Realizacja planu finansowego
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Gostyninie
za I półrocze 2020r.
Poz. Wyszczególnienie
2.

PRZYCHODY

Plan na
2019r.

Wykonanie do
30.06.2019r.

%

1.803.500,00

847.682,77

47,00

1.469.000,00

732.252,00

49,85

285.600,00

96.837,05

33,91

47.900,00
1.000,00
0,00
0,00

18.493,72
100,00
0,00
0,00

38,61
10,00
0,00
0,00

2.3
2.4
2.5
2.6

Dotacja podmiotowa z budżetu
gminy
Przychody ze sprzedaży usł.
własnych
Przychody z najmu i dzierżawy
Darowizny
Przychody ze środków UE
Pozostałe przychody

3.

KOSZTY

1.803.500,00

692.244,75

38,38

3.1

naliczane, w tym:
wynagrodzenia osobowe
składki na ubezp. społeczne
składki na fundusz pracy
wynagr.bezosob.(um.zlec.i o dzieło)
Materiały i wyposażenie, w tym
materiały biurowe
środki czystości
zakup zbiorów
wyposażenie
inne, jakie….
Usługi, w tym
energia elektryczna, cieplna, woda
usługi remontowe i konserwatorskie
usługi wywozu nieczystości
usługi telekomunikacyjne
usługi pocztowe
usługi najmu i dzierżawy
Inne, jakie…
Pozostałe koszty, w tym
odpis na ZFŚS
opieka medyczna
szkolenia i dokształcanie
delegacje służb., ryczałty samochod.
Inne, jakie

1.005.600,00
716.000,00
130.600,00
17.500,00
141.500,00
99.900,00
3.500,00
5.000,00
0,00
60.500,00
30.900,00
217.800,00
80.000,00
24.000,00
9.000,00
6.500,00
1.000,00
4.000,00
93.300,00
480.200,00
25.600,00
2.000,00
7.300,00
5.000,00
440.300,00

453.082,32
347.331,16
68.991,28
4.746,88
32.013,00
28.482,38
1.245,26
2.836,13
0,00
17.226,25
7.174,74
60.722,41
34.837,67
3.131,97
4.611,60
3.135,40
285,52
1.387,01
13.333,24
149.957,64
4.650,78
220,00
2.153,00
1.162,36
141.771,50

45,06
48,51
52,83
27,13
22,62
28,51
35,58
56,72
0,00
28,47
23,22
27,88
43,55
13,05
51,24
48,24
28,55
34,68
14,29
31,23
18,17
11,00
29,49
23,25
32,20

2.1
2.2

3.2

3.3

3.4

Uwagi
Zał.nr.1

Zał.nr.2

Zał.nr.2

Zał.nr.2

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Aleksandra Milczarek

Załącznik nr 1 do
realizacji planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za I półrocze 2020r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZYCHODY
Realizacja przychodów przebiegała w sposób ograniczony w związku z wprowadzeniem stanu
epidemicznego. W większości pozycji przychody wykonano w zaniżonej wysokości.
Poz. 2.1
Dotację podmiotową z budżetu otrzymaliśmy w wysokości 732.252,00zł. co stanowi 49,85%
zaplanowanej kwoty na 2020r. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem: na utrzymanie
obiektu, organizację wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenia pracowników i działalność bieżącą
instytucji.
Poz. 2.2
Przychody ze sprzedaży usług własnych wykonano w wysokości
zaplanowanej kwoty na 2020r.
Kwotę tą stanowią przychody : z działalności kina
z działalności podstawowej z działalności UTW
z reklamy
z koncertów
pozostałe
-

96.837,05zł. co stanowi 33,91%
59.659,25
11.657,48
17.075,00
300,00
8.106,48
38,84

Poz. 2.3
Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 18.493,72 zł. co stanowi 38,61%
zaplanowanej kwoty na 2020r.
Kwotę tą stanowią: czynsz od MBP
- 13.960,80
wynajem pomieszczeń
- 4.532,92
Poz. 2.4
Darowizny wykonano w wysokości 100,00 zł. co stanowi 10,00% zaplanowanej kwoty na 2020r.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Aleksandra Milczarek

