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ZARZĄDZENIE NR 253/2017 
W Ó J T A GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 06 marca 2017 roku 

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnych 
Instytucji Kultury za 2016 rok. 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 -

Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie z wykonania planów finansowych 
Gminnych Instytucji Kultury za rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

§3. 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 253/2017 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 6 marca 2017 r. 

S P R A W O Z D A N I E 

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH 

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY DĄBRÓWKA 

ZA 2016 ROK 

Gminne Centrum hultury Gminna Biblioteka Publiczna 

DĄBhÓWhA 

Dąbrówka, 28.02.2017 r. 



S P R A W O Z D A N I E 

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE 

ZA 2016 ROK 

Gminno Biblioteka Publiczno 

DĄBhÓ¥tiA 

Dąbrówka, 28.02.2017 r. 



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 

za 2016 rok 

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego za 2016 rok. 

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce na 2016 rok został 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora. Na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się 
następująco: 

NAZWA 
PLAN WYKONANIE % 

WYKONANIA 

I. Przychody 
243.181,61 243.367,20 100,08 

II. Koszty 
234.726,00 233.665,20 99,55 

III. ZOBOWIĄZANIA 
ZA 2015 rok 

8.540,58 8.540,58 100,00 

IV. Rezerwa na pierwszy 
miesiąc działalności 2017r. 100,03 - -

RAZEM II + III+IY 243.366,61 242.205,78 99,52 
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Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 243.181,61 zł, na które składają się 
następujące pozycje: 

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % 
wykonania 

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 01.01.2016 r. 

8.601,61 8.601,61 

Zwrot niewykorzystanej dotacji 
do Organizatora 

-8.540,58 -8.540,58 

2480 Dotacja z budżetu na 
finansowanie działalności 
podstawowej 

235.540,58 235.540,58 100,00 

2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu 
otrzymana przez pozostałe 
jednostki sektora finansów 
publicznych 

6.500,00 6.500,00 100,00 

0830 Wpływy z prowadzonej 
działalności kulturalnej 1.185,00 1.185,00 100,00 

0970 Środki z 
innych źródeł 

Prowizja od 
Urzędu 
Skarbowego 80,00 80,59 100,74 

0970 Środki z 
innych źródeł 

Odsetki na 
rachunku 
bankowym 

80,00 80,59 100,74 

RAZEM 243.366,61 243.367,20 100,00 

W 2016 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 243.367,20zl co stanowi 100,0 
% zaplanowanych wpływów. 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. to kwota 8.601,61 zł. 

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana 
została w wysokości 235.540,58 zł tj. 100,0 %. 

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów 
publicznych to kwota 6.500,00 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej zgodnie z zawartą umową 
dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". 

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to kwota 1.185,00 zł, na którą składają 
się wpłaty od widzów spektakli teatralnych organizowanych przez Bibliotekę. 

Środki z innych źródeł stanowi prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja 
odsetek na rachunku bankowym w łącznej kwocie 80,59 zł. 
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Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 243.366,61 zł w tym: 
- 234.726,00 zł na bieżącą działalność Biblioteki w Dąbrówce i Filii w Józefowie, 

określoną w Statucie 
- 100,03 zł rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Biblioteki w 2017 roku 
- 8.540,58 zł zobowiązania za 2015 r. 

Realizacja kosztów w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 99,52 % założonego planu, tj. 
w wysokości 242.205,78 zł. Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich podział 
i przeznaczenie: 

II. KOSZTY BIEŻĄCE 
Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 
401-1 Zakup materiałów i wyposażenia 15.140,00 14.974,10 98,90 

401-2 Zakup energii 9.800,00 9.789,03 99,89 

401-3 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

24.000,00 24.000,00 100,00 

402-2 Zakup usług zdrowotnych 260,00 260,00 100,00 

402-3 Zakup usług pozostałych 21.517,22 21.488,75 99,86 

402-4 Zakup usług do sieci Internet 1.400,00 1.384,08 98,86 

402-5 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 
Telefonii stacjonarnej 

1.400,00 1.368,85 97,78 

404-1 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

121.667,23 121.667,23 100,00 

404-2 Wynagrodzenia bezosobowe 7.161,00 6.581,00 91,90 

405-1 Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczane do wynagrodzeń 

288,00 239,75 83,25 

405-2 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.424,67 22.424,67 100,00 

405-3 Składki na Fundusz Pracy 2.452,88 2.452,88 100,00 

405-4 Odpisy na zakł. f-sz świadczeń 
socjalnych 

3.775,00 3.732,90 98,88 

405-5 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 

1.300,00 1.262,85 97,14 

409-1 Podróże służbowe krajowe 730,00 629,51 86,23 

409-2 Różne opłaty i składki 1.410,00 1.409,60 99,97 

Razem koszty bieżące 234.726,00 233.665,20 99,55 

III. ZOBOWIĄZANIA ZA 2015 ROK 
Zobowiązania za 2015 rok 8.540,58 8.540,58 100,00 

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r. 
IV. Wydzielona rezerwa na pierwsze miesiące 

działalności w 2017 r. 
100,03 -

OGOŁEM II + III+ IV 243.366,61 242.205,78 99,52 
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Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 14.974,10 zł, czyli 
98,90 % założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych, 
zakup wydawnictw z zakresu literatury fachowej, druków bibliotecznych, znaczków 
pocztowych, prenumeratę czasopism (17), folię do obkładania książek, zdjęć dokumentujących 
działalność placówki, środków czystości oraz materiałów i artykułów spożywczych, 
dekoracyjnych dla dzieci biorących udział w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę 
m.in. Dzień Pluszowego Misia, Noc w Bibliotece. Na w/w kwotę składają się także: koszty 
zakupu papieru ksero, tonerów i tuszy do 2 drukarek, aktualizacji programu antywirusowego, 
3 dysków twardych i pamięci RAM (w celu modernizacji komputerów) oraz koszty zakupu 
urządzenia Access Point (przekaźnik WiFi). 

Na zakup energii dla Filii w Józefowie oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzania 
pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę wydano kwotę 9.789,03 zł, czyli 99,89 % 
założonego planu. 

W celu uzupełnienia oraz wzbogacenia księgozbiorów Biblioteki i Filii zakupiono 926 
książek oraz 94 dokumenty audiowizualne na łączną kwotę 24.000,00 zł, co stanowi 100,0 % 
założonego planu. 

Na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracownika rozdysponowano kwotę 
260,00 zł. 

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 21.488,75 zł, co stanowi 99,86 % 
planowanych wydatków. Są to środki przeznaczone na zapłatę za wynajem lokalu dla Filii 
w Józefowie, opłaty abonamentowe za odbiorniki radiofoniczne i RTV w Bibliotece i Filii, 
szkolenia okresowe Bhp pracowników GBP, przegląd gaśnicy, realizację 4 spektakli 
teatralnych dla dzieci, 10 koncertów Filharmonii Narodowej, 5 projekcji filmowych, 
2 warsztatów, spotkania autorskiego, opłacenie licencji na pokazy publiczne filmów 
z legalnych nośników wideo tzw. parasol licencyjny, druk kalendarzy promujących działalność 
Biblioteki, usługę administracji sieci komputerowej placówki i pełnienie zadań ASI, a także 
koszty prowizji i opłat za prowadzenie rachunku bankowego, usługę bankowości elektronicznej 
(Ecorponet), koszty przesyłek. 

Na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet wydano kwotę 1.384,08 zł, 
natomiast na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano kwotę 1.368,85 
zł. 

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki i Filii to kwota 121.667,23 zł, 
koszty składek poniesionych na rzecz ZUS wyniosły 22.424,67, składki na Fundusz Pracy to 
kwota 2.452,88 Ponadto w 2016 r. zostały rozliczone zobowiązania z roku 2015 w wysokości 
8.540,58, które dotyczyły kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników. 

Koszty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń to kwota 
239,75 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 
pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownik gospodarczy. 

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 6.581,00 zł, w ramach której finansowane 
było wynagrodzenie za konserwację i renowację księgozbioru podręcznego, wynagrodzenie za 
pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, oraz sprzątanie pomieszczeń 
Biblioteki, na czas nieobecności pracownika gospodarczego. 
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Dokonano również obowiązkowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 3.732,90 zł. 

Na szkolenia pracowników rozdysponowano kwotę 1.262,85 zł, natomiast na podróże 
służbowe krajowe rozdysponowano kwotę 629,51 zł. 

Koszty różnych opłat i składek to kwota 1.409,60 za ubezpieczenie księgozbioru 
i wyposażenia Biblioteki w Dąbrówce oraz Filii w Józefowie. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne. 
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Sprawozdanie z realizacji planu pracy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce za 2016 rok. 

I. Działalność biblioteczna. 

1. Zbiory biblioteczne 
Do 31.12.2016 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce wzbogacono 

0 644 woluminy. Zakupiono również 38 dokumentów audiowizualnych. W celu uzupełnienia 
księgozbioru Filii w Józefowie zakupiono 282 książki i 56 dokumentów audiowizualnych. 

