
                                                      Zarządzenie Nr  27/2015 
                                                      Wójta  Gminy  Sadowne 
                                                      z  dnia 24 marca 2015 roku 
 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania planów finansowych  samorządowych 
instytucji kultury  za 2014 rok 
  
 
Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 
2013  poz. 885 )  Wójt Gminy  Sadowne zarządza co następuje:   
                                                         
                                                           §   1 
 
Przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania  planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego 
zarządzenia.  
  
                                                           §   2 
 
Niniejsze sprawozdanie , o którym mowa w § 1, Wójt Gminy przedstawi  Radzie Gminy w 
Sadownem  i   Regionalnej  Izbie Obrachunkowej  w  Ostrołęce w terminie do 31 marca  2015 
roku . 
                                            
                                                            §  3 
 
Wykonanie  zarządzenia powierza się  Wójtowi  Gminy . 
 
                                                            §  4 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
        
 
                                                                                 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
 Nr  27 /2015                                                             
z dnia 24 marca 2015r. 
 

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sadownem za 2014 r. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem została powołana 16 stycznia 1949 r. 

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach, ustawy z dnia 25 

października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawowe cele i zadania jednostki zostały 

określone w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem nadany przez Radę Gminy 

Uchwałą z 14 września 2007r. 

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNO ŚĆ PODSTAWOWA  

 
W 2014 r. zarejestrowano 1539 użytkowników w tym 1239 czytelników 754 czytelników 

dorosłych i 485 dzieci.              

Łącznie wypożyczenia – 40695 vol., udostępnień na miejscu książek (w tym korzystanie z 

Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.)– 2975. 

Księgozbiór wzbogacił się o 1195 vol. (w tym 1129 zakupy i 66 dary) o wartość łączną  

24.005,75 zł. (23.325,75 zł zakup 680,00 zł dary)  

Biblioteka kształtując zbiory konsultuje się ze szkołami z terenu gminy Sadowne oraz z 

użytkownikami.  

W GBP w Sadownem wprowadzany jest katalog komputerowy w systemie „Mateusz”. 

Obecnie baza zawiera około 60 % zbiorów biblioteki głównej. Do katalogu wprowadzane są 

w pierwszej kolejności na bieżąc nowości. Katalog GBP w Sadownem dostępny jest online za 

pośrednictwem Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej na stronie 

www.bibliotekimazowsza.pl   

  

DZIAŁALNO ŚĆ DODATKOWA 

Na początku roku 2014 rozstrzygnięty został konkurs na najlepszego czytelnika roku 2013. 

Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach I- do lat 16 i II powyżej 16 roku życia. 

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki.  



   

Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje i prowadzi różnego rodzaju zajęcia. np. 

„Wyprawa w Krainę Baśni” – cykliczne zajęcia polegające na głośnym czytaniu książek a 

następnie wykonywanie ilustracji z wyobraźni do czytanego tekstu. W 2014 dostępny był 

bezpłatny interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. GBP w Sadownem w 

2012 r. podpisała umowę z firmą edukacyjną FunMedia z Wrocławia. Umowa pozwalała 

bibliotece na bezpłatne korzystanie i udostępnianie e-kursu języka angielskiego „FunEnglish” 

dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, na który składało się 400 lekcji języka angielskiego na 

poziomie A1do A2 w skali Rady Europy. Kurs był bezpłatny dostępny na 5 stanowiskach 

komputerowych. Z kursu skorzystało kilkadziesiąt osób. Kolejne porozumienie z firmą 

edukacyjną FunMedia z Wrocławia pozwalało bezpłatnie uczyć się języka angielskiego 

osobom dorosłym – projekt o nazwie „ Angielski 123”. Do końca roku 2014 umowa wygasła.  

22 stycznia 2014 r. odbył się spektakl teatralny dla dzieci „Król zwierząt” zagrany przez 

aktorów Teatru Urwis z Krakowa biblioteka pomagała w organizacji. 

 W dniach 11 lutego 2014 odbyły się spotkanie autorskie dla dzieci z Panem Rafałem Lasota - 

dziennikarz i publicysta, rzecznik prasowy, autor bajek i wierszyków dla dzieci. 

17 lutego – 2 marca GBP w Sadownem współorganizowała z GOK ferie zimowe dla dzieci. 

1 marca 2014 r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Biblioteka pomagała w 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych gminny doroczny bal karnawałowy.  

27 marca 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem pt. 

„Matuszka Rasija”. W spotkaniu uczestniczyła przede wszystkim młodzież gimnazjalna oraz 

inni czytelnicy- miłośnicy książek podróżniczych. 

7 maja 2014 r. GBP w Sadownem zorganizowało spotkanie z autorem książek 

detektywistycznych, kontynuatorem serii „Pan samochodzik” Arkadiuszem Niemirskim.  

6 czerwca 2014 GBP w Sadownem po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 

„Odjazdowy bibliotekarz”. Kolorem akcji jest kolor pomarańczowy. Pracownicy biblioteki 

wraz z miłośnikami czytania zorganizowali rajd rowerowy (kilkunastokilometrowy) po 

terenie naszej gminy. Na trasie rajdu znalazły ciekawe miejsca zabytkowe i przyrodnicze. 

Rajd zakończył się ogniskiem, któremu towarzyszyły gry, zabawy, i pieczoną kiełbaska. 

 



Dla starszych przeprowadzono kilka indywidualnych kursów z zakresu obsługi komputera w 

ramach projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”. 

 Biblioteka od stycznia 2014 przeprowadziła kilkanaście lekcji bibliotecznych z zakresu 

tworzenia bibliografii przedmiotowej i podmiotowej adresowanych dla uczniów klas 

maturalnych. Bibliotekarze pomagali w przygotowaniu prezentacji maturalnych. Dobór 

literatury do tematów. 

GBP w Sadownem we wrześniu 2014 zakupiła do czytelni internetowej 3 laptopy z pakietem 

Office 2013. Zakup został zrealizowany w ramach złożonego wniosku do LGD Równiny 

Wołomińskiej – małe projekty z PROW na 2017-2013.  Kwota projektu 11.136,00 zł 

dofinansowania w kwocie 7.242,92 zł. 

Rok 2014 był rokiem jubileuszowym – 650 lat w służbie książki oraz 65 rocznica utworzenia 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowne. W związku z tym biblioteka przygotowała dla 

czytelników prezentację pt. „Historia książki”.  

Od czerwca biblioteka bez prowizji zamawia podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży.   

Odbyło się kilka w spotkań zapoznawczych z biblioteką; jej historią, zbiorami, zasadami 

korzystania z czytelni i wypożyczalni.  

Pracownicy biblioteki pomagają w organizacji różnych imprez organizowanych przez GOK 

np. plener malarski, pchli targ, wystawy, zawody, bal karnawałowy itp. 

W czasie wakacji bibliotekarze pomagali instruktorom GOK-u organizować i prowadzić 

zajęcia wakacyjne. 

Biblioteka brała czynny udział w organizowaniu Festynu Jubileuszowego  z okazji 500 lecia 

Sadownego w dniach 19-20 lipca 2014 r. – prowadzenie stoiska promocyjnego, malowanie 

twarzy dzieciom itp. 

Pracownicy mieli również wkład w przygotowanie uroczystej sesji jubileuszowej 18 września 

2014 r.  

Struktura zatrudnienia  

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 5 

osób. Dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz trzy w niepełnym (2- 1/2 etatu, 1-1/4 

etatu), 2,75 etatu działalności podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy. 

 Pracownicy biblioteki działalności podstawowej uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych przez bibliotekę powiatową (system biblioteczny MATEUSZ, nowe 

regulacje prawne dot. bibliotek). Pracownicy biblioteki poza swoimi obowiązkami pracowali 

także przy ważniejszych wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Sadownem.    



 

Struktura przychodów w roku 2014 przedstawia się następująco: 

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014                                 3.856,99 zł. 

2. Otrzymana dotacja podmiotowa                                                     200,556,98 zł 

3. Dofinasowanie zakupu nowości wydaw. z Biblioteki Narodowej     7.200,00  zł 

 

                                                                                        Razem:211.613,78 zł.                          

 
 

Wykonanie wydatków w  2014 
 
 

1. Wynagr. osobowe pracowników                                                           122.965,76 zł. 

2. Składki ZUS                                                                                            20.807,77 zł. 

3. Składki FP                                                                                                 2.802,51 zł. 

4. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   1.255,00  zł. 

5. Zakup materiałów i wyposażenia                                                            23.242,54 zł. 

6. Nagrody i wyd. osobowe nie zal.                                                                 784,96 zł. 

7. Zakup książek (dotacja podmiot.)                                                           16.125,75 zł 

8. Zakup książek ( dotacja z Biblioteki Narodowej)                                     7.200,00 zł. 

9. Zakup energii                                                                                            3.639,51 zł.                                     

10. Zakup usług pozostałych                                                                           4.233,46 zł.  

11. Opłaty za telefon stac.                                                                                  767,48 zł. 

12. Opłaty za Internet                                                                                         943,70 zł. 