Załącznik nr 2 do
realizacji planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za I półrocze 2020r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOSZTY
Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie
finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji. W związku z wprowadzeniem stanu
epidemicznego i zawieszeniem działalności instytucji niektóre wydatki zrealizowano w niższej
wysokości w stosunku do zaplanowanych.
Poz. 3.2
Materiały i wyposażenie
- materiały biurowe
- środki czystości
- inne
w tym: mat. do napraw i gospodarcze
mat. na działalność sekcji
zakup wydawnictw
wydruki ksero
środki BHP
progr. komputerowe
- wyposażenie
w tym : kasa fiskalna
drukarka fiskalna
wzmacniacze kinowe
niszczarka dokumentów
projektor multimedialny
buławy dla mażoretek
stroje dla mażoretek
stroje dla chóru miejskiego
zestaw do nagrań dla chóru
drobne wyposażenie

- 28.482,38
1.245,26
2.836,13
7.174,74
3.441,05
280,60
779,00
1.373,84
950,93
349,32
17.226,25
1.200,00
2.901,00
6.289,00
606,26
1.196,74
1.230,00
1.025,40
700,00
615,00
1.462,85

Poz. 3.3
Usługi
w tym: energia elektryczna, cieplna, woda
usługi remontowe i konserwatorskie
w tym: konserwacja windy
2.066,40
naprawa syst.alarmowego
221,97
naprawa gablot reklam.
393,60
usunięcie awarii inst.wody
450,00
usługi wywozu nieczystości
usługi telekomunikacyjne
usługi pocztowe
usługi najmu i dzierżawy
inne
w tym: usługi biurowe
5.535,00
usługi transportowe
270,00

- 60.722,41
34.837,67
3.131,97

4.611,60
3.135,40
285,52
1.387,01
13.333,24

dozór mienia
295,20
usługi bankowe
540,52
przeglądy techn.
500,00
montaż sprzętu nagłoś. 2.000,00
usł. programistyczna
3.000,00
usł. kominiarska
250,00
inne drobne
942,52
Poz. 3.4
Pozostałe koszty
- 149.957,64
- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)
4.650,78
- badania profilaktyczne pracowników
220,00
- szkolenia i dokształcanie
2.153,00
- delegacje i ryczałty samochodowe
1.162,36
- inne
141.771,50
w tym : - organizacja imprez własnych
46.378,17
- wystawy
868,62
- przeglądy
499,00
- konkursy
112,80
- wakacje i ferie
1.671,45
- koncerty
9.611,37
- współorg.imprez
15.411,81
- WOŚP
13.757,12
- koncert chóru ze Żnina 2.802,55
- koncert chóru miejskiego 335,30
- Dzień Kobiet
1.308,15
-

organizacja imprez o charakt. miejskim
wynajem kopii filmowych
tantiemy autorskie
działalność UTW
ubezpieczenie mienia i OC
podatek od nieruchomości
prowadzenie zajęć w sekcjach
pozostałe

19.387,00
29.417,98
2.840,94
21.484,61
6.106,20
13.555,00
2.490,00
111,60

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Aleksandra Milczarek

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
według stanu na dzień 30 czerwca 2020r

NALEŻNOŚCI

-

w tym :
gotówka
depozyty na żądanie
należności wymagalne
ZOBOWIĄZANIA

186.518,47 zł
-

-

2.977,94 zł
183.540,53 zł
0,00 zł
5.458,00 zł

w tym :
zobowiązania wymagalne 0,00
zobowiązania wobec spółek Miejskich - 2.602,32
1. Miejskie Przeds.Komunalne Gostynin
2. MPEC Gostynin
3. Prz.Oczyszczania Miasta Gostynin

-

282,21
1.682,91
637,20

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
Aleksandra Milczarek

Realizacja zadań statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
w I poł roku 2020 – sprawozdanie merytoryczne
MCK w Gostyninie zgodnie ze statutem prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. Wynikają z tychże zadania MCK-u polegające na:




Rozpoznawaniu, rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych ODBIORCÓW
Przygotowaniu do tworzenia (uczestnictwa) i odbioru wartości kulturalnych
Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze

Obecnie obserwuje się utrwalanie się trzech podstawowych wzorów uczestnictwa: pierwszy to
uczestnictwo elitarne typu omnivore, drugi typ stanowi znacząca liczebnie grupa odbiorców
nieaktywnych, których uczestnictwo w kulturze kształtuje się na bardzo niskim poziomie, a ich kontakt
z dziełami kultury jest sporadyczny. Pomiędzy odbiorcami typu omnivore a nieaktywnymi sytuują się
odbiorcy typu paucivore, czyli tacy, którzy mając do wyboru całą gamę różnorodnych form aktywności
kulturalnej, wybierają jedynie nieliczne formy zgodnie z ich najważniejszymi preferencjami
estetycznymi.
Zadania realizowane przez MCK stanowią to organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze
(sekcje, warsztaty, pracownie) połączonego z edukacją kulturalną, stwarzanie warunków do
funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego (koła zainteresowań, kluby) oraz organizowanie
imprez kulturalnych, i są wypadkową potrzeb odbiorców i założeń statutowych. Prowadzimy także
stałą współpracę z jednostkami miejskimi, edukacyjnymi i fundacjami/stowarzyszeniami.
Z uwagi na zaistniałą w I poł. 2020 roku sytuację sanitarno-epidemiczną związaną z
rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce z dniem 11 marca 2020 r. zajęcia w
sekcjach zainteresowań zostały zawieszone do odwołania, podobnie planowane imprezy masowe i
wydarzenia kulturalne, zgodnie z zaleceniami Organizatora Działalności, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Przedstawione sprawozdanie dotyczy więc okresu aktywnej działalności (styczeń – marzec) oraz okresu
gdzie działalność merytoryczna została zawieszona, a pracownicy oddelegowani zostali do
opracowania nowego planu działań (marzec-kwiecień) oraz kolejno wykonania drobnych prac
remontowych i porządkowych mających na celu usprawnienie planowanej działalności (maj-czerwiec).
1. SEKCJE ZAJĘCIOWE (25 propozycji)
PLASTYCZNE (3)
- PLASTYKA I RĘKODZIEŁO - Zajęcia łączące plastykę i rękodzieło dla dzieci młodszych oraz grupy starszej
rozpoczynają się w październiku i trwają regularnie do czerwca. Zakończone są wystawą prac dzieci na
Sali wystaw MCK.
Z autorskich zajęć z plastyki i rękodzieła korzystało ponad 70 dzieci w wieku od 5 do 13 lat,
zamieszkałych na terenie gminy Gostynin. Odbywały się one dwa razy w tygodniu. Uczestnicy tworzyli
przedmioty ozdobne i użytkowe, wykorzystując różnorodne techniki rękodzielnicze i plastyczne:
lepienie, wycinanie, malowanie (kredki, pastele, farby, kolaż), przerabianie przedmiotów w myśl idei
upcyklingu – tworzenie ze śmieci. Zajęcia pozwoliły na wyćwiczenia umiejętności manualnych i rozwój
wrażliwości na sztukę jej najmłodszym odbiorcom. 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. Dzieci nauczyły się współpracować w grupie, podczas
tworzenia wielu wspólnych dzieł, łączyła je również ciekawość w poznawaniu nowych technik
plastycznych. Instruktor, p. Anna Milewska.
- NAUKA I PODSTAWY RYSUNKU - Zamiłowanie do szkicowania, które przetrwało fazę dziecięcej
fascynacji, na tych zajęciach ma szansę być pielęgnowane i rozwijane. 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. Celem edukacyjnym zajęć jest budowanie świadomości widzenia
plastycznego oraz nabywanie umiejętności manualnych i wykorzystywania technik rysunku. Zajęcia
doskonale rozwijają twórczość plastyczną, a także sprawności manualne i koordynację wzrokowo –
motoryczną. Na indywidualne zajęcia rysunku do p. Krzysztofa Kopra uczęszcza 5 osób, w tym dorośli.
- 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 9 osób.
MUZYCZNE (6)
- ŚPIEW SOLOWY - Zajęcia indywidualne pod kierunkiem p. Małgorzaty Kwiatkowskiej odbywają się
trzy razy w tygodniu i z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją. Dedykowane są osobom, które
chcą nauczyć się poprawnie śpiewać, a także poznać ciekawy repertuar zarówno rozrywkowy, jak i
utwory muzyki poważnej. Uczęszczają na nie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, łącznie 13 osób.
- SEKCJA PERKUSJI "RIDDIM" – wznowione regularnie od października 2019 do marca 2020. 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 korzysta 13 osób w wieku od 8 do 30 lat (grupa
regularna). Ze względu na indywidualny charakter pracy liczba miejsc jest ograniczona, pomimo wielu
chętnych. Prowadzenie, Marcin Osmolak.
- SZKOŁA GITAROWA - Zajęcia przydatne dla każdego, kto chce rozwijać się muzycznie i czuje w sobie
duszę gitarzysty. Od gitarowych początków, dla osób rozpoczynających swoją przygodę z
instrumentem, poprzez techniki pracy prawej i lewej ręki, aż do zaawansowanych zagadnień
związanych ze skalami oraz harmonią. Prowadzenie Dominik Janiszewski.
- 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 pięciu lat wspiera ją grupa mażoretek pod kierownictwem p. Joanny Syska.
MCK udostępnia także przestrzeń dla zespołów związanych z instytucją i muzyków solowych (sala
kawiarniana, scena)