Na dzień 31.12.2016 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce liczył 
15.392 woluminy, natomiast zbiory Filii w Józefowie to 6.412 książek. 

2. Czytelnicy 
Do dnia 31 grudnia 2016 roku, w obydwu placówkach zarejestrowano 792 czytelników, 

w tym 644 osoby to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, natomiast 148 
czytelników korzystało ze zbiorów Filii w Józefowie. 

3. Udostępnianie zbiorów. 
W Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono 8624 książki, 74 czasopisma oraz 

1014 dokumentów audiowizualnych. Na miejscu udostępniono 456 pozycji książkowych, 59 
czasopism oraz 227 dokumentów audiowizualnych. 

W sumie Bibliotekę odwiedziło 7.029 osób. (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu 
1 na zewnątrz.) 

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: 3.927 książek 
wypożyczonych na zewnątrz, 526 czasopism oraz 147 materiałów audiowizualnych. 
Na miejscu udostępniono 356 woluminów, 523 czasopisma oraz 113 dokumentów 
audiowizualnych. 

Liczba odwiedzin czytelników Filii to 1.909 osób. (odwiedziny z wypożyczeniem na 
miejscu i na zewnątrz.) 

4. Komputeryzacja Biblioteki. 
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce jest wprowadzony w 100%, na 

bieżąco wprowadzane są nowo zakupione pozycje. 

5. Działalność czytelni internetowej 
W czytelni internetowej Biblioteki w Dąbrówce znajdują się 2 stanowiska 

komputerowe. Korzystanie z komputera i zasobów sieci Internet jest bezpłatne. 
Do 31.12.2016 roku czytelnię odwiedziło 564 osoby, głównie uczniowie szkół 

podstawowych. 
Filia w Józefowie również dysponuje zestawem komputerowym (komputer + urządzenie 

wielofunkcyjne). Do 31.12.2016 r. liczba odwiedzin czytelni internetowej w Filii wyniosła 271 
osób. 
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I. Działalność kulturalna. 

1. Występy artystów Filharmonii Narodowej w ramach cyklu „Spotkania z muzyką". 

Spotkania z muzyką" to koncerty edukacyjne realizowane przez Filharmonię 
Narodową prezentujące muzykę polską oraz muzykę innych regionów świata. Podczas 
koncertów artyści przekazują uczniom wiadomości z zakresu historii muzyki, biografii 
wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na instrumentach 
muzycznych. Spotkania (10) organizowane były raz w miesiącu (styczeń - czerwiec, wrzesień 
- grudzień). Wzięli w nich udział uczniowie Gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie, oraz 
uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, Guzowatce i Wszeborach. Średnia 
liczba uczestników jednego koncertu to 150 osób. 

2. Projekcje filmowe 

W 2016 roku biblioteka zorganizowała 6 projekcji filmowych. 

Projekcie obejrzało ok 120 osób 

3. Spektakle teatralne: 

- „Polarna Przygoda" 

W ramach cyklu „Niedziela z rodziną" dzieci wraz z rodzicami obejrzały spektakl 
teatralny „Polarna Przygoda" w wykonaniu Teatru Katarynka. Bajka poruszała problemy 
ekologiczne naszej planety. 

Spektakl obejrzało 107 osób 
- „Czarodziejski koncert życzeń" 

Czarodziejski koncert życzeń to przedstawienie interaktywne, w którym dzieci 
aktywnie brały udział. 

Spektakl obejrzało 45 osób 

- „Bajka o leniwym Królu" - przedstawienie słowno - muzyczne 

Spektakl obejrzało 30 osób 

- „Rybak i Żuraw" 

Baśń, w której grały japońskie lalki wielkości dorosłego człowieka, ukazała dzieciom korzenie 
kultury dalekiego wschodu, z uniwersalnym morałem o karze, która spotyka nas za zło. 

Spektakl obejrzało 35 osób 
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4. Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola „Pod Wesołym Ekoludkiem" 
w Dręszewie z wizytą w bibliotece 

Bibliotekarka zapoznała przedszkolaków z zasadami przebywania w bibliotece. Dzieci 
dowiedziały się jak zostać czytelnikiem biblioteki, jak wygląda karta czytelnika i karta książki. 
Przedszkolaki mogły przejść między regałami i obejrzeć księgozbiór. Zwiedziły też 
wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych. Następnie wszyscy zeszli do sali widowiskowej GCK, 
gdzie obejrzeli bajkę pt. „Piorun i Magiczny Dom". 

W spotkaniu uczestniczyło 110 osób 

5. Lekcja biblioteczna + warsztaty „Jak powstaje książka" 

09 czerwca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z wizytą czytelniczą 
przyjechali uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach. 
Dzieci zwiedzały placówkę, zapoznały się z zasadami przebywania i korzystania z 
księgozbiorów Biblioteki. W trakcie wizyty odbyły się warsztaty pt. "Jak powstaje książka", 
które dały okazję do poznania całego cyklu tworzenia książki od pomysłu poprzez kolejne etapy 
powstawania, aż do produktu finalnego. Podczas zajęć dzieci pracując w grupach tworzyły 
swoje "mini-książki". Było to możliwe dzięki rekwizytom przywiezionym przez prowadzącą -
szablonom i prasie drukarskiej. W nagrodę za pracę i pomysłowość każdy uczestnik otrzymał 
upominek w postaci książki. 

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób 

6. "Starsi nie czytają? W młodych nadzieja!" 

10 czerwca o godzinie 10:00 na skwerze przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce odbyła się 
akcja: "Starsi nie czytają? W młodych nadzieja!", zorganizowaną przez Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, we współpracy z Gminną Biblioteką w 
Dąbrówce. Akcja zgromadziła dzieci w imię szczytnego celu - wspólnego czytania na świeżym 
powietrzu. Pogoda sprzyjała, chętnych nie brakowało, a akcja wzbudzała zainteresowanie 
przechodniów, którzy dostawali ulotki od uczestników, zapraszające do wspólnego czytania. 

W spotkaniu uczestniczyło 40 osób 
7. Czytanie to męska rzecz 

Spotkanie było jedną z imprez towarzyszących obchodom „Huzarzy w Kuligowie. 
Policjanci w Obronie Ojczyzny w Sierpniu 1920 r." - Celem spotkania była promocja 
czytelnictwa, mądre wychowanie przez czytanie, a zarazem budowanie więzi między ojcem, a 
dzieckiem, wypracowanie dobrych nawyków w rodzicielstwie. 

Spotkanie odbyło się w Skansenie w Kuligowie, gdzie dodatkową atrakcją dla 
uczestników był pokaz kowalstwa poprowadzony przez Mirosława Stęmpczińskiego, lekcja 
historyczna z opisem eksponatów, umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia z okresu Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku przeprowadzona przez Dariusza Senatora, oraz prezentacja 
multimedialna pod tytułem „Bużańskie ryby" przygotowana przez Jacka Żukowskiego. 
Spotkanie zorganizowane było przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, 
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Stowarzyszeniem Historyczno- Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich i Fundacji 
„Skrzydła Chwały". 

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób 

8. Projekcja filmu „Pilecki" 
W ramach obchodów 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej Biblioteka zorganizowała projekcję 

filmu „Pilecki". Po projekcji odbyło się spotkanie z odtwórcą głównej roli- aktorem Marcinem 
Kwaśnym. Zebrani podejmowali tematy dotyczące filmu, procesu jego powstawania, historii 
Witolda Pileckiego ale i samego aktora i jego poglądów do tak trudnego tematu. 

9. Dzień Pluszowego Misia 
W ramach Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia dzieci obejrzały spektakl 

teatralny pt. „Mądry miś po szkodzie". Po jego zakończeniu wszyscy z materiałów 
przygotowanych przez Bibliotekę mogli samodzielnie wykonać filcowe misiowe maski. 

W spotkaniu uczestniczyło 65 osób 

10. Noc w Bibliotece 

Na uczestników nocujących w Bibliotece czekało wiele atrakcji m.in. zabawy ruchowe i 
zumba kids, warsztaty wykonywania świec żelowych, gry planszowe i ruchowe, projekcje 
filmowe. Nie zabrakło elementów kulinarnych. Zarówno kolację jak i śniadanie uczestnicy 
przygotowywali pod nadzorem opiekunów m.in. dzieci wspólnie z paniami z KG W 
Dąbrowianki ulepiły pierogi. 

W spotkaniu uczestniczyło 50 osób 

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób 
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S P R A W O Z D A N I E 

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE 

ZA 2016 ROK 

Gminne Centrum Kultury 
D Ą B h Ó Y K A 

Dąbrówka, 28.02.2017 r. 



S P R A W O Z D A N I E 

z wykonania planu finansowego 
Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce za 2016 rok 

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
i realizacji planu pracy za 2016 rok . 