13. Szkolenia pracowników                                                                               900,00 zł. 

14. Ubezpieczenia i inne skł.                                                                             704,00 zł. 



15. Odpisy na ZFŚS                                                                                        3.737,62 zł. 

16. Podróże służbowe                                                                                     1.046,64 zł. 

 

                                                                                                                

Razem:                                                                                                      211.156,70  zł. 

 

 
 
Na zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki: 
-   zakup prenumeraty,  
-   zakup foli do okładania książek, 
-  zakup tablicy informacyjnej, 
-  zakup oleju opałowego, 
- zakup książek na nagrody, 
-  zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki, długopisy itd.), 
- zakup drukarki i akcesoriów komputerowych, 
-  zakup artykułów czyszczących i chemicznych, 
- zakup 3 laptopów 
 
Na zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
-  opłaty za konserwację platformy dla niepełnosprawnych, 
-  opłaty za monitoring, 
- opłaty za licencje antywirusowe, 
- opłata za wynajem podnośnika,  
- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 
- opłaty przegląd sprzętu gaśniczego, 
- opłaty pocztowe, bankowe, 
- utrzymanie domeny. 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym – 457,08 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr 27/2015                                                                                                     
z dnia 24 marca 2015r. 
 

Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej 

za  2014 rok. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jest instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z 

dnia 21listopada1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu z dnia 21 marca 2000 r. zatwierdzonego 

Uchwałą nr XVIII/115/2000 Rady Gminy w Sadownem 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej otwarte jest dla zwiedzających trzy dni w tygodniu. Dostępne 

jest także w czasie różnych wydarzeń organizowanych na terenie Sadownego np. podczas 

dnia dziecka, kiermaszów, pchlich targów, konkursów recytatorskich, plenerów, wystaw, 

spotkań autorskich itp. W roku w 2014 szacunkowo muzeum odwiedziło 590 osób. 

Gościliśmy zainteresowanych z różnych zakątków Polski. W grupach zwiedzających 

przeważała młodzież i dzieci. Młodzież i dzieci zwiedzali w grupach zorganizowanych. 

Wystawy 

W styczniu i lutym można było oglądać dwie wystawy. Tytuły ekspozycji – „Bug w oczach 

dziecka” i „Chrońmy lasy”. 

W kwietniu 2014 r. oglądać można było wystawę wycinanki i malarstwa. Tym razem swoje 

prace prezentowali członkowie Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów 

Polskich w Rzeszowie, w którym również aktywnie działa Gabriela Czarnecka, wycinarka  

i jednocześnie malarka (8 kwietnia w naszym Ośrodku Kultury przeprowadziła warsztaty 

wycinanki i ozdób wielkanocnych). 

Nadal można oglądać mniejsze wystaw zorganizowane z własnych eksponatów tj.; 

„Historia włókiennictwa i obróbki lnu”, 

„Historia kamienia łupanego”. 

Wymienione wystawy wyeksponowane zostały w Izbie Etnograficznej przy GOK-u. 

W pomieszczeniu drugim Izby Etnograficznej oglądać można ekspozycje stałe: radio  

i elektronika, historia Koła Łowieckiego „Kszyk”, wystawa przyrodnicza oraz wystawa 

instrumentów świata. 

Lekcje muzealne 



Muzeum zorganizowało kilkanaście lekcji muzealnych. Z zajęć tych korzystali przede 

wszystkim, ale nie tylko uczniowie szkół z terenu naszej gminy. 

Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz rocznicami wydarzeń 

historycznych, a przede wszystkim z jubileuszem 500- lecia Sadownego. 

Tematy lekcji:, „Co robić, żeby nie szkodzić?”- lekcja związana z ochroną środowiska 

„Osadnictwo na terenie sadoweńskim”, „Śladami przodków”, „Powstanie styczniowe w 

powiecie węgrowskim”, „Ginące zawody- rzemiosło”, „ Małe ojczyzny”, „Historia 

osadnictwa na ternie Sadownego”, „Bartnictwo i inne zawody uprawiane na terenie regionu”, 

„ Obróbka lnu”, „Narzędzia używane kiedyś w gospodarstwach domowych”. „ Bolesław 

Szabelski –kompozytor”, 

Muzeum pomagało przy organizowaniu Gminnego Dnia Dziecka. Uczestniczyło w Pikniku 

rodzinnym organizowanym przez GKRPA w Sadownem oraz GOK w Sadownem. 

Z budżetu Muzeum Ziemi Sadowieńskiej sfinansowany został koncert muzyki Bolesława 

Szabelskiego. Formalnościami i organizacją koncertu zajął się ZSP w Sadowne. Koncert 

odbył się 8 czerwca 2014 r. w kościele parafialnym w Sadownem. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej odwiedzają  grupy zorganizowane z poza terenu gminy.  

Wycieczki: 

3 lipca 2014 w Muzeum Ziemi Sadowieńskiej odwiedziła drużyna harcerska z Hufca Doliny 

Liwca im. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie. 

18 lipca 2014 wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej w Toporze 

14 sierpnia 2014 wycieczka grupy „ Seniors and Food „ z Belgii 

12 września 2014 wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej  św. Jana Pawła II z Węgrowa 

klasa III. 

9 października 2014 wycieczka młodzieży z Gimnazjum Łochowie. 

W pierwszym półroczu 2014 Muzeum pomagało młodzieży z projektu „Faksymile 

odkrywamy dawne Sadowne” realizowanym w GOK  w wyszukiwaniu informacji, zdjęć 

dokumentów do publikacji. 

Muzeum dostarcza materiałów studentom do pisania prac dyplomowych.  Wypożycza 

nieodpłatnie eksponaty szkołom i innym instytucjom do tworzenia scenografii lub wystaw 

tematycznych. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w 2014 r. zrealizowało projekt „Zakup wyposażenia 

ekspozycyjnego muzeum” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w 

zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007- 2013. Kwota dofinasowania 

4.456,00 zł. 



 

 

Muzeum kontynuuje „spis z natury”. Do tego czasu zostało opracowane ponad 2 tyś. 

eksponatów. 

Muzeum współpracuje z lokalnymi mediami. Informuje je o wydarzeniach 

organizowanych w jednostce. Dostarcza materiałów do artykułów zamieszczanych na stronie 

internetowej infosadowne.  Ponadto jest uczestnikiem projektu „Między Bugiem a Narwią”, 

którego celem jest propagowanie ekologii, tradycji, promocja walorów turystycznych 

i agroturystycznych naszych terenów. 

Struktura zatrudnienia 

Na dzień 31.12. 2014r. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w 

wymiarze 0, 5 etatu i ¼ etatu. 

Struktura przychodów w roku 2014 przedstawia się następująco: 

4. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014                                  1.996,51 zł. 

5. Otrzymana dotacja podmiotowa                                                        72.078,74 zł 

6. Dofinasowanie projektu „Zakup wyposażenia muzeum                    4.456,00 zł 

 

                                                                                         Razem:                78.531,25 zł. 

 

Wydatki 2014 r. 

 

17. Wynagr. osobowe pracowników                                                            33.697,90 zł. 

18. Składki ZUS                                                                                             6.653,77 zł. 

19. Zakup materiałów i wyposażenia                                                             7.089,81 zł. 

20. Zakup usług pozostałych                                                                        17.256,00 zł. 

21. Nagrody i wyd. osobowe nie zal.                                                                 172,26 zł. 

22. Zakup usług pozostałych                                                                                  0,00 zł. 

23. Opłaty za telefon kom.                                                                                 369,08 zł. 

24. Odpisy na ZFŚS                                                                                        1.458,58 zł. 

25. Podróże służbowe                                                                                        190,22 zł. 

 

                                                                            Razem:                                           77.937,77 zł. 



 

 

Na  § zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki: 

- zakup oleju opałowego, 

- zakup pieczątek 

- zakup materiały biurowe 

- zakup laminatora 

- zakup ścianek ekspozycyjnych, gablot, głów, manekinów, antyram 

Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 

- opłata za czynsz dzierżawny 

- regeneracja tonerów 

- składka z uczestnictwo w sieci eko-turystycznej Między Bugiem a Narwią. 

Na § Wynagrodzenia bezosobowe składają się wydatki związane z realizacją koncertu Bolesława 

Szabelskiego. 

Stan środków na koniec 2014 na rachunku bankowym 593,48 zł 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
                                                                                                                   Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do Zarządzenia  
                                                                                                                   Wójta Gminy Sadowne  

Nr  27/2015                                                                                          
z dnia 24 marca 2015r. 
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W SADOWNEM W  2014 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest samorządową jednostką kultury 

utworzoną Uchwałą Rady Gminy Sadowne Nr IV/17 /2011 z dn. 21 marca 2011 roku. 

Przedmiotem działania GOK jest prowadzenie działalności kulturalnej na obszarze całej 

gminy Sadowne.  

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem rozpoczął swoją działalność 01 lipca 2011. 

