
ZARZĄDZENIE NR 120/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji 
półrocznej o przebiegu wykonania planów finansowychsamorządowych instytucji kultury: Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2018 roku

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn.zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację półroczną o  przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w  2018 roku.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację półroczną o  przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury: Gminnej  Biblioteki Publicznej Gminnego oraz Ośrodka Kultury i  Sportu w  
2018 roku Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Dział              921 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2018

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 23 sierpnia 2018 r.
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Rozdział    92116   

 

 

Stan  środków  obrotowych na 01.01.2018          9.637,58  zł  

w  tym : 

 -  stan  środków  na  rachunku  bankowym       +  10.204,20 zł  

    ( po odliczeniu zwrotu dotacji z rozliczenia 

      2017 roku – 2.386,20 zł ) 

 -  należności                                                                    0,01 zł 

 -  zobowiązania                                                        -  566,63 zł  

 
 

 

    II .   P R Z Y C H O D Y 
 

 

                                     Treść     Plan Wykonanie      % 

 

      1. 

          

 

 

      2. 

 

 

 

      3. 

 

 

 

 

      4. 

 

 

 

       

 

 

 

 

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy  Małkinia 

Górna   

 

 

Odsetki  z kapitalizacji od środków na rachunku 

bankowym w Banku Spółdzielczym w Małkini 

Górnej   

 

Wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego za 

terminowe przekazywanie podatków dochodowych z 

płac w wysokości 0,3 % od przekazywanego 

podatku  

 

Odpłatność czytelników za wydruki komputerowe i 

odbitki ksero  

 

 

 

  

430.496,00         

  

 

         65,00 

 

 

 

          58,00 

 

 

 

 

        249,00 

 

     

  207.000,00 

 

 

          13,77   

 

 

 

           29,00 

 

 

 

 

           0,00 

 

 

 

          

 

     

       48,1  

 

 

       21,2 

 

 

 

       50,0 

 

 

 

 

         0,0 

 

 

 

      

 

 

 

       

             

           O g ó ł e m  p r z y c h o d y 

 

 430.868,00 

 

 

 207.042,77 

 

 

 

48,1 
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III .    K O S Z T Y    

 

                          Treść      Plan   Wykonanie          % 

        1. 

 

 

 

 

        2. 

 

        3. 

 

 

 

 

        4. 

 

 

        5. 

 

 

        6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7. 

 

 

 

 

        8. 

 

         9. 

 

 

 

       10. 

 

       11. 

 

       12. 

 

 

 

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe 

wynikające z    przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

 

Składki płatnika na ubezpieczenia 

społeczne pracowników (18,06% –od 

04.2018- 17,93% od wynagrodzeń brutto) 

 

Składki płatnika na Fundusz Pracy (2,45 % 

od wynagrodzeń brutto) 

  

Wynagrodzenia bezosobowe z umów-

zlecenia 

 

Zakup materiałów i wyposażenia tj. środki 

czystości potrzebne dla funkcjonowania 

placówki w Małkini Górnej i Prostyni, 

artykuły biurowe , materiały papiernicze do 

sprzętu drukarskiego , folia do okładania 

książek, akcesoria komputerowe, drobne 

wyposażenie ,  tusz do drukarek,  kwiaty na 

uroczystości , prenumerata czasopism   

 

Zakup środków żywności tj. ciasta i 

słodycze dla uczestników spotkań „ 

Dyskusje nad książką  ” , „ Noc Bibliotek”, 

zajęć z dziećmi  i spotkań czytelniczych 

 

Zakup książek i pomocy dydaktycznych 

 

Zakup energii elektrycznej i cieplnej, woda 

i ścieki 

 

 

Usługi remontowe   

 

Okresowe badania lekarskie pracowników  

 

Do zakupu usług pozostałych zaliczono 

koszty comiesięczne, jak :  monitorowanie 

systemu alarmowego przez „ Tarczę „ , 

wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, 

prowizje i opłaty bankowe – Bank 

Spółdzielczy w Małkini Górnej oraz koszty 

        1.000,00 

 

 

 

 

    283.000,00 

 

      50.718,00 

 

 

 

 

 

        3.385,00 

 

 

        4.450,00 

 

 

      16.994,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.300,00 

 

 

 

 

      25.000,00   

 

      25.223,00 

 

 

        2.000,00 

 

           100,00 

 

        5.800,00 

 

 

 

 

 

           519,85 

 

 

 

 

     141.499,24 

 

       25.331,19 

 

 

 

 

 

         1.692,50 

 

 

            400,00 

 

 

       3.075,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

           240,83 

 

 

 

 

      16.014,55 

 

       13.852,26 

 

 

                0,00 

 

                0,00 

 

          2.845,48 

 

 

 

 

 

         52,0 

 

 

 

 

         50,0 

 

         50,0 

 

 

 

 

 

         50,0 

 

 

           9,0 

 

 

         18,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         18,5 

 

 

 

 

         64,1 

 

        54,9 

 

 

          0,0 

 

          0,0 

 

         49,1 
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       13. 

 

       14. 

 

       15. 

 

 

 

       16. 

 

 

       17. 

 

       18. 

 

 

 

 

 

 

        

jednorazowe : abonament radiowy, 

przegląd sprzętu  p. pożarowego i systemu 

alarmowego, licencje oprogramowania 

antywirusowego  

 

Rozmowy telefoniczne stacjonarne  

 

Podróże służbowe krajowe ( delegacje)   

 

Jako  koszty różnych opłat i składek 

zaliczono opłaty na rzecz STOART  na 

korzystanie z artystycznych wykonań   

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  

 

Podatek od nieruchomości   

 

Szkolenia pracowników z przejazdami 

(delegacjami ) zamówień publicznych i 

RODO 

 

     

    O g ó ł e m  k o s z t y 

 

 

 

 

 

 

 

        1.400,00 

 

           400,00 

 

           950,00 

 

 

 

        6.379,00 

 

 

            969,00 

 

         1.800,00 

 

 

 

 

    430.868,00 

       

 

 

 

 

 

 

             689,49 

 

               78,00 

 

               49,05 

 

 

 

          4.784,00 

 

 

             426,00 

 

             760,42 

 

 

 

 

    212.258,06 

 

 

 

 

 

 

        49,2 

 

        19,5 

 

          5,2 

 

 

 

        75,0 

 

 

        44,0 

 

        42,2 

 

 

 

 

       49,3      

 

           

 
      IV .   Należności i zobowiązania, w tym wymagalne. 

 
            

Stan  środków  obrotowych  na  30.06.2018                4.422,29 zł  

w  tym : 

 -  stan  środków  na  rachunku  bankowym         + 4.945,09 zł 

 -  należności                                                             +  49,84 zł 

 -  zobowiązania                                                       -  572,64 zł 

 
Należności  i  Zobowiązania wymagalne nie występują.  

 

Ponosząc  powyższe  koszty  w  I półroczu   2018  roku  Gminna  Biblioteka Publiczna  w  Małkini 

Górnej z filią w Prostyni bardzo aktywnie zaspokajała i rozwijała potrzeby czytelnicze 

społeczeństwa, upowszechniała wiedzę oraz rozwój kultury.  

 

 

 
     INFORMACJA  STATYSTCZNA I OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ  ZA  I PÓŁROCZE 2018 ROKU  

1. Część statystyczna 
           Wyszczególnienie      Ogółem GBP w Małkini                        

Górnej 

 FB w Prostyni 

                     1           2               3             4 

I.KSIĘGOZBIÓR                 
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1. Stan na koniec 2017 r.        50043          35918         14125 

2. Przybyło w ciągu I półr.2018 

    w tym: - z zakupu 

                - dary 

           769 

           708 

             61 

             664 

             603 

               61                         

            105 

            105 

                0 

3. Struktura wpływów: 

     - lit. piękna dla dzieci 

     - lit. piękna dla dorosłych 

     - lit. inna 

 

           150 

           530 

             89 

 

            144 

            435 

              85 

 

                6 

              95 

                4 

4. Ubyło w ciągu I półr.2018            889             889                 0 

5. Aktualny stan księgozbioru 

     ( 30.06.2018) 

       49923         35693         14230 

6. Struktura zbiorów: 

      - lit. piękna  dla dzieci 

      - lit. piękna dla dorosłych  

      - lit. inna           

 

       12797 

       22442 

       14684 

 

         9054 

       15776 

       10863 

 

          3743 

          6666 

          3821 

7. Ilość tyt. czasopism prenumer.  

i otrzymywanych bezpłatnie 

            20            12               8 

II.ZBIORY SPECJALNE 

- aktualny stan zbiorów 

 

            86 

 

           86 

 

             0 

III.CZYTELNICTWO 

1.Czytelnicy zarejestrowani 

ogółem w ciągu I półr. 2018 r. 

 

          922 

 

         688 

 

          234 

2. Struktura wiekowa czytelników 

    I      -  do 5  lat 

    II    -   od lat 6 do 12 

    III   -  od lat 13 do 15 

    IV   -. od lat 16 do 19 

    V    -  od lat 20 do 24 

    VI   -  od lat 25 do 44 

    VI I -  od lat 45 do 60 

    VIII-  powyżej 60 lat 

 

              5 

          123 

            84 

            79 

            57 

          244 

          193 

          137 

 

             5 

           89 

           61 

           54 

           47 

         172 

         149 

         111 

 

             0 

           34 

           23 

           25 

           10  

           72     

           44 

           26     

3. Struktura czytel. wg zajęcia: 

    D - dzieci w wieku przedszkol. 

    M - uczniowie 

    S -  studenci 

    U - prac. umysłowi 

    P - robotnicy 

    R - rolnicy 

    I -   inni zatrudnieni 

    E -  emeryci, renciści 

    Nz - pozostali niezatrudnieni 

 

           13 

         302 

           33 

         179 

         136 

           13 

           48 

         120 

           78 

 

           13 

         220 

           27 

         143 

           92 

             9  

           33 

           94 

           57 

 

             0 

           82 

             6 

           36 

           44 

             4 

           15 

           26 

           21 

4. Wypożyczenia książek ogółem 

     - wypożyczenia na zewnątrz 

     - wypożyczenia w czytelni 

     14557 

     12565 

       1992 

     10732 

       8831 

       1901 

       3825 

       3734 

           91 

                         1             2            3          4 

5. Wypożyczenia ogółem na 1    

czytelnika        

      15,8        15,6        16,3 

6. Struktura wypożyczeń na zewn. 

w tym: - literatura dla dzieci 

            - literatura dla dorosłych 

            - lit. z innych działów  

   12565 

     2550 

     8877 

     1138 

       8831 

       1423 

       6491 

         917 

      3734 

      1127 

      2386 

        221 

7. Odwiedziny w bibliotece      6707        4818       1889 
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w tym: - wypożyczalnia 

- czytelnia 

     5711 

       996 

       3892 

         926 

      1819 

          70 

8. Książki udostęp. prezencyjnie 

w tym: - lit. piękna dla dorosłych 

-  lit. piękna dla dzieci 

-  lit. inna 

     1992 

       205 

       530 

     1257 

       1901 

         205 

         487 

       1209 

          91 

            0 

          43 

          48 

9. Czasop. udostępnione (ogółem)  

 w tym: - na miejscu 

             - do domu 

     1491 

     1454 

         37 

       1436 

       1399 

           37 

          55 

          55 

            0 

10. Ilość udzielonych informacji      1290        1227           63 

11. Korzystający z Internetu        217          189           28 

IV.UPOWSZECHNIANIE 

CZYTELNICTWA (formy pracy ) 

1. Spotkania autorskie  

2. Imprezy biblioteczne, spektakle  

3. Dyskusje nad książką, pogadan.   

4. Lekcje biblioteczne i wycieczki 

5.Wieczory baśni i opowiadań 

6. Wystawki, wystawy, hasła  

7. Pasowanie na czytelnika 

8. Prace techn.gry ,zabawy literac. 

9. Albumy, plakaty 

 

 

          1                         

          5 

        26 

        10 

        34 

      148 

          4 

        44 

          6 

        

 

 

            1 

            5 

           21 

             8 

           26 

         121 

             3 

           40 

             6 

 

 

            0 

            0 

            5 

            2 

            8 

          27 

            1 

            4 

            0 

             

2. Część opisowa 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

W I półroczu 2018 r. systematycznie uzupełniano i uaktualniano zbiory biblioteczne, które są 

podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki.        