- CHÓR MIEJSKI ARCE CANTORES – istnieje od lutego 2019 roku. Jest to zespół amatorski, ale śpiew to
wielka pasja chórzystów, którzy na co dzień wykonują rożne zawody (pracują w administracji, służbie
zdrowia, edukacji, w firmach prywatnych). Wspierają różnorakie inicjatywy miejskie i stanowią
muzyczny akcent na wydarzeniach takich jak Jarmark Jakubowy, Wigilia Miejska, uroczystości
patriotyczne miejskie i gminne. Chórmistrz Michał Pilichowicz.
- 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 Jarmarkach Gostynińskim św. Jakuba w latach
2017 i 2019, a także na „Marleykach 2018”, czy kutnowskim Święcie Róży 2018.
TANECZNE (3)
- DISCO DANCE DLA DZIECI i CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY - Zajęcia te wyrabiają w uczestnikach
zdrowy i aktywny tryb życia, a także zdrową relację w grupie rówieśniczej. Poprawiają koordynację
ruchową, kształtują poprawną sylwetkę, uczą równowagi, u uczestników kształtuje się kreatywność,
dyscyplina oraz pamięć. Poprzez ruch, taniec dzieci i młodzież rozwijają również swoją osobowość,
nabierają pewności siebie, przełamują barierę nieśmiałości, szybciej nawiązują kontakty z
rówieśnikami. Dziewczęta wspierają rozmaite inicjatywy na terenie miasta (koncerty i turnieje
charytatywne) oraz mają osiągnięcia na ogólnopolskich konkursach tańca nowoczesnego. Instruktor
Dorota Sobiecka.
- MAŻORETKI – grupa funkcjonuje Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie od 2015 roku. W 2019 w
porozumieniu z opiekunem zaczęła stanowić oddzielną sekcję, która w miarę potrzeb wspiera Miejską
Orkiestrę Dętą. Grupa jest bardzo aktywna, gdyż występuje systematycznie na imprezach miejskich i
gminnych. Zaprezentowała swoje umiejętności taneczne między innymi podczas: 10-lecia Miejskiej
Orkiestry Dętej w Gostyninie, pokazów dla społeczności lokalnej z okazji dni otwartych Gimnazjum nr
2 w Gostyninie, jak i pokazów dla gości międzynarodowych programu Erasmus+. Grupa buławistek
uświetnia przemarsze uliczne podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Aktywnie uczestniczą
w akcjach charytatywnych (WOŚP), profilaktycznych (Lepiej grać niż ćpać, Kibicomania) oraz w
Powiatowych Dniach Integracji. W czerwcu 2018 roku na Rynku Gostynina zaprezentowały swoje
umiejętności w musztrze paradnej podczas koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej. Oprócz występów w
mieście grupa mażoretek podejmuje rywalizacje na konkursach i festiwalach. W czerwcu 2016 roku
mażoretki zajęły drugie miejsce, w 2017 trzecie , a w 2019 pierwsze w Powiatowym Festiwalu Tańca,
który zorganizował Powiat Gostyniński. Mażoretki rywalizują również w festiwalach i konkursach
ogólnopolskich. W 2017 roku zajęły V miejsce w 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr
Dętych w Inowrocławiu, a za musztrę paradną otrzymały wyróżnienie. W latach 2018-2020
uatrakcyjniły Wielopokoleniowy Maraton Tańca, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej we Włocławku. W sierpniu 2018 roku mażoretki uczestniczyły w Festiwalu Orkiestr Dętych
im. Rajmunda Gronowskiego w Swarzędzu, a we wrześniu 2018 roku w VIII Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. Dnia 6 kwietnia 2019 roku buławistki wystartowały w
Otwartych Mistrzostwach Polski Zachodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej Tańca
Mażoretkowego, które odbyły się w Kościanie i zdobyły nominację na Mistrzostwa Polski. Dnia 19 maja
zajęły IV miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii buława formacje seniorki - scena.
Opiekunem zespołu jest Joanna Renata Syska - prezes Fundacji Dobrych Serc „tak” - która stara się
pozyskiwać środki finansowe na zespół poprzez pisanie projektów i przystępowanie do różnych

