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KALENDARZ IMPREZ  2021 

 

STYCZEŃ 

 

21 stycznia 

Rozwiązanie konkursu „Wspaniała  galeria babć i dziadków” 

Konkurs adresowany do dzieci pt. „Wspaniała galeria babć i dziadków”. Wyłoniono IV główne 

miejsca, pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia. Galeria prac została umieszczona na stronie 

Wieruszowskiego Domu Kultury oraz FB. 

 

Szacowana liczba uczestników – 30 

 

31 stycznia 

29. Finał WOŚP w WDK 

Wolontariusze spotkali się w budynku WDK, aby podliczyć pieniądze, które udało im się zebrać w 

swoich puszkach. Pod koniec imprezy na fanpage'u WDK rozpoczęła się transmisja na żywo, podczas 

której krótko podsumowano przebieg 29 Finału, odbyła się rozmowa z organizatorami i 

wolontariuszami, widzowie mogli także podziwiać koncert zespołu White Tigers oraz wsytęp Dj 

Cubas. 

 

Szacowana liczba uczestników – 200 

 

Liczba wydarzeń w styczniu  Szacowana liczba odbiorców 

2 230 

 

 

LUTY 

 

14 luty 

Walentynki w Kinie Słońce 

W Kinie Słońce z okazji walentynek odbył się seans bajki pt. „Trolle 2” o godz. 16:00.  Każdy widz 

otrzymał walentynkowego lizaka. 

 

Szacowana liczba uczestników – 50 
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14 luty 

Walentynki w pokoju zagadek 

Z okazji walentynek kilka wieloosobowych grup wzięło udział w zabawie, która polegała na przejściu 

escape roomu znajdującego się w Wieruszowskim Domu Kultury. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

Liczba wydarzeń w lutym  Szacowana liczba odbiorców 

2 70 

 

 

MARZEC 

 

5 marca 

Wycieczka Dzieci Sztukniętych do EC1 w Łodzi 

W Centrum Nauki dzieci podziwiały wiele interaktywnych eksponatów oraz odwiedziły Planetarium. 

Wyjazd zrealizowano z projektu "Dzieci SZTUKnięte”, dofinansowanego przez Fundację ORLEN z 

programu "Moje miejsce na ziemi".  

 

Szacowana liczba uczestników – 30 

 

8 marca 

Akcja „Baby na wóz” z okazji Dnia Kobiet 

W Dzień Kobiet odbyła się akcja dla mieszkanek Wieruszowa pt. „Baby na wóz”. Kolorowi anima-

torzy z WDK oraz Urzędu Miejskiego zapraszali spacerujące kobiety do wspólnej przejażdżki wozem. 

Dla każdej z Pań zostały przygotowane drobne upominki, których sponsorami byli WDK, Gmina 

oraz firma Madonis. 

 

Szacowana liczba uczestników – 50 

 

27 marca 

Rozwiązanie konkursu pn. „Przedszkolaka teatr jest ogromny” 

Przedstawienia powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Wieruszowski Dom Kultury 

pn. „Przedszkolaka teatr jest ogromny”. Na konkurs wpłynęło 8 filmów, przedstawień teatralnych. 

Mali aktorzy mieli od 2 do 6 lat. Wyłoniono III główne miejsca, pozostali uczestnicy dostali wyróż-

nienia. Filmy z przedstawieniami zostały opublikowane na YT Wieruszowskiego Domu Kultury. 

 

Szacowana liczba uczestników – 200 

 

30 marca 

Rozwiązanie konkursu wielkanocnego „Przygody zająców wielkanocnych” 
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Konkurs „Przygody zająców wielkanocnych” adresowany był do dzieci i młodzieży. Na konkurs 

wpłynęło 99 prac.  Prace były podzielone na dwie kategorie: literackie oraz plastyczne. Wyłoniono z 

każdej kategorii III główne miejsca, pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia. Prace zostały opubli-

kowane na stronie WDK oraz FB. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

 

Liczba wydarzeń w marcu  Szacowana liczba odbiorców 

4 280 

 

 

KWIECIEŃ 

 

3 kwietnia 

Publikacja audiobooków „Przygody zająców wielkanocnych” 

Na stronie Wieruszowskiego Domu Kultury, FB oraz YT opublikowano audiobooki stworzone z prac 

literackich „Przygody zająców wielkanocnych”. 

 

Szacowana liczba uczestników – 200 

 

 

16 kwietnia 

Rozwiązanie konkursu „Szydełko i serwety” 

Konkurs „Szydełko i serwety” skierowany był do osób dorosłych. Na konkurs wpłynęły 84 prace. 

Konkurs miał charakter otwarty, dotarły prace z całego regionu, m.in. z Wielunia, Ostrzeszowa czy z 

Sycowa. Wyłoniono III główne miejsca, pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia. 

 

Szacowana liczba uczestników – 50 

 

Liczba wydarzeń w kwietniu  Szacowana liczba odbiorców 

2 250 

 

 

MAJ 

1-3 maja 

Wystawa fotografii 

W związku z 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, na budynku Gminy Wieruszów i WDK 

zawisło 6 wielkoformatowych fotografii dawnego Wieruszowa. 
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Szacowana liczba uczestników – 100 

 

27 maja 

Wycieczka Dzieci SZTUKnietych do Roboparku 

W Roboparku dzieci miały okazję zobaczyć mnóstwo robotów oraz odkryć możliwości 

nowoczesnych urządzeń. Wyjazd zrealizowano z projektu "Dzieci SZTUKnięte”, dofinansowanego 

przez Fundację ORLEN z programu "Moje miejsce na ziemi".  

 

Szacowana liczba uczestników – 30 

 

30 maja 

Dzień Wszystkich Dzieci 

Wszystkie jednostki z Gminy Wieruszów przygotowały wiele przyjemności i zdarzeń. 

Od rana dzieci mogły korzystać z autobusów Happy Busa, dmuchańców i różnorodnych warsztatów. 

