
        WYKONANIE  BUDŻETU  MIEJSKIEGO  CENTRUM  KULTURY w  Gostyninie  za  2015r. 

 

       PRZYCHODY 

            Treść         Plan      Wykonanie % 

   Środki pozostałe z 2014 r 

   Dochody  własne 

   Dotacja 

   Dotacja celowa 

   Dofinansowanie z PISF 

      49.676,76 

    145.908,00 

     922.000,00 

    259.000,00 

    175.402,00 

        49.676,76 

      145.847,92 

      922.000,00 

      259.000,00 

      175.402,00 

100,00 

99,30 

100,00 

100,00 

100,00 

      Ogółem  1.551.986,76    1.551.926,68 100,00 

 

     KOSZTY 

             Treść        Plan    Wykonanie % 

    Wynagrodzenia 

    Składki ZUS i f.pracy 

    Wydatki   rzeczowe 

    Wydatki na zakupy inwestycyjne 

    482.100,00 

      95.500,00 

    539.984,76 

    434.402,00 

     472.083,95 

       89.477,67 

     519.399,87 

     434.402,00 

97,92 

93,69 

96,16 

100,00 

        Ogółem  1.551.986,76   1.515.363,49 97,64 

 

NALEŻNOŚCI  I  ZOBOWIĄZANIA według stanu na dzień 31 grudnia 2015 

Należności  na dzień 31.12.2015r - 72.957,76 
1. Gotówka 625,08 

2. Depozyty na żądanie 70.480,08 

3. Pozostałe z tyt. dostaw towarów i  usług 1.852,60 

w tym należności wymagalne 0,00. 

Zobowiązania  na  dzień  31.12.2015r - 27.425,56 

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 

 

REALIZACJA  PLANU  FINANSOWEGO MIEJSKIEGO  CENTRUM  KULTURY W  GOSTYNINIE  ZA  2015r.    

 

      PRZYCHODY 

§          TREŚĆ       PLAN  WYKONANIE % 

0830 WPŁYWY Z USŁUG 

  - czynsze                                      13.470,99 

  - wynajem pomieszczeń              17.333,46 

  - kino                                           39.018,16 

  - działalność podstawowa            20.688,39 

  - Uniwer. Trzeciego Wieku         34.705,00 

  - pozostałe                                   16.082,23 

     141.300,00      141.298,23 100,00 

0920 ODSETKI             10,00                 6,29 62,90 

 

0960 

POZOSTAŁE  PRZYCHODY OPERAC. 

- dofinansowanie z PISF              175.402,00 

- wpłaty na Jarmark Gost.                3.250,00 

- pozostałe                                        1.293,40 

    180.000,00      179.945,40 99,97 

 

2480 

6220 

 DOTACJE  BUDŻETOWE 

- dotacja podmiotowa                922.000,00 

- dotacja celowa                          259.000,00 

  1.181.000,00    1.181.000,00 100,00 

  OGÓŁEM  PRZYCHODY   1.502.310,00    1.502.249,92 100,00 

     

       ROZCHODY 

§              TREŚĆ        PLAN WYKONANIE % 

4010  Wynagrodzenia  osobowe     482.100,00     472.083,95 97,92 

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne       83.900,00       79.890,40 95,22 

4120  Składki na fundusz pracy       11.600,00         9.587,27 82,65 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe       26.300,00       26.219,00 99,69 

4210  Zakup materiałów  i  wyposażenia 

 - materiały biurowe                        4.132,05 

 - środki czystości                            3.127,12 

 - mater.do napraw i gospod.           6.961,12 

    115.700,00     100.618,99 86,97 



 - wyposażenie                               70.596,97 

 - mat.na dział.sekcji                      11.650,88 

 - zakup wydawnictw                       4.150,85 

4260  Zakup energii 

 - energia elektryczna                    24.082,56 

 - energia cieplna                           38.720,80 

 - woda i ścieki                                4.523,92 

      70.500,00       67.327,28 95,50 

4270  Zakup usług remontowych 

 - usługi remontowe                       43.335,07 

 - konserwacje                                  1.641,68 

      45.000,00       44.976,75 99,95 

4280  Zakup usług zdrowotnych            200,00            200,00 100,00 

4300  Zakup usług pozostałych 

 - organizacja imprez                   97.320,63 

 - wynajem kopii filmowych        25.416,43 

 - tantiemy autorskie                       2.252,50 

 - usługi bankowe                           1.247,01 

 - monitoring obiektu                     1.992,60 

 - usługi inform. i bhp                  10.710,00 

 - usługi transportowe                    3.302,45 

 - usługi komunalne                       4.071,72 

 - prowadz. zajęć w sekcjach        20.391,20 

 - Uniw.Trzeciego Wieku            37.113,04 

 - pozostałe                                    8.708,53 

    214.484,76     212.526,11 99,09 

4360  Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunik.        10.700,00        10.619,92 99,25 

4410  Podróże służbowe krajowe 

 - delegacje                                   3.348,36 

 - ekwiw.za samoch.prywatne      1.671,54 

        5.100,00         5.019,90 98,43 

3020  Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 

- świadczenia urlopowe               15.041,56 

- świadczenia BHP                        3.541,36 

      18.600,00       18.582,92 99,91 

4480  Pozostałe podatki i opłaty       27.100,00       27.089,00 99,96 

4430  Różne opłaty i składki          2.700,00              2.685,00    99,44 

4700 Szkolenia pracowników         3.600,00         3.535,00       98,19 

6140 Wydatki na zakupy  inwestycyjne      434.402,00      434.402,00 100,00 

 OGÓŁEM  ROZCHODY    1.551.986,76       1.515.363,49 97,64 

 

     Część  opisowa  do  wykonania  budżetu  Miejskiego  Centrum  Kultury w  Gostyninie  za 2015r. 

