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Status organizacji pozytku publicznego Towarzystwo uzyskalo 30.12.2004 r. 

W sklad wladz Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego wchodz^: 

Zarz^d: ARnieszka Kurowska-Janecka - prezes, Dorota Czerminska - wiceprezes 
Joanna Kozlowska - czlonek, Jadwiga Pawlik - czlonek. 
Komisja Rewizvjna: Zbigniew Wizimirski - przewodniczqcy, Teresa Janota - czlonek 
Jerzy Kijowski - czlonek. 

Zarz^d, we wspolpracy z Komisja Rewizyjn^, w 2017 roku kontynuowal z powodzeniem 
dziaialnosc statutow^ Towarzystwa. W grudniu 2016 roku podj^te zostaiy starania 
o pozyskanie od Urzedu Dzielnicy Wawer srodkow fmansowych na realizacj? zadan 
statutowych Towarzystwa. Program zostai zgioszony w ofercie realizacji zadania publicznego 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego skierowanej do 
Urzedu Dzielnicy Wawer i obejmowal dwa projekty: Falenickie Koncerty Letnie i Wawersk^ 
Parad? Niepodleglosci. 
Calkowity koszt Falenickich Koncertow Letnich zostal oszacowany na kwot? 26 160,-zl, 
z czego wystapilismy o dotacj? w kwocie 23 480,-zl, udzial fmansowy wlasny 1 380,-zl. 
Pozostala kwota 1 300,-zl, to wyceniona praca wolontariuszy i czlonkow Towarzystwa. 
Uzyskalismy od Urzedu dotacj? w kwocie: 15 000,- zl z przeznaczeniem na Falenickie 
Koncerty Letnie. 

Z przyznanych srodkow sfinansowane i zrealizowane zostaiy ponizsze zadania publiczne 
o charakterze kulturalnym i patriotycznym, adresowane do odbiorcow indywidualnych. We 
wszystkich wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych uczestniczylo ok. 1 800 osob. 
Nie zapraszalismy odbiorcow instytucjonalnych. 

L.p. Data Falenickie Koncerty Letnie 

Nazwa koncertu 

Miejsce 
Liczba odbiorcow 
indywidualnych 

1 9 lipca Magia dzwi^kow: tercet Harfacello , wiolonczela, 
Oboj Gabriela 

Scena w ogrodzie 
200 osob 

2 23 lipca Gypsy Jazz, Bartosz Smor^giewicz Ensemble Scena w ogrodzie 
200 osob 

3 6 sierpnia „Rozrywkowe mazurki" duet: skrzypce, wiolonczela Scena w ogrodzie 
200 osob 

4 20 sierpnia Arie i piesni religijne Dorota Lachowicz i Agnieszka 
Kurowska-Janecka na organach Bartosz Jakubczak 

Scena w kosciele 
150 osob 

5 10 wrzesnia Koncert choru pod dyrekcj^ Slawomira 
Lobaczewskiego 

Scena w kosciele 
150 osob 



Koncertom towarzyszyiy wystawy: 
09.07 „Krzyze ceramiczne" - Agnieszka Kubica 
23.07 Aleksandra Kann-Bogomilska - rzezba, malarstwo 
06.08 „Malarstwo seniorow z Wisl^ w tie i nie tylko" Czlonkowie WTUTW 
20.08 „Kapliczki" - opowiesc o cystersach i o Sl^sku - Agnieszka Kubica - fotografia (pokaz 
slajdow) 
10.09 Andrzej Janota (1930 - 2017) - Realizacje sztuki sakralnej i malarstwo. 

W ramach dodatkowo pozyskanych srodkow w kwocie 4.000,- zl odbyl si? w dniu 
16 wrzesnia 2017 r. koncert zespolu „Dixielanders Jazz Bend". Koncert powi^zany byl 
z uroczystosciami Jubileuszu WSH „Fala" - naszego wieloletniego sponsora. 