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2016 rok został opracowany 
i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum. Na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się 
następująco: 

NAZWA PLAN WYKONANIE % 
WYKONANIA 

I. Przychody 756.173,70 756.827,55 100,09 

II. Koszty bieżące 741.200,00 684.859,94 92,40 

III. Wydzielona rezerwa 
na pierwszy miesiąc 

działalności w 2016 r. 

14.973,70 - -

RAZEM II + III 756.173,70 684.859,94 90,57 



Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 756.173,70 zł. Składają się na nie następujące 
pozycje: 

I. PRZYCHODY 

Klasyfikacja Nazwa Plan 
Wykonanie % wykonania 

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 
01.01.2016 r. 

36.973,70 36.973,70 -

2480 Dotacja podmiotowa 
z budżetu Organizatora na 
finansowanie działalności 
podstawowej 

529.000,00 529.000,00 100,0 

Dotacja celowa z budżetu 
Organizatora na realizację 
wyznaczonych zadań 

40.000,00 40.000,00 100,00 

0830 
Wpływy z prowadzonej 
działalności kulturalnej 

150.000,00 150.667,50 100,45 

0960 Środki od osób fizycznych 

150.000,00 150.667,50 100,45 

0970 Środki z innych 
źródeł 

Prowizja od 
Urzędu 
Skarbowego 

200,00 186,35 93,18 

0970 Środki z innych 
źródeł 

Odsetki na 
rachunku 
bankowym 

200,00 186,35 93,18 

Razem 756.173,70 756.827,55 100,09 

W 2016 roku plan przychodów zrealizowano w wysokości 756.827,55 zł, tj. 100,09 % 
zaplanowanych wpływów. 

Stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 01.01.2016 r. to kwota 
36.973,70 zł. 

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej 
zrealizowana została w wysokości 529.000,00 zł tj. 100,0 %. 

Instytucja otrzymała również dotację celową z budżetu Organizatora w wysokości 40.000,00 
zł na sfinansowanie działań związanych z wydarzeniem kulturalnym pod nazwą „Huzarzy 
w Kuligowie", oraz na sfinansowanie działań związanych z wydarzeniem kulturalnym pod 
nazwą „VII Festiwal Aktywności Społecznej i kulturalnej Sołectw" 

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej oraz środki od osób fizycznych to 
kwota 150.667,50 zł, na którą składają się wpłaty uczestników uczęszczających na zajęcia 
stałe organizowane przez Centrum tj. języka angielskiego, języka angielskiego metodą Helen 
Doron, plastyczne, sekcja karate, zajęcia ZUMBY, tańca sportowego, baletu, warsztaty 
wokalne, warsztaty teatralne, szachy, nauki gry na instrumentach, a także wpłaty uczestników 
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ferii zimowych, akcji letniej, klubu kulturalnego oraz środki finansowe przekazane od 
sponsorów na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka. 

Środki z innych źródeł, czyli prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja 
odsetek na rachunku bankowym to kwota 186,35 zł. 

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 756.173,70 zł w tym: 
- na bieżącą działalność określoną w statucie GCK - 741.200,00 zł. 
- wydzielona rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Centrum w 2017 roku (do 

czasu uchwalenia budżetu i przekazania nowej dotacji) - 14.973,70 zł 

Realizacja kosztów w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 90,57% założonego 
planu, tj. w wysokości 684.859,94 zł. 

Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie: 
Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % 

wykonania 
II. KOSZTY BIEŻĄCE 

401-1-1 Zakup materiałów i wyposażenia 65.984,00 63.363,81 96,03 
401-1-2 Zakup energii 22.500,00 19.753,06 87,79 
402-1-2 Zakup usług zdrowotnych 320,00 290,00 90,63 
402-1-3 Zakup usług pozostałych 247.741,63 202.661,94 81,80 
402-1-4 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 

900,00 797,23 88,58 

402-1-5 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

1.500,00 1.473,58 98,24 

404-1-1 Wynagrodzenie osobowe 
pracowników 

245.188,49 245.188,49 100,00 

404-1-2 Wynagrodzenie bezosobowe 90.200,00 84.767,21 93,98 
405-1 Nagrody i wydatki nie zaliczane 

do wynagrodzeń 
280,00 239,75 93,00 

405-2 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

43.364,63 43.364,63 100,00 

405-3 Składki na Fundusz Pracy 5.039,75 5.039,75 100,00 
405-4 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
6.838,00 6.837,08 99,99 

405-5 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

3.313,00 3.312,75 99,99 

409-1-1 Podróże służbowe krajowe 2.250,50 2.043,69 90,81 
409-1-2 Różne opłaty i składki 5.780,00 5.726,97 99,08 

Razem koszty bieżące 741.200,00 684.859,94 92,40 

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności 2017 r. 14.973,70 - -

OGÓŁEM II + III 756.173,70 684.859,94 90,57 
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Koszty zakupu materiałów i wyposażenia to 63.363,81 zł, czyli 96,03 % założonego 
planu. Środki te zabezpieczyły wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki tj.: zakup 
materiałów kancelaryjnych i biurowych, zakup wydawnictw z zakresu literatury fachowej, 
znaczków pocztowych, środków czystości. 
Na w/w kwotę składają się także: 
- koszty zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych, art. budowlanych wykorzystanych 
do wykonania dekoracji sceny na imprezy, konkursy, uroczystości organizowane przez 
Centrum oraz do przeprowadzenia spotkań organizowanych w czasie ferii zimowych, balu 
karnawałowego, spotkania z okazji Dnia Kobiet, warsztatów wielkanocnych, Akcji letniej, 
warsztatów przedświątecznych. 
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć plastycznych 
- zakup szachownicy demonstracyjnej na potrzeby sekcji szachowej 
- koszty zakupu papieru ksero oraz materiałów biurowych przeznaczonych do wykonania 
zaproszeń, plakatów, ulotek, dyplomów, 
- koszty zakupu wiązanek i kwiatów na uroczystości patriotyczne, jak również 
wykorzystanych do dekoracji sceny 
- koszty zakupu nagród książkowych dla laureatów konkursów eliminacji gminnych: XVI 
Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi" oraz konkursów powiatowych: 
"XXXIX Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka", XXI Powiatowego Konkursu 
Sprawności Ortograficznej „Dyktando '2016", Konkursu Recytatorskiego twórczości Ks. J. 
Twardowskiego, Konkursu Literackiego „Liryki o Niepodległej" 
- koszty artykułów kosmetycznych, nagród rzeczowych (gry planszowe) i statuetek dla 
uczestników konkursu muzycznego „Skąd znam tą twarz" 
- koszt zakupu biało - czerwonych opasek na ramię oraz medali i wstążek dla uczestników 
biegu przełajowego z okazji obchodów 72. Rocznicy zrzutu żołnierzy Cichociemnych 
WELLER 2. KOŁAKÓW 44" 
- koszty zakupu zniczy oraz węża świetlnego led wraz z przetwornikiem napięcia do 
wykonania znaku Cichociemnych podczas obchodów 72. Rocznicy zrzutu żołnierzy 
Cichociemnych WELLER 2. KOŁAKÓW 44" 
- nagrody dla dzieci występujących podczas organizowanych imprez kulturalnych, nagrody 
do konkursów i zabaw, jak również koszty zakupu artykułów przeznaczonych do 
przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, 
warsztatach i imprezach organizowanych przez GCK, 
- koszty zakupu części i akcesoriów komputerowych, w tym programów antywirusowych F -
Secure Client, dwóch urządzeń Access Point (przekaźniki WiFi), odnowienia podpisu 
elektronicznego, koszty zakupu 1 licencji na program Adobe Photoshop, 6 licencji Microsoft 
Office 2016, zasilacza do komputera, dysku twardego, koszty zakupu tuszy do drukarek 
atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, 
W ramach wyposażenia zakupiono: figury szachowe plenerowe z planszą, namiot, 
komórkowy telefon służbowy, drukarki HP PhotoSmart dla specjalisty ds. działalności 
podstawowej, drukarki HP Officejet 7500 A dla specjalisty ds. reklamy, obrusy do sali 
widowiskowej, klimatyzator, kuchnię ceramiczną oraz akcesoria kuchenne, 45 szt. kamizelek 
odblaskowych dla uczestników wyjazdów organizowanych przez Centrum. 

Koszty zakupu energii tj. zużycie gazu i energii w pomieszczeniach zajmowanych 
przez Centrum to kwota 19.753,06 zł, czyli 87,79 % założonego planu. 

