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       PRZYCHODY 

 

 

            Treść 

 

        Plan 

 

     Wykonanie 

 

     % 

  

 Środki pozostałe z 2016r. 

 

 Dochody  własne 

 

  Dotacje budżetowe 

    

    113.132,00  

    

    332.000,00 

  

 1.040.300,00 

 

 

      

      113.132,00    

      

      331.076,00 

 

   1.040.300,00 

 

       

 

       

  

 100,00 

   

   92,48 

 

 100,00 

 

 

      Ogółem 

 

 1.485.432,00 

 

   1.484.508,00 

 

   99,94 

 

 

 

 

     KOSZTY 

 

 

             Treść 

 

       Plan 

 

   Wykonanie 

 

     % 

 

    Wynagrodzenia 

 

    Składki ZUS i f.pracy 

 

    Wydatki   rzeczowe 

 

 

    581.800,00 

 

    107.100,00 

 

    796.532,00 

 

  

 

     563.600,97 

 

     102.112,70 

 

     721.845,98 

 

 

 

   96,87 

 

   95,34 

 

   90,62 

 

        Ogółem 

 

 1.485.432,00 

 

  1.387.559,65 

 

   93,41 

 

 

 

 



                           

                             REALIZACJA  PLANU  FINANSOWEGO 

                               MIEJSKIEGO  CENTRUM  KULTURY  

                                       W  GOSTYNINIE  ZA  2017r. 

        

 

      PRZYCHODY 

 
    §          TREŚĆ       PLAN  WYKONANIE       % 

0830 WPŁYWY Z USŁUG 

  - czynsze                                25.927,20 

  - wynajem pomieszczeń         20.420,19 

  - kino                                     175.260,81 

  - działalność podstawowa       17.084,93 

  - Uniwer. Trzeciego Wieku     27.621,00 

  - reklama firm na JG               26.595,57 

  - pozostała reklama                   3.764,27 

  - koncerty i spektakle              21.995,82 

  - sprzedaż okularów kinowych 3.287,90 

  - pozostałe                                 1.364,09 

     324.000,00      323.321,78    99,79 

 0920 ODSETKI                1,00                 0,94    94,00 

0960        POZOSTAŁE  PRZYCHODY  

OPERAC. 

 - wpłaty na Jarmark Gost.          5.000,00 

 - nagroda w przegl. MOD          1.000,00 

- wpłaty na rzecz MCK               1.753,28 

        7.999,00          7.753,28    96,93 

2480  DOTACJE  BUDŻETOWE 

 - dotacja podmiotowa                 

  1.040.300,00    1.040.300,00  100,00 

  OGÓŁEM  PRZYCHODY   1.372.300,00    1.371.376,00    99,93 

 

       KOSZTY 

 

     §              TREŚĆ        PLAN WYKONANIE       % 

 4010  Wynagrodzenia  osobowe     581.800,00     563.600,97    97,01 

 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne       95.100,00       92.028,80    96,77 

 4120  Składki na fundusz pracy       12.000,00       10.083,90    84,03 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe        30.000,00       23.209,70     77,37 

 4210  Zakup materiałów  i  wyposażenia 

 - materiały biurowe                    7.592,69 

 - środki czystości                       4.949,34 

 - mater.do napraw i gospod.       3.361,72 

 - wyposażenie                          44.193,52 

 - mat.na dział.sekcji                 21.033,19 

 - zakup wydawnictw                  3.512,30 

 - odbitki ksero                            3.950,09 

      95.000,00      88.592,85    93,26 

 4260  Zakup energii 

 - energia elektryczna                24.064,73 

 - energia cieplna                       43.762,08 

 - woda i ścieki                            5.687,27 

      85.000,00       73.514,08     86,49 

 4270  Zakup usług remontowych       16.600,00       12.952,54     78,03 



 - usługi remontowe                  10.126,00 

 - konserwacje                             2.826,54 

 4280  Zakup usług zdrowotnych         1.000,00           822,50     82,25 

 4300  Zakup usług pozostałych 

 - organizacja imprez              263.877,43 

 - wynajem kopii filmowych     91.807,58 

 - tantiemy autorskie                   7.345,74 

 - usługi bankowe                        1.097,00 

 - monitoring obiektu                     622,80 

 - usługi inform. i bhp               10.061,04 

 - usługi transportowe                 5.046,87 

 - usługi komunalne                    3.263,76 

 -prowadz. zajęć w sekcjach       3.000,00 

 - Uniw.Trzeciego Wieku          30.810,19 

 - wysyłka kopii filmowych        1.281,29 

 - pozostałe                                20.523,54 

    479.732,00     438.737,24     91,45 

 4360  Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunik.         8.900,00         7.869,94     88,43 

 4410  Podróże służbowe krajowe 

 - delegacje                                  1.410,41 

 - ekwiw.za samoch.prywatne        873,76 

        3.500,00         2.284,17     65,26 

 3020  Pozostałe świadczenia na rzecz 

pracowników 

- świadczenia urlopowe            18.049,86 

- świadczenia BHP                      3.115,90 

- odszkodowania                       16.400,00 

      40.000,00       37.565,76     93,91 

 4480 Pozostałe podatki i opłaty        25.300,00       25.214,00      99,66 

 4430 Różne opłaty i składki          6.200,00                 6.106,20          98,49 

4700 Szkolenia pracowników          5.300,00          4.977,00         93,91 

 OGÓŁEM  KOSZTY    1.485.432,00     1.387.559,65     93,41 

 

    

 

  

 

       

 

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Część  opisowa  do  wykonania  budżetu  Miejskiego  Centrum  Kultury 

                                          w  Gostyninie  za 2017r. 

