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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO B IBLIOTEKI I OŚRODKA 
KULTURY GMINY OśAROWICE W TĄPKOWICACH ZA 2009ROK 

 
Sytuacja organizacyjna Biblioteki i O środka Kultury Gminy O Ŝarowice. 
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy OŜarowice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako samorządowa 
instytucja kultury. 

   

Realizacja budŜetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy OŜarowice w Tąpkowicach      

            
I    Realizacja budŜetu          

            

 Dotacja podmiotowa    736 096,00     

  dla Ośrodka Kultury   566 096,00     
  W tym VAT:   4 303,08     

  dla Biblioteki   170 000,00     
 Dotacja celowa    9 900,00     

  Dla Ośrodka Kultury   7 000,00     

  
(ze Starostwa 
Powiatowego)     

   

  Dla Biblioteki   2 900,00     
  (ministerialna)        

          

 SprzedaŜ usług    124 823,86     

 Przychody finansowe   2 047,78     
 Pozostałe przychody operacyjne  26 402,40     

 W tym amortyzacja     18 002,96     
           

            
  Razem    899 270,04     

            
            

II Koszty za  2009rok          

            

       

Konto 400 amortyzacja ksiąŜek 17 926,57  

  amortyzacja ksiąŜek - dary 678,46  

  amortyzacja środków trwałych 18 002,96  

Konto 411 zuŜycie materiałów 58 039,15  

Konto 413 zuŜycie energii 49 077,85  

Konto 420 usługi obce 188 231,07  

Konto 430 Wynagrodzenia osobowe 387 349,08  

    umowy zlecenia i o dzieło 63 173,80  

Konto 440 świadczenia na rzecz pracowników 74 882,38  

Konto 450 podatki i opłaty 2 855,46  

Konto 460 pozostałe koszty 8 465,47  

       

  Razem 868 682,25    

            

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy OŜarowice na dzień 31.12.2009r posiada:     
1. NaleŜności z tytułu podatku VAT w wysokości 
2. NaleŜności od dostawców krajowych (sprzedaŜ NGS)   

    79,00 zł 
    70,00 zł 
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                 WyŜej wymienione naleŜności nie stanowią naleŜności wymagalnych.      
 
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy OŜarowice na dzień 31.12.2009r nie posiada Ŝadnych zobowiązań 
wymagalnych. 
DZIAŁALNO ŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
 
Rozdział 92116 – Biblioteka 
 
DOCHODY 
         
Paragraf         

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:   172 900,00  
  do działalności podstawowej  170 000,00  
  ministerialna  2 900,00  

0.690 Wpływy z róŜnych opłat   1 324,64  
0.830 Wpływy z usług     1 569,16  

 Przychody finansowe    956,43  
 Pozostałe przychody operacyjne    1 678,46  
 W tym amortyzacja:    1 000,00  
        
         
  Razem    178 428,69  
         
WYDATKI        
         
Paragraf  Nr konta   Wartość  

3020 440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00  

4010 430 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 791,54  

4110 440 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 374,72  

4120 440 Składki na Fundusz Pracy 2 612,44  
4210 411 Zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: środki 

czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, 
węgiel filia O-ce, karty katalogowe 

5 323,94  

4240 400 Zakup ksiąŜek 17 926,57  

4260 413 Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz 1 154,25  
4300 420 Zakup usług pozostałych 1 689,55  
4410 460 PodróŜe słuŜbowe krajowe 44,29  