Koszty zakupu usług zdrowotnych - badania lekarskie okresowe pracowników to 
kwota 290,00 zł. 
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Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 202.661,94 zł co stanowi 
81,80 % założonego planu. Są to koszty usług wykonanych na rzecz GCK: 

- prowadzenia zajęć karate, tańca sportowego hip hopu, baletu, zumby oraz nauki gry na 
instrumentach muzycznych w miesiącach styczeń - czerwiec, wrzesień - grudzień oraz zajęć 
tanecznych, nauki języka angielskiego dla dzieci metodą Helen Doron w miesiącach 
październik - grudzień. 
- koszty organizacji i prowadzenia imprez oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury: 
—> Balu karnawałowego, 
—»koszty organizacji warsztatów cyrkowych i kulinarnych, zajęć zumby kids, wyjazdów do: 
teatru, kręgielni, parku trampolin, lokalnej stacji radiowej, na Stadion Narodowy oraz koszty 
usługi cateringowej dla dzieci biorących udział w akcji zimowej „Ferie z GCK"; 
-» realizacji programu kabaretowego z okazji Walentynek oraz 2 koncertów 
okolicznościowych; 
—> koszty realizacji warsztatów makijażu, pielęgnacji i manicure dłoni, pokazu tanecznego 
dla uczestniczek wieczoru „Babski wieczór", 
-» koszty organizacji obchodów, wynajmu lamp do oświetlenia terenu, wynajmu i serwisu 2 
kabin sanitarnych, wynajmu nagłośnienia, koszty organizacji i udostępnienia mieszkańcom 
„Miasteczka wojskowego, organizacji kuchni polowej dla uczestników biegu przełajowego 
Weller 2, koszty transportu lotniczego skoczków prezentujących skoki spadochronowe, 
zabezpieczenia medycznego, ochrony fizycznej i nadzoru nad terenem oraz koszty 
fotoreportażu w związku z organizacją obchodów Weller 2. Kołaków '44; 

wykonanie statuetki Cypriana Norwida, przeprowadzenie warsztatów aktorskich oraz 
fotorelacja XVI Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi" ; 

koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych dla dzieci, wynajmu i obsługi 
nagłośnienia, organizacji występów, programów artystycznych i stanowisk animacyjnych, 
zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie porządku i ochrona uczestników, wynajem i serwis 
2 kabin sanitarnych oraz fotorelacja festynu z okazji Dnia dziecka „Postaw na Rodzinę"; 
—> koszty organizacji potańcówki na powitanie lata, zabezpieczenia medycznego, ochrony 
imprezy, 
—>koszty organizacji warsztatów cyrkowych, koszty pobytu w gospodarstwie 
agroturystycznym (hodowla strusi afrykańskich), przeprowadzenie lekcji muzealnej w 
Narodowym Instytucie F. Chopina, organizacji zajęć edukacyjnych na terenie Muzeum 
Łazienek Królewskich, zorganizowania pobytu w Farmie Iluzji, Parku trampolin oraz Fun 
Parku Digiloo oraz przewóz autokarowy uczestników 5 wycieczek organizowanych w ramach 
„Akcji letniej" 
-> przygotowanie scenariusza i wykonanie inscenizacji „Szlak chwały 1920 - inspekcja 
Generała Hallera", 
—>przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji historycznej na temat Huzarów śmierci, 
przygotowanie i organizacja wystawy historycznej „Rok 1920. Huzarzy śmierci", wydruk 
i montaż tablicy informacyjnej odsłoniętej podczas imprezy, przygotowanie i wykonanie 
inscenizacji historycznej przedstawiającej walki Huzarów Śmierci podczas imprezy „Huzarzy 
w Kuligowie. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r." , zabezpieczenie medyczne 
obchodów, usługa cateringowa, 
-> wykonanie koncertu zespołu Jorgus podczas VII Festiwalu Aktywności Społecznej 
i Kulturalnej Sołectw, wynajmu namiotów na potrzeby imprezy 
—» wypożyczenie strojów na galę konkursu muzycznego „Skąd znam tą twarz" 
—» realizacji koncertu pieśni patriotycznych podczas obchodów Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę 
—> przygotowania i realizacji koncertu kolęd podczas rodzinnych warsztatów 
przedświątecznych 
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-»• koszty przewozu członków KGW na 3 imprezy o zasięgu powiatowym, przewozu dzieci 
i młodzieży biorącej udział w 4 konkursach na szczeblu powiatowym, oraz przewozu 
uczestniczek zajęć zumby na 2 maratony sportowe; 

koszty organizacji spotkania edukacyjnego „Plan filmowy", zwiedzania 
z przewodnikiem wystawy „Titanic", koszty zakupu biletów wstępu na wystawy, spektakle 
teatralne, musical oraz koszty przewozu członków Klubu Kulturalnego" działającego przy 
GCK w Dąbrówce; 
- koszty wykonania materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, folderów reklamowych, 
banerów, wydruków piankowych, kalendarzy promujących działalność jednostki) 
- koszty wykonania kroniki, wywołania zdjęć dokumentujących działalność GCK oraz 
wykonania reportaży fotograficznych z imprez organizowanych przez Centrum; 
- koszty administracji sieci komputerowej GCK, pełnienia funkcji ASI, obsługi strony 

internetowej www.gckdabrowka.net.pl i aktualizowania jej zawartości, koszty 
dofinansowania do studiów pracownika Centrum 

Na w/w kwotę składają się również koszty całodobowego monitorowania sygnału 
alarmowego świetlicy w Trojanach oraz budynku gminnego będącego siedzibą GCK; koszty 
aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego GCK, koszty naprawy termy gazowej, 
usługi serwisowej centrali telefonicznej GCK, koszty przeglądów technicznych gaśnic i 
hydrantu, 2 przeglądów systemu oddymiania, przeglądu elektrycznego i 
instalacji odgromowej oraz 5 -letniego przeglądu budowlanego budynku - siedziby GCK; 
koszty przeglądu gaśnic, przeglądów elektrycznych i instalacji odgromowych oraz rocznego 
przeglądu budowlanego w budynku świetlicy w Trojanach. 

Wydatki ponoszone w ramach usług pozostałych to także wydatki stałe tzn.: odprowadzanie, 
oczyszczanie i likwidacja ścieków, uiszczanie tantiem autorskich w ZAIKSIE, STOART-cie 
koszty przesyłek i opłat pocztowych, koszty prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie 
rachunku bankowego oraz usługę bankowości elektronicznej (eCorpoNet). 

Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to 
kwota 797,23 zł, czyli 88,58 % założonego planu. 

Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to 
kwota 1.473,58 zł. 

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Centrum wyniosły 245.188,49 zł, 
składki poniesione na ubezpieczenia społeczne 43.364,63 zł, natomiast składki na Fundusz 
Pracy to kwota 5.039,75 zł 

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 84.767,21 zł, w ramach których 
finansowane było: 
- wynagrodzenie dla instruktorów za prowadzenie warsztatów wokalnych, warsztatów 
teatralnych, szkółki szachowej, nauki języka angielskiego w miesiącach styczeń - czerwiec , 
wrzesień - grudzień; 
- wynagrodzenie za przygotowanie i sprzątanie sali gimnastycznej, w której odbywają się 
zajęcia karate, 
-wynagrodzenie za przygotowanie autorskiego przedstawienia teatralnego inspirowanego 
książką pt. „Piaskowy wilk", 
-wynagrodzenie za przeprowadzenie indywidualnych warsztatów teatralnych i przygotowanie 
koncertu „Alicja w krainie Baśni", 
-wynagrodzenie za malowanie buzi uczestnikom Balu karnawałowego „Kraina Lodu" oraz 
uczestnikom festynu z okazji Dnia Dziecka „Postaw na Rodzinę", 
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- wynagrodzenie za organizację i przeprowadzenie 3 warsztatów tematycznych dla kobiet 
podczas imprezy „Babski wieczór", 
-wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów dotyczących zasad komponowania stroików, 
malowania na porcelanie, wykonywania łowickich wycinanek oraz ozdabiania metodę 
decoupage podczas „Rodzinnych warsztatów wielkanocnych", 
-wynagrodzenie za przeprowadzenie autorskich warsztatów wokalnych oraz przygotowanie 
koncertu podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 
-wynagrodzenie za zorganizowanie strzelnicy dla uczestników obchodów 
Weller 2. Kołaków 44" , zapewnienie oprawy muzycznej obchodów oraz wynagrodzenie za 
opracowanie redakcyjne biogramów 7 żołnierzy Cichociemnych, 
-wynagrodzenie za przeprowadzenie spotkania „Od dialogu do rozmów-od filozofii do 
praktyki" dla członków Klubu Kulturalnego 
- honoraria dla 9 członków komisji konkursowych za ocenę uczestników oraz poprowadzenie 
warsztatów aktorskich, interpretacyjnych i artystycznych (XVI Konkurs Poetycki „Cyprian 
Norwid - Poeta Naszej Ziemi"), 
- wynagrodzenie za opracowanie scenariusza, przeprowadzenie warsztatów malowania na 
porcelanie podczas wakacyjnego spotkania "Dzień z Norwidem" 
- wynagrodzenie za napisanie i zredagowanie materiałów promocyjnych, informacji 
prasowych, ogłoszeń i materiałów dla konferansjera, opracowanie treści merytorycznej oraz 
projektu graficznego tablicy poświęconej historii Huzarów Śmierci i ich udziale w walkach w 
Kuligowie w sierpniu 1920 roku, wynagrodzenie za obróbkę i montaż kamienia z tablicą 
pamiątkową, za wykonanie ekspozycji stalowej do tablicy informacyjnej, za przygotowanie 
i odczytanie 2 referatów tematycznych w ramach panelu historycznego, za występ artystyczny 
orkiestry dętej oraz za nagłośnienie części oficjalnych i panelu historycznego oraz 
fotograficzne udokumentowanie przebiegu imprezy „Huzarzy śmierci w Kuligowie " 
- wynagrodzenie za przeprowadzenie indywidualnych autorskich warsztatów wokalnych 
i teatralnych 12 laureatami castingu „Skąd znam tą twarz 3" 
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów ozdabiania bombek choinkowych, 
wykonywania bombek metoda decoupage, wykonywania ozdób choinkowych metodą cotton 
balls podczas Rodzinnych warsztatów przedświątecznych 
- wynagrodzenie za wykonanie fotoreportażu podczas konkursów i spotkań organizowanych 
przez Centrum, 
- wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas imprez 
organizowanych przez GCK 