 1.Księgozbiór  

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2018 r. wynosi ogółem 49923 wol. na kwotę  572.189,06 zł.  

W I półroczu 2018 r. księgozbiór uzupełniony został o 769 wol. na kwotę  16.075,55 zł. 

Wpływy stanowiły zakupy nowości wydawniczych dokonane ze środków samorządowych i dary 

otrzymane od czytelników. Na zakup książek wydano 16.014,55 zł, natomiast dary 

zainwentaryzowano na kwotę 61,00 zł.  

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego na zakup książek wydatkowano mniej 

o 2.650,53 zł. 

Ogółem do GBP w Małkini Górnej zakupiono 603 wol. i otrzymano w darze 61wol. na ogólną 

kwotę 13898,55 zł , natomiast do FB w Prostyni zakupiono 105 wol. na kwotę 2.177,00 zł.  

Księgozbiór uzupełniony został o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę 

popularnonaukową do wypożyczania na zewnątrz i korzystania w czytelni. 

Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników w ogólnej strukturze wpływów literatura 

piękna dla dorosłych stanowiła 69% wpływów, literatura dla dzieci i młodzieży –19% , a literatura 

z innych działów– 12%.  

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększone zostały zakupy nowości 

literatury pięknej dla dorosłych o 5%, natomiast zmniejszono wpływy literatury dla dzieci 

i młodzieży o 4% oraz literatury popularnonaukowej o 1%.   

Dla czytelników najmłodszych księgozbiór uzupełniony został, nie tylko o bajki i łatwe 

opowiadania z przepięknymi ilustracjami, ale też o książki aktywizujące i poszukiwane serie 

wydawnicze m.in. „Tupcio Chrupcio”, ”Czytamy bez mamy. Poziom 1. Pierwsze kroki”, ”Jej 

Wysokość Zosia”, „Biblioteka Mądrego Dziecka”, „Mądra Mysz”, „Psi Patrol”, „Smok Maciuś”, 

„Ruchome obrazki. Peppa Pig”, „Klub Małego Patrioty”, ”Wiersze o zwierzętach” i ”Mądre bajki”. 
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Dla dzieci starszych i młodzieży zakupiono poszukiwane powieści przygodowe, obyczajowe, 

fantastyczne  i nowości wydawnicze oraz książki należące do poszukiwanych serii m.in. „Kroniki 

Archeo” i „Szyfr Jazona” Agnieszki Stelmaszyk, „Za zamkniętymi drzwiami” Marcina 

Szczygielskiego, „Kraina z jedwabiu” i „Royal” Valentiny Fast, „Piratka” Magdaleny Kalupy, 

”Powrót do domu” Allana  Strattona, i „Gdy ogień gaśnie” Willa Hilla.  

Z literatury popularnonaukowej zakupiono książki, które cieszyły się największą poczytnością m.in. 

z przyrody i techniki.  

Księgozbiór dla dorosłych uzupełniony został o nowości wydawnicze z literatury pięknej 

i popularnonaukowej. Z literatury pięknej zakupiono książki wchodzące  w skład serii 

wydawniczych zarówno nowych,  jak i stanowiących uzupełnienia dotychczasowych  cykli m.in. „ 

Mediatorka” Ewy Zdunek , „Uśmiech losu” Agnieszki Krawczyk, „Elementy zbrodni” Mariusza 

Ziomeckiego, „Opowieści sprzedawcy marzeń” Richarda Evansa, „Detektyw Jakub Rau”  Eweliny 

Dydy, „Saga braci Steelów” Heleny Hardt, „Wojna lotosowa” Jaya Kristoffa, „Rok na Kwiatowej” 

Karoliny Wilczyńskiej, „Lipowo” Katarzyny Puzyńskiej, „Żywioły” Brittainy Cherry, „Zemsta 

i przebaczenie” Joanny Jaxy, „Wszystkie pory uczuć” Magdaleny Majcher, „Wampir z….” 

Andrzeja Pilipiuka, „Kwiat paproci” Katarzyny Miszczuk i „Anastazja Kamieńska” Aleksandry 

Marininy oraz powieści współczesnych pisarzy polskich i obcych  autorstwa m.in. Agaty Marzec, 

Elżbiety Rodzeń,  Agaty Kołakowskiej, Agnieszki Lingas - Łoniewskiej, Remigiusza Mroza, Marka 

Rudnickiego, Kazimierza Kiljana, Tomasza Stężały, Gabrieli Gargaś,  Danielli Steel, Anny Ekberg, 

Kathryny Crofty i Kati Marsh.   

Księgozbiór popularnonaukowy uzupełniony został o literaturę  z różnych dziedzin wiedzy, a w 

szczególności z zakresu nauk przyrodniczych, biografii, sportu i historii. Przy uzupełnianiu 

księgozbioru kierowano się kontynuacją serii wydawniczych, dezyderatami zgłaszanymi przez 

czytelników oraz recenzjami w prasie fachowej. 

Polityka gromadzenia zbiorów zapewniła użytkownikom dostęp do nowości wydawniczych                               

z literatury pięknej i publikacji najbardziej wartościowych ukazujących się na rynku wydawniczym 

i promowanych w mediach. Wpływy nowości stanowiły powieści historyczne,                                                                                         

obyczajowe, przygodowe i podróżnicze, biograficzne, romanse, sensacyjno- kryminalne, thrillery 

i książki, należące do popularnych i poszukiwanych serii wydawniczych.   

W I półroczu wpływy księgozbioru stanowiły szeroki wachlarz propozycji kierowanych                           

do czytelników w każdym wieku i wykonujących różne zajęcia. Różnorodni autorzy, ciekawe 

ilustracje, poszukiwane tytuły poszerzały wiedzę i rozwijały wyobraźnię czytelników. 

Najmłodszych użytkowników wprowadziły w świat baśni, legend  i zaczarowanych opowieści oraz 

były pomocne przy nauce samodzielnego czytania.  

Czytelnicy dorośli dzięki konkretnym publikacjom poszerzali swoją wiedzę i umiejętności oraz  

mogli znaleźć informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykają się w życiu 

codziennym. Literatura piękna dostarczyła mnóstwo ciekawych wrażeń oraz zapewniła możliwość 

przyjemnego spędzania wolnego czasu.  

Selekcja zbiorów 

Selekcja zbiorów bibliotecznych jest nieodłączną częścią gromadzenia zbiorów i ważnym 

elementem racjonalnego ich kształtowania. 

I półroczu 2018 r. w bibliotece gminnej w wyniku przeprowadzonej selekcji wycofano 889 wol. 

książek zniszczonych przez czytelników (zaczytanych) na kwotę 2.188,73 zł.   

 2. Czasopisma i zbiory specjalne 

W I półroczu 2018 r. prenumerowano i otrzymywano bezpłatnie 20 tyt. czasopism. Prenumeratą 

objęte były czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych typu poradnikowego, edukacyjnego, 

dzienniki, prasa regionalna i lokalna oraz literatura fachowa. 

Oferta czasopism dostosowana została do potrzeb czytelników, którym oferowano m.in. Tygodnik 

Ostrołęcki, Zapiski Ostrowskie, Rocznik Ostrowski, Mazowsze. Studia Regionalne, Z serca Polski, 

Scooby Doo, Cztery Kąty, Poradnik Domowy, Cludię , Przyjaciółkę i Zdrowie Na prenumeratę w I 

półroczu wydano ogółem 325,02 zł.  

Oprócz księgozbioru i czasopism biblioteka gromadzi zbiory specjalne, w skład których wchodzą 
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zbiory audiowizualne i zbiory elektroniczne.  

Ogólna ich ilość wynosi 86 jedn. inwentarzowych na kwotę 1.547,82 zł.  

 

 

 CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW 

 1. Czytelnictwo 

W I półroczu 2018 r. zarejestrowano 922 czytelników w różnym wieku i wykonujących różne 

zajęcia. Użytkownikami biblioteki są: dzieci i młodzież ucząca się, studenci, czytelnicy aktywni 

zawodowo ( pracownicy umysłowi, fizyczni, rolnicy i inni), emeryci i renciści oraz pozostali 

niezatrudnieni. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba zarejestrowanych 

osób  zmniejszyła się o 63 użytkowników.       

W ogólnej strukturze wiekowej niezmiennie dominuje czytelnik w VI grupie wiekowej (od 25 do 

44 lat) i stanowi 26,5 % ogółu czytelników. Najmniej zarejestrowano najmłodszych czytelników 

w wieku do lat 5 (I grupa wiekowa) – stanowią 0,5 % ogółu czytelników. 

Czytelnicy w pozostałych grupach wiekowych stanowią: grupa II (od lat 6 - 12) - 13%, III (od lat 

13-15) – 9%,  IV(od lat 16 -19) – 9%, V(od lat 20 -24) – 6%,VII (od lat 45 – 60) –21%  i VIII 

(powyżej 60 lat) – 15%. 

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego w strukturze wiekowej czytelników nastąpił 

wzrost czytelników w grupie  III o 2% i w grupie VIII o 2%  , natomiast w pozostałych grupach 

wiekowych liczba czytelników zmniejszyła się. 

W strukturze wg zajęcia największy % czytelników stanowi młodzież ucząca się – 33% 

(spadek o 7%) oraz pracownicy umysłowi - 19% ( wzrost o 2%). Najmniej z bibliotek korzysta 

dzieci w wieku przedszkolnym – 1,5%  i rolników  - 1,5%. 

Pozostali czytelnicy według zajęcia stanowią: robotnicy -15% (wzrost o 1%), emeryci i renciści – 

13%, pozostali niezatrudnieni – 8% ( spadek o 2%), inni zatrudnieni – 5 % oraz  studenci – 4 % . 

 2. Wypożyczenia 

Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli ogółem 14.557 wol. Wypożyczano książki na zewnątrz 

i udostępniano na miejscu w czytelni lub w kąciku czytelniczym. 

Na zewnątrz wypożyczono 12.565 wol. (mniej o 971 wol.), natomiast na miejscu udostępniono 

1992 wol. (mniej o 148 wol.) 

