
WYKONANIE  BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY 

         W  GOSTYNINIE  ZA  OKRES  OD I  DO  VI  2016r 

 

 

       DOCHODY 
 

 

            Treść 

 

      Plan 

 

   Wykonanie 

 

     % 

 

  Dochody  własne 

  

  Dotacja 

 

     169.000,00 

   

     977.500,00 

 

   102.775,83 

   

   475.002,00 

 

   60,81 

    

   48,59 

 

  Ogółem 

 

  1.146.500,00 

 

   577.777,83 

 

   50,39 

 

 

      ROZCHODY 
 

 

          Treść 

 

       Plan 

 

   Wykonanie 

 

    % 

 

   Wynagrodzenia 

 

   Składki  ZUS 

 

   Wydatki rzeczowe 

 

   572.000,00 

 

   111.800,00 

 

   462.700,00 

 

   262.442,15 

 

     48.682,41 

 

   231.197,16 

 

   45,88 

 

   43,54 

 

   49,97 

 

   Ogółem 

 

 1.146.500,00 

 

   542.321,72 

 

   47,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Realizacja  planu  finansowego  Miejskiego Centrum  Kultury  w  

Gostyninie 

                         za  okres  od  I  do  VI  2016r 

 

        PRZYCHODY 
 

 

     § 

 

              Treść 

 

      Plan 

 

 

Wykonanie 

  

   %    

 

 0830 

 

  Wpływy  z  usług 

- czynsze                              12.963,60 

- wynajem pomieszcz.         10.955,22 

- dział. kina                          50.448,76 

- dział.podstawowa              12.140,15 

- Uniw.Trzeciego Wieku       8.505,00 

- reklama firm                        2.010,00 

- sponsorat na Jarm.Gost.      2.000,00 

- sprzedaż okularów na film 1.604,87 

- pozostałe                             2.145,43 

 

  167.950,00 

 

102.773,03 

 

 61,19 

 

 0920 

 

  Przychody finansowe - odsetki 

 

           50,00 

 

          2,80 

 

   5,60 

 

 0960 

 

Pozostałe przychody operacyjne 

  

 

      1.000,00   

 

          0,00   

 

   0,00 

 

 2480 

 

 Dotacje budżetowe 

  

 

  977.500,00 

 

475.002,00 

 

  48,59 

 

                

 

   Ogółem  przychody 

 

1.146.500,00 

 

577.777,83 

 

  50,39 

 

 

       ROZCHODY 

 

    § 

 

             Treść 

 

     Plan 

 

 Wykonanie 

 

   %     

 

 4010 

 

 Wynagrodzenia  osobowe 

 

  572.000,00 

 

 262.442,15 

 

  45,88 

 

 4110 

 

 Skł. na ubezpieczenia społeczne 

 

   97.800,00 

 

   43.582,42 

 

  44,56 

 

 4120 

 

 Skł. na fundusz pracy 

 

   14.000,00 

 

     6.987,40 

 

  36,78 

 

 4170 

 

 Wynagrodzenia bezosobowe 

 

   19.000,00 

 

   15.040,00 

 

  49,31 

 

 4210 

 

 Zakup materiałów i wyposażenia 

- mat.biurowe                       2.533,03 

- śr.czystości                        1.974,06 

- mat.do napraw i gospod.   2.642,57 

 

   62.000,00 

 

   27.016,29 

 

  43,57 



- wyposażenie                   16.298,38 

- mat.na dził.sekcji              2.238,72 

- zakup wydawnictw           1.329,53 

 

 

 4260 

 

 Zakup energii 

- energia elektryczna          10.023,13 

- energia cieplna                 22.960,37 

- woda i ścieki                         957,74 

 

   73.000,00 

 

    33.941,27 

 

  46,49 

 

 4270 

 

 Zakup usług remontowych 

 

    14.500,00 

 

      8.249,99 

 

  56,90 

 

 4280 

 

Zakup usług zdrowotnych 

 

         500,00 

 

            0,00 

 

    0,00 

 

 4300 

 

 Zakup usług pozostałych 

 - imprezy własne               29.525,49 

- Jarmark św.Jakuba                  82,00 

- wynajem kopii film.         29.985,42 

- Uniw.Trz.Wieku              20.158,60               

- usł.transportowe                   713,38 

- usł.komunalne                   1.836,53 

- monitoring obiektu               885,60 

- usł.inform.i bhp                 7.265,19 

- tantiemy autorskie             2.294,44 

- usł.bankowe                          800,01 

- prow.zajęć w sekcjach     10.544,10 

- pozostałe                            9.397,70 

 

  217.800,00 

 

  113.488,46 

 

  52,11 

 

 4360 

 

 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik   

 