 

============================================================ 

 

 I. PRZYCHODY 

   

    WPŁYWY  Z  USŁUG 

 

  Realizacja  dochodów  własnych  przebiegała  w  sposób  prawidłowy. W  

większości  pozycji  dochody  wykonano  w  zaplanowanej  wysokości. Największe  

pozycje  to: 

  - czynsze                                           25.927,20 

  - działalność podstawowa                 17.084,93 

  - wynajem pomieszczeń                    20.420,19 

  - Uniwersyt.Trzeciego Wieku           27.621,00 

  - działalność kina                            175.260,81 

  - reklama firm na Jarm. Św.Jakuba   26.595,57 

  - pozostała reklama                             3.764,27 

  - koncerty i spektakle                        21.995,82 

  - sprzedaż okularów kinowych           3.287,90 

  - pozostałe                                          1.364,09 

 Największą pozycję w tym paragrafie stanowią przychody z kina. 

 W  roku 2017  odnotowaliśmy  wzrost wpływów z działalności kina w porównaniu z 

rokiem ubiegłym. W związku z przeprowadzaną w 2015 r. cyfryzacją kina 

uzyskaliśmy dostęp do najnowszych produkcji filmowych, co przyczyniło się do 

większej ilości widzów w kinie, a tym samym do zwiększenia przychodów z 

wyświetlania filmów. 

   

   DOTACJE  Z  BUDŻETU 

 

 Dotację  podmiotową  z budżetu  miasta    otrzymaliśmy  w  wysokości  1.040.300 

zł.,  która została wykorzystana zgodnie z  przeznaczeniem :  na utrzymanie obiektu, 

organizację wydarzeń kulturalnych  i działalność bieżącą instytucji. 

  

 II.  ROZCHODY 

Wydatki w paragrafach : 4010 – wynagrodzenia, 4110 – składki na ZUS, 4120 – 

składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4260 – zakup energii,  

4280 – zakup usług zdrowotnych, 4360 – zakup usł. telekomunikacyjnych,  4410 – 

podróże służbowe krajowe,  4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe podatki i 

opłaty, 3020 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników  – realizowane  były  

zgodnie  z  założeniami  ustalonymi  w  planie  finansowym  i  wynikają  z  bieżącej  

działalności  placówki. 

 

   § 4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia 



 

  Największą pozycję w tym paragrafie  stanowią koszty  zakupu  wyposażenia. 

Kwota 44.193,52  zł  została wydatkowana na : 

  -  instrumenty i akcesoria  muzyczne  dla MOD    -   11.660,50                            

  -  meble biurowe                                                     -     4.475,30                                     

  -  tablice i stojaki reklamowe                                 -     1.283,79 

  -  sprzęt nagłośnieniowy i estradowy                     -     2.839,39                        

  -  sprzęt  gospodarczy                                             -     1.735,18 

  -  lampy do projektora kinowego                            -    5.146,60 

 -   dysk do projektora kinowego                               -    2.982,75 

 -  szafy BHP                                                             -     1.456,32 

 -  centrala telefoniczna                                              -    1.702,32 

 -  krzesła                                                                   -     1.319,99 

 -  art.dekoracyjne                                                      -    2.070,50 

 -  peleryny   dla MOD                                              -     4.000,00   

 -  drobny sprzęt komput. i elektryczny                     -       843,89 

 - program komputerowy                                           -    1.330,13 

 -  instrumenty perkusyjne                                         -       669,07 

 - pozostałe                                                                -       677,79 

 

  § 4270  - Zakup usług remontowych 

 W tym paragrafie wydatkowano  kwotę 12.952,54zł. na : 

    - naprawa instrumentów muzycznych  i 

       sprzętu nagłośnieniowego                       -     2.967,40 

    - naprawa centralki instal.oddymiania       -        393,60 

    - modernizacja instalacji elektrycznej         

      na sali kinowej                                         -     6.765,00 

    - konserwacja sprzętu p.poż. ;  

      Instalacji elektrycznej                              -     2.826,54 

    

  § 4300  -  Zakup  usług  pozostałych 

Największą  pozycję  w tym  paragrafie  stanowią  koszty poniesione  na  organizację 

imprez. W 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 263.877,43 zł.: 

- Jarmark Gostyniński                             -  127.560,23 

- Festiwal teatralny ART. ENERGY      -    27.512,99 

- Sylwester                                              -    12.415,88 

- wakacje i ferie                                      -    22.091,16 

- wystawy                                               -      3.382,58 

- przeglądy                                             -      1.775,04 

- konkursy                                               -     3.037,83 

- WOŚP                                                  -    10.204,79 

- plener malarski                                    -      8.541,35 

- Noc Świętojańska                                -         596,31 

- spektakle teatralne                               -    11.741,92 

- koncert chóru ze Żnina                        -      2.810,62 



- Dzień Dziecka                                     -         519,10 

- projekt uliczny Prowokacja                 -      2.044,92 

- warsztaty sekcji teatralnej                   -         500,00 

- Wigilia Miejska                                   -         722,91 

-  koncerty                                              -    28.419,80                     

  

Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowią wydatki związane z organizacją pracy w 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2017r  wydatkowano  30.810,19 zł z 

przeznaczeniem na : wykłady i prelekcje, zajęcia edukacyjne, wyjazdy, spotkania, 

warsztaty. 