Posiada osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i podlega 

wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sadowne. 

Jego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa poprzez: 

1. Tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej  

i amatorskiej. 

2. Inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury. 

3. Udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno 

- oświatowemu. 

4. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych 

formach działalności kulturalno -wychowawczej, rozrywkowej. 

5. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę. 

Poza zadaniami wyżej określonymi GOK może prowadzić działalność gospodarczą,  

z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 

działalności bieżącej. Siedzibą GOK jest budynek położony w Sadownem przy  

ul. Kościuszki 35 na działce o nr ewid. 504/1. Pod działalność jednostki zostały 

przeznaczone 2 sale ekspozycyjne na parterze budynku oraz 2 sale w tzw. piwnicy. 

Ponadto GOK zaadaptował pomieszczenie w piwnicy na pracownię ceramiczną. 

Ważniejsze zadania zrealizowane przez GOK w okresie 
sprawozdawczym: 
 
- 7 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się uroczyste 

podsumowanie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową. Uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy i nagrody. 

 



- 22 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się uroczyste 

rozstrzygnięcie jesienne edycji konkursu „Rok w obiektywie”. Tego dnia laureatom 

wręczono nagrody. Koszt nagród – 350,00 zł 

- 22 stycznia 2014 r. odbył się spektakl teatralny dla dzieci „Król zwierząt” zagrany przez 

aktorów Teatru Urwis z Krakowa. W królestwie dżungli następują przełomowe zmiany. 

Dotychczasowy król już nie chce dłużej być władcą. Kto zostanie nowym królem i uratuje 

dżunglę? Bajka kolorowa, zabawna i interaktywna. Przedstawienie uczy zachowań savoir-

vivre oraz przestrzega, że nie powinno się oceniać innych tylko po pozorach. Wszystkim 

maluchom bardzo podobały się przygody żabki, małpki, tygryska i słonika. Dzieci 

aktywnie  brały udział w przedstawieniu, śmiały się z żartów, śpiewały i tańczyły. 

Przedstawienie zostało zorganizowane wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 

 w Sadownem. Koszt honorarium za wykonanie przedstawienia - 450,00 zł. 

- W styczniu ruszył projekt współfinasowany przez Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności w ramach grantu „Równać szanse 2013”- Faksymile- odkrywamy dawne 

Sadowne. Celem projektu było utrwalenie wspomnień o ludziach i miejscach poprzez 

zgromadzenie dokumentów życia społecznego z naszej gminy od czasów najdawniejszych 

do I połowy XX wieku. Młodzież w wieku 13-19 lat będzie  pozyskiwała informacje 

metodami dziennikarskimi poprzez wywiady, rozmowy, studiowanie archiwów (kościół, 

urząd, biblioteka, szkoła, muzeum). Projekt rozpocznie się warsztatami dziennikarskimi, 

następnie wycieczką do TV i radia. Po tym zaplanowano działania takie jak: 

przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie zdjęć, tworzenie opisów, segregacja 

chronologiczna i tematyczna a następnie publikacja wybranych wywiadów i fotografii  

w Internecie i prasie. Następnie najciekawsze materiały zostaną wydane w formie 

publikacji książkowej. 

- W okresie od 12 lutego do końca miesiąca w GOK-u zorganizowano wystawę  

„Z odkurzonej szuflady” – Sadowianie na fotografiach z ubiegłego stulecia. Koszt 

materiałów do ekspozycji 462,66 zł. 

  - W dniach 11 i 12 lutego 2014 odbyły się warsztaty dziennikarskie zorganizowane  

dla grupy młodzieży biorącej udział w projekcie pt. Faksymile – odkrywamy dawne 

Sadowne. Warsztaty prowadził Pan Rafał Lasota - dziennikarz i publicysta, rzecznik 

prasowy. Koszt wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów – 1 000,00 zł, 

poczęstunek na warsztatach 83,94 zł.  

- W lutym 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, w ramach obchodów 500-lecia 

Sadownego, ogłosił konkurs fotograficzny „Sadowne w obiektywie”. Koszt nagród  

w konkursie 356,98 zł  

- 25 lutego 2014 r. został rozstrzygnięty Konkurs na logo – znak graficzny promujący 

500-lecie Sadownego. Laureatem nagrody głównej został Bartłomiej Rukat. Oficjalne 

wręczenie nagrody przez Wójta Gminy Sadowne nastąpiło 25 lutego 2014 r. w Gminnym 



Ośrodku Kultury w Sadownem.  Od tego momentu prezentowany znak graficzny  jest 

wykorzystywany, jako symbol wszystkich wydarzeń związanych z 500-leciem 

miejscowości. 

- 17 lutego – 2 marca podczas ferii zimowych, dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Można było uczestniczyć w nieodpłatnych 

zajęciach plastycznych dla dzieci oraz młodzieży, zajęciach kulinarnych, uczestniczyć  

w turnieju gier video, karaoke, grać w gry planszowe oraz tenisa stołowego. 

- 1 marca 2014 r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Gminny Ośrodek Kultury 

organizował zabawę razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W zabawie uczestniczyło około 200 dzieci z terenu gminy. Uroczyste spotkanie rozpoczął 

Teatr Króla z Łodzi przedstawieniem dla dzieci pt. „Zaczarowany komputer”. Jest to bajka 

profilaktyczna, która ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i zniechęcenie  

do sięgania po papierosy, alkohol, tabletki odurzające. Problem uzależnień przedstawiony 

jest w formie zagadek, na które odpowiadała wspólnie z widownią Wiedźma Strojnisia.  

W bajce dość istotną rolę odgrywa również Dziecko, którego wolny czas zajęty jest grami 

komputerowymi. Z jednej strony komputer pokazany jest, jako „pożeracz” czasu,  

z drugiej zaś wyjaśnia wszystkim niebezpieczeństwa wynikające z uzależnień.  Oprócz 

wyciągania wniosków z treści bajki, dzieci miały okazję podziwiać wspaniałą grę aktorską 

oraz kolorową dekorację, piękne stroje i muzykę, w rytm, której rozgrywała się wartka 

akcja. Naszym dzieciom się to spodobało i chętnie „pomagały” bohaterom przedstawienia 

w rozwiązywaniu zagadek– chwała za to aktorom. Następnie gry, zabawy, tańce 

poprowadził profesjonalny wodzirej. Dzieci podczas balu otrzymały słodki poczęstunek. 

Mogły również pomalować buzie w różne charakterystyczne wzory.  

- 3 marca 2014 r. odbył się koncert młodzieży uczestniczącej w zajęciach muzycznych 

prowadzonych przez Panią Ewę Jakubik. Koncert podzielony był na dwie części. 

W części pierwszej dominowały utwory wykonywane na gitarze, natomiast część druga 

poświęcona była instrumentom klawiszowym. 

- 7 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się drugi koncert koła 

muzycznego. Tym razem podopieczni Pani Ewy Jakubik wykonywali utwory na gitarze 

 a klimaty muzyczne ukierunkowane były głównie na polską muzykę rozrywkową oraz 

klasyczne utwory rockowe.  

- 25 marca 2014 r. Grupa młodzieży z projektu Faksymile… uczestniczyła w wycieczce  

do radia. W programie zwiedzanie – kulisty powstawania audycji radiowych, 

charakterystyka poszczególnych anten, zwiedzanie archiwum Polskiego Radia, spotkanie 

z dziennikarzem. Koszt wycieczki - 1057,90 zł (365,00 bilety, 152,90 – posiłek  

dla uczestników, 540,00 – usługa transportowa). 

- 27 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się wernisaż prac dzieci  

z Koła Plastycznego. Młodzi artyści – plastycy od października 2013 roku wykonywali 



swoje prace pod okiem p. Marty Karłowicz – wykwalifikowanego instruktora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sadownem. Do dnia wystawy powstało ich ok. 360. Swoje prace 

wystawiły dzieci w wieku od 4 do 9 lat:  Maja Bubrzyk, Wiktoria Decyk, Julka Góral, Iza 

Ilczuk, Hania Karłowicz, Patrycja Koroś, Wiktoria Kowalczyk, Julka Nowakowska, Amelka 

Puścion, Kuba Puścion, Zosia Rukat, Sylwia Skarpetowska, Michalina Zakrzewska, 

Szymon Zakrzewski, Ola Ziółkowska, Julka Zawadzka i Natalka Zyśk. 

- W marcu ogłoszony został konkurs pt. „Pobudź wyobraźnię – Sadowne 500 lat temu” - 

hasło przewodnie nowego konkursu plastycznego, który został ogłoszony w ramach 

obchodów 500-lecia Sadownego. Koszt nagród dla laureatów - 318,60 zł. W konkursie 

mogły wziąć udział dzieci i młodzież, posiadający, choć trochę wyobraźni, dzięki której 

powstanie wizja naszej miejscowości w przeszłości – 100, 200, a nawet 500 lat temu. 