Wystapilismy rowniez o srodki na Wawersk^ Parad? Niepodleglosci. Koszt Parady 
zaplanowany zostal na ogoln^ kwot? 23 230,- zl, z czego wystapilismy o dotacj? w kwocie 
20 850,- zl, udzial finansowy wlasny 1 200,- zl, zas kwota 1 180,- zl, to wycena pracy wlasnej 
wolontariuszy - czlonkow Towarzystwa. 
Uzyskalismy od Urz?du dotacj? przeznaczon^ na Parad? w kwocie: 10 000,- zl. 

Wawerska Parada Niepodleglosci pod tytulem „W holdzie Tadeuszowi Kosciuszce" wl^czyla 
si? w obchody 200. rocznicy smierci Tadeusza Kosciuszki. Miala ona tradycyjny charakter. 
Pochod mieszkancow i wladz Dzielnicy Wawer przeszedl ulicami Falenicy od siedziby 
Towarzystwa w Szkole Podstawowej 124 do placu przy ul. Bystrzyckiej, gdzie odbyl si? 
koncert. Pochod poprowadzila Mlodziezowa Orkiestra D?ta z Tluszcza wraz 
z tamburmajorkami oraz grupa rekonstrukcyjna z epoki. Dla uczestnikow pochodu 
przygotowane byly przez wolontariuszki bialo-czerwone flagietki. Koncert poprzedzony 
zostal salw4 armatni^ w wykonaniu kosynierow z Grupy Rekonstrukcyjnej SEMPER 
FIDELIS RES PUBLICAE. Po koncercie uczestnicy zostali pocz?stowani gor^c^ grochowk^. 
Mlodziez ze szkol i z wawerskich osrodkow wychowawczych przygotowala wystaw? 
zwi^an^ z zyciem i dziaialnosci^ T. Kosciuszki. Wystawa po Paradzie przekazana zostala do 
WCK w Mi?dzylesiu celem dalszej ekspozycji. 

Zarz^d w okresie sprawozdawczym spotykal si? systematycznie w celu dokonywania 
uzgodnieii zwi^zanych z pianowaniem dziaialnosci i realizacje zalozonych pianow. Na 
biez^co wspolpracowal rowniez z czlonkami Komisji Rewizyjnej oraz aktywnymi czlonkami 
Stowarzyszenia. 

Falenickie Towarzystwo Kulturalne realizuje swoje statutowe zadania juz od szesnastu lat. 
Obecny Zarz^d, jest kontynuatorem misji dostarczania falenickiej spolecznosci 
wartosciowych wydarzeh kulturalnych w najrozmaitszej formic. Spotykaj^c si? na koncertach 
i wemisazach angazujemy i zaciesniamy wi?zi mi?dzyludzkie - rodzinne, s^siedzkie, 
srodowiskowe, a takze propagujemy rodzimych artystow. 

Nasza dziaialnosc opiera si? na aktywnosci spolecznej: zarz^du, czlonkow, sponsorow 
i sympatykow FTK. Nie zatrudniamy pracownikow w ramach stosunku pracy. W ramach 
umow o dzielo realizowane byly zadania przewidziane w kosztorysach przyznanych dotacji. 
Do glownych statutowych zadan Towarzystwa nalezy: 
1. dzialanie na rzecz poprawy lokalnych warunkow i mozliwosci dost?pu do kultury ogotu 

spolecznosci lokalnej - w tym poprawy warunkow rozwoju osob i wi?zi mi?dzyludzkich 
(rodzinnych / spolecznych / srodowiskowych); 

2. lokalne promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki; 



3. lokalne wspieranie edukacji w zakresie kultury i sztuki; 
4. integrowanie srodowisk lokalnych, szczegolnie srodowisk kulturalno-artystycznych; 
5. przyczynianie si? do udzialu spolecznosci lokalnej w mi?dzynarodowych programach 

i wydarzeniach o charakterze kulturalno - artystycznym. 