      8.900,00 

 

      5.079,31 

 

  57,07 

     

 

 4410 

 

 Podróże służbowe krajowe 

- delegacje                            1.381,95 

- ekw.za sam prywatne           714,50 

 

      4.000,00 

 

      2.096,45 

 

  52,41 

 

 4430 

 

Różne opłaty i składki 

 

      6.000,00 

 

     5.682,00      

 

  94,70 

 

 3020 

 

 Pozostałe świadczenia na rzecz 

pracowników 

- świadczenia urlopowe   10.665,82 

- świadczenia BHP               937,43 

 

    25.000,00 

 

   11.603,25 

 

  46,41 

 

 4480 

 

 Pozostałe podatki i opłaty 

 

    27.000,00 

 

    13.950,00 

 

  51,67 

     

 

 

 4700 

 

Szkolenia  pracowników 

 

      5.000,00 

 

      3.102,77 

 

  62,06 

     

 

 

 

 Ogółem  rozchody 

 

1.146.500,00 

 

  542.321,72 

 

  47,30 



NALEŻNOŚCI  I  ZOBOWIĄZANIA 

                         według stanu na dzień 30 czerwca 2016r 

 

 

   NALEŻNOŚCI                   -                94.473,96 zł 

    w tym : 

    gotówka                                  -            5.277,99zł 

    depozyty na żądanie             -         89.195,97 zł 

    należności wymagalne         -                    0,00 zł 

  

 

 

 

  ZOBOWIĄZANIA             -                         4.837,41 zł                          

    w  tym : 

    zobowiązania wymagalne   -                         0,00 zł 

    zobowiązania wobec spółek Miejskich -  1.612,04 

 1. Przeds. Oczyszczania Miasta Gostynin                     -                 241,27 

 2. MPEC Gostynin                                                         -              1.370,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Część opisowa do wykonania  budżetu Miejskiego Centrum Kultury                                 

                     w  Gostyninie  za  okres  od I  do  VI 2016r. 

 

 

    I.  PRZYCHODY 
 

   WPŁYWY  Z  USŁUG 

 

Realizacja  dochodów  własnych  przebiegała  w  sposób  prawidłowy. 

W większości  pozycji  dochody  wykonano w  zaplanowanej  wysokości. 

Największe  pozycje  to :  wpływy z działalności kina – 50.448,76; 

wpływy  z  działalności  podstawowej ( opłaty za uczestnictwo w 

sekcjach ) – 12.140,15;   z czynszów – 12.963,60; z wynajmu  

pomieszczeń – 10.955,22;  z działalności UTW – 8.505,00 ;  z reklamy – 

4.010,00; pozostałe – 3.750,30. 

 

 

  DOTACJE  Z  BUDŻETU 

 

Dotacje  z  budżetu  Miasta  otrzymaliśmy  w  wysokości  475.002,00 zł. 

z przeznaczeniem na 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 wydatki związane z 

zakupem wyposażenia do działalności bieżącej – 16.298,38 zł  , w tym: 

- sprzęt biurowy   -  2.028,80 

- sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy  - 10.709,60 

- pozostały drobny sprzęt   -  3559,98 

 



  

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

 

Wydatkowano kwotę  8.249,99 zł.  na  wykonanie studzienek i 

zamontowanie klap burzowych w budynku MCK. 

 

 

§ 4300 – Zakup  usług  pozostałych 

 

Paragraf  ten zawiera  pozycję  stanowiącą  koszty  związane z  organiza- 

cją  imprez . W okresie  od  I  do  VI  2016r. wydatkowano kwotę  

29.525,49zł  na: 

-  spotkania autorskie 

-  zimowe warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci 

-  koncerty 

-  spektakle 

-  wystawy plastyczne 

-  przeglądy i konkursy 

-  plener fotograficzny 

-  plener malarski 

-  obchody 10-lecia MOD 

- imprezy rocznicowe 

- imprezy okolicznościowe 

 

 

Paragraf  zawiera  również  znaczną  kwotę  10.544,10  wykorzystaną 

na  prowadzenie  zajęć  z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi w  różnych 

sekcjach. 

 

Inną znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowi kwota  20.158,60zł. 

wydatkowaną na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym: 

- wykłady i prelekcje 

- nauka j.angielskiego 

- gimnastyka relaksacyjna 

- zajęcia ze śpiewu 

- wyjazdy do teatrów, muzeum itp. 