 - w kwietniu 2014 r. GOK ogłosił nowy konkurs w ramach obchodów 500-lecia 

Sadownego. „Olimpiada wiedzy o regionie” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-

VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Organizowany był 

wspólnie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny 

Ośrodek Kultury i szkoły gminy Sadowne. 

- 8 kwietnia 2014 r. w GOK-u przy współpracy Muzeum Ziemi Sadowieńskiej odbyły się 

warsztaty wycinanki i ozdób wielkanocnych dla dzieci i dorosłych. Zajęcia prowadziła  

p. Gabrieli Czarnecka – wycinarka i malarka.  

- 2 maja 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem organizował "Pchli Targ". 

czwarta edycja popularnej imprezy na zasadach „sprzedaj, oddaj, zamień”. - W maju 

GOK w Sadownem wprowadził do kalendarza zajęć stałych zajęcia dla dzieci taneczne z 

elementami rytmiki oraz dla młodzieży lekcje wokalne.  

- 18 maja 2014 r. w ramach obchodów światowego dnia rodziny oraz 500 - lecia 

Sadownego odbył się Piknik Rodzinny organizowany wspólne z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Piękne niedzielne popołudnie skierowane było 

w szczególności dla najmłodszych, a pobyt na Pikniku umilały dzieciom takie atrakcje jak:  

Euro bungee, Dmuchana Zjeżdżalnia, Dmuchany Plac Zabaw, Kule Wodne, Strzelnica 

Łukowa "Dino safari", Kącik Fryzjerski, Malowanie Twarzy, Zabawa z animatorami (Ciocia 

Klown i Wujek Szczudlarz), Konkursy, Turnieje, Pląsy, Wata Cukrowa, Popcorn oraz 

aktywność ruchowa na świeżym powietrzu. Podczas pikniku wręczone zostały nagrody 

ostatniej już edycji- konkursu „Rok w obiektywie”. W odsłonie zima laureatami zostali 

Maja Smolewska- I miejsce, Justyna Gryglas- II miejsce, Arleta Mianowicz – III miejsce. 

Na koniec odbył się spektakl Grupy Edwarda - "Odsunął się Jan...".  Młodzi aktorzy 

pracujący pod kierownictwem Pani Doroty Gałązki oraz Anny Gierej przedstawili nam 

historię św. Jana Nepomucena oraz jednego z symboli Naszej Gminy kapliczki 

poświęconej świętemu. Cała imprezę nagłaśniał i umilał muzyką nieodpłatnie zespół  

„Wiktoria”. Ubezpieczenie imprezy 62,00 zł., poczęstunek dla organizatorów – 60,00 zł. 



 

 - 27 maja 2014 odbył się gminny etap konkursu „Olimpiada wiedzy o regionie”.  

W kategorii kl. IV-VI wzięło udział 17 uczestników, w kategorii- młodzież gimnazjalna 

 i ponadgimnazjalna wzięło udział 6 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

- W dniach 18 – 31 maja 2014 r. trwał na terenie gminy Sadowne XIV plener malarski, 

którego głównymi wydarzeniami były wystawy organizowane w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych ·(spotkanie uczniów z artystami) oraz w GOK (wernisaż 28 maja). 

Uczestnikami XIV Pleneru Malarskiego w Sadownem są:  Wanda Falencik – Masznicz – 

Komisarz Pleneru, Regina Balinow, Gabriela Czarnecka, Romana Freudenreich – 

Ślubowska, Małgorzata Wiktoria Gajewska – Margasińska, Elżbieta Kaniecka – 

Siegoczyńska, Adam Kunikowski, Ryszard Marian Owczarek, Kinga Ramus, Danuta 

Rasińska, Lidia Snitko – Pleszko, 1K1rystyna Sommer, Lucyna Starczewska i Ryszard 

Stryjewski. Poczęstunek dla uczestników wernisażu - 446,49, wyżywienie artystów na 

czas pobytu - 2 366,00 zł 

- 2 czerwca 2014 roku GOK wziął udział w Gminnym Dniu Dziecka. Podczas tej - 

uroczystości zostały wręczone nagrody w dwóch konkursach organizowanych w ramach 

obchodów 500 lecia Sadownego – 1. „Pobudź wyobraźnię- Sadowne 500 lat temu”, (koszt 

nagród sfinansowanych przez GOK - 218,69 zł) 2. „Gminny konkurs wiedzy 

przyrodniczej”. Pracownicy GOK-u prowadzili zajęcia plastyczne pt. „Plakat- stop 

nałogom”, oraz artystyczne malowanie twarzy. Na prośbę GOK-u Jednostka strzelecka 

5001 zaprezentowała pokazy samoobrony oraz działania patrolu medycznego a także 

spektakularne zatrzymanie samochodu. Tradycyjne już po raz drugi wręczona została 

nagroda dla najbardziej aktywnego wolontariusza GOK-u. 

- 17 czerwca 2014 w GOKU odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Kołbą – autorem książki 

„Krioterapia – to warto wiedzieć”. Koszt wynagrodzenia autorskiego - 490,00 zł. 

- 27 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się spotkanie poetycko – 

muzyczne. Wyjątkowo liczna tym razem publiczność wysłuchała koncertu czterech grup 

gitarzystów i jednej grupy keyboardowej Koła Muzycznego, które prowadzi w Gminnym 

Ośrodku Kultury p. Ewa Jakubik. Dzieci pięknie wykonywały po dwa utwory oraz śpiewały 

wspólne piosenki z akompaniamentem.  Ich występy przeplatane były poezją  przybyłych 

na koncert członków Grupy Poetyckiej IWA. Panie: Danuta Kobylińska – Konik i Anna 

Gierej oraz Pan Wiesław Maliszewski prezentowali słuchaczom swoje wiersze.  

Na zakończenie rozdano również nagrody zwycięzcom konkursu poetyckiego „Wiersze  

o Sadownem”, który organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury. Komisja, której 

przewodniczył P. Wiesław Maliszewski, postanowiła przyznać nagrody w kategorii uczniów 

Gimnazjum – Marii Wrzosek za wiersze pt. „Wszystko tu jest…” i „Mała moja Ojczyzna”,  

a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych – Pani Elzbiecie Dębkowskiej – 

Akonom za wiersz bez tytułu. Koszt nagród dla uczestników 120,00 zł 



 

- W czerwcu 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, w ramach obchodów 500-

lecia Sadownego, ogłosił konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o historii 

Sadownego. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych. Autor najlepszej pracy 

otrzyma nagrodę. 

- 01.07.2014- do 31.08.214 – Wakacje w GOK. – dwie godziny dziennie (od wtorku  

do soboty) zorganizowanych zajęć. Instruktorzy prowadzili zajęcia zgodnie ze swoją 

specjalnością. Dzieci w wieku do lat 12 mogli wziąć udział w zajęciach tj. zajęciach 

sportowych, plastyczno-technicznych, zajęciach artystycznych, warsztatach kulinarnych, 

wycieczkach krajoznawczych, wyjściach na basen itp.  Materiały do zajęć zapewniał GOK. 

- 11 lipiec 2014 „Perełki i szyk mody ze starej komody” to hasło przewodnie piątej edycji 

Pchlego Targu w Sadownem, który jak zwykle zorganizowany został na parkingu przed 

budynkiem GOK-u. 

- 19 lipca 2014 rozpoczął się dwudniowy Festyn Jubileuszowy z okazji 500-lecia 

Sadownego. Organizatorzy obchodów 500-lecia Sadownego postanowili uczcić tę rocznicę 

organizując dwudniowy Festyn Jubileuszowy. Zaplanowano go na weekend wakacyjny, 

19-20 lipca. Organizatorzy przywitali gości i zaprosili do wspólnej zabawy.  

Prowadzącym i konferansjerem imprezy był p. Władysław Grzywna – aktor estrady i scen 

teatrów warszawskich, który na wstępie w imieniu GOK-u podziękował instytucjom 

pomagającym w organizacji Festynu: Urzędowi Gminy w Sadownem, Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Sadownem, Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Zespołowi Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem, Gimnazjum w Sadownem, Przedszkolu w Sadownem  

i Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Grabinach, a także sponsorom, dzięki którym 

impreza ta mogła się odbyć: Fabryce Mebli „ Forte” z Ostrowi Mazowieckiej, Piekarni 

„Robson” z Łochowa, Reginie i Wojciechowi Łopacińskim z Sadownego, Sklepowi „Topaz 

Express” z Sadownego, Sklepowi „Robert” z Sadownego, Cukierni „Marica” z Sadownego  

i Markowi Puścionowi z Sadownego. Następnie rozpoczęły się występy artystów. Jako 

pierwszy wystąpił zespół muzyczny Mirage – grupa wokalno – instrumentalna, w skład, 

której wchodzą doświadczeni, profesjonalni muzycy pochodzący między innymi  

z Sadownego. Potem w kolejności występowali: 

- Anna Melchner – wokalistka, laureatka wielu konkursów piosenki, obecnie studiująca  

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, 

- Zespół Muzyczny DanceDay pochodzący z Mińska Mazowieckiego, prezentujący covery 

zespołów disco, rock, pop, country i autorski materiał w stylu dance, 

- Zespół Muzyczny Focus –polski zespół muzyczny disco polo, który powstał w 1999 roku 

w Białymstoku. Nazwa zespołu została zaczerpnięta od nazwy modelu samochodu marki 

Ford. Liderem i wokalistą zespołu jest Zbigniew Perkowski. 



