Załącznik nr 2
ŚWIEBODZIŃSKI DOM KULTURY
I. Przychody wykonane ogółem – 2.247.594,98zł, a w tym:
• Działalność kulturalna i usługowa instytucji – 441.012,89zł. z tego: Kino 296.519,39zł.
• Wynajem pomieszczeń i sprzętów – 49.827,03zł.
• Dotacja otrzymana – 1.670 489,58zł.
• Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –
2.211,12zł.
• Pozostałe przychody – 82.494,36zł.
• Darowizny-1.560,00zł.
II. Ogółem poniesione koszty wyniosły – 2.148 850,75zł.
W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w 2017
roku poniesiono następujące koszty:
1. Na organizację „Dni Świebodzina” wraz z IV Zlotem Miłośników Pojazdów
Zabytkowych wydatkowano ogółem: 180.398,98zł.
a w tym na:
• zakupy organizacyjne Dni Świebodzina – 3.231,67zł.
• zakupy organizacyjne IV Zlotu Miłośników Pojazdów Zabytkowych– 2.652,83zł.
• energia elektryczna – 2.000,00zł.
• obsługa techniczna wraz z kosztami artystycznymi – 168.574,02zł.
• usługi obce związane z organizacją IV Zlotu Miłośników Pojazdów Zabytkowych –
3.940,46zł.
Podczas Finału Dni Świebodzina realizowanego w dniach 9-10-11 czerwca 2017, którego
punktem kulminacyjnym był festyn plenerowy odbywający się na dużej scenie usytuowanej na
Świebodzińskich Błoniach, swoje umiejętności prezentowało wielu artystów i amatorów.
Mieszkańcy Gminy Świebodzin mogli podziwiać min. dzieci i młodzież ze świebodzińskich
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, uczestników zajęć sekcyjnych
amatorskiego ruchu artystycznego zrzeszonych wokół Świebodzińskiego Domu Kultury oraz
członków stowarzyszeń działających na terenie województwa lubuskiego. Pierwszego dnia
Finału gwiazdą wieczoru była Sylwia Grzeszczak. Na scenie zaprezentowały się także zespół
„Redlin”, Bartas Szymoniak, niemiecka grupa „Zonderbremen” z partnerskiego dla
Świebodzina Neuenhagen bei Berlin. Drugiego dnia świebodzińska publiczność obejrzała i
wysłuchała koncerty: „Libera”, „Muzyki Filmowej” oraz „Tria Spoko”. Amatorzy sportów
siłowych mogli wziąć udział w zawodach w siłowaniu się na rękę, zorganizowanych przez
świebodzińskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Siłowych Arm Strong. Dużą atrakcją
było zorganizowanie podczas drugiego Dnia Finału, IV Świebodzińskiego Zlotu Miłośników
Zabytkowej Motoryzacji. Mieszkańcy Gminy Świebodzin od wczesnych godzin porannych
10.06.2017, podziwiali zabytkowe auta na Placu Jana Pawła II (obok świebodzińskiego
Ratusza). O godz. 16.00 ulicami miasta przejechała parada pojazdów. Od godz. 17.00
zabytkowe pojazdy prezentowane były na Świebodzińskich Błoniach, gdzie uczestnicy Finału
wybierali najciekawszy pojazd Zlotu oraz najlepszą załogę. Uczestnicy zlotu, którzy przyjechali
do Świebodzina z terenu całego kraju, mieli okazję zobaczyć także historyczną trasę
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz popłynąć spływem kajakowym po rzece Paklicy.
2. Koszty remontowe:
Na remonty bieżące w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono następujące wydatki:
• zakup materiałów remontowych – 5.382,77zł.
• usługi remontowe - 53.086,18zł.
• przeglądy i naprawy sprzętów - 14.999,01zł.
Razem: 73.467,96zł.