konkursów. W sezonie 2020 dziewczęta kontynuują współpracę z profesjonalnym choreografem,
p. Kamilą Rzepiela-Drgas oraz działają w podziale na grupę juniorek (20 osób) i seniorek (20 osób).
TEATRALNE (2)
- GRUPA TEATRALNA - w Miejskim Centrum Kultury w sezonie 2019/2020 kontynuuje działania
połączona grupa teatralna, dziecięco-młodzieżowa prowadzona przez p. Magdalenę Garstkę.
Prowadzone są także warsztaty teatralne dla uczniów SP 1 w Gostyninie.
- NIEFORMALNA GOSTYNIŃSKA GRUPA AKTORSKO-TEATRALNA – spotyka się w MCK od listopada 2018
r. z inicjatywy p. Krzysztofa Seweryniaka. Adresowana jest do wszystkich pragnących spróbować
swoich sił na deskach scenicznych, spotkania w każdy piątek.
RUCHOWO-REKREACYJNE (10)
- DAJ MI SŁOWO – ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci najmłodszych prowadzone przez p. Katarzynę
Zielińską cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. 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 godzinnych zajęć 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.
● GROW WITH PLAY - ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE w języku angielskim
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 odbywają się przez cały rok z przerwą wakacyjną.
- ZABAWY PODWÓRKOWE - zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Trocha dedykowane są uczestnikom
w wieku 5-15 lat. Dają możliwość zabawy i współpracy w grupie. Spotkania pełne gier i zabaw
ruchowych, które rodzice pamiętają z czasów swojego dzieciństwa. Zajęcia od września 2019 są
zawieszone z uwagi na urlop wychowawczy prowadzącego.
- KREATYWNIE WŚRÓD ZWIERZĄT - Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku od lat 6 do 13, które chcą
wyrażać siebie poprzez twórcze działanie, a ich serca są pełne miłości do zwierząt. Pod okiem
instruktora, Małgorzaty Trocha uczestnicy nauczą się malować, rysować, tworzyć krótkie etiudy, grać
w gry planszowe, a to wszystko w niesamowitym świecie zwierząt. Dzieci podczas zabawy dowiadują

