
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 108/2018  
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 
                                    Realizacja  planu finansowego 
                        MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Gostyninie 
                                             za I półrocze 2018r. 
 

 
Poz. 

 
Wyszczególnienie 

 
   Plan na 
2018r. 

Wykonanie  do 
30.06.2018r. 

 
   % 

 
Uwagi 

 
2. 

 
PRZYCHODY 

 
    1.392.700,00 

 
       706.556,49 

 
  50,73 

 
Zał.nr.1 

2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy     1.094.500,00        530.110,00   48,43  

2.2 Przychody ze sprzedaży usł. własnych        239.300,00        135.982,06   56,82  

2.3 Przychody z najmu i dzierżawy          42.900,00          25.364,43   59,12  

2.4 Darowizny            1.000,00               100,00   10,00  

2.5 Przychody ze środków UE                   0,00                   0,00     0,00  

2.6 Pozostałe przych. – dofin.projektów          15.000,00         15.000,00  100,00  

 
3. 

 
KOSZTY 

  
   1.476.700,00 

      
       691.055,71 

  
  46,80 

 

3.1 naliczane,w tym:       780.000,00        407.763,31   52,28  

 wynagrodzenia osobowe       641.000,00        316.733,02   49,41  

 składki na ubezp.społeczne         92.000,00          54.629,37   59,38  

 składki na fundusz pracy           7.000,00            4.696,92   67,10  

 wynagr.bezosob.(um.zlec.i o dzieło)         40,000,00          31.704,00   79,26  

3.2 Materiały i wyposażenie,w tym       100.700,00          27.009,83   26,82 Zał.nr.2 

 materiały biurowe           5.000,00            2.311,57   46,23  

 środki czystości           4.000,00            1.272,73   31,82  

 zakup zbiorów                  0,00                   0,00     0,00  

 wyposażenie          54.600,00          13.105,66   24,00  

 inne, jakie….         37.100,00          10.319,87   27,82  

3.3 Usługi, w tym       147.000,00          52.136,13   35,47 Zał.nr.2 

 energia elektryczna,cieplna,woda         68.000,00          35.466,99   52,16  

 usługi remontowe i konserwatorskie         23.500,00                    0,00     0,00  

 usługi wywozu nieczystości           4.500,00            1.987,20   44,16  

 usługi telekomunikacyjne           7.000,00            3.121,24   44,59  

 usługi pocztowe           1.200,00               670,37   55,86  

 usługi najmu i dzierżawy           3.800,00            1.749,89   46,05  

 Inne, jakie…         39.000,00            9.140,44   23,44  

3.4 Pozostałe koszty,w tym       449.000,00        204.146,44   45,47 Zał.nr.2 

 odpis na ZFŚS         19.000,00            9.298,41   48,94  

 opieka medyczna           1.000,00               885,00   88,50  

 szkolenia i dokształcanie           5.000,00            3.752,00   75,04  

 delegacje służb.,ryczałty  samochod.           3.000,00            1.861,73   62,06  

 Inne, jakie       421.000,00        188.349,30   44,74  

      

      

 
 



                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do 
                                                                                                                                realizacji planu finansowego 
                                                                                                                         Samorządowej Instytucji Kultury 
 
Wyjaśnienia  do  realizacji  planu  finansowego  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie 
                                                           za  I  półrocze 2018r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZYCHODY 
 
Realizacja przychodów przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji przychody wykonano 
w zaplanowanej wysokości. 
 
Poz. 2.1 
Dotację podmiotową  z budżetu otrzymaliśmy w wysokości  530.110,00zł. co stanowi 48,43% 
zaplanowanej kwoty na 2018r. 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  135.982,06zł. Co stanowi 56,82% 
zaplanowanej kwoty na 2018r. 
Kwotę tą stanowią przychody :  z działalności kina                      -    92.102,75 
                                                         z działalności podstawowej     -    14.093,92 
                                                         z działalności UTW                    -    26.529,00 
                                                         z reklamy                                     -     1.050,00 
                                                         pozostałe                                    -      2.206,39 
 
Poz. 2.3 
Przychody z najmu i dzierżawy  wykonano w wysokości  25.364,43zł. co stanowi 59,12% 
zaplanowanej kwoty na 2018r. 
Kwotę tą stanowią:  czynsz od MBP                      -     12.963,60 
                                    wynajem pomieszczeń         -    12.400,83 
 
Poz.2.4 
Darowizny – do końca I półrocza 2018r wpłacono  kwotę 100zł jako wsparcie na rzecz organizacji 
WOŚP. 
 
Poz. 2.6 
Dofinansowanie projektów  - pozyskano kwotę 15.000,00zł. Na organizację projektu „Patriotyczny 
koncert Zespołu Contra Mundum”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 do  
                                                                                                                               realizacji planu finansowego 
                                                                                                                        Samorządowej Instytucji Kultury 
 
Wyjaśnienia  do  realizacji  planu  finansowego  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie 
                                                               za  I  półrocze  2018r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOSZTY 
 
Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie 
finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji. 
 