Poniesione koszty remontowe dotyczą: naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej w obiekcie
ŚDK, remontu sali kameralnej wraz z podłogą i wymiana instalacji elektrycznej, bieżącego
zakupu materiałów remontowych, naprawy i konserwacji sprzętu oraz pomieszczeń
Świebodzińskiego Domu Kultury wraz z naprawą instrumentów dętych dla potrzeb
Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.
3. Koszty poniesione na prowadzenie Kina:
• materiały (w tym: materiały elektryczne, środki czystości, materiały administracyjne) –
5.978,00zł.
• wymiana lampy projektora oraz opłata gwarancyjna projektora cyfrowego – 17.100,00zł.
• usługi wynajęcia kopii filmowych – 152.634,10zł.
• umowy zlecenia – 59.992,50zł.
• usługi kurierskie – 2.818,39zł.
• pozostałe opłaty (wobec ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców i Sieci Kin Studyjnych) –
11.110,49zł.
Razem: 249.633,48zł.
W roku 2017 kino Świebodzińskiego Domu Kultury obsłużyło ok. 130.000 widzów.
Różnorodność repertuaru pozwoliła nam na dotarcie do wielu odbiorców wychodząc
naprzeciw najbardziej wymagającym klientom. Poprzez pokazy filmowe realizowane za
pośrednictwem filmów studyjnych, regularnie odbywają się seanse Klub Konesera Filmu do
którego należy 125 osób. W ramach Programu Edukacji Filmowej zrealizowano także 1900
pokazów dla szkół średnich, podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli. Innowacją w
okresie letnim, była organizacja projekcji filmowych w plenerze, która obejrzało ok.1700 osób.
Warto podkreślić, że kino ŚDK aktywnie włącza się w obchody i rocznice świat państwowych
oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla potrzeb mieszkańców Gminy Świebodzin.
4. Świebodziński Dom Kultury w swojej bieżącej pracy koncentruje się w głównej mierze na
działalność sekcji zainteresowań amatorskiego ruchu artystycznego. W roku 2017 działalność
merytoryczna prowadzona był dla różnych grup wiekowych tj: dzieci, młodzieży, osób
dorosłych, seniorów. Zajęcia realizowane były w oparciu o sekcje: plastyczną (5 grup),
taneczną Hip-Hop (4 grupy), baletową (5 grupy),szachową ( 5 grup), Świebodzińską Orkiestrę
Dętą z grupą Chirliderek, Teatr Ruchu (2grupy), Klub Robotyki, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Klub Seniora i Klub Krótkofalowców SP3 PLD
Na tę działalność oraz pozostałą działalność bieżącą poniesiono następujące koszty:
• Zakupy materiałów gospodarczych i elektrycznych – 11.064,34zł.
• Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych i pozostałych – 27.698,80zł.
• Zakup materiałów na działalność sekcji amatorskiego ruchu artystycznego oraz sekcji dla
dorosłych - 36.170,06zł.
• Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez artystycznych, wystaw i wernisaży –
20.144,53zł.
• Zużycie energii elektrycznej – 47.580,62zł.
• Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) – 73.339,12zł.
• Woda i ścieki – 16.501,17zł.
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ( w tym internet) - 10.832,08zł.
• Usługi transportowe – 29.735,87zł.
• Usługi poligraficzne i reklamowe – 3.748,89zł.
• Usługi - zajęcia taneczne – 23.580,00zł.
• Usługi – Świebodzińska Orkiestra Dęta - 17.960,00zł.
• Usługi administracyjne i pozostałe – 39.257,86zł.
• Usługi związane z organizacją imprez artystycznych – 187.251,03zł.
• Umowy zlecenia i o dzieło (Uniwersytet Trzeciego Wieku- Kabaret Bakalaret, Klub Seniora,
Zespół Śpiewaczy Retro, Chór Adoramus, Sekcja Baletowa, imprezy artystyczne i
estradowe, koncerty, rozkładanie sceny plenerowej itp.) – 84.222,60zł.
• Wynagrodzenia pracowników – 570.268,96zł.
• Składki na ubezpieczenia społeczne – 111.223,81zł.
• Składki na Fundusz Pracy – 16.327,14zł.

•
•
•
•

Odpis na ZFŚS – 16.599,24zł.
Podróże służbowe – 6.517,66zł.
Podatki i pozostałe opłaty – 29.380,20zł.
Świadczenia na rzecz pracowników- 5.522,45zł.

Ogółem stanowiły one kwotę: 1.384 926,43
W okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między
innymi na: organizację wystaw artystycznych i wernisaży w funkcjonującej przy ŚDK Galerii
Inspiracje. Do najciekawszych należy zaliczyć: poplenerową wystawę malarstwa pn: „Parki,
pałace, jeziora” stworzoną przez Związek Artystów Plastyków z Łagowa Lubuskiego, wystawę
dotyczącą życia i działalności Józefa Piłsudskiego wystawę fotograficzną Grupy Fotograficznej
FOTO-PSTRYK UTW, wystawę malarstwa i rzeźby
Grupy Plastycznej Dziecięcej i
Młodzieżowej, wystawę okolicznościową z okazji świąt i uroczystości państwowych. Ponadto
zorganizowano wiele imprez okolicznościowych, prelekcji, wykładów, odczytów i przeglądów
o charakterze otwartym przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Zorganizowano także przeglądy artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach promocji
działań twórczych pn: „PRO-ARTE 2017”, a także Konkursy Recytatorskie i Wokalne oraz
warsztaty artystyczne połączone z Kiermaszem Ozdób Wielkanocnych. Warto podkreślić, iż
zespoły taneczne ŚDK zdobyły tytuły laureatów na wielu prestiżowych konkursach na terenie
województwa lubuskiego, kraju oraz za granicą. W roku 2017 odbyło się także szereg imprez
i koncertów estradowych zespołów artystycznych amatorskich i profesjonalnych, w tym min.
kolejna edycja estradowej imprezy dla młodzieży pt: „Otwarta scena”, która z roku na rok
zyskuje coraz większe grono sympatyków, koncert poświęcony pamięci Czesława Niemena z
udziałem Natalii Sikory, koncert z okazji Dnia Kobiet z udziałem Ireny Santor, koncert Zespołu
„Wilja” z Wilna połączony z Jarmarkiem Kaziukowym, koncert Piosnki Francuskiej Yagi
Kowalik , koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Mieszkańcy Gminy
Świebodzin wzięli udział także w happeningach ulicznych w związku z organizacją XXV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Międzynarodowego Dnia Dziecka Zorganizowano
spektakle teatralne i rozrywkowe w wykonaniu: Teatru Trójkąt z Zielonej Góry, Teatru Capitol
– „Mężczyzna idealny”, Teatru Artenes z Wrocławia, Kabaretu Skeczów Męczących oraz
koncert Michała Bajora. Duży powodzeniem publiczności cieszyły się organizowane przez
Świebodziński Dom Kultury plenerowe koncerty wakacyjne pod świebodzińskim ratuszem oraz
hit jesieni 2017- „Koncert na zakończenie lata”. Na scenie ustawionej na Świebodzińskich
Błoniach mieszkańcy Gminy Świebodzin usłyszeli i zobaczyli gwiazdy muzyki Disco PoloWeekend, Extra Mocni, Czadoman, Piękni i Młodzi. Duże emocje i zainteresowanie dzieci i
dorosłych wywołała Parada Świętego Mikołaja , który razem ze swoja świtą odwiedził ulice
Świebodzina 6 grudnia. Przejazd sań ciągniętych przez renifery zakończył się spektaklem
ulicznym w wykonaniu Teatru Żywiołów z Bielawy.
5. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także tradycyjne Dożynki Gminy
Świebodzin. W roku 2017 miejscem realizacji była Rzeczyca. Oprócz Korowodu
Dożynkowego zorganizowano Konkurs na najciekawszy Wieniec Dożynkowy, oraz
Prezentacje Kulinarne Jednego Talerza. Podsumowano doroczny konkurs Burmistrz
Świebodzina na Najpiękniejszą Wieś i Zagrodę Gminy Świebodzin. Uczestnicy Dożynek
podziwiali prezentacje artystyczne zespołów ludowych, gwiazdy muzyki Disco Polo oraz
uczestniczyli w zabawie tanecznej. Poniesiono następujące koszty:
• zakup materiałów - 2.980,92zł.
• zakup usług - 6.765,00zł.
• umowy zlecenia i umowy o dzieło - 12.400,00zł.
Ogółem poniesione koszty:22.145,92zł.
6. W okresie sprawozdawczym Świebodziński Dom Kultury zrealizował także projekty
dofinansowane ze środków Euroregionu Sprewa- Nysa – Bóbr oraz budżetu państwa na
łączna kwotę: 91.423,72zł.

