
                                                      Zarządzenie Nr 108 /2016 
                                                      Wójta  Gminy  Sadowne  
                                                      z  dnia 25 marca 2016 roku 
 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gmin y i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania planów fina nsowych  
samorz ądowych instytucji kultury  za 2015 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 2015 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  2016 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  108 /2016                                                                                                    

z dnia 25 marca 2016r. 
 

Sprawozdanie opisowe z działalno ści Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sadownem za 2015 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 2007 r. 

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNOS Ć PODSTAWOWA  

W roku 2015 r. zarejestrowano 1361 użytkowników w tym 1201 czytelników (725 

dorosłych i 476 dzieci.),              

Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 42043 vol., udostępnień na miejscu książek (w tym korzystanie z 

Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.).–928. 

Księgozbiór wzbogacił się o 1300 vol. 851 vol zakupiono ze środków organizatora, 426 vol. ze 

środków MKiDN, 23 vol. dary o wartości 24.561,45 zł. 

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

biblioteki dostępny jest online za pośrednictwem MSIB na stronie www.bibliotekimazowsza.pl. 

Ponadto biblioteka posiad stronę internetową www.gbpsadowne.pl oraz fanpage na portalu 

społecznościowym Facebook gdzie umieszcza istotne informacje dotyczące działalności.  

DZIAŁALNO ŚĆ DODATKOWA 

  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 czasie ferii biblioteka wraz z GOK organizowała różne zajęcia dla dzieci w ramach projektu 

„Kolorowy świat zabawy- warsztaty zimowe dla dzieci z terenu gminy Sadowne” min. malowanie na 

szkle, zajęcia kulinarne, turnieje gier, zajęcia sportowe, projekcje filmów, itp. 

Na zakończenie ferii 28 stycznia 2015 r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Biblioteka pomagała w 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury balu. 25 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Sadownem odbyły się warsztaty scenariuszowe ze Zbigniewem Masternakiem. W 

warsztatach uczestniczyło 15 osób – młodzież z Gimnazjum w Sadownem i ZSP w Sadownem. 20 

maja 2015 r. współorganizowanie z GOK -XXXII konkursu recytatorskiego im. Kornela 

Makuszyńskiego- etap gminny. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-

III i IV-VI. -szkół. podst. Pracownicy biblioteki pracowali w komisji oceniającej. 

Dnia 16.06.2015 roku w Sadownem odbyła się akcja „Odjazdowy bibliotekarz”. Wzięli w niej udział 

pasjonaci książek, rowerów, miłośnicy czytelnictwa. W rajdzie uczestniczyło 25 osób, w tym 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, dorośli i dzieci z różnych grup wiekowych. 



Kolorem akcji jest kolor pomarańczowy. Pracownicy biblioteki wraz z miłośnikami czytania 

zorganizowali rajd rowerowy (kilkunastokilometrowy) po terenie naszej gminy. Na trasie rajdu znalazły 

się zabytki architektury na terenie naszej gminy, ciekawe miejsca historyczne i przyrodnicze. 

Przewodnikiem tego rajdu tradycyjnie był Sławomir Akonom- nauczyciel przyrody w gimnazjum. Na 

koniec rajdu odbyło się ognisko na placu za budynkiem GOK-u. Ognisku towarzyszyły gry, zabawy, 

konkursy i pieczona kiełbaska. 

3 czerwca zorganizowany był Gminny Dzień Dziecka biblioteka również brała w tym udział. 

Pracownicy biblioteki przeprowadzili z grupami dzieci i młodzieży warsztaty dequpage.   

Pod koniec czerwca Biblioteka wykupiła dostęp do pięciu interaktywnych kursów dla 150 osób. 

Dostępne kursy: FunEnglish, Angielski 123, Niemiecki 123, Hiszpański 123, Pamiętaj 123, Photoshop 

123. Dostęp do kursów jest bezpłatny dla użytkowników biblioteki. Wystarczy w bibliotece dokonać 

rejestracji konta użytkownika. Wygodne jest to, że użytkownik z dostępu może korzystać w dowolnym 

miejscu i o dowolnej porze. Kursy dostarcza firma FunMedia. Z firmą edukacyjną FunMedia biblioteka 

współpracuje od kilku lat.  

Dla starszych przeprowadzono kilka indywidualnych kursów z zakresu obsługi komputera w ramach 

projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”. 

9 września GBP zorganizowało akcję „Narodowe czytanie” pod patronatem Prezydenta Polski, który 

na tę okazję przygotował okolicznościową pieczęć. W ramach tej akcji czytane były fragmenty „Lalki” 

Bolesława Prusa. W role bohaterów tej powieści wcielili się pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem, którzy przygotowali scenografię i stroje mieszkańców XIX-wiecznej Warszawy. 

Słuchaczami byli mieszkańcy gminy i uczniowie miejscowego Gimnazjum, którzy po spotkaniu mogli 

też uzyskać na przyniesionych ze sobą książkach lub zeszytach odcisk pieczęci przygotowanej 

specjalnie na akcję „Narodowe Czytanie 2015”. 

Dnia 22 września 2015r.  w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem odbył się niezwykły koncert 

na fletni Pana. Gościem był Oleg Dowgal, muzyk Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowca w Wyższej 

Szkole Muzycznej we Lwowie. Występował w większości krajów byłego ZSRR oraz we Francji, 

Niemczech, Belgii i Holandii. Od kilku lat znany jest również w naszym kraju. Koncertował min. z Ireną 

Jarocką, Stanem Borysem i Stanisławem Soyką. Fletnia Pana to instrument coraz bardziej popularny. 

Oleg Dowgal zaprezentował słuchaczom utwory muzyki klasycznej, światowe przeboje muzyki 

rozrywkowej oraz utwory ludowe, a także zaprezentował przybyłym instrumenty, na których gra. 

Pracownik biblioteki p Monika Kądziela prowadziła warsztaty dequpage organizowane wielokrotnie w 

2015 r. w GOK-u.  

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

czytelni i wypożyczalni. Biblioteka 2015 przeprowadziła kilkanaście lekcji bibliotecznych.  

Wszyscy pracownicy biblioteki pomagają w organizacji różnych imprez organizowanych przez GOK 

np. festyn, dożynki, dzień dziecka, plener malarski, pchli targ, wystawy, turnieje itp.  

STRUKTURA ZATRUDNIENIA  

W 2015 roku 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. 



Wszyscy pracownicy biblioteki działalności podstawowej uczestniczyli w szkoleniach organizowanych 

przez bibliotekę powiatową ( polityka bezpieczeństwa danych osobowych, nowe regulacje prawne dot. 

bibliotek). 

Bud żet GBP w 2015 roku 

Środki na początek roku 2015                                                                                    457,08 zł. 

Dotacja budżetowa 2015                                                                                     191.313,02 zł. 

Dotacja z MKIDN                                                                                                     8.500,00 zł. 

Zwrot środków z progr. „Małe Projekty”                                                                   7.242,92 zł.                                                               

                                                                                                                              ---------------- 

                                                                                                                             207.513,02 zł. 

Wyszczególnienie wa żniejszych grup wydatków w 2015    
 
Wydatki osobowe niezal. do wynagr                                                                          489,53 zł. 
Wynagr. osobowe pracowników                                                                        120.582,26  zł. 
Koszt wynagrodz. bezosob.                                                                                       600,00 zł. 
Składki ZUS, FP                                                                                                    29.748,12 zł. 

Zakup materiałów i wyposażenia i energii                                                             15.708,96 zł Zakup 
pomocy naukowych i dydaktycznych                                                         24,561,45 zł. 
Zakup usług pozostałych                                                                                      11.914,85 zł. 
Podróże służbowe krajowe                                                                                        170,36 zł. 
Odpisy na ZFŚS                                                                                                      3.737,59 zł. 
 
