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            Gminne Centrum Kultury i Biblioteki 
                           im. Klary Prillowej  

                                 w Kcyn 

INFORMACJA 
dotycząca  stanu  organizacyjnego  i  działalności 

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
Im. Klary Prillowej  w  Kcyni 

za 2014r. 
 
I.  Ogólne  dane  liczbowe  i  charakterystyka  sieci 

 
1.          Liczba  placówek  bibliotecznych 

- Biblioteka  w Kcyni  
- Oddział  dla  dzieci  w  Kcyni 
- Filia  biblioteczna  w  Chwaliszewie 
- Filia  biblioteczna  w  Sipiorach 

 

   II. Status formalno – prawny biblioteki: 
              
        1.      Status formalno – prawny biblioteki. Czy Biblioteka  jest instytucją kultury,  
                  - tak i jest wpisana do rejestru kultury 
 

   III. Zbiory biblioteczne  
 
       1.       Stan  księgozbiorów   
                  a) stan księgozbioru w poszczególnych placówkach 
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L.p. PLACÓWKA WOLUMINY 

  Lit. Dziecięca Lit. Dorosła Lit. pop.-nauk. Ogółem  

1. Kcynia 5306 18.672 2826 26.804 

2. Chwaliszewo 901 4751 1058 6710 

3. Sipiory  1654 5614 830 8098 

 OGÓŁEM 

NA WSI 

7861 

2555 

29.037 

10.365 

4714 

1888 

41.612 

14.808 

 
 
 

2.   Liczba  zakupionych  książek  i  wydatkowanie  środków  

 
 
L.p. PLACÓWKA WOLUMINY WYDATKOWANIE 

  Lit. 

Dziecięca 

Lit. 

Dorosła 

Inne Dotacja Organizator Ogółem Budżet Dotacja Ogółem 

Dziecięca  Ogółem    Dziecięce Ogółem  

1. Kcynia 191 613 119 60 168 755 923 20.571,64 1.169,98 4.354,84 24.926,48 

2. Chwaliszewo 19 63 18 8 50 50 100 1.269,41 136,64 1.377,65 2.647,06 

3. Sipiory  85 26 7 43 43 75 118 1.225,64 1.007,51 1.007,51 2.233,15 

 OGÓŁEM 

BUDŻET 

DOTACJA 

295 

184 

111 

702 

568 

134 

144 

128 

16 

111 261 880 1141 23.066,69 2.314,13 6.740,00 29.806,69 

 

        - Prenumerata czasopism 
        -  5 
 

IV.  Czytelnicy  
1. Liczba  czytelników   

1292 
2. Liczba  odwiedzin  w bibliotekach ogółem                                      

19932                                
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3. Liczba udostępnionych książek na miejscu   
 1570 wol. 

4. Liczba  wypożyczonych  książek  na zewnątrz  
 46133 wol. 

 

V. Udział bibliotek publicznych w projektach, grantach, konkursach. 

                
             Ministerstwo Kultury 

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja czytelnictwa. 
Promocja czytelnictwa – placówka otrzymała  6.740,00 zł.  

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – 15.122 zł. 
 W ramach projektu zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie i imprezy promocyjno- kulturalne pod hasłem „Festiwal Tradycji i Folkloru na 
Pałukach”. Ponadto dzięki przedsięwzięciu placówka nasza wzbogaciła się o 5 dwumetrowych rzeźb wykonanych przez zaproszonych 
twórców ludowych. Rzeźby wyeksponowane będą po konserwacji przed budynkiem biblioteki. 

    
  VI.    Komputeryzacja  bibliotek 
             

1. Liczba  placówek  bibliotecznych  skomputeryzowanych 
- Gminne Centrum w Kcyni  posiada 10 stanowisk komputerowych z czego 4 są przeznaczone dla wykorzystania w Czytelni 
Internetowej. Ponadto w filii bibliotecznej w Chwaliszewie znajdują się 3 zestawy  komputerowe, które placówka pozyskała dzięki 
akcji IKONKA BIS. Natomiast w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek filia biblioteczna w Sipiorach posiada 2 zestawy 
komputerowe. 
 