Projekt pn: „Barwy naszego życia” realizowany był przy udziale członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Świebodzinie oraz Akademii Seniorów w Neuenhagen bei Berlin. Celem
projektu była integracja środowisk Seniorów ze Świebodzina i Neuenhagen bei Berlin poprzez
udział w warsztatach artystycznych z zakresu malarstwa i fotografii oraz organizację wspólnej
poplenerowej wystawy eksponowanej w Świebodzinie i Neuenhagen bei Berlin.
Poniesione koszty dotyczyły:
• zakup materiałów - 11.167,25zł.
• zakup usług - 21.199,98zł.
• umowy zlecenia – 10.080,00zł.
• polisy ubezpieczeniowe - 798,10zł.
Łączna kwota poniesionych kosztów: 43.245,33zł.
Projekt pn: „Polsko – niemieckie Talent Show” zrealizowany dla młodzieży uzdolnionej
artystycznie z Polski i z Niemiec. Uczestnicy projektu podczas koncertu realizowanego w sali
widowiskowej ŚDK prezentowali swoje talenty przed międzynarodowym JURY. Celem
projektu była integracja środowiska młodzieżowego z Polski i z Niemiec oraz promocja
uzdolnionej artystycznie młodzieży.
Poniesione koszty dotyczyły:
• zakup materiałów - 9.608,19zł.
• zakup usług - 10.840,00zł.
• umowy zlecenia - 6.520,00zł.
• polisy ubezpieczeniowe - 798,52zł.
Łączna kwota poniesionych kosztów:27.766,7zł.1
Projekt pn: „Polsko – niemieckie warsztaty kulinarne” zrealizowany została dla osób
uzdolnionych kulinarnie pochodzących z terenu gminy Świebodzin oraz Friesoythe.
Uczestnicy projektu na spotkaniach warsztatowych wymieniali się doświadczeniami
kulinarnymi oraz wspólnie przygotowali potrawy wykorzystując tajniki kuchni niemieckiej i
polskiej.
Poniesione koszty dotyczyły:
• zakup materiałów - 5.711,68zł.
• zakup usług - 8.160,00zł.
• umowy zlecenia - 6.140,00zł.
• polisy ubezpieczeniowe - 400,00zł.
Łączna kwota poniesionych kosztów: 20.411,68zł.
5. Świebodzińskiego Domu Kultury zakupił również wyposażenie tj: głośniki komputerowe,
dysk przenośny, niszczarkę do dokumentów, mikrofony, lampy, odkurzacz, instrumenty
muzyczne dla potrzeb Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, futerał na instrumenty muzyczne,
namiot ogrodowy, wiertarko-wkrętarkę, pompę do brudnej wody, warniki do wody oraz choinki
Na łączna kwotę: 71.736,30 ( w tym amortyzacja 57.687,88)
III. Zakupy inwestycyjne: 75.117,96zł. tj:
• środki trwałe (instrumenty muzyczne) dla potrzeb ŚOD - 15.000,00zł.
• środki trwale przeznaczone dla Klubu Krótkofalowców (stacja nadawcza wraz z
oprzyrządowaniem) -29.999,61zł.
• pozostałe zakupy inwestycyjne – środki trwałe i oprogramowanie - 30.118,35zł.
W okresie sprawozdawczym w ramach zakupów inwestycyjnych wymienionych powyżej,
zakupiono także profesjonalny program komputerowy do obróbki zdjęć oraz do tworzenia
grafik komputerowych, aparat fotograficzny wraz z oprzyrządowaniem wykorzystywany do
działań promocyjnych Świebodzińskiego Domu Kultury i stół sterujący oświetleniem.

MUZEUM REGIONALNER
L. p.

Konto

1.

740

Dotacja z budżetu

2.