 

Na  zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki: 
-   zakup prenumeraty,  
-   zakup foli do okładania książek, 
-  zakup artykułów na poczęstunki podczas imprez, 
-  zakup oleju opałowego, 
-  zakup materiałów biurowych  
-  zakup energii 
 
Na  zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
-  opłaty za konserwację platformy dla niepełnosprawnych, 
-  opłaty za monitoring, 
- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 
- opłaty przegląd sprzętu gaśniczego, 
- opłaty pocztowe, bankowe, 
- opłaty za telefon i Internet  
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym – 0,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr 108 /2016                                                                                                     
z dnia 25 marca 2016r. 
 

Sprawozdanie opisowe z działalno ści Muzeum Ziemi Sadowie ńskiej 

za  2015 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 2015 szacunkowo muzeum odwiedziło około 900 osób (odwiedziny w grupach zorganizowanych 

jak i indywidualne). Gościliśmy zainteresowanych z różnych zakątków Polski.  W tym czasie 

gościliśmy również turystów z zagranicy; 4 osobowa grupa w Kanady, 5 osobowa grupa z Niemiec 

oraz 4 osoby z Włoch. Wycieczki zagranicznych gości dotyczyły przede wszystkim poszukiwania 

korzeni.  W grupach zwiedzających przeważała młodzież i dzieci. Młodzież i dzieci zwiedzali w 

grupach zorganizowanych. 

11 listopada 2015 roku w 97 rocznicę odzyskania niepodległości dokonano uroczystego nadania 

imienia Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Od tego dnia muzeum ma swojego patrona a jest nim 

Bogusław Kić założyciel muzeum. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. W asyście pocztów 

sztandarowych ze szkół oraz warty honorowej pełnionej prze Jednostki Strzelecką 5001. Następnie 

złożono kwiaty na grobie Bogusława Kicia. Uwieńczeniem jedenastolistopadowej uroczystości było 

odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy wejściu do Muzeum Ziemi Sadowieńskiej oraz część artystyczna, 

podczas której gimnazjaliści słowem i muzyką opowiedzieli o walce narodu polskiego w drodze do 

niepodległości. Oficjalne obchody tak ważnego święta nie obyły się także bez oficjalnych wystąpień. 

Do zabrania głosu mieli okazję przedstawiciele naszej Gminy, inicjatorzy i pomysłodawcy nadania 

imienia Muzeum, a także członkowie rodziny patrona. Na koniec goście zostali zaproszeni na obiad, 

który przygotowało Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. 

Wystawy 

W 2015 roku w muzeum można  było oglądać wystawy.  

Tytuły ekspozycji;  

„Po obu stronach rzeki” wystawa fotografii Radosława Grabowskiego,  

„Fotografia, film, optyka-szkiełko i oko”,  

„Dzieci Afganistanu – kto je pokocha” wystawa fotografii Szymona Mutwickiego, dwukrotnego 

uczestnika misji wojskowej w Afganistanie. Na swoich fotografiach przedstawia dzieci, które 

doświadczyły traumatycznych przeżyć związanych z działaniami wojennymi. 

„Pastel malarstwo” wystawa prac malarskich macedońskiego artysty – Nice Vasilewa. Macedończyk z 

pochodzenia, związany z polską kulturą poprzez wykształcenie artystyczne – studiował w Warszawie 



na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978. W latach 1971/72 studiował 

też na Narodowej Akademii Artystycznej w Sofii. W czasie dotychczasowej twórczości zrealizował 

ponad 30 samodzielnych wystaw, m. in. w Skopje, Strumicy, Warszawie, Atenach, Sofii, Ankarze, 

Zurychu, Madrycie czy Paryżu. Jest też laureatem wielu nagród i wyróżnień. 

 Nadal można oglądać mniejsze wystaw (stałe ekspozycje) 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 jak zwykle 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 .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”. „Jak kiedyś bawiły się 

dzieci?” Muzeum pomagało przy organizowaniu Gminnego Dnia Dziecka. Zorganizowało dla 

przedszkolaków głośne czytanie w ramach akcji „Czytajmy Dzieciom”  

Pracownik muzeum  przyłączył się do akcji „Narodowe czytanie 2015” zorganizowanym przez GBP w 

Sadownem. Zagrał rolę autora „Lalki” Bolesława Prusa. Muzeum dostarcza materiałów studentom do 

pisania prac dyplomowych.  Wypożycza nieodpłatnie eksponaty szkołom i innym instytucjom do 

tworzenia scenografii lub wystaw tematycznych. Muzeum kontynuuje „spis z natury”. Do tego czasu 

zostało opracowane ponad 3 tyś. eksponatów. Muzeum współpracuje z lokalnymi mediami. Informuje 

je o wydarzeniach organizowanych w jednostce. Dostarcza materiałów do artykułów zamieszczanych 

na stronie internetowej info sadowne.  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. 2015r. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w wymiarze 0, 5 

etatu i ¼ etatu. 

Struktura przychodów w roku 2015 przedstawia si ę nast ępująco: 

 Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015                                          593,48 zł. 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                              62.798,57 zł.   

Zwrot za noty z 2014 r.                                                                              4.000,00 zł. 

Razem                                                                                                     67.392,05 zł.                          



 

Ważniejsze grupy wydatków w 2015 r. 

1. Wynagr. osobowe pracowników                                                                       34.822,41 zł. 

  

2. Składki ZUS                                                                                                        7575,17 zł. 

3. Składki FP                                                                                                             848,66 zł. 

4. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        9.241,01 zł. 

5. Zakup usług pozostałych                                                                                  13.893,87 zł. 

6. Odpis na ZFŚS                                                                                                      820,44 zł. 

7. Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.                                                                   190,49 zł. 

 

                                                                                        Razem:                                        67.392,05 zł. 

 

Na   zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki: 

- zakup oleju opałowego, 

- zakup materiały biurowe 

- zakup gaśnicy 

Na  zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 

- opłata za czynsz dzierżawny, 

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

- opłata za usługę elektryczną (naprawa oświetlenia) 

- wydatki związane z przygotowanie do nadania imienia instytucji „Muzeum Ziemi Sadowieńskiej im. Bogusława 

Kicia w Sadownem; zakup tablicy, nowy napis na elewacji oraz przygotowanie samej uroczystości. 

Stan środków na koniec 2014 na rachunku bankowym 0,00 zł 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do Zarządzenia  
                                                                                                                   Wójta Gminy Sadowne  

Nr 108 /2016                                                                                          
z dnia 25 marca 2016r. 
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 

SADOWNEM W  2015 

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 lub współorganizowane przez GOK w okresie 

sprawozdawczym: 

 
- 9 stycznia  - Wernisaż ” Impresjonizm, kubizm a może dadaizm…” Tytuł tej wystawy zawiera nazwy 

niektórych kierunków w malarstwie, które od wielu lat preferują bunt wobec konwencji w sztuce, a 

które są chętnie kontynuowane przez współczesnych twórców prac malarskich. Wizjonerstwo, 

wewnętrzne odczucia i postrzeganie rzeczywistości pozwala artystom na tworzenie prac – dzieł, które 

czasami mogą być zaskoczeniem dla widza, ale jednocześnie zmuszają go do wyrażenia swojej opinii 

o tym, co widzi i ewentualnych zamierzeniach twórcy.   

- 13 stycznia – koncert kolęd i pastorałek - swoje umiejętności zaprezentowali członkowie Koła 

Muzycznego, które funkcjonuje przy GOK Sadowne. Gitarowe i keyboardowe wersje 

najpopularniejszych kolęd i pastorałek bardzo podobały się licznie przybyłej publiczności, która 

oklaskami nagradzała artystów, która przygotowała wykonawców i program koncertu.  

- 28 stycznia - Bal Karnawałowy 2015 zorganizowany w gimnazjalnej hali sportowej.  Bal rozpoczęło 



przedstawienie pt. „Nygusek”, wystawione przez Teatr Króla z Łodzi. Łódzcy aktorzy prezentowali 

dobrą grę sceniczną, a opowieść kończyła się przestrogami dla najmłodszych. Im samym sztuka 

podobała się do tego stopnia, że z chęcią wspomagali artystów w ich poczynaniach scenicznych.  