Zdarzenie miało miejsce na rynku w Wieruszowie. 

 

Szacowana liczba uczestników – 250 

 

 

30 maja 

 XIII Powiatowy Festiwal pn.: „Piosenki z bajki” 

Festiwal  ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski 

Dom Kultury. Festiwal odbył  się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 

pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie przed-

szkoli oraz  klas I-III  szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Na konkurs wpłynęło 

15 zgłoszeń z 2 przedszkoli i 5 szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego. Konkurs przebiegał 

w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz szkoły podstawowe klasy I-III. Wyłoniono dwa 

miejsca z kategorii przedszkola oraz trzy miejsca z kategorii klas I-III. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

Liczba wydarzeń w maju  Szacowana liczba odbiorców 

4 480 

 

 

CZERWIEC 

5 czerwca 

Kino plenerowe 

Na wieruszowskim Rynku odbyło się kino plenerowe. Wyświetlono film "Czworo dzieci i coś".  

 

Szacowana liczba uczestników – 150 
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8 czerwca 

Wykład „Zmiana zaczyna się od każdego” WUTW 

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wziął udział w wykładzie, który dotyczył zdrowego 

odżywiania, utrzymania równowagi życiowej, pomiaru zakwaszenia organizmu. Zadanie w ramach 

projektu Fundacja Santander Bank Polska, z programu "Tu mieszkam, tu zmieniam. EKO" 

Szacowana liczba uczestników – 15 

 

9 czerwca 

Otwarcie wystawy serwet 

Otwarcie w holu WDK wystawy 100 serwet szydełkowych wykonanych przez Panie z regionu wie-

luńskiego, ostrzeszowskiego, sycowskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego. 

Wystawę można było  oglądać na holu WDK od poniedziałku do piątku w czasie pracy instytucji  

9 czerwca - 2 lipca 2021. 

 

Szacowana liczba uczestników – 200 

 

11 czerwca 

Nordic walking WUTW 

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wybrał się na nordic walking i wspólny obiad. 

 

Szacowana liczba uczestników – 30 

 

 

18 czerwca 

Koncert zespołu SPOKO LOKO 

Na scenie Wieruszowskiego Domu Kultury odbył się koncert dla dzieci zespołu Spoko Loko. Zespół 

zapewnił dzieciom świetną energetyczną zabawę. Najmłodsi widzowie razem z zespołem tańczyli i 

śpiewali przeboje zespołu „Ciała Kształt” „Kubeczek” i inne. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

19 czerwca 

Koncert zespołu Ikarus Feel 

Na wieruszowskim rynku odbył się koncert „Ikarus Feel”. Pozytywne emocje, dobra muzyka, zabawa 

towarzyszyły cały wieczór. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

21 czerwca 

Stand-up Katarzyna Piasecka 

Na scenie WDK, wystąpiła Katarzyna Piasecka ze stand- upem "Karma wraca". W roli "rozgrzewa-

cza" wystąpił Rafał Sumowski. Nowe historie, nowe spostrzeżenia i kawał śmiesznego programu 

zachwycił widzów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 270 
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21 czerwca 

Finał projektu „Sieć na kulturę” 

WDK wziął udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim” Dzieci wzięły udział w 

cyklu warsztatów tworzenia gier oraz stron www. Podczas spotkania zaprezentowano stworzone gry 

oraz podsumowano projekt. 

 

Szacowana liczba uczestników – 10 

 

 

25 czerwca 

Koncert „Wokalistki”+ 

Na zakończenie roku szkolnego odbył się na wieruszowskim Rynku koncert "Wokalistki". 

Koncert „Wokalistki” został przygotowany przez Studio Piosenki. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

25 czerwca 

Kino plenerowe 

Na wieruszowskim rynku odbył się seans rodzinny kina plenerowego "Paddignton2". 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

28 czerwca 

DZIECI SZTUKnięte wycieczka do Wioska Indiańska Pocahontas 

Dzieci z projektu przeszły cały program indiańskich gier i zabaw. Wycieczka została zrealizowana z 

projektu "Dzieci SZTUKnięte" sfinansowana z Fundacja ORLEN " Moje miejsce na Ziemi" 

 

Szacowana liczba uczestników – 30 

 

Liczba wydarzeń w czerwcu  Szacowana liczba odbiorców 

11 1305 

 

 

LIPIEC 

 

2 lipca 

Rozwiązanie konkursu „Poidełko dla pszczół” 

Konkurs adresowany do dzieci. W konkursie wyłoniono III główne miejsca, które otrzymały nagrody. 

Pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia. Prace zostały opublikowane na stronie WDK oraz FB.  W 

ocenie poidełek zwrócono uwagę na materiały użyte do konstrukcji poidełka, na ogólną kompozycję 

i odbiór. Konkurs w ramach realizacji projektu Fundacja Santander Bank Polska „Tu mieszkam, Tu 

zmieniam.EKO” . 

Szacowana liczba uczestników – 30 

https://www.facebook.com/FundacjaSantander/?__cft__%5B0%5D=AZW7s5KTiz4QZKTKrzNc2_vi8DSMNDLOtkIkdSibrmscFa1SW35t6M2HW7hxQWdKykjRU0oRiQH_wNbbeBxxV7RvWGVd4jZ6phNYj5dJ-RACSS2B7QfQjPHV8vS1F4qZXH6bYRNnHZTGeUdEefe82Vs77qgLAc6-YfO_XIu1Nl7HRC1D59YurcuQKJAEVFuS1IQ&__tn__=kK-R
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2 lipca 

Spotkanie autorskie z autorką książki pt. „Rita” 

Na wieruszowskim Rynku Agnieszka Staszak, pisarka opowiadała, jak powstawała książka pt. 