4430 460 Pozostałe koszty – ubezp. komputerów 182,00  

4440 440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 3 166,80  

 400 Amortyzacja 1 000,00  

 400 Amortyzacja ksiąŜek-dary 678,46  

    Razem 168 164,56  

 
Biblioteka posiada trzy stanowiskową czytelnię internetową, która działa od stycznia 2006r.  
(komputery zostały otrzymane w 2005r. w  ramach programu IKONKA).        
Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2009r. z komputerów skorzystało 813  
czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach pracowano 820 godz. 49 minut. 
Księgozbiór Biblioteki jest na bieŜąco uzupełniany, aby kaŜdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną  
ksiąŜkę. 
W 2009r. Biblioteka prenumerowała 9 tytułów czasopism.  
Czasopisma są wypoŜyczane równieŜ nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie  
prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych. 
W 2009r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 2.900 zł.  
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W 2009r. zakupiono ogółem 634 woluminy, z tego: 115 woluminów zakupiono z dotacji ministerialnej,  
519 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 31 woluminów stanowią otrzymane dary. 
Struktura zakupu nowości wydawniczych przedstawia się następująco:  
literatura piękna dla dzieci 114 woluminów,  
literatura piękna dla dorosłych 409 woluminów,  
literatura popularno-naukowa 111 woluminów.  
Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy równieŜ czytelników z gmin sąsiednich.  
Ogółem w ciągu roku 2009 zarejestrowano 982 czytelników, z tego do lat 15 - 271 osób, w grupie  
wiekowej 16-19 lat - 163 osoby, w grupie 20-24 lata- 154 osoby, w grupie 25-44 lata- 264 osoby, w  
grupie 45-60 lat - 91 osób i w grupie wiekowej powyŜej 60 lat - 39 osób.  
W porównaniu z rokiem 2008 to o 8 czytelników więcej. 
Struktura wypoŜyczeń przedstawia się następująco: 
Ogółem wypoŜyczeń na zewnątrz w ciągu roku 26.480 woluminów, w tym: 
Literatura piękna dla dzieci 8.837 
Literatura piękna dla dorosłych 11.821 
Literatura popularno-naukowa 5.258 
Czasopisma 564 egz. 
WypoŜyczenia księgozbioru na miejscu w ciągu roku wynoszą 3.079 woluminów. 
WypoŜyczenia czasopism na miejscu – 505 egzemplarzy. 
 
Nasza instytucja przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek  i z tego tytułu otrzyma darmowo po 1 
komputerze i urządzeniu wielofunkcyjnym dla filii bibliotecznych z darmowym dostępem do Internetu 
przez okres 3 lat. 
 

 Działalno ść Ośrodka Kultury      

            
Rozdział 92109 - Domy i o środki kultury, świetlice i kluby       

            
DOCHODY           

            

Paragraf            

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:   573 096,00     
  do działalności podstawowej (w tym śr.trwały-9011,50)  500 320,35     

  celowa ze Starostwa Powiatowego 7 000,00     
  sprzedaŜ usług:kolonie,zimowiska 8 358,26     

  NGS    53 114,31     
  VAT do w/w usług   4 303,08     

0.750 Dochody z najmu i dzierŜawy   33 912,29     

0.830 Wpływy z usług, w tym:  88 017,77     

  NGS    23 003,66     
  kolonie i zimowiska   58 738,17     

  Wspólorganizowanie imprez    2 000,00     
  Reklama    4 275,94     

 Przychody finansowe (odsetki)    1 091,35     
 Pozostałe przychody operacyjne    24 723,94     

  w tym amortyzacja   17 002,96     
  w tym refundacja PUP   7 637,36     

   w tym pozostałe    83,62     
  Razem    720 841,35     

           
WYDATKI           

            

Paragraf  Nr konta   Wartość 
3020 440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 392,50 
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4170 430 Umowy zlecenia i o dzieło 63 173,80 
4010 430 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 557,54 
4110 440 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 595,10 
4120 440 Składki na Fundusz Pracy 5 853,93 
4210 411 Zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym:                           

środki czystości, materiały biurowe,art. Przemysłowe  19 071,64               
materiały dla redaktora gazetki 3 246,50                      
materiały na uroczystości gminne 14 097,89                  
nagrody za udział w konkursach 13 175,61     
kolonie i zimowiska 746,07 
zakup dla zespołów śpiewaczych 2 377,50                

52 715,21 

4260 413 Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz 47 923,60 
4300 420 Zakup usług pozostałych, w tym:                                     

nadzór nad instalacją gazową,wywóz śmieci,opłata 
internetowa i telef.46 960,03                                              
opłaty za transport zespołów 11 443,34                          
organizacja kolonii i zimowisk 66142,79                              
druk gazetki NGS 28 700,00                                                  
uroczystości gminne 30 781,36 
konkursy i festiwale 3 300,00                                          

187 327,52 

4410 450 Podatki i opłaty 2 855,46 
4410 460 PodróŜe słuŜbowe krajowe, w tym:                                 

podróŜe pracowników ośrodka 2 285,05                         
podróŜe redaktora NGS 5 168,13           