 

PRZYCHODY 
WPŁYWY  Z  USŁUG 

Realizacja  dochodów  własnych  przebiegała  w  sposób  prawidłowy. W  większości   pozycji  dochody  wykonano  w  

zaplanowanej  wysokości. Największe  pozycje  to:  czynsze 13.470,99, działalność podstawowa 20.688,39, wynajem 

pomieszczeń 17.333,46, Uniwersytet Trzeciego Wieku 34.705,00, działalność kina 39.018,16, pozostałe 16.082,23. W  roku 

2015  odnotowaliśmy  wzrost wpływów z działalności kina w porównaniu z rokiem ubiegłym. W związku z przeprowadzaną 

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.  Pozycję  pozostałe w tym paragrafie stanowią 

przychody z: reklamy firm na Jarmarku Gostynińskim 9.402,03, reklamy firm w MCK 2.945,61, sprzedaży okularów do 

projekcji 3D 1.531,91, sprzedaży biletów na koncert 933,33, współorganizacji spektaklu 800,00, inne 469,35. 

DOTACJE  Z  BUDŻETU 

Dotację  podmiotową  z budżetu  miasta    otrzymaliśmy  w  wysokości  922.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu 

i działalność bieżącą. Dotacje celową z budżetu miasta otrzymaliśmy w wysokości 259.000 zł  z przeznaczeniem na 

realizację zadań  inwestycyjnych w związku z realizacją projektów Cyfryzacji i Modernizacji kina „Warszawa” w 

Gostyninie. W ramach tych projektów otrzymaliśmy również  dofinansowanie  z PISF w Warszawie w wysokości  175.402 

zł. na zakup aparatury cyfrowej kina. 

 

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. 

Zakup materiałów i wyposażenia: 

Największą pozycję w tym paragrafie  stanowią koszty  zakupu  wyposażenia. Kwota 70.596,97 zł została wydatkowana na: 

instrumenty i akcesoria  muzyczne  dla MOD 7.086,50, meble biurowe 6.776,64, sprzęt nagłośnieniowy  do sali prób 

8.359,00, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy 22.754,80, sprzęt fotograficzny 3.059,95, sprzęt komputerowy 8.707,12, 

klimatyzator do Sali UTW 10.774,80, pozostały drobny sprzęt 3.078,16. 

Zakup usług remontowych 

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 44.976,75 zł na: wykonanie ekspertyz (sala prób) 1.700,00, remont sali rekreacji i 

tanecznej 8.469,44, remont  szatni  i sceny 3.330,92, naprawa instalacji monitoringu 1.453,06, remont sali prób muzycznych 

2.590,40, remont pomieszczeń biurowych i pracowni plastycznych 14.543,32, remont holu i pomieszczeń kasowych 

6.924,26, naprawa instrumentów muzycznych 2.530,00, naprawa kserokopiarki 1.250,91, naprawy hydrauliczne 420,00, 

konserwacja sprzętu p.poż. 1.641,68, inne drobne 122,76. 

Zakup  usług  pozostałych 

Największą  pozycję  w tym  paragrafie  stanowią  koszty poniesione  na  organizację imprez. W 2015 roku wydatkowano na 

ten cel kwotę   97.320,63 zł.: Jarmark Gostyniński 27.904,92, Festiwal teatralny ART. ENERGY 11.984,15, Sylwester 

4.987,07, koncerty 8.418,74, wakacje i ferie 19.811,31, wystawy 1.156,00, widowiska plenerowe 5.260,00, przeglądy i 

konkursy 4.444,89, turniej tańca BREAK DANCE 2.745,11, imprezy okolicznościowe 5.816,83, spotkania autorskie 

1.900,00, pozostałe 2.891,61. Inną znaczącą pozycją są wydatki przeznaczone na  prowadzenie zajęć w sekcjach (taniec dla 

dzieci, ZUMBA, kurs tańca dla dorosłych, aerofight dla dorosłych, krav- maga dla dzieci, sekcja – „Zdrowy kręgosłup”, 

zajęcia cyrkowe dla dzieci) – 20.391,20). Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowią wydatki związane z organizacją pracy 

w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2015 r wydatkowano  37.113,04 zł z przeznaczeniem na : wykłady i prelekcje, zajęcia 

edukacyjne, wyjazdy, spotkania, warsztaty. W paragrafie tym zrealizowano wydatki w kwocie 25.416,43 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  8.708,53 zł wydatkowaną na: wykonanie projektu odłączenia instalacji 

deszczowej od kanalizacji 1.800,00, projekt koncepcyjny akustyczny sali prób muzycznych 1.156,20, okresowa kontrola 

stanu obiektu MCK 400,00, dzierżawa sprzętu kopiującego 1.053,70, dzierżawa urządzeń terminala płatniczego 226,10, 

dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody 826,77, usługi serwisowe kas fiskalnych 440,00, przeglądy techniczne (klapa 

dymowa, kominy wentylacyjne) 803,50, szycie mundurów MOD 800,00, drobne usługi ślusarskie 209,60, opłata 

abonamentowa RTV 232,20, inne drobne usługi 760,46. Pozostałe wydatki w paragrafie realizowane  były  zgodnie  z  

założeniami ustalonymi  w  planie  finansowym. 