- 26-29 stycznia - Konkurs Gier Video – Fifa  

- styczeń – w ramach Ferii odbyły się warsztaty zimowe „Kolorowy świat zabawy” finansowane z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 i środków Unii Europejskiej. Na dzieci czekało 

wiele interesujących niespodzianek – warsztaty plastyczne, plastyczno –techniczne i sportowe z 

elementami rytmiki. W stałych zajęciach codziennie uczestniczyło ok. 20 osób. 

-  20 i 23 lutego – Decoupage dla dorosłych. W warsztatach wzięło udział 9 osób, celem warsztatów 

było odkrywanie i poznanie przez uczestników własnych zasobów twórczych.  

W ramach zajęć uczestnicy mieli zapewnione materiały do wykonania swoich prac. 

W efekcie starań osób biorących udział w zajęciach powstały piękne prace na szkle oraz drewnie. 

- 20 marca – obserwacja  zaćmienia słońca. Stało się tak za sprawą najbliższego  

i jedynego satelity, jaki krąży wokół ziemi - Księżyca i jedynej gwiazdy w Układzie Słonecznym - 

Słońca. Niejako Księżyc przysłonił Słońce, przez co przez blisko dwie godziny można było 

doświadczyć zmniejszonego natężenia promieni słonecznych na bezchmurnym niebie. W 

obserwacjach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem oraz 

uczniowie Gimnazjum. Podczas obserwacji wykorzystywany był sprzęt astronomiczny będący 

własnością GOK Sadowne. 

- 23 kwietnia – warsztaty  haftu matematycznego W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Haft 

matematyczny, zwany inaczej strukturalnym wykonany został na papierze, na którym za pomocą igły i 

kolorowej nitki przenosi się odpowiedni wzór. Zadanie wymagało niezwykle dużej precyzji i 

dokładności. Wykonana praca  służy jako wyrób do kartek  okolicznościowych, zakładek do książek 

oraz innych dekoracji. 

-  28 kwietnia - promocja płyty zespołu Sadowianki oraz podsumowanie wystawy "Kurpioskie Fajoskie" 

Prezentacji swojego Zespołu dokonała p. kierownik Zespołu, która w kilku słowach przedstawiła 

również historię SADOWIANEK. Obowiązkowym punktem imprezy musiał być koncert promujący 

płytę, wysłuchany  przez przybyłych gości z wielkim zainteresowaniem i aplauzem.  

 Druga część spotkania to prezentacja pięciu mieszkanek naszej Gminy, których sylwetki przedstawili 

realizatorzy Projektu „Kurpioskie! Fajoskie!”. Założenia Projektu przybliżyli jego pomysłodawcy i 

realizatorzy i, którzy uświetnili podsumowanie Wystawy i Projektu. Projekt Atelier Szeski z Wyszkowa 

ukazuje 27 Pań reprezentujących różne dziedziny twórczości artystycznej. Artystki zostały wybrane 

przy konsultacji z LGD Równiny Wołomińskiej, Gminnymi Ośrodkami Kultury, autorytetami kultury i 

sztuki działającymi na terenie LGD Równiny Wołomińskiej. Owocem owych niezwykłych spotkań jest 

zarówno wydawnictwo internetowe Kurpioskie! Fajoskie! – czyli fotograficzna i dziennikarska mapa 

kultury regionu jak i wystawa portretów fotograficznych przedstawiających bohaterki wywiadów. Ujęto 

w nim również mieszkanki gminy Sadowne.  

- 15 maja-  spotkanie autorskie z Teresą Głogowską - autorką książki "Powracające Wspomnienia z 

Dzieciństwa". Pisarka opowiadała o tym jak widziała przedwojenne Sadowne oczyma małego dziecka, 

jego przyrodę, zabudowę oraz pożogę lat wojennych. Książka Pani Teresy Głogowskiej to wspaniała 



podróż w czasie, opowiedziana językiem obrazowym i bardzo przystępnym, wprowadzająca czytelnika 

w często nieznane fakty dotyczące życia w trudnych czasach II wojny światowej a także czasach 

powojennych. 

- 20 maja -  gminne eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego dla 

uczniów szkół podstawowych. Do Konkursu, po eliminacjach szkolnych, zgłoszono 20. uczniów (6 – 

kategoria klas I-III i 14 – kategoria klas IV-VI) ze szkół: 

- Szkoła Podstawowa w Sadownem, - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach, 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku. 

- 20 maja - zajęcia "Decoupage". W warsztatach wzięło udział 20 osób, celem warsztatów było 

odkrywanie i poznanie przez uczestników własnych zasobów twórczych. W ramach zajęć uczestnicy 

mieli zapewnione materiały do wykonania swoich prac. W efekcie starań osób biorących udział w 

zajęciach powstały piękne prace na szkle oraz drewnie. 

- 18-31 maja -  XV Plener Malarski, którego głównymi wydarzeniami były wystawy organizowane w 

szkole (spotkanie uczniów z artystami) oraz w GOK (wernisaż 28 maja). Wystawę można było oglądać 

w GOK do 29 maja. 

- 24 maja - Dzień Matki i Ojca w Złotkach - w świetlicy wiejskiej w Złotkach spotkali się rodzice, dzieci, 

dziadkowie, a także zaproszeni goście. Jednym z punktów spotkania był występ zespołu wokalno-

instrumentalnego . Później na scenie wystąpił zespół folklorystyczny z Sadownego – Sadowianki.  

- 31 maja - II Bieg ku czci bł. Edwarda Grzymały - ponad setka zawodników  

i zawodniczek stawiło się na starcie przy polanie Koła Łowieckiego „Kszyk” w Sadownem, skąd 

wszyscy wyruszyli duktami leśnymi lasu „Jegiel” do miejsca urodzenia bł. E. Grzymały, by po 

dziesięciu kilometrach dotrzeć do mety, która usytuowana była w miejscu startu. Organizatorami II 

Biegu byli: Klub Sportowy „Wicher” Sadowne, Urząd Gminy Sadowne, Gminny Ośrodek Kultury w 

Sadownem, Nadleśnictwo Łochów, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Węgrowie, 

Koło nr 27 Sadowne PZW, natomiast patronat medialny na imprezą sprawował Portal Info Sadowne. 

Elektroniczny pomiar czasu zagwarantowała Firma Chiptiming.pl, która wcześniej prowadziła 

internetową rejestrację zawodników. Wszyscy zawodnicy, którzy stanęli na starcie, ukończyli bieg, za 

co otrzymali okolicznościowe medale, które specjalnie na tę okoliczność przygotowała Pracownia 

Ceramiki Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.  Najlepszych zawodników w poszczególnych 

kategoriach nagrodzono pucharami – po trzy kategorie kobiece i męskie (kat. wiekowe: 16 – 29, 30 – 

50 i powyżej 50 lat) oraz kategoria open (męska i żeńska). Po meczu w remizie OSP Sadowne 

wystąpił zespół "Muszkieterzy z Nad Wisły" oferujący w repertuarze klasyczną polską muzykę 

rozrywkową. 

-  3 czerwca Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Sadowne, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem, Gminny Ośrodek Kultury w 

Sadownem, Gimnazjum w Sadownem, Szkoła Podstawowa w Sadownem i Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem. przybyłych gości powitały w Gminnej Hali Sportowej gospodynie 

obiektów szkolnych, oraz gospodarz Gminy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sadownem podsumowała ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny pn. „Postaw na 

rodzinę”. Wręczono też dyplomy i nagrody jego laureatom. Część oficjalną uroczystości zakończyły 



występy grup tanecznych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sadownem i Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Grabinach. Prezentacje nowoczesnych tańców nagrodzone zostały głośnymi 

brawami. Po części artystycznej na dzieci oczekiwało mnóstwo atrakcji. Oblegane były zjeżdżalnie, 

karuzela, trampoliny i eurobungee, ale też na brak zainteresowania „nie mógł narzekać” basen z 

piłeczkami, żyroskop czy plac zabaw „Małgorzatka”. Obok też organizatorzy przygotowali zajęcia 

sportowe, graffiti, a także malowanie twarzy i zajęcia artystyczno-plastyczne. Na takiej imprezie nie 

mogło też zabraknąć stałych stoisk: Nadleśnictwa w Łochowie z grami, konkursami i prezentacją 

zasobów leśnych oraz pracy leśnika, a także – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, w 

imieniu którego Technikum Żywienia prowadziło tu pokazy carvingu i pracy barmana. Obecni też byli 

policjanci z Komendy w Węgrowie i Komisariatu w Łochowie, których pojazdy tym razem posłużyły do 

zabawy zainteresowanym grupkom dzieci.  