Towarzystwo moze realizowac swoje cele w roznorodnej formie, szczegolnie poprzez: 
1. organizowanie wydarzen i stalych programow kulturalnych - festiwali, koncertow, 

wemisazy, wystaw, przedstawien, spotkah towarzyskich, sympozjow, itp.; 
2. prowadzenie i rozwoj lokalnych zespolow artystycznych; 
3. prowadzenie warsztatow artystycznych, kursow itp. dla osob zainteresowanych 

rozwijaniem umiej?tnosci artystycznych; 
4. prowadzenie stalych, lokalnych placowek i obiektow kulturalnych; 
5. podejmowanie dzialah zmierzaj^cych do zagospodarowania dost?pnych lokalnie obiektow 

i terenow zielonych dla celow dziaialnosci kulturalnej; 
6. wspotprac? z organami administracji publicznej dzialaj^cymi w sferze kultury (w tym 

wykonywanie zadan przez nie zlecanych), oraz z innymi organizacjami dzialaj^cymi na 
rzecz spolecznosci lokalnej - parafiami, szkolami i samorz^dem osiedlowym; 

7. wspolprac? z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi wspolpracy 
i wspieraniem Towarzystwa w realizacji celow statutowych. 

Do najwazniejszej sfery dziaialnosci nalezy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, piel?gnowanie polskosci oraz rozwoj swiadomosci narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej. Dziaialnosc t? realizujemy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury 
i dziedzictwa narodowego sklasyfikowanej pod nr PKD 90.0l.Z oraz 90.02.Z. 

Uczestnictwo w naszych wydarzeniach kulturalnych adresowane jest do mieszkancow osiedli 
polozonych wzdiuz otwockiej linii kolejowej, czyli mieszkancow Dzielnicy Wawer, a takze 
pobliskich miejscowosci: Jozefowa, Otwocka i Wiyzowny. 

FTK prowadzi wylycznie nieodplatny dziaialnosc pozytku publicznego. Nie prowadzi 
dziatalnosci iimej, ani tez odplatnej. Nie prowadzi rowniez dziaialnosci gospodarczej i nie 
posiada jednostek terenowych. 

W roku 2017, jako organizacja pozytku publicznego, Towarzystwo korzystalo ze zwolnien: 
- z podatku dochodowego od osob prawnych. 

Z tego tytulu od podatku CIT zwolniona zostala kwota 1 666,26 zl 

- z oplat skarbowych i sydowych. 
Oszacowana oszcz?dnosc z tytulu tych zwolnien wyniosla 0,00 zl. 

Do sponsorow FTK w 2017 r. nalezeli: 
Wladze Dzielnicy Warszawa Wawer, dzi?ki ktorym odbyly si?: cykl Koncertow 
Letnich i Wawerska Parada Niepodleglosci; 

^ Ksiydz Proboszcz Parafii NSPJ udost?pniajqc nam ogrod przykoscielny, wn?trze 
kosciola, pomieszczenia gospodarcze a takze uzyczajyc pryd. Dzi?ki jego uprzejmosci 
moglismy realizowac nasze koncerty; 
Artysci plastycy, kt6rzy na wystawach zaprezentowali swoj dorobek artystyczny 
dzielyc si? z nami wlasnym spojrzeniem na swiat; 

^ Plk. Artur Galecki Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
sponsorujqc nagrody ksiyzkowe dla mlodziezy; 



^ Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SEMPER FIDELIS RES PUBLICAE 
uczestniczyc w Paradzie i rozpoczynajyc nasze uroczystosci wystrzalem armatnim, 
a takze uzyczajyc nieodplatnie strojow; 
Pan Andrzej Kozak, sponsor pocz?stunku dla artystow i slodkich upominkow na 
zakonczenie koncertow; 

^ Pan Jerzy Woszczyk, prezes Spoldzielni „Fala", ofiarodawca slodyczy i napojow, 
a takze wspolfinansujycy gorycy grochowk?; 
Firma Cetus s.c. Centrum Ogrodnicze w Falenicy uzyczajyc pryd w czasie Parady 
i udost^pniajyc miejsce na zamieszczenie banera; 