Wydatki na zakupy inwestycyjne. 

W paragrafie tym kwotę 434.402 zł wydatkowano na: zakup aparatury kinowej 384.338,10, zakup pozostałego wyposażenia 

13.833,59, remonty pomieszczeń 36.230,31. Zgodnie z ustawą  „Prawo zamówień publicznych” zakup aparatury kinowej 

został poprzedzony zamówieniem publicznym w formie przetargu nieograniczonego. Wybrano  ofertę  za kwotę  384.338,10 

zł , zgodnie z którą  zakupiono sprzęt  kinowy niezbędny do  wyświetlania filmów w wersji cyfrowej. Za kwotę 13.833,59 zł  

zakupiono niezbędny do prawidłowego funkcjonowania system sprzedaży biletów, urządzenia kasowe oraz komputer. 

Pozostała kwota  36.230,31zł. została wydatkowana na niezbędne remonty, w tym: wykonanie instalacji elektrycznej na sali 

kinowej i w kabinie projekcyjnej, remont kabiny projekcyjnej (wymiana podłogi, wymiana drzwi, malowanie itp.), remont 

sceny (malowanie ścian, cyklinowanie podłogi itp.), remont pomieszczenia kasowe (wymiana drzwi, podłogi, przebudowa 

okna kasowego, malowanie ścian itp.), odnowienie powłok malarskich szatni, remont holu głównego (usunięcie krat z holu, 

usunięcie boazerii i położenie powłok tynkarskich w wiatrołapie kinowym, uzupełnienie ubytków tynkarskich i malowanie 

holu itp.). 

 

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie  realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. 

Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną ze statutem placówki oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi w 

oparciu o roczny plan pracy. Działalność swoją realizujemy w następujących kierunkach: kino, stałe formy pracy (prace w 

sekcjach, zajęcia warsztatowe), imprezy własne, działalność wystawiennicza, organizacja i współorganizacja imprez 

miejskich i innych. 

KINO 

W 2015 roku wyświetlono 191 seansów, które obejrzało 2761 widzów. Odbyły się 3 prelekcje, w których uczestniczyło 737 

widzów. 

STAŁE FORMY PRACY 

TANIEC - ZUMBA  -  dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin  raz w tygodniu (56 osób), 

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO – jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny raz w tygodniu (12 osób),  

BREAKDANCE – dwie grupy (początkująca, zaawansowana) zajęcia w wymiarze dwóch godzin dwa razy w tygodniu (21 

osób) 

SEKCJA SAMOOBRONY KRAV MAGA -  jedna grupa, zajęcia w wymiarze  jednej godziny dwa razy w tygodniu (28 

osób) – od m-ca października przekształcona w sekcję „Mały i bezpieczny” 

SEKCJA  PLASTYCZNA dla  dzieci – jedna grupa, zajęcia w  wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu  (40 osób) 



GRUPA TEATRALNA „POD ZNAKIEM ZAPYTANIA”  -  zajęcia w  wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (26 osób) 

GRUPA TEATRALNA „SCHODY” ( teatr profilaktyczny) – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu ( 21 osób) 

CHÓR MIEJSKI   - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu  ( 18 osób) 

MODELARNIA-   jedna grupa , zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny(5 osób)  

MIEJSKA ORKIESTRA  DĘTA -  zajęcia trzy razy w tygodniu ( 40 osób) 

AEROFIGHT  dla młodzieży i dorosłych  - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny trzy razy w tygodniu ( 51 osób) 

ZUMBA –dla dorosłych, dwie grupy, zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny ( 50osób) 

WARSZTATY TEATRALNE – zajęcia raz w tygodniu w wymiarze  jednej godziny ( 26 osób) 

EDUKACYJNE  SPEKTAKLE  TEATRALNE – organizowane wspólnie z agencjami artystycznymi ( 8 spektakli) 

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działający wielokierunkowo od października 2013 roku – 120 osób, wykłady (14 spotkań), kurs komputerowy dla 

początkujących (2 grupy, 31 osób), sekcja brydżowa (12 osób), gimnastyka relaksacyjna (dwie grupy, 32 osoby), wycieczki  

autokarowe, wyjazdy do teatru (6 wyjazdów), wieczorki taneczne dla seniorów (10 spotkań), wycieczki rowerowe - 4 

wycieczki, kurs tańca towarzyskiego (22 osoby), lektorat j, angielskiego (32 osoby), warsztat batiku (26 osób). 