- 3 czerwca - widowisko rytmiczno - wokalne „Każdą Mamę Kochać Trzeba”. W  Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sadownem odbyło się widowisko rytmiczno - wokalne zaprezentowane przez dzieci i 

młodzież .Wydarzenia przyciągnęło dużą grupę widzów, która bardzo chętnie przyłączyła się do 

wspólnej zabawy. 

- 5 czerwca - Pchli targ - przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem można zobaczyć 

ustawione w rzędach stoiska z ubraniami, książkami, płytami, grami, komputerowymi. Można było 

zakupić także Kronikę Parafii Sadowne 1959 - reprint z maszynopisu Ks. Piotra Aleksandrowicza oraz 

rękodzieło z pracowni ceramicznej.  

- 15 czerwca – ogłoszenie konkursu „Olimpiada wiedzy o regionie” - Konkurs przeprowadzany  w 2 

kategoriach:  uczniowie szkół podstawowych kl IV-VI oraz uczniowie gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych w 2 etapach:  wewnątrzszkolnym oraz gminnym. Celem konkursu jest: bliższe 

poznanie otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów 

przyrodniczych Sadownego i okolic, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania historią, kulturą, 

tradycją i środowiskiem geograficznym regionu, poznanie życia i twórczości wybitnych postaci 

związanych z Sadownem i   regionem oraz  integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół i środowisk. 

Zakres tematyczny olimpiady to: historia regionu, położenie geograficzne, fauna i flora, nazewnictwo 

lokalne, dziedzictwo kulturowe, znani ludzie tej ziemi, tradycja ludowa i jej formy (zwyczaje, obyczaje, 

obrzędy, ubiór, sztuka ludowa), ważniejsze problemy dotyczące współczesności gminy Sadowne. Test 

będzie składał się z 20 pytań zamkniętych i otwartych, będzie trwał 30 minut.  

- 18 czerwca - wernisaż prac kółka plastycznego -  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, pod 

okiem instruktora  w ciągu roku szkolnego prowadzone są zajęcia plastyczne. Stało się już tradycją, że 

w dniach poprzedzających wakacje wszystkie wykonane przez dzieci prace są prezentowane w 

ramach wystawy. 

- 22 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się koncert koła muzycznego . 

Czternastu wykonawców, podsumowując roczną pracę na zajęciach, zaprezentowało swoje 

umiejętności w zakresie gry na gitarze lub keyboardzie. Po występie widzowie głośnymi brawami 

nagrodzili wszystkich wykonawców i ich instruktora. 

- 26 czerwca - pokaz umiejętności członków Koła Muzycznego, wystawa ceramiki – popołudnie 

zostało zarezerwowane na pokaz umiejętności członków Koła Muzycznego. Przybyli na spotkanie 



mieli możliwość obejrzenia wystawy prac ceramicznych, które wykonały dzieci z Koła Ceramicznego 

działającego przy GOK Sadowne. 

-  29 czerwca – przeprowadzenie eliminacji gminnych „Olimpiady wiedzy o regionie”   

w Gminnym Ośrodku Kultury. W eliminacjach wzięli udział zwycięzcy etapów wewnątrzszkolnych. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na dzień 12.07.2015 podczas  Festynu 

Wakacyjnego.   

 - koniec czerwca - opracowanie i publikacja harmonogramu zajęć wakacyjnych w GOK – GOK ma 

być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00. W tym czasie w budynku będą 

pełnić dyżury instruktorzy, którzy w godz. 13.00 – 15.00 organizować będą zajęcia – każdy wg swojej 

specjalności (zajęcia sportowe, plastyczno – techniczno – artystyczne, kulinarne, wycieczki 

krajoznawcze itp.). Poza tymi godzinami dzieci będą mogły korzystać pod opieką instruktorów lub 

dorosłych z dostępnego w GOK sprzętu do gier sportowych, zręcznościowych, planszowych i z łączy 

Internetu. W okresie wakacyjnym będą się również odbywały zajęcia np. ceramiczne, kulinarne i 

decoupage 

 - ogłoszenie Gminnego Konkursu Filmowego „Mieszkańcy Gminy Sadowne w obiektywie. Rolnictwo 

to nasza pasja”. Organizatorami są Wójt Gminy Sadowne i Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem. 

Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu promującego rolnictwo na terenie gminy Sadowne. Celem 

konkursu  jest :rozwijanie zainteresowań rolnictwem, 

propagowanie nowoczesnych technologii rolniczych, popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, 

promowanie Gminy Sadowne, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i 

informacyjną, umiłowanie i przywiązanie względem własnej, lokalnej ojczyzny, kształtowanie 

umiejętności selekcji potrzebnych informacji. Prace będą przyjmowane do 3 sierpnia 2015. Ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród laureatom  nastąpi 15 sierpnia 2015 r. podczas „Dożynek gminnych”. 

- 12 lipca – Festyn wakacyjny – największa impreza plenerowa zorganizowana w gminie Sadowne w 

2015r. Pierwsza część Festynu, który prowadził wodzirej & DJ Forest events , to prezentacja Gminy i 

nawiązanie do tradycji regionu. Wójt Gminy Sadowne i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem dokonali uroczystego otwarcia Festynu  oraz podsumowali wcześniej przeprowadzony 

konkurs gminny „Olimpiada wiedzy o regionie”, w którym brali udział uczniowie miejscowych szkół. 

Jako pierwsze swoje umiejętności  zaprezentowały zespoły ludowe: „Kapela Łochowska”, 

„Gwizdalanki” i Zespół Śpiewaczy „Sadowianki’ a bezpośrednio po nich można było obejrzeć 

prezentację taneczną młodzieżowego zespołu Neon Pink z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Grabinach. Były też zabawy dla dzieci, które przygotowali i z udziałem młodej publiczności 

przeprowadzili animatorzy tej sztuki DeeDee & Tonio. Strzelcy z sadowieńskiej  drużyny Jednostki 

Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci przeprowadzili pokaz sztuk walki. Popołudnie 

przeznaczone zostało na występy zespołów prezentujących muzykę młodzieżową i disco polo. Tę 

część Festynu rozpoczął koncertem Zespół FAJTERS, a przerywnikiem przed kolejną falą muzyki był 

pokaz sokolnika. Następnie  wystąpił  Zespół REAVEN, po nim znany lokalny zespół – SAMI SWOI, a 

na koniec  - gwiazda wieczoru Zespół AKCENT.  Na miejscu, na czas trwania Festynu  rozstawione 

były  stoiska gastronomiczne, wesołe miasteczko i namioty tematyczne, które służyły promocji Gminy i 

placówek oświatowych – Urzędu Gminy i GOK-u, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Na 



skwerku dostępna była wystawa obrazująca wyniki ostatnich wydarzeń i inwestycji na terenie gminy 

Sadowne. Festyn Wakacyjny a szczególnie jego wieczorna część spotkał się z bardzo dużym 

zainteresowaniem  i zgromadził wiele osób. Pokazuje to że  popularność corocznych sadowieńskich  

festynów wychodzi  poza obszar naszej gminy i stają się one imprezami na większą skalę, 

przyczyniając się do promocji Sadownego i okolic.  

- 20 lipca odbyły się kolejne wakacyjne zajęcia w GOK – warsztaty decoupage czyli  techniki 

zdobniczej polegającej na przyklejaniu serwetek na powierzchnię przygotowanych do tego celu 

przedmiotów. Zainteresowanie było duże, zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy chętnie słuchali i 

krok po kroku tworzyli własne arcydzieła. 