Koszty nagród i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń to kwota 
239,75 z tytułu wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracownika 
gospodarczego, natomiast koszty poniesione z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych to kwota 6.837,08 zł. 

Na szkolenia pracowników wydano kwotę 3.312,75 zł 

Na krajowe podróże służbowe pracowników wydano kwotę 2.043,69 zł. 

Środki wydatkowane w ramach różnych opłat i składek to kwota 5.726,97 poniesiona 
na roczną składkę członkowską na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego", koszty ubezpieczenia budynku- siedziby GCK od ognia i innych żywiołów, 
koszty ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu komputerowego Gminnego Centrum Kultury, 
koszty ubezpieczenia budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach, koszty ubezpieczenia OC 
Organizatora imprez plenerowych: Weller 2. Kołaków 44" , festyn z okazji Dnia Dziecka 
„Postaw na Rodzinę", VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw oraz koszty 
ubezpieczenia uczestników zajęć stałych organizowanych przez GCK i innych osób 
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korzystających z usług instytucji, koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek 
organizowanych podczas akcji zimowej i letniej. 

Wydatki poniesione w 2016 roku, związane z zarządzaniem budynku świetlicy 
wiejskiej w Trojanach to kwota 4.880,88 zł. Składają się na nią koszty rocznego przeglądu 
budowlanego budynku, przegląd techniczny gaśnic, koszty całodobowego monitorowania 
sygnału alarmowego świetlicy oraz interwencji patroli ochronnych w przypadku sygnału 
naruszenia bezpieczeństwa obiektu, ubezpieczenia nieruchomości. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE 

ZA 2016 r. 

I. ZAJĘCIA STAŁE 

- zajęcia języka angielskiego, uczestniczyły w nich dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 
lat; uczestnicy podzieleni byli na grupy wiekowe z uwzględnieniem stopnia znajomości 
języka; 

- zajęcia języka angielskiego metodą Helen Doron, zajęcia odbywały się raz w tygodniu, 
uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 4 lat. Kurs Helen Doron English opiera się na 
naturalnej nauce języka- poprzez zabawę i tworzenie naturalnych przyjaznych sytuacji do 
rozwoju dziecka. Zajęcia w całości prowadzone po angielsku w małych grupach. 

- szachy - zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu. Brały w nich udział dzieci w wieku od 6 do 
11 lat. Uczestnicy mieli możliwość rozwijania logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, nauki 
podejmowania decyzji jak również przegrywania i wygrywania. 

- zajęcia hip hop, odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania 
tańca nowoczesnego -hip - hopu, jazz i dodatkowo elementów akrobatyki. Uczestniczyły w 
nich dzieci w wieku od 4 do 13 lat; 

- zajęcia baletu, odbywały się dwa razy w tygodniu. Brały w nich dzieci w wieku od 5 do 9 
lat. Uczestniczki miały możliwość rozbudzenia zamiłowań tanecznych, wyrobienia 
koordynacji ruchowej i kształtowania prawidłowej sylwetki. 

- zajęcia taneczne, odbywały się raz w tygodniu, uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 6 
lat. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania różnych form tańca nowoczesnego m.in. 
disco dance, hip - hop, jazz, dance show i dodatkowo elementów akrobatyki. 

-zajęcia indywidualne nauki na instrumentach muzycznych, odbywały się raz w tygodniu. 
Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Program zajęć obejmował 
naukę gry na gitarze klasycznej lub instrumentach klawiszowych, kształcenie słuchu 
muzycznego oraz rozwój umiejętności muzycznych. 

- zajęcia wokalne, odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy zajęć pracowali nad emisją 
głosu, dykcją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. 

- zajęcia teatralne, odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone były w formie 
warsztatów, miały na celu rozwijanie ekspresji, pomoc w wyrażaniu emocji i uczuć. 
Uczestnikami były dzieci w wieku 7-10 lat. 

- zajęcia karate, prowadzone przez instruktora Międzyszkolnego Klubu Karate Kyokushin 
z Radzymina obejmowały ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Spotkania 
odbywały się dwa razy w tygodniu, brały w nich udział dzieci w wieku od 5 do 16 lat; 

- zajęcia zumby zajęcia dla dorosłych prowadzone przez instruktorkę zumby. Był to 
ogólnorozwojowy trening łączący ze sobą elementy tańca latynoamerykańskiego i aerobiku. 
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- plastyka zajęcia podczas których dzieci poznają różne techniki malarskie, rysunkowe, 
rękodzielnicze oraz formy przestrzenne. 

II. Klub Kulturalny 

Spotkania w których udział wzięli członkowie Klubu Kulturalnego: 

Jak wygląda praca przy produkcji filmu ( 29.02.2016) 

Członkowie Klubu Kulturalnego zwiedzili Wytwórnię Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych w Warszawie, jednej z najstarszych instytucji filmowych w Polsce. Uczestnicy 
wycieczki wzięli udział w warsztatach charakteryzatorskich oraz w lekcji o zawodach 
związanych z pracą nad filmem. 

Warsztaty „Od dialogu do rozmowy, czyli od filozofii do praktyki" ( 31.03.2016) 

Członkowie Klubu Kulturalnego wzięli udział w warsztatach pod hasłem „Od dialogu do 
rozmowy, czyli od filozofii do praktyki". Zajęcia poprowadziła Jolanta Denejko - reżyser 
teatralny, absolwentka krakowskiej PWST. Zajęcia odbyły się w sali sportowej Gminnego 
Centrum Kultury. 

Wystawa „Titanic the Exhibition" w Warszawie (28.04.2016) 

Członkowie Klubu Kulturalnego obejrzeli wystawę pt. „Titanic the Exhibition" w 
warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Na wystawie „Titanic the Exhibition" mieli okazję 
obejrzeć ponad 200 eksponatów wydobytych z wraku statku, a także wiele rekonstrukcji 
wnętrz - między innymi kajut pasażerów pierwszej czy trzeciej klasy. 

„Król Lear" w Teatrze Polskim (22.05.2016) 

Wyjazd do Teatru Polskiego na przedstawienie autorstwa Williama Szekspira pt. „Król Lear". 
Spektakl wyreżyserował Jacąues Lassalle, a w roli tytułowej wystąpił Andrzej Seweryn. 

III. KONKURSY, IMPREZY. UROCZYSTOŚCI 

1. Karnawałowy maraton zumby (16.01.2016) 

Gminne Centrum Kultury zorganizowało transport dla uczestniczek zajęć zumby na 
karnawałowy maraton zumby w Warszawie. 

2. Koncert karnawałowy „Alicja w krainie czarów" (17.01.2016) 

W Sali widowiskowej GCK w Dąbrówce odbył się Koncert Karnawałowy pt. „Alicja w 
krainie Baśni". Na scenie zaprezentowali się uczestnicy sekcji wokalnej prowadzonej przez 
Izabelę Lewandowską. Musical reżyserowała Zofia Schwinke. 
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3. Dzień Dawcy Szpiku (24.01.2016) 

Dzień Dawcy Szpiku został przeprowadzony z inicjatywy Fundacji DKMS, we współpracy z 
Urzędem Gminy oraz Publicznym Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce. W ciągu kilku 
godzin w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych zarejestrowało się ok 70 osób 
z terenu naszej gminy. Wydarzeniami towarzyszącymi była projekcja filmowa dla dzieci 
i Koncert Warszawskiej Kapeli z Targówka „Spotkanie z Warszawą w piosence". 