700

Przychody własne ze sprzedaży
2.1. Sprzedaż wydawnictw własnych i obcych
2.2. Sprzedaż biletów wstępu
2.3. Lekcje muzealne

3.

750

Przychody finansowe (odsetki bankowe)

4.

760

Pozostałe przychody operacyjne
4.1. Środki z Fundacji Archeologicznej
4.2. Darowizny (książki i muzealia)
4.3. Przychody z tytułu amortyzacji
4.4. Darowizny
4.5. Korzystanie z księgozbioru i materiałów historycznych
4.6. Pozostałe
4.7. Zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne

357.260,30 zł
15.641,60 zł
8.750,88 zł
6.790,72 zł
100,00 zł
356,34 zł
13.878,68 zł
3.000,00 zł
580,00 zł
1.175,00 zł
6.400,00 zł
67,27 zł
2.655,80 zł
0,61 zł

Ogółem wykonanie przychodów 387.136,92 zł w tym przychody własne 29.876,62 zł .
I.

Wykonanie planu kosztów
L. p.

Konto

1.
407
409
410
411
2.

258.132,09 zł

1.1. Wynagrodzenia pracownicze
1.2. Składki ZUS
1.3. Składki na Fundusz Pracy
1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych

208.181,60 zł
38.275,66 zł
4.560,87 zł
7.113,96 zł

Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych

59.165,16 zł
44.132,99 zł
9.816,53 zł

401
401
401

2.1. Muzealia
2.2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo
a) plansze ekspozycyjne
b) zestaw komputerowy
c) mikrofon bezprzewodowy MIPRO ACT, TG100
d) regały
e) dysk przenośny
2.3. Zbiory biblioteczne
2.4. Zbiory biblioteczne – darowizny i wymiana
2.5. Amortyzacja

402

Zakup materiałów

16.157,98 zł

413
401

3.

Wynagrodzenia z pochodnymi

3.1. Zakup wydawnictw do sprzedaży
a) wydawnictwa i albumy
a) mapy i plany miasta
b) foldery, znaczki turystyczne
c) magnesy, widokówki
3.2. Materiały komputerowe i kserograficzne
a) tonery do drukarek i kserokopiarki
a) zasilacz do komputera
b) wentylator do komputera
c) wznowienie licencji na program antywirusowy na kolejny
d) mysz bezprzewodowa
3.3. Materiały biurowe i kancelaryjne
a) papier ksero
b) koperty
c) teczki, pieczątki

3.460,64 zł
580,00 zł
1.175,00 zł
5.793,10 zł

1.882,85 zł

1.499,99 zł

3.4. Materiały techniczne i gospodarcze
a) żelazko modelarskie
a) oznakowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
b) drabinka do biblioteki
c) materiały techniczne (m. in. żarówki, uchwyty do plansz)
d) środki czystości
3.5. Pozostałe
a) prenumerata czasopism i kwartalników
a) poczęstunek na wernisażach i Nocy Muzeów
b) znaczki pocztowe
3.6. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka” – nagrody
3.7. Konkurs „Dzieje Ziemi Świebodzińskiej” – nagrody
3.8. Noc w muzeum

2.570,00 zł

1.487,56 zł

1.198,88 zł
1.400,00 zł
325,60 zł

4.

403

Zakup energii elektrycznej

4.698,72 zł

5.

404

Usługi remontowe

2.525,60 zł

5.1. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu
1. przegląd i naprawa komputerów
2. konfiguracja komputera do infokiosku
3. przegląd i naprawa alarmu
4. naprawa i konserwacja kserokopiarki
5.2. Konserwacja eksponatów muzealnych (konserwacja i oprawa
obrazów oraz oprawa książek)
6.

405

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet)

1.995,78 zł

6.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym Internet)
6.2. Opłaty pocztowe
7.

406

Pozostałe usługi obce

34.870,87 zł

7.1. Umowy zlecenia:
a) przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych oraz
Konkursu Historycznego „Dzieje ziemi świebodzińskiej”
a) obsługa ekspozycji w sezonie letnim i w weekendy
(wakacje)
b) sprzątanie biur, magazynów i ekspozycji
c) tłumaczenie tekstu do publikacji
7.2. Usługi poligraficzne
a) druk książki „E.Hilscher i jego związki ze Świebodzinem”
b) druk książki A. Jelak-Bogusz „Zegarowa kukułka wiersze
dzieciom kuka”
c) druk
książki
Z.
Linkowskiego
„Kanwa
dla
świebodzińskiego muzeum”
d) druk plakatów do wystaw
7.3. Noc w Muzeum
a) umowy zlecenia i umowy o dzieło
a) prelekcje (3)
b) druk plakatów i materiałów do wystawy
7.4. Pozostałe
a) obsługa w zakresie BHP i Ppoż.
a) kopie rzadkiej literatury i starodruków
b) utrzymanie domeny i serwera
c) legalizacja gaśnic proszkowych
d) wynajem mat
7.5. Szkolenia pracownicze

16.100,00 zł

4.166,15 zł

8.

408

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
a) ekwiwalenty dla pracowników
a) badania okresowe i wstępne, w tym okulary dla
pracowników

9.

412

Podróże służbowe – krajowe

10.