- lipiec – organizacja zajęć wakacyjnych.  Dzieci spędzały twórczo czas wolny od szkoły – uczyły się 

malowania na szkle oraz sztuki decoupage’u, ozdabiały parking przed budynkiem GOK-u kredowymi 

malowidłami, tworzyły z masy solnej popularne postacie z bajki „Minionki”, piekły rogaliki z dżemem i 

czekoladą oraz przygotowywały zdrowe, warzywne sałatki. Dzieci w czasie zajęć zwiedziły wraz  

z kustoszem Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, spotkały się z weterynarzem w gabinecie weterynaryjnym 

oraz wozem strażackim pojechały do remizy na spotkanie ze strażakiem, który opowiadał im o swojej 

pracy. Nie zabrakło też zajęć sportowych. Odbywały się one na gminnym placu zabaw „Małgorzatka”, 

na hali sportowej oraz na boiskach szkolnych. 

- 15 sierpnia Dożynki Gminno-Parafialne –  ma być to nowa tradycja w gminie. Gmina Sadowne ma 

obchodzić Święto Plonów właśnie 15 sierpnia z tym, że każdego roku w innej miejscowości. Tym 

razem zaszczyt ten przypadł w udziale miejscowości Sadowne, która rozpoczęła świętowanie wspólną 

modlitwą i festynem. Sadowieńskie Dożynki odbywały się pod hasłem: „Dziękujemy Rolnikom 

Seniorom”. O godz. 11.00 wieńce dożynkowe – w asyście przedstawicieli sołectw – wkroczyły do 

kościoła parafialnego, gdzie odbyła się następnie msza dziękczynna. Dalsze świętowanie uroczystym 

korowodem przeniesiono na Plac Kościelny. Po oficjalnym powitaniu, obecni na uroczystości 

przedstawiciele władzy i administracji nagrodzili specjalnymi wyróżnieniami i odznaczeniami 

wyróżniających się oraz zasłużonych rolników. Podsumowano też ogłoszone wcześniej konkursy 

dożynkowe, w tym na najpiękniejszy wieniec a także  w konkurs „Mieszkańcy Gminy Sadowne w 

obiektywie. Rolnictwo to nasza pasja”.  Następnie można  było zobaczyć występy zespołów: 

„Sadowianki” i „Małkinianka” oraz prezentacje przygotowane przez twórców ludowych, a także zespół 

muzyczno-wokalny ze Złotek. Także Strzelcy z JS 5001, przygotowali  pokaz swoich umiejętności. 

Wokół odbywającej się uroczystości dożynkowej goście mogli zapoznać się  

z propozycjami firm i organizacji pracujących na rzecz rolnictwa. Nie zabrakło też czasu i miejsca na 

dobrą zabawę dla dzieci oraz dorosłych, a także stoisk kulinarnych. Festynową zabawę wzbogaciły też 

występy zespołów muzycznych: „Albion” i „For Fun Band”.  

- 23 sierpnia – Bieg „Nadbużańska Szóstka”- Bieg zorganizowany był przy współpracy z Klubem 

Sportowym „Wicher Sadowne” przy pomocy Sołtysa wsi Wilczogęby i OSP Wilczogęby oraz PSB 

„Mrówka” z Sadownego. Ponad 50 biegaczy miało zadanie pokonać sześciokilometrowy dystans we 

wsi Wilczogęby.  Najliczniejszą, bo kilkunastoosobową grupę stanowiły osoby zamieszkujące stale, 

bądź na wakacjach, w naszej gminie. Wystartowali także biegacze z Klubów Biegowych: „Dreptak” 

Mińsk Maz., „Lider” Winnica, MKB Małkinia Górna, 12TRI.pl, „Ostrowianka”, „Aktywny Relax” 



Wołomin, ”Arkadia” Ostrołęka, „Roch” Jasienica i innych. Wszyscy którzy dobiegli i na pamiątkę dostali 

medal wypalony z gliny w pracowni ceramicznej  GOK. Przed wręczeniem zwycięzcom pucharów 

wszyscy mogli obejrzeć stoisko wystawione przez Dyrekcję Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.. 

Każdy mógł też zregenerować siły ciepłą kiełbaską z grilla i wymienić przy tym wrażenia z imprezy 

siadając na wystawionych przy stolikach ławeczkach. Całość zakończyło wspólne pozowanie do 

pamiątkowej fotografii uczestników biegu i jego organizatorów. Każdy z uczestników Biegu przez 

startem musiał uiścić opłatę w wysokości 20,00zł. Dochód z opłat został przeznaczony na pokrycie 

wydatków związanych z organizacją tej sportowej imprezy. 

 Na początku września w GOK- u zorganizowano cykl lekcji poświęconym tradycjom dożynkowym. 

Zajęcia prowadziła  członkini Zespołu  Śpiewaczego Sadowianki” oraz współautorka wieńca 

dożynkowego który zajął pierwsze miejsce w powiecie. Podczas spotkania zostały omówione tradycje 

dożynkowe naszego terenu ,  opowiedziała jak i z jakich materiałów powstaje wieniec dożynkowy który 

jest zwieńczenie pracy rolników. 

-  9 września kolejny raz Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem włączył się w akcję pn. „Narodowe 

Czytanie”. Tym razem uczestnicy spotkania usłyszeli fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. W role 

bohaterów tej powieści wcielili się pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, którzy 

przygotowali scenografię i stroje mieszkańców XIX-wiecznej Warszawy.  Uczestnicy spotkania 

usłyszeli fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. W role bohaterów tej powieści wcielili się pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, którzy przygotowali scenografię i stroje mieszkańców XIX-

wiecznej Warszawy. Słuchaczami byli  mieszkańcy gminy  i uczniowie miejscowego Gimnazjum, 

którzy po spotkaniu mogli też uzyskać na przyniesionych ze sobą książkach lub zeszytach odcisk 

pieczęci przygotowanej specjalnie na akcję „Narodowe Czytanie 2015”. 

- 13 września  podczas „Mazowieckiego Święta Chleba” w Węgrowie wystąpił i otrzymał wyróżnienie 

działający przy GOK zespół ludowy „Sadowianki”. 

- 22 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się koncert na fletni Pana. 

Umiejętność gry na instrumencie muzycznym składającym się z rzędu piszczałek zademonstrował 

 znakomity artysta ze Lwowa, etatowy Muzyk Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowca w tamtejszej 

Wyższej Szkole Muzycznej. Muzyk i kompozytor miał już okazję koncertować w wielu krajach całej 

Europy. Podczas spotkania w GOK pośród utworów klasyki mogliśmy usłyszeć interpretację znanych 

przebojów muzyki rozrywkowej oraz utwory ludowe, które muzyk wykonywał na swoim instrumencie, 

fletni Pana i nie tylko. Pokazał klasę wirtuoza, włączając też do zabawy publiczność – konkurs pn. 

„Jaka to melodia?”, który przeprowadził przy udziale swojego menagera , spotkał się z dużym 

zainteresowaniem. Po koncercie zainteresowani mogli nabyć płytę z utworami artysty. 

- 11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyły się bezpłatne badania słuchu i 

badania laryngologiczne przeprowadzone przez  specjalistów w zakresie laryngologii: W ciągu kilku 

godzin z badań skorzystało ponad 60 osób.  

- 22 listopada – przedstawienie pt. „Darcie pierza”  wykonane przez zespół ludowy „Sadowianki”   

w remizie OSP w Sadowem. Celem występu było kultywowanie tradycji wiejskich, a także  chęć 

przekazania ich młodemu pokoleniu. Doceniła to zgromadzona publiczność, nagradzając zespół 

głośnymi brawami. 



- ogłoszenie konkursu na ozdobę świąteczną- konkurs zorganizowany  dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych z gminy Sadowne, celem konkursu jest utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych. Warunek 

udziału to wykonanie ozdoby choinkowej oddającej nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego 

Narodzenia.  Prace konkursowe można było zgłaszać do 21 grudnia 2015r. 