4. Bal Karnawałowy (31.01.2016) 

Bal karnawałowy dla dzieci rozpoczynał ferie zimowe z GCK. Tematem przewodnim 
imprezy była Kraina Lodu. Animatorzy w strojach Olafa i Elzy poprowadzili zabawy 
integracyjne dla rodzin. Podczas balu zaprezentowała się sekcja baletu GCK. Dodatkowymi 
atrakcjami były darmowe stoiska: malowania buzi i waty cukrowej. 
W balu uczestniczyło około 150 dzieci. 

5. Ferie z GCK 

Akcja zimowa przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 3 spotkań, odbywających się w Gminnym Centrum 
Kultury w Dąbrówce. Odbyło się również 5 wycieczek do Warszawy. Zajęcia były 
organizowane od 02.02.2016 do 11.02.2016 r. 

Spotkania zorganizowane przez Centrum to: 

1. Wycieczka do Teatru „Guliwer" (02.02.2016) 
Pierwszy wspólny wyjazd uczestników ferii odbył się do Warszawskiego Teatru Guliwer na 
spektakl „ Kot w butach". 

2. Wycieczka do Radio Fama i Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości 
w Wołominie (03.02.2016) 
W radio uczestnicy zwiedzali pomieszczenia, mogli wcielić się w rolę prowadzącego audycję 
radiową oraz osoby, z którą był przeprowadzany wywiad. Ponadto pracownicy Radia 
opowiadali o swojej pracy oraz jej zaletach. W Powiatowym Centrum Dziedzictwa 
i Twórczości uczestników zwiedzali wystawę starych pojazdów. 

3. Wycieczka do „Hangaru 646" ( 04.02.2016) 
Hangar 646 to ogromny park trampolin. Dzieci wykonywały różne akrobacje i ćwiczyły 
swoje umiejętności pod okiem wyszkolonego trenera. 

4. Zajęcia kulinarne w GCK i projekcja filmowa (05.02.2016) 
Podczas zajęć kulinarnych dzieci samodzielnie przygotowywały ciasto na naleśniki. Podczas 
ich smażenia odbyła się projekcja filmowa „ Hugo i łowcy duchów". Po filmie wszyscy , pod 
okiem pracowników GCK przygotowywali farsz i kończyli swoje dania. 

5. Wyjazd do kręgielni „7club" (08.02.2016) 
Uczestnicy zostali zaznajomieni z zasadami gry w kręgle. Do dyspozycji mieli cztery tory. 
Dzieci tego dnia miały zapewniony posiłek w postaci pizzy. 

6. Warsztaty cyrkowe w GCK (09.02.2016) 
Wspólne zabawy animacyjne przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów 
przeplatane były testami sprawnościowymi. 
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7. Wystawa klocków lego na Stadionie Narodowym (10.02.2016) 
Dzieci oglądały wystawę z klocków lego i korzystały z Fun Parku. Tam miały do dyspozycji 
m.in.: strefę gier LEGO na Play Station 4, Auto Jump - skocznie dla samochodów oraz 
zjeżdżalnie samochodowe. 

8. Zajęcia sensoplastyki i zumby kids (11.02.2016) 
Dzieci rozpoczęły zajęcia godzinna lekcją zumby kids. Następnie odbyła się lekcja 
sensoplastyki. Polegała ona na zabawie z wykorzystaniem naturalnych produktów takich jak 
mąka, mleko, barwniki spożywcze, ziarna, aromaty i inne naturalne produkty. 

W akcji zimowej udział wzięło łącznie ok 260 dzieci. 

6. Śmiech to zdrowie! (13.02.2016) 

Z okazji walentynek na scenie GCK wystąpił Kabaret z Konopi. Na swoim koncie mają takie 
osiągnięcia jak zwycięstwo w Finale PAKA 2011, Grand Prix i nagroda za najlepszy skecz na 
Sieradzkiej Kuźni Kabaretowej, 1 miejsce i Nagroda Publiczności na Łódzkich Spotkaniach 
Kabaretowych. 

7. XV Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Józefowie (20.02.2016) 

XV Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Józefowie zgromadziło ponad 180 
zawodników karate. Dąbrówkę reprezentowało 6 uczestników z czego 4 z nich stanęło na 
podium. 

8. Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym 
i Przedsiębiorczości (25.02.2016) 

W olimpiadzie zorganizowanej przez MODR Oddział Siedlce - Terenowy Zespół Doradczy w 
Wołominie, Gminę Dąbrówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce udział wzięły 
gospodynie wiejskie prowadzące gospodarstwa domowe oraz członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Dąbrówka. Uczestniczki musiały odpowiedzieć na 40 pytań 
testowych z zakresu unowocześniania gospodarstwa domowego, bezpieczeństwa żywności 
i żywienia, estetyki w domu i zagrodzie, przedsiębiorczości pozarolniczej, turystyki wiejskiej, 
produktu regionalnego i tradycyjnego. Olimpiada była formą szkolenia, popularyzującą 
wiedzę oraz integrującą i aktywizującą społeczność wiejską. 

9. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (01.03.2016) 

1 marca w Kościele Miłosierdzia Bożego w Józefowie odbyła się Msza Święta w intencji 
Ojczyzny i poległych w Jej obronie. Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się na pobliski 
cmentarz gdzie złożono kwiaty na grobie nieznanego żołnierza oraz pod Pomnikiem Chwały 
Oręża Polskiego w Kolakowie. 

10. Maraton zumby z okazji Dnia Kobiet (05.03.2016) 

5 marca w warszawskim OSiR odbył się 3 godzinny maraton zumby pod hasłem Dnia Kobiet. 
GCK zorganizowało transport uczestniczek na maraton. 
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11. Babski wieczór w GCK (05.03.2016) 

GCK zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Rozpoczęło się ono wykładem 
motywacyjnym na temat potęgi słów i myśli. Dodatkowymi atrakcjami był: pokaz kreowania 
wizerunku i tańców latino. Panie mogły korzystać dowolnie z trzech stref: wizażu, manicuru 
i dobrego wyglądu, Specjalistki doradzały w kwestiach urody. 

12. Rodzinne warsztaty wielkanocne (13.03.2016) 

GCK zorganizowało rodzinne warsztaty wielkanocne podczas których uczestnicy skorzystali 
z siedmiu stanowisk, na których mogli stworzyć stroiki świąteczne, palmy wielkanocne, 
pomalować porcelanę, zaprojektować karty świąteczne oraz stworzyć wycinanki ludowe. Do 
dyspozycji uczestników były także pisanki, które mogli dekorować z wykorzystaniem 
różnych technik, babeczki do ozdabiania wg własnego pomysłu bądź gipsowe figurki do 
pomalowania. Przy każdym stanowisku czuwał wyszkolony instruktor lub artysta 
rękodzielnik. 

13. Gminne eliminacje 39. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka" 
(18.03.2016 i 04.04.2016) 

18 marca w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się lokalne eliminacje do 39. 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka". Wzięli z w nich udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrówka. GCK ufundowało nagrody książkowe 
dla zdobywców 3 miejsc w każdej kategorii. 
4 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje 39. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka". GCK zapłaciło za przewóz uczestników na Konkurs. 

14. WELLER 2. KOŁAKÓW 44" (09.04.2016) 
Z okazji obchodów 72. rocznicy zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą 
„Imbryk" pod Kołakowem zorganizowano imprezę plenerową „WELLER 2. KOŁAKÓW 
"44". W jej ramach odbyły się biegi przełajowe w 4 kategoriach wiekowych- każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal. Kolejnymi ważnymi punktami obchodów było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego i utworzenie „Gapy"- znaku 
Cichociemnych ze zniczy przez uczestników imprezy. Obchodom towarzyszyły: skoki 
spadochronowe, ognisko i wystawa poświęcona żołnierzom Cichociemnym i lokalnym 
bohaterom. 

Obchody Weller 2. Kołaków '44 upamiętniające 72 rocznicę zrzutu żołnierzy Cichociemnych 
na placówkę odbiorczą „Imbryk" pod Kołakowem zorganizowano przy współpracy Wójta 
Gminy Dąbrówka, Gminnego Centrum Kultury, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego MUKS Dąbrówka, Fundacji „Sprzymierzeni z GROM", GROM Group -oraz 
Jarosława Dąbrowskiego - radnego miasta Kobyłki 

15. Wieczór patriotyczny „W hołdzie Bohaterom Armii Krajowej i Żołnierzom 
Wyklętym - Bohaterom Niezłomnym (15.04.2016) 

15 kwietnia w sali widowiskowej GCK odbył wieczór patriotyczny „W hołdzie Bohaterom 
Armii Krajowej i Żołnierzom Wyklętym - Bohaterom Niezłomnym, który poprowadzili 
członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Radzyminie. Wieczór zaszczycił 
swoją obecnością Pan Andrzej Pilecki - syn Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

13 



16. Złota Liga Mazowiecka w Siedlcach (16.04.2016) 

Spośród 190 zawodników z całego Mazowsza, Dąbrówkę reprezentowało 7 uczestników. 
Dwóch z nich zdobyło złote medale w swoich kategoriach wagowych. 