 

W paragrafie tym zrealizowano wydatki w kwocie  91.807,58 zł na wynajem kopii 

filmowych do działalności kina. Jest to przeważnie 50% z uzyskanych przychodów 

z wyświetlania filmów. 

 

Pozycja „pozostałe” w tym paragrafie zawiera kwotę  20.523,54 zł wydatkowaną na: 

 - dzierżawa sprzętu kopiującego i terminala płatniczego                       -    3.612,17 

 - przeglądy techniczne (klapa dymowa, kominy wentylacyjne, 

   budynek, klimatyzator)                                                                         -    2.375,57 

 - szycie mundurów MOD                                                                        -   1.120,00 

 - usługi serwisowe                                                                                  -    1.613,71 

 - opłata abonamentowa RTV                                                                  -       245,15 

 -  aktualizacja instrukcji p.poż.                                                               -       430,50 

-  pomiary  instalacji elektrycznej budynku MCK                                   -   2.206,62                                

-  warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży                                        -   7.000,00 

-  opłaty za konsultacje energetyczne                                                       -      337,94 

-  opłata za egzamin                                                                                  -      200,00 

-  warsztaty muzyczne MOD                                                                    -      673,53 

 - inne usługi                                                                                             -      708,35 

 

 Pozostałe  wydatki w paragrafie realizowane  były  zgodnie  z  założeniami 

 ustalonymi  w  planie  finansowym. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NALEŻNOŚCI  I  ZOBOWIĄZANIA  według stanu na dzień 31 grudnia 2017 

 

         NALEŻNOŚCI                      -       141.965,34 

                  w tym : 

         gotówka                                                -              800,17 

         depozyty na żądanie                             -       133.909,40 

         pozostałe z tyt.dostaw tow.  i usług     -           7.255,77 

         należności wymagalne                         -                  0,00 

 

        ZOBOWIĄZANIA               -           38.298,94 

         w tym: 

         zobowiązania  wymagalne                       -                   0,00 

         zobowiązania wobec spółek miejskich    -          6.214,41 

     

         1. MPEC Gostynin                                         -      5.443,31 

         2. Prz.Oczyszcz.Miasta Gostynin                  -         265,68 

         3. MPK Gostynin                                          -          505,42 

 

 

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie informuje, że stan zobowiązań na dzień 31 

grudnia  2017r  wobec  jednostek  podległych  Gminie  Miasta Gostynina wynosi:       

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gostynin         -   5.443,31 

2. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Gostynin                      -      265,68 

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Gostynin                        -    505,42  

                                                                                                               6.214,41 

(słownie: sześć tysięcy dwieście czternaście złotych 41/100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE 

ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2017 

 
 

Działalność Miejskiego Centrum Kultury biegnie dwutorowo, stanowią ją stałe formy 

programowe takie jak sekcje, projekcje kinowe, działalność wystawiennicza, doroczne konkursy 

muzyczne i plastyczne oraz organizowane wydarzenia kulturalne (w tym cykliczne) wynikające z 

planowanego na dany rok kalendarza imprez kulturalnych. 

 

1. SEKCJE ZAJĘCIOWE 

1.1. nieodpłatne - finansowane w całości przez MCK  

 

- TEATR – W Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone przez Magdalenę 

Garstkę. 

◦ GRUPA TEATRALNA „SCHODY” - działająca od 5 lat grupa młodzieżowa, współpracująca z KPP 

w Gostyninie w ramach programu PaT, 13 osób. 

◦ TEATR POD ? - grupa dziecięca, 15 osób. 

 

- PLASTYKA I RĘKODZIEŁO - Zajęcia łączące plastykę, rzeźbę i rękodzieło dla dzieci młodszych 

(5-6 l. – 31 osób) i grupy starszej (7 l. i wyżej – 29 osób) rozpoczynają się w październiku i trwają 

regularnie do czerwca. Na zajęciach proponujemy szeroką gamę tematów pozwalających rozwijać 

wrażliwość i zdolności manualne najmłodszych w różnorodnych technikach m.in. plastycznych, 

rzeźbiarskich, rękodzielniczych. Spotkania plastyczne, to nie tylko okazja do pogłębiania pasji 

związanych ze sztuką, ale także doskonała szansa na poznanie nowych kolegów i koleżanek, w czym 

nieodzowna jest wspaniała atmosfera, jaką zapewniają nasi instruktorzy, Anna Milewska i Krzysztof 

Koper. 

Celem nauczania rękodzieła jest budowanie świadomości widzenia plastycznego oraz nabywanie 

umiejętności manualnych i wykorzystywania technik przestrzennych. Zajęcia doskonale rozwijają 

twórczość plastyczną, a także sprawności manualne i koordynację wzrokowo – motoryczną. Dzięki 

wykorzystaniu różnorodnych materiałów oraz ich zastosowaniu w modelowaniu kompozycji 

płaskich jak i przestrzennych, kształtujemy wyobraźnię i wrażliwość. Rękodzieło wpływa także 

pozytywnie na rozwój zdolności intelektualnych, emocjonalnych oraz przeżyć estetycznych.  