- 28 listopada - dzieci z kół plastycznych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury wzięły udział w 

wycieczce do Muzeum Narodowego w Warszawie. Spotkały się tam z panią przewodnik, która 

podczas lekcji muzealnej opowiedziała grupie o zwierzętach, występujących w sztuce- zarówno tych 

realnych, jak i fantazyjnych. Na koniec grupa wykonała prace plastyczne. Dzieci wykazały się 

wyjątkowym zainteresowaniem i wiedzą, za co zostały nagrodzone malowankami. Na koniec wyjazdu 

zjedli obiad  w ulubionej restauracji. 

-  4 grudnia - impreza Mikołajkowa zorganizowana dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Węgrowie . 

Imprezę uświetniły władze Gminy Sadowne oraz przedstawiciele Rady Gminy Sadowne. 

- 7 grudnia –  świąteczne zajęcia z decoupage.  Uczestnicy zajęć wraz z prowadzącą stworzyli 

niepowtarzalne bombki i „bibeloty”, które chętnie każdy by ujrzał wśród swoich prezentów pod 

choinką. 

- 16 -23  grudnia - Kiermasz Świąteczny  rękodzieła lokalnych twórców . Na kiermaszu można było 

nabyć głównie ozdoby choinkowe, ale też karty świąteczne i inne akcesoria, które mogły swobodnie 

stać się prezentami gwiazdkowymi. 

 - 22 grudnia – świąteczny koncert dzieci, które uczestniczą w zajęciach rytmiki i wokalnych 

organizowanych przez GOK. W programie koncertu -  znane kolędy, elementy rytmiki i wspólne 

śpiewanie. Widzami byli najbliżsi małych artystów oraz stali uczestnicy tego rodzaju spotkań z kulturą. 

 Sadowieński Klub Seniora 

Z inicjatywy Wójta Gminy Sadowne Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem podjął działania 

zmierzające do utworzenia Klubu skupiającego mieszkańców Gminy Sadowne – seniorów w wieku 

powyżej 50 lat.  Wstępnie przyjęto nieformalną nazwę „Klub 50+”. Na ogłoszenie o naborze chętnych 

odpowiedziało wiele osób i do pierwszego spotkania informacyjnego doszło 8 października. Na tym 

spotkaniu  przystąpienie do Klubu zadeklarowało  oficjalnie prawie 50 osób. Spośród nich wyłoniono 

też Zarząd, który zaprezentował pierwsze swoje pomysły na zagospodarowanie czasu podczas 

kolejnych spotkań. Uzgodniono również, że Klub przyjmie nazwę „Sadowieński Klub Seniora”, a jego 

członkowie będą spotykać się dwa razy w miesiącu – w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. 

Pierwszą decyzją było demokratyczne uchwalenie składki członkowskiej , która przeznaczona będzie 

na bieżące potrzeby Klubu. Oczywiście Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zadeklarował opiekę 

nad Klubem, a także pomoc w organizacji spotkań i zajęć – do dyspozycji członków Klubu pozostają 

też instruktorzy GOK-u, a seniorzy będą mile widziani na ich zajęciach.  

20 października w Sadownem odbyła się uroczysta  inauguracja działalności Sadowieńskiego 

Klubu Seniora.” Jego rangę podnieśli goście, którzy wyrazili chęć spotkania się z seniorami.  

Spotkanie rozpoczęła p. Dyrektor GOK, która objęła opieką powstający Klub. Jego rangę podnieśli 

goście, którzy wyrazili chęć spotkania się z seniorami.  Na spotkaniu obecny byli Wójt Gminy , jako 

pomysłodawca i współtwórca Klubu oraz p. wicemarszałek, która przedstawiła zebranym w skrócie 

założenia polityki senioralnej naszego województwa, deklarując również pomoc i udział we wszystkich 



działaniach i zamierzeniach Klubu. Spotkanie uświetnił słowem satyrycznym i piosenką znany artysta, 

aktor, satyryk – Tadeusz Ross. Nie zabrakło też akcentów lokalnych – Zespół „Sadowianki” 

przedstawił kilka utworów z repertuaru przygotowanego specjalnie na inaugurację. Na zakończenie 

spotkania  przygotowano słodki poczęstunek, kawę i  herbatę. 

1 grudnia  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się kolejne spotkanie 

Sadowieńskiego Klubu Seniora. Na wstępie  uzgodniono kilka kolejnych spraw organizacyjnych, a 

zwłaszcza uzupełniono brakujące dane w deklaracjach, a nowi członkowie wypełniali je po raz 

pierwszy. Potwierdzono też zasadność uruchomienia powiadamiania SMS-ami członków Klubu o 

istotnych sprawach i umieszczenie ich w gminnym systemie „Powiadamiania poprzez informacje 

SMS”, a także termin i cel kolejnego spotkania.  Głównym tematem spotkania  była  prelekcja pt. 

„Lekarz leczy – uzdrawia natura”. Prelegentem był mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej . Uczestnicy 

spotkania usłyszeli o elementach medycyny naturalnej, które zastępują farmakologię. W hirudoterapii, 

walczącej z chorobami współczesnego świata, wszelkie dolegliwości niwelowane są poprzez 

zastosowanie np. znanych nam wszystkim pijawek. Zabiegi przy ich wykorzystaniu wykonywane są 

właśnie w Gabinecie, który reprezentował prowadzący prelekcję członek Polskiej Akademii Zdrowia. 

Były też pytania dot. zastosowania naturoterapii w konkretnych dolegliwościach. Ustalono również, że 

następne spotkanie, tzw. opłatkowe odbędzie się 12 stycznia 2016 roku.  

Wpływy i wydatki z tytułu działalności Sadowieńskiego Klubu Seniora w 2015r.  przedstawia poniższe 

tabele: 

Wpłaty członków Klubu na konto GOK w Sadownem: 

Lp  Data wpłaty Kwota 

1 24.11.2015 1 200,00zł 

2 21.12.2015 290,00zł 

 Razem: 1 490,00zł 

 Wydatki z tytułu działalności Klubu poniesione przez GOK w Sadownem: 

Lp Data Nr faktury Opis: Kwota 

1 22.10.2015 352/2015 Artykuły spożywcze na spotkanie 

inauguracyjne w dn 20.10.2015 

 

324,68zł 

2 03.12.2015 417/2015 Artykuły spożywcze na spotkanie  

w dn 01.12.2015 

 

62,18zł 

   Razem: 386,86zł 

W 2015 w GOK działały nast ępujące koła zainteresowa ń: 

- plastyczno- artystyczne dla dzieci  – 1 grupa. Skierowane jest dla dzieci młodszych w wieku 5-12 

lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach. Uczestnictwo w nich jest odpłatne. 

- plastyczno-techniczne dla dzieci  – 1 grupa dla dzieci do lat 12. Zajęcia raz  

w tygodniu.   

- ognisko muzyczne  –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. 

- Szkółka piłkarska GOK  – 1 grupa.  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 odpłatnie . 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 – odpłatne. 

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

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

- zajęcia informatyczne dla dorosłych- częstotliwość zajęć ustalana wg potrzeb kursanta oraz czasu 

instruktora. Zajęcia indywidualne. . 

- zajęcia korekcyjne  – zajęcia raz w tygodniu – 1 grupy.  

- warsztaty ceramiczne dla dzieci  – 2 grupy zajęcia raz w tygodniu 2 godz. 

- zajęcia ceramiczne dla dorosłych - 1 grupa zajęcia raz w tygodniu 2 godz. 

- zajęcia ceramiczne rodzinne- zajęcia raz w tygodniu 2 godz.-  

W okresie sprawozdawczym GOK zrealizował 3 projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekty te realizowane były na 

obszarze Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołominskiej" z siedzibą w: Tłuszcz, ul. Warszawska 4, 

05-240 Tłuszcz, wybrana do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013. Dofinansowanie w ramach 

projektów miało charakter częściowej refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu  i 

rozliczeniu projektu oraz przedstawieniu podmiotowi rozliczającemu odpowiednich dokumentów. Na 

etapie realizacji w/w projekty finansowane były z bieżących środków GOK (zarówno z dotacji 

podmiotowej od organizatora, jak i dochodów własnych z tytułów prowadzonych zajęć oraz 

otrzymanych refundacji dotyczących wcześniej realizowanych projektów. 