Wieczór muzyczny pierwszego dnia Festynu zakończył Zespół Muzyczny Albion, który gra 

muzykę pop, klimaty etniczne, rockowe i Dance. Do tego występu przygotowywał się przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. W jego skład wchodzą: Janusz Urbankowski– 

gitara, wokal, Asia Klimek – wokal, Asia Gruszczyńska – wokal, Adam Powierza – 

syntezator, Stanisław Tymiński – perkusja elektroniczna, Łukasz Kotwica – bębny 

etniczne. Nie można też zapomnieć o strzelcach, którzy już chyba na dobre zagościli  

w Sadownem i okolicy. Trochę wytchnienia od rytmów dobiegających ze sceny dali nam 

właśnie strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 5001 ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, którzy 

zaprezentowali – z udziałem publiczności – pokaz samoobrony i udzielania pierwszej 

pomocy. Zgromadził on liczną publiczność zwłaszcza, że był zapowiedzią kolejnego 

naboru młodych strzelców w szeregi Jednostki. Uczestnicy Festynu, oprócz tych atrakcji, 

mogli również skorzystać z bogactw licznych stoisk gastronomiczno-handlowych,  

w których królowały napoje, grillowane dania, lody…, a także rękodzieło artystyczne. 

Można też było wygrać lub nabyć gadżety związane z obchodami rocznicy albo też 

pomalować sobie twarz w iście wymyślny sposób. 

Drugi dzień Festynu Jubileuszowego w Sadownem to głównie spotkanie z folklorem. 

20 lipca, po uroczystej mszy świętej w miejscowym kościele, w południe ponownie 

spotkaliśmy się pod sceną Jubileuszowego Festynu w Sadownem. Jak poprzedniego dnia, 

imprezę rozpoczął śpiewająco i na wesoło konferansjer, aktor Władysław Grzywna, 

witając organizatorów, sponsorów i wystawców stoisk, wśród których pojawili się 

przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem z własnymi wyrobami 

cukierniczymi, które przygotowali na tę okazję uczniowie Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych. Wstęp musiał być krótki, gdyż na scenie niecierpliwili się już pierwsi 

wykonawcy – Kapela „Sterdyniacy” ze Sterdyni z repertuarem muzyki ludowej swojej 

okolicy. Szybko po nich na plac przed scenę wkroczyli młodzi tancerze z Młodzieżowego 

Zespołu Pieśni i Tańca NIWA z Krzeska, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Zbuczynie. Chwila przerwy w występach scenicznych była okazja do podsumowania 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem konkursów przeprowadzonych z okazji 

obchodzonego Jubileuszu 500-lecia Sadownego. P. Ewa Piórkowska, w asyście Wójta 

Gminy – p. Zdzisława Tracza i Sekretarza Gminy – p. Zbigniewa Bociana, ogłosiła wyniki 

dwóch konkursów:.” Olimpiada wiedzy o regionie” oraz „ Sadowne w obiektywie” 

Laureatom wręczono nagrody. Po wręczeniu nagród GOK przygotował dla uczestników 

Festynu niespodziankę, którą był olbrzymi, jubileuszowy tort oraz słodkie – babeczki  

z kremem. Sprawiedliwie tort został podzielony wśród chętnych, nad czym osobiście 

czuwał Sekretarz Gminy, a jego degustację uświetnił występ Zespołu Ludowego 

„Małkinianki” z Małkini Górnej. Kolejny występ to pokaz kunsztu śpiewaczego 

miejscowego Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki”. Później nadszedł czas na pokazy 

umiejętności naszych najmłodszych. W kolejności wystąpiły dzieci: z Przedszkola  



w Sadownem, Gimnazjum w Sadownem i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Grabinach. Za swoje tańce i popisy otrzymały mocne brawa. W ostatniej części Festynu 

widzowie mogli obejrzeć występ zespołu romskiego „JAME ROMA” i kończącego Festyn – 

Zespołu Muzycznego „Diament”. Ze szczegółowym wykazem wydatków poniesionych 

przez GOK w Sadownem związanych z organizacją festynu można zapoznać się  w części 

finansowej sprawozdania.  

- 3 sierpnia 2014 na terenie Basenu w Sadownem odbyły się Zawody pływackie i Turniej 

siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora GOK. W organizacji zawodów pomagał klub 

sportowy Wicher oraz wolontariusze. Zwycięzcom wręczono puchary i medale. Koszt 

nagród – 457,80zł. 

W sierpniu 2014 GOK w Sadownem złożył dwa Małe Projekty za pośrednictwem LGD 

Równiny Wołomińskiej do Urzędu Marszałkowskiego ze środków UE w ramach PROW 

2007-2013. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez LGD Równiny Wołomińskiej  

i przesłane do UM do weryfikacji. Pierwszy wniosek to „Kolorowy świat zabawy-warsztaty 

zimowe dla dzieci z terenu gminy Sadowne”, drugi- „Wspomnienia wiecznie żywe”- 

wydanie drukiem „Kroniki parafii” Ks. Piotra Aleksandrowicza i „Powracające 

wspomnienia” z dzieciństwa Teresy Głogowskiej. Realizacja projektów do końca marca 

2015 r. 

 Od września ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Dramowej Akademii Wolontariackiej 

realizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na terenie gminy 

Sadowne i Długosiodło. GOK współuczestniczy w realizacji projektu. Pomagał  

w rozpropagowaniu przedsięwzięcia oraz zapisach, udostępnia salę i sprzęt na potrzeby 

organizacji warsztatów. Zakończenie projektu i prezentacja odbędzie się na imprezie 

plenerowej w 2015 roku organizowanej przez GOK.    

W okresie wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem funkcjonował od wtorku  

do soboty w godz. od 12.00 do 20.00. Dni pracy zostały zmienione na wniosek radnych, 

aby mogli korzystać również ci, którzy pracują w tygodniu. Po wakacjach wróciliśmy  

do harmonogramu pracy poniedziałek – piątek. Nie odnotowaliśmy większego 

zainteresowania. 

- Od września do października trwały zapisy na zajęcia stałe organizowane w GOK –u. 

 - 18 września 2014 roku to w dziejach Naszej osady bardzo wyjątkowa data, która 

zapisze się złotymi zgłoskami w dziejach Sadownego. W ramach uświetnienia obchodów 

500 - lecia założenia osady Sadowne odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Sadowne, 

podczas której mieliśmy przyjemność gościć znamienitości z polskiego Parlamentu, 

Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Węgrowskiego i oczywiście Gminy 

Sadowne. Przybyli goście mieli okazję zapoznać się z wystawą na temat historii 

Sadownego i współczesności. Sesja rozpoczęła się od oficjalnego wprowadzenia pocztów 

sztandarowych i odśpiewania hymnu narodowego. Zgodnie z regulaminem, Sesję 



otworzył przewodniczący Rady  Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Powitał przybyłych 

gości oraz licznie zgromadzoną publiczność. Jak podczas każdej Sesji Rady, głosu  

na wstępie udzielono gospodarzowi, p. Zdzisławowi Traczowi – Wójtowi Gminy, który 

przypomniał w skrócie historię utworzenia osady oraz najważniejsze wydarzenia,  

do których doszło na przestrzeni dziejów regionu sadowieńskiego. 

Kolejnym punktem programu Sesji było głosowanie w sprawie uchwalenie treści zapisu 

upamiętniającego obchody 500-lecia Sadownego, który znajdzie się na symbolicznym 

pomniku – kamieniu usytuowanym na skwerku Kardynała Wyszyńskiego przy kościele 

parafialnym. Radni jednogłośnie przyjęli treść tej uchwały. Napis, który przegłosowano, 

brzmi: „Pamięci dawnych i obecnych mieszkańców Sadownego w pięćsetną rocznicę 

założenia osady. Sadowne, 1514 – 2014”. Uroczysta Sesja stała się też okazją  

do uhonorowania osób, których zasługi dla miejscowości i regionu sadowieńskiego są 

niepodważalne i godne upamiętnienia. Sekretarz Gminy Sadowne p. Zbigniew Bocian 

kolejno wyczytał osoby, którym Wójt Gminy i przedstawiciele Rady wręczyli dyplomy 

honorowe „Zasłużony dla Gminy Sadowne”. Wśród wyróżnionych znaleźli się:  

pp. ks. Marian Zbieć, Edward Herman, Barbara Giers, Kazimierz Książek, Anna Szyszka, 

Adam Dobosz i Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”. Sesja zakończyła się krótkimi 

wystąpieniami przybyłych gości, a następnie mieszkańcy i przybyli goście w asyście 

orkiestry dętej udali się do pobliskiego kościoła  p.w. Św. Jana  Chrzciciela w Sadownem 

na uroczystą mszę, którą koncelebrował ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej  

ks. bp Tadeusz Pikus. Po mszy ks. Biskup poświęcił symboliczny kamień  

na przykościelnym skwerku, podpisano również jego akt erekcyjny. Po tym jakże 

doniosłym wydarzeniu uroczystości przeniosły się do budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem. W części popularno-naukowej zaprezentowano 

referaty:- Ks. dr Zenon Czumaj "Okoliczności powstania Sadownego" 

- Ks. dr Zbigniew Sobolewski: "Błogosławiony Ksiądz Edward Grzymała  

- Red. Bartosz Wieliński (wnuk Bolesława Szabelskiego) "Muzyka i życie Bolesława 

Szabelskiego we wspomnieniach wnuka"- referat odczytała Pani Mirosława Renik 

- Ks. prof. Paweł Rytel - Adrianik: "Polacy z Sadownego pomagający żydom w czasie  

II wojny światowej”. 