się, jak dbać o swoich małych przyjaciół, obalają mity o zwierzętach, są poruszone także bardzo ważne
tematy, takie jak bezpieczeństwo i właściwe sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia, czyli np. co
robić, aby nie pogryzł nas pies lub jak się zachować, gdy spotkamy niebezpieczne zwierzę. Zajęcia od
września 2019 są zawieszone z uwagi na urlop wychowawczy prowadzącego.
- MINI DANCE DLA DZIECI - zajęcia ruchowe i taneczne dla najmłodszych. To zajęcia na których
stopniowo wprowadzamy dzieci w świat muzyki i tańca, a także rozwijamy ich aktywność fizyczną i
koncentrację. Na tej sekcji promujemy zdrowy tryb życia dzieci podczas tanecznej zabawy przy muzyce
ulubionej przez najmłodszych. Uczestnicy podczas zajęć uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje się
ich kreatywność, dyscyplina oraz pamięć. Zajęcia prowadzi Dorota Sobiecka, grupa liczy 26 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 tworzą grupę mieszaną młodzież i dorośli, liczącą łącznie 10 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 pod kierunkiem fizjoterapeutki Marleny
Szymkowiak w grupach liczących po 10 osób.
- FITNESS-AEROFIGHT - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym. Prowadzenie Jolanta
Wasilewska i Agata Móżdżyńska.
- KLUB SPORTOWY K.O. FIGHT TEAM GOSTYNIN - działa na terenie MCK od października 2018 r. w
wyremontowanej sali na poziomie -1 (wejście od ul. Polnej). Celem Klubu jest promowanie aktywnego
stylu życia poprzez sporty walki zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. W sali
treningowej zlokalizowanej w budynku MCK odbywają się treningi MMA, BJJ, CROSS skierowane do
różnych grup wiekowych (dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem
na dany miesiąc.
Przygodę ze sportami walki można rozpocząć m.in. w sekcjach: MMA Początkujący – Treningi dla osób
które zaczynają swoją przygodę ze sportami walki. Na zajęciach można nauczyć się techniki walki w
różnych płaszczyznach oraz podnieść swoja sprawność i poprawisz kondycję. BJJ/GRAPPLING – Treningi
ukierunkowane na walkę w parterze polegającej na zakładaniu różnorodnych dźwigni oraz duszeń.
SEKCJA „MMALUCH” – Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 6-10 lat polegające na treningach
ogólnorozwojowych z elementami sportów walki i gimnastyki korekcyjnej. MMA KADET- Treningi
sportów walki dla Młodzieży w wieku 11-14 lat. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać wiele
ciekawych elementów walki zarówno w stójce jak i parterze.
INNE (1)
- GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (GUTW) - Funkcjonuje w Miejskim Centrum Kultury
od 16 października 2013 roku. GUTW zrzesza około 130 osób w wieku senioralnym. W ramach zajęć
GUTW słuchacze brali udział w


wykładach z etnografii, ochrony środowiska, fizjoterapii, psychologii, prawa, krajoznawstwa,

dietetyki, pszczelarstwa, psychologii, historii, genealogii, podróżnictwa, filozofii.
zajęciach w sekcjach: gimnastyka relaksacyjna (dwie grupy), lektorat języka angielskiego (dwie
grupy), lektorat języka niemieckiego, grupa wokalna, fotografia, taniec w kręgu, literatura przy
herbacie, terapia Ruchu (dwie grupy), grupa teatralno-kabaretowa, warsztat dekoracji
świątecznych, warsztat „Szydełko, druty i nie tylko…”, warsztaty ćwiczenia pamięci, Nordic
Walking, ABC komputera, piłki gimnastyczne – spotkania szkoleniowe, spotkania klubu
brydżowego, wycieczkach i wieczorkach tanecznych.
Zgodnie z sugestiami słuchaczy wprowadzane są kolejne propozycje zajęciowe.


2. PROJEKCJE KINOWE
Statystyka kina „Siemowit”
Ilość seansów – 577 w tym: polskie 19 premier na 22 tytuły
Ilość widzów – 17.650
253 dni grania
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - założenie projektu i motywacja naszego w nim udziału
W roku szkolnym 2019/2020 zaprosiliśmy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe, które chciałyby wziąć udział razem z MCK w Gostyninie i Kinem Siemowitem udział
w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej [NHEF]. Projekt trwa od października 2019 roku do
kwietnia 2020 roku, z uwagi na zaistniałą sytuację seanse w marcu i kwietniu zostały odwołane.
Od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty o programie: „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające
się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych,
dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna
wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny
z podstawą programową MEN. Zapewniamy szczegółowo opracowany program filmowy dla wszystkich
grup wiekowych i możliwość wyboru cykli filmowych, w których będą uczestniczyły grupy
zorganizowane. Dostarczamy materiały pozwalające przygotować się do prelekcji poprzedzającej
pokaz i scenariusze lekcji dla nauczycieli - do wykorzystania w szkole po seansie, przygotowane przez
nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz analizy psychologiczne - do wykorzystania w domu przez
rodziców przed seansem i po nim, zawierające wskazówki jak rozmawiać z dziećmi o tematach
poruszonych w filmie.
Zależy nam na tym, aby NHEF przygotowywał młodych widzów do świadomego, pełnego odbioru dzieła
filmowego, aby zachęcał ich do rozmowy i nie zostawiał samych z pytaniami, które mogą się zrodzić w
trakcie pokazu. Każdy seans poprzedza piętnastominutowa prelekcja wprowadzająca w dany temat.
Dla nauczycieli przygotowane są scenariusze lekcji, dzięki którym wyjście do kina można włączyć do
programu zajęć: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, czy lekcji wychowawczej. Dla
rodziców kina mogą zaoferować analizy psychologiczne, które przygotują ich do rozmowy z dziećmi o
obejrzanych filmach. (...)"
Założyliśmy, że filmy będą prezentowane w godzinach dopołudniowych, w godzinach pracy szkoły za
odpłatnością 5 zł dla dziecka, opiekunowie nieodpłatnie. W praktyce spotykamy się w Kinie Siemowit
raz miesiącu z przedszkolakami, klasami 1-6 szkoły podstawowej i szkołami średnimi.
Cykle prezentowane w Kinie Siemowit możecie Państwo bliżej poznać na stronie projektu
https://nhef.pl/dla-nauczycieli w menu po lewej zakładka "katalog": PRZEDSZKOLE – Chodzę do kina;
SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3 – Filmowi bohaterowie; SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6 – Kino współczesne;