 

- NAUKA I PODSTAWY RYSUNKU - Rysowanie może być wspaniałą, rozwijającą zabawą – 

wiemy to chyba wszyscy. U niektórych z nas zamiłowanie do szkicowania przetrwało fazę dziecięcej 

fascynacji i na tych zajęciach staramy się stworzyć warunki do pielęgnowania tejże. Dla dzieci i 

młodzieży jest to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i poznania tajników technicznych, 

których wykorzystywanie może okazać się przydatne podczas dalszej nauki, czy np. aplikowania do 

szkół ponadpodstawowych lub średnich. Na indywidualne zajęcia rysunku pod okiem p. Krzysztofa 

Kopra uczęszcza 5 osób. 

 

- FOTOGRAFIA - Zajęcia dla wszystkich miłośników fotografii, nie ma znaczenia fakt czy są oni 

profesjonalistami, czy amatorami, prowadzone są dwa razy w tygodniu przez Krzysztofa Kopra. 

Jedna z grup to słuchacze GUTW. Wspólna pasja uczestników, fotografia, łączy niezależnie od wieku 

20 uczestników. 

 

- ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI SZTUKI CYRKOWEJ - Zajęcia prowadzone przez 

Małgorzatę Trocha w grupie „Cyrkonie” dedykowane są uczestnikom w wieku 5-15 lat. Dają 

możliwość poznania trików cyrkowych, jak również podstaw akrobatyki. Spotkania pełne wygibasów, 

piruetów, fikołków, doskonale sprawdzają na co stać ciała uczestników. Warsztaty przekonają 

każdego, że żonglerka to nie tylko sztuczka cyrkowa, ale również wesoła zabawa i świetne ćwiczenie 

koncentracji. Grupa Cyrkonie ma już za sobą pierwsze pokazy cyrkowe na scenie MCK. 39 osób. 



 

- GRY PLANSZOWE – eMCeKowy Klub Planszowy gromadzi uczestników w wieku od lat 8 do 

nieograniczonej górnej granicy wiekowej. Spotkania z planszówkami to nie tylko gra, ale także 

okazja do poznania historii gier planszowych. Organizowane są turnieje i mistrzostwa, a także własne 

gry uczestników. Pośród propozycji znajdują się m.in. „Jaskinia trolla”, „Hobbit”, „Atlantyda”, 

„Scooby Doo gdzie jesteś”, gry LEGO, „Loch Ness”, „Fauna”, „Dixit”, „Kolejka” i wiele innych, 

oryginalnych gier planszowych. Rozrywka, zabawa, przygoda i odpoczynek od komputera. 

Prowadzenie: Piotr Wiśniewski i Małgorzata Trocha. 25 uczestników. 

W sezonie 2017/2018 z uwagi na brak zainteresowania sekcja została zawieszona. 

 

DAJ MI SŁOWO – ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci najmłodszych prowadzone przez p. 

Katarzynę Zielińską cieszą się olbrzymim zainteresowanie. Odbywają się dla trzech grup docelowych  

 ZABAWY DLA SMYKA 

Zajęcia dla dzieci i rodziców. Przeznaczone są dla dzieci od około roku (ważne by dziecko chodziło 

samodzielnie) do 2,5 roku. W zajęciach aktywnie uczestniczy również jeden z rodziców/opiekunów. 

W trakcie godziny maluchy i ich rodzice/opiekunowie poznają różne zabawy rozwijające wszystkie 

zmysły, mowę oraz sprawność motoryczną. Wspólne zabawy zbliżają dziecko i rodziców/opiekunów 

oraz pozwalają na pierwsze kontakty społeczne.  

 ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2,5- 4 lat. Jest to wspaniała zabawa dla najmłodszych 

wspomagająca ich rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy. W trakcie zajęć dzieci poznają 

zabawy rozwijające mowę, motorykę, spostrzegawczość i reakcję na dźwięki. Wprowadzane są 

elementy Sensorycznej Integracji oraz terapii ręki. Dzięki różnym zabawom ćwiczona jest również 

pamięć i koncentracja. Większości zabaw towarzyszy muzyka i ruch, są realizowane również zadania 

plastyczne.  

 LOGORYTMIKA 

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4- 6 lat. Wspomaganie rozwoju mowy u 

dzieci w terapii oraz w profilaktyce logopedycznej poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne. 

Wykonywane są ćwiczenia reakcji na bodźce dźwiękowe, świadomości ciała, rozwijające sferę 

emocjonalną. Zabawy rozwijają wszystkie aspekty mowy, wzbogacają słownik dziecka, uczą 

współpracy, kształtują słuch. W czasie zajęć wykorzystywane są zarówno instrumenty jak i pomoce 

logopedyczne.  

Zajęcia rozpoczęły się od października 2017.  

 

- SEKCJA PERKUSJI "RIDDIM" – w roku 2017 zajęcia odbywały się od października do czerwca i 

zostały wznowione regularnie od października 2018. Lekcje gry na zestawie perkusyjnym 

prowadzone były indywidualnie i trwały od 45 do 80 minut. Merytorycznie obejmowały podstawowe 

techniki gry na poszczególnych bębnach, jak i na całym zestawie perkusyjnym – tworzenie rytmów. 