- Dr Rafał Dmowski: "Historiografia Sadownego”   

- Dr Piotr Kondraciuk: "Ród Zamojskich a Sadowne i okolice" Na koniec goście 

uczestniczyli w uroczystym obiedzie przygotowanym przez Technikum Gastronomiczne 

ZSP w Sadownem. Gminny Ośrodek Kultury przyczynił się do organizacji tego święta. 

Pomagaliśmy w ustaleniu listy gości, rozsyłaliśmy zaproszenia, wykonaliśmy część 

dekoracji sali, na której odbywała się sesja. Zorganizowaliśmy wystawę zdjęć 

przedstawiających fragmenty ulic Sadownego dawniej i obecnie. GOK finansował występ 

orkiestry dętej z Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Tłuszczu oraz publikacji 



jubileuszowej. Wydatki poniesione przez GOK Sadowne dotyczące publikacji i występu 

orkiestry przedstawia tabela umieszczona w części finansowej sprawozdania. 

 - 22 września 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się wernisaż prac 

dzieci z Koła Plastyczno-Artystycznego. Młodzi artyści – plastycy w 2014 roku wykonali 

ponad 100 prac pod okiem p. Marty Karłowicz – wykwalifikowanego instruktora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Swoje prace wystawiły dzieci w wieku od 4  

do 9 lat: Maja Bubrzyk, Wiktoria Decyk, Julka Góral, Iza Ilczuk, Patrycja Koroś, Wiktoria 

Kowalczyk, Julka Nowakowska, Amelka Puścion, Kuba Puścion, Zosia Rukat, Sylwia 

Skarpetowska, Michalina Zakrzewska, Szymon Zakrzewski, Ola Ziółkowska, Julka 

Zawadzka, Natalka Zyśk, Aleksandra Lisiecka oraz Karina Rogala. Jak zwykle, mali 

twórcy mieli sposobność pochwalić się swymi dziełami przed najbliższymi. Na wystawie 

można zobaczyć prace wykonane w różnych technikach, traktujące o przyrodzie, wielkich 

twórcach i sięgające do najdalszych zakamarków wyobraźni młodego człowieka. 

- 25 września 2014 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem był współorganizatorem 

musicalu ”Samson”, którego premiera odbyła się w kościele pw. WNMP w Ostrowi 

Mazowieckiej. Musical Samson to historia ze Starego Testamentu. Sztukę przygotowali  

i przedstawili aktorzy z teatru scena „Kotłownia” z Ostrowi Maz. GOK udostępnił 

nieodpłatnie sprzęt nagłośnieniowy wraz z obsługą. 

- 26 września 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się spotkanie 

autorskie i promocja albumu „Uchwycić wspomnienia. Odkrywamy dawne Sadowne. 

Autorami publikacji są Milena Robak, Patrycja Ziółkowska, Sylwia Sendek, Monika 

Nowakowska, Ewelina Wróbel, Adam Ojdana, Aneta Wódka, Klaudia Rostek, Kinga 

Skonieczna. Koordynatorami projektu: Marta Karłowicz i Ewa Piórkowska. Młodzież przez 

pół roku intensywnie zbierała materiały, które umożliwiły wydanie niniejszej publikacji. 

Gromadzone archiwalia to przede wszystkim zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe oraz 

wywiady. Pomoc w dotarciu do ludzi i ich zbiorów udzielił nam Kościół. Księża podczas 

ogłoszeń parafialnych zachęcali parafian, aby udostępnili nam swoje pamiątki po 

przodkach oraz dzielili się swoimi wspomnieniami. Źródeł dostarczyły nam również, takie 

instytucje jak Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem oraz Muzeum Ziemi 

Sadowieńskiej w Sadownem. W ustalaniu szczegółów pomocne były również księgi 

metrykalne. Spotkanie stało się też okazją do wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na 

prezentację multimedialną „Historia Sadownego”. Miejsce I zajęła w nim Dorota Sępka,  

II – Małgorzata Chojnowska, a III – Ewelina Jakubik. 

- W październiku ruszyła pracownia ceramiki. Zakup wyposażenia do pracowni 

współfinasowany był z Małych Projektów z PROW 2007-2013. W ramach projektu 

zakupiono piec do wypalania ceramiki w cenie 8 554,34 zł oraz pozostałe wyposażenie 

pracowni tj. koło elektryczne, pędzle nylonowe, toczek modelarski, rękawice, kompresor, 

pistolet lakierniczy, wiadra plastikowe, kastry, poradnik do ceramiki, masy ceramiczne, 



szkliwa oraz inne drobne wyposażenie na łączną kwotę: 10 161,96 zł. Częściowa 

refundacja poniesionych wydatków nastąpi na początku 2015 r. Ponadto ze środków 

własnych GOK: sfinansował wynagrodzenie koordynatora i obsługi finansowej projektu 

(płace + pochodne = 2 0022,99 zł), wykonał instalację elektryczną do pieca służącego do 

wypalania gliny  (koszt  1 107,00,zł) oraz na bieżąco ponosił wydatki związane  

z funkcjonowaniem pracowni ceramicznej tj. zakup bieżących materiałów (glina, szkliwa) 

i wynagrodzenie prowadzącego. Zajęcia są odpłatne, co pozwala na częściowy zwrot 

wydatków.  

- 17 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem gościł p. Rafał Lasota.  

Z zawodu jest dziennikarzem, ale tym razem wystąpił, jako autor książek dla dzieci. Jak 

sam twierdzi, dotychczas napisał ich siedem, ale wciąż ma nowe pomysły. Na spotkanie  

z pisarzem przybyli wychowawcy z dziećmi najmłodszych klas miejscowej Szkoły 

Podstawowej. Już od początku p. Lasota, prezentując książki swojego autorstwa, 

nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością, która głośno reagowała na prezentowane 

przez niego wiersze i opowiadania. Atmosfera spotkania ośmieliła dzieci, które bez obaw 

podjęły wyzwanie czynnego uczestnictwa w dyskusji, a także do zadawania pisarzowi 

dość ciekawych i przemyślanych pytań. Koszt organizacji spotkania ( poczęstunek) – 

19,99 zł. 

 - Druga część spotkania przeznaczona była dla młodzieży i dorosłych autor prezentował 

swoją książkę „Zwierciadło mistrza” – legenda mistrza Twardowskiego i zwierciadła, które 

znajduje się w Bazylice Mniejszej w Węgrowie. 

- 8 listopada 2014 r. z inicjatywy Pani Elżbiety Lanc – Członka Zarządu Województwa 

Mazowieckiego zostały zorganizowane w Gminnym Domu Kultury w Sadownem bezpłatne 

badania poziomu cukru. Uczestniczyli w nich lekarz i pielęgniarki z Kliniki Diabetologii 

Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Mieszkańcy gminy Sadowne mogli 

się zbadać w godzinach 11:00-16:00. Poza przeprowadzaniem badań, lekarz diabetolog 

Michał Wrzosek udzielał również bezpłatnych konsultacji, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, pacjenci mieli możliwość uzyskania skierowania na dodatkowe 

badania.   Dodatkowo Pani Elżbieta Lanc zapowiedziała zorganizowanie w najbliższym 

czasie również bezpłatnych badań onkologicznych. 

- 5 grudnia 2014 r. odbyła się impreza Mikołajkowa dla dzieci dojeżdżających do szkoły 

specjalnej do Węgrowa z Panią Urszulą Wiechowską i Panem Markiem Rogozińskim. 

Imprezę uświetniły władze Gminy Sadowne oraz przedstawiciele Rady Gminy Sadowne. 

