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INFORMACJA 
  o przebiegu wykonania planu finansowego 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
za   I półrocze 2013rok 

 
 Podstawowym celem  Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach są działania 
kulturalne, do których należą: organizacja okolicznościowych spotkań, imprez 
świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego dla dzieci i młodzieży, konkursów muzycznych, imprez sportowych, 
promocji Gminy Pyzdry 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 2013 roku otrzymało na swą działalność 
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 
kwocie 250.000,00 zł, oraz zaplanowano dochody własne w kwocie 14.524,98 zł. 
 
Na dzień 30 czerwiec 2013 roku dochody CKSiP  wyniosły 139.529,98 zł. tj. 
� 125.005,00 zł tj. 50,00% otrzymanej dotacji podmiotowej, 
�  14.524,98 zł tj. 100% dochody własne 
 
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów 
/wydatków/ w I półroczu 2013 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

500,00 0,00 0 

921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

65000,00 29814,00 45,86 

921 92109 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

14000,00 5696,01 40,68 

921 92109 4120 Składki na Fundusz Pracy 2200,00 730,44 33,20 

921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000,00 9830,00 24,57 

921 92109 4210 Zakup materiałów 39324,98 21286,45 54,12 

921 92109 4260 Zakup energii,gazu wody 7000,00 2644,75 27,78 

921 92109 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 246,00 49,20 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 82830,00 31831,19 38,42 

921 92109 4350 Zakup usług internetowych 1650,00 730,62 44,28 

921 92109 4360 Opłaty za usługi telefonii 
komórkowej 

2920,00 1350,63 46,25 

921 92109 4370 Opłaty za usługi telefonii 
stacjonarnej 

800,00 413,27 51,65 

921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 1003,00 50,15 

921 92109 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

3000,00 1661,75 55,39 

921 92109 4440 Odpisy na ZFŚS 2300,00 0,00 0 

921 92109 4700 Szkolenia pracowników 500,00 0,00 0 

   OGÓŁEM: 264.524,98 107.238,11  
 

Dyrektor  CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2013 roku  powstały   

zobowiązania na ogólna kwotę 3.032,30 zł. Termin tych zobowiązań przypada na 

lipiec 2013 roku. Nie powstały żadne należności. 

 

Informacja z działalności Centrum Kultury Sportu  
i Promocji w Pyzdrach 

w pierwszym półroczu 2013 roku. 
 
 

 
 Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja 

kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności 

kulturalnej, promocja gminy i rozwój działalności sportowej. 

 Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji 

imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie, prowadzeniu świetlic i 

ognisk artystycznych oraz sekcji sportowych, działalności promocyjnej (prowadzenie 

strony internetowej, opracowywanie ulotek i folderów), współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.  

 

I.  Kultura i  Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

1) Organizacja imprez kulturalnych 



 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

  Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach powstał sztab liczący 18 

wolontariuszy – uczniów miejscowych szkół – którzy od wczesnych godzin rannych 

kwestowali na terenie pyzdrskiej gminy. Impreza towarzysząca odbyła się w sali 

widowiskowo- sportowej. Wystąpili różni artyści, głównie lokalni. Prowadzeniem imprezy i 

przeprowadzeniem licytacji gadżetów zajął się Doniu. Warto dodać, że przedmioty na 

licytację pochodziły od miejscowych instytucji i firm. Jako pierwsi zaprezentowali się 

uczestnicy WTZ z Rudy Komorskiej, którzy zawsze uświetniają swoją obecnością finały 

WOŚP. Potem przyszła kolej na najmłodszych artystów – dzieci ze szkół podstawowych z 

Pyzdr i Rudy Komorskiej. Maluchy zaprezentowały wiązankę taneczną w stylu hip-hop, za co 

zostali nagrodzeniu gromkimi brawami. Instruktorem 

 i choreografem dwóch grup tanecznych, działających przy Centrum, jest Łukasz Mielcarek. 

On również wystąpił podczas finału, tym razem z uczestnikami zajęć tanecznych z Wrześni. 

Zaprezentowali gorącą salsę. Wrzesiński Zespół A Magia do Quilombo, pod przewodnictwem 

Marcina Maćkowiaka, pokazał niezwykle energiczny i dynamiczny pokaz capoeiry, który 

zawierał wiele elementów realnej walki i samoobrony, w tym akrobatyczne ewolucje, 

kopnięcia i obalenia. Taneczną część artystyczną zakończyła Zumba. Pyzdrskie uczestniczki 

wsparte przez koleżanki z Wrześni zademonstrowały choreografię, będącą połączeniem tańca 

i aerobiku. 