- spotkania towarzyskie 

 

Pozycja pozostałe w tym paragrafie zawiera kwotę 9.397,70 

wydatkowaną na : 

-  ocenę nośności stropu w sali prób muzycznych 



- dzierżawę urządzenia kopiującego 

- dzierżawę terminala płatniczego w kasie kina 

- przegląd systemu oddymiania sali kinowej 

- szycie umundurowania MOD 

- inne drobne usługi 

 

 

Pozostałe  wydatki  w  tym  paragrafie  realizowane  były  zgodnie  z  

założeniami  w  planie  finansowym. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE 

 

ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2016 

 

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 (dotychczas działające) 

 

– W Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone 

przez                p. Magdalenę Garstkę. 

 

◦ GRUPA TEATRALNA „SCHODY” - działająca od 4 lat grupa młodzieżowa, 

współpracująca z KPP w Gostyninie w ramach programu PaT, 24 osoby. 

 

◦ TEATR POD ? - grupa dziecięca, 25 osób. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

– zajęcia dedykowane dzieciom odbywają się dwa 

razy w tygodniu, prowadzi je instruktor Anna Buraczyńska, bierze w nich udział 31 

uczestników. Zróżnicowana tematyka zajęć pozwala zapoznać się z różnorodnymi 

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

mozaika, itp. 

 

- 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. 

 

 - 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, 



żeżonglerka 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. 

 

– Na zajęciach omawiany jest sposób 

komponowania i tworzenia innych producentów, a przede wszystkim elementy 

własnego warsztatu muzyki elektronicznej. Wprowadzana jest nomenklatura 

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

Milczarek, 6 uczestników. 

 

- Cele działalności sekcji perkusyjnej działającej 

od stycznia w MCK to przede wszystkim: zainteresowanie ucznia muzyką, 

zapoznanie z szerokim instrumentarium perkusyjnym oraz technikami gry na 

poszczególnych instrumentach, rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób 

dostosowany do jego wieku i predyspozycji, zwrócenie szczególnej uwagi na 

poprawne opanowanie podstawowych technik gry na perkusji, rozwijanie 

umiejętności technicznych i interpretacyjnych, nauczanie zasad strojenia bębna, praca 

z rytmem i tempem (korzystanie z metronomu), przygotowanie do samodzielnego 

opracowywania krótkich i łatwych utworów, rozwijanie i kształcenie wyobraźni 

artystycznej, rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego, przygotowanie 

ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu muzycznym, kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia 

piękna. Uczestnictwo w zajęciach i korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne. 

Prowadzenie, Marcin Osmolak. 

 

LOWY – 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. 

 

 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. 

 

TRA DĘTA – 43-osobowa orkiestra w Miejskim Centrum Kultury działa 

od 2006 roku, prowadzi ją kapelmistrz p. Józef Pakulski. 

 

-AEROFIGHT - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, 

odbywające się trzy razy w tygodniu w grupie 38 osób. Prowadzenie Jolanta 

Wasilewska i Agata Móżdżyńska. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- W Miejskim Centrum Kultury obecnie działają trzy sekcje dla 

entuzjastów tańca prowadzone przez p. Elżbietę Tomczak z Clubu Tańca Latino Cafe. 

 

- TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH - Kurs ten adresowany jest 

do wszystkich osób, które chcą szybko i skutecznie nauczyć się swobodnego tańca w 

parze. Zajęcia są korzystną alternatywą dla wszystkich tych, którzy chcieliby 

swobodnie pobawić się na każdej imprezie tanecznej typu wesele, dyskoteka, 

sylwester, studniówka, bal karnawałowy, impreza firmowa itp. Na zajęciach 

gwarantujemy przyjazną atmosferę i dobrą zabawę. Grupa dziecięca licząca 8 osób, 

grupa dorosłych 8 osób. 

 

◦ LATINO AERO - 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, prawie jak na zumbie. Grupa 

dziecięca ... uczestników, grupa młodzież i dorośli... uczestników. 

 

◦ DISCO MAMA+DZIECKO - Innowacyjne zajęcia, które zostały zorganizowane 

specjalnie z myślą o Mamach, które nie chcą rezygnować ze swoich aktywności, a 

jednocześnie pragną spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi pociechami. Na tej sekcji 

promujemy zdrowy tryb życia dzieci i rodziców. Maluchy podczas zajęć uczą się 

koordynacji, równowagi, kształtuje się ich kreatywność, dyscyplina oraz pamięć. 

 

- 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 

Marleny Szymkowiak. Grupa liczy 10 osób. 

 

- 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. 