Ogółem z zajęć skorzystało ok. 10 osób w wieku od 8 do 45 lat (grupa regularna). Ze względu na 

indywidualny charakter pracy liczba miejsc jest ograniczona, pomimo wielu chętnych. Zajęcia 

nieodpłatne. Prowadzenie, Marcin Osmolak. 

 

- MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA – 43-osobowa orkiestra w Miejskim Centrum Kultury działa od  

2006 roku, prowadzi ją kapelmistrz p. Józef Pakulski. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory 

rozrywkowe, patriotyczne i religijne. Od dwóch lat wspiera ją grupa mażoretek pod kierownictwem 

p. Joanny Syska. 

 

- ŚPIEW SOLOWY - Zajęcia indywidualne pod kierunkiem p. Małgorzaty Kwiatkowskiej odbywają 

się dwa razy w tygodniu. Dedykowane są osobom, które chcą nauczyć się poprawnie śpiewać, a także 

poznać ciekawy repertuar zarówno rozrywkowy, jak i utwory muzyki poważnej. Uczęszczają na nie 

zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, w sumie 10 osób. 

 



- FOLKOWY ZESPÓŁ WOKALNY – zajęcia dedykowane muzykującej młodzieży prowadzi 

Akademia Śpiewu KOOKABURRA STUDIO, instruktor Renata Mosiołek. Dlaczego folk? Ideą 

projektu jest powołanie formacji muzycznej kultywującej folklor narodów słowiańskich w 

przystępnych, nowoczesnych aranżacjach. 

Piękny śpiew z towarzyszeniem prostych instrumentów muzycznych, a poza tym okazja do spotkania. 

Śpiewy archaiczne, polskie regionalne pieśni ludowe oraz pieśni narodów słowiańskich, wydają się 

być doskonałym materiałem wyjściowym do powołania unikalnej na tym obszarze geograficznym 

formacji muzycznej. Folklor w tradycyjnej odsłonie prezentują liczne zespoły pieśni i tańca, jego 

folkowa odmiana może stanowić swoistą wartość w odmiennym promowaniu tradycji miejskiej i 

wiejskiej. 

Zainteresowanie muzyką folkową sprawiło, że zagościła ona w repertuarze wielu znanych artystów i 

zespołów, warto wspomnieć Kayah, Zespół Dikanda, Dagadana, Golec uOrkiestra, Trebunie Tutki, 

Rzepczyno, Kapela ze Wsi Warszawa czy Eney. Dawne treści i dźwięki pięknie brzmią w 

nowoczesnych, skocznych aranżacjach dostarczając i artystom i odbiorcom niezapomnianego 

klimatu i wrażeń. 

Edukacja muzyczna, nauka technik wokalnych, emisja głosu, ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe i 

dobór repertuaru (jako baza folklor polski, węgierski, bałkański, cygański, ukraiński) to zadania jakie 

sobie stawiamy. 

 

MCK udostępnia także salę prób muzycznych dla zespołów związanych z instytucją i muzyków 

solowych 

 zespoły:  

- ZESPÓŁ MUZYCZNY KU-MA-SZ – W styczniu 2017 w MCK powstał młodzieżowy zespół 

muzyczny „Kumasz”, który obecnie gra regularne próby i uświetnia występy na wydarzeniach MCK. 

Grupa tworzy muzykę z nurtu rock/pop/folk. W skład zespołu wchodzą Kamil – śpiew, Szymon – 

bas/gitara, Tomek –gitara, Kuba – perkusja, Tosia – skrzypce/śpiew, Weronika – flet/śpiew, Adrian – 

klawisze, Dominik – klawisze/akordeon. Opiekę artystyczną nad zespołem prowadzi instr. Marcin 

Osmolak 

 

- ZESPÓŁ NOWA KULTURA – reaktywowana po latach grupa muzyczna z Gostynina spotyka się 

w Miejskim Centrum Kultury na próbach, przygotowując materiał na koncerty i wydawnictwo. W 

odświeżonym składzie zagrali na finale WOŚP 2017 i III Jarmarku Gostynińskim św. Jakuba, obecnie 

w planie mają występ na „Marleykach 2018” oraz kutnowskim Święcie Róży 2018. 

 soliści: 4 osoby.  

 

1.2. płatne – dofinansowywane przez MCK 

 

- CERAMIKA - Zajęcia z gliną w przyjemny sposób poprawiają sprawność i zdolności manualne, a 

nawet rehabilitują dłonie. Zajęcia z ceramiki są polecane przez psychologów jako metoda pracy z 

dysleksją, dysgrafią i innymi dysfunkcjami często spotykanymi wśród młodych osób. Ceramika 

rozwija wyobraźnię przestrzenną i zwiększa kreatywność uczestników zajęć w każdym wieku. 

Prowadzący Krzysztof Koper. Liczba uczestników 7 osób. 

 

- ZUMBA DLA DOROSŁYCH - Energetyczne, taneczne zajęcia absolutnie dla każdego, niezależnie 

od wieku. Trening całego ciała, który łączy w sobie wszystkie elementy klasycznego fitnessu – cardio, 

kształtowanie, rozwijanie balansu i gibkości, plus doskonała zabawa przy latynoamerykańskich 

rytmach. Uczestnicy uczęszczali w dwóch grupach młodzież i dorośli, liczących łącznie 15 osób. 