2. Wykorzystywane  oprogramowanie 
- Gminne Centrum Kultury w Kcyni posiada  oprogramowanie komputerowe SOWA 2. Ponadto w roku sprawozdawczym Biblioteka 

kcyńska stworzyła stronę www ( www.centrumkultury-kcynia.pl )   i posiada katalog on-line, oraz facebuk. 
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  VII.   Modernizacja placówek  
            
 W roku sprawozdawczym wykonano remont wejścia do pomieszczeń, w których przeprowadzane są zajęcia z plastyki i rzeźby w glinie. Kwota 
przeznaczona na remont to 4.000 zł. 
 
 
  VIII. Realizacja budżetu – załącznik Nr1     

 
 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA 

 

 03.01.2014 r. spotkanie twórców ludowych, podczas którego wręczono podziękowania za wkład w krzewienie kultury pałuckiej. 

 07.01.2014 r. konkurs plastyczny w Chwaliszewie „Promujemy naszą bibliotekę” 
 12.01.2014 r. – w 22 finał WOŚP zaangażowało się GCKiB, podczas którego można było wysłuchać muzyki lokalnych młodych 

muzyków, wylicytować przekazane przez społeczność lokalną fanty. 

 18.01.2014 r. IV Charytatywny Bal Burmistrza Kcyni podczas którego zbierano fundusze dla dzieci z chorobami nowotworowymi z 
gminy Kcynia 

 21.01.2014 r. Dzień Babci i Dziadka – GCKiB wspólnie z Przedszkolem Miejskim w Kcyni 
 28.01.2014 r. w Chwaliszewie miała miejsce lekcja historii o Powstaniu Wielkopolskim prelegentem była Kamila Czechowska – Dyrektor 

Muzeum Ziemi Szubińskiej  

 29.01.2014 r.- GCKiB było współorganizatorem  konkursu recytatorskiego  „Raport z powstania” a głównym organizatorem był  UM  w 
Kcyni 

 30.01.201 r. Bal karnawałowy UTW – „Za zabawę zawsze jest czas” 
 02.02.2014r. i 19.02.2014r. GCKiB zorganizowało dla  dzieci i młodzieży wyjazd na mecz piłki siatkowej na halę Łuczniczki 
 03.02.2014 r. – 12.03.2014r. FERIE ZIMOWE 

 Gry i zabawy 
 Wyjazd na basen do Wągrowca 
 Wyjazd na lodowisko do Nakła 
 Występ teatru MASKA z Krakowa 
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 Warsztaty rękodzieła  
 Rodzinne zajęcia rzeźby w glinie 

 19.02.2014 r. wyjazd członków DKK do WiMBP w Bydgoszczy na spotkanie   z Mariuszem Szczygłem 

 05.03.2014 r. spotkanie z Romualdem Kłosowkim aktorem i jednocześnie bohaterem książki „Z Kłosem przez życie” autorstwa  prof. 
Jagody Opalińskiej 

 08.03.2014 r. – dzień Kobiet – występ operetki „Przeboje i jej czułe słówka”  
 17.03.2014 r.- 19.03.2014 r. – warsztaty florystyczne UTW 50+ 
 29-30.03.2014r. wycieczka UTW do Warszawy 
 08.04.2014r. Konkurs czytelniczy o Janie Pawle II – filia w Chwaliszewie 
 07.04.2014r. konkurs recytatorski „Turniej słowa” - eliminacje do konkursu wojewódzkiego 

 08.04.2014r. Dzień Papieski – spotkanie poetycko muzyczne w wykonaniu Jana Janusza Tycnera  i Andrzeja Ciborskiego podczas 
którego miało miejsce  przekazanie pieniędzy przez Burmistrza Kcyni z IV Charytatywnego  Balu Burmistrz 