7 453,18 

4440 440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 5 666,89 
 400 Amortyzacja 17 002,96 
    Razem 700 517,69 
 
 
Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:  
 

 
STYCZEŃ 
 
• Prezentacja dziecięcych i młodzieŜowych zespołów artystycznych działających przy 
 Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach podczas której oficjalnie ogłoszono wyniki z 
 rozstrzygniętego konkursu plastycznego BoŜonarodzeniowego /wręczenie nagród i 
 dyplomów/ 
• Cykliczny Turniej szachowy o V Grand Prix Tąpkowic – uczestniczyło 14 zawodników, 
 turniej został rozegrany w sześciu rundach. 
• Szkolenie dla mieszkańców obszaru wiejskiego PROW 2007/2013  
• Kolędowy wieczór przy świecach – występ laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
 ludowego zespołu śpiewaczego „Zendkowianki”, „Pyrzowianki”, „Chóru „Niezdareczka”, 
 orkiestry dętej z OŜarowic, solistek z zespołu wokalnego oraz zespołu tanecznego „Bratki” 
 działających przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach. 
• Występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” oraz kapeli „Sami Swoi” na spotkaniu 
 emerytów i rencistów zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
 Inwalidów. 
• XI MłodzieŜowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy OŜarowice . Turniej 
 został rozegrany w czterech kategoriach : Szkoła Podstawowa, Dziewczęta, Gimnazjum i 
 Open. Uczestniczyło 36 zawodników. 
• Zorganizowanie ferii zimowych do Zwardonia dla 36 osobowej grupy dzieci i młodzieŜy: w 
 programie: nauka jazdy na nartach, kąpiel dzieci w basenie w hotelu Gołębiewski w 
 Wiśle, wycieczka do Wisły /zwiedzanie miasta, muzeum/. Spacery i podziwianie górskich 
 widoków, kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek, gry, zabawy w grupach, wybór Miss 
 i Mistera kolonii, dyskoteki oraz udział dzieci w konkursach plastycznych.  
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LUTY    
 

• Zorganizowanie wyjazdu dla 59 osobowej grupy osób do teatru „Rozrywki” w Chorzowie na 
„Sylwester Bis”. W programie: występ zespołu aktorskiego, baletowego, wokalno-muzycznego 
oraz solistów, prezentowali się w piosenkach lirycznych, w gorących rytmach i nostalgicznych 
balladach. Tematem przewodnim była podróŜ po całym globie. 

• Turniej Tenisa Stołowego dla Oldboyów o Puchar Dyrektora BiOK – turniej rozegrano w 
dwóch kategoriach: do lat 50 i powyŜej 50. W dodatkowo rozegranym turnieju zawodnicy 
otrzymali nagrodę pocieszenia oraz nagrodę dla najstarszego zawodnika. Uczestniczyło 14 
zawodników. 

• Drugie z cyklu spotkanie szachowe o V Grand Prix Tąpkowic 
 

MARZEC  
 

• Zorganizowanie z okazji Dnia Kobiet imprezy skierowanej tylko dla Pań – BABSKIEGO 
COMBRA. Imprezę prowadził kabaret „JESTEM” z Piekar Śląskich. 

• Turniej szachowy o V Grand Prix Tąpkowice. W rozgrywkach wzięło udział 18 zawodników. 
• Zorganizowanie wyjazdu dla 52 osobowej grupy do Multikina do Zabrza na film pt. 

„Popiełuszko. Wolność jest w nas.” 
• Topienie Marzanny – obyczaj poŜegnania zimy a powitania wiosny na moście na Brynicy w 

którym brały udział Ludowe Zespoły Śpiewacze reprezentujące naszą gminę: „OŜarowianki”, 
zespół teatralno-kabaretowy „Bez chłopa” z Tąpkowic oraz orkiestra dęta z OŜarowic. 

• Występ chóru „Niezdareczka” na koncercie pieśni pasyjnych w Boronowie. 
• Udział ludowego zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” w barwnym korowodzie z tradycyjną 

Marzanną i Goikiem w Skansenie w Chorzowie w Górnośląskim Parku Etnograficznym 
/prezentacja zwyczajów śląskich: obrzędy, pokazy kroszonkarskie, wystawy, kiermasz 
świąteczny a takŜe tradycyjne potrawy wielkanocne regionu./ 

 
 
 

KWIECIEŃ 
 

• Rozstrzygnięcie świątecznych konkursów wielkanocnych w kategorii: palma wielkanocna, 
baranki wielkanocne, stroik wielkanocny. Zwycięzcy i osoby wyróŜnione otrzymały nagrody 
ksiąŜkowe i dyplomy. 