 

- DISCO DANCE DLA DZIECI i CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY - na tych sekcjach 

promujemy zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży podczas tanecznej zabawy przy muzyce. Uczestnicy 

podczas zajęć uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje się ich kreatywność, dyscyplina oraz 

pamięć. Zajęcia prowadzi Dorota Sobiecka dla dwóch grup liczących ok. 30 osób. 



 

- ZDROWY KRĘGOSŁUP - Zajęcia zawierają elementy terapii w stanach bólowych, profilaktykę 

zdrowego kręgosłupa, ćwiczenia rozluźniające, mobilizujące i wzmacniające. Ćwiczenia 

przeznaczone są dla wszystkich, w szczególności dla osób z siedzącym trybem pracy, po urazach 

kręgosłupa, z problemami bólowymi, z dyskopatią. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu pod 

kierunkiem fizjoterapeutki Marleny Szymkowiak w dwóch grupach liczących po 10 osób. 

 

- ŚWIADOME CIAŁO – jest o nowa propozycja dla osób dorosłych, które chcą wzmocnić swoje 

ciało i pracować nad prawidłową postawą, a jednocześnie nie chcą budować nadmiernej masy 

mięśniowej, jak podczas zajęć aerobowych. Zajęcia cieszą się rosnącym zainteresowanie, obecnie 

grupa liczy 10 osób, prowadzenie Magdalena Kotfasińska. 

 

- FITNESS-AEROFIGHT - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się dwa 

razy w tygodniu w grupie 30 osób. Prowadzenie Jolanta Wasilewska i Agata Móżdżyńska. 

 

- KRAV MAGA KIDS i JUNIOR - Zajęcia Krav Maga Kids i Krav Maga Junior to promocja 

zdrowego oraz bezpiecznego stylu życia dla dzieci w wieku 5-13 lat. Udział w zajęciach buduje, 

poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniające, poczucie wartości dziecka i jego pewność 

siebie. Zajęcia prowadzą instruktorzy z kravtrening.pl, uczęszczają nań 62 osoby. 

Od początku roku 2018 sekcja zawiesiła działanie do odwołania. 

 

- JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI – Zajęcia językowe dla dzieci w wieku 6-9 lat prowadzi 

instruktor: Krzysztof Zakrzewski. Oferowany program nauczania języka angielskiego powstał z 

myślą o tych uczniach, którzy chcą  wykorzystać tkwiący w nich naturalny potencjał  na etapie 

edukacji wczesnoszkolnej. Program jest próbą stworzenia pomocy dostosowanej do możliwości 

uczniów o zróżnicowanym potencjale intelektualnym, zarówno dla ucznia przeciętnie zdolnego jak 

i dla ucznia o wysokich zdolnościach w przyswajaniu języka obcego. Jest on zintegrowany z 

programem nauczania w szkole publicznej, uzupełnia i poszerza treści przyswajane przez ucznia w 

publicznej placówce na obowiązkowych zajęciach języka angielskiego. Z zajęć korzystało 20 osób.  

W sezonie 2017/2018 z uwagi na brak zainteresowania sekcja została zawieszona. 

 

- SIŁOWNIA UMYSŁOWA MEMO - AKADEMIA KREATYWNEGO MALUCHA, AKADEMIA 

TWÓRCZEGO JUNIORA I WARSZTATY Z TECHNIK PAMIĘCIOWYCH 

Podczas wszystkich zajęć organizowanych przez Siłownię Umysłową Memo, bez względu na wiek, 

pokazujemy uczestnikom, że nauka może być łatwa, zabawna i skuteczna. Dzieje się tak tylko 

wówczas, gdy stymulujemy nasz mózg poprzez ćwiczenia na koncentrację, logiczne i twórcze 

myślenie. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci oraz młodzieży. Podczas świetnej zabawy 

uczymy je, jak radzić sobie np. z ortografią, tabliczką mnożenia, słówkami obcojęzycznymi. Na 

Warsztatach z Technik Pamięciowych pokazujemy, jak skutecznie można się uczyć, by osiągnąć 

celujące wyniki. Instruktor Katarzyna Niedzielska.  

W sezonie 2017/2018 z uwagi na brak zainteresowania sekcja została zawieszona. 

 

- GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (GUTW) - Funkcjonuje w  

Miejskim Centrum Kultury od 16 października 2013 roku. Obecnie liczy sobie ponad  

130 słuchaczy. W ramach zajęć GUTW słuchacze biorą udział w wykładach, lektoracie języka obcego, 

kursie komputerowym, gimnastyce relaksacyjnej, terapii ruchem, zajęciach tańca w kręgu, zajęciach 

wokalnych, warsztatach plastycznych, sztuki użytkowej, literackich, fotograficznych, spotkaniach 

klubu brydżowego, wycieczkach i wieczorkach tanecznych. Zgodnie z sugestiami słuchaczy 

wprowadzane są kolejne propozycje zajęciowe, m.in. zajęcia z rękodzieła artystycznego i lektorat 

języka niemieckiego. 