^ Pub & Restauracja Kuznia, Falenica uzyczajyc nam sprz?t kuchenny i gorycy wod? do 
herbaty. W Pub'ie zakupilismy rowniez grochow?; 
Cukiemia & Kafeteria Meryk, sponsorujyc slodkie nagrody w postaci rogali 
swi^tomarcinskich dla mlodziezy przy goto wujycej plansze na wystaw? oraz 
sponsorujyc ciasteczka do pocz?stunku dla orkiestry, harcerzy i sluzb pomocniczych; 
Pani Zofia Szczepaniak i Pan Stanislaw Each, ktorzy zaopatrzyli nas w stoliki, 
namioty i krzesla po preferencyjnej cenie; 
Pan Teofil Turek Zaklad Kamieniarski w Falenicy wspolfinansujyc gorycq grochowk?; 
FHU Art.-Bo drukujyc nieodplatnie programy na kazdy koncert; 

^ ACAD drukujyc po preferencyjnych stawkach i w blyskawicznym temple foldery 
i pocztowki. 

Sponsorzy otrzymali od Zarzydu FTK podzi?kowania za wsparcie fmansowe i rzeczowe. 

Zarzqd zawarl 17 umow o wspolpracy z wolontariuszami pelnoletnimi, w tym z osobami 
b^dycymi: 

- we wladzach FTK 6 umow 
- czlonkami FTK 9 umow 
- pozostalymi osobami 2 umowy 

Umowy zawarte byly na okres dluzszy niz 30 dni. Nie zawieralismy umow na czas do 30 dni. 

Wszystkim naszym wolontariuszom, mieszkahcom, sympatykom i sponsorom skladamy 
goryce podzi?kowania. Bez waszej pomocy i wsparcia nie bylaby mozliwa realizacja naszych 
ubieglorocznych przedsi?wzi?c. 

Przedstawiony bogaty program artystyczny byl mozliwy do wykonania dzi?ki naszym 
czlonkom i ich rodzinom zaangazowanym w realizacj? koncertow i parady, a szczegolnie: 
Basi i Zbyszkowi Wizimirskim, Ani Roszkowskiej, Klarze Zawadzie, Elizie Wierzcholskiej, 
Marii Rybskiej, Krystynie Frankowskiej, Malgorzacie Dzwonkowskiej, Ludwice i Markowi 
Ryszkom, Teresie Janowicz, Malgorzacie Olkusnik, Ewie Szymanskiej oraz wszystkim 
innym osobom tu niewymienionym, ktorzy pomagali nam w realizacji poszczegolnych 
dzialah, takze w ramach umow wolontariackich. 

Stan czlonkow Towarzystwa na dzieh 31.12.2017 wynosil 173 osoby. W 2017 r. nie 
przyj?lismy zadnych czlonkow. 

W 2017 rok zawarlismy 9 umow cywilnoprawnych - umow o dzielo, na lyczny kwot? 
brutto 13.680,-zl. Srednia miesi?czna wartosc umowy o dzielo wynosi 126,67 zl brutto, zas 
maksymalna kwota w miesiycu, na jaky zawarlismy umow? wyniosla 4000,-zl brutto. 



W 2017 roku odbyla si? 1 kontrola realizacji zadania publicznego przeprowadzona przez 
przedstawiciela Urz?du Dzielnicy Warszawa Wawer. 

Stan konta FTK na 31 grudnia 2017 r. wynosil 2742,18 zl oraz stan kasy 814,44 zl. 

Wykaz srodkow finansowych, ktorymi w roku sprawozdawczym dysponowalo FTK 
w oparciu o „rachunek zyskow i strat" przedstawia si? nast?puJ4co: 
Suma przychodow 34 429,80 zl, 

w tym z dziaialnosci nieodplatnej 34 429,80 zl 
z przychodow finansowych (odsetki bankowe) 0,00 zl 

Suma wszystkich dotacji z Urz?du Dzielnicy Warszawa Wawer 25 000,00 zl, 
Lyczna kwota darowizn (od osob fizycznych i prawnych) 3 294,00 zl 
Przychody z 1% podatku otrzymane w 2017 r. 2 135,80 zl 
Pozostalosc z 1 % z 2016 r. 0,00 zl 
Lyczna kwota z 1% podatku 2 135,80 zl 