Z wypożyczeń na zewnątrz  największą poczytnością wśród czytelników cieszyła się literatura 

piękna, której wypożyczono dla dorosłych – 71%,  dla dzieci i młodzieży -20% , natomiast 

wypożyczenia literatury popularnonaukowej stanowią 9 % ogółu wypożyczeń.   

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego nastąpił wzrost wypożyczeń na zewnątrz  

literatury pięknej dla dorosłych o 4%, natomiast spadek  nastąpił w wypożyczeniach literatury 

pięknej dla dzieci i młodzieży o 3% i literatury popularnonaukowej o 1%.                                                                                                   

W I półroczu 2017 r. wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 15,8 wol. i w porównaniu                           

z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba wypożyczeń uległy minimalnemu zmniejszeniu 

o 0,1 wol.  

 

 

 Najczęściej wypożyczane książki w I półroczu 2018 roku.    

Najmłodsi czytelnicy wypożyczali ciekawie wydane  kolorowe bajki, bajeczki, baśnie oraz łatwe 

opowiadania Wiesława Drabika, Jacka Daniluka, Grzegorza Kasdepke, Doroty Kozioł, Amelii 

Cobb , a także książeczki z serii: „ Billy…”, „Elmer”, „Siri”, „Biblioteczka Malucha, 

„Samochodzik Franek”, „Przygody Fenka”, „ Zwierzęta Oli”, „Uczę się czytać””, „Kraina Lodu”, 

„Bob Budowniczy”, „Księżniczka Balbinka”, „Już czytam”, „Czytamy bez mamy” oraz książeczki 

w formie rozkładanek 3D oraz z zegarem i z dźwiękowymi przyciskami. Ponadto najmłodsi chętnie 

wypożyczali książeczki edukacyjne .Wśród nich największą poczytnością cieszyły się książeczki z 

serii m.in.” Historia dla najmłodszych”, „ Kubusiowe opowieści o przyjaźni”, ”Zagadki 

geograficzne”, „Jak to działa”, Mądra sowa opowiada” , „Szkółka dobrych manier”, „Akademia 

bezpiecznego dziecka”, „Jak się zachować”. 
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Wśród dzieci starszych i młodzieży dominowały wypożyczenia książek z serii: „Kroniki Archeo”, 

„Zaklinaczka”, „Młody samuraj”, „Zapiski Luzaka”, Klucz Blackthorna”, ”Szklany tron”, „Grisza”, 

„Strażnicy Nirgali”, „Akademia mroku”, „Pocałunek anioła”, ”Dary anioła”, „Spirit Animals” i 

Dziedzictwa planety” oraz książki autorstwa Katarzyny Majger „Niedokończony eliksir 

nieśmiertelności”, Katarzyny Pakosińskiej „”Malina cud – dziewczyna”, Anny Łaciny „Telefony do 

przyjaciela” i Natashy Preston „Uwięzione”. 

Od lat dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się też  książki, dotyczące opowieści o 

bohaterach wampirycznych oraz książki z gatunku fantasy, horroru i sensacji.                                           

Wybory lekturowe czytelników z  zakresu literatury pięknej dla dorosłych były bardzo 

zróżnicowane.                                                                                                                                 

Niesłabnącym zainteresowaniem czytelników cieszyły się powieści kryminalne i sensacyjne oraz 

książki z gatunku  tzw. literatury kobiecej. Znacznie mniej wypożyczana była klasyka i poezja. 

Mężczyźni często wypożyczali kryminały i powieści sensacyjne autorów zarówno polskich, jak 

i zagranicznych m.in.  Remigiusza Mroza, Ryszarda Ćwirleja, Piotra Rozmusa, Robina Cooka, 

Alexa Kavy ,Harlana Cobena, Jamesa Rollinsa i Stiega Larssona. 

Wśród wypożyczeń książek dla kobiet dominowały następujące powieści:” Światło w cichą noc” 

i „Słodkie życie” Krystyny Mirek, „Błękitne sny”, „Bezdomna” i „Czerwień jarzębin” Katarzyny 

Michalak, „Za zamkniętymi drzwiami” B. Paris, „ Czereśnie zawsze muszą być dwie” i „Ósmy cud 

świata” Magdaleny Witkiewicz , „Cień burzowych chmur „ i „Łąki kwitną purpurą” Edyty Świętek, 

„ Dwie rodziny” Joanny Miszczuk i „Odzyskać utracone” Katarzyny Kołczewskiej oraz książki 

autorstwa m.in. Ałbeny Grabowskiej, Moniki Rebizant – Siwiło, Sabiny Waszut , Elżbiety Rodzeń, 

Gabrieli Gargaś, Karoliny Wilczyńskiej, Joanny Szarańskiej, a także niezmiennie od lat dużą 

poczytnością cieszyły się powieści Doroty  Gąsiorowskiej, Diany Palmer, Nory Roberts,  Danielli 

Steel, Mia Sheridon i Nicholasa Sparksa. 

Dużą poczytnością cieszyły się również cykle i serie wydawnicze, do których zaliczają się: 

„Poldark” Grahama Winstona, „W labiryncie wspomnień” Anne Jacobs, „Spacer Aleją Róż” Edyty 

Świętek, „Stary dom” Ilony Gołębiowskiej, „Lipowo” Katarzyny Puzyńskiej i„Arabska żona” 

Tanya Valko oraz „Horyzont uczuć” Doroty Schrammek.    

 Chętnie przez czytelników dorosłych wypożyczane były też  książki biograficzne m.in. z serii 

Historie prawdziwe oraz  następujące książki :”Urodzeni by żyć” Wendy Holden,” Mogło być 

inaczej” Johna Brooksa, „Magda, miłość i rak” Aliny Mrowińskiej. 

Czytelnicy poszukiwali też literatury faktu i powieści z pogranicza tematyki psychologicznej, 

obyczajowej  i historycznej.  

Oprócz literatury pięknej dużą poczytnością cieszyły się książki z literatury popularnonaukowej do 

wypożyczania na zewnątrz w celu uzyskania informacji i literatura typu poradnikowego. 

Najczęściej wypożyczane były książki z następujących działów: 

psychologia – „Asertywność na co dzień czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi”              

Agnieszki Wróbel i „Podnieś głowę” Ewy Woydyłło 

religia – „Ksiądz Jerzy Popiełuszko” Marcina Wójcika, „Nostradamus o XXI wieku”                 

Petera Lemesuriera i „Piłat i Jezus” Giorgia Agambena 

polityka, nauki prawne i wojskowość- „Polska twoja zguba wszędzie” Henryka Pająka, 

„Macierewicz i jego tajemnice” Tomasza Piątka, „ Masa o życiu świadka koronnego” Jarosława 

Sokołowskiego, „ Skazane na potępienie” Ewy Ornackiej, „ Oficer”                                                                  

i ”Pogorzelisko” Wojciecha Sumlińskiego, „Niebezpieczne kobiety” Patryka Vegi                         

oraz „Słowikowa i Masa” Artura Górskiego  

wychowanie - „ Dialog zamiast kar” Aleksandry Cyra – Żuczkowskiej,  oraz „Agresja                                      

a wychowanie” Jana – Uwe Rogge,  i „Epidemia egoizmu” Amy McCready 

medycyna -”Superfood, czyli jak leczyć się jedzeniem”  Sophie Manolasa, „Pozbądź                        

się toksyn w 30 dni” Dana Cobberta i „Chudnij z indeksem glikemicznym” Ricka Gallopa 

biografie - „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” Nicka Vujicica,  

historia - „Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji” Agaty 

Markiewicz, „ Raport Witolda” Witolda Pileckiego 
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geografia - „Przez Syberię na gapę” Romualda Koperskiego i „Dubaj: prawdziwe oblicze” Jacka 

Pałkiewicza 

sport - „Życie na ostrzu noża” Rafała Jackiewicza, „Kajko. Jadę po swoje” Kajetana Kajetanowicza 

, „Ja, pustelnik: autobiografia” Piotra Pustelnika 

sztuka- „Polskie skarby narodowe”, „Życie w średniowiecznym zamku” JosephaGiesa. 

Pozostałe wybory czytelników były bardzo zindywidualizowane.  

W I półroczu 2018 r. ogółem z wypożyczalni i czytelni skorzystało 6.707 użytkowników. 

W wypożyczalni zarejestrowano 5.711 odwiedzin , natomiast w czytelni 996.  

Zarejestrowanym czytelnikom prezencyjnie w czytelni udostępniono ogółem 1.992 wol. literatury 

niebeletrystycznej oraz literatury pięknej dla dzieci i dorosłych.  

Ogółem literatury  pięknej dla dorosłych udostępniono 205 wol. ( więcej o 57 wol.), literatury 

pięknej dla dzieci  – 530 wol. ( mniej o 36 wol.), natomiast literatury popularnonaukowej 1257 

wol.( mniej o 129 wol.)                                                                                           

Największą liczbę udostępnień stanowiły opracowania naukowe, poradniki, informatory i 

leksykony z różnych dziedzin wiedzy i nauki.                                                                     

W czytelni korzystano też z czasopism, których udostępniono 1.454 tyt. oraz wypożyczono                            

do domu 37 tyt. czasopism (wzrost o 32 tyt.)   

Oprócz wypożyczania książek na zewnątrz i udostępniania prezencyjnego prowadzona była usługa 

„Książka na telefon”. Czytelnicy, którzy mieli kłopoty ze zdrowiem, osoby niepełnosprawne i 

starsze mieli możliwość zamówienia książek przez telefon z dostawą do domu przez upoważnione 

osoby lub wolontariuszy. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO- BIBLIOGRAFICZNA 

   Działalność informacyjno- bibliograficzna prowadzona była przez bibliotekę gminną                             

i filialną w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników biblioteki. W 

tym celu korzystano z warsztatu informacyjnego, który stanowi księgozbiór podręczny, katalog 

księgozbioru i Internet.  

W ramach działalności informacyjno- bibliograficznej użytkownikom biblioteki udzielono 1.290  

informacji tematyczno –bibliograficznych, dotyczących różnych zagadnień i tematów naukowych.  

Liczba udzielonych informacji, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, 

zwiększyła się o 158 inf.                       

Użytkownicy korzystali też z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz z bezprzewodowego Internetu 

na terenie biblioteki gminnej i filialnej.  

Zarejestrowano ogółem 217 korzystających z  Internetu w czytelni internetowej i naukowej                   

(mniej o 118 użytkowników). 

Czytelnicy dzięki korzystaniu z katalogu bibliotecznego na miejscu lub w wersji on-line mogli 

zapoznać się z pozycjami księgozbioru i wyszukać  konkretną książkę wg autora, tytułu, fragmentu 

z tytułu książki, tematyki i serii wydawniczej oraz zapoznać się z nowościami wydawniczymi 

i sprawdzić dostępność książki.  

Wszyscy czytelnicy posiadający Karty Biblioteczne mieli możliwość zdalnego  rezerwowania 

książki wypożyczonej  przez innego czytelnika i dokonywania przedłużenia terminu zwrotu 

książek.  