 09.04.2014r. rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną, pisankę 

 09.04.2014r. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Palmierowie gośćmi Centrum Kultury i Biblioteki – lekcja biblioteczna „Czytać każdy 
powinien…” 

 09.04.2014 kiermasz wielkanocny 
 09.04.2014r. warsztaty wielkanocne dla uczniów szkoły podstawowej w Palmierowie 
 10.04.2014r. warsztaty wielkanocne w SP w Rozstrzębowie   
 28.04.2014 r. Konkurs czytelniczy o Unii Europejskiej przeznaczony dla uczniów gimnazjum z gminy  Kcynia „Unia Europejska wczoraj – 

dziś- jutro” 
 03.05.2014r. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – uroczyste obchody w Kościele pod wezw. NMP w Kcyni.  

„Rodzinna Majówka” – festyn rodzinny  

 08.05.2014r. Dzień Bibliotekarza i Pracownika Kultury spotkanie bibliotekarzy z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki 
 09.05.2014r. Biesiada Pałucka– w Laskownicy zorganizowany został festyn pałucki przy współpracy Partnerstwa Krajny i Pałuk. 

 14.05.2014r. członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w wędrówce po Krajnie   i Pałukach 
 22.05.2014r. konkurs krasomówczy organizowany wspólnie z Rejonową  Biblioteką Publicznie w Szubinie  
 24.05.2014r. – Parafiada Fara 
 27.05.2014r. – wycieczka  do Wrocławia zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z WSG w Bydgoszczy 
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 28.05.2014r. konkurs czytelniczy „Unia Europejska – wczoraj i dziś” 

 31.05.2014r. – Gminny Dzień Dziecka – organizowany przy współpracy Urzędu Miejskiego  w Kcyni, SP w  Kcyni oraz Sołectw 
 04.06.2014r. – wystawa 25-lat wolnych wyborów „Solidarność 89” 
 11.06.2014r. – Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
 14.06.2014r. – Parafiada – Klasztor 
 18.06.2014r. – udział uczestników kół zainteresowań działających przy GCKiB  w X Międzywojewódzkim Konkursie Sztuka Ludowa Pałuk 

w Twórczości Dzieci, Młodzieży i ich Opiekunów – Wągrowiec. 
 21.06.2014r. – udział Zespołu Pałuki w Konkursie Folklorystycznym w Inowrocławiu 
 28.06.2014r. – Turniej interaktywny - wspólnie z Urzędem Miejskim w Kcyni  zorganizowano turniej FIFA 2014. 
 LIPIEC – SIERPIEŃ  

Letnie wakacje: Centrum Kultury w Kcyni, filie biblioteczne w Chwaliszewie i Sipiorach: 

1. Gry i zabawy sportowe 
2. Gry planszowe 
3. Zajęcia kulinarne 
4. Wycieczki rowerowe 
5. Wycieczki na basen i do kina w Wągrowcu 
6. Festyn rodzinny – Sipiory – przy współpracy ze Stowarzyszeniem ”Sąsiedzi” 
7. Piknik – Chwaliszewo – 
8. Maratony filmowe 
9. Warsztaty kulinarne „Żyj zdrowo i kolorowo” 

 07.07.2014r. 12.07.2014r. PLENER RZEŹBIARSKI 

W ramach dotacji, którą GCKiB otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego-Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.W ramach projektu zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie i imprezy promocyjno- kulturalne pod 
hasłem „Festiwal Tradycji i Folkloru na Pałukach” oraz tygodniowy plener rzeźbiarski podczas którego przeprowadzone były warsztaty 
rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży.  