 

2. PROJEKCJE KINOWE 



 

Statystyka kina „Siemowit” za okres od stycznia – czerwca: 

Ilość seansów – 584 

Ilość widzów – 13 697 osoby 

Ilość tytułów – 75  

 

Projekcje dodatkowe: 

- Projekcja nieodpłatna filmu Poczekalnia dla gostynińskich szkół - 10 lutego 

- Historia o was już nie milczy. Wyklęci Ziemia Gostynińska w ramach obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 

- Jarocin, po co wolność – 20 kwietnia 

- Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra w ramach Tygodnia Bibliotek we współpracy 

z MBP im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – 9 czerwca 

- Profilaktyczne Kino Plenerowe Pod mocnym aniołem i Skazany na bluesa – współpraca z 

Wydziałem Promocji UM – 14 lipca i 18 sierpnia 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

 

- Wystawa Impresje poplenerowe – Grupa Nieformalna - 12 stycznia 

- Wystawa Paryż – Paweł Tencer – połączona z uroczystym nadaniem imienia artysty Galerii 

Miejskiego Centrum Kultury - 9 lutego 

- Wystawa Malarstwo – Andrzej Łuczak – 21 kwietnia 

- Wystawa prac uczestników sekcji zainteresowań MCK – 19 czerwca 

- Wystawa prac Edmunda Kapłońskiego – współpraca z miastem Żnin – 8 września 

- Wystawa poplenerowa IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Gostynin 2017 - 6 października  

- Wystawa prac fotograficznych Słuchaczy GUTW Z życia GUTW – rok akademicki 2016/2017 

- Wystawa prac konkursowych na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze Rodzina potrzebna od 

zaraz – 27 października  

- Wystawa malarstwa Stanisława Baja – 7 listopada 

- Wystawa fotoobrazów Andrzeja Wierzbieńca Co roku rykowisko ZOPZŁ w Płocku - 7 grudnia 

 

4. DOROCZNE KONKURSY  

 

- Konkursy wiosenne Marzanna 2017 i Pisanka 2017 – 7 kwietnia 

- Konkurs recytatorski Pięknie być człowiekiem – 26 kwietnia 

- XXIII Przegląd Muzyczny GAMA 2017 – 27 kwietnia 

- Konkurs Piosenki Podróżnej Jesień 2017 - 30 listopada  

- Konkurs profilaktyczny Młodość bez nałogów – we współpracy ze Szkołą Podstawową w 

Sierakówku i KPP w Gostyninie – 5 grudnia 

 

5. WYDARZENIA KULTURALNE 

 

5.1. SPEKTAKLE 

 

- Królewna na ziarnku grochu w wykonaniu Stowarzyszenia Lipianki, spektakl charytatywny dla 

Amelki Borkowskiej – 4 marca 

- Inni z Floriańskiej – współpraca z Teatrem? No nie wiem i Wielokulturowym Gostyninem - 25 

kwietnia 

- Teatr przy stoliku - humoreski Antoniego Czechowa – współpraca z MBP w Gostyninie w ramach 

Tygodnia Bibliotek – 11 maja 

- Kabaret Paranienormalni Pierwiastek z Trzech – 16 września 

- Spektakl Dwie Połówki Pomarańczy Teatr Capitol - 26 października 



- Spektakl Przepraszam, co Pan robi? Agencja Artystyczna Diabeł – 16 listopada 

- Spektakl bezpłatny dla przedszkolaków i klas 1-3 finansowany przez UM Gostynina Zabawki w 

opałach - 24 listopada  

- Premiera Drugs Files-Akta nałóg - 26 listopada 

- Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z MP 2 w Gostyninie - 14 grudnia 

 

5.2. KONCERTY 

 

- Koncert zespołów Stoppers, Pogoda, Arasite, Nowa Kultura, Kobranocka w ramach finału WOŚP 

20017 – 15 stycznia 

- Recital Alicji Majewskiej – 26 lutego 

- Koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej w ramach obchodów 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 

- Koncert Andrzeja Kołakowskiego – 18 marca 

- Koncert eMCeK Jazzuje Krzemiński Reunion Project – 26 marca 

- Koncert solowego projektu Pawła „Gumy” Gumoli – frontmana kultowego zespołu MOSKWA – 

20 kwietnia 

- Śpiewamy i gramy dla Mamy – 25 maja 

- Koncert Projektu Elektronicznego Fisherboyz w ramach Ulicznego Projektu Prowokacja – 10 

sierpnia 

- Projekcja filmowa Cyganka Aza z muzyką na żywo w wyk. Waldemara Rychłego z zespołem – 28 

września 

- Koncert Majki Jeżowskiej – 24 października 

- Koncert Michał Borowski i Dominik Janiszewski Wspomnienie w ramach Jubileuszowego Turnieju 

Jednego Wiersza – 23 listopada 

- Koncert Andrzejkowy Chóru im. St. Moniuszki ze Żnina – 30 listopada 

- Koncert Tomasza Sarniaka i Pawła Wójcika – 2 grudnia 

- Koncert Charytatywny dla Amelki Borkowskiej i Franka Matuszewskiego – 9 grudnia 

- Koncert Kolęda, hej kolęda w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca ze Szczawina Kościelnego - 20 

grudnia 

 

 

5.3. INNE DZIAŁANIA 

 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017 – działania i koncerty finałowe – 15 stycznia 

- Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 podczas obchodów Dnia Patrona, wieczornica – 7 lutego i 