• Występ młodzieŜowego zespołu tanecznego „Dance” i La Passione” na spotkaniu emerytów i 
rencistów z okazji światowego Dnia Inwalidy. 

• Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w BiOK, na którym dzieci i młodzieŜ 
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w piosenkach promujących przyrodę, ekologię i 
ochronę środowiska. Uczestników festiwalu podzielono na pięć kategorii: przedszkole, kl. I-III, 
kl. IV-VI, gimnazjum i młodzieŜ starsza. 

• Spotkania mieszkańców gminy ze Starostą Tarnogórskim – panem Józefem Korpakiem w sali 
widowiskowej BiOK. 

• Koncert rekrutacyjny ze szkoły muzycznej I stopnia z Tarnowskich Gór dla dzieci i młodzieŜy z 
terenu naszej gminy. Prezentacja utworów na siedmiu instrumentach muzycznych. 

• V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy OŜarowice – wzięło 
udział 22 zawodników. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: kobiet i męŜczyzn. Zwycięzcy 
I-III miejsca otrzymali puchary i dyplomy, od IV-VI m nagrody rzeczowe i dyplomy. 

• Występ ludowego zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” „Pyrzowianki”, „Zendkowianki”, kapeli 
„Sami Swoi”, zespołu tanecznego „Bratki” i „Wesoła Gromadka” z Przedszkola z Tąpkowic na 
II Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie 
Górniczej. 

• Zlot Volkswagenów w Ossach – na zlot przyjechało ok. 300 samochodów miłośników marki 
WW. w programie: konkursy m.in. na najładniejszy samochód, najniŜszy samochód, 
przeciąganie auta. 

• V Gala Taneczna „2009” - udział 30 zespołów tanecznych, ok 350 osób. Młodzi tancerze 
przedstawili róŜne rodzaje tańca.  Za swój występ uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki. 
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• ”Literackie Fanaberie” pod takim tytułem zorganizowano spotkanie autorskie z Pawłem 
Beręsewiczem - autorem ksiąŜek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkół z 
terenu naszej gminy. 

• Czwarte spotkanie szachowe o V Grand Prix Tąpkowic  
• Wycieczka chóru „Niezdareczka” do Krakowa. Koncert chóru w Sanktuarium BoŜego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach. Spotkanie chórzystów z grupą Francuzów. 
 
 
 

MAJ 
 

• Występ ludowego zespołu śpiewaczego „Zendkowianki”, „OŜarowianki”, „Pyrzowianki” oraz 
kapeli „Sami Swoi” na XVI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty 
Kłos 2009” w Zebrzydowicach. Zespół śpiewaczy „Pyrzowianki” otrzymał wyróŜnienie, a 
pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki. 

• Występ chóru „Niezdareczka” na XVII Prezentacjach Chórów i Orkiestr w Parku 
Etnograficznym w Chorzowie. Prezentacje poświęcone były popularyzacji dokonań Wojciecha 
Korfantego. 

• Obchody Konstytucji 3 maja połączone z rocznicą zakończenia II wojny światowej i 
uroczystym posadzeniem dębu papieskiego przed SP w Tąpkowicach (dąb został 
przywieziony z Wadowic przez straŜacką orkiestrę dętą z Tąpkowic). Podczas uroczystości 
wystąpiły: ludowy zespół śpiewaczy „Zendkowianie”, chór „Niezdareczka”, orkiestra dęta z 
Tąpkowic, młodzieŜ ze SP z Tąpkowic.  

• Piąty z cyklu turniej szachowy o V Grand Prix o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury 
w Tąpkowicach. Zwycięzcy z klasyfikacji ogólnej otrzymali puchary, nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Nagrodzono równieŜ najlepszego szachistę - mieszkańca gminy OŜarowice. 

• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Biblioteka to Plus” - nagrodzona została uczennica 
gimnazjum. 