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA – Kino Polskie.
3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA (2)
- Wystawa WOŚP 2020 - towarzysząca gostynińskiemu finałowi orkiestry - 13 stycznia
- Wystawa Poplenerowa Pleneru Malarskiego Gostynin ‘2019 – 6 marca
4. DOROCZNE KONKURSY
- Konkursy wiosenne Marzanna 2020 i Pisanka 2020, Konkurs Piosenki Gama 2020 - odwołane
5. WYDARZENIA KULTURALNE
5.1. SPEKTAKLE (2)
- Operetka Od Czardasza do Kankana – 19 stycznia
- Spektakl dla widzów dorosłych Lista Męskich Życzeń – 16 lutego
5.2. KONCERTY (13)
- Finał WOŚP 2020 - Gminna Orkiestra Dęta Foxodeon, zespół Róża & Burza, grupa Crazy Dance i Disco
Dance pod kierunkiem choreograf Doroty Sobieckiej, Kabaret Zwierciadło, Państwowa Szkoła
Muzyczna w Płocku z „Hell's Kitchen” zespół Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie „Ananasy”,
Iluzjonista Michał Laskowski, zespół Anamor, zespół GOCH i Pudelsi – 12 stycznia
- Koncert Noworoczny Chóru im. Stanisława Moniuszki ze Żnina – współpraca kulturalna miast – 30
stycznia
- Koncert Maciej Balcar Live Trax’20 - projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues, Rock'
n' Roll, Koncerty z Kulturą – 15 lutego
- Keith Thompson Band - projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues, Rock' n' Roll,
Koncerty z Kulturą – 7 marca
5.3. INNE DZIAŁANIA (5)
- Fit Maraton w ramach finału WOŚP 2020 – 4 stycznia
- Bieg z Fantazją w ramach finału WOŚP 2020 – 12 stycznia
- Co w kinie piszczy? – zwiedzanie sali widowiskowej przez przedszkolaki z MP nr 5 – 7 stycznia
- Uroczyste otwarcie Sali z Freskami na Zamku Gostynińskim – wykład Alicji Wasilewskiej – 10 lutego
- Międzypokoleniowy Dzień Kobiet – 8 marca
6. WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE (1)
- 10 – 20 lutego – Zimowy Galimatias
Tegoroczne warsztaty zgromadziły łącznie 55 osób w wieku od 7 do 15 lat. Dwutygodniowy Zimowy
Galimatias składał się miedzy innymi z zajęć teatralnych, znakomicie rozwijających umiejętność pracy
w zespole i zajęć rekreacyjnych pozwalających na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej. Nie zabrakło
również ćwiczeń rozwijających zdolności manualne i wyobraźnię u dzieci i młodzieży tj. warsztatów
plastycznych i rękodzieła. Serdeczne podziękowania składamy Panu Dominikowi Janiszewskiemu za
włączenie się w prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi.
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