 W I półroczu 2018 r. w Filii Bibliotecznej w Prostyni rozpoczęto prace związane                                  

z elektronicznym wprowadzaniem książek do katalogu w bibliotecznym programie komputerowym. 

 

 

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA   

Upowszechnianie czytelnictwa odbywało się poprzez prowadzenie różnych form pracy kulturalno-

oświatowej wśród czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.                        

Stosowanymi formami pracy kulturalno - oświatowej prowadzonymi w bibliotece gminnej                 

i filialnej były organizowane spotkania literackie, imprezy biblioteczne, dyskusje nad książką oraz 
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lekcje biblioteczne, warsztaty techniczne i plastyczne , a także gry i zabawy prowadzone podczas  

spotkań z czytelnikami.                    

Stałe zajęcia z dziećmi prowadzone były w bibliotece gminnej w każdy czwartek od godz. 14.30 do 

godz. 16.00 oraz okazjonalnie w innym terminie.                                                                       

Ponadto w czasie ferii zimowych zajęcia w bibliotece gminnej i filialnej prowadzone były               

w każdy wtorek i czwartek.  

Ogółem przeprowadzono 278 form pracy kulturalno-oświatowej z udziałem 1.613 osób. 

W I półroczu 2018 roku uatrakcyjniając pracę kulturalno-oświatową biblioteka gminna zaoferowała 

dorosłym i młodzieży spotkanie literackie z Mariolą Pryzwan – autorką biograficznych książek. 

Spotkanie, które odbyło się 22 maja poświęcone było Annie German i Annie Jantar. Bezpośredni 

kontakt z autorką książek cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. W spotkaniu 

uczestniczyło 34 osoby. 

Dla czytelników najmłodszych w dniu 13 kwietnia zorganizowano spotkanie teatralne pt.”Latający 

kufer” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Krak- Art z Krakowa. Spektakl obejrzały 

przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej i uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej.  

 Ponadto zarówno dzieci, jak i dorośli brali udział w spotkaniach bibliotecznych, które  

zorganizowane zostały z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet. Natomiast w czasie                         

karnawału dla najmłodszych zorganizowano bal, podczas którego dzieci poprzebierane za 

baśniowych bohaterów bawiły się przy muzyce i brały udział w różnych grach i zabawach 

literackich i ruchowych.  

W dniu 9 czerwca dla dzieci i młodzieży zorganizowano turniej gier i zabaw oraz głośno czytano 

wybrane utwory, a także wyświetlony został polski film pt. „Tarapaty” w reżyserii Marty 

Karwowskiej w ramach udziału w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.                                   

Biblioteka po raz pierwszy brała udział w tego typu akcji, mającej na celu                                           

w niekonwencjonalny sposób promować czytelnictwo i bibliotekę. W tym roku akcja                                                    

przebiegała pod hasłem RzeczpospoCzyta zorganizowanej z okazji 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę.                                                                                                    

W I półroczu 2018 r. ogółem w imprezach bibliotecznych  uczestniczyło140 osób.  

Innymi stosowanymi formami pracy kulturalno-oświatowej dla dzieci i młodzieży były wycieczki 

do biblioteki połączone z lekcjami bibliotecznymi, dyskusje nad książką, wieczory baśni 

i opowiadań , warsztaty plastyczne i techniczne, gry i zabawy literackie oraz wystawki książek 

z okazji stałych obchodów, rocznic literackich i historycznych.                                  

Ogółem przeprowadzono 10 lekcji bibliotecznych i wycieczek z udziałem 253 dzieci 

uczęszczających na zajęcia biblioteczne lub odwiedzających bibliotekę.  

Przygotowane lekcje dotyczyły m.in. „Konstytucji 3 Maja” oraz przeprowadzone były                     

z okazji przypadających rocznic urodzin lub śmierci sławnych ludzi – Adama Bahdaja („Spotkanie 

z prozą Adama Bahdaja”) i Mikołaja Kopernika ( „Wstrzymał słońce, ruszył ziemię”), a także z 

okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę („ Piękna Nasza Polska Cała”). W 

ramach obchodów tej rocznicy każdy najmłodszy przedszkolak otrzymał książeczkę pt.”Poznaję 

Polskę. Wiersze o Polsce”, a przedszkolaki z pozostałych grup książeczkę do biblioteczki 

przedszkolnej. 

Jak co roku, tak również w I półroczu 2018 roku, dla uczniów najmłodszych klas szkoły 

podstawowej zorganizowano uroczystość Pasowanie na czytelnika, której celem było nie tylko 

zapoznanie uczniów z biblioteką i zasadami korzystania  z księgozbioru, ale przede wszystkim 

rozbudzenie zainteresowań książką  i ukazanie korzyści wypływających z kontaktu uczniów 

z książką.                                                                                                                           

W uroczystościach udział wzięło 59 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2                         

im. F. Chopina w Małkini Górnej i  20 uczniów kl. II Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II 

w Prostyni.                                                                                                                                                             

Organizując różne formy pracy kulturalno-oświatowej dla dzieci najmłodszych nie mogło 

zabraknąć głośnego czytania książek. Była to ulubiona przez dzieci forma pracy. Przeprowadzono 
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ogółem 34 spotkania z udziałem 381 osób, podczas których dzieci czytały same lub słuchały 

czytanych książek lub fragmentów literackich przez wolontariuszy i osoby dorosłe.  

Głośne czytanie odbyło się  również w Klubie „Senior +”. Wybrane teksty patriotyczne czytane 

były przez bibliotekarkę w dniu 21 marca z okazji Światowego Dnia Poezji i 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Po spotkaniach głośnego czytania uczestnicy zajęć chętnie brali udział w dyskusjach nad 

wybranymi książkami lub fragmentami literackimi, których ogółem przeprowadzono 26                   

z udziałem 259 osób. Jedno spotkanie dyskusyjne dla dorosłych przeprowadzone zostało                   

w dniu 9 marca dla pasjonatów literatury, którego tematem była książka pt. „Polacy, którzy zmienili 

świat”. 

W czasie zajęć z dziećmi prowadzone były również gry i zabawy literackie, warsztaty techniczne i 

zajęcia plastyczne, których przeprowadzono ogółem 44 z udziałem 467 osób. Z tego zajęć 

technicznych przeprowadzono 21, a gier i zabaw literackich i ruchowych 23 oraz wykonano 6 

plakatów, które dotyczyły świąt i wydarzeń okolicznościowych. Tematyka zajęć była bardzo 

urozmaicona. Zajęcia poświęcone były m. in. Światowemu Dniu Poezji, Międzynarodowemu Dniu 

Teatru, Światowemu Dniu Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowemu Dniu Ziemi, Dniu 

Matki, świętom i ważnym wydarzeniom historycznym oraz były okazją do poznawania 

niezwykłych postaci, również tych z bajek (np. Podróż statkiem pirackim, aby zostać bajkowym 

piratem). Wszystkie prace wykonywane przez dzieci podczas zajęć bibliotecznych eksponowane 

były na wystawie w bibliotece. 

Z okazji rocznic literackich, historycznych, stałych obchodów i świąt oraz ważnych wydarzeń 

wykonano hasła i wystawki książek w ogólnej liczbie148. 

Promując czytelnictwo Biblioteka stale włączała się do udziału w ogólnopolskich akcjach 

czytelniczych.  

W I półroczu 2018 r. po raz kolejny brała udział w obchodach  XV Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Dowolność czytania” i trwał od 8 do 15 maja.  

W ramach obchodów zorganizowano cykl spotkań bibliotecznych z przedszkolakami Przedszkola 

Samorządowego z następujących grup: Leśne Skrzaty, Tygryski, Żabki, Zeberki, Pszczółki, 

Motylki, Zajączki i Biedronki, podczas których odbyło się  głośne czytanie wybranych legend. 

Tematem wszystkich spotkań była „Historia Polski w legendach”, nawiązujących do obchodów  

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Biblioteka gminna i filialna oraz Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Kiełczewie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Prostyni, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej i Szkoła Podstawowa w Orle brały udział w ogólnopolskiej 

akcji Jak nie czytam, jak czytam, która odbyła się 8 czerwca o godz.10.00 i polegała na 

jednoczesnym czytaniu książek przyniesionych przez siebie lub otrzymanych z biblioteki. Czytano 

na boisku szkolnym, na tarasie przed szkołą lub w szkole. Akcji towarzyszyły okolicznościowe 

hasła i plakaty. Wzięło w niej  udział  wzięło 470 uczestników ( 61 uczestników więcej 

w porównaniu z rokiem poprzednim).  

Akcja miała na celu , nie tylko pobicie rekordu czytania w jednym momencie, ale przede wszystkim 

promowanie czytelnictwa. 

Inną formą promującą czytelnictwo było zachęcanie najmłodszych do czytania poprzez 

systematyczne uaktualnianie „Kącika Malucha” o najnowsze książki wydane w różnej formie                  

i kształcie oraz eksponowanie nowości wydawniczych  na oddzielnym regale w wypożyczalni dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych.   

Ponadto dla czytelników dorosłych Polecano Książkę Przez Innych Czytelników, którą warto 

przeczytać.  

W ramach promocji zbiorów bibliotecznych i prowadzonej działalności kulturalno                               

- oświatowej wszelkie informacje zamieszczane były na stronie internetowej biblioteki                         

i facebooku. Wszystkie organizowane różnego rodzaju formy pracy kulturalno- oświatowej miały 

nacelu promowanie książki i czytelnictwa oraz przysposobienie czytelników do korzystania                              

z biblioteki, a także zwiększenie ich aktywności czytelniczej i rozbudzenie motywacji                             
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do pogłębiania wiedzy i aktywności twórczej. 