IMPREZY WŁASNE 

FERIE ZIMOWE  - „Warsztaty interdyscyplinarne”, w zajęciach wzięło udział 50 dzieci w wieku od 5 do 16 lat - luty 

II  Regionalny Turniej Breakdance „ Król Parkietu” – marzec ( 86 tancerzy) 

KONKURS PLASTYCZNY MARZANNA – marzec , na konkurs napłynęło 41 prac (kukły) 

KONKURS PLASTYCZNY PISANKA – marzec , na  konkurs napłynęło    305  prac 

KONKURS RECYTATORSKI im  Janusz Korczaka – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejska Biblioteka Publiczną - kwiecień  (34 zgłoszenia) 

XX  PRZEGLĄD  MUZYCZNY „GAMA”-  maj, na przegląd napłynęło 81 zgłoszeń, na scenie prezentowali swoje 

umiejętności młodzi muzycy w wieku od 5 do 19 lat 

DZIEŃ DZIECKA – impreza dla dzieci (spektakle teatralne, opowiadacze bajek, konkursy, filmy i zabawa w plenerze) – 

czerwiec 

Działania profilaktyczne PaT  grupa teatralna „Schody” – spektakl profilaktyczny „Poczekalnia” - czerwiec 

Ogólnopolski Głos  Profilaktyki – impreza organizowana przez Grupę teatralną „Schody” i Komendę Powiatową Policji w 

Gostyninie - czerwiec 

Wakacje z MCK  -  letnie warsztaty interdyscyplinarne  – lipiec 

Inauguracja roku akademickiego - Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku – październik 

II urodziny Grupy Teatralnej PaT „Schody” - październik 

TURNIEJ  JEDNEGO  WIERSZA – listopad, w turnieju wzięło udział 26 poetów w trzech kategoriach wiekowych 

zorganizowany wspólnie z MBP 

XX  PRZEGLĄD PIOSENKI PODRÓŻNEJ  JESIEŃ  – listopad,  36 uczestników 

KONKURS PLASTYCZNY  JESIEŃ 2014 – listopad, na konkurs napłynęło  prac plastycznych dzieci i młodzieży w wieku 

od 6 do 19 lat 

KOLĘDOWANIE  Z  MCK  -  grudzień „Otwarta impreza muzyczna dla małych i dużych” 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

Wystawa pokonkursowa „Marzanna 2014” – marzec 

Wystawa prac plastycznych Karoliny Boruszewskiej - marzec 

Wystawa pokonkursowa „Pisanka 2014” – kwiecień 

Wystawa  prac plastycznych  gostynińskich plastyków „IKONY ”  - kwiecień 

Wystawa prac plastycznych Mariki Michalskiej „Recycling – cykl obrazów”  - maj 

Wystawa prac plastycznych Grupy Nieformalnej „ Pejzaż górski”-  -czerwiec 

Wystawa pokonkursowa  „Jesień”- listopad 

Wystawa poplenerowa „SIERPC 2014” -  grudzień 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I INNYCH 

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

Dni Gostynina – czerwiec 

Koncerty pod ratuszem  - sierpień 

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”- wrzesień 

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – listopad 

Koncert charytatywny  „Nasza wigilia” - grudzień 

Sylwester pod Ratuszem  - grudzień 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 

2015 

 

 Mówiąc o działalności Miejskiego Centrum Kultury należy wziąć pod uwagę stałe formy działalności takie jak 

sekcje, projekcje kinowe, działalność wystawienniczą, doroczne konkursy muzyczne i plastyczne, jak również wydarzenia 

kulturalne wynikające z planowanego na dany rok kalendarza imprez kulturalnych. 

 

1. SEKCJE STAŁE 

1.1. dotychczas działające 

1. TEATR – W Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone przez Magdalenę Garstkę. 

GRUPA TEATRALNA „SCHODY” - działająca od 3 lat grupa młodzieżowa, współpracująca z KPP w Gostyninie w 

ramach programu PaT, 24 osoby. TEATR POD ? - grupa dziecięca, 25 osób. 

2. PLASTYKA - W Miejskim Centrum Kultury działają dwie dziecięce grupy adeptów sztuki plastycznej, a także 

oferowane są indywidualne zajęcia plastyczne dla dorosłych, prowadzący Krzysztof Koper i Anna Buraczyńska. 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od lat 5-ciu rozpoczynają się w październiku i trwają regularnie do czerwca, 

odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach liczących razem 62 uczestników. Prowadzenie Anna 

Buraczyńska. 

3. FITNESS-AEROFIGHT - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się trzy razy w 

tygodniu w grupie 38 osób. Prowadzenie Jolanta Wasilewska i Agata Móżdżyńska. 

4. 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, uczęszcza nań 72 osoby. 

5. FITBALL - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się raz w tygodniu w grupie 10 osób, 

z wykorzystaniem piłek gimnastycznych. Prowadzenie Jolanta Wasilewska i Agata Móżdżyńska. 

6. TANIEC -  W ofercie Miejskiego Centrum Kultury znajdują się grupy zajęciowe z elementami tańca: ZUMBA – 

Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Agnieszkę Dębowską. Grupa dziecięca licząca 20 osób, 

grupa starsza 15 osób. BREAK DANCE – Dwie grupy prowadzone przez Piotra Woźniaka, liczące łącznie 30 osób. 