 07.07.2014r. otwarcie wystawy Rzeźby w drewnie Piotra Wolińskiego, który obchodzi 45-lecie  pracy twórczej 



 

 

7 

 

 12.07.2014r. Powiatowe Święto Policji i Festiwal Folkloru na Pałukach 

 02.08.2014r. wakacyjny koncert zespołu „Happe End” 
 16.08.2014r. Biesiada Piosenki Wojskowej – współudział w organizacji z UM w Kcyni 
 22.08.2014r. wyjazd zespołu Regionalnego PAŁUKI do Niemiec w ramach współpracy miast  
 30.08.2014r. Gminne Dożynki i występ Zespołów „Tercet Egzotyczny” i „Relax” 
 06.09.2014r. Biesiada Pałucka w Turze 

 27.09.2014r. Inauguracja  rok kulturalnego połączona z Narodowym czytanie Trylogii Sienkiewicza  
 09.10.2014r. Inauguracji Roku Akademickiego UTW 
 20.10.2014r. spotkanie autorskie z Ewą Chotomską pisarką książek dla dzieci 
 08.11.2014r. Koncert Niepodległościowy w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza 
 22.11.2014r. Andrzejki UTW wspólnie z Sołectwem Dziewierzewo 

 26.11.2014r. Andrzejki Klub Seniora  
 03.12.2014r. Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z  warsztatami świątecznymi  
 04.12.2014r. warsztaty świąteczne dla ZS w Mycielewie 
 0612.2014r. – Mikołajkowy Turniej Szachowy oraz Mikołaj i Śnieżynki na Rynku 
 14.12.2014r. – wycieczka do Wrocławia 
 15.12.2014r. Wigilia dla samotnych 

 17.12.2014r. zakończenie roku kulturalnego i spotkanie Bożonarodzeniowe z emerytami, klubem seniora, UTW, Chórem Cantemus, 
Zespołem Pałuki oraz koncert muzyczny Jacka Silskiego 

Zajęcia stałe: 

 Dyskusyjny Klub Książki – 1 raz w miesiącu 
 Warsztaty rękodzieła - dwa razy w tygodniu w filii bibliotecznej  w Chwaliszewie odbywają się warsztaty  robótek ręcznych. 
 Zajęcia interaktywne ( instruktor Krzysztof Napierała)  czytelnia Internetowa do której dostęp jest bezpłatny oraz 

organizowane są zajęcia interaktywne w każdą środę. 
  Sekcja rzeźby w drewnie (instruktor Piotr Woliński)- zajęcia odbywają się w:  

 poniedziałki i czwartki w godz. od 16.00 do 20.00 
 Grupa I /młodsza/ - 5 osób 

 Grupa II/starsza/ - 5 osób 
           Uczniowie sekcji rzeźby w drewnie brali udział  wraz z instruktorem Piotrem   
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           Piotrem Wolińskim w X  Międzywojewódzkim Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk  
           w  Twórczości  Dzieci ,Młodzieży i ich Opiekunów w Wągrowcu , w  52  
           Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie.  Czynnie biorą udział w   
           kiermaszach oraz pokazach. 

 Sekcja rzeźby w glinie, zajęcia plastyczne (instruktor Katarzyna Baszak) - zajęcia odbywają się w czwartki w godz. od 
15.00 do 18.00 

 Grupa I /młodsza/ -  20 osób 
 Grupa  II/ starsza/ - 17 osób 
  Rękodzieło, haft ( instruktor Maria Kordyś) -  zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.00 do 20.00. 
 Grupa I /dzieci/ - 10 osób 
 Grupa II  /hafciarki/- 8 osób 
     Hafciarki brały udział  w 52 Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie.  
     Ponadto brały udział  w konkursach oraz lekcjach pokazowych dla  
     szkół. 
 Klub piosenki, chór kameralny „Cantemus”  (instruktor  Hanna Żółkoś) - zajęcia odbywają się w piątki od 13.30 do 

20.00. 