Jak to przy finale WOŚP bywa, nie mogło zabraknąć koncertu pyzdrskiej orkiestry. Muzycy 

zagrali drugi koncert pod batutą nowego kapelmistrza. Mimo krótkiego czasu na 

przygotowanie repertuaru wypadli świetnie. Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu V-

UNIT, który wystąpił z Doniem. 

 Kwota zebrana podczas tegorocznego finału, jest o niespełna dwa tysiące mniejsza, 

w porównaniu do ubiegłego roku. Wolontariusze w czasie kwesty ulicznej zebrali 4.992, 57. 

Z licytacji gadżetów uzyskano kwotę 950 zł. Sumując wyszło razem 5.942,57. 

 

 

Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka 

 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja oraz  Miejsko – Gminny 

Dzień Strażaka odbył się w tym roku w koście farnym. Przedstawiciele samorządu, 



delegacje związkowe, poczty sztandarowe, strażacy i młodzież szkolna w strugach 

deszczu przeszli z miejscowej remizy do świątyni. Ks. Ryszard Kopczyński odprawił 

uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i strażaków. Uroczystość stała się również 

wspaniałą okazją do refleksji nad szlachetną służbą i poświęceniem strażaków. Minutą 

ciszy hołd oddano druhom i druhnom, którzy służyli społeczeństwu swoją odwagą i 

męstwem, a odeszli już na wieczny spoczynek. Słowa uznania i serdecznych 

podziękowań w stronę zgromadzonych strażaków skierował Krzysztof Strużyński, 

burmistrz Pyzdr. Potem razem z Markiem Wardeńskim, prezesem Miejsko-Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wręczył zasłużonym strażakom odznaczenia 

i wyróżnienia. Okolicznościową akademię przedstawiły uczniowie szkoły 

podstawowej w Lisewie i Górnych Grądach. Pieśni patriotyczne zagrała Pyzdrska 

Orkiestra Dęta. Zwieńczeniem uroczystości był przemarsz na rynek i złożenie 

kwiatów pod pomnikiem POW i ofiar mordu katyńskiego. 

Inauguracja Sezonu Wodniackiego 

 XI Regionalny Amatorski Spływ Kajakowy, zorganizowany 4 maja na trasie Ląd 

– Pyzdry, zainaugurował tegoroczny sezon wodniacki. Został połączony z plenerową 

imprezą ,,Szanty nad Wartą'', która odbyła się na przystani wodniackiej w Pyzdrach. 

 Udział w wodnej eskapadzie wzięło 180 osób. Najliczniejszą załogą była ekipa z 

Wrześni. Nie zabrakło oczywiście miłośników kajakarstwa z Pyzdr i Słupcy. Wszyscy mieli 

zapewniony transport autokarami do Lądu. Tam zostali zapoznani z regulaminem spływu. Po 

kilkunastu minutach rozpoczęło się wodowanie kajaków. Wszyscy bez problemów dotarli do 

Pyzdr.  

Witał ich pirat, zapraszając tym samym do wzięcia udziału w szantowej imprezie. Wodniacy 

najpierw konsumowali kulinarnych specjałów lokalnej kuchni - grochówki i karkówki. 

Potem, razem z przybyłymi mieszkańcami Pyzdr, wysłuchali koncertu zespołu Cztery Refy. 

W czasie trzygodzinnego występu muzycy zaprezentowali autorskie piosenki zainspirowane 

muzyką ze świata starych żaglowców oraz popularne szanty z pokładu w wersjach 

oryginalnych i tłumaczeniach. Zespół grał na instrumentach tradycyjnych, takich jakich 

często używali marynarze. Poprzez muzykę i słowa piosenek starał się przekazać publiczności 

wszystko to, co dalekie od lądu i jego spraw. Szkoda tylko, że frekwencję zapewnili prawie 

wyłącznie uczestnicy spływu. 



Nie zabrakło też konkursów dla dzieci i dorosłych. Wiele emocji wywołało przeciąganie liny i 

rzut kaloszem. 

 

Średniowieczna Noc Świętojańska  

 Średniowieczna Noc Świętojańska została zaplanowana na 29 czerwca. Jej założeniem 

była promocja historii regionu i kultywowania wieloletniej tradycji. Pierwsza część stanowić 

miała inscenizację średniowiecznej osady rycerskiej, połączonej z obrzędem kupalnym. 

Program działań obejmować miał pokazy walk, rzemiosł oraz konkursy i zabawy 

średniowieczne. Potym zaplanowano rekonstrukcję obrzędowości dawnych Słowian.  