(sekcja działała do czerwca 2015) TANIEC UŻYTKOWY – Prowadząca Dorota Ciołkowska, na kurs uczęszczało 5 

par w zróżnicowanym wieku, młodzież i dorośli. (sekcja działała do czerwca 2015) 

7. MODELARNIA - Działającą od 1998 roku pracownię modelarską prowadził p. Zygmunt Rosiński. Pod jego okiem 

powstawały modele szybowców zdalnie sterowanych i szybowców swobodnie latających, kartonowe modele 

samolotów, balony na ogrzewane powietrze, modele motorówek na wodzie. W pracy sekcji czynnie uczestniczyło 1-2 

osoby w różnym wieku, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. (sekcja działała do czerwca 2015) 

8. LITERACKA RANDKA W CIEMNO – Propozycja dedykowana młodzieży i dorosłym, łącząca kulturę i 

literaturę, prowadzona przez p. Aleksandrę Ciesielską. Frekwencja 5 osób. (sekcja działała do czerwca 2015) 

9. MAŁY I BEZPIECZNY - Sekcja prowadzona przez Jolantę Wasilewską przy współpracy z Akademią Inicjatyw  

Młodzieżowych dedykowana dzieciom w wieku 6-8 lat, funkcjonują dwie grupy zajęciowe liczące łącznie 30 osób. 

(sekcja działała do czerwca 2015) 

10. NAUKA GRY NA GITARZE – Zajęcia prowadzi Dominik Janiszewski, absolwent Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia w Kutnie. Na zajęciach indywidualnych (10 uczestników) wykorzystuje nowoczesne techniki nauki na 

instrumencie i innowacyjne metody edukacyjne. 

11. CHÓR MIEJSKI – Działający od 2006 roku Chór Miejski skupiał w swoich szeregach 30 dorosłych entuzjastów 

śpiewu wielogłosowego. Swoje umiejętności szkolą pod okiem chórmistrza p. Andrzeja Sitka. Chór istniał do stycznia 

2016. 

12. ORKIESTRA DĘTA – 43-osobowa orkiestra w Miejskim Centrum Kultury działa od 2006 roku, prowadzi ją 

kapelmistrz p. Józef Pakulski. 

13. 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, 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.  

1.2. nowe (w ofercie MCK od października 2015) 

 WARSZTATY RZEŹBY - Celem nauczania rzeźby jest budowanie świadomości widzenia plastycznego oraz 

nabywanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi. Uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności 

poprzez stopniowe przechodzenie od małych form np. medali, po duże formy portretowe. Zajęcia doskonale 

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



wpływa także pozytywnie na rozwój zdolności intelektualnych, emocjonalnych oraz przeżyć estetycznych. 

Prowadzący Krzysztof Koper. 14 uczestników. 

 WARSZTATY RĘKODZIEŁA – zajęcia dedykowane dzieciom odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzi je 

instruktor Anna Buraczyńska, bierze w nich udział 31-ciu uczestników. Zróżnicowana tematyka zajęć pozwala 

zapoznać się z różnorodnymi technikami, takimi jak: malowanie na szkle, lepienie z masy solnej, decoupage, 

mozaika, itp. 

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

profesjonalistami, czy amatorami, prowadzone są raz w tygodniu przez Krzysztofa Kopra. Wspólna pasja 

uczestników – FOTOGRAFIA – łączy niezależnie od wieku. 25 uczestników. 

 WARSZTAT CYRKOWY - Zajęcia prowadzone przez Małgorzatę i Jakuba Trochów dają uczestnikom możliwość 

poznania trików cyrkowych, jak również podstaw akrobatyki. Spotkania są skierowane do grupy dziecięco-

młodzieżowej, odbywają się dwa razy w tygodniu w grupie 38 osób. 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. 

 WARSZTATY KREATYWNEGO TWORZENIA - Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy piszą i czytają. 

Warsztat łączy w sobie zajęcia praktyczne i teoretyczne o charakterze historyczno-literackim. Zajęcia praktyczne 

mają na celu dać uczestnikom podstawy teoretyczne do tworzenia własnych form literackich, zarówno 

prozatorskich, jak i poetyckich, a także wydobyć z nich potencjał twórczy i uzmysłowić, że kreatywność to 

umiejętność, którą można rozwijać. Część druga pozwoli uświadomić aspirującym autorom, że „każde pisanie 

bierze się z czytania”. Czytania ze zrozumieniem intencji autora i tekstu, opartego na najnowszych perspektywach 

badawczych z dziedziny historii i teorii literatury. Istotne i cenne są także konteksty literackie oraz własny pogląd na 

zjawiska omawiane na zajęciach widziane przez pryzmat literatury i kultury. Prowadzenie Aleksandra Milczarek., 4 

osoby. 

 WARSZTATY PRODUKCJI MUZYCZNEJ – Na zajęciach omawiany jest sposób komponowania i tworzenia 

innych producentów, a także elementy własnego warsztatu muzyki elektronicznej. Wprowadzana jest nomenklatura 

związana z produkcją muzyczną, historią muzyki i teorią. Prowadzenie Maciej Milczarek, 6 uczestników. 