 Grupa I /dzieci/ - 15 osób 
 Grupa II /młodzież/ - 6 osób 
 Chór kameralny „Cantemus” – 13 osób 

Chór „Cantemus”  swoimi występami uświetniają wiele imprez i uroczystości gminnych, kościelnych, patriotycznych i 
środowiskowych. Dzieci z klubu piosenki zajęły I, II ,IV miejCca oraz wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Piosenki w 
Bydgoszczy pt. „W drodze na estradę”. Wyróżnienia w  Wojewódzkim Konkursie w Bydgoszczy pt.” Ja po prostu mam talent”. 
Jedna z dziewcząt zakwalifikowała się do finału w sępoleńskim Festiwalu Muzyki i Tańca. 

 Modern jazz (instruktor  Dobrosława Mika –Bultrowicz)   - zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 18.00 do 20.00 
oraz  w środy od godz. 15.00 do 20.00. 

 Grupa I/najmłodsza/- 23 osoby 

 Grupa II/ średnia/ - 18 osób 
 Grupa III / młodzież/ - 8 osób 

    Grupy taneczne biorą udział w przeglądach na szczeblu wojewódzkim,  
oraz  prezentowały się na scenie podczas Gminnego Dnia Dziecka   w Kcyni i na Festynach Parafialnych.  
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  Fitness ( instruktor Maria Kordyś) - zajęcia odbywają się w każdy czwartek w świetlicy wiejskiej       w Sipiorach w godz. 
od 18.00 do 20.00. 

 Zajęcia rytmiczne (instruktor Renata Gaj-Kowalska) - zajęcia kierowane są do najmłodszej grupy dzieci od 3 do 6 roku 
życia, odbywają  się  w środy w godz. od 15.30 do 16.30. grupa liczy 12 osób. 

 Zespół Regionalny „Pałuki” ( instruktor Renata Gaj-Kowalska)- zajęcia odbywają się  w czwartki     w godz. od 18.00 
do 20.00. Zespół liczy 25 osób. 
Zespół istnieje już 58 lat. Ludowi artyści propagują folklor pałucki na terenie całego kraju.  

 Zespół dziecięcy „Pałuki” (instruktor Renata Gaj-Kowalska) - zajęcia odbywają  się w  czwartki w godz. od 16.30 do 
17.30. Grupa liczy 6 osób ,jest  to narybek zespołu regionalnego.  

  Grupa  emerytów „Aktywny Senior”, oraz słuchacze fili Uniwersytetu Trzeciego Wieku (koordynator Renata Gaj-
Kowalska) wykłady oraz spotkania odbywają się  w środy na przemiennie    w godz. od 17.00 do 19.30.  

 Grupy l /Aktywny Senior / - 56 osób 
 Grupa II / UTW/- 52 osob 

 Nauka gry na pianinie ,gitarze  ( instruktor Lidia Harenda)-   są to zajęcia indywidualne odbywają się we wtorki od 
godz.14.00. 

 
 Prowadzimy również tzw.” Drzwi otwarte”- spotkania z folklorem.   W czasie tych zajęć dzieci i młodzież poznaje technikę 

wykonywania pisanek i palm wielkanocnych oraz kwiatów z papieru. Uczą się piosenek  i tańców pałuckich oraz poznają historię  
regionu Pałuk.  
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni upowszechniając    i organizując życie kulturalne na terenie miasta i gminy stara się 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom  niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jesteśmy bardzo aktywni w środowisku wiejskim. 
Od  miesiąca maja  pracę w świetlicach wiejskich rozpoczęli opiekunowie , są  to stażystki które udało się zatrudnić dzięki 
projektowi z Urzędu Pracy w Nakle nad Not. Dzięki temu są czynne świetlice w takich miejscowościach jak : Dębogóra, Iwno, 
Gromadno, Grocholin, Tupadły, Szczepice, Sipiory, Kowalewko, Ludwikowo, Łankowice,  Stalówka, 
Kowalewko,Laskownica,Gromadno, Sipiory, Szczepice,Tupadły. 

 
 

 
 

 