Srodki finansowe pozyskane z 1% odpisu podatkowego zostaiy w calosci wykorzystane na 
realizacj? zadan statutowych: 
na Falenickie Koncerty Letnie wydatkowalismy z 1%: 873,60zl 
na Wawersky Parad? Niepodleglosci wydatkowalismy z 1%: 1 262,20 zl 

Akcja pozyskiwania srodkow z 1% opierala si? na pracy spolecznej, a wszelkie zwiqzane z 
tym rzeczowe koszty finansowe pokrylismy z naszych srodkow otrzymanych z darowizn. Nie 
finansowalismy tej akcji ze srodkow pozyskanych z 1%. 

W 2017 roku ponieslismy koszty: 
na dziaialnosc nieodplatny pozj^u publicznego 31 853,10 zl 
na koszty administracyjne 910,44 zl 
(Koszty administracyjne wyniosly lycznie 920,04 zl. ale bank zwrocil nam prowizj? 9, 60 zl). 
Do kosztow administracyjnych zaliczone zostaiy m.in. koszty obslugi bankowej, strony 
intemetowej, korespondencji, xero, itp. 

Wynik finansowy w roku w 2017 wyniosl 1 666,26 zl 

Na koniec 2017 roku mielismy zaleglosc podatku PIT w kwocie 341,46 zl. Zaleglosc ta 
zostala juz uregulowana. 

24 kwietnia 2017 r. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal decyzj? 
o wpisaniu do rejestru zabytkow budynku wraz z otoczeniem dawnej Elektrowni Gminy 
Letnisko Falenica. Innogy Polska SA odwolala si? od decyzji do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego wnoszyc, ze nie jest strony w post?powaniu, gdyz jedynym 
wlascicielem nieruchomosci jest m. st. Warszawa. Ministerstwo uchylilo decyzj? i przekazalo 
spraw? ponownie do Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Konserwator 
Wojewodzki, po otrzymaniu aktualnego wyciygu z rejestru gruntow, przygotuje wlasciwy 
decyzj?. 



Cz^Sc II zalozenia na 2018 rok 

W grudniu 2017 roku Zarzyd wystypil do Urz?du Dzielnicy Warszawa Wawer o dotacj? na 
realizacj? 6 Falenickich Koncertow Letnich oraz Wawerskich Obchodow 100-lecia 
Odzyskania przez Polsk? Niepodleglosci pod haslem "Pi?kna i Niepodlegla". 
Programy zostaiy zgloszone w ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Zaplanowano nast?pujyce koncerty: 
1. 24.06.2018 Piosenki i wiersze z Kabaretu Starszych Panow w wykonaniu studentow 

Wydzialu Wokalno-Aktorskiego i Katedry Kameralistyki Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie; 

2. 08.07.2018 Duet Harp&Chords - Stanislaw Lopuszyhski - klawesyn i Julia Lopuszyhska 
- harfa; 

3. 22.07.2017 Koncert: Przemyslaw Wojciechowski - akordeon, Anna Kalska - klamet; 
4. 12.08.2018 Divertimenta W. A. Mozarta w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiej 

Opery Kr61ewskie;j 
5. 26.08.2018 Jakub Michal Hutek - spiew, Rafal Goryczkowski - fortepian; 
6. 09.09.2018 Ch6r Schola Cantorum Maximilianum. 
Koncertom towarzyszyc b?dy wystawy. 

Calkowity koszt Falenickich Koncertow Letnich zostal oszacowany na kwot? 27 480,00 zl, 
z czego wystypilismy o dotacj? w kwocie 22 900,00 zl. Udzial fmansowy wlasny to kwota 
2 420,00 zl. Pozostala kwota 2 160,-zt, to wyceniona praca wolontariuszy i czlonkow 
Towarzystwa. 
Uzyskalismy od Urz?du dotacj? w kwocie: 19 000,00 zl z przeznaczeniem na Falenickie 
Koncerty Letnie. 
Zarzyd przyjyl proponowany dotacj? i dokonat odpowiednich korekt w kosztorysie. 