• Występ ludowego zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” na XXX Wojewódzkim Przeglądzie 
Folklorystycznym „WICI 2009” w Skansenie w Chorzowie. 

• Wyjazd straŜackiej orkiestry dętej z Tąpkowic do Wadowic na X Jubileuszowy Koncert 
„StraŜacy Ojcu Świętemu w hołdzie” z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II. 

• Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki – w programie: występ solistek oraz grup 
tanecznych działających przy BiOK: Diamenty, Twist, Dance, La Passione, Bratki oraz 
prezentacja nagrodzonych wierszy w konkursie poetyckim „Wiersz dla Mamy”. Konkurs 
rozstrzygnięto w trzech kategoriach: kl. I-III, IV-VI i gimnazjum. 

• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w kategorii kl. „0” i kl. I-III pt. „ Bohaterowie naszych 
lektur” przeprowadzonego przez filię biblioteczną nr 2 w Zendku. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i nagrody ksiąŜkowe. 

• Uroczystość w sali widowiskowej BiOK z okazji Powiatowego Dnia StraŜaka. Podczas 
uroczystości wręczono odznaczenia. Część artystyczną przygotowała Orkiestra Dęta z 
Tąpkowic, Kabaret „Bez Chłopa” oraz solistka Janina Libera.  

 
 

CZERWIEC 
 

• Gminny Dzień Dziecka zorganizowany w Przedszkolu w OŜarowicach, na którym dzieci 
obejrzały bajkę „O rybaku i złotej rybce” i „ Złota kaczka”. Uczestniczyły równieŜ w 
znakomitym pokazie straŜackim, który przygotowała OSP w OŜarowicach. Podczas 
uroczystości zostały wręczone nagrody dla autorów najciekawszych prac konkursu 
plastycznego "STRAś POśARNA W OCZACH DZIECKA".  

• Występ zespołu śpiewaczego „OŜarowianki”, „Zendkowianie”, solistki z zespołu wokalnego 
działającego przy Bibliotece i Ośrodku Kultury oraz kapeli „Sami swoi” z Tąpkowic na VI 
Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie. Za swój wspaniały występ: solistka 
zdobyła I miejsce, kapela „Sami Swoi” - II miejsce, ludowy zespół śpiewaczy „OŜarowianki” - 
III miejsce, ludowy zespół śpiewaczy „Zendkowianie” - III miejsce. 

• Zorganizowanie Dnia Ojca, który umiliły występy naszych zespołów dziecięcych i 
młodzieŜowych tj. grupa taneczna „Diamenty”, „La Passione”, „Dance”, dziecięcy zespół 
taneczny „Bratki” oraz solistek z zespołu wokalnego. 
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• V Letnie spotkanie z muzyka i śpiewem na którym zaprezentowało się 9 zespołów 
śpiewaczych i tanecznych oraz kabaret Rafała Gałduszyńskiego. Wykonawcy za swoje 
wspaniałe występy otrzymali dyplomy i statuetki. 

• Gościnny występ ludowego zespołu śpiewaczego „ OŜarowianki”, ludowego zespołu 
śpiewaczego „Zendkowianie” na corocznych XXX Jubileuszowych Dniach Otwartych Drzwi 
Rolnictwa w Śmiłowicach. Za swój występ otrzymali dyplomy i statuetki. 

 
LIPIEC 
 

• Zawody Sportowo – PoŜarnicze w Pyrzowicach – w zawodach uczestniczyło 15 druŜyn 
straŜackich, które zaprezentowały swą sprawność fizyczną. Gmina ufundowała dla 
najlepszych druŜyn nagrody pienięŜne. Zakończenie zawodów uświetniła straŜacka orkiestra 
dęta z OŜarowic. 

• Występ zespołów śpiewaczych: „Zendkowianie”, „OŜarowianki” i „Pyrzowianki” na 42 
Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych BRENNA 2009. Instruktor 
„Pyrzowianek” P. Szymon Piguła zdobył indywidualne wyróŜnienie dla akordeonisty.  

• Występ zespołu teatralno – kabaretowego „Bez chłopa” z Tąpkowic na Letnim Pikniku 
Emerytów i Rencistów w Reptach Śląskich. 