Wójt pełnił rolę Mikołaja i wręczał dzieciom upominki. Dzieci przygotowały część 

artystyczną. Taniec Wiktorii Bazylak do utworu „Laleczka z porcelany” wzruszyła 

wszystkich do łez. Dla dzieci GOK przygotował poczęstunek oraz zorganizował zabawę 

przy muzyce. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice, którzy podziękowali organizatorom 

za wszystkie atrakcje skierowane do ich pociech. Koszt poczęstunku - 271,12 zł 



 

- 6 grudnia 2014 r. mieliśmy przyjemność organizować wspólnie z KS Wicher Sadowne 

imprezę, która wrosła już na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalno - sportowych  

w Sadownem Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego organizowany jest od początku 

istnienia Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem i jako, że piękne tradycje należy 

podtrzymywać to i w tym roku na terenie Hali Sportowej przy Gimnazjum mieliśmy 

wielką przyjemność śledzić zmagania zawodniczek i zawodników, którzy postanowili 

przystąpić do rywalizacji. Zawody rozgrywane były w kategoriach:  szkoły podstawowe, 

gimnazjum, starsi. Pod okiem arbitrów: p. Tadeusza Danaja i Sebastiana Kowalczyka. 

Zwycięzcom wręczono puchary i medale. Koszt – 292,86 zł. 

- 18 grudnia 2014 r. uczestnicy zajęć rytmicznych i wokalnych prezentowali swoje 

umiejętności w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem zorganizowano koncert 

kolęd i pastorałek. Ich wykonawcami były dzieci uczęszczające na z w/w zajęć w GOK, 

które od maja 2014 r. prowadzi p. Joanna Klimek. Pod okiem instruktorki, młodzi artyści 

wykonywali znane wszystkim kolędy i pastorałki, a najmłodsi zaprezentowali rytmiczną 

inscenizację wprowadzającą w nastrój świąteczny. Publiczność była zachwycona i każdy 

występ nagradzany był gromkimi brawami. Koszt poczęstunku i upominków  

dla uczestników – 120,77 zł 

 

- 7 grudnia 2014 GOK podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu 

„Koncert, nagranie i edycję płyty zespołu śpiewaczego Sadowianki” w ramach Małych 

Projektów z PROW 2007-2013.  

- W grudniu 2014 dla wszystkich chętnych Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem  

i Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem ogłosiły konkurs plastyczny, w którym 

zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy – Szopki Bożonarodzeniowej 

lub Karty, uwzględniającej elementy tradycji Bożego Narodzenia. Rozstrzygnięcie 

Konkursu nastąpi 13 stycznia 2015 roku. W 2014 zakupiono nagrody na w/w konkurs – 

koszt 417,00 zł. 

W 2014 w GOK działały następujące koła zainteresowań: 

- plastyczno- artystyczne dla dzieci – 2 grupy. Skierowane jest dla dzieci młodszych 

w wieku 5-12 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach. Uczestnictwo 

w nich jest odpłatne, opłata miesięczna - 20,00 zł.  

- plastyczno-techniczne dla dzieci – 2 grupa dla dzieci do lat 12. Zajęcia raz  

w tygodniu-opłata miesięczne-20,00 zł.   

-plastyczne dla dorosłych i młodzieży – 1 grupa, Zajęcia skierowane są do młodzieży 

zainteresowanej egzaminami do szkół plastycznych oraz na uczelnie artystyczne, a także 

do osób, które chcą doskonalić swój warsztat artystyczny pod okiem artysty plastyka. 



Zajęcia odpłatne, opłata miesięczna – 20,00 zł. W roku 2014 zajęcia odbywały się 

nieregularnie z powodu urlopu wychowawczego instruktora. 

- ognisko muzyczne – 8 grup, Koło jest podzielone na 8 grup – jedna grupa- nauka gry 

na keyboardzie i 7 grup nauki gry na gitarze z podziałem na stopień zaawansowania. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, są odpłatne, koszt uczestnictwa – 40 zł miesięcznie. 

- Szkółka piłkarska GOK – 2 grupy.  Zajęcia dobywają się raz w tygodniu, biorą w nich 

udział chłopcy ze szkół podstawowych. Są nieodpłatne.  

- koło astronomiczne – koło zostało utworzone w styczniu 2013 r. w ramach projektu  

„ Sadowne Bliżej Gwiazd” współfinansowanym przez program grantowy Równać szanse. – 

Kontynuacja projektu. Dla uczestników projektu nieodpłatnie. Dla nowych członków 20 zł. 

miesięcznie. Zajęcia mają charakter terenowy. Obserwacje odbywają się od wiosny  

do jesieni. 

- zajęcia taneczna – rytmiczne dla dzieci do 8 lat- 1 grupa. Zajęcia raz w tygodniu – 

odpłatnej 30 zł. miesięcznie. 

- zajęcia wokalne dla młodzieży. Zajęcia raz w tygodniu – odpłatne 30 zł. miesięcznie. 

- zajęcia informatyczne dla dzieci – zajęcia raz w tygodniu- odpłatne 20 zł. 

miesięcznie. 

- zajęcia informatyczne dla dorosłych- częstotliwość zajęć ustalana wg potrzeb 

kursanta oraz czasu instruktora. Zajęcia indywidualne. Koszt za 4 spotkania w miesiącu – 

20 zł. 

- zajęcia korekcyjne – zajęcia raz w tygodniu – 2 grupy. – odpłatne 30 zł/ m-c. 

- warsztaty ceramiczne dla dzieci – zajęcia raz w tygodniu 2 godz.- odpłatność 30 zł. 

miesięcznie. 

- zajęcia ceramiczne dla dorosłych- zajęcia raz w tygodniu 2 godz.- odpłatność 30 zł. 

miesięcznie. 

- zajęcia ceramiczne rodzinne- zajęcia raz w tygodniu 2 godz.- odpłatność; rodzic  

z dzieckiem –pakiet 45 zł. miesięcznie 

Oprócz wyżej wymienionych działań Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność 

o charakterze ciągłym Od poniedziałku do piątku każdy może przejść do GOK i skorzystać 

z jego usług tj. pooglądać TV, pograć w gry planszowe, gry na konsoli x-box, ping-ponga, 

cymbergaja, piłkarzyki czy skorzystać z komputera i sieci Internet. GOK udostępniał 

nieodpłatnie salę na organizację różnych spotkań, zebrań, konferencji innym jednostkom. 

W roku 2014 był sponsorem nagród w konkursach organizowanych w szkołach na terenie 

gminy Sadowne.  

Na koniec 2014 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 6 osób. Byli to: 

dyrektor jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa – ½ etatu, troje instruktorów 

kulturalno-oświatowych – dwoje po ½ i jeden w wymiarze 4/7 etatu oraz sprzątaczka – 

½ etatu. GOK korzysta z pomocy Urzędu Pracy, który kieruje stażystów. W pracach 



jednostki pomagają wolontariusze i praktykanci.  Ponadto zajęcia muzyczne, plastyczne, 

wokalne i rytmiki prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów zatrudnionych 

w ramach umów-zleceń. 

 O swojej działalności GOK informuje na bieżąco za pomocą plakatów, ogłoszeń, strony 

internetowej, ogłoszeń parafialnych, portali społecznościowych. W zakresie informowania 

społeczeństwa ściśle współpracujemy z nieoficjalnym portalem informacyjnym Info 

Sadowne. 

GOK współpracuje ze szkołami podst. Gimnazjum, przedszkolami, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, Klubem sportowym Wicher, 

Powiatowymi LZS, Kołem Łowieckim Kszyk, Związkiem Wędkarskim Sadowne Koło nr 27, 

Nadleśnictwem Łochów, Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych, Stowarzyszeniem 

kulturalnym „Działam”, z Mazowieckim Centrum Kultury, Caritas Siedlce, Scena 

Kotłownia z Ostrowi Maz.  a także z okolicznymi ośrodkami kultury (MDK Ostrów 

Mazowiecka, WOK Węgrów, MIGOK Łochów) 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest jednostką, która pokrywa koszty 

swojej działalności z dotacji podmiotowej, może tez osiągać przychody własne. Podstawą 

gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

 

Struktura przychodów w roku 2014 przedstawia się następująco: 

 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2014                            5  996,81zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                         265 000,00zł 

Przychody własne                                                                                 26 534,00zł  

Dotacja na realizację projektu „Faksymile…”                                   7 000,00zł 

Odsetki bankowe                                                                                         129,21zł 

Razem:                            304 660,02zł 
 

 

Na przychody własne w kwocie  26 534,00 zł składają się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      4 190,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   9 840,00zł 

opłaty za zajęcia informatyczne         380,00zł 

opłaty za zajęcia korekcyjne 737,00zł 

opłaty za zajęcia astronomiczne 120,00zł 

opłaty za zajęcia wokalne i rytmiki 2 070,00zł 

opłaty xero 1 460,00zł 



darowizny, wynagr. z tytułu terminowej zapłaty podatku 6 162,00zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 1 575,00zł 

 

Wykonanie wydatków w roku  2014 (sfinansowane  otrzymaną dotacją 

podmiotową) 

 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                       762,96zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                         99 278,55zł 

3 Składki ZUS                                                                                          20 469,57 

4 Składki FP                                                                                               2 481,65 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               17 964,16 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 41 175,79zł 