 

 

 

2. SEKCJE STAŁE NOWE (działające od marca 2016 r.) 

 

SZLACHTA STARTUPUJE - Cykl warsztatów p.t. “Tego nie uczą w szkole” 

adresowanych do dzieci od 10 roku życia. Podczas trwania warsztatów można 

dowiedzieć się jak przemawiać publicznie, przełamywać nieśmiałość i jak dobrze 

mówić o sobie. Planowanie dnia,  zarządzanie kieszonkowym, wyznaczanie i 

realizacja celów,  tworzenie stron internetowych,  zgodne z prawem korzystanie z 



internetu i  bezpieczeństwo w sieci to tylko niektóre z planowanych zagadnień. Ponad 

to w programie ćwiczenia kreatywności i samodyscypliny, praca w zespole/grupie, 

podstawy programowania, internetowe modele biznesowe, firma krok po kroku – 

mały boss oraz warsztaty dla rodziców: Jak wspierać dzieci w realizacji ich pasji. 

Grupa liczy.. osób, prowadzenie Krzysztof Gontarek, instruktor wspomagający Karol 

Dobrowolski. 

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 6-9 LAT - Niniejszy 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 prowadzonych przez p. Krzysztofa Zakrzewskiego korzysta 25 

osób. 

 

AKADEMIA KREATYWNEGO MALUCHA, AKADEMIA TWÓRCZEGO 

JUNIORA I WARSZTATY Z TECHNIK PAMIĘCIOWYCH - Propozycja zajęć 

prowadzonych przez Siłownię umysłową „MEMO”. 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 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. Prowadząca Katarzyna 

Niedzielska. 

 

VIET TAI CHI - Sekcja adresowana do osób 30 +, którą prowadzi instruktor Mistrz 

Độc Lập Long Ryszard Gibczyński. Viet Tai Chi to sztuka oddychania, w której 

miękkie i łagodne ruchy pozwalają na aktywność fizyczną w każdym wieku. 

Ćwiczenia relaksacyjne wzmacniające fizycznie i psychicznie. Wpływają na całe 

ciało, poprawiają pamięć, koncentrację  i koordynację ruchową. Viet Tai Chi to 

system ćwiczeń zdrowotnych wpływających korzystnie na kręgosłup, układ 

mięśniowy, nerwowy i krążenia. 

 

2. PROJEKCJE KINOWE 

 

W pierwszym półroczu roku 2016 na 408 seansach było 3 848 widzów. 

 

Projekcje dodatkowe: 

30.01 - SEANS NA BIS Pięćdziesiąt twarzy Greya - 16 osób 

19.02 - WTZ Planeta Singli - 39 osób 

20.02 - MARATON HORRORÓW - 9 osób 

10.03 - SP nr 3 Gęsia Skórka - 65 osób 

16.03 - ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie Historia Roya - 30 osób 

19.03 - MARATON MAD MAX - 11 osób 

 



 

3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

 

- mieszkańcy PDPS (styczeń) 

- członkowie GTPTP (styczeń) 

 i Krzysztof Koper (luty) 

 

 

zapomnienia"(kwiecień) 

aż Wystawy Malarstwa „Dokąd” 

 

4. DOROCZNE KONKURSY MUZYCZNE I PLASTYCZNE 

 

- 47 zgłoszeń 

 

– 357 zgłoszeń 

 

CZŁOWIEKIEM”, które wspólnie zorganizowali Miejska Biblioteka Publiczna w 

Gostyninie i Miejskie Centrum Kultury. 

 

– 98 zgłoszeń 

 

 

 

5. WYDARZENIA KULTURALNE 

 

5.1. SPEKTAKLE 

 

- etiuda teatralna podsumowująca działania grupy 

warsztatowej współpracującej podczas zimowych warsztatów interdyscyplinarnych 

(12 lutego) 

 

- Magdalena Tomaszewska i Teatr Minerwa (8 marca) 

 

 

 

wca) 

 

5.1.KONCERTY 

 

- (styczeń) ok. 50 osób 

 

- (luty) ok. 40 osób/ sala klubowa 

 

eMCeKu”               (26 lutego) 

 

 vol.1 (maj) 



 

 

 

-lecia istnienia Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie 

(maj) 

 

ramach Ulicznego Projektu Prowokacja (czerwiec) 

 

5.2. INNE DZIAŁANIA 

 

– koncert – (styczeń) ok. 350 osób 

 

- (luty), ok. 100 osób 

- (marzec), ok. 80 osób 

- (marzec), 20 osób 

Zajączek dla Amelki - działanie plastyczne charytatywne - wkładem MCK w to 

wydarzenie była zabawa jajo-gigant (instruktor Anna Buraczyńska) – marzec 

 – Krzysztof Miklas 

-  22-23 kwietnia 

– maj 

– 2-3 maja 

-em” i atrakcje dla najmłodszych 

 

 

 

6. ZIMOWE WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE Duża sztuka w małym 

formacie 

 

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 zajęć 

plastycznych, teatralnych, paraliterackich i ruchowych. Podsumowaniem była etiuda 

teatralna zaprezentowana przez uczestników na sali widowiskowej MCK. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