Poz. 3.2 
Materiały i wyposażenie                                                                                -   27.009,83 
- materiały biurowe                                                                                               2.311,57 
- środki czystości  1.272,73 
- inne                                                                                                                      10.319,87 
  w  tym: mat. do napraw i gospodarcze     2.893,06 
                mat. na działalność sekcji              2.026,43 
                zakup wydawnictw                         1.321,38 
                wydruki  ksero                                 2.536,03 
                środki BHP                                        1.542,97 
- wyposażenie                                                                                                       13.105,66 
  w tym : stoły i krzesła                                   1.459,37 
                drzwi                                                     700,02 
                oświetlenie                                           445,02 
                sprzęt AGD                                           565,12 
                wiertarka                                              404,12 
                drabina                                                 339,99 
                instrumenty muz.MOD                   6.200,00 
                sztalugi                                              1.111,00 
                obiektyw do aparatu foto.                519,00 
                szafa  biurowa                                    860,00 
                instrumenty do sekcji RIDDIM        345,86 
                pozostałe                                            156,16 
 
Poz. 3.3 
Usługi                                                                                                                  -   52.136,13    
w tym  : energia elektryczna, cieplna, woda                                                    35.466,99 
               usługi wywozu nieczystości                                                                    1.987,20 
               usługi telekomunikacyjne                                                                       3.121,24 
               usługi pocztowe                                                                                           670,37 
               usługi najmu i dzierżawy                                                                         1.749,89 
               inne                                                                                                             9.140,44 
                     w tym: usługi biurowe                 5.640,09 
                                  dozór mienia                        295,20 
                                  usługi bankowe                   646,09 
                                  przeglądy techn.              1.469,00 
                                  opłata RTV abon.                245,15 
                                  naprawa projektora           366,08 
                                  pozostałe drobne               478,83 
 



Poz. 3.4 
Pozostałe koszty                                                                                                  -  204.146,44 
- odpisy na ZFŚS ( świadczenia urlopowe)                                                              9.298,41 
- badania profilaktyczne pracowników                                                                      885,00 
- szkolenia i dokształcanie                                                                                         3.752,00 
- delegacje i ryczałty samochodowe                                                                        1.861,73 
- inne                                                                                                                         188.349,30 
  w  tym : - organizacja imprez własnych                                      54.282,12 
                                             - wystawy                               653,11 
                                             - przeglądy                             812,34 
                                             - konkursy                           1.487,57 
                                             - wakacje i ferie                  3.770,00 
                                             - koncerty                          25.418,91 
                                             - pozostałe                        22.140,19 
                -  organizacja imprez o charakt. miejskim                    18.797,67 
                -   wynajem kopii filmowych                                            45.595,98 
                -   prowadzenie zajęć w sekcjach                                      6.000,00 
                -   tantiemy autorskie                                                          3.311,36 
                -   działalność UTW                                                            41.754,97 
                -   ubezpieczenie mienia i OC                                             6.106,20 
                -   podatek od nieruchomości                                          12.431,00 
                -   pozostałe                                                                                70,00 
 
              

DYREKTOR 
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 

Aleksandra Milczarek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE 

ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2018 

 

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, 15 osób. 

◦ TEATR POD ? - grupa dziecięca, 15 osób.      

- PLASTYKA I RĘKODZIEŁO - Zajęcia łączące plastykę, rzeźbę i rękodzieło dla dzieci młodszych (5-6 l. – 

27 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, w tej sekcji p. Anna Milewska. 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 6 osób. 

- 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. 25 osób. 

- 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 

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. 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 trzech 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 13 osób. 

- DYBANKA FOLK 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. Uczestniczy grupa 13 osób. 

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, a także na 

„Marleykach 2018”. Planują występ na kutnowskim Święcie Róży 2018. 

- ZESPÓŁ BREAK NOTE - grupa prowadzona przez p. Michała Pilichowicza - soliści: 4 osoby.  

1.2. płatne – w tym 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 10 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 7 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, dzieci 26 osób i młodzież 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 trzy razy w tygodniu pod kierunkiem 

fizjoterapeutki Marleny Szymkowiak w grupach liczących po 10 osób. 

- ŚWIADOME CIAŁO – jest to 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 zainteresowaniem, obecnie grupa liczy 17 

osób, prowadzenie Magdalena Kotfasińska. 

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

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

- 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 angielskiego (10 osób) i niemieckiego 

(10 osób), gimnastyce relaksacyjnej (21 osób), terapii ruchem (45 osób w dwóch grupach), zajęciach 

tańca w kręgu (38 osób), zajęciach wokalnych (20 osób), kole teatralnym (7 osób), warsztatach 

plastycznych, sztuki użytkowej, literackich, fotograficznych, spotkaniach klubu brydżowego, 

wycieczkach i wieczorkach tanecznych. Zgodnie z sugestiami słuchaczy wprowadzane są kolejne 

propozycje zajęciowe.  



- 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 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.  