 

 

 

 

           DYREKTOR 
       GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

        w  Małkini Górnej 

    

                                                            mgr  Lidia Kowińska  

 

 

 

 

Małkinia Górna, dn.26.07.2018 r. 
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    G M I N N E G O   O Ś R O D K A   K U L T U R Y  I  S P O R T U 

 

                               W      M A Ł K I N I       G Ó R N E J 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2018

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 23 sierpnia 2018 r.
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Dział              921 

                                                                                                                                                       

Rozdział    92109   

 

I. Stan  środków  obrotowych  na  01.01.2018            18.467,07 zł  

w  tym : 

 -  stan  środków  na  rachunku  bankowym        + 29.438,11 zł 

 -  należności                                                            +  216,16 zł 

 -  zobowiązania                                                   -  11.187,20 zł 

                                                                                                                                                                

II .     P R Z Y C H O D Y 

 

 

                                     Treść     Plan Wykonanie      % 

          

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

Dochody  z wynajmu sali i  placu GOKiS  oraz  

miejsc handlowych  na festynie Małkińskiej 

Nocy Nadbużańskiej  

 

Wpływy z usług – tj. opłaty startowe na biegi „ 

Tropem Wilczym” oraz  z usług reklamowych 

firm i  wyłączności na obsługę dystrybucji i 

sprzedaży  na festynie Małkińskiej Nocy 

Nadbużańskiej   

 

Pozostałe odsetki  tj. z kapitalizacji odsetek od 

środków na rachunku bankowym 

w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej   

 

Otrzymane  darowizny pieniężne od firm na 

festyn Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej oraz na 

MKS   

 

Wpływy z różnych dochodów  - wynagrodzenie 

od Urzędu Skarbowego za terminowe wpłaty 

podatków dochodowych w wysokości 0,3 % od 

przekazywanego podatku  

 

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy  Małkinia 

Górna  otrzymana przez  samorządową 

instytucję kultury 

 

     19.000,00 

 

 

                

     24.000,00 

 

 

 

 

 

          100,00  

 

            

 

      20.000,00 

 

 

 

             70,00 

 

 

 

 

 

    900.000,00 

 

 

   13.541,40 

 

 

 

   20.562,00 

 

 

 

 

 

         40,37  

 

       

 

   19.800,00 

 

 

 

          58,00 

 

 

 

 

 

 400.000,00 

 

      71,3  

 

  

 

      85,7 

 

 

 

 

 

      40,4 

 

 

 

      99,0 

 

 

 

      82,9 

 

 

 

 

 

     44,4     

 

 

 

 

 

 

 

            R  a  z  e  m     p r z y c h o d y 

  

  963.170,00  454.001,77 

47,1 
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III.   K O S Z T Y    I    W Y D A T K I 

 

                          Treść      Plan 

kosztów  

  Wykonanie   

kosztów 

         % 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń  tj. świadczenia w naturze 

wynikające z przepisów bhp 

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

tj. ekwiwalenty sędziowskie MKS  i  UKS    

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

 

Honoraria tj. wynagrodzenia dla osób 

fizycznych za wykonanie programów 

artystycznych - koncert  podczas Dnia 

Kobiet i podczas  Małkińskiej Nocy 

Nadbużańskiej  

 

Składki płatnika na ubezpieczenia 

społeczne pracowników i niektórych 

umów-zlecenia ( 18,06 % -od 04.2018 – 

17,93%  od wynagrodzeń brutto ) 

 

Składki płatnika na Fundusz Pracy ( 2,45 

% od wynagrodzeń brutto ) 

 

Wynagrodzenia  bezosobowe tj. z umów – 

zlecenia z osobami fizycznymi 

comiesięcznie opłacanymi , jak 

konserwator urządzeń elektrycznych, 

instruktor koła  plastycznego,  

lekkoatletycznego,  prowadzenia 

warsztatów  muzycznych z zespołami 

Małkinianka i Cantilena ,  instruktorzy 

drużyn piłki nożnej ( seniorów, trampkarzy 

i juniorów ) oraz  piłki ręcznej, jak i 

jednorazowo zatrudnianymi z umów – 

zlecenia i umów o dzieło  na   recitalach 

muzycznych, zabawie sylwestrowej, 

warsztatach tanecznych, dyskotece w ferie, 

koncercie akordeonowym, pokazie 

kulturystycznym na Dzień Kobiet, na 

festynie  Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej 

-  koncerty zespołów , obrzęd Wianki 

Świętojańskie , przygotowanie i obsługa 

turnieju szachowego , koncercie zespołu 

Casandra na 80-lecie MKS, przy obsłudze 

medycznej meczy MKS, UKS  i  biegów     

 

      1.800,00 

 

 

 

    10.300,00 

 

 

  354.600,00 

 

    16.000,00 

 

 

 

 

 

    63.390,00 

 

 

 

 

      5.529,00 

 

 

    96.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.123,59 

 

 

 

       4.749,00 

 

 

   176.610,09 

 

     7.000,00 

 

 

 

 

 

     31.572,38 

 

 

 

 

        2.633,25 

  

 

      51.927,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         62,4 

 

 

 

         46,1 

 

 

         49,8 

 

         43,8 

 

 

 

 

 

         49,8 

 

 

 

 

         47,6 

 

 

         53,8 
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8. 

 

 

 

 

   

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

   

 

 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

Nagrody konkursowe  podczas  konkursu 

„Warszawska  Syrenka”, „Noc Sów”, 

zawody wędkarskie, turnieje piłkarskie, 

siatkarskie i biegowe podczas   

Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej, biegów 

Grand Prix 

 

Zakup materiałów i wyposażenia -  w 

kosztach tych ujęte są : artykuły biurowe i 

środki czystości potrzebne dla 

funkcjonowania placówki GOKiS,  

materiały niezbędne do przygotowania i 

podczas trwania biegu „ Wilczym 

Tropem”, „ Nocy Sów ”, pikniku w 

Rostkach Wielkich oraz festynu   

Małkińska Noc Nadbużańska  jak plakaty, 

taśmy, materiały elektryczne, buty, 

ubrania, piłki, środki czystości, napoje,  

leki -dla sportowców  MKS i  biegaczy , 

trawa, nawóz, paliwo do kosiarek - 

utrzymanie stadionu, materiały i narzędzia 

do remontu budynków na stadionie oraz 

ich drobne wyposażenie, 

 

Zakup środków żywności tj. słodycze, 

artykuły spożywcze  w związku z 

organizowanym kuligiem,  konkursami   

podczas obchodów Dnia Kobiet, Dnia 

Dziecka, Dnia Matki,  biegach 

przełajowych, biegu „ Tropem Wilczym ”, 

Akordeonistów, Noc Sów, teatrzykach 

szkolnych,   festynach, piknikach, 

obchodach 80-lecia MKS 

 

Zakup energii elektrycznej , gazu do 

ogrzewania, wody i ścieków w budynku  

GOKiS   i na stadionie  oraz  oleju 

napędowego do agregatu  podczas  

Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej   

 

 

Zakup usług remontowych - w ramach 

usług tych  wykonano przegląd i naprawę 

siłowni zewnętrznej 

Zakup usług zdrowotnych  zawiera 

badania lekarskie zawodników  MKS 

(1.500,-)  oraz pracowników GOKiS  i 

stażystów 

 

Zakup usług pozostałych - tu zaliczono 

koszty comiesięczne, jak : 

abonament telewizji kablowej, reklama 

      10.800,00 

 

 

 

 

 

 

     83.745,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    26.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22.100,00 

 

 

 

 

 

 

      6.400,00 

 

 

      5.600,00 

 

 

 

 

  248.600,00 

 

 

      4.942,70 

 

 

 

 

 

 

      35.937,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      12.940,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11.100,24 

 

 

 

 

 

 

        1.205,40 

 

 

        1.800,00 

 

 

 

 

    204.713,44 

 

 

         45,8 

 

 

 

 

 

 

         42,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         48,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         50,2 

 

 

 

 

 

 

         18,8 

 

 

         32,1 

 

 

 

 

         82,3 
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15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

planszowa w telewizji kablowej,  

 abonament  za  radio  i  telewizor, 

 opłaty pocztowe,  monitorowanie systemu 

alarmowego przez „ Tarczę „ , wznowienie  

licencji na programy antywirusowe , 

za wywóz  nieczystości stałych ,  

prowizje i opłaty bankowe – Bank 

Spółdzielczy w Małkini Górnej, 

      jak i koszty jednorazowe : 

okresowa kontrola stanu technicznego 

budynku GOKiS  i stadionu , przegląd  

sprzętu  p.poż., przegląd i badania 

okresowe urządzeń na placu GOKiS , 

 przewóz piłkarzy MKS  na mecze, 

przejazdy sędziów na mecze MKS i UKS,   

przewozy na wycieczki dzieci z kół 

zainteresowań, biegaczy  na  zawody,   

ludowych zespołów muzycznych na 

występy oraz koszty związane z 

organizowanymi festynami i piknikami    

tj. koncerty zespołów artystycznych, 

obsługa techniczna sceny, oświetlenia, 

nagłośnienia, ochrona imprez, 

zabezpieczenia medyczne, usługi 

gastronomiczne, noclegi zespołów,  pokaz 

sztucznych ogni – efekty pirotechniczne  

 

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej i stacjonarnej 

 

Podróże służbowe krajowe – delegacje 

pracowników 

 

Różne opłaty i składki- w koszty różnych 

opłat i składek zaliczono składki ZAiKS i 

STOART oraz opłaty na rozgrywki i  

turnieje zawodników piłki nożnej MKS,  

ubezpieczenie  imprez  , ubezpieczenie od 

ognia i kradzieży majątku GOKiS  i 

ubezpieczenie NNW osób uczestniczących 

w kulturze fizycznej tj. MKS, UKS i 

biegaczy ( opłata uiszczana jest raz w roku 

w miesiącu lipcu ) 

 

Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

 

Podatek od nieruchomości 

 

Szkolenia pracowników 

 

           R a z e m   k o s z t y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.000,00 

 

 

      1.900,00 

                       

                                    

    17.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      7.506,00 

 

      

      2.500,00  

 

      1.000,00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.170,96 

 

 

           744,60 

 

 

        2.987,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5.668,00 

 

 

        1.170,00 

 

           444,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         39,0 

 

 

         39,2 

 

 

         17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         75,5 

 

 

         46,8 

 

         44,5 
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       985.170,00  

  

560.440,59 

          

56,9 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

IV . Należności  i  zobowiązania,  w tym wymagalne. 

   

Stan  środków  obrotowych  na  30.06.2018            - 87.971,75 zł  

w  tym : 

 -  stan  środków  na  rachunku  bankowym         + 3.445,23 zł 

 -  należności                                                         + 3.318,44 zł 

 -  zobowiązania                                                   - 94.735,42 zł 

  

   

Zobowiązań  wymagalnych nie ma.  

Należności będących zaległościami nie ma .  

 

           Ponosząc powyższe koszty w I półroczu 2018  roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Małkini Górnej zorganizował następujące imprezy :  

 

 
XIX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 1 

Pierwszy bieg 19. edycji Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbył się 12 stycznia 2018 r. Grand 

Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Małkini Górnej i Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM. 

W ramach XIX Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych  2018 r. odbędzie się 7 biegów przełajowych 

w trzech kategoriach: 

I kategoria  - rocznik 2006 i młodsi –  dystans 1000 m 

II kategoria -  roczniki 2005 – 2003 – dystans 1800m 

III kategoria -  rocznik 2002 i starsi – dystans kobiet 3600 m, dystans mężczyzn 5400 m 

Biegi odbywają się ze startu wspólnego dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej, podział na 

kategorie dziewcząt i chłopców odbywa się na mecie. 

W pierwszym biegu XIX Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych 2018 r. wystartowało łącznie 66 

zawodników. 

XXVI Finał WOŚP  

W niedzielę 14.01.2018 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dwudziesty szósty, a mieszkańcy 

gminy Małknia Górna bardzo poważnie potraktowali apel o wsparcie wyrównania szans w leczeniu noworodków. 

W tym roku pierwszą kwotę  wysokości 244,39 zł wpłaciło małkińskie przedszkole samorządowe. 

W niedzielę w całej gminie od godziny 9  do godz. 17  kwestowało 54 wolontariuszy. Zbiórka przebiegała bez 

zakłóceń, a o hojności mieszkańców gminy świadczyły coraz cięższe puszki i czerwone serduszka na płaszczach, 

kurtkach, czapkach, szalikach, a nawet spodniach darczyńców. 
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Zziębnięci wolontariusze rozgrzewali się gorącymi zupkami ofiarowanymi przez firmę Ajinomoto Poland oraz 

herbatą i pączkami serwowanymi przez pracowników GOKiS.  