414

Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)

6.499,32 zł

4.504,85 zł

7.397,70 zł

369,00 zł

735,23 zł
2.040,02 zł

Koszty działalności w 2017 roku wyniosły 384.487,60 zł.
Ogólny opis działalności
1. Muzeum zorganizowało 8 wystaw czasowych:
a) „W moim magicznym ogrodzie” – prezentacja prac Teresy Berendt-Klechamer
[styczeń-marzec]
b) „Świebodzin w oczach dziecka” – cykliczna wystawa pokonkursowa (XXI edycji
konkursu)[marzec-maj]
c) „Grodziszcze. Od grodu plemiennego do kluczowego ośrodka zachodnich rubieży
państwa wczesnopiastowskiego” – wystawa archeologiczna [maj-czerwiec]
d) Świebodzin znany i nieznany - dawne karty pocztowe z kolekcji Jacka Rampolda i
Marka Wojdana [lipiec-wrzesień]
e) Stan przejściowy – wystawa grupy artystów - Małgorzata Kalinowska, Stanisława
Kumorek, Elżbieta Szymańczuk, Helena Szawłowska-Fronc, Tadeusz Wieczorek,
Krzysztof Wosik [październik-listopad]
f) Wystawa czasowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Kresy - duch dawnej
Rzeczypospolitej” - fotogramy Piotra Węcławskiego [listopad-grudzień]
g) Eberhard Hilscher - Jubileusz 90-lecia urodzin 1927-2017 [maj-grudzień]
h) „Dawne mapy (XVII-XIX w.). Najnowsze nabytki Muzeum Regionalnego w
Świebodzinie” [styczeń-grudzień].
2. Noc Muzeów: 19.05.2017 roku – VII edycja (frekwencja 1 692 osoby)
Program zawierał:
a) Otwarcie Nocy Muzeów – wernisaż wystawy archeologicznej „Grodziszcze. Od grodu
plemiennego
do
kluczowego
ośrodka
zachodnich
rubieży
państwa
wczesnopiastowskiego. Życie codzienne mieszkańców wczesnośredniowiecznego
grodu w Grodziszczu koło Świebodzina” – prelekcja dra Bartłomieja Gruszki z Ośrodka
Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w
Poznaniu
b) Pokaz filmu „Historia wąwozu w Górzykowie, czyli mroczna tajemnica lasu na
podstawie legendy ze 'Wstępu do kulturoznawstwa powiatu Sulechów – Świebodzin
Gustava Zerndta', 1926 r”. Wprowadzenie – Zbigniew Trompa ze Stowarzyszenia
Górzykowo - Obrzańskie Winne Wzgórza
c) „O tradycjach i technice strzelania z łuku” – Piotr Bodnar, prezes Stowarzyszenia
Łucznictwa Tradycyjnego
d) Przerwa i poczęstunek
e) „Zanim powstało miasto Świebodzin – historia obszaru świebodzińskiego na przełomie
XIII i XIV wiek” – prelekcja Marka Nowackiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w
Świebodzinie
f) „Wstępne prace badawcze przeprowadzone na zniszczonym gródku stożkowatym w
Lubrzy, stan. 39, pow. świebodziński” – prelekcja Sławomira Kałagate - Oddział
Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
g) KONCERT zespołu Trio B.C.C.
3. 25. Europejskie Dni Dziedzictwa – 15.09.2017 roku:
a) Wernisaż wystawy dawnych kart pocztowych „Świebodzin znany i nieznany” –
spotkanie z kolekcjonerami Jackiem Rampoldem i Markiem Wojdanem
b) „Nad jeziorem Trzcinno w Świebodzinie – projekt rewitalizacji szlaku turystycznego”
– prezentacja Edwarda Gralca z Lubuskiego Stowarzyszenia Cyklistów
c) spotkanie z ks. prof. zw. dr. hab. Jarosławem Koralem z warszawskiego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem książki „Procesy przemian społecznoobyczajowych na ziemi świebodzińskiej po 1945 r.”
d) „Arsenał na Depocie” – prezentacja Rafała Rzeszuto na temat historii jednego z
największych arsenałów środków bojowych z okresu I wojny światowej,
zlokalizowanego na terenie powiatu świebodzińskiego w okolicach wsi Rogoziniec.

4. Udział w „Weekendowym Szlaku Naukowym” – 20.10.2017: bezpłatny wstęp do Muzeum

i na wieżę; dodatkowo w godzinach 12.00 - 14.00 zwiedzanie z przewodnikiem.
5. Przedsięwzięcia muzeum, zrealizowane we współpracy z innymi podmiotami:

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

a) finał konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Świebodzińskiej”, w którym udział wzięło
49 uczniów: III 2017 r. (wspólnie z Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie)
b) konkurs „Świebodzin w oczach dziecka”, w którym udział wzięło 279 uczniów: III
2017r. – XXI edycja (wspólnie z SP nr 7 w Świebodzinie).
Przedsięwzięcia własne muzeum, pozawystawowe:
a) porządkowanie zasobu archiwalnego i bibliotecznego
b) przegląd zbioru czasopism i kserokopii
c) zreorganizowanie archiwum zakładowego
W 2017 roku Muzeum odwiedziło łącznie – 10 666 osób; w tym 1 740 weszło na wieżę
widokową, co znacząco podniosło dochody własne muzeum.
W Muzeum odbywały się także lekcje muzealne (49 lekcji), w których łącznie wzięło udział
1 140 osób.
Pracownicy muzeum w 2017 r. wykonali 49 kwerend dla osób prywatnych i instytucji w
kraju i za granicą. Część informacji znajdzie się w planowanych publikacjach
promocyjnych, popularnych i naukowych różnych podmiotów obcych.
Zbiory muzeum powiększyły się drogą 63. zakupów o 164 walory. Najcenniejszymi były
obrazy przedwojennych malarzy lokalnych w Świebodzinie – R. Balcke - 5 szt. i A.
Knispela - 3 szt., zakupione do kolekcji dawnego malarstwa lokalnego. Ponadto zbiory
archiwalne wzbogacił cenny dokument – rękopiśmienny średniowieczny rejestr dochodów
plebana ze Świebodzina, prawdopodobnie z roku 1453, a także z lat 1475 i 1486.
Ponadto zakupiono 57 dawnych kart pocztowych ze Świebodzina i okolic, 27 dawnych
fotografii, w tym XIX-wieczne ze świebodzińskich atelier. Kolekcję muzeum wzbogaciły
także: dwa listy z XVII w. z okol. Świebodzina, medal z wystawy powiatowej (1903),
filiżanka z symboliką herbową z Łagowa, cenne pamiątki z seminarium nauczycielskiego
w Paradyżu.
Do kolekcji powojennej plastyki lokalnej zakupiono kilka prac współczesnych plastyków
świebodzińskich (T. Berendt-Klechamer, L. Frey-Witkowski, E. Szymańczuk).
W zbiorach muzeum przybyło także 5 walorów z darów.
Księgozbiór muzealny powiększono o 101 pozycji, głównie literatury regionalnej.
Szczególnie cenne zakupy to: album widoków miast lubuskich (Gorzów Wlkp. 2016),
„Dzieje Ziemi Lubuskiej” E. Rymara (2007), zbiór dawnych dokumentów polskich w opr.
G. K. Walkowskiego (2014) oraz historia kolei lokalnych S. Bufe „Eisenbahnen in
Ostrbrandenburg und Posen” i „Schlesisches Pfarrerbuch” T. III Dietmar Neß (2016); 34
książki pochodziły z darów i wymiany o łącznej wartości 1 983 zł.
Podczas Nocy Muzeów – 19.05.2017 roku, po 8. latach, nastąpiło oficjalne otwarcie wieży
widokowej ratusza. Wykonano wszystkie zalecenia konserwatorskie i dostosowano obiekt
do użytku zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa, przeciwpożarowymi i
zasadami BHP.
Wieżę widokową w trakcie trwania Nocy Muzeów odwiedziło 390. mieszkańców miasta i
okolic.
W ramach działalności wydawniczej wydano 3 nowe pozycje książkowe:
a) „E. Hilscher i jego związki ze Świebodzinem” – 120 egzemplarzy
b) A. Jelak - Bogusz „Zegarowa kukułka wiersze dzieciom kuka” – 100 egzemplarzy
c) Z. Linkowski „Kanwa dla świebodzińskiego muzeum” – 100 egzemplarzy.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I. Przychody
a) Dotacja gminy
b) Środki własne i inne
w tym:
•
Dotacja Biblioteka Narodowa
•
Z prowadzonej działalności (w tym amortyzacja)
•
Dary książkowe
•
Darowizna
•
Środki na działalność DKK
II. Koszty
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
w tym:
•
Wynagrodzenia pracownicze
•
Składki ZUS
•
Składki na fundusz pracy
•
Odpis na ZFŚS
2. Koszty rzeczowe bieżącej działalności
a) Zakup środków trwałych
w tym:
•
Zbiory biblioteczne książki – 530 egz.
•
Zbiory biblioteczne – dary 1629 egz.
•
Zbiory biblioteczne – Dotacja Biblioteka Narodowa – 384 egz.
•
Zbiory specjalne /audiobook/ -134 egz.
•
Amortyzacja
pozostałe:
•
Kostki - 20 szt.
•
Ekrany projekcyjne na trójnogu
•
Fotele biurowe, wieszaki
•
Komputery, drukarki
•
Meble biurowe
b) Zakup materiałów
w tym:
•
Czasopisma
•
Tusze
•
Nagrody konkursowe
•
Środki czystości
•
Znaczki pocztowe
•
Artykuły spożywcze
•
Materiały malarskie i konserwatorskie
•
Materiały papiernicze i biurowe
•
Artykuły elektryczne
•
Kwiaty ozdobne
•
Artykuły przemysłowe i dekoracyjne
•
Medale okolicznościowe
•
Akcesoria komp.
•
Antywirus komputerowy
•
Tablice
•
Żaluzje
c) Zakup energii

707 988,45zł
662 702,02zł
45 286,43zł
9 101,00zł
6 535,22zł
29 150,21zł
360,00zł
140,00zł
706 146,68zł
501 794,70zł
415 785,56zł
65 526,33zł
6 254,89zł
14 227,92zł
204 351,98zł
63 855,59zł
12 000,00zł
29 150,21zł
9 101,00zł
3 026,38zł
355,00zł
1 498,00zł
690,00zł
1 550,00zł
4 980,00zł
1 505,00zł
34 185,36 zł
9 614,27zł
6 265,16zł
2 866,82zł
2 010,33zł
763,10zł
1 680,69zł
502,60zł
2 787,05zł
749,89zł
592,30zł
1 217,17zł
500,00zł
29,99zł
638,00zł
378,00zł
3 589,99zł
55 485,64zł