• Zorganizowanie przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pikniku na którym gościnnie  
 wystąpił zespół śpiewaczy „OŜarowianki” oraz kapela „Sami Swoi”. Organizatorzy zapewnili 
 wspaniałą zabawę oraz wręczyli nagrody kaŜdej osobie, która zakupiła los. 

• Zorganizowanie kolonii letnich dla 45 osobowej grupy dzieci w Bieszczady – Myczkowce. W 
programie : wiele atrakcji m. in. wycieczka pętlą bieszczadzką, jazda konna, rejs statkiem po 
Solinie, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, wyjazd na basen, dyskoteki, wybory Miss i 
Mistera kolonii, olimpiady sportowe. Największą atrakcją dla wszystkich było pływanie łodzią i 
rowerkami wodnymi.  

 
 
SIERPIEŃ 
 

• III Piknik Rodzinny z koniem w tle w Ossach.  W programie: Amatorskie zawody 
ujeŜdŜeniowe, programy ujeŜdŜeniowe do muzyki, oprowadzenie w ręku na duŜym koniu i na 
kucyku, przejaŜdŜka bryczką, występ kabaretu „Bez chłopa” z Tąpkowic, a dla dzieci - 
dmuchane zjeŜdŜalnie i inne atrakcje. 

• Zorganizowanie II turnusu kolonii letnich dla 45 osobowej grupy dzieci w Dźwirzynie. W 
programie: wycieczka do Zieleniewa na „Dziki Zachód”, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, 
wycieczka całodniowa na Wyspę Wolin, Międzyzdroje, Świnoujście, Kamień Pomorski i 
Trzęsacz. Koloniści wzięli udział w warsztatach artystycznych w pracowni ceramicznej P. 
Kossa w Grzybowie i koncercie muzyki regge. Ponadto zorganizowano: wybory Miss i Mistera 
kolonii, chrzest kolonijny, podchody, Sportową Olimpiadę kolonijną. W kołobrzeskim kinie 
koloniści obejrzeli film pt. „ Epoka lodowcowa 3”. Dopełnieniem atrakcji były: kąpiel w basenie 
„Milenium” w Kołobrzegu, ognisko z kiełbaskami, karaoke i dyskoteki. Dzieci mogły korzystać 
równieŜ z kąpieli morskich i słonecznych co gwarantowała piękna pogoda. 

• Występ ludowych zespołów śpiewaczych „OŜarowianki”, „Zendkowianie” i „Pyrzowianki” na 
Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w śarkach. 

• Obchody Jubileuszu 30 – lecia Orkiestry Dętej w Tąpkowicach: parada orkiestr wraz z 
maŜoretkami ulicami Tąpkowic, odznaczenia złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami oraz 
dyplomami honorowymi, przekazanie przez Wójta Gminy Orkiestrze instrumentów dętych. W 
części artystycznej: koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet wraz z maŜoretkami oraz 
Miejskiej Orkiestry z Pniowca. 

• Wycieczka 46 osobowej grupy dzieci do Dinozatorlandu w Zatorze – Park ruchomych 
dinozaurów. Za zdobytą wiedzę w zakresie dziejów Ziemi i Ŝycia największych gadów w 
historii naszej planety dzieci otrzymały z Klubu T-REXA certyfikaty Młodego Tropiciela. 

 
WRZESIEŃ 
 

• Obchody Jubileuszu 90 – Lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Zendku. W programie: 
odznaczenie sztandaru OSP Zendek oraz poświęcenie nowego samochodu  gaśniczo – 
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ratowniczego. Część artystyczną zapewnił występ zespołu teatralno – kabaretowego „Bez 
chłopa” z Tąpkowic, kapeli „Sami Swoi” oraz kabaretu z Kopydłowa. 
Przygotowanie przez straŜaków monografii OSP Zendek, która obejmuje okres od 1919 – 
2009r. 