 ŚPIEW SOLOWY – zajęcia indywidualne pod kierunkiem p. Małgorzaty Kaźmierczak odbywają się raz w 

tygodniu. Dedykowane są osobom, które chcą nauczyć się poprawnie śpiewać, a także poznać ciekawy repertuar 

zarówno rozrywkowy, jak i utwory muzyki poważnej. 10 osób. 

 TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH - Kurs adresowany jest do wszystkich osób, 

które chcą szybko i skutecznie nauczyć się swobodnego tańca w parze. Zajęcia są korzystną alternatywą dla tych, 

którzy chcą pobawić się na każdej imprezie tanecznej typu wesele, dyskoteka, sylwester, studniówka, bal 

karnawałowy, impreza firmowa itp. Dla dzieci jest doskonałą formą aktywności fizycznej w grupie rówieśniczej, 

daje możliwość kształtowania poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Prowadzenie Elżbieta Tomczak. Uczestniczy 

16 osób. 

 ZDROWY KRĘGOSŁUP - Zajęcia te 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 raz w tygodniu pod kierunkiem fizjoterapeutki Marceliny Idziak. Grupa liczy 11 osób. 

  AIM (Labirynt, Saryt, Przystanek Równość ). 

 

2. PROJEKCJE KINOWE 
Przed procesem cyfryzacji: 

W roku 2015 na 94 seansach dla młodzieży i dorosłych było 718 widzów. Na 14 seansach dla dzieci (Niedzielne poranki 

filmowe) było 421 dzieci. 

Projekcje dodatkowe: w ramach ferii zimowych - 2 seanse, 83 osoby, projekcje dla WTZ i SOSW – 69 osób, projekcja filmu 

Karolina – 2 seanse, 550 osób. 

Nową propozycją były także maratony filmowe: Walentynkowy Maraton Filmowy (luty) – ok. 50 osób na seansach, 

Czekoladowy Maraton Filmowy (kwiecień) – ok. 20 osób na seansach. 

Po procesie cyfryzacji: 

W okresie wrzesień-grudzień 2015 odbyło się ogółem 222 seansów kinowych, na których było 3 118 widzów.  

Projekcje dodatkowe: premierowa projekcja filmowa w jakości cyfrowej - Selah Sue – reason on the road. 120 osób (16.09), 

bezpłatna projekcja filmowa z cyklu Kino z przesłaniem: October baby - rozpoczęła ona cykl bezpłatnych projekcji 

filmowych, o których po zakończonym seansie opowiedział więcej organizator, p. Piotr Syska. 70 osób (31.10), bezpłatna 

projekcja filmowa 11 listopada. 20 osób (11.11), bezpłatna projekcja filmowa z cyklu Kino z przesłaniem: Bratnia dusza. 60 

osób (28.11). 

 

 DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 



 Sierpc – wystawa poplenerowa (styczeń) 

 Wystawa malarstwa Wojciecha Witkowskiego (luty) 

 Wystawa fotograficzna  MILCZĄC, WOŁAJĄ (marzec) 

 Wystawa pokonkursowa Pisanka i Marzanna 2015 (kwiecień) 

 Wystawa FC Barcelona w Polsce i na świecie (maj) 

 Wystawa Sekcji Plastycznej MCK (czerwiec) 

 Wernisaż wystawy Zaczarowane w Drewnie -  Stanisław Augustyniak, Wiktor Kaźmierski i Jerzy Serwa (4.09) 

 Wystawa poplenerowa Sierpc '2015 - wernisaż Wystawy Plastycznej XXII Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego 

Sierpc 2015 organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. (1.10) 

 Wystawa prac Romana Terzyka EPITAFIUM - Retroryty, wyeksponowane w Galerii MCK, poświecone ludziom, 

którzy odegrali ważną rolę w życiu artysty.  

 Wystawa Grupa nieformalna i zaproszeni goście - Swoje prace zaprezentowali Krzysztof Koper, Paweł Tencer, 

Barbara Perlikowska, Anna Łuczyńska, Anna Michalak z Gostynina, a także Wojciech Witkowski z Sierpca i Jerzy 

Trymbulski – rzeźbiarz z Leźnicy Wielkiej. (13.11) 

 Wernisaż Wystawy Prac Dzieci z Sekcji Plastycznej MCK – wynik tegorocznej pracy sekcji pod okiem p. Anny 

Buraczyńskiej i p. Eweliny Olszewskiej. (19.12) 

 

4. DOROCZNE KONKURSY MUZYCZNE I PLASTYCZNE 

 Marzanna 2015 - 47 zgłoszeń  

 Pisanka 2015 – 357 zgłoszeń 

 Turniej Tańca Break Dance Król Parkietu vol. 3 (marzec) – ok. 100 uczestników 

 Majówka – ok. 100 osób 

 XXI Przegląd Muzyczny GAMA 2015 - 72 zgłoszenia 

 37 Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka (we współpracy z MBP) – 41 zgłoszeń 

 XVIII Turniej Jednego Wiersza - Współorganizatorem wraz z Miejskim Centrum Kultury była Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Jakuba z Gostynina. (19.11) 