Jak zwykle odporni na pogodę biegacze z MKB TEAM w południe wyruszyli na trasę biegu pod hasłem „Policz 

się z cukrzycą”. Zaproszenie do wspólnego biegania przyjęli biegacze z  klubów: LKS Ostrowianka, Ostrów 

Biega, Morsy - Ostrów i okolice, Aktywni Węgrów. 

Po raz pierwszy do biegu wyruszył tandem biegacz + pies. Czteromiesięczny owczarek belgijski malinois Viki 

jako pełnoprawny zawodnik przebiegł trasę o długości 7 km, przy okazji stając się prekursorem canicrossu czyli 

przełajowego biegania z psem w gminie Małkinia Górna. 

Uczestnicy biegu „Policz się z cukrzycą” mieli do wyboru trasy długości od 1800 m do 11 km, mogli też 

indywidualnie określać wysokość wpisowego (minimalna kwota wynosiła 20 zł). Finansowy wynik biegaczy był 

w tym roku zdecydowanie lepszy niż w poprzednim – 55 biegaczy uiściło w sumie 1197,90 zł. 

Swój wynik poprawili również honorowi krwiodawcy. W ubiegłym roku 31 osób oddało 14 l  krwi, w tym roku 

do punktu krwiodawstwa zgłosiło się 40 osób. U 5 z nich stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne, ostatecznie 

35 krwiodawców oddało łącznie 15,75 l krwi. 

O godzinie 18 na scenie przy GOKiS pojawili się DJ Matuzz, zespół "Czar" i LOUKAS. Po koncertach przyszedł 

czas na licytację. Uczestnicy licytacji mieli do wyboru gadżety WOŚP - kalendarze i kalendarzyki, zegar, 

koszulki, książki, torbę-worek, kubek termiczny i rękawiczki, lustra i ramki od firmy B.D. Art., pamiątkowe 

kubki z 26. finału WOŚP od Biura Ogłoszeń i Reklam ARIUH "Dylewski" oraz tomik wierszy Małgorzaty 

Zakrzewskiej „Urodzone w Rumiankach”.  

26. finał WOŚP zakończyło efektowne światełko do nieba – trwający 5 minut pokaz pirotechniczny i ostatnie 

podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność WOŚP  (dobrowolnie, służbowo i 

finansowo).  

Po podsumowaniu wszystkich wpłat okazało się, że w 26. Finale WOŚP w gminie Małkinia Górna zebrano ponad 

17 tys. zł.  

 

Propozycje GOKiS na ferie 2018 

13 stycznia – sobota – „Przegląd budek lęgowych na osiedlu” – zajęcia z kołem ornitologicznym 

16 stycznia – wtorek  

 – „W zdrowym ciele, zdrowy duch” zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

- „Wesoło i kolorowo” - gry i zabawy dla dzieci do lat 10 

- „Radosne nutki”- wspólne śpiewanie i granie na instrumentach ” 

- Kącik świetlicowych gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.) 

17 stycznia - środa 

– „Kolorowe kanapeczki” – żyj zdrowo, jedz kolorowo – zajęcia kulinarne dla dzieci do lat 12  

– „Książę i żebrak” - teatrzyk dla dzieci w wykonaniu studia teatralnego KRAK-Art 

– Zajęcia sportowe w sali - tenis stołowy 

18 stycznia – czwartek 

- Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci do lat 12 

- „Gwiezdne Wojny -Ostatni Jedi 3D” wyjazd do kina Ostrovia 

19 stycznia – piątek 

– wyjazd na lodowisko MOSiR Ostrów Maz.  

– Program profilaktyczny „Bezpieczne ferie”: spotkanie z Policjantem oraz teatrzyk „Internetowe pułapki” - Teatr 

„Magik” 

– Trening z MKB TEAM, hala sportowa SP Nr2 

20 stycznia – sobota 

- „Był sobie pies” - projekcja filmu dla dzieci i dorosłych sala GOKiS 

– dyskoteka z Dj-em sala GOKiS 
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22 stycznia – poniedziałek 

– Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci do lat 12 

– Świetlicowe gry i zabawy - kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.) 

– Zajęcia z samoobrony Kung-Fu 

– Trening z MKB TEAM, hala sportowa SP Nr2 

23 stycznia - wtorek 

– „W zdrowym ciele, zdrowy duch” zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

- „Wesoło i kolorowo” - gry i zabawy dla dzieci do lat 10 

- Program profilaktyczny „Bezpieczne ferie”: spotkanie z Policjantem oraz „Zima u Kubusia” - teatrzyk dla dzieci 

w wykonaniu studia teatralnego KRAK-Art 

- „Radosne nutki”- wspólne śpiewanie i granie na instrumentach ” 

24 stycznia – środa 

– Zajęcia sportowe w sali - tenis stołowy 

– wyjazd na lodowisko MOSiR Ostrów Maz. 

- Podsumowanie Programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” - tworzenie albumu zagrożeń, nagrodzenie 

uczestników, publikowanie prac 

25 stycznia – czwartek 

– „W zdrowym ciele, zdrowy duch” zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

Kącik gier planszowych (warcaby, chińczyk, domino, itp.) 

26 stycznia – piątek 

- „Magiczna Zima Muminków” wyjazd do kina Ostrovia 

– Zajęcia z samoobrony Kung-Fu 

– Trening z MKB TEAM, hala sportowa SP Nr2  

27 stycznia - sobota 

– karnawałowy bal maskowy dla dzieci 

– dyskoteka z Dj-em sala GOKiS 

 

Zimowe Ptakoliczenie  

Odbywające się w ostatni weekend stycznia Zimowe Ptakoliczenie to okazja do sprawdzenia i poszerzenia wiedzy 

ornitologicznej. Celem tej ogólnopolskiej akcji jest liczenie ptaków zimujących w Polsce w pobliżu siedzib 

ludzkich. Obserwacje w ogrodach, parkach i na skwerach można prowadzić samodzielnie lub w grupach 

nieformalnych, można też wziąć udziale zajęciach terenowych prowadzonych przez ornitologów - wolontariuszy 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

W ramach Zimowego Ptakoliczenia 2018 w woj. mazowieckim zorganizowano 21 wycieczek ornitologicznych. 

Jedną z nich w sobotę 27.01.2018 r. poprowadziły Hanna Chromińska i Ewelina Puścian.  

W czasie trwającego 2,5 godziny członkowie koła ornitologicznego liczyli ptaki na osiedlu przy ul. Leśnej w 

Małkini, w Zawistach Nadbużnych, na terenie ogródków działkowych, w Rostkach Wielkich i Zawistach Dzikich.  

Na trasie spaceru nie pokazały się czeczotki, które ogłoszono Ptakiem Zimy 2018, było za to 20 innych gatunków. 

Po podliczeniu obserwacji okazało się, że członkowie koła ornitologicznego w czasie Zimowego Ptakoliczenia 

spostrzegli: 16 bogatek, 31 dzwońców, 2 dzięcioły duże, 2 gawrony, 2 grubodzioby, 28 kawek, 1 kopciuszka, 1 

krogulca, 9 kwiczołów, 66 mazurków, 5 modraszek, 1 myszołowa zwyczajnego, 1 pełzacza ogrodowego, 40 

sierpówek. 2 sikory ubogie, 3 sójki, 12 srok, 71 trznadli, 3 wrony siwe, 14 wróbli domowych. 

Zimowe Ptakoliczenie jest także okazją do rozmów na tematy ornitologiczne. Mieszkańcy gminy pytali o cel 

akcji, potrzebę i zasady dokarmiania ptaków oraz dzielili się wiedzą na temat ciekawych i rzadkich gatunków 
ptaków, które pojawiają się na terenie gminy.  
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XIX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 2 

W zawodach wystartowało 62 biegaczy. 

 

Wieczorek Akordeonowy 

11 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Malkini Górnej odbył się po raz piąty wieczorek 

akordeonowy. Jak co roku pod hasłem „A mnie w duszy ino gra”. Wieczorek jest okazją do wspólnej zabawy i 

hołdem dla Antoniego Rowińskiego. Ten urodzony w Sadownem, a zmarły w Małkini akordeonista, nauczyciel, 

kompozytor i dyrygent, stworzył wiele utworów na akordeon i zaszczepił wielu uczniom miłość do tego 

instrumentu. Dyrektor małkińskiego GOKiS podkreślił związek artysty z ziemią małkińską. O życiu i twórczości 

Antoniego Rowińskiego opowiedziały córki artysty - Hanna Pędzich i Barbara Jastrzębska oraz Andrzej Olton, 

który w domu rodzinnym słuchał wirtuoza akordeonu od najmłodszych lat. Fascynacja muzyką akordeonową 

skłoniła pana Andrzeja nie tylko do nauki gry, ale także do stworzenia liczącej ponad 150 sztuk kolekcji 

akordeonów. Kilkanaście eksponatów z tej kolekcji (wszystkie sprawne!) stworzyło eleganckie tło wieczorku 

muzycznego. Wieczorek akordeonowy „A mnie w duszy ino gra” miał formę przeglądu utworów akordeonowych. 

Kolejność występów ustalono losowo, ale nie były one obciążone stresem towarzyszącym rywalizacji. Przed 

licznie zgromadzoną publicznością swoje umiejętności prezentowali kolejno: Marcin Kubuszewski, Kamil 

Kombór, Cezary Rostkowski, Andrzej Olton, Sonia Rożniakowska, Tadeusz Szydlik, Tadeusz Kopaniarz i 

Mariusz Budziszewski. W ich wykonaniu zabrzmiały melodie ludowe, walc ,,Na wzgórzach Mandżurii”, walc 

Barbary z filmu „Noce i dni”, „Chryzantemy złociste”, polonez „Pożegnanie ojczyzny” ,,Taniec węgierski” J. 

Brahmsa, walczyk ,,Pensjonarka”, ,,Pod niebem Paryża” i ,,Kujawiak sadowieński” A. Rowińskiego Po solowych 

występach przyszła pora na to, co mistrzowie lubią najbardziej - zabawę muzyką w improwizowanych duetach, 

tercetach, kwartetach i oktecie. Część utworów wspólnie odśpiewano, a w duszy zgodnie grało i muzykom, i 

słuchaczom. 

 

Tropem Wilczym 2018 

4 marca Fundacja Wolność i Demokracja - pomysłodawca i organizator edukacyjno-biegowej formy 

upamiętniania żołnierzy podziemia niepodległościowego - przygotowała dla uczestników koszulki i materiały 

informacyjne. Do biegu zgłosiło się 170 zawodników. Najstarszy uczestnik liczył 68 lat, najmłodsza uczestniczka 

- tylko 4 miesiące. Mała Nadia jest wyjątkową uczestniczką, ponieważ pokonała trasę biegu także w zeszłym roku 

(oczywiście miały z mamą wspólny numer startowy). Militarno-patriotyczny charakter imprezy podkreślała 

obecność Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej "Narew". Członkowie GRH przeprowadzili przeprowadzili 

błyskawiczną „żywą” lekcję historii, prezentując umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy wyklętych. Karabiny i 

pistolety cieszyły się ogromnym zainteresowaniem osób w każdym wieku. Witając biegaczy i gości, Bożena 

Kordek wójt gminy Małkinia Górna przypomniała o trudnych wyborach w polskiej historii współczesnej oraz o 

ludziach, którzy za swoją postawę płacili bardzo wysoką cenę. Bieg rozpoczął się o godzinie 12.00. Na trasę o 

symbolicznej długości 1963 m biegacze wyruszyli spod budynku Urzędu Gminy. Piękna pogoda zachęcała do 

aktywności fizycznej, dlatego wielu uczestników biegu pokonało trasę dwa, a nawet trzy razy. Po godzinie na 

mecie zameldowali się ostatni zawodnicy. Kuchnia polowa poczęstowała wszystkich grochówką i gorącym 

napojem. Niezależnie od pokonanego dystansu każdy biegacz został udekorowany okolicznościowym medalem. 

