku bieżącym ogłoszono drugą edycję tego konkursu, została przez nas zgłoszona Filia w 

Karłowicach. 

 

 

Złożony został również wniosek do LGD na zadanie „Godni teraźniejszości szanujemy i 

pamiętamy o przeszłości”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