w tym:
•
Energia elektryczna
15 107,81zł
•
Energia cieplna
40 060,78zł
•
Woda i ścieki
317,05zł
d) Zakup usług
45 831,10zł
w tym:
•
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)
3 476,02zł
•
Nadzór informatyczny
7 200,00zł
•
Eksploatacja filii miejskiej
5 885,96zł
•
Zarządzanie programem Prolib z WiMBP
3 054,23zł
•
Usługi poligraficzne
287,21zł
•
Nadzór BHP
2 988,96zł
•
Wyd. broszury 70 l. BP
2 496,90zł
•
Usługi reprodukcyjne
65,00zł
•
Usługi szklarskie
185,85zł
•
Konserwacja gaśnic
162,36zł
•
Usługi transportowe
12,50zł
•
Serwis systemu Prolib
3 025,80zł
•
Druki, teczki
1 649,99zł
•
Pranie i czyszczenie rolet
639,00zł
•
Czyszczenie głowicy druk
187,00zł
•
Umowy o dzieło - spotkania autorskie
5 100,00zł
(P. Korzeniewska-Nowakowska, M. Stachowiak, M. Szott, M. Banaszak, R. Habdas,
B. P. Klary, B. Cieślak, J. Wachowiak, A. Frączek)
•
Usługa cateringowa – 70 l. BP
2 000,00zł
•
Usługi remontowe (w tym: naprawa i malowanie okien, naprawa instalacji.
elektrycznej)
5.973,61zł
•
Usługa - przypinki 70 l. BP
536,28zł
•
Spektakl - Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska
700,00zł
•
Usługa szkoleniowa
150,00zł
•
Odnowienie domeny OVH
18,44zł
•
Klucze
35,99zł
e) Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe z medycyny pracy
1 194,76zł
f) Podróże służbowe, krajowe
406,39zł
•
Wyjazdy służbowe pracowników biblioteki na narady, szkolenia oraz wymiana
międzybiblioteczna kaset i książek w WiMBP ZG.
g) Pozostałe koszty
796,14zł
w tym:
•
Polisa ubezpieczeniowa EEI
97,39zł
•
Abonament RTV
698,75zł
h) Podatki i opłaty
2 597,00zł
•
Podatek od nieruchomości za 2017 r.
2 597,00zł
Różnorodność uroczystości oraz imprez upowszechniających czytelnictwo w 2017 roku
• Udział BP w akcjach i projektach o zasięgu ogólnopolskim/lokalnym:
• „XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”.
• „XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2017 – Biblioteka. Oczywiście!” – prezentacje,
warsztaty, prelekcje ukazujące cenne wzory, wartości i pasje.
• „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci” – Bal w Krainie Baśni Andersena dla
przedszkolaków.

•
•
•
•
•
•
•
•

„Cała Polska Czyta Dzieciom” – głośne czytanie realizowane w przedszkolach przybliżenie dzieciom baśni i bajek. „Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów”
– akcja pozabiblioteczna.
Rok 2017 ustanowiony przez Sejm – „Rokiem Rzeki Wisły”. Udział w obchodach 550
rocznicy powstania pierwszego wolnego flisu.
Boocrossing, „Uwalnianie książek” – pozabiblioteczna akcja wymiany książek.
„Szlakiem historycznego systemu obronnego Świebodzina” - Weekendowy Szlak
Naukowy org. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
„Narodowe czytanie 2017”- „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
Udział w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiermasz książki w
Świebodzińskim Domu Kultury.
„Hybrydowe działania bibliotek” na przykładzie Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.
Prelekcja podczas seminarium dla dyrektorów i kierowników w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.

Spotkania literackie:
• Lubuskie spotkania poetyckie „W pół drogi” – przystanek Świebodzin. Spotkania
skupiające poetów z województwa lubuskiego.
• Stan wojenny i pomoc Polsce. Spotkanie autorskie z Małgorzatą i Rolandem Hellmann oraz
promocja książki „Droga z przekonania”.
• Spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Joanna Wachowiak.
• Spotkanie autorskie z dr Agnieszką Frączek – leksykografem, językoznawcą, autorką
książek dla dzieci.
• Spotkanie aut. z Bronisławem Cieślakiem, Piotrem K. Piotrowskim, promocja książek „07
zgłasza się”.
• Spotkanie z pisarką Olga Rudnicką w ramach DKK.
• Wieczór wspomnień o Henryku Falkowskim – Motocyklowej Legendzie Świebodzina.
Spotkanie z dr Krystyną Józefą Falkowską, promocja książki „Wspomnienia wyścigów
motocyklowych”
• Spotkanie autorskie z Marią Szafran.
• Spotkanie z Pauliną Korzeniewską-Nowakowską – laureatką Lubuskiego Wawrzynu
Literackiego 2016.
• Spotkanie poetyckie z Michałem Banaszakiem, Romanem Habdasem, Mirosławą Szott,
Markiem Stachowiakiem.
Zrealizowane Konkursy:
• Konkurs plastyczny „Bohater nie z tej ziemi” – dla uczniów szkół podstawowych promocja
literatury dziecięcej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
• Konkurs na czytelnika roku „Bibliofil Anno 2016”, „Młodzieżowego Czytelnika Roku
2016” oraz Czytelnika Roku 2016 w filii wiejskiej w Rzeczycy.
• Konkurs na „Najlepszego Dziecięcego Czytelnika Roku Szkolnego 2016/2017”. Konkurs
odbył się w 3 kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci klas I-II, dzieci klas IVVI.
• Konkurs literacki „Świebodzińska opowieść wigilijna” w nawiązaniu do 205 rocznicy
urodzin pisarza Karola Dickensa.
• Konkurs plastyczny „Bajka o zwierzętach dzieciństwa moich rodziców” – konkurs dla
dzieci w wieku przedszkolnym.
• Gminny konkurs fotograficzny na sleeveface „Ubierz się w książkę” promując literaturę.
• Konkurs recytatorski „Współcześni Twórcy Ziemi Lubuskiej”. Prezentacja wierszy
literatów Ziemi Lubuskiej. Konkurs dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.