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz gminy złożyli kwiaty na leśnym cmentarzyku przy kamieniu 

upamiętniającym żołnierzy wyklętych działających na terenie Puszczy Białej. 

 

Dzień Kobiet 

W tym roku małkiński GOKiS 8 marca zaskoczył panie nowym scenariuszem kobiecego święta. Jako dodatek do 

życzeń składanych przez Bożenę Kordek – wójta gminy Małkinia Górna i Andrzeja Sadowskiego – dyrektora 

GOKiS - oraz tulipana wręczanego każdej pani, która przyjęła zaproszenie do GOKiS, na scenie pojawili się 

mistrzowie kulturystyki i mistrzowie piosenki włoskiej. Pierwszy w dziejach małkińskiego GOKiS pokaz 

kulturystyczny wykonali: Wojciech Kampa – srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów w 

Kulturystyce i Fitness Zabrze 2009 w kategorii kulturystyka klasyczna juniorów i Krystian Jastrzębowski – 

tegoroczny zwycięzca XXV Debiutów PZKFiTS w Kulturystyce i Fitness Kraków w kategorii fitness plażowe do 

174 cm. Obaj mistrzowie przedstawili w dużym skrócie różnice między swoimi kategoriami, opowiedzieli o 

treningach i diecie w sportach siłowych, a następnie zademonstrowali w jaki sposób prezentują swoje mięśnie na 

konkursach. Gorącą atmosferę dodatkowo podgrzał duet An Dreo e Karina, który wykonał covery włoskiej pary 

Al Bano i Romina Power. Dla małkińskich pań An Dreo e Karina wykonali takie przeboje jak „Felicità”, „Ci 

Sarà”, „Volare”, „Sharazan”, „Liberta” i „Arrivederci a Bahia”. Część przebojów publiczność odśpiewała razem z 

artystami. Po występach para rozdawała paniom autografy. Na kobiety czekał również słodki poczęstunek. 

 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

Dnia 10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbyły się gminne eliminacje 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
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W sześciu szkołach zorganizowano eliminacje szczebla podstawowego, które pozwoliły wyłonić dwudziestu 

czterech uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji gminnych. Uczestników podzielono na dwie grupy 

wiekowe: I grupa uczniowie klas I-VI szkół podstawowych i II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy VII – 

VIII oraz gimnazjum klasy II i III. 

Konkurs składał z dwóch etapów: testu pisemnego i egzaminu ustnego. Uczniowie poprzez turniej mogli 

sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony ludności, ratownictwa, znajomości przepisów przeciwpożarowych 

oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Pan Andrzej Wyszogrodzki – Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej, Pan Witold Biegaj – Komendant Gminny ZOSP RP w Małkini 

Górnej, Pan Andrzej Sadowski – Przewodniczący Powiatowej i Gminnej Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP. 

Po podsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez uczestników z dwóch etapów komisja wyłoniła sześcioro 

zwycięzców. 

I grupa: 

I miejsce Grupa I: Kamil Konferowicz (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini 

Górnej), 

II miejsce Grupa I: Wiktor Złotkowski (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni), 

III miejsce Grupa I: Konrad Konferowicz (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini 

Górnej). 

II grupa: 

I miejsce Grupa II: Sebastian Filipiak (Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie), 

II miejsce Grupa II: Aleksandra Szejk (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini 

Górnej), 

III miejsce Grupa III: Maciej Walczuk (Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie). 

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, upominki, dyplomy i kalendarze ufundowane przez Wójta 

Gminy Małkinia Górna. 

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca z obu grup wiekowych reprezentowali Gminę Małkinia Górna podczas 

eliminacji powiatowych, które odbyły się 15 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi 

Mazowieckiej. 

 

Warszawska Syrenka 

12 marca odbyły się eliminacje gminne do 41. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Naszymi 

reprezentantami na szczeblu powiatowym będą: w kat. 0-III Filip Pisarek, Aleksandra Pisańska i Julia 

Bujakowska; w kat. IV-VI Kacper Małkiński i Mateusz Mazurek; w kat. VII-VIII i gimnazja Dominika Dębowiak 

i Aleksandra Dmochowska.  

 

XIX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 3 

W zawodach wystartowało 81 biegaczy. 

 

Akatyst Św. Józefa 

19 marca po mszy o godzinie 18:00 uczestniczyliśmy w projekcie muzyczno-słownym ku czci św. Józefa 

 

Noc Sów 

W dniu 24.03.18 r. w małkińskim GOKiS odbyło się Wydarzenie Nocy Sów z udziałem 46 osób i jednej uszatki. 

Noc Sów to ogólnopolska akcja, której pomysłodawcą i koordynatorem jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Termin 

Nocy Sów przypada na okres godowy, kiedy sowy są aktywne wokalnie i przy odrobinie szczęścia można 

usłyszeć ich nawoływanie. Celem Nocy Sów jest poznawanie gatunków sów żyjących w Polsce, ich biologii, roli 

w przyrodzie i kulturze, uwrażliwianie na wynikające z działalności ludzi zagrożenia dla tych ptaków oraz 

wskazywanie metod badań i ochrony polskich sów.  

W ramach VII edycji Nocy Sów w całym kraju odbędzie się łącznie 251 Wydarzeń. Przewodnikiem Nocy Sów w 

 GOKiS po raz trzeci była Ewelina Puścian. 

Stałe punkty scenariusza Wydarzenia Nocy Sów to prezentacje, prelekcje i filmy w o tematyce przyrodniczej oraz 

nasłuchy sów w terenie. W małkińskim GOKiS efektowną oprawę Wydarzenia stanowiła wystawa „Osowiałe 

przedmioty codziennego użytku” i  galeria 65 prac zgłoszonych na konkurs „Nietypowa sowa trójwymiarowa”. 
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Scenariusz Nocy Sów małkińskim GOKiS rozpoczął się zgodnie z planem prelekcją o sowach żyjących w Polsce. 

Pod koniec opowieści o 13 gatunkach sów dyżurujący w terenie obserwator zasygnalizował, że w okolicy SP nr 2 

słychać nawoływanie uszatki. Uczestnicy Nocy Sów z zachowaniem odpowiedniej ostrożności zostali 

doprowadzeni do miejsca, w którym odzywała się sowa. 

Po zakończeniu nasłuchów uczestnicy Wydarzenia obejrzeli filmy „Sowy” Artura Tabora, a Mariusz Rostkowski 

opowiedział o wędrówkach i obrączkowaniu sów. 

Kolejnym punktem Nocy Sów był błyskawiczny konkurs wiedzy o sowach i wręczenie nagród laureatom 

konkursu plastycznego. 

W kategorii „szkoła podstawowa kl. I-IV”  najwyżej oceniono pracę Mileny Dobrowolskiej, drugie miejsce 

przyznano Zofii Marczewskiej, a  trzecie Aleksandrze Stasiak. 

W kategorii „szkoła podstawowa kl. V-VII i gimnazjum” najwyżej oceniono pracę Klaudii Borowej, drugie 

miejsce przyznano Piotrowi Mikołajczykowi, a trzecie Sandrze Werner. 

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne i dorośli” najwyżej oceniono pracę Oksany Żochowskiej, drugie miejsce 

zajęła Anna Kuźniarz, a trzecie Ewa Roguska. 

Wyróżnienia otrzymali: Kamil Kolator, Patrycja Zawistowska, Oliwia Dąbrowska, Anna Borowa, Alicja Wronek, 

Anna Mrozowska i Zuzanna Kotowska. 

Autorom najlepszych prac nagrody rzeczowe wręczył dyrektor GOKiS Andrzej Sadowski. Wszyscy uczestnicy 

Wydarzenia Nocy Sów otrzymali „sowie” odblaski. 

Wydarzenie Nocy Sów w małkińskim GOKiS zakończyło się ogniskiem i układaniem planów kolejnych 

ornitologicznych atrakcji. 

XVI Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna 

W dniach 24 i 25 marca 2018r na rodzimym obiekcie przy małkińskiej „dwójce” odbyła się już kolejna szesnasta 

edycja naszego klubowego święta oraz kolejna rocznica, kiedy to istniejemy na wojewódzkiej mapie 

handballowej w wydaniu żeńskim.  

Pierwszego dnia wystąpiły najmłodsze adeptki tej pięknej dyscypliny  czyli dziewczynki z nowo powstałej 

czwartej klasy sportowej (rocznik 2007/2008). Był to już drugi ich turniej w naszej szkole. Dziewczynki 

wystąpiły dwoma zespołami , wzmocnione swoimi koleżankami z innej klasy, które mają już dłuższy staż 

boiskowy. Podział na dwie ekipy (Małkinia 1 i Małkinia 2) miał na celu jak najdłuższego czasu gry każdej 

dziewczynki. Oba zespoły sprawiły się naprawdę dobrze,  zważywszy na intensywność zawodów gdyż czas gry 

wynosił 2x8 minut co przy kryciu indywidualnym podczas całego meczu wymaga nie lada wysiłku.  

W sobotę 24 marca wystąpiło 8 drużyn. Obok dwóch naszych były reprezentantki  Regimina,  Mławy, Sochocina, 

Pruszkowa, Warszawy i Winnicy. 

25 marca czyli dzień drugi był przeznaczony dla dziewcząt starszych w kategorii juniorka młodsza/młodziczka 

czyli rocznik 2002 i młodsze. Były to już zupełnie inne emocje i zupełnie inna „zabawa”. Tego dnia wystąpiło 

pięć zespołów, które grały systemem „każdy z każdym” w zakresie czasowym 2x12 minut. Mogliśmy zobaczyć 

mecze na dobrym poziomie ligowym. Szybka gra, wartka zmiana akcji, błyskawicznie wyprowadzone kontrataki 

przerzutem przez całe boisko, parady bramkarek to atut Niedzieli Palmowej na sportowo. Zespół juniorki 

młodszej reprezentujący nasz klub to drużyna z pięcioletnim stażem gry w tym cztery lata w Mazowieckiej Lidze 

Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży. Są to dziewczęta z trzeciej klasy gimnazjum, które w tym roku rozstają się 

z naszym klubem czyli był to ich ostatni turniej na rodzimym parkiecie.  Dziewczęta godnie uczciły to wydarzenie 

wygrywając w pięknym stylu swoją kategorię. Ciekawostką może być fakt iż po raz pierwszy udział w imprezie 

zanotowała nasza drużyna z Gminy czyli przedstawicielki SP Prostyń. 