2. PROJEKCJE KINOWE 

Statystyka kina „Siemowit” za okres od stycznia do czerwca: Ilość seansów – 314 Ilość widzów – 7 005 

3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

- Wystawa WOŚP 2018 - towarzysząca gostynińskiemu finałowi orkiestry - 14 stycznia  

- Wystawa rzeźby Zbyszko Piwońskiego – współpraca z miastem Żnin – 2 marca 

- Wystawa prac plastycznych Aldony Zając - 13 kwietnia 

- Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Foto Humanum Pałac w Sannikach - na strunach historii - 27 

kwietnia 

- Wystawa malarstwa i rysunku Karoliny Boruszewskiej PRZESTRZENIE – 11 maja 

- Wystawa pokonkursowa Polska w oczach dziecka – Przedszkole nr 4 w Gostyninie – 14 czerwca 

4. DOROCZNE KONKURSY  

- Konkursy wiosenne Marzanna 2018 i Pisanka 2018 - marzec  

- Konkurs recytatorski Pięknie być człowiekiem we współpracy z MBP w Gostyninie - 23 kwietnia 



- Przegląd muzyczny GAMA’ 2018 - 26 kwietnia 

5. WYDARZENIA KULTURALNE 

5.1. SPEKTAKLE 

- Pinokio w wykonaniu Teatru Krak Art w ramach ferii zimowych dla dzieci 

- Fruktaki zdrowia smaki w wykonaniu Centrum Uśmiechu, spektakle charytatywne dla Weroniki 

Pytel 

- Teatr przy stoliku Heca na swojską nutę - współpraca z MBP w Gostyninie - 15 marca 

- Galimatias, czyli w drodze do szczęścia - spektakl charytatywny w wykonaniu Stowarzyszenia 

Lipianki - 15 kwietnia 

- Teatr Lalek Igraszka Złote Jajko - spektakl dla najmłodszych widzów - 19 kwietnia 

- Spektakl gościnny O Maćku, który szukał tego, co jest bardzo blisko w wykonaniu Teatr? no nie wiem 

z SP 1 w Gostyninie - 27 kwietnia 

- Spektakl teatralny Pół na pół – komedio-dramat (wyst. Piotr Polk, Piotr Szwedess, reż. Wojciech 

Malajkat) 

- Spektakl ekologiczny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej finansowany ze środków UM Gostynin – 

Baron Smog – 28 maja 

- Teatr Lalek Igraszka Wiślana opowieść - spektakl dla najmłodszych widzów – 29 maja 

- 15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących – 8 czerwca 

5.2. KONCERTY 

- Koncert zespołu Piotr Nalepa “Breakout Tour” w ramach finału WOŚP 2018– 14 stycznia 

- Marleyki 2018 - 24 lutego 

- Contra Mundum Chwała i cześć bohaterom - koncert pamięci Żołnierzy Wyklętych - 8 marca 

- Dybanka Folk i Przyjaciele - wiosenny koncert folkowy - 23 marca 

- Gramy dla Weroniki - koncert charytatywny we współpracy z p. Wiesławą Radecką - 7 kwietnia 

- Koncert Jazzowy w wyk. Artura Dutkiewicza; Jakuba Krawczyka i zespołu Vibes - projekt w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2018 "Jazz, Blues, Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą" - 28 kwietnia 

- Gramy dla Mamy: Anna German Echa Miłości – 24 maja 

- Koncert Plenerowy Miejskiej Orkiestry Dętej na Rynku Miasta – 16 czerwca 

5.3. INNE DZIAŁANIA 

- Warsztaty “Szydełko i druty” dla Słuchaczy GUTW - 3 stycznia 



- Trening motywacyjny “STOP GO” - AIM we współpracy z Robertem Górskim - 5 stycznia 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017 – działania i koncerty finałowe – 14 stycznia 

- Warsztaty rytmiki dla przedszkolaków z Akademii Przedszkolaka - 21 lutego 

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – nagłośnienie akademii na Zamku (1 marca) i Koncert 

“Contra Mundum” (8 marca) 

- Wieczór w spódnicy - 10 marca 

- Obchody rocznicowe Uchwalenia Konstytucji 3-go maja - koncert okolicznościowy MOD - 3 maja 

- RUSZ SIĘ I POMÓŻ ZWIERZAKOM - maraton zumby i atrakcje towarzyszące - 19 maja 

- Piknik Żeglarski DZIEŃ DZIECKA 2018 Jezioro Bratoszewo - 1 czerwca 

- Dzień Dziecka dla Przedszkolaków – współpraca z SP 3 w Gostyninie – 4 czerwca 

- Uliczny Projekt Prowokacja Chrup-Anki – zajęcia plastyczno-rękodzielnicze - 26 czerwca 

- Ogólnopolski Plener Malarski Gostynin 2018 – 29 czerwca – 9 lipca 

6. WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE  

- 15 - 26 stycznia Tropem dziecięcych snów 

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 to dzieci 

poprowadziły nas tropem swoich snów - skakaliśmy na trampolinach, odbyły się warsztaty komiksu i 

karykatury, warsztaty teatralne na scenie, jak również spektakl dla dzieci pt. Pinokio. Wszystko to 

przeplataliśmy zabawami ruchowymi.  

DYREKTOR 
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 

Aleksandra Milczarek 
 

 