 XXI Przegląd Piosenki Podróżnej Jesień 2015 (27.11) 

 Konkurs Plastyczny Jesień 2015 (27.11) 

5. WYDARZENIA KULTURALNE 

5.1. SPEKTAKLE 

 Show – Spektakl profilaktyczny Grupy Teatralnej Schody – czerwiec – ok. 300 osób 

 Spektakl plenerowy pt. Mit o Sołnce i Swarożycu - adaptacja ludowego mitu w wykonaniu aktorów Teatru 

Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, realizujących projekt edukacyjny Teatr na wozie. (18.07) 

 Spektakl plenerowy Pan Twardowski – przedstawienie w wykonaniu krakowskiej trupy aktorskiej ze Studio ART-

RE, oparte na powszechnie znanej legendzie krakowskiej, stanowiącej element naszej narodowej kultury. Podczas 

spektaklu widzowie mogli usłyszeć hejnał krakowski oraz obejrzeć tradycyjne stroje szlacheckie. (11.08) 

 Spektakl Nocne rozmowy ozdób choinkowych – bożonarodzeniowe przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Gostyninie (18.12) 

5.1.KONCERTY 

 Koncert charytatywny dla Dawidka Krzewickiego – ok. 250 osób 

 Gramy dla Mamy – koncert z okazji Dnia Matki –  maj, ok. 120 osób  

 Koncert eMCeK ROCKuje vol.1 - Jupiter, Zwiezda i RESZTA POKOLENIA z gościnnym udziałem Dominika 

Janiszewskiego. (31.07) 

 G-Town PUNK FEST - koncert zespołu MOSKWA - punkrockowa legenda support'owana przez zespoły Zero Gain 

i Zwiezda. (22.08) 

 Przemek „Drumtronik” Knopik – WARSZTATY PERKUSYJNE I KONCERT (11.09) 

 Koncert eMCeK ROCKuje vol.2 – Skalp L., Vataha, Skafander (25.09) 

 eMCeK JAZZuje vol.1 - Piotr Krzemiński QUARTET „Standards Time +”. (9.10) 

 Koncert Joinmakers GROUP – zespół Joinmakers Group wraz z zaproszonymi gośćmi, Piotrem Krzemińskim i 

Justyną Borkowską. (23.10) 

 Koncert Turbo, support Męczenie Owiec. (7.11) 

 Jesienne Spotkania z Poezją – koncert Kuby Michalskiego. Współorganizatorem wraz z Miejskim Centrum Kultury 

była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina. (17.11) 

 CHARYTATYWNY KONCERT KOLĘD DLA PIOTRUSIA MARKOWSKIEGO połączony ze zbiórką pieniędzy 

na leczenie i rehabilitację: Na scenie koncertowali: Miejska Orkiestra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Józefa 



Pakulskiego, chór uczniów z kl. IV i V SP ze Zwolenia i solistka Maja Michalska z Białotarska pod kierunkiem p. 

Łukasza Flejszera, Grupa Wokalna Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem p. Krzysztofa Sochackiego,  Ola 

Wasilewska i Karolina Jendrzejewska z LO im. T. Kościuszki w Gostyninie, Lilianna Szyperska, Konrad Kolasiński, 

koledzy i koleżanki Piotrusia z kl. IIc SP 3 w Gostyninie pod kierunkiem p. Mirosławy Pietrzak. Licytowano 

przedmioty podarowane przez Annę Buraczyńską i Krzysztofa Kopra (obrazy), Warsztaty Terapii Zajęciowej (stroiki 

świąteczne), Stanisława Augustyniaka (płaskorzeźba), Anetę Kierzkowską (książka z autografem Jurka Owsiaka), 

AVON (zegarek), Barbarę Borkowską (ręcznie szyte przytulanki), Alicję Matusiak – Rękodzieło Szydełkowe 

(zestaw ręcznie wykonanych szydełkowych ozdób świątecznych), Alicję Żółtowską (ręcznie wykonane bombki 

choinkowe). (19.12) 

5.3. ULICZNY PROJEKT PROWOKACJA 

 działania plastyczne na Rynku Miejskim (6.08), 

 zabawy z rzeźbą przed MCK (12.08), 

 koncert plenerowy na osiedlu Wspólna w wykonaniu Piotra Krzemińskiego (trąbka), Karola Dobrowolskiego 

(klawisze), Dominika Janiszewskiego (gitara), Krzysztofa Seweryniaka (wokal) i Liwii Jankowskiej (flet) oraz 

pokazy cyrkowe w wykonaniu grupy animacyjnej MAGOJA (19.08),  

 zajęcia techniką zdobienia decoupage promujące działalność Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

działającego przy Miejskim Centrum Kultury. (26.08), 

 live act dj set -  niezależna muzyka elektroniczna na Rynku Miejskim w wykonaniu Macieja Milczarka, promocja 

nowej propozycji sekcyjnej: Warsztaty Muzyki Elektronicznej. (1.09) 

 spektakl plenerowy „Wilk i Zając” w wykonaniu grupy Art Re z Krakowa. (10.09) 

 Break Dance – Pokazy tańca na Rynku Miejskim miały na celu zachęcić dzieci i młodzież do udziału w sekcji 

Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, prowadzonej przez Piotra „Anioła” Woźniaka. Gościnnie wystąpili 

Adam „Hefo” Stefański, Klaudiusz „Kaka” Kowalski z Gostynina i Mateusz Szymański z Kutna. (16.09) 

5.4. INNE DZIAŁANIA 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert – (styczeń) ok. 350 osób 

 Myśl pozytywnie - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem – ok. 20 osób 

 Dzień kobiet z MCK – ok. 50 osób 

 Antymina – nie daj się wysterować na minę – prelekcje dla gimnazjalistów - ok. 300 osób 

 Dzień Dziecka z MCK – czerwiec – ok. 150 osób 

 Debata Oksfordzka  z tezą „Gry komputerowe wpływają negatywnie na młodzież” - uroczyste otwarcie 

Gostynińskiego Klubu Debat Oksfordzkich. (10.09) 

 Bliskie spotkanie z Syberią - Gośćmi p. Piotra Syski byli Państwo Agnieszka i Michał Domagałowie, którzy 

wprowadzili widownie w świat Syberii. (24.09) 

 Warsztaty plastyczne dla dzieci z Langenfeld i Gostynina - młodzież wzieła udział w „Warsztatach twórczego 

myślenia w działaniu plastycznym”. Zadaniem uczestników było ułożyć historię do wylosowanych tekstów, a 

następnie wykonać do niej ilustrację. (9.10) 

 Uroczystośc podpisania przez Burmistrzów Gostynina i Żnina Aktu Woli podjęcia partnerstwa obu miast - Medale 

750-lecia Żnina otrzymali burmistrz Paweł Kalinowski oraz Stanisław Augustyniak, inicjator współpracy 

gostynińskich i żnińskich artystów. (16.10) 

 Bliskie spotkanie z Nepalem - Gośćmi p. Piotra Syski byli  Mateusz Pawelski (fotograf), Łukasz Bujok, Beniamin 

Zaręba i Adam Duliński. (22.10) 

 WARSZTATY WIZAŻU „Wizaż, podstawy praktyczne” - bezpłatne warsztaty z wizażystką Jagodą Gortat. (24.10) 

 H!-Story - historia oswojona (1) - wykład Pawła Mieszkowicza pt. Poczta w Gostyninie na listach i znakach 

pocztowych. (29.10) 

 3 urodziny grupy teatralnej „SCHODY” (8.11) 

 AKADEMIA MŁODYCH STARTUPOWCÓW - w godz. 16-20 odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży (10-15 

lat) z zakresu projektów startupowych.Warsztaty poprowadzili Krystian i Krzysztof Gontarek oraz Karol 

Dobrowolski. (13.11) 

 Jaga Gortat – Be like a pro – bezpłatne warsztaty makijażu dla 15 osób (28.11)  

 Pokaz sztuczek piłkarskich Pawła Skóry (28.11) 

 Warsztaty Szlachta Startupuje – nauka przez zabawę i praktykę, Praktyczne warsztaty z przedsiębiorczości i 

samorozwoju dla młodzieży poprowadzili Krystian i Krzysztof Gontarek oraz Karol Dobrowolski. (4.12) 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy – stoiska Anety Kierzkowskiej „Zylette”, Alicji Matusiak – Rękodzieło Szydełkowe, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, podopiecznych PDPS w Czarnowie (filie Gostynin i Ruszków), 

AVON Gostynin, uczestników sekcji Plastyki MCK i Warsztatów rękodzieła. (19.12) 

 SYLWESTER POD RATUSZEM 2015/2016 (31.12) 

 



6. ZIMOWE WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE Książka – jak to działa? 
W tym z roku z zimowej oferty MCK w trakcie ferii skorzystało ponad 40 osób. Nasze spotkania miały charakter 

warsztatowy. Zaczęliśmy od integracji grupy w zabawach, następnie przeszliśmy wraz z uczestnikami przez różnorodne 

formy literackie, plastyczne, teatralne, cały czas mając na uwadze myśl przewodnią zajęć – sposób oddziaływania i 

konstrukcji książki. 

 

7. LETNIE WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE 
W tym z roku z letniej oferty MCK korzystały 52 osoby. Nasze spotkania miały charakter warsztatowy. Zaczęliśmy od 

integracji grupy w zabawach podwórkowych starych i nowych, które odbywały się na terenach wokół Miejskiego Centrum 

Kultury. Lepiliśmy z zimnej porcelany i masy solnej, tworzyliśmy lampiony z elementami pozytywnych rysunków. 

Staraliśmy się „polubić siebie” tworząc plakaty, i pracowaliśmy nad projektem herbów naszych rodzin. Wykonywaliśmy 

prace nowo poznaną techniką – kolagrafią. Była rekreacja i zajęcia teatralne. Były również odwiedziny na Zamku 

Gostynińskim i legendy z nim związane. Dzięki uprzejmości p. Tomasza Komorowskiego, który nieodpłatnie ofiarował nam 

materiały ze swojego tartaku, powstały niecodzienne płoty z przesłaniem. Za okazaną życzliwość i pomoc serdecznie 

dziękujemy. 

 


