
Zaiąanik nr  1-* do Protokółu nr.WI (M} 
Rady i7;rniny Stanisławów 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 

za 2016 rok. 

OKRES SPRAWOZDAWCZY — OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.  

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK-u obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. 

i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 25 października 1999r. Do 

podstawowych zadań  Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań  
oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 

kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć  
propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w Gminie, organizowanie różnorodnych form 
edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup 

wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, 

podejmowanie działań  integracyjnych w sferze kultury dla osób. Zgodnie z zapisami o działalności 

statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są  systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej Gminy. Zajęcia 
obejmują  aktywność  w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki , działań  o charakterze 

rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w 

sekcjach i kołach zainteresowań  działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców 

produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wystawy, spotkania  etc.  

II 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA- KADRA 

Instytucja Gminnego Ośrodka Kultury zatrudniała w roku 2016 dziewięciu pracowników na 

umowę  o pracę  na stanowiskach: 

• Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury; 

• kasjer GOK, woźna, obsługa kawiarni; 

• kadry, sprzedawca w kawiarni, zaopatrzeniowiec; 

• specjalista ds. projektów do 19.08.2016r. — zatrudnienie w ramach prac 

interwencyjnych, 

• specjalista ds. projektów od 08.09.2016 do 07.10.2016r. - zatrudnienie w ramach 

prac interwencyjnych, 

• pracownik techniczny od 08.09.2016r do 31.12.2016r.- zatrudnienie w ramach prac  

interwencyjnych 50+, 

• Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, 

• starszy bibliotekarz, 

• księgowa w wymiarze 1/3 etatu. 

Ill  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE  

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne 
tworzone we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak: 

• Urząd Gminy Stanisławów- Wójt Gminy Stanisławów, 



• Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, 

• Parafia Św. Jana Chrzciciela i Stanisława biskupa w Stanisławowie, 

• Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, 

• Szkoła Podstawowa w Pustelniku, 

• Szkoła Podstawowa w tadzyniu, 

• OSP Stanisławów, 

• OSP Pustelnik, 

• OSP tadzyń, 

• Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Stanisławowskiej, 

• Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne, 

• Grupa  AA  "Ocaleni" 

• Klub Kobiet Kreatywnych w Cisówce, 

• Szkoła Muzyczna Janusza Sadocha, 

• Nadleśnictwo tochów, 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowiecki, 

• Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, 

• Mobilis PKS Mińsk Mazowiecki, 

• Citi Bank Handlowy, 

• Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Dolina w Stanisławowie, 

• wypożyczalni sprzętu wodnego Dwa Młyny. 

IV 

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI 

Sekcje działające w GOK umożliwiające rozwijanie indywidualnych uzdolnień: 

Koło Teatralne 

Zajęcia teatralne są  prowadzone od 2015r. Opiekunki prowadzące zajęcia Pani Patrycja 

Kowalczyk wraz z Panią  Anną  Słowik robią  to nieodpłatnie i z dużym zaangażowaniem. Zajęcia do 

września 2016r. odbywały się  raz w tygodniu. W związku z dużym zainteresowaniem dzieci 

i młodzieży, zajęcia w kole teatralnym zostały podzielone na dwie grupy młodszą  i starszą  i odbywają  
się  dwa razy w tygodniu. Grupa młodsza to dzieci od 5 do 11 roku życia i zajęcia mają  we wtorki od 

18:00 do 19:30, grupa starsza zrzesza wszystkie osoby powyżej 11 roku życia i zajęcia odbywają  się  
w środy od 18:00 do 19:00. Koło rozwija się  z miesiąca na miesiąc, wprowadzając nowe, coraz 

bardziej skomplikowane scenografie i własnoręcznie wykonane stroje. Grupa liczy na chwilę  obecną  

40 osób i może już  pochwalić  się  pierwszym osiągnięciem. Nasi podopieczni zaję li  Ill  miejsce 

w konkursie „Korowód Kolędowy" zorganizowanym przez Lokalną  Grupę  Działania Ziemi Mińskiej we 

współpracy z gminą  Dobre, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem oraz Gimnazjum im. Henryka 

Sienkiewicza w Dobrem. 

W ciągu 2016 roku grupa przedstawiła nam sześć  odsłon swoich aranżacji znanych i lubianych baśni, 

jasełek i spektakli: 

• 6 stycznia — „Jasełka" 

• 13 marca —„Kraina Lodu" 

• 2 maja — „Jaś  i Małgosia" 

• 5 czerwca — „Korniszonka" 

• 6 listopada — „Shrek" 

Grupa teatralna brata też  udział  w „Zmaganiach o Pałacową  maskę" - 28 kwietnia w Mińsku 

Mazowieckim oraz wystąpiła podczas dnia otwartego GOK-u. 