Gra Terenowa – 9 lutego 

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 

- Warsztaty aktorskie i choreograficzne Giovani  AIM – 12 marca 

- Warsztaty rękodzieła Wełniane Wariacje – 13 i 20 marca 

- Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja – 3 maja 

- Dzień Dziecka z PaT-em i Miejski Dzień Dziecka – 1 czerwca 

- Obchody Nocy Świętojańskiej – 29 czerwca 

- IV Ogólnopolski Plener Malarski Gostynin 2017 – 1-10 lipca 

- III Jarmark Gostyniński św. Jakuba – 22-23 lipca 

- Lato w mieście z AIM – współpraca – lipiec – sierpień  

- III Festiwal Art Energy -  25-26 sierpnia 

- Uroczysta Inauguracja roku akademickiego GUTW – 11 października 

- Bal Przedszkolaka – w ramach współpracy z MP nr 2 w Gostyninie – 18 października 

- Akademia Okolicznościowa w wykonaniu dzieci z Akademii Przedszkolaka z okazji rocznicy 

obchodów Niepodległości – 10 listopada 

- Warsztaty Dekoracji Świątecznych GUTW – 2 grudnia 



- Art Warsztaty z batutą i humorem dla młodzieży z grupy teatralnej Schody i Zespołu Folkowego 

Dybanka Folk Projekt – 29 grudnia 

 

6. WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE  

 

- 13-24 lutego - Ferie z tradycjami 

Z zimowej oferty MCK w trakcie ferii skorzystało ponad 40 osób, atrakcji dla dzieci nie zabrakło. 

Nasze spotkania miały charakter warsztatowy. Podczas zimowych warsztatów w eMCeKu dzieci nie 

tylko dowiedziały się czym są zapusty, ale same miały okazję w nich uczestniczyć. Wspólnie 

poznawaliśmy tradycyjne melodie, tworzyliśmy zapustne korony, karnawałowe maski, lepiliśmy z 

gliny, szykowaliśmy maszkary, poznawaliśmy tańce wojowników i przygotowywaliśmy wspólny 

występ. Wszystko to przeplataliśmy zabawami ruchowymi, w które bawili się nasi dziadkowie. Na 

zakończenie ferii, poprzebierane dzieci wyszły na ulicę, by pochodzić po okolicznych sklepach jako 

tradycyjne „Kozy”.  

 

- 10-14 lipca i 14-19 sierpnia – Letnie warsztaty przygodowe 

Podczas letnich warsztatów w MCK gościliśmy 41 osób. Jak sama nazwa mówi, tym razem 

postawiliśmy na przygodę. Dzieci miały okazję wziąć udział w niesamowitych eksperymentach 

naukowych, tworzyły swoje własne, magiczne układy słoneczne. Poznać tajniki pracy cyrkowca 

zapoznając się z twórczością Cirque du Soleil. Razem z dziećmi poznaliśmy tajemniczy świat motyli, 

a następnie dzieci same tworzyły swoje własne komorowe owady. Nie zabrakło akcentu muzycznego. 

Dzieci robiły własne instrumenty muzyczne, szykowały oryginalne stroje, a następnie wielkim 

rozśpiewanym i kolorowym korowodem przeszliśmy pod Zamek gostyniński na spotkanie z Policją. 

Dzieci zwiedziły także cały świat, nie schodząc ze sceny teatralnej MCK. Na koniec naszych 

warsztatów wszyscy zamieniliśmy się w piratów. Płynąc pirackim statkiem, dzieci musiały wykonać 

wiele niebanalnych zadań, aby w końcu dotrzeć do wspaniałego skarbu.  

 

7. ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA 

- Szkoła Rysunku – 5 lipca 

- Trening Plenerowy z K.O. Fight Team Gostynin – 13 lipca 

- Kocykowe kino plenerowe – 28 lipca 

- Warsztaty perkusyjne – 2 sierpnia 

- Koncert Projektu Elektronicznego Fisherboyz – 10 sierpnia 

- Zabawy podwórkowe i cyrkowe love – 24 sierpnia 

- Kocykowe kino plenerowe – Rejs – 31 sierpnia 

- Guzikowe Bijou – 5 września 

 

8. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE (AKTORSKIE I TANECZNE) DLA MŁODZIEŻY 

WE WSPÓŁPRACY Z AIM 

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 lipca, w próby w okresie wakacyjnym w poniedziałki. W roku 

szkolnym działaliśmy w weekendy w godzinach 9:00-16:00 tym samym proponując nowe działanie 

dla młodzieży w jej wolnym czasie. Wspólnymi siłami z ogromnym sukcesem zrealizowaliśmy 

PIERWSZY niekonwencjonalny, partnerski projekt Miejskiego Centrum Kultury i Akademii 

Inicjatyw Młodzieżowych. eMCeK i AIM pomogli młodzieży z G-town stworzyć ich własny spektakl 

w fantazyjnym wydaniu. Bez umoralniającej pogadanki, bez ściemy, tylko autentyczna młodzieńcza 

wizja i doświadczenie instruktorów – wybitnych artystów uczyniły rewelacyjne i mocne 

przedstawienie, które prezentowaliśmy dla mieszkańców miasta, gości oraz szkół z terenu Gostynina 

i sąsiednich miejscowości. Działanie uzyskało wsparcie finansowe UM w Gostyninie. 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 

Aleksandra Milczarek 