„Rita”. Opowiadała jakie przeszkody musiała pokonać te w głowie, jak i na zewnątrz, podczas 

tworzenia książki. Zdradziła publiczności, że jest w trakcie omawiania z producentami filmowymi 

ekranizacji książki "Rita". Spotkanie prowadziła dziennikarka magazynu Gala Marta Kordyl, wieczór 

umuzycznił saksofonista Nikodem Kaczor. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

2 lipca 

Zakończenie roku 2020/2021 WUTW 

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki 2020/2021. Odbyło się spo-

tkanie na agroturystyce przy wspólnym posiłku. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

3 lipca 

Impreza „Piknik Country” 

Na Podzamczu spotkali się hodowcy koni z całego kraju. Na zaproszenie „koniarzy” z Podzamcza, 

zjechało ponad 30 bryczek i jeźdźców indywidualnych. W organizację imprezy, oprócz osób indywi-

dualnych włączyli się: KGW Podzamcze, KGW Teklinów, OSP Podzamcze, sponsorzy. Inicjatywę 

wsparli: Gmina Wieruszów, Wieruszowski Dom Kultury, GOSIT, Green Serwis.  Podczas pikniku 

odbyły się warsztaty dla dzieci, pokazy rycerskie, biesiada cygańska z  Aktywnymi Kobietami z So-

kolnik, zabawa taneczna z DJ Progress. 

 

Szacowana liczba uczestników – 400 

 

5 lipca 

Letnie warsztaty dla dzieci – „Robotyka” oraz „Malujemy drewnianą chatę” 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Robotyki” oraz „Malujemy drewnianą chatę”. Każde warsztaty 

trwały 2h. Dzieci budowały oraz programowały roboty, które powstały dzięki zestawom LEGO 

WeDo oraz malowały i zdobiły drewniane chatki. 

 

Szacowana liczba uczestników – 36 

 

6 lipca 

Letnie warsztaty dla dzieci – „Witrażowe skrzydła” oraz „Legobudowanie” 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Witrażowych skrzydeł” oraz „Legobudowania”. Każde warsz-

taty trwały 2h. Dzieci tworzyły witrażowe skrzydła z kartonów i kolorowych papierów oraz budowały 

z klocków Lego rozmaite budowle. 

 

Szacowana liczba uczestników – 40 

 

7 lipca 

Letnie warsztaty dla dzieci – „Zwierzęce portrety” oraz „Kotki z masy solnej” 
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Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Zwierzęcych portretów” oraz „Kotków z masy solnej”. Każde 

warsztaty trwały 2h. Dzieci tworzyły trójwymiarowe zwierzęce portrety, które były malowane i zdo-

bione farbkami. Powstały również kotki z własnoręcznie robionej masy solnej. 

 

Szacowana liczba uczestników – 40 

 

8 lipca 

Letnie warsztaty dla dzieci – „Robimy slime” oraz „Szkatułki na skarby” 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Robienia slime’ów” oraz „Szkatułek na skarby”. Każde warsz-

taty trwały 2h. Dzieci tworzyły kolorowe slime’y oraz projektowały szkatułki na biżuterię z pudełek 

po lodach oraz tkanin.   

 

Szacowana liczba uczestników – 40 

 

9 lipca 

Letnie warsztaty dla dzieci – „Maraton gier planszowych” 

Dzieci uczestniczyły w maratonie gier planszowych. Warsztaty trwały 4h. Dzieci grały w rozmaite 

gry planszowe oraz karciane. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

14 lipca 

Warsztaty kaligrafii 

 

W budynku WDK w ramach programu EtnoPolska 2021, "Hej, goście jadą!" odbyły się warsztaty 

kaligrafii. Zainteresowanie warsztatami było duże. Na ponad dwugodzinnych warsztatach poznano 

krój pisma średniowiecznego "uncjała". Warsztaty zrealizowano ze środków MKDNiS w ramach 

Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. 

 

Szacowana liczba uczestników – 15 

 

15 lipca 

Warsztaty papieru czerpanego 

 

W budynku WDK w ramach programu EtnoPolska 2021, "Hej, goście jadą!" odbyły się warsztaty 

papieru czerpanego. Dzieci z wody, makulatury, kolorowych kwiatów i brokatu stworzyły niesamo-

wite kartki papieru czerpanego. Warsztaty zrealizowano ze środków MKDNiS w ramach Programu 

Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. 

 

Szacowana liczba uczestników – 15 

 

16 lipca 

Warsztaty wianków i kwiatów z bibuły 

W budynku WDK w ramach programu EtnoPolska 2021, "Hej, goście jadą!" odbyły się warsztaty 

kreatywnego tworzenia kwiatów i wianków z bibuły. Warsztaty zrealizowano ze środków MKDNiS 

w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. 

Szacowana liczba uczestników – 15 
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23 lipca 

Koncert „Zuzanna” 

Na wieruszowskim rynku odbył się koncert Zuzanny.  Koncert Zuzanny, nostalgiczny przeniósł słu-

chaczy w świat wyjątkowych dźwięków. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

23 lipca 

Kino plenerowe 

Na wieruszowskim rynku odbył się seans rodzinny kina plenerowego "Mały Książe”.   

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

 

26-27 lipca 

Plener malarski 

Dzieci od 5 do 11 lat, wzięły udział w dwudniowym plenerze malarskim. 

Tematem pleneru było malowanie z natury, ćwiczenie uważności, zwracanie uwagi na szczegóły ar-

chitektoniczne. W przepięknej scenerii Klasztoru Paulinów powstały niesamowite obrazy. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

31 lipca 

Koncert Amelia&Martyna oraz Jutuber 

Na wieruszowskim rynku miały miejsce dwa koncerty. Podczas tego wieczoru wystąpiły Amelia 

Michalczyk, Martyna Domal czyli duet Amelia&Martyna z coverami Maanamu. 