17. Gminne eliminacje Powiatowego Konkursu Sprawności Ortograficznej „Dyktando 
2016" (26.04. i 6.05.2016) 

Do dyktanda przystąpiło 9 uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w 
Dąbrówce. GCK ufundowało nagrody książkowe dla zdobywców 5 najlepszych wyników. Ci 
uczniowie reprezentowali gminę na finałowym Dyktandzie które odbyło się 6 maja w 
Mareckim Ośrodku Kultury, do którego transport ufundowało GCK. 

18. 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (03.05.2016) 

W Dąbrówce odbyły się obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody 
tradycyjnie rozpoczęły się przemarszem jednostek OSP oraz szkolnych pocztów 
sztandarowych do Kościoła p.w. Krzyża Świętego w Dąbrówce. Po wspólnej modlitwie odbył 
się koncert pieśni patriotycznych pt. „Majowa Jutrzenka". Obchody zakończono złożeniem 
kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych w miejscach pamięci: pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki, na grobie żołnierzy z 1939 r. i pod Dębem Pamięci upamiętniającym 
postać porucznika Zygmunta Siennickiego, zamordowanego w Charkowie w 1940 r. 

19. Gminne eliminacje do XVI Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej 
Ziemi (27.04.2016) 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 15 uczniów z pięciu placówek oświatowych: 
szkoły w Dąbrówce, Józefowie oraz szkoła we Wszeborach. Komisja w składzie: Joanna 
Trzcionka - pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Jolanta Denejko - reżyser teatralny oraz Urszula Przetacka - pracownik GCK 
w Dąbrówce zakwalifikowała do powiatowego etapu konkursu 9 uczestników. Zarówno 
laureaci jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Laureaci eliminacji 
gminnych mieli możliwość skorzystania z warsztatów recytatorskich i teatralnych 
przygotowujących do ich etapu powiatowego. 

20. XXII Otwarty Konkurs wokalno - muzyczny „Debiuty 2016" (05.05.,06.05. i 
10.05.2016) 

W dniach 5,6 oraz 10 maja br. w Domu Kultury „ Świt" miał miejsce XXII otwarty konkurs 
wokalno - muzyczny „Debiuty 2016". Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce w konkursie 
reprezentowało dwoje podopiecznych sekcji wokalnej prowadzonej przez Izabelę 
Lewandowską. Jeden z nich zajęło 3 miejsce w swojej kategorii. 

21. XVI Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi" (18.05. i 19.05.2016) 

18 i 19 maja odbyły się przesłuchania uczestników 16. Konkursu Poetyckiego „Cyprian 
Norwid Poeta Naszej Ziemi" organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. 
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik oraz Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski. 
W organizację konkursu włączyło się także Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury 
Powiatu Wołomińskiego oraz biblioteki i szkoły, które poprzez przeprowadzone eliminacje 
wyłoniły swoich reprezentantów. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników ze szkół 
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podstawowych, gimnazjalnych i średnich przede wszystkim z terenu powiatu wołomińskiego, 
ale także węgrowskiego (gm. Łochów). Przesłuchania odbywały się w trzech kategoriach: 
recytacji, teatrze jednego aktora i poezji śpiewanej. Uczestnicy byli oceniani przez 
profesjonalistów z poszczególnych dziedzin: aktorów, norwidologów, muzyków oraz 
polonistów. Po przesłuchaniach, dla wszystkich uczestników odbyły się warsztaty aktorskie 
i interpretacyjne prowadzone przez członków komisji. Przesłuchania zakończyły się 
ogłoszeniem listy laureatów oraz wręczeniem nagród książkowych i dyplomów pozostałym 
uczestnikom konkursu. Nagrody za udział w konkursie ufundował Starosta Wołomiński, 
w ramach honorowego patronatu. 

22. Finał Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi" (23.05.2016) 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów w Kościele Parafialnym w Dąbrówce, pod 
tablicą upamiętniającą chrzest Poety oraz na cmentarzu parafialnym, na symbolicznym grobie 
Matki Norwida. W ceremonii wzięli udział: Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy 
Dąbrówka, Stanisław Wójcik - dyrektor Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce 
wraz z Pocztem Sztandarowym Szkoły oraz delegacją uczniów, laureaci konkursu wraz z 
opiekunami. W dalszej części programu wszyscy zgromadzili się w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury. Na gości czekała krótka prezentacja multimedialna ukazująca 
przebieg przesłuchań konkursu i emocji im towarzyszących. Nagrody laureatom wręczali: 
Adam Łossan - Wicestarosta Wołomiński, Piotr Orzechowski - Wójt Gminy Strachówka, 
Dariusz Kokoszka - Wójt Gminy Jadów, Rafał Mathiak - Wójt Gminy Klembów, Agnieszka 
Gryglas - Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Gminy Dąbrówka. 
Tradycją konkursu jest Nagroda specjalna - statuetka Cypriana Norwida, przyznawana za 
wybitną interpretację utworu Poety. Wyjątkowo, w tym roku zostały przyznane dwie takie 
nagrody. 

23. Rodzinny Dzień Dziecka „Postaw na rodzinę" (05.06.2016) 

5 czerwca 2016 r. w Dąbrówce odbył się Rodzinny Dzień Dziecka pod hasłem "Postaw na 
rodzinę." W myśl ogólnopolskiej kampanii zorganizowane zostały atrakcje przewidziane dla 
całych rodzin. Bohaterami imprezy były postacie z bajki „Gumisie"- przebrani animatorzy 
którzy prowadzili, konkursy, zabawy i stoiska animacyjne. Na scenie zaprezentowały się 
dzieci z Przedszkola Samorządowego „ Pod Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce oraz młodzież z Publicznego 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. Swoje pokazy na scenie zaprezentowały 
też różne sekcje Gminnego Centrum Kultury; balet, karate, wokal oraz zumba. Finałowym 
występem był koncert największych hitów Michaela Jacksona. Na terenie imprezy 
przygotowano wiele darmowych stoisk dla dzieci. Każdy mógł zostawić swój ślad na 
stanowisku artystycznym, odbyły się warsztaty ceramiczne, szachowe z wykorzystaniem 
dużej szachownicy, na stoisku z kapeluszami dzieci mogły dowolnie przystroić sobie 
kapelusz. Atrakcją dla całej rodziny było też stoisko z majsterkowaniem. Zorganizowano 
stoisko z malowaniem włosów i twarzy. Goście otrzymywali ulotki na temat rodziny, oraz 
tematyczne naklejki. 

24. Spotkanie podsumowujące 72. rocznicę zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę 
odbiorczą „Imbryk" pod Kołakowem (10.06.2016) 

Wzięli w nim udział przedstawiciele organizatorów, władz samorządowych, szkół i jednostek 
OSP z terenu gminy oraz firm zaangażowanych w organizację imprezy. Danuta Bałuk, 
wdowa po gen. Stefanie Bułuku, pseud. Starba była gościem honorowym spotkania. Pani 
generałowa przekazała na ręce dyrektor Anny Manieckiej albumy fotograficzne autorstwa 
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swojego męża Stefana Bałuka. Oba woluminy zadedykowała: „W imieniu mojego męża do 
młodzieży, którą kochał. Jego zawołanie: „do przodu i nigdy inaczej!". 

25. Turnieje szachowe o puchar dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wołominie 
(11.06. i 12.06.2016) 

W Miejskim Domu Kultury w Wołominie, 11 oraz 12 czerwca miały miejsce Turnieje 
Szachowe, na których szachiści walczyli o Puchar Dyrektora MDK-u. Gminę Dąbrówka 
reprezentowało 5 uczestników z czego każdy zajął wysokie miejsce. 

26. Spektakl teatralny sekcji GCK (21.06.2016) 

W sali widowiskowej GCK odbył się spektakl teatralny przygotowany przez uczestników 
sekcji teatralnej. 

27. Potańcówka w klimacie country (2.07.2016) 

2 lipca w Dąbrówce odbyła się potańcówka stylizowana na dziki zachód. Poprowadziła ją 
grupa Fastąuad, a oprócz części tanecznej, każdy mógł wziąć udział w tematycznych 
konkursach. 

28. Akcja letnia (4-15.07.2016) 

Akcja obejmowała jedno spotkanie w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce oraz 5 
wyjazdów. Zajęcia organizowane były w dniach od 4.07.2016r. do 15.07.2016r. 

Spotkania zorganizowane przez Centrum to: 

1. Wycieczka do Strusiej Fermy (04.07.2016) 
Pierwszy wyjazd odbył się do Strusiej Fermy zlokalizowanej w Piasecznie. Uczestnicy 
posłuchali informacji na temat hodowli strusi oraz innych zwierząt. 