Projekty realizowane i rozliczone przez GOK w Sadow nem: 

1) Koncert, nagranie i edycja płyty ludowego zespołu śpiewaczego "Sadowianki" oraz powrót do 

tradycji stroju ludowego przez zakup bluzek.  

Celem projektu było: promowanie, zachowanie i oznakowanie dziedzictwa kulturalnego Sadownego i 

okolic poprzez  nagranie i edycję  płyty z utworami wykonywanymi przez zespół śpiewaczy 

Sadowianki oraz organizacja koncertu na zakończenie obchodów  

500-lecia Sadownego.  Zakup bluzek do strojów ludowych nawiązuje do tradycji regionu  

i stanowił próbę odtworzenia lokalnego stroju ludowego .Przyczyni się do zachowania dziedzictwa 

historycznego i kulturalnego wsi, propagowania twórczości twórców ludowych, a także rozwój 

kulturalny na obszarach LGD. Zgonie z założeniami wniosku zespół Sadowianki będzie działał przez 

minimum 5 lat od dnia przyznania pomocy.  

Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia  LSR: 1. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe i cele 

szczegółowe: 1.ochrona wartości kulturowo-przyrodniczych i historycznych obszarów LGD. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

- organizacja warsztatów muzycznych z nauczycielem śpiewu, wybór został podjęty według najlepszej 

oferty cenowej ofert internetowych nauczycieli muzyki z wyższym wykształceniem; 

- wynajęcie studia nagrań, nagranie utworu, miks i mastering utworów, nagranie i edycja płyty; 



- wykonanie bluzek męskich i damskich, oferta wybrana według cennika pracowni strojów ludowych. 

Bluzki miały nawiązywać haftem do miejscowego folkloru i tradycji zespołu Sadowianki; 

- organizacja koncertu, akcja promocyjna płyty, obsługa księgowa projektu (działania te były 

prowadzone przez pracowników GOK w ramach swoich obowiązków i wynagrodzenia). 

W związku z w/w projektem poniesiono i przedstawiono do rozliczenia następujące wydatki: 

Lp Nr faktury/Data Opis Kwota 

1 FV/5/02/2015 

19.02.2015 

 

Zakup koszul damskich i męskich 

 

7 453,80zł 

2 2/2015 

24.02.2015 

 

Warsztaty z nauczycielem śpiewu 

 

2 880,00zł 

3 3/2015 

24.02.2015 

 

Wynajęcie studia nagrań 

 

792,00zł 

  Razem: 11 125,80zł 

Refundacja części poniesionych wydatków nastąpiła w dniu 27.04.2015 (kwota 9 080,80zł). 

Otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem. 

2) „Kolorowy świat zabawy -  warsztaty zimowe dla dzieci z gminy Sadowne”. 

Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia LSR 1.aby spędzić czas wolny kulturalnie, 2. Aby spędzić czas 

wolny aktywnie, co za tym idzie w cel szczegółowy 1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do 

kultury, sportu i nośników teleinformatycznych. 

 Celem projektu była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej przez wspólne spędzanie 

wolnego czasu, zajęcia plastyczno-techniczne, zabawę, sportową rywalizację poprzez warsztaty 

zimowe dla dzieci z terenu gminy Sadowne. Zajęcia sportowe z elementami rytmiki miały za zadanie 

poprawić sprawność fizyczną i wykorzystać spontaniczną aktywność ruchową dziecka a z drugiej 

strony pokazać, że zajęcia ruchowe nie muszą być nudne i męczące ale ciekawe i pełne radości. 

Zajęcia artystyczne i praktyczne miały uwrażliwić dzieci na piękno, usprawnić manualnie i uwrażliwić 

estetycznie, a co za tym idzie otworzyć je na lepsze odbieranie sztuki w przyszłości. Ponadto w 

czasie ferii zorganizowano Bal Karnawałowy dla dzieci. Odbył się on na hali sportowej obok 

Gimnazjum w Sadownem. Bal był prowadzony przez profesjonalnego wodzireja i animatora zabawy. 

Jednym z punktów zorganizowanej imprezy był interaktywny spektakl teatralny. Dekoracja na bal był 

częściowo przygotowana przez same dzieci w trakcie zajęć artystycznych, do dekoracji były 

wykorzystane również balony zakupione specjalnie na tę uroczystość. Niewykorzystane materiały, 

zakupione w ramach realizacji projektu zużyte będą podczas realizacji zwykłych zajęć 

warsztatowych, jakie odbywają się w GOK w trakcie całego roku. 

W związku z w/w projektem poniesiono i przedstawiono do rozliczenia następujące wydatki: 

Lp Nr faktury/Data Opis Kwota 

1 FA/327/2015 

14.01.2015 

 

Zakup balonów na bal karnawałowy dla dzieci 

 

140,00zł 

2 22/2015 

14.01.2015 

 

Zakup chusty animacyjnej na potrzeby zajęć 

 

105,01zł 



3 (S)FS-

779/01/2015/RO 

14.01.2015 

 

 

Zakup materiałów do zajęć plastycznych 

 

 

1 035,90zł 

4 00002/01/2015 

14.01.2015 

 

Zakup tunelu do zajęć 

 

245,00 

5 1/MD/2015 

16.01.2015 

 

Zakup piłeczek na potrzeby zajęć 

 

249,90zł 

6 F/000078/15  

20.01.2015 

 

Zakup materiałów do zajęć plastycznych  

 

246,75zł 

7 0009/01/2015 

28.01.2015 

Wynagrodzenie wodzireja prowadzącego bal 

karnawałowy dla dzieci 

 

615,00zł 

8 FV/3/15 

28.01.2015 

Wynagrodzenie autorskie za spektakl „Nygusek” na 

balu karnawałowym dla dzieci 

 

1 270,00zł 

9 19.02.2015 Wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia  

523,39zł 

  Razem: 4 430,95zł 

Refundacja części poniesionych wydatków nastąpiła w dniu 26.05.2015 (kwota 3 545,37zł). 

Otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem. 

3) „Wspomnienia wiecznie żywe” – wydanie drukiem wspomnień i monografii o Sadownem 

Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia 1. Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe i 2. Aby spędzić wolny 

czas kulturalnie a co za tym idzie w cel szczegółowy 1. Ochrona wartości kulturowo-przyrodniczych i 

historycznych obszaru LGD” 

Zasadniczym celem projektu było wydanie drukiem i rozpowszechnienie wśród jak największej 

ilości odbiorców dwóch pozycji dotyczącej bezpośrednio naszej okolicy. Jest to „kronika parafii 

Sadowne” ks. Piotra Aleksandrowicza i „Powracające wspomnienia z dzieciństwa” Teresy 

Głogowskiej. Zadaniem publikacji tych pozycji było rozpropagowanie wiedzy o naszym regionie, 

zapoznanie szerszego grona odbiorców z historią Sadownego i okolic a także zachowanie dla 

potomnych dziedzictwa kulturowego, które dzisiaj znane jest tylko wybranym. Książki te mogą wpłynąć 

na zwiększenie zainteresowania naszą gminą.  

„Kronika parafii Sadowne” jest to monografia poświęcona dziejom Sadownego i okolic. Stanowi 

bezcenny wkład do przybliżenia dziejów naszej okolicy i jest kopalnią wiedzy o Parafii św. Jana 

Chrzciciela w Sadownem od  początków jej istnienia. Nakład pracy, ciekawostki w niej zawarte a 

przede wszystkim niebanalny i ciekawy język, jakim została napisana zdecydowały o wydaniu tego 

maszynopisu w formie książki. Dzięki tej pozycji czytelnicy mogli się zapoznać z faktami znanymi tylko 

wąskiemu gronu badaczy i historyków. 