O 21:00 zagrali i zaśpiewali muzycy, Piotr Krakowski oraz Marek Gawęcki, czyli projekt Jutuber. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

Liczba wydarzeń w lipcu  Szacowana liczba odbiorców 

17 1321 

 

 

SIERPIEŃ 

 

6 sierpnia 

Koncert zespołu SWISH 
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W piątkowy wieczór na Rynku w Wieruszowie zagrał bardzo młody wiekiem, zespoł SWISH.  Zespół 

zachwycił wszystkich słuchaczy. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

10-12 sierpnia 

Warsztaty „Zostań małym odkrywcą przyrody” 

 Podczas warsztatów dzieci wcieliły się w prawdziwych naukowców, botaników, paleontologów, 

łącząc edukację przyrodniczą i artystyczną. Na zakończenie warsztatów każde dziecko zdobyło 

certyfikat małego odkrywcy oraz bransoletkę w ważnym przesłaniem „dobrze wiedzieć więcej”. 

Warsztaty każdego dnia trwały 2h. 1 dzień -  „Tajemniczy świat roślin”, 2 dzień-”Tajemniczy świat 

zwierząt”, 3 dzień - „Jak powstają skamieniałości” 

 

Szacowana liczba uczestników – 60   

 

14 sierpnia 

Aktywny weekend w Wieruszowie – dzień 1 

Tego dnia najważniejszym adresatem byli najmłodsi. To dla nich na Rynku przygotowano darmowe 

dmuchańce, piana party i challench Jerusalema. Pojawiły się stoiska z pysznościami przygotowanymi 

przez KGW Polesie. 

 

Szacowana liczba uczestników – 250 

 

14 sierpnia 

Koncert „Śpiewająca Rodzina Kaczmarek”. 

O godz. 18:00 wystąpiła w Rynku znana i lubiana rodzina z repertuarem operetkowym - „Śpiewająca 

Rodzina Kaczmarek”. 

 

Szacowana liczba uczestników – 250 

 

14 sierpnia 

Impreza dla młodzieży „Klubowe wakacje” 

Dla młodzieży na Marianka Park odbyła się impreza „klubowe rytmy", którą poprowadził DJ Przezes 

 

Szacowana liczba uczestników – 300 
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15 sierpnia 

Aktywny weekend w Wieruszowie – dzień 2 

Od godz. 13:00 na stadionie pojawiły się Dmuchańce dla DOROSŁYCH XXL. 

Od godz. 16:00 rozpoczął się Runkayakbike. W parku było można skosztować potraw regionalnych 

przygotowanych przez KGW Teklinów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 250 

 

15 sierpnia 

Konkurs piosenki wakacyjnej 

O godz. 17:00 Młodzieżowa Rada Miejska w Wieruszowie we współpracy z WDK zorganizowała I 

konkurs Piosenki Wakacyjnej. W konkursie wzięło udział 12 uczestniczek. W konkursie wyłoniono 

III główne miejsca, które otrzymały nagrody. Pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

15 sierpnia 

Koncert Adama Snopka 

O godz. 19:00 odbył się koncert Adama Snopka stand-up przy fortepianie. Tego wieczoru muzyka 

zachwyciła wszystkich słuchaczy. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

17 sierpnia 

Wycieczka do Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego WUTW 

Wieruszowscy Seniorzy z Klubu Seniora oraz Wieruszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wy-

brali się na wycieczkę śladami zamków w województwie łódzkim. Seniorzy odwiedzili Zamek w 

Opocznie oraz w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie realizowane przez Fundacja Młodzi Propagują 

Sztukę, jest finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódz-

kiego "ŁÓDZKIE NA PLUS", otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego. 

 

Szacowana liczba uczestników – 50 

 

18-19 sierpnia 

Warsztaty RPG dla dzieci 

Dzieci grały w grę towarzyską opartą na narracji, w której gracze wcielili się w rożne role. Mistrz 

ceremonii Wielki Ropuch przeprowadził dzieci przez całą grę. Czas grania 2.5 do 3 godzin. I grupa- 

18 sierpnia godz. 12:00, II grupa- 19 sierpnia godz. 12:00. Każda grupa liczyła 6 osób 

 

Szacowana liczba uczestników – 12 
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23-24 sierpnia 

Warsztaty w Wyszanowie 

WDK pojechał z kreatywnymi warsztatami do Wyszanowa. Dzieci malowały drewniane chaty. 

Stanęły one na wysokości zadania i wykazały się umiejętnościami artystycznymi. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

27 sierpnia 

Pożegnanie wakacji - Holi Święto Kolorów 

Na Marianka Park  w Wieruszowie odbyło się „Holi Święto Kolorów”. Dzieci rzucały się kolorowymi 

proszkami, jadły watę cukrową oraz tańczyły do muzyki, która była grana przez DJ. 

 

Szacowana liczba uczestników – 250 

 

27 sierpnia 

Koncert „Graphite” 

Na wieruszowskim rynku zagrał zespół z Sycowa. Zespół "GRAPHITE" tworzy grupa pięciu 

przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do grania. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

28 sierpnia 

Koncert „Michał Krawiec” 

W sobotę wybrzmiał ostatni letni, wakacyjny koncert w Manufaktura Smaku - Letnia Strefa Chillout. 

Wystąpił Michał Krawiec w duecie z siostrą Karoliną. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

29 sierpnia 

Warsztaty w Jutrkowie 

Dziś wyruszyliśmy zabawiać dzieci na Dożynkach w Jutrkowie! 

WDK pojechał z warsztatami na Dożynki w Jutrkowie. Odbyły się warsztaty chodzenia na 

szczudłach, rzucania kołem na drewniane byki, bitwy na makarony oraz tworzenia biżuterii. 
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Szacowana liczba uczestników – 100 

 

 

Liczba wydarzeń w sierpień  Szacowana liczba odbiorców 

15 2092 

 

 

WRZESIEŃ 

 

1 września 

Obchody 1 września 

W Wyszanowie odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowe. Uroczystość 

uświetniły delegacje jednostek organizacyjnych Gminy Wieruszów, uczniowie, odczyt Grupy 

Historycznej Gloria Victis oraz występy Amelii Michalczyk i Martyny Domal. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

4 września 

Piknik w Wyszanowie 

WDK zawitał do Wyszanowa na imprezę piknikową zorganizowaną przez KGW-Wyszanów. Podczas 

wydarzenia odbył się konkurs na najpiękniejszy rower.  Na płocie zawisły prace „robakowe”, efekt 

warsztatów z WDK oraz odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii. Projekt dofinansowano w ramach 

Lokalnego Programu Mikrograntów.: Mikrogranty Wieruszów 2021 ze środków Gminy Wieruszów 

oraz Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 - 2030 realizowanego przez Centrum OPUS 

 

Szacowana liczba uczestników – 200 

 

5 września 

Classic Spot - współorganizacja 

Po raz szósty do miasta przyjechali pokazać swoje samochody fani motoryzacji. 