Orkiestra Dęta 

Sekcja na dzień  dzisiejszy liczy około 20 osób, ale nadal trawa otwarty nabór dla osób 

chętnych zasilić  jej szeregi. W 2016 roku nastąpiła zmiana osoby prowadzącej zajęcia z Orkiestrą, do 

sierpnia osobą  prowadzącą  był  kapelmistrz Reprezentacyjnej Orkiestry Policji Pan Janusz Trzepizur, 

od października Orkiestrą  kieruję  Pan Bernard Turkowicz. 

W 2016r zakupiony zostały albumy na nuty, pokrowce, stroiki oraz instrumenty muzyczne za kwotę  
25.365 zł. 

Nasza orkiestra uświetniała wszystkie uroczystości tak gminne np. Dożynki, Święto 

Niepodległości, Dni Stanisławowa jak i święta parafialne. 

Towarzystwo śpiewacze „Lira" 

Grupa pod przewodnictwem Eriki i Szymona Dobosiewiczów działa przy Gminnym Ośrodku 

Kultury już  kilka lat i liczy łącznie 20 osób. Próby odbywają  się  średnio dwa razy w tygodniu, w środy i 

piątki w godzinach 18:00-20:00. Zespół  uświetnia swoimi występami prawie wszystkie lokalne 

uroczystości, ponadto występuje gościnnie w innych gminach czy regionalnych konkursach 

muzycznych. W tym roku mieliśmy przyjemność  wysłuchać  autorskich aranżacji w wykonaniu 

towarzystwa śpiewaczego „Lira" między innymi: 

• „Wieczór Kolęd" 

• Dni Stanisławowa 

• Dożynki Gminno-Parafialne w Stanisławowie 

• Dzień  otwarty GOK-u 

• 11 listopad 2016- obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

• Korowód Kolędowy w Dobrem 

Aerobik/Strefa Ruchu 

Od października 2016r powstała w GOK-u sekcja sportowa. Zajęcia Fitnessu skierowane są  dla 

wszystkich mieszkańców, którzy chcą  poprawić  swoja kondycje, sylwetkę  czy po prostu prowadzić  
zdrowy styl życia. 

Zajęcia prowadzone są  przez wykwalifikowaną  instruktorkę  i odbywają  się  na „małej" sali przy Szkole 

Podstawowej w Stanisławowie. Zajęcia odbywają  się  w poniedziałki i czwartki w godz. 20:15 -21:15 i 

bierze w nich udział  od 10 do 20 Pań. 

Zajęcia Artystyczne/Warsztaty Rękodzieła Artystycznego 

Od października 2016r w każdą  sobotę  w godzinach 10:00 - 14:00 GOK dzięki Pani Eli Zdrodowskiej 

zamienia się  w pracownię  artystyczną. 

Zajęcia skierowane są  do dzieci i młodzieży już  od 4 roku życia. Podczas warsztatów dzieci tworzą  
niesamowite arcydzieła m.in. figurki z masy gipsowej, świąteczne koszyczki, skarbonki i wiele, wiele 

innych. Dzieci podczas zajęć  mają  bardzo duży zasób materiałów i tworzyw do wykorzystania podczas 

swojej pracy co dodatkowo pobudza ich wyobraźnię  i twórczość. W warsztatach uczestniczy do 15 

osób, ale z miesiąca na miesiąc grupa cieszy się  coraz większym zainteresowaniem. 

Nauka gry na instrumentach dętych oraz perkusji 

Od 2016r wznowione zostały lekcje indywidualne nauki gry na instrumentach dętych oraz perkusji, 

na początku zajęcia prowadził  Pan Janusz Trzepizur, kolejno Pan Bernard Turkowicz. Zajęcia są  
bezpłatne dla uczestników, biorą  w nich udział  uczestnicy Stanisławowskiej Orkiestry Dętej. Zajęcia 



prowadzone są  w czwartki w godzinach 15 — 19. Dzieci oraz młodzież  pod okiem doświadczonego 

instruktora mogą  szkolić  swoje umiejętności. 

V 

POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE ZEWNĘTRZNE 

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

We współpracy z bankiem Citi Handlowy oraz Fundacją  Kronenberga udało się  odnowić  
wnętrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie. Wolontariusze z Citi Handlowy pracowali, aby 

odmalować  kawiarnię, szatnie, korytarze wejściowe oraz antresole. Koszt farb, narzędzi malarskich 

został  sfinansowany z funduszy Fundacji Kronenberga. Ponadto wolontariusze przeprowadzili 

szkolenie komputerowe z obsługi Excela, dzięki temu mieszkańcy mogli poznać  tajniki arkusza 

kalkulacyjnego. 