„Powracające wspomnienia z dzieciństwa” Teresy Głogowskiej pokazują Sadowne z okresu 

międzywojennego i czasu wojny oczami dziecka. Pasja z jaka został napisana i informacje  w niej 

zawarte stanowią niebagatelny wkład do poznania życia, kultury i tradycji Sadownego i okolic sprzed 

prawie 80 lat. Dzięki tej publikacji możemy poznać realia życia mieszkańców osady w czasie, kiedy na 



teren gminy wkroczyły wojska niemieckie, podejście okupanta do Polaków oraz sytuację Żydów, to jak 

byli postrzegani  w czasie okupacji i chronieni przed Niemcami na naszych terenach. 

W związku z w/w projektem poniesiono i przedstawiono do rozliczenia następujące wydatki: 

Lp Nr faktury/Data Opis Kwota 

1 FV/0056/2015  

27.03.2015 

Druk publikacji „Powracające wspomnienia z 

dzieciństwa” 

 

 

6 494,40zł 

2 FV/0057/2015 

27.03.2015 

Druk publikacji „Kronika parafii”  

9 686,25zł 

  Razem: 16 180,65zł 

 

Refundacja części poniesionych wydatków nastąpiła w dniu 30.06.2015 (kwota 12 033,12zł). 

Otrzymane środki zostaną wydatkowane na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem 

Ponadto w dniu 19.01.2015 na rachunek bankowy GOK w Sadownem wpłynęła kwota 

10 554,81zł. Jest refundacja części wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Zakup 

wyposażenia pracowni ceramicznej” realizowanego w 2014r. także w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki te również zostały 

wydatkowane na bieżącą działalność GOK. 

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. 

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 podstawowymi. gimnazjum, przedszkolami, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS Sadowne, 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) 

Na koniec 2015 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. 

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 2015 przedstawia si ę nast ępująco:  

 

Stan środków obrotowych na dzie ń 01.01. 2015 

(niewykorzystane środki z doch. własnyc h z 2014)                            

 

   2 221,05zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                              258 500,00zł 

Doch.  własne                                                                                  48 236,20zł   

Środki z refundacji w ramach projektów 35 214,10zł 

Odsetki bankowe                                                                                                                   57,05zł 

Razem:                                             344 228,40zł 
 

Na dochody własne w kwocie  48 236,20 zł składaj ą się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      2 965,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   8 300,00zł 

opłaty za zajęcia informatyczne         1 265,20zł 

opłaty za zajęcia korekcyjne 770,00zł 

opłaty za zajęcia wokalne i rytmiki 4 450,00zł 

opłaty xero i druku 2 307,00zł 

darowizny, sprzedaż książek, płyt, wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty 

podatku 

9 239,00zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 6 160,00zł 

opłaty startowe Bieg „Nadbużańska 6” 440,00zł 

Darowizny na dożynki gminno-parafialne 10 850,00zł 

Wpłaty na „Sadowieński Klub Seniora” 1 490,00zł 

Wykonanie wydatków w 2015 (sfinansowane  otrzyman ą dotacj ą podmiotow ą) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                       425,59zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          105 718,11zł 

3 Składki ZUS                                                                                           19 040,99zł 

4 Składki FP                                                                                                2 192,77zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               28 056,99zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 28 035,85zł 

7 Zakup energii 4 041,18zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   120,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        66 514,89zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                             1 068,76zł 

11 Podróże służbowe krajowe 77,00zł 

12 Ubezpieczenia, podatek od nieruchomości 2 205,10zł 



13 Odpis na ZFŚS 1 002,77zł 

 Razem:  258 500,00zł 

                                                  

 

Wykonanie wydatków w 2015 (sfinansowane z dochodów własnych + odsetki bankowe + środki 

z doch. własnych z 2014)                                                                                                       

 

1 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00zł 

2 Zakup materiałów i wyposażenia 18 709,98zł 

3 Zakup usług pozostałych                                                                 21 635,88zł 

4 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                           1 172,61zł 

5 Wynagrodzenia osobowe                                                           99,87zł 

6 Składki ZUS                                                                                           1 668,09zł 

8 Składki FP                                                                                                24,50zł 

9 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        564,54zł 

10 Badania lekarskie pracowników                                                                   40,00zł 

11 Odpis ZFŚS 2 598,11zł 

 Razem: 49 113,58zł 

Wykonanie wydatków w 2015 sfinansowane środkami pochodz ącymi  

z refundacji zrealizowanych projektów PROW  

 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 5 143,57zł 

2 Wynagrodzenia osobowe                                                                         8 236,45zł 

3 Zakup usług pozostałych                                                                               18 647,61zł 

4 Wynagrodzenia bezosobowe 1 391,76zł 

5 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 582,69zł 

6 Składki na Fundusz Pracy 212,02zł 

 Razem: 35 214,10zł 
 
Wydatki zwi ązane z organizacj ą najwi ększych imprez w GOK w 2015r.  

tj Festynu Wakacyjnego i Do żynek Gminno-Parafialnych:  

Festyn Wakacyjny: 

1 Ubezpieczenie OC Festynu 143,00zł 

2 Obsługa Festynu przez firmę A.N.C.(wynajem sceny, nagłośnienia, 

karuzel, bungee i innych atrakcji dla dzieci, wynagrodzenia artystów 

występujących na Festynie) 

 

 

24 400,00zł 

3 Wynajęcie agregatu prądotwórczego 2 214,00zł 

4 Usługa cateringowa, woda, napoje 1 137,96zł 

5 Ochrona imprezy 3 357,90zł 

6 Wynajem kabin TOI TOI wraz z serwisem 363,84zł 



7 Zabezpieczenie medyczne imprezy 340,00zl 

8 Występ zespołu „Kapela Łochowska” 935,00zł 

9 Opłata ZAIKS 1 956,70zł 

 Razem: 34 848,40zł 

 

Dożynki Gminno-Parafialne (organizacja imprezy oraz za kup nagród na konkursy 

rozstrzygni ęte na Do żynkach): 

1 Nagrody w konkursie „Ludzie, Pasje, Wartości…” (książki) 250,01zł 

2 Dyplomy dla rolników 3 782,25zł 

3 Nagrody (puchary) w konkursach 286,60zł 

4 Ubezpieczenie OC imprezy 59,30zł 

5 Nagrody (grille) w konkursie na wieniec dożynkowy 402,85zł 

6 Nagrody w konkursie „Rolnictwo to nasza pasja” 400,00zł 

7 Przewóz zespołu Małkinianki na występ 270,00zł 

8 Zabawy, animacje dla dzieci 3 500,00zł 

9 Ochrona imprezy 2 527,65zł 

10 Wynajem sceny i zadaszenia, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa 

techniczna 

 

6765,00zł 

11 Usługa cateringowa 511,00zł 

12 Zabezpieczenie medyczne imprezy 260,00zł 

13 Wynajem kabin TOI-TOI 363,84zł 

14 Opłata ZAIKS 677,98zł 

 Razem: 20 056,48zł 

Znaczący wkład w organizację Dożynek wniosły darowizny pieniężne na ten cel od sponsorów tj. 

okolicznych firm i przedsiębiorstw. Darowizny wpłacane na rachunek bankowy GOK (kwota 

10 850,00zł) częściowo pokryły wydatki związane z organizacją imprezy.  

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  zakup usług pozostałych składają się: 

- opłaty ZAIKS, 

- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 

- usługi elektryczne, 

- opłaty pocztowe, bankowe, za utrzymanie BIP, 



-  zakup licencji na programy, usługi informatyczne, 

- opłaty za TV, 

- konserwacja urządzeń 

- organizacja różnych imprez.  

 

Zobowi ązania niewymagalne na 31.12.2015 – 3 325,54zł 

Zobowi ązania wymagalne na  31.12.2015 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główn e) 

 na 31.12.2015 – 1 400,72zł  tj. doch. własne, w tym: wpłaty na  SKS i zaj ęcia 

organizowane przez GOK (1 388,14zł)  oraz kapitaliz acja odsetek (12,58zł).  

 

 