Z projektu „„Age free, czyli wiek to tylko liczba” projekt ze środków „Aktywni+” na lata 2021–2025 

Gmina Wieruszów zaprosiła i gościła Macieja Wisławskiego, pilota i kierowca rajdowego. 

Do działań przyłączyło się KGW Teklinów z małą kawiarenką z pysznym ciastem i kawą. 

Dziewczyny ze Studia Piosenki , Amelia &Martyna. zaśpiewały covery Maanamu. 

Cały plac imprezy był jednym dużym tłem fotograficznym, było klimatycznie, fotogenicznie i 

zjawiskowo. 

 

Szacowana liczba uczestników – 400 

 

14 września 

Rozpoczęcie roku akademickiego seniorów 21/22 WUTW 
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Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swój rok akademicki. Podczas spotkania 

studenci zapisywali się na zajęcia stałe oraz warsztaty, które będą realizowane do końca roku 2021. 

Zaplanowano również wycieczki i piknik integracyjny. 

 

Szacowana liczba uczestników – 80 

 

15 września 

Kurs pierwszej pomocy WUTW 

Uczestnicy WUTW wzięli udział w kursie pierwszej pomocy, który odbył się w Centrum Aktywności 

Społecznej w Wieruszowie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków 

Gminy Wieruszów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

19 września 

Warsztaty śpiewu tradycyjnego 

W budynku WDK odbyły się warsztaty śpiewu prowadzone przez Gabinet Głosu. 

Osoby prowadzące warsztaty przeprowadziły uczestników  przez cały proces otwierania się na nowe 

doświadczenia.  Warsztaty dofinansowano ze środków MKDNiS w ramach Programu Narodowego 

Centrum Kultury EtnoPolska 2021 z projektu " Hej, goście jadą" . 

 

Szacowana liczba uczestników – 30 

 

20 września 

Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup WUTW 

Uczestnicy WUTW wzięli udział w ćwiczeniach na zdrowy kręgosłup. Zadanie współfinansowane 

jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Wieruszów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

24 września 

Wyjazd na Agro Show oraz do Kórnika  WUTW 

Uczestnicy WUTW wzięli udział w Agro Show oraz pojechali do Kórnika zwiedzić zamek. Zadanie 

współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Wieruszów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 20 

 

25 września 

Weselisko i Etno jarmark 

Na wieruszowskim rynku mieszkańcy mogli zobaczyć, jak wyglądało dawne, stare weselisko. 

Inscenizację podczas jarmarku przygotowała grupa Gloria Victis według zapisków etnografa Oskara 

Kolberga. Mieszkańcy poznali historię rowerów z grupą BICYKLE.PL - EVENTY. Odbywały się 

przejażdżki rowerowe oraz wozami konnymi. Można było posmakować tradycyjnych potraw od 

KGW Jutrków, KGW Pieczyska, goście weselni zostali poczęstowani ciastem, które przygotowało 
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KGW Wyszanów. Odbyły się różne warsztaty dla najmłodszych z wycinanki ludowej, rzeźbienia 

drewnianych ptaszków, tworzenia bransoletek, ludzików z kasztanów i prania. W pomoc i organizację 

warsztatów włączyły się szkoły SP nr 1 im. Janusza Korczaka, Oddział przedszkolny w Cieszęcinie, 

SP nr 3 im. JP II, SP Teklinowie.Wydarzenie dofinansowano ze środków MKDNiS w ramach 

Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 z projektu WDK " Hej, goście jadą". 

 

Szacowana liczba uczestników – 400 

 

26 września 

Koncert Andrzeja Grabowskiego 

W WDK odbył się koncert Andrzeja Grabowskiego. Artyście na scenie towarzyszył Piotr Krakowski, 

Piotr Krakowski oficjalnie kompozytor i aranżer wykonywanych piosenek. 

 

Szacowana liczba uczestników – 270 

 

29 września 

Wyjazd do Oleśnicy WUTW 

WDK zrealizował kolejne zadanie z Programu Senior +, wycieczkę do Oleśnicy. Seniorzy zwiedzali 

zabytki oraz miasto.  Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy 

Wieruszów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

Liczba wydarzeń we wrześniu  Szacowana liczba odbiorców 

11 1690 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

8 października 

Teatr dla dzieci 

W Wieruszowskim  Domu Kultury miała miejsce impreza o charakterze dobroczynny dla 

uczestników Akcji  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Polskie Towarzystwo Osób 

Niepełnosprawnych zorganizowało dla dzieci z pobliskich szkół przedstawienie teatralne pt. 

"Tajemnicza Skrzynia". 

 

Szacowana liczba uczestników – 270 

 

9 października 

Wyjazd do Byczyny i biesiada seniorów WUTW 
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WDK zrealizował kolejne zadanie z Programu Senior +, wycieczkę do Byczyny oraz biesiadę w 

Chróścinie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Wieruszów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

22 października 

Finał projektu „Ocalić od zapomnienia”, koncert „Bum Bum Orkestar” 

W WDK odbył się finał projektu „Ocalić od zapomnienia”. Spotkanie rozpoczęło się od 

przedstawienia teatralnego w wykonaniu uczniów SP oraz prezentacji podsumowującej realizację 

projektu. Zaprezentowano również młodzieży mapę "Śladami wieruszowskich Żydów" , która 

powstała w ramach projektu. Wydarzeniem zamykającym finał był występ zespołu „Bum Bum 

Orkestar”, który zachwycił słuchaczy żydowską muzyką. Projekt dofinansowano ze środków 

Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra. 