Nauka pływania dla dzieci 

W ramach realizacji projektu „Nauka pływania" uczniowie dwóch szkół  podstawowych na 

terenie naszej Gminy mieli możliwość  cyklicznych wyjazdów na krytą  pływalnię  do Mińska 

Mazowieckiego. Zajęcia odbywały się  dwa raz w tygodniu od stycznia do czerwca oraz po zakończeniu 

wakacji, od września do grudnia 2016 roku. Odpowiednio w każdy poniedziałek dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Stanisławowie i w każdy piątek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku. 

Głównym celem programu byto zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju 

fizycznego, korygowania i zapobiegania wadom postawy, spełnienie funkcji terapeutycznej, ochrona 

dzieci przed odrzuceniem od grupy rówieśniczej oraz aktywne spędzanie czasu wolnego bez używek i 

substancji szkodliwych. 

Uczestnicy w czasie 60 minut zajęć  na basenie, korzystali średnio z 45 minut lekcji nauki 



pływania z licencjonowanymi instruktorami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie zajęć  na 

terenie pływalni. Resztę  czasu stanowił  czas wolny i korzystanie z atrakcji obiektu (tj. zjeżdżalni, 

jacuzzi). 

Program cieszył  się  ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów obydwu placówek. W 

zajęciach z obydwu szkól brało udział  łącznie ok. 60 osób, każdego miesiąca. 

Projekt „Nauka pływania" dostał  dofinansowanie na dojazdy dzieci w kwocie 19 276 zł, z 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

Zajęcia ruchowo-taneczno-profilaktyczne 

W ramach zdobytego dofinansowania w kwocie 4.500 zł  z programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi stworzone zostały zajęcia ruchowe dla mieszkańców naszej Gminy. Zajęcia prowadził  
Pan  Erwin  Paczkowski. Zajęcia prowadzone były w stylu "Iatino". Było to połączenie tańca z 

elementami sportowymi oraz elementami profilaktyki. Zajęcia prowadzone byty od 2 marca do 20 

grudnia 2016 roku. Odbywały się  na małej sali w Szkole Podstawowej w Stanisławowie we wtorki i 

czwartki. 

Aktywne Ferie 

Na zajęcia "Aktywne Ferie" uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.350 zł  z programu 

przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajęcia te były prowadzone podczas ferii zimowych i były jednym z 

elementów prowadzonych przez GOK półkolonii. 

Spójrz Inaczej 

Na zajęcia "Spójrz inaczej" uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.345 zł  z programu 

przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela ze Szkoły Podstawowej 

w Stanisławowie i skierowane dla dzieci z tej szkoły. 

Środki zdobyte z LGD Ziemi Mińskiej 

Udało się  uzyskać  środki w kwocie 3.000 zł  z LGD Ziemi Mińskiej, środki te podzielone zostały na 

dofinansowanie Dożynek Gminno-Parafialnych oraz pikniku dla dzieci w miejscowości Sokóle. 

VI 

AKCIE OGÓLNOPOLSKIE 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie od ponad 20 lat bierze udział  w 

ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2016 również  wspieraliśmy 

XXIV Finał  imprezy. Przeprowadzono kwestę  w Stanisławowie, Pustelniku i Poświętnem. 

Naszych 30 wolontariuszy zebrało 12.241,22 zł  dla podopiecznych WOŚP. Główna scena 

finałowa znajdowała się  w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie. Od godziny 12:00 

mogliśmy oglądać  projekcję  filmu animowanego, uczestniczyć  w koncercie młodzieżowym 

oraz Orkiestry Dętej. 

Na zainteresowanych czekał  również  spektakl teatralny „Kopciuszek" oraz pokaz 

ratownictwa medycznego. Wieczór zakończony został  występem zespołu  „Combo  Mrozy", 



koncertem Magdy Beredy i Damiana Beredy oraz symbolicznym światełkiem do nieba i 

dyskoteką  do północy. 

VII 

PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH 2016  

Ferie zimowe organizowane były w terminie od 1 do 12 lutego. Przez 2 tygodnie prawie 40 

dzieci w wieku 6 - 12 lat codziennie uczestniczyło w 8 godzinnych zajęciach i zabawach, mieli 

zapewnione pełne wyżywienie. Oprócz standardowych zajęć, dzieci miały zapewnione inne atrakcję, 

jak zajęcia sportowe, wyjazdy na wycieczki czy lodowisko. 

VIII 

PODSUMOWANIE FERII WAKACYJNYCH 2016 

W okresie letnim zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci w wieku 6 - 12 lat. Zajęcia 

odbywały się  w budynku publicznego przedszkola w Stanisławowie w godzinach 8.00-16.00. 

W ciągu dwóch tygodni blisko czterdzieścioro dzieci korzystało z zajęć  sportowych na sali 

gimnastycznej, wyjazdów na basen, warsztatów teatralnych oraz wycieczek wyjazdowych. 