• DoŜynki Gminne „2009” w Pyrzowicach. W programie: rozpoczęcie uroczystości Mszą 
Św.Dziękczynną w pyrzowickim kościele. W części oficjalnej: otwarcie doŜynek przez P. 
Dyrektor BiOK RóŜę Szydło, przekazanie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy chleba 
wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Nagrodzenie przez P. Krystynę Widera – Prezesa 
Spółdzielni Mleczarskiej JOGSER w Sosnowcu pucharami, dyplomami najlepszych 
dostawców mleka. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady Gminy nagród w konkursie na 
„Najładniejszy Ogródek Przydomowy na terenie Gminy OŜarowice” oraz pucharu dla 
najlepszego hodowcy gołębi pocztowych Sekcji Niezdara. W części artystycznej 
zaprezentowali się: uczniowie NSP w Pyrzowicach, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Przowianki”, 
„Zendkowianie”, „OŜarowianki”, „Niezdarzanie”, KGW Ossy. Na zakończenie części 
artystycznej zaprezentowała się Orkiestra Dęta z OŜarowic,  a biesiadowano przy muzyce 
zespołu „Duo Capella”. 

• Powiatowe zawody Sportowo – PoŜarnicze w OŜarowicach - rozegrano zawody w czterech 
kategoriach: dziewcząt w wieku od 12-16 lat, chłopców w wieku od 12-16 lat, kobiet powyŜej 
16 roku Ŝycia – kat. C, męŜczyzn powyŜej 16 roku Ŝycia – kat. A. Zwycięskie druŜyny za 
swoją sprawność, umiejętność obsługi sprzętu i zgranie zespołu otrzymały puchary i dyplomy.  

 
 
PAŹDZIERNIK 
 

• Wizyta gości z Erlangen – delegacja z Erlangen – Hochstadt w Niemczech, która gościła w 
powiecie tarnogórskim. Podczas odwiedzin goście zostali zapoznani z działalnością BiOK 
oraz OSP w Tąpkowicach.  

• Spotkanie KGW z Tucholi z KGW z Tąpkowic i Niezdary w ramach wymiany swoich 
doświadczeń w działalności społecznej. Spotkanie uświetnił występ zespołu teatralno-
kabaretowego „Bez chłopa” z Tąpkowic.  

• Obchody jubileuszu 30-lecia Ludowego Zespołu Śpiewaczego „OŜarowianki” W programie: 
rozpoczęcie Mszą Św. w oŜarowickim kościele, powitanie gości przez Panią Prezes zespołu – 
Anielę Trefon, wystąpienie jubilatek w uroczystym koncercie, w którym śpiewająco 
przedstawiły historię swojego zespołu. Uhonorowanie przez Zarząd Oddziału Śląskiego 
PZCHiO 26 członkiń Honorową Odznaką Złotą, Srebrną i Brązową. Uroczystość uświetnił 
występ straŜackiej orkiestry dętej z OŜarowic oraz duetu muzycznego.  

• Obchody jubileuszu 80 – lecia KGW Tąpkowice. W programie: rozpoczęcie Mszą Św. w 
kościele w Tąpkowicach, powitanie gości przez Panią Prezes KGW- Halinę Zgajewską, 
przedstawienie historii powstania i działalności swej organizacji. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu teatralno – kabaretowego „Bez chłopa” z Tąpkowic oraz koncert straŜackiej orkiestry 
dętej z Tąpkowic. 

• Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Seniora na którym wystąpił gościnnie zespół 
śpiewaczy „ Pyrzowianki” oraz kapela „Sami Swoi”. Organizatorzy spotkania PZER i I 
zapewnili wspaniałą zabawę.  

• Rozstrzygnięcie VII konkursu fotograficznego pt.”Wspomnienie z wakacji”. 
 
 
LISTOPAD  
 

• Zorganizowanie spotkania z panią Barbarą Dziuk – Prezesem Polskiego Komitetu Zwalczania 
Raka Oddziału Śląskiego w Tarnowskich Górach. 

• Święto Niepodległości – uroczystość z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Rozpoczęcie uroczystości Mszą Św. w tąpkowickim kościele. Uroczystość 
uświetniły występy dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki”, duetu „La Passione”, solistek: 
Dominiki Trefon i Anny Czapli oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „OŜarowianki”. Z 
koncertem wystąpili równieŜ członkowie Związku śołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. 

• Ogłoszenie plastycznego konkursu BoŜonarodzeniowego na : Szopkę BoŜonarodzeniową, 
Postać Anioła i Ozdobę choinkową.  
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• VII Indywidualny Integracyjny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy OŜarowice: w turnieju 
uczestniczyło 32 zawodników. Turniej rozegrano w 9 rundach. Najlepszym zawodnikiem 
gminy OŜarowice został Czesław Gubała, nagrody oraz puchary dla zwycięzców ufundował 
Wójt gminy OŜarowice.  