 

Szacowana liczba uczestników – 200 

 

26 października 

Udostępnienie cyklu rozmów z autorami książek o Wieruszowie 

Wieruszowski Dom Kultury poprosił młodzież z wieruszowskiego liceum o współrealizację 

projektu ''Ocalić od zapomnienia”. Zadaniem młodych ludzi było przeprowadzenie rozmów z 

autorami książek o Wieruszowie, pokazanie ile potencjału i historii drzemie w tak małym miasteczku. 

Realizacji podjęła się grupa uczniów z klas o rozszerzonej historii. Powstał cykl czterech rozmów z 

autorami książek o Wieruszowie, które zostały udostępnione na stronie Wieruszowskiego Domu 

Kultury i YT. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

Liczba wydarzeń w październiku  Szacowana liczba odbiorców 

4 670 

 

 

LISTOPAD 

 

4 listopada 

Warsztaty międzypokoleniowe  WUTW 

W Klubie Seniora spotkali się młodsi ze starszymi w ramach warsztatów międzypokoleniowych z 

projektu Aktywni +. Zaproszono Seniorów i harcerzy do wspólnego stołu oraz sesji fotograficznej. 

 

Szacowana liczba uczestników – 50 

 

9 listopada 

Koncert 10 Tenorów WUTW 
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50 aktywnych seniorów uczestniczyło w koncercie 10 wspaniałych tenorów, z humorystycznymi 

komentarzami Bartosza Kuczyka. Koncert odbył się w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Zadanie 

współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Wieruszów. 

 

Szacowana liczba uczestników – 50 

 

11 listopada 

Historyczny spacer po Wieruszowie 

W Narodowe Święto Niepodległości WDK oraz mieszkańcy wzięli udział w historycznym spacerze 

po Wieruszowie, poznając historię miasta. 

 

Szacowana liczba uczestników – 100 

 

 

27 listopada 

6 Senioralia Regionu Wieruszowskiego WUTW 

Senioralna Regionu Wieruszowskiego to impreza o charakterze cyklicznym. 

Tegoroczne szóste święto Seniorów odbyło się w budynku WDK. Na scenie swoją pasją podzielili 

się lokalni uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystąpił Chór WUTW, swoją poezję przed-

stawił Eugeniusz Toruński oraz Stefania Fiedler. Gwiazdą i gościem wieczoru była niezwykła Joanna 

Bartel, aktorka, artystka kabaretowa. 

 

Szacowana liczba uczestników – 150 

 

Liczba wydarzeń w listopadzie  Szacowana liczba odbiorców 

4 350 

 

GRUDZIEŃ 

 

6 grudnia 

Mikołajki i Jarmark 

Na rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Zimowy Piknik Mikołajkowy w budynku WDK. 

W jarmarku brało udział ponad 40 wystawców. Wszyscy przybyli goście mogli zakupić stroiki, 

zabawki, światełka, sery holenderskie, miody, poduszki, ciasta, dekoracje, swojski chleb itp. Panie z 

KGW zapraszały do degustacji regionalnych potraw. O godz. 16:00 na rynku odbył się koncert 

uczestniczek ze studia piosenki, które zachwyciły wszystkich swoim kolędowaniem. Kolejną atrakcją 

przygotowaną dla mieszkańców było pełne światła przedstawienie Teatru Ognia -  Flow Fire Show. 

Po ulicach Wieruszowa o godz. 16:00 wyruszył przejazd wrakiem Mikołaja. Wrak Mikołaja dotarł 

na Rynek Wieruszowa, gdzie Mikołaj rozdawał wszystkim dzieciom słodycze. O 17:30 w budynku 

WDK miało miejsce przedstawienie „Mikołajki” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
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im. Janusza Korczaka. Na zakończenie imprezy odbył się na rynku pokaz taneczny dzieci. W trakcie 

trwania jarmarku odbyła się również sprzedaż konkursowych aniołów, ciast, zabawek, z których 

zebrane pieniądze zostały przeznaczone na akcję charytatywną dla Nadii Strzały. 

 

Szacowana liczba uczestników –  500 

 

6 grudnia 

Rozstrzygnięcie konkursu na ANIOŁA 

W konkursie wyłoniono III główne miejsca z każdej z trzech kategorii (Przedszkole, Klasy 1-4, Klasy 

5-8, Dorośli) Prace zostały opublikowane na stronie WDK oraz FB. Na konkurs wpłynęło ponad 200 

prac.  Anioły były także tworzone w szczytnym celu i większość z nich została sprzedana podczas 

jarmarku. 

 

23 grudnia 

Kolęda dla nieobecnych 

Nagrano kolędę w Studio WDK, która została zaśpiewana przez 13-letnią uczestniczkę Warsztatów 

Wokalnych. Opublikowano ją na stronie FB WDK oraz stronie wdkwieruszow.pl 

Szacowana liczba uczestników –  100 

 

29 grudnia 

Wycieczka do Wrocławia 

Dzieci pojechały na wycieczkę z projektu Niezwykle zwykłe dzieci. W ramach projektu 

NIEZWYKLE ZWYKŁE DZIECI, zwiedziły Panoramę Racławicką, zasoby Muzeum Narodowego 

oraz Jarmark Wrocławski. Projekt dofinansowano z Fundacji PZU, realizowany z Fundacją Młodzi 

Propagują Sztukę 

 

Szacowana liczba uczestników –  30 

 

Liczba wydarzeń w grudniu  Szacowana liczba odbiorców 

4 630 
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PODSUMOWANIE KALENDARZA IMPREZ 

 

Liczba wszystkich wydarzeń 2021 r. Szacowana liczba odbiorców wszystkich 

wydarzeń 2021 r. 