IX 

SPŁYWY KAJAKOWE  

Jedną  z propozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie na wakacje 2016 był  

aktywny wypoczynek na rzece Liwiec. W ramach projektu odbyły się  trzy spływy na 

odcinkach rzeki Kisielany - Zalewie Szpinki - Wyszków - Liw. W okresie wakacyjnym w 

projekcie wzięło udział  blisko 50 osób. 

Po spływie korzystając z gościnności wypożyczalni sprzętu wodnego Dwa Młyny 

uczestnicy mogli posilić  się  przy grillu. 



X 

STREFA MŁODEGO KOB1CA 

Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury z Mobilis (oficjalną  firmą  przewozową  
Legii Warszawa) mogliśmy znaleźć  się  na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej i hali 

sportowej na Torwarze, by kibicować  swoim drużynom. Podczas spotkań  ponad 200 małych 

kibiców mogło skorzystać  z tej szansy. 

XI 

Dzień  otwarty w Gminny Ośrodku Kultury 

We wrześniu 2016 roku został  zorganizowany w Naszym Ośrodku "Dzień  Otwarty", 

podczas dnia otwartego można było zapoznać  się  z obecną  ofertą  zajęć  oraz z propozycjami 

na utworzenie nowych sekcji. Dzień  otwarty uświetniły animatorki, które zajmowały się  
zabawami z dziećmi oraz malowaniem buziek, a dzieci mogły częstować  się  lodami. Poza 

animacjami podczas „Dnia Otwartego" odbyły się: 

• Warsztaty kółka plastycznego 

• Pokaz taneczny "Mandaryny" 

• Koncert Stanisławowskiej Orkiestry Dętej 

• Koncert Towarzystwa Śpiewaczego "Lira" 

• Występ koła teatralnego 

XII 

Inne Wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 

W 2016 roku, staraliśmy się  poza zajęciami stacjonarnymi oraz cyklicznymi zaproponować  
mieszkańcom wydarzenia jednorazowe, takie jak teatrzyki, przedstawienia, wyjazdy czy warsztaty. 
Niektóre z organizowanych przez nas wydarzeń: 

• 06.01.2016 - Koncert Kolęd oraz Jasełka w wykonaniu koła teatralnego 
• 09.01.2016 - Bal Karnawałowy dla dzieci 
• 08.03.2016 - Warsztaty ceramiczne dla rodziców z dziećmi 



• 08.03.2016 - Projekcja filmu "Spacer w chmurach" zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet 

• 10.04. 2016 - Wyjazd do kina na film "Zwierzogród" 

• 29.04.2016 - Spektakl teatralny  pt.  "Kubuś  Puchatek i przyjaciele" 

• 11. 06.2016 - Dzień  sportu, miejsce sala sportowa w Stanisławowie, turniej: Karate Tang  Soo  

Doo, tenis stołowy, szachy, łucznictwo 

• 1.08.2016 - Seans filmowy z okazji rocznicy obchodów Powstania Warszawskiego "Fajna 

Ferajna" i "Radosław" 

XIII 

Wspieranie i sponsorowanie imprez lokalnych 

Podczas 2016 roku na terenie naszej Gminy odbyło się  wiele wydarzeń, które GOK wspierał  
finansowo, wolontariatem lub użyczeniem sprzętu. 

• Piknik z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Sokóle 

• Zawody jeździeckie w miejscowości Sokóle 

• Dożynki Gminno-Parafialne 

• Dni Stanisławowa 

• Festiwal Rodzinny w miejscowości tęka 

• Piknik w miejscowości Pustelnik 

XIV 

Imprezy okolicznościowe 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa GOK w 2016r zorganizował  22 imprezy 

okolicznościowe (chrzciny, komunie, urodziny, styp). Dochód z tych imprez wyniósł  około 40 tys. zł  i 
został  przeznaczony na działalność  merytoryczną  Ośrodka oraz na wydatki bieżące. 

Zaangażowanie zatrudnionych instruktorów w naszej instytucji przyczynia się  zwiększenia 

atrakcyjności naszego domu kultury, tworząc jednocześnie jego nowoczesny wizerunek, który jest 

miejscem żywym, stymulującym lokalną  aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą  do domu kultury 

nie tylko konsumują  kulturę, ale też  ją  aktywnie współtworzą, sami stają  się  twórcami, animatorami — 

tego, co się  w domu kultury dzieje. Realizując zadania statutowe staramy się  na bieżąco rozpoznawać  
potrzeby kulturalne mieszkańców, aby w pełni zasługiwać  na miano „nowoczesnego domu kultury", a 

w następnych latach rozszerzać  zakres działania. 

Przygotowała: 

Urszula Pacyga-Glanowska 

Pracownik GOK w Stanisławowie 
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