 Na drugą część imprezy zaplanowano koncert zespołu muzyki celtyckiej Beltaine oraz 

pokaz ognia Zmierzch Elfów. 

 W związku z organizacja imprezy ogłoszono konkurs na najładniejszy wianek 

świętojański. 

Z uwagi na trwającą powódź  i tym samym zalanie przystani wodniackiej imprezę przełożono 

na 20 lipca. 

 

2) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 

Pozalekcyjne zajęcia: 

- warsztaty wokalne, 

- warsztaty fotograficzne, 

- nauka tańca dla dzieci (Pyzdry, Pietrzyków, Górne Grądy i Ruda Komorska) 

- zajęcia fitness 

- nauka języka angielskiego  

- nauka gry na instrumentach dętych (działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej) 

- sekcja tenisa stołowego. 

W celu realizacji w/w zadań wyasygnowano środki finansowe w budżecie Gminy i 

Miasta Pyzdry z Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 



Ferie zimowe 

Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez CKSiP na nudę nie 

narzekały. Brały udział w licznych zabawach, zajęciach tematycznych i 

wyjazdach. 

 Założeniem zajęć było oderwanie dzieciaków od komputera, w tym gier i 

facebooka. Owszem w programie znalazły się gry, ale głównie edukacyjne, 

zręcznościowe  

i wymagające logicznego myślenia oraz zaangażowania wyobraźni dziecka. 

Były one przerywnikami między zajęciami tematycznymi. Na początek dzieciaki brały 

udział w zajęciach lekkoatletycznych i turniejach piłki nożnej. Ciekawym spędzeniem 

wolnego czasu były też zawody strzeleckie. Te pierwsze zostały przeprowadzone 

dzięki współpracy z kilkoma nauczycielami wychowania fizycznego, a te drugie z 

miejscowym kołem LOK. Zajęcia capoeiry, organizowane w Pyzdrach po raz 

pierwszy, spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Dzieciaki szybko zintegrowały się 

z zespołem A Magia do Quilombo z Wrześni. Chętnie brały udział we wszystkich 

zadaniach.  

Najbardziej wychodziły im akrobatyczne ewolucje, kopnięcia i obalenia. Nie zabrakło 

też elementów realnej walki i samoobrony. Być może uda się założyć pyzdrską grupę 

capoeiry, która rozwinie się tak jak UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo. 

Zainteresowane dzieci i młodzież już mogą zgłaszać nam chęć uczestniczenia w 

zajęciach capoeiry.  

Będą one bowiem kontynuowane również po feriach. Zainteresowaniem cieszyły się 

też zajęcia plastyczne. Techniką decoupage zaciekawiliśmy nie tylko dziewczynki,  

ale i chłopców. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia był wyjazd na basen do Jarocina.  

W drugim tygodniu dzieciaki oprócz gier edukacyjnych i sprawnościowych miały 

zaproponowane intensywny kurs nauki tańca hip-hop. Z najważniejszymi zadaniami 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zapoznały się podczas zajęć z 

ratownikiem medycznym. Fajnie wypadły też zabawy z angielskim na wesoło. 

Zwieńczeniem ferii był wyjazd do kina. 



Wsparcia finansowego udzieliła Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Miejskim.  

Wakacje 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach wystąpiło z oferta wakacyjną dla 

dzieci 

i młodzieży z terenu gminy i miasta. W ofercie znalazły się zajęcia tematyczne: 

wokalne, taneczne, plastyczne, gry i zabawy edukacyjne, a także zajęcia sportowe na 

kompleksie Orlik 2012. Przewidziano również wycieczki, będące nagrodą za aktywne 

uczestnictwo 

w zajęciach, w atrakcyjne miejsca Wielkopolski. 

 

 

II Promocja Gminy 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach podejmuje również działania 

promocyjne, które polegają na aktualizacji strony internetowej gminy i konta gminy na 

facebooku. Prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i relacje dziennikarskie. 

Wydano kalendarz ścienny, promujący najpiękniejsze miejsca gminy. Centrum 

ogłosiło konkurs fotograficzny ,,Pyzdry w obiektywie''. 

 

 

III Sport i rozwój kultury fizycznej 

Centrum realizuje również zadania związane z rozwojem sportu na terenie gminy. 

W tym celu podejmowana jest współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego 

oraz animatorami sportu na obiekcie Orlik 2012. Organizowany jest Halowy Turniej 

Piłki Nożnej, oraz inne turnieje sportowe dla dzieci i dorosłych. We współpracy z 

pyzdrskim kołem Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowano zawody 

wędkarskie z okazji dnia dziecka. 

 

 
 