80 

                                       

9368 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KINA  „SŁOŃCE” 

  

Kino Słońce działa pięć dni w tygodniu, od środy do niedzieli. 

Sala posiada 100 miejsc. Na stronie internetowej kina, www.kinoslonce.pl  można na bieżąco 

śledzić dostępność miejsc i dokonać zakupu biletów. Kino organizuje seanse po za stałymi 

godzinami emisji, dla szkół i przedszkoli. 

Kino w 2021 r. musiało działać w ograniczonej formie z powodu pandemia Covid-19. 

W 2021 roku  odbyło się 226 seansów, sprzedano 8736 biletów (raport roczny sprzedaży biletów) 

 

  

Działalność kina 2021 r. 

Filmy/Bajki Ilość seansów Ilość sprzedanych biletów 

Bajki 111 3146 

Filmy polskie 37 1535 

Seanse 5 dni w tyg. 226  8736 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW 

                     Realizowane projekty na które WDK zdobył dofinansowanie  w 2021 r. 

 

1. „Goście, goście jadą!”, Etno Polska, NCK , 

Dofinansowanie: 10 000 zł 

2. „Ocalić od zapomnienia”, Patriotyzm Jutra, Muzeum Historii Polski,   

Dofinansowanie: 20 000zł 

3. „Niezwykle zwykłe dzieci”, Fundacja PZU, Współorganizacja 

4.  Budżet Obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS", otrzymanych od 

Samorządu Województwa Łódzkiego, Współorganizacja 

5. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” 

na lata 2021 – 2025, Współorganizacja 

6. „Age free, czyli wiek to tylko liczba” projekt ze środków „Aktywni+” na lata 2021–

2025,Współorganizacja 
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7. „Kwiaty w kieszeniach”, Tu mieszkam tu zmieniam. EKO, Santander Fundacja Santander Bank 

Polska, 

Dofinansowanie: 3 000 zł 

8.  „Dzieci SZTUKnięte”, Moje miejsce na Ziemi,  Fundacja Orlen 

Dofinansowanie: 20 000 zł 

9.  Piknik „Odjazd lata”, Program Mikrogranty Wieruszów 2021 z Funduszu Centrum OPUS, 

Współorganizacja 

10.        „Małe kino na poddaszu”, Priorytet I – Modernizacja kin, PISF 

Dofinansowanie: 75 000 zł 

11.  „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

WDK otrzymał 3 tablety oraz 3 komputery 

 

Efekty powstałe z projektów 

 
1. Mapa „Śladami wieruszowskich Żydów”, wersja papierowa oraz elektroniczna na 

https://historiazydow.pl/  - projekt „Ocalić od zapomnienia” 

2. Teledysk Etno Wesele na YouTube WDK, faceboku WDK – projekt  „Goście, goście jadą!”, 

3. Ogródki przed Wieruszowskim Domem Kultury  -  projekt „Kwiaty w kieszeniach” 

4. Sala multifunkcyjna  na poddaszu w klubie seniora – projekt „Małe kino na poddaszu” 

 

                                   ZAJĘCIA STAŁE  DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

 

  Zajęcia prowadzone od styczni do grudnia dla dzieci i dorosłych w 2021 roku . 

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w salach WDK 

 

 

 

lp 

 

Rodzaj zajęć stałych/ 1 raz w tygodniu 

Ilość 

uczestników 

 

1. 

 

Taniec  HIP-HOP 

 

11 

 

2. 

 

Rytmika dla dzieci 

 

11 

 

3. 

 

Studio Tańca Madar dla dzieci 

 

100 

 

4. 

 

Nauka gry na gitarze 

 

 

 

5. 

 

Studio piosenki dla młodzieży 

 

15 

   

https://historiazydow.pl/
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6. Warsztaty wokalne dla dzieci 11 

 

7. 

 

Rysunek dla dzieci 

 

19 

 

8. 

 

Robotyka dla dzieci 

 

20 

 

9. 

 

Projektowanie gier komputerowych 

 

8 

 

10. 

 

Zabawa z literką 

 

10 

 

11. 

 

Aerobik dla dorosłych 

 

15 

 

12. 

 

Joga dla dorosłych 

 

15 

 

13. 

 

Dzieci SZTUKnięte 

 

15 

 Podsumowanie:                                                                                                                                                                                                               250 

 

Podsumowanie zajęć stałych/ raz w tygodniu w 2021 r. 

 

1. Ilość wszystkich zajęć 2021 r. 13 

2. Zajęcia dla dzieci 10 

3. Zajęcia dla młodzieży/dorosłych   3 

4. Liczba uczestników zajęć stałych/ raz w tygodniu 250 

 

DZIAŁALNOŚĆ WIERUSZOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

W roku 2021 WUTW liczy 160 słuchaczy (składki) 

W ramach WUTW funkcjonują zajęcia stałe, wycieczki i zajęcia otwarte. 

 

Zajęcia stałe WUTW/ spotkania tygodniowe w roku 2021 

lp Rodzaj zajęć Liczba osób 

 1. Zajęcia z j. angielskiego 9 

 2. Zajęcia z j. niemieckiego 4 

 3. Zajęcia historia 4 

 4. Zajęcia taneczne 10 

 5. Gimnastyka korekcyjna 27 

 6. Muzykoterapia (chór) 35 

 7. Sekcja brydża sportowego 9 ( zaj. otwarte) 

 8. Psychologia 12 

                                                                                    Podsumowanie: 110 
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Słuchacze WUTW czynnie biorą udział w wielu wydarzeniach na terenie gminy i powiatu, organizują 

wycieczki, wyjazdy, spotkania integracyjne, biorą udział w przeglądach skierowanych do Seniorów. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku brał udział także w badaniach do pracy magisterskiej pt. ”Przeżywanie 

sytuacji pandemicznej przez uczestników UTW w 2021 r.” 