7 Zakup energii 2 828,77zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                  60,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                       73 290,89zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet                                                           995,07zł 

11 Opłaty za telefon komórkowy 325,95zł 

12 Opłaty za telefon stacjonarny                                                                  829,06zł 

13 Podróże służbowe krajowe 155,46zł 

14 Różne opłaty i składki 918,00zł 

15 Odpisy na ZFŚS 3 464,12zł 

16 Szkolenia pracowników 0,00zł 

 Razem: 265 000,00zł 

                                                  

 

Wykonanie wydatków w roku 2014 (sfinansowane z dochodów własnych + 

odsetki bankowe)                                                                                                       

 

1 Wynagrodzenia bezosobowe 14 687,35zł 

2 Zakup materiałów i wyposażenia 10 647,15zł 

3 Zakup usług pozostałych                                                                4 921,50zł 

4 Zakup usług dost do sieci Internet                                                     97,00zł 

5 Opłaty za telefon komórkowy                                                            24,60zł 

6 Opłaty za telefon stacjonarny                                                                     61,37zł 

 Razem: 30 438,97zł 

 

 



Wykonanie wydatków w roku 2014 (sfinansowane dotacją na realizację 

projektu „Faksymile – odkrywamy dawne Sadowne”) 

 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00zł 

2 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        1 440,00zł 

3 Zakup usług pozostałych                                                                              4 560,00zł 

 Razem: 7 000,00zł 
 
 

 

 

Ważniejsze wydatki poniesione przez GOK w Sadownem  

związane z organizacją 500-lecia Sadownego: 

 

- I Bieg im bł. Edwarda Grzymały                                                          - 1 029,90zł 

 

- Festyn jubileuszowy w dniach 19-20 lipca 2014 

 

 

1 

Przygotowanie Imprezy Plenerowej przez firmę PPHU A.N.C. 
(wynajem sceny wraz z obsługą techniczną dźwięku i światła, 
powadzenie imprezy przez konferansjera aktora Władysława 
Grzywnę, występ zespołów: Focus, Dance Day, Jame Roma  
i Diament, atrakcje dla dzieci (karuzele itp.) oraz stoiska 
gastronomiczne: grill, kebab, piwo.  

  

 

 

35 740,00zł 

2 Ubezpieczenie OC – PZU SA 173,00zł 

 

3 

Wynajem barierek ogrodzeniowych wraz z usługą transportową – 
ROLSTAL Pawłowski Janusz, ul. Różańska 45, 07-300 Ostrów 
Maz. 

 

767,52zł 

 

4 

Obsługa imprezy agregatem - „IWONA FILM STUDIO” Iwona 
Orłowska ul. Niepołomicka 16, 04-256 Warszawa 

 

4 182,00zł 

 

5 

Przewóz zespołu „Małkinianka” na występ na Festynie – 
„Transport Turystyczny Zawistowscy” Małgorzata Gruszecka,  
ul. Kochanowskiego 16, 07-320 Małkinia Górna 

 

270,00zł 

 

6 

Usługa gastronomiczna (dla organizatorów) i noclegowa 
(konferansjer i właściciel firmy „ANC”) oraz tort dla uczestników 
festynu - PPHU „SEBASTIAN” Henryk Klimek, ul. Kościuszki 10a, 
07-140 Sadowne 

960,04zł 

 

7 

Ochrona imprezy – Firmo EBO Sp z oo ul. Kaniowska 5, 01-529 
Warszawa 

4 648,48zł 

 

8 

Zabezpieczenie medyczne imprezy – Usługi Medyczne Adam 
Szulakowski, ul. Szekspira 2 m 121 01-913 Warszawa  

 

600,00zł 

 

9 

Catering z wyrobów tradycyjnych i regionalnych dla 
wykonawców-artystów występujących na Festynie – Zakłady 

 

 



Mięsne Somianka Andrzej Ruciński, Somianka 88, 07-203 
Somianka 

194,40zł 

 

10 

Występ Zespołu Tańca i Pieśni NIWA – Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn 

 

1 342,00zł 

11 Występ artystyczny Anny Melchner 800,00zł 

12 Występ artystyczny kapeli „Sterdyniacy” 1 170,00zł 

13 Występ artystyczny zespołu „Albion”  0,00zł 

14 Występ artystyczny zespołu „Mirage” 0,00zł 

 Razem: 50 847,44zł 

  

 

- Uroczysta Sesja Rady Gminy Sadowne w dniu 18 września 2014 

 

1 Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej – Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz 

2 300,00zł 

2 Wynagrodzenia autorskie za przygotowanie i wygłoszenie 
referatów 

1 550,00zł 

 Razem: 3 850,00zł 

 

 - Materiały promujące 500-lecie Sadownego                                         5 070,53zł 

- Wykonanie teczek i folderów  z logo 500-lecia Sadownego, rozprowadzanych wśród   

mieszkańców gminy i uczestników spotkań                                                 - 3 075,00zł 

- Wykonanie kubków i żetonów z nadrukami informacyjnymi o 500-leciu         – 495,55zł 

- Wykonanie koszulek z logo 500-lecia                                                      -  1 499,98zł 

 

- w obchody 500-lecia Sadownego wpisuje się także realizacja Projektu 

„Faksymile – odkrywamy dawne Sadowne” z udziałem środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse” 

Ze środków Fundacji pozyskano kwotę 7 000,00zł, pozostałe wydatki zostały pokryte ze 

środków z dotacji podmiotowej i dochodów własnych. Końcowym efektem projektu było 

wydanie publikacji książkowej zawierającej zebrane wspomnienia, dokumenty i fotografie 

dotyczące terenu gminy Sadowne. Publikacja ta była rozprowadzana wśród mieszkańców 

gminy oraz osób zainteresowanych tematyką i upowszechniała wiedzę o naszym regionie. 

Rocznica 500-lecia była doskonałą okazją do powstania tej – jednej z nielicznych 

publikacji o Sadownem. 

1 Wynagrodzenie prowadzącego warsztaty dziennikarskie - 

dotacja 

1 000,00zł 

2 Zakup dyktafonów do przeprowadzania wywiadów - dotacja 850,00zł 

3 Materiały biurowe (papier, długopisy itp.) - dotacja 300,00zł 



4 Koszulki z logo 500-lecia dla uczestników - dotacja 300,00zł 

5 Wycieczka „Sekrety radia” (bilety, transport, posiłek) - dotacja 1 057,90zł 

6 Opracowanie graficzne i wydanie albumu - dotacja 3 550,00zł 

7 Opracowanie graficzne i wydanie albumu – środki własne 5 158,40zł 

8 Organizacja ogniska dla uczestników projektu – śr. własne 165,80zł 

9 Organizacja spotkania promującego album – śr. własne  165,96zł 

 Razem: 12 548,06zł 

 

 

W związku z tym, że  obchody 500-lecia Sadownego miały charakter ciągły, do wydarzeń 

związanych z nimi należy zaliczyć również inne, niewymienione wyżej imprezy. Konkursy 

ogłaszane przez GOK były związane głównie z tematyką dotyczącej naszej gminy 

(plastyczny czy prezentacja multimedialna), w związku  z tym ufundowane nagrody 

można zaliczyć do wydatków związanych z w/w obchodami. Ponadto na wszystkich 

imprezach organizowanych w tym okresie prowadzono promocję naszej gminy poprzez 

dystrybucję materiałów z logo 500-lecia (koszulki, kubki, foldery itp.). Większość prac 

związanych z organizacja Festynu czy uroczystej Sesji,  pracownicy GOK wykonywali  

w ramach swoich obowiązków i  swojego wynagrodzenia. Są to kwoty trudne  

do wyodrębnienia z podstawowej działalności GOK, jednak koszt organizacji 500lecia jest 

w rzeczywistości większy niż przedstawiają powyższe tabele. 

Na pozostałe wydatki w  § zakup materiałów i wyposażenia składają się : 

-  zakup wyposażenia związanego z rozwojem GOK  

-   zakup materiałów do zajęć i warsztatów prowadzonych przez GOK, 

-   zakup nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez GOK, 

-  zakup artykułów na poczęstunki podczas imprez i spotkań organizowanych przez GOK, 

-  zakup oleju opałowego, 

-  zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki, długopisy itd.), 

-  zakup artykułów czyszczących i chemicznych, 

-  zakup artykułów budowlanych konserwacji budynku. 

Na  pozostałe wydatki § 4300 zakup usług pozostałych składają się: 

- opłaty ZAIKS, 

- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 

- usługi elektryczne, 

- rozbudowa systemu alarmowego, 

- opłaty pocztowe, bankowe, za utrzymanie BIP, 

-  zakup licencji na programy, usługi informatyczne, 

- opłaty za TV, 

- konserwacja kotła olejowego, 



- organizacja pleneru malarskiego (wyżywienie artystów), 

- odnowienie podpisu elektronicznego 

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 – 36,90zł 

Zobowiązania wymagalne na  31.12.2014 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) 

 na 31.12.2014 – 2 221,05zł 

 
 
 
 