• Zorganizowanie spotkania autorskiego z Emilią Krakowską – aktorką, znaną z takich ról jak 
Jagna z „Chłopów”, Gabrysia z „Na dobre i na złe”. Aktorka przedstawiła w sposób 
humorystyczny własne Ŝycie zawodowe i osobiste. W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób. 

• Konkurs potraw regionalnych – Upowszechnianie tradycji regionalnych „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo” - zaprezentowanie kulinarnych umiejętności poprzez przygotowane przez siebie 
potrawy na uroczystości takie jak: roczek, 18-stka, 50-tka przez Przedstawicieli KGW z terenu 
naszej gminy i powiatu tarnogórskiego. Przedstawicielki KGW zaprezentowały krótkie skecze 
na temat urodzin, na które przygotowały potrawy. Gościnnie zapromowała  się młodzieŜ z  
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Po degustacji potraw przygotowano „ucztę 
dla duszy” - występ tancerzy ognia grupy WOODOO. Na zakończenie KGW otrzymały 
nagrody za udział  w Konkursie Potraw Regionalnych, pielęgnującym tradycje kulinarne 
naszego regionu. 

 
 
GRUDZIEŃ 
 

• Zorganizowanie dla wszystkich dzieci Spotkania z Mikołajem oraz bajką „O wrzeszczącej 
Gryzeldzie w czerwonym bereciku, krasnoludkach i księciu Kapryśniku” w wykonaniu zespołu 
teatralno - kabaretowego „Bez chłopa” z Tąpkowic, zabawa z Mikołajem i wręczenie 
upragnionych prezentów. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu 
fotograficznego pt.” Wspomnienie z wakacji” oraz wręczono nagrody zwycięzcom.  

• Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Rozrywki w Chorzowie na monodramat pt. „Shirley 
Valentine” Sztuka wystawiona była w dwóch aktach, a zagrana na małej scenie przez artystkę 
Małgorzatę Gadecką.  

• Występ zespołu śpiewaczego „Zendkowianie” , „Pyrzowianki”  oraz chóru „Niezdareczka” na 
corocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tarnogórskim Centrum Kultury.  

• Spotkanie informacyjne z Przedstawicielem PKP nt: „Budowa Połączenia Kolejowego MPL 
Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej. 

• Występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” oraz zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

• Coroczny VIII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek- w poszczególnych czterech kategoriach 
wiekowych: przedszkole, kl. I -III, kl. IV-VI, gimnazjum. Zwycięzcy i osoby wyróŜnione 
otrzymały dyplomy i nagrody ksiąŜkowe. KaŜda występująca osoba  otrzymała świąteczny 
upominek. W festiwalu wzięły udział 52 osoby. 

• Rozstrzygnięcie BoŜonarodzeniowych konkursów plastycznych: jury przy ocenie prac brało 
pod uwagę pomysłowość, samodzielność, estetykę wykonania, oryginalność i wkład pracy 
własnej.. Zostało nagrodzonych i wyróŜnionych 57 prac, za które dzieci i osoby dorosłe 
otrzymały nagrody ksiąŜkowe, rzeczowe i dyplomy.  

 
 
Oprócz wymienionych wyŜej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć 
świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi 
zajęcia taneczno-rytmiczne. Prowadzona jest takŜe przez instruktora ds. muzyki nauka gry na 
instrumentach dętych oraz keyboardzie. Prowadzone są zajęcia taneczne, wokalne, teatralne i 
szachowe. Grupy dziecięce i młodzieŜowe działające przy BiOK prezentują się na wszystkich 
imprezach i uroczystościach okazjonalnych, biorą udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. 
Efektem ich pracy są liczne wyróŜnienia i nagrody, które mobilizują dzieci i instruktorów do dalszego 
działania.  
W grudniu 2009r. została utworzona sekcja maŜoretek działająca przy Bibliotece i Ośrodku Kultury. 
Sporządzane jest kalendarium waŜniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz 
wystawki nowości. 
 
  
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to: 

- świadczenie usług kserograficznych 



 1

- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska 
- wynajem pomieszczeń budynku BiOK (na szkolenia, kiermasze, imprezy 

okolicznościowe). 

 
 