 

                                                   Wydarzenia WUTW w roku 2021 

lp. Wydarzenia Liczba osób 

1. Wykład „Zmiana zaczyna się od każdego” 15 

2. Nordic walking 30 

3. Zakończenie roku 2020/2021 100 

4. Wycieczka do Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego 50 

5 Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup 20 

6. Wyjazd na Agro Show oraz do Kórnika   20 

7. Koncert Andrzeja Grabowskiego   70 

8. Wyjazd do Oleśnicy 100 

9. Wyjazd do Byczyny i biesiada seniorów 100 

10. Warsztaty międzypokoleniowe 50 

11. Koncert 10 Tenorów 50 

12. 6 Senioralia Regionu Wieruszowskiego 150 

                                                                                                      Podsumowanie: 755 

                                                               

 

 

                              Tabela podsumowująca Działalność WUTW w roku 2021 

 

lp Wydarzenia WUTW Ilość wydarzeń 

osób 

1 Zajęcia stałe WUTW 8 

2. Ilość osób uczęszczające na zajęcia stałe 110 

3. Liczba wydarzeń ogółem 12 

4. Liczba wycieczek 4 

5. Ilość uczestników wydarzeń 755 

6. Ilość uczestników wycieczek 270 

7. Ilość zdeklarowanych słuchaczy( składki) 160 
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WSPÓŁORGANIZACJE I WSPÓŁPRACE 

         Wieruszowski Dom Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi. 

 

1. Gmina Wieruszów 

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

3. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie 

4. SH Gloria Victis 

5. Fundacja Młodzi Propagują Sztukę 

6. ZHP Wieruszów 

7. OSP Wieruszów 

8. OSP Podzamcze 

9. Kościół NNMP w Wieruszowie 

10. SP nr 1 Wieruszów 

11. SP nr 2 Wieruszów 

12. SP nr 3 Wieruszów 

13. LO im. M.Kopernika w Wieruszowie 

14. ZSP im. S.Staszica w Wieruszowie 

15. SP Pieczyska 

16. Przedszkole Nr 1 im. Krzysztofa Bezena w Wieruszowie 

17. Przedszkole Nr 2 w Wieruszowie 

18. Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Wieruszowie 

19. Przedszkole Zielony Listek 

20. Przedszkole Mali Odkrywcy 

21. GOSiT 

22. Manufaktura Smaku 

23. Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

24. Family of Wrak Race 

25. KGW Wyszanów 

26. KGW Pieczyska 

27. KGW Jutrków 

28. KGW Podzamcze 

29. WTZ 

30. MOPS 

31. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie 

32. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem „Trampolina” 
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33. WOŚP 

34. Łódzki Dom Kultury 

35. Klub Seniora 

 

 

                                           Zakup wyposażenia WDK w 2021 r. 

                                                               Środki trwałe. 

 

l.p Rodzaj zakupu   Koszt 

 

1. Remont sali widowiskowej (Wymiana elektryki, zakup 

materiałów, oświetlenia, wykładziny robocizna , malowanie, 

zerwanie starych powłok, wykładzina na balkon) 

90 411,00   zł 

2. Cyklinowanie podłogi  8 160,00 zł 

3 Pranie kotar scenicznych      1300,00 zł 

4. Zakup drzwi drewnianych styl loft 4 sztuki   4 700,00 zł 

5. Rolety do okien      425,00 zł 

6. Krzesła bankietowe 120 sztuk      11746,00 zł 

7. Wózek do krzeseł      578,00 zł 

8. Komputer kadry-biuro 3795,00 zł 

9. Wyposażenie Studia Piosenki(mixer, mikrofony, kolumny)   4432,00 zł 

10. Projektor i ruter     3000,00 zł 

11. Klimatyzacja kino   8333,00 zł 

12. Maszyna do popcornu 2285,00 zł 

13. Wyposażenie „Kino na poddaszu”  76 271,00zł 

14. Schody na strych  566,00 zł 

15. Krzesła składane 16 sztuk     445,00 zł 

16. Kable zasilające do sceny     690,00 zł 

17. Stoły do Sali 3 sztuki     1506,00 zł 

                                                                                    Razem: 216 268,00 zł 

 

 

 TABELE PODSUMOWUJĄCE ROK 2021 

 

 

tab.1 Podsumowanie wydarzeń ogółem 2021 roku 

Lp. WYDARZENIA ROKU 2021 Liczba wydarzeń 

1. Koncerty (każdy koncert osobno, zaproszone zespoły i soliści) 17 

2. Teatry i przedstawienia, teatry edukacji 2 

3. Warsztaty (jednorazowe) 11 
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4. Wydarzenia dedykowane dla dzieci 45 

5. Wydarzenia dedykowane dla młodzieży i dorosłych 43 

6. Festiwale i przeglądy 2 

7. Wydarzenia biletowane 2 

8 Imprezy poza siedzibą WDK/ plener 27 

9. Wystawy/wernisaże 3 

10. Rekonstrukcje 1 

11. Realizowane projekty/współrealizacje 11 

12. Współorganizacje i współprace 35 

13. Liczba zajęć stałych WDK 13 

14. Liczba zajęć stałych dla WUTW 8 

15. Wydarzenia wszystkie  dla WUTW 12 

16. Liczba wszystkich wydarzeń WDK 80 

17. Ilość seansów w kinie Słońce 226 

18. Szkolenia i kursy pracowników 5 

 

Tab2. Ilość uczestników oferty WDK 2021 

Lp. Rodzaj wydarzenia Ilość uczestników 

1 Ilość widzów w kinie Słońce 8 736 

2. Ilość uczestników zajęć stałych WDK 250 

3. Ilość uczestników zajęć stałych dla WUTW 110 

4. Ilość uczestników wydarzeń WUTW 160 

5. Wszyscy uczestnicy wydarzeń WDK (szacowana liczba) 9 368 

                                                                                          Ogółem: 18 624 

 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w 2021 roku Dom Kultury działał 

według wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obostrzenia dotyczyły form 

organizacji zajęć, imprez, ilości osób na zajęciach oraz funkcjonowania kina. 