2. Wycieczka do Muzeum Chopina i do Łazienek Królewskich (06.07.2016) 
W Muzeum Chopina uczestnicy wycieczki poznali aspekty życia i twórczości Fryderyka 
Chopina. Natomiast w Łazienkach Królewskich atrakcją była gra terenowa, a także 
zwiedzanie m.in. Ogrodu Królewskiego, Ogrodu Romantycznego i Nowego Ogrodu 
Chińskiego. 

3. Wycieczka do Farmy Iluzji (08.07.2016) 
Podczas wizyty w Farmie Iluzji dzieci zwiedziały teren zawierający miejsca iluzjonistyczne, a 
także wzięły udział w pokazie iluzji. 

4. Zwariowane animacje w GCK i projekcja filmowa (11.07.2016) 
Podczas zajęć dzieci mogły podjąć wyzwanie m.in. w żonglowaniu, chodzeniu na szczudłach 
i zabawie z chustą klanzą. Na zakończenie wspólnie obejrzeli film pt. „ Bella i Sebastian". 

5. Wycieczka do „Hangaru 646" (13.07.2016) 
Hangar 646 to ogromny park trampolin. Dzieci wykonywały różne akrobacje i ćwiczyły 
swoje umiejętności pod okiem wyszkolonego trenera. 

6. Wyjazd do Funparku Digiloo (15.07.2016) 
Wycieczka do parku rozrywki, w którym znajdowały się m.in. zjeżdżalnie, trampoliny. 
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30. Czytanie to męska rzecz (7.08.2016) 

Spotkanie zorganizowane wraz z Gminną Biblioteką Publiczną odbyło się w Skansenie 
w Kuligowie. Celem spotkania była promocja czytelnictwa, wychowanie przez czytanie oraz 
budowanie więzi między ojcem i dzieckiem. Dodatkowymi atrakcjami były: pokaz 
kowalstwa, a także lekcja historyczna. 

31. Inspekcja gen. J. Hallera przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce 
(14.08.2016) 

W ramach „Szlaku chwały 1920 roku" dokonano inspekcji miejsc pamięci związanych z 
Bitwą Warszawską 1920 roku. Łącznie odwiedzono 12 miejsc pamięci, w tym 10 w 
miejscowościach położonych na terenie powiatu wołomińskiego, z czego Dąbrówka była 
ostatnim etapem inspekcji. Wizji lokalnej dokonał gen. Józef Haller w asyście swojego 
adiutanta i oficera operacyjnego. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, 
odbyła się projekcja filmu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Po projekcji odbyło się spotkanie 
z odtwórcą głównej roli- aktorem Marcinem Kwaśnym. 

32. Huzarzy w Kuligowie (20.08.2016) 

20 sierpnia 2016 r. upamiętniono wydarzenia, które miały miejsce w Kuligowie w 1920 r. 
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji - Mariusza Błaszczaka. Obchody rozpoczęto Mszą Św. Po jej zakończeniu 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się na miejsce, gdzie została odsłonięta tablica 
upamiętniająca udział polskich policjantów w walkach z nawałą bolszewicką. Na terenie 
Skansenu w Kuligowie odbył się panel historyczny. Ostatnim etapem imprezy było 
odtworzenie walki z bolszewikami sprzed 96 lat z narracją historyczną. Imprezie towarzyszył 
piknik policyjny: m.in. mobilne miasteczko ruchu drogowego, mobilny posterunek, pokaz 
Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz wystawa sprzętu 
jednostek OSP w gm. Dąbrówka. 

33. VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw (3.09.2016) 

3 września w Dąbrówce odbył się Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, w 
którym wzięło udział siedem sołectw członkowskich LGD. Każe z nich oceniane było w 
trzech kategoriach: prezentacji stoiska, smakach i kuchni regionalnej oraz występach 
scenicznych, a ocen dokonywali powołani członkowie Kapituł. Atrakcją festiwalu był też 
występ zespołu Jorrgus. Goście przybyli na imprezę mogli zwiedzać stanowiska sołectw oraz 
próbować przygotowanych przez nie potraw. 

34.195. Rocznica urodzin i chrztu Cypriana Kamila Norwida (23.09.2016) 

W ramach rocznicy odbyła się Msza Święta. Oddano hołd artyście składając kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą chrzest Norwida oraz na symbolicznym grobie matki poety, na 
cmentarzu parafialnym. 

35. Casting do III edycji konkursu „Skąd znam tę twarz" (30.09.2016) 

W tym roku tematem przewodnim konkursu piosenkarskiego były utwory z filmów i bajek. 
O udział w finale walczyło 21 osób, z których komisja wybrała 14 laureatów do występu 
w finale konkursu. 
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36. Gminne Eliminacje VIII Konkursu poetyckiego „Spotkania z twórczością ks. Jana 
Twardowskiego" (12.10.2016) 

Eliminacje do Konkursu Poetyckiego „Spotkania z Twórczością ks. Jana Twardowskiego" 
organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach odbywały się w grupach 
wiekowych klas O-III, IV-VI i klas gimnazjalnych. Komisja powołana przez Gminne Centrum 
Kultury w Dąbrówce postanowiła, że do etapu powiatowego zakwalifikowano 9 uczestników. 
27 października finaliści zaprezentowali się na finale konkursu w MOK-u w Ząbkach. Natalia 
Stańczak zajęła 3 miejsce. GCK zapewniło transport i opiekę nad dziećmi. 

37. Finał III Edycji Konkursu „Skąd znam tę twarz" (21.10.2016) 

21 października odbył się finał konkursu „Skąd znam tę twarz". Tematyką konkursu były 
utwory z bajek i filmów, a nad przebiegiem całości czuwało jury w składzie: Izabela 
Lewandowska, Jolanta Denejko oraz Anna Maniecka. Konkurs odbywał się w trzech 
kategoriach: klasy I-III, w której zwyciężyła Aleksandra Matuszewska, klasy IV-VI, gdzie 
najlepsza okazała się Gabriela Rzępołuch i uczniowie klas gimnazjalnych spośród których 
wygrała Olga Getka. Dodatkowymi nagrodami były: nagroda publiczności, którą zdobyła 
Olga Getka i nagroda Wójta Gminy Dąbrówka, którą wygrała Aleksandra Matuszewska. 

38. Liryki o Niepodległej (25.10.2016) 

Pod koniec października odbyły się gminne eliminacje XVII Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Liryki o Niepodległej". Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych i klas I-III gimnazjów. 

39. Narodowe Święto Niepodległości (11.11.2016) 

11 listopada w Dąbrówce odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, na której obecni byli 
mieszkańcy gminy, przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poczty 
sztandarowe szkół z terenu gminy. Na koniec Mszy Świętej odbył się koncert patriotyczny 
„Moja Ojczyzna". Następnie skierowano się pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie złożono 
kwiaty. Kolejnym przystankiem był cmentarz, na którym oddano hołd żołnierzom poległym 
w 1939 r., a następnym budynek Urzędu Gminy, gdzie złożono kwiaty pod Dębem Pamięci. 

40. Rodzinne Warsztaty Przedświąteczne (11.12.2016) 

GCK zorganizowało rodzinne warsztaty przedświąteczne, podczas których uczestnicy 
skorzystali z dziewięciu stanowisk, na których mogli stworzyć bożonarodzeniowe ozdoby, 
pomalować bombki, tworzyć świąteczne stroiki, kartki, szklane kule śniegowe, a także 
lukrować pierniki, lepić aniołki z masy solnej i tworzyć świeczki i kordonkowe kule. Na 
zakończenie zorganizowano koncert kolęd wykonany przez Leszka Kupca oraz Aleksandrę 
Dobczyńską. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW LUDOWYCH I KGW 

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce działają: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Chajęt, KGW z Chruściel, KGW „Dąbrowianki" oraz Towarzystwo Gospodyń Wiejskich 
„Nadbużanki" z Kuligowa. 
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Do 30 czerwca 2016 r. Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zapewniło środek 
transportu na imprezy i wydarzenia, w których brały udział ww. Koła ( IV Mazowiecki 
Przegląd Kolęd i Pastorałek w Strachówce, XX Dni Tłuszcza). 

1. IV Mazowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek (03.01.2016) 

W IV Mazowieckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Strachówce uczestniczyły Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, Chajęt i Chruściel. Celem spotkania była pielęgnacja 
tradycji związanych z kolędowaniem. Po oficjalnym otwarciu przeglądu na scenie 
prezentowała się grupa kolędników „Na ludową nutę" oraz poszczególne Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

2. XX Dni Tłuszcza (12.06.2016) 

12 czerwca KG W z Chajęt i Dąbrówki wystąpiły gościnnie na imprezie plenerowej z okazji 
Dni Tłuszcza. 

Informacje szczegółowe wraz z fotorelacją dostępne są na stronie internetowej Gminnego 
Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 

www.gckdabrowka.net.pl 

www.facebook.com/gckdabrowka 

19 

http://www.gckdabrowka.net.pl
http://www.facebook.com/gckdabrowka