 

Akcja krwiodawstwa 

4 kwietnia zorganizowaliśmy drugą akcję dla małkińskich krwiodawców. 

 

XIX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 4 

W zawodach wystartowało 83 biegaczy. 

 

Koncert Big Band dla Frajdy 

W dniu 14 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył sie koncert Big Band - DLA 

FRAJDY. Zespół powstał w lutym 2013. Choć na razie to raczej „small band” lub raczej „big banda”, ma ambicje 

być kiedyś big bandem w pełnym składzie. Zespół skupia wokół siebie muzyków zawodowych i grających na 

wysokim poziomie pasjonatów muzyki. Niewątpliwą atrakcję i mocny atut zespołu stanowi sekcja instrumentów 
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dętych: saksofony, trąbka, klarnet. Mocnym fundamentem i ozdobą grupy jest sekcja rytmiczna z wsparciem 

solowym: perkusja, instrumenty perkusyjne, bas, gitara, instrumenty klawiszowe. Podczas koncertu usłyszeć 

można było hity w rytmach swinga, samby czy bossa nowy z repertuaru takich gwiazd jak Frank Sinatra, Louis 

Armstrong czy Orkiestra Duke’a Ellingtona. Zwolenników mocniejszych brzmień zadowolić mogły zaś utwory 

grane w rytmie bluesa, rocka czy funk z repertuaru takich gigantów rozrywki jak The Beatles, Jaco Pastorius, 

Michael Bublé.   

 

Kino 7D 

18 kwietnia na placu przy GOKiS zawitało mobilne kino 7D. 

 

XIX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 5 

W zawodach wystartowało 76 biegaczy. 

 

Pomajówka w Rostkach Wielkich 

2 czerwca 2018 roku w Rostkach Wielkich po raz trzeci został zorganizowany piknik w tym roku pod nazwą 

„Pomajówka”, który jest kontynuacją Majówki organizowanej w latach ubiegłych. Organizatorzy tegorocznej 

imprezy to Urząd Gminy Małkinia Górna, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Sołtys i Rada Sołecka Rostek 

Wielkich. 

W tym roku piknik tradycyjnie rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy gminy od meczu w piłkę nożną.  Drużyna 

z Rostek Wielkich otrzymała koszulki z nadrukiem miejscowości i herbem gminy Małkinia Górna, które 

osobiście młodym piłkarzom wręczyła Pani Wójt. 

Po meczu młodych sportowców pod okiem Pani Marii Jasko odbył się aerobik  w plenerze oraz pokaz karate. 

Następnie drużyny Zawisty Nadbużne vs. Rostki Wielkie rozegrały mecz piłki siatkowej, który już na dobre 

wpisał się w tradycję pikniku. W tym roku walka o podium była zacięta i na bardzo wyrównanym poziomie, 

jednak najlepszą okazała się być drużyna z Rostek Wielkich.   

Podczas tegorocznego pikniku oprócz wspaniałej zabawy można było zrobić również coś dla innych, 

a mianowicie zarejestrować się w bazie dawców szpiku DKMS, czy też skorzystać z indywidualnej porady 

dietetyka. 

Po aktywnych zabawach przyszedł czas na konkursy. Ze względu na jubileusz 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę Urząd Gminy zorganizował konkurs „Piosenki i pieśni patriotycznej”. Uczestnicy 

konkursu zaprezentowali piękne polskie utwory patriotyczne. Wybór najlepszego był niełatwy, gdyż wszystkie 

aranżacje muzyczne, były na wyrównanym poziomie. 

Wyniki: 

I miejsce – Julia Mydłowska i Aleksander Borowy, 

II miejsce – Igor i Mikołaj Młynarczyk, 

III miejsce – Aleksandra Perzan. 

Drugi konkurs zorganizowany podczas „Pomajówki” to konkurs ,,Majówkowe pierogi’’. Trzeba przyznać, że Jury 

miało niezwykle trudne zadanie,  by wyłonić spośród tylu wspaniałych własnoręcznie wykonanych pierogów, te 

które zasłużyły na miano najlepszych. Warto podkreślić, że pierogi wykonane na konkurs nie tylko wspaniale 

smakowały, ale również zachwycały formą podania. 

Wyniki: 

I miejsce – Dorota Rostkowska - pierogi z rabarbarem, 

II miejsce – Aneta Kaczmarczyk - pierogi z truskawkami, 

III miejsce – Elżbieta Moczarska - pierogi ruskie. 

Wyróżnienia: 

Weronika Mularczyk- pierogi/sakiewki z truskawkami, 

Regina Rostkowska – pierogi z buraczkami. 

O godzinie 17:00 nastąpiło oficjalne otwarcie,,Pomajówki’’ przez Wójta Gminy Małkinia Górna Panią Bożenę 

Kordek, która powitała uczestników pikniku oraz wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Pani Wójt 

podkreśliła, że piknik w Parku w Rostkach Wielkich to wydarzenie o niskich nakładach budżetowych, ale dzięki 

zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli oraz sponsorów na trwałe wpisało się już w gminną tradycję. 

Podczas pikniku wystąpił Gminny Chór Dziecięcy oraz Zespół Kwiaty Polskie  z Chmielewa.  Z myślą 

o najmłodszych po raz pierwszy w tym roku przygotowano stanowisko do wspólnego malowania pejzażu, w które 

niezwykle chętnie włączyły się dzieci, a efekty ich pracy mogli podziwiać wszyscy uczestnicy „Pomajówki”. 
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Tegoroczny piknik z pewnością był doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu zarówno przez rodziny, 

przyjaciół jak i znajomych z sąsiedztwa. Wspólne biesiadowanie zakończyło się dyskoteką prowadzoną przez 

Pana Kamila Kłosińskiego. 

Przegląd Piosenki Przedszkolnej 

W dniu 3 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył się „Dzień Dziecka”. 

W pierwszej części imprezy wystąpiły przedszkolaki z terenu naszej gminy w XVII Przeglądzie Piosenki 

Przedszkolnej. Blisko 50 małych wykonawców w repertuarze patriotycznym zaprezentowało się na plenerowej 

scenie przy GOKiS.  Po przeglądzie nadszedł czas na konkursy i zabawy, które poprowadzili animatorzy 

z „Discoland” z Ostrowi Mazowieckiej. Na zakończenie dzieci obejrzały przedstawienie „Pinokio” w wykonaniu 

aktorów ze studia teatralnego KRAK-ART z Krakowa.  

 

Piknik Rodzinny 2  

10 czerwca na placu GOKiS odbył się Piknik Rodzinny 2. W programie nie mogło zabraknąć występów 

artystycznych dzieci z SP nr2, konkursów i zabaw. Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy, bieg 

Niepodległej dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie na scenie przypomniał się zespół Dystans. 

 

XIX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 6 

W zawodach wystartowało 72 biegaczy. 

 

Małkińska Noc Nadbużańska 

Deszczowy początek imprezy postawił jej powodzenie pod dużym, mokrym znakiem zapytania. Udana próbę 

przepłoszenia deszczowych chmur pogodną muzyką podjął chór Cantillena i zespół "Belfers Band". Jak co roku 

Małkińska Noc Nadbużańska przyciągnęła tłumy gości, także i z dalszych okolic. Występ zespołu Wysokie 

Stężenie Bluesa utrwalił pogodny nastrój, a starszemu pokoleniu przypomniał czasy, kiedy blues często 

i znakomicie rozbrzmiewał na nadbużańskich łąkach.  

W międzyczasie deszcz przestał padać, a z nieba z niespodziewaną wizytą "spadło" trzech spadochroniarzy 

z lotniska w Grądach. Po oficjalnym otwarciu Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej przez Wójta Gminy Bożenę 

Kordek i wręczeniu pucharów oraz nagród zwycięzcom sportowych zawodów spławikowych, turnieju 

piłkarskiego i konkursu o bezpiecznym poruszaniu się na drogach na scenę efektownie pojawił się Rafał 

Brzozowski. Gwiazda wieczoru szybko zintegrowała się z publicznością i choć nie do końca wtopił się w tłum, 

to bliski kontakt z artystą dla wielu widzów będzie miłym wspomnieniem. Przed północą goście Małkińskiej 

Nocy Nadbużańskiej obejrzeli widowisko obrzędowe "Wianki Świętojańskie" , a potem długo śledzili światełka 

odpływające z nurtem Bugu. Tradycyjnie pierwszy dzień Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej zakończył pokaz 

fajerwerków i dyskoteka Summer Party.  

Niedzielne imprezy sportowe zdominowały szachy, siatkówka, biegi przełajowe i nordic walking. W każdej 

z tych dyscyplin zawodnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem. Zwycięzcy otrzymali z rąk wójt gminy Bożeny 

Kordek dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Witając wakacje, pani wójt przypomniała o sukcesach 

małkińskich uczniów. Uczniowie wyróżniający się w nauce i sporcie oraz ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne 

i kwiaty. 

Po raz pierwszy gmina Małkinia Górna uhonorowała osoby wyróżniające się zaangażowaniem w pomoc 

i wsparcie dla wszystkich potrzebujących statuetkami "Małkińskie serce wolontariatu". Dołączając się do życzeń 

udanych, bezpiecznych wakacji policjanci z Komendy w Ostrowi Mazowieckiej przypominali młodszym 

i starszym o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą. Rodzice mogli także zapoznać się z profilaktyką 

uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Drugi dzień Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej miał wyjątkowo bogatą 

oprawę muzyczną. W ramach Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Gminnych na scenie 

zaprezentowali się wykonawcy młodzi i bardzo młodzi. Wystąpił także Gminny Chór Dziecięcy oraz zespoły 

ludowe Jarzębina i Małkinianka. Występ zespołu Akcent poprzedziło wręczenie Zenkowi Martyniukowi 

urodzinowo-imieninowego bukietu oraz karnetu na skok spadochronowy na lotnisku Grądy. A potem było tak, jak 

się spodziewali fani zgromadzeni pod sceną - radośnie, kolorowo, odlotowo. W energetyzującej, wakacyjnej 

konwencji zabrzmiał także zespół Dystans i Magdalena Niewińska. Małkińską Noc Nadbużańską 2018 

zakończyła dyskoteka Disco Polo Night. 

80 lat Małkińskiego Klubu Sportowego 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. 

Następnie na specjalnie przygotowanej scenie na stadionie przy ul. Kolejowej odznaczono zasłużonych piłkarzy 

i działaczy Małkińskiego Klubu Sportowego. 

Na boisku zgromadzona publiczność mogła zobaczyć dwa mecze. Oldboye MKS Małkinia zagrali spotkanie 

z Pogonią Siedlce, a zespół występujący obecnie na boiskach A klasy podejmował Legię Warszawa Champions. 
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Uwieńczeniem obchodów był koncert zespołu disco polo Casandra. 

Obchody 80-lecia MKS Małkinia odbyły się w sobotę 30 czerwca. Organizatorami wydarzenia byli Zarząd MKS 

Małkinia Górna , Wójt Gminy Bożena Kordek i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 

 

 

 

 Małkinia Górna, dnia 26.07.2018 r. 

        

 

            DYREKTOR 

       Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

        w Małkini Górnej 

 

               mgr Andrzej Sadowski  
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