•
•
•

Konkurs plastyczny dla dzieci „Cztery pory roku” nawiązujący do twórczości pisarza W.
Reymonta.
„Moja ulubiona książka”. Podsumowanie w bibliotece między przedszkolnego konkursu
plastycznego org. przez Publiczne Przedszkole nr 5.
Konkurs plastyczny „Polska wieś według czterech pór roku”- dla dzieci i młodzieży w 150
rocznicę urodzin Władysława Reymonta.

Pogadanki, prelekcje, warsztaty:
• Całoroczny cykl pogadanek o życiu i twórczości pisarzy polskich i światowych oraz
obchody rocznic literackich dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
• „Tadeusz Kościuszko – bohater i patriota” – prezentacja z prelekcją współorganizowaną.
LO w Świebodzinie.
• Władysław Reymont - prelekcja
• Warsztaty fotograficzne z Dorotą Hładka.
• Warsztaty speedcubingowe – układanie kostki Rubika.
• Warsztaty rzeźbiarstwa „Cuda z drewna” z Tadeuszem Bardelasem.
• „Dawna żegluga wiślana” czyli mosty, miasta, szlaki wiślane. Współpraca z klubem
turystycznym „Bibliotramp”.
• Akordeonowy Koncert Muzyczny dla dzieci – wyk. Państwowa Szkoła Muzyczna
• im. Z. Noskowskiego w Świebodzinie.
• „Zdrowy styl życia nastolatka - prelekcja multimedialna, wyk. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świebodzinie.
• Współpraca z Sekcją Literacką UTW przy przygotowaniu programu artystycznego o
Czesławie Miłoszu „Literacki Nobel- to jest to!”.
• Współpraca z Sekcją Literacką UTW przy przygotowaniu programu poetyckiego „Kwiaty
w poezji i sztuce”.
Wystawy i ekspozycje:
• „Nasze najcenniejsze zbiory” – ekspozycja najstarszych druków i bibliofilskich edycji
znajdujących się w świebodzińskiej bibliotece. Historia Orła Białego od czasów Bolesława
Chrobrego do czasów współczesnych”
• Wystawa połączona z prelekcją i prezentacją w ramach obchodów Narodowego Święta
Niepodległości.
• Fotograficzna wystawa pokonkursowa Sleeveface „Ubierz się w książkę”.
• Wystawa poświęcona Wiśle – „Królowej Polskich Rzek”.
• Cenne miejsca Ziemi Lubuskiej „Nasz Świat” – wystawa fotograficzna. R. Hellmanna.
• Ekspozycja prac dziecięcych do utworów Ewy Szelburg-Zarembiny.
• Wystawy i ekspozycje prac dzieci z przedszkoli: m. in. „Nasze ulubione bajki”, „Dzień
Matki”, „Wiosenne kwiaty”, ”Wielkanocne inspiracje” „Wielkanocne pisanki”.
• „Minerały Polski i Świata” – wystawa plastrów, geod i grudek minerałów.
• Twórczość Juliana Tuwima, Jana Brzechwy w oczach dzieci – wystawa prac.
• Pisarze współcześni. Ekspozycja „Literacka Nagroda Nobla 2016” – Bob Dylan.
• „Arcydzieła Literatury Światowej” cz. 2. – Literatura Antyczna.
• Ekspozycja pn. „Nagrody literackie” – Nagroda Pulitzera, Nagroda Bookera, Nagroda
Nike, Lubuski Wawrzyn Literacki, Paszporty Polityki.
Pielęgnujemy tradycję i kulturę w bibliotece:
• Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
• Wielkanocne tradycje z Ireną Jankowską.

Pozostałe
• Korowód Żywej Książki – parada postaci bajkowych. Współorganizacja z świebodzińskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Publiczną Szkołą Podstawową nr 7.
• Spektakl promujący czytelnictwo w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w wykonaniu
aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa pod hasłem
• „W księdze się mieści świat opowieści”(Odział dla Dzieci i Filia Miejska).
• Zajęcia literacko-plastyczne podczas ferii zimowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i
uczniów szkół podstawowych.
• Półkolonie dla dzieci.
• Zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne dla dzieci i młodzieży (odział dla dzieci i filia
miejska, filia wiejska w Rzeczycy) – m. in. konkursy, baśnie
• i legendy, zabawa w teatr, gry planszowe, puzzle, krzyżówki.
Zajęcia cykliczne:
• Warsztaty pozabiblioteczne w instytucjach oświatowych m.in.: literacko-plastyczne dla
przedszkolaków „Głośne czytanie”, „Spotkania z Bajką”, „Poznajemy książki”, „Kosz
pełen książek”.
• Lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych. i gimnazjów,
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie, uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
• Uroczyste pasowania na czytelnika z udziałem rodziców i dziadków– przyjęcie
najmłodszych do grona czytelników biblioteki.
• Działalność klubów skierowanych dla rodzin z dziećmi, pasjonatów literatury w każdym
wieku, pasjonatów krajoznawstwa, krzyżówkowiczów, miłośników układania kostki
Rubika.
• Kursy i szkolenia z zakresu obsługi komputera i programów komp. dla mieszkańców.