Kolejny oferty, o ktorej dotacj? Zarzyd wystypil do Urz?du Dzielnicy Warszawa Wawer, sy 
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodleglosci przez Polsk? pod haslem "Pi?kna 
i Niepodlegla", na ktore skladajy si?: 
Wydarzenie 1 - 1 6 czerwca 2018r. "Pi?kna i Niepodlegla - Koncert Muzyki Polskiej" 
w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego z udzialem solistow. Koncertowi 
towarzyszyc b?dzie wystawa pt. „Nasz Pi?kny Wawer", przygotowana z prac wykonanych 
technikami r?kodziela artystycznego (patchwork, aplikacja, haft, koronka i irme), 
przedstawiajycych najpi?kniejsze miejsca i obiekty w Wawrze. Wystawa ta b?dzie 
przygotowana we wspolpracy z WCK i filiami oraz irmymi placowkami kultury i oswiaty w 
dzielnicy. 
Wydarzenie II - 11.11.2018 "Pi?kna i Niepodlegla Wawerska Parada Niepodleglosci" 
W programie wydarzenia przewidujemy: 
1. Przemarsz mieszkancow, wladz Dzielnicy Wawer i zaproszonych gosci ulicami Falenicy. 

Pochod b?dzie prowadzic wynaj?ta orkiestra oraz grupa rekonstrukcyjna w strojach 
historycznych. Uczestnicy b?dy niesli 100-metrowy bialo czerwony flag?, symbolizujycy 
100. rocznic? odzyskania niepodleglosci. Oprocz tego dla uczestnikow zostany 
przygotowane male flagietki lub kotyliony w barwach narodowych. 

2. Koncert "Muzyczna podroz przez stulecie" w wykonaniu choru i orkiestry. 
3. Podczas koncertu grupy mlodziezy przedstawiy na scenic wizualizacje odpowiadajyce 

wykonywanej muzyce, prezentujyc stroje z roznych okresow stu lat. 



4. Wystawa plastyczna „Slawne Polki stulecia" - prace wykonane przez miodziez 
rozmaitymi technikami. 

5. Pokaz laserowej ilxmiinacji swietlnej - swiatlo i muzyka; 
6. Pocz?stunek: grochowka i goryca herbata. 

Koszt obchodow 100-lecia Niepodleglosci (czerwcowej Gali i Parady zaplanowany zostal na 
ogolny kwot? 43 950,00 zl, z czego wystypilismy o dotacj? w kwocie 37 950,00 zl, udzial 
fmansowy wlasny 3 800,00 zl, zas kwota 2 200,00 zl, to wycena pracy wlasnej wolontariuszy 
- czlonkow Towarzystwa. 

Na ten eel nie zostala przyznana dotacja. Przy realizacji projektu b^dziemy wspolpracowac 
z Wawerskim Centrum Kultury, ktore uzyskalo stosowne srodki. 

Jak Pahstwo widzy oferta kulturalna, jaky przygotowal Zarzyd na rok 2018, pomimo 
ograniczonych srodkow, jest kontynuacjy naszej dziaialnosci adresowanej do mieszkancow 
Falenicy i przedstawia si? atrakcyjnie. 

Znaczny trudnosc w realizacji zaplanowanych w 2018 r. dzialah Zarzyd widzi 
w pozyskiwaniu wlasnych srodkow finansowych. Przy dofmansowaniu instytucji 
pozarzydowych, wymagany jest 10% udzial wlasny organizacji ubiegajycych si? 
0 dotacj?. Apel zatem do Pahstwa - Czlonkow Towarzystwa o odpis 1% podatku, dobrowolne 
wplaty oraz zaangazowanie rodzin, sysiadow, znajomych w pomoc finansowy dla FTK. Bez 
Waszego wsparcia trudno b?dzie zamknyc budzet 2018 roku, zwlaszcza, ze dotacje nie 
obejmujy administracyjnych kosztow funkcjonowania Towarzystwa. 

Sporzydzono: 
1 marca2018r. 
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