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SPRAWOZDANIE ROCZNE 

  z przebiegu wykonania planu finansowego 

CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI w PYZDRACH 

za   2015 rok 
 

 
 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 2015 roku otrzymało na swą działalność statutową 
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 279.764,39 zł, 
oraz zaplanowano dochody własne w kwocie 40.765,58 zł. 
 
Na dzień 31 grudzień 2015 roku dochody CKSiP  wyniosły 320.529,97 zł. tj. 
o 279.764,39 zł tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej, 
o  40.765,58  zł tj. 100% dochody własne 
 
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ 
w 2015 roku. 
 

Dz. Rozdział § Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe niezaliczane 
do wynagrodzeń-BHP 

366,08 366,08 100 

921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

69.614,17 69.614,17 100 

921 92109 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

14.696,82 14.696,82 100 

921 92109 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.621,77 1.621,77 100 

921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39.250,00 39.250,00 100 

921 92109 4210 Zakup materiałów 37.264,12 37.264,12 100 

921 92109 4260 Zakup energii, gazu wody 4.546,62 4.546,62 100 

921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 135.255,75 135.255,75 100 

921 92109 4360 Opłaty za usługi 
telekomunikacyjne 

3.181,21 3.181,21 100 

921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 531,55 531,55 100 
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Dz. Rozdział § Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 4430 Ubezpieczenia mienia, różne 
opłaty 

8.732,23 8.732,23 100 

921 92109 4440 Odpisy na ZFŚS 5.469,65 5.469,65 100 

   OGÓŁEM: 320.529,97 320.529,97  

 

Dyrektor  CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2015 roku  powstały   
zobowiązania na ogólną kwotę 485,99 zł, są to zobowiązania  niewymagalne. Termin 
płatności  tych zobowiązań przypada na styczeń 2015 roku. Nie powstały żadne należności. 
 
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 35 
wolontariuszy – uczniów miejscowych szkół – którzy od wczesnych godzin rannych 
kwestowali na terenie pyzdrskiej gminy. W akcję włączyli się również strażacy z OSP Pyzdry, 
którzy dbali o bezpieczeństwo kwestujących. Impreza towarzysząca odbyła się w sali 
widowiskowo- sportowej. Wystąpili różni artyści, głównie lokalni. Prowadzeniem imprezy i 
przeprowadzeniem licytacji gadżetów zajął się konferansjer. Warto dodać, że przedmioty na 
licytację pochodziły od miejscowych instytucji, lokalnych firm i osób prywatnych . Jako 
pierwsza  zaprezentowała się Pyzdrska Grupa Capoeira, która dzięki imitacji walk i akrobacji 
otrzymała gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Choreografia hiphopowa 
uczestników warsztatów tanecznych była rewelacyjna. Maluchy, których instruktorem jest 
Łukasz Mielcarek czują rytm.  Pyzdrskie zumbowiczki, mimo mniejszego niż zwykle składu, 
udowodniły, że fitness jak najbardziej nadaje się na występ sceniczny. Pyzdrska Orkiestra 
Dęta pod batutą nowego kapelmistrza Łukasza Oblizajka zagrała trzy bloki muzyki 
rozrywkowej. Zwieńczeniem niedzielnego wieczoru był koncert zespołu „Akord Nieba”, 
który specjalnie na tą okoliczność przygotował mocny, rockowy repertuar.  
  Wolontariusze w czasie kwesty ulicznej zebrali 5.272,72 zł. Z licytacji gadżetów 
uzyskano kwotę 4.812,80 zł. Sumując wyszło razem 10.085,52 zł.. 

Dzień Kobiet 

 Po raz pierwszy Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zorganizowało 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W niedzielne popołudnie, 8 marca goście przybyli do sali 
OSP w Pyzdrach. 
Gwiazdą pierwszej części spotkania był kabaret EWG czyli Eksportowy Wytwór Gminny 
z Doruchowa. W repertuarze artystów z południowej Wielkopolski znalazły się m.in. 
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przygody członkini Koła Gospodyń Wiejskich, scenki trafnie puentujące relacje damsko - 
męskie oraz konflikt pokoleń w krzywym zwierciadle. Licznie zgromadzona publiczność 
bawiła się świetnie i gromkimi brawami podziękowała artystom za wspaniały występ. 
Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski obdarował każdą z Pań kwiatkiem. Na scenie 
zaprezentowała się również utalentowana młodzież wraz z Anną Wrońską. Uczestnicy 
warsztatów wokalnych zaśpiewali piosenki o kobietach i miłości. Na osłodę dla wszystkich 
kawa i ciasto. 

KATY Ń - ocalić od zapomnienia 

 W niedzielę 12 kwietnia w 75. rocznicę mordu uczczono pamięć ofiar zbrodni 
katyńskiej. W uroczystości wzięli udział członkowie rodzin pomordowanych oficerów 
Wojska Polskiego, Starosta Powiatu Wrzesińskiego, przedstawiciele gminnych władz, służb 
mundurowych, młodzież i mieszkańcy gminy. Miasto Pyzdry przystąpiło do programu 
„KATY Ń… ocalić od zapomnienia” pod patronatem Prezydenta RP. Jego celem było 
uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek 
zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI. Jeden dąb to jedno 
nazwisko z Listy Katyńskiej. W ten sposób poprzez posadzenie dębów – roślinnego symbolu 
siły i niezłomności chcemy upamiętnić heroizm Polaków – ofiar Mordu Katyńskiego. 
 Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, której 
przewodniczył Proboszcz Ryszard Kopczyński wraz z księdzem Lechem Musielskim. W 
homilii podkreślono, że pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej kształtowała w Polsce 
świadomość miłości Boga i Ojczyzny oraz szacunku dla drugiego człowieka. Patetyczny 
charakter Mszy Św. nadały chóry z Środy Wielkopolskiej i Wrześni. Po zakończonej liturgii 
wszyscy w towarzystwie Pyzdrskiej Orkiestry Dętej przemaszerowali na Plac Sikorskiego. 
Kustosz Pyzdr Michał Robert Czerniak rozpoczął uroczystość na Placu Sikorskiego. Tam 
posadzono dęby pamięci, złożono kwiaty i zapalono znicze.  Każda z rodzin poległych 
otrzymała certyfikat - znak upamiętnienia Bohaterów zamordowanych w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje. Głos zabrał również Burmistrz Pyzdr oraz Starosta Wrzesiński. Zgodnie z 
ceremoniałem wojskowym miał miejsce również apel poległych, który poprowadził major 
Grzegorz Schmidt, oddana przez żołnierzy salwa honorowa oraz odegrana na trąbce melodia 
utworu ,,Śpij kolego''. 

 Koncert Jacka Wietrzykowskiego 

 Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach wraz z Biblioteką zorganizowała 
19 kwietnia w sali OSP w Pyzdrach koncert Jacka Wietrzykowskiego. 
 Mimo, że występ miał być koncertem muzyki country, to tak naprawdę artysta 
postanowił go urozmaicić i pokazał, że równie dobrze radzi sobie z muzyką klasyczną. W 
repertuarze znalazły się utwory znanego wokalisty country Alana Jacksona i inne piosenki z 
tego gatunku muzyki, nie tylko w języku angielskim, ale również polskim i rosyjskim. Pośród 
utworów klasycznych pojawiły się ,,Wielka sława to żart''  i  ,,Straszny dwór''. Zgromadzona 
publiczność miała okazję do tego by potańczyć w rytmie country, pośpiewać. 

Rodzinna spartakiada 

 Kompleks boisk sportowych przy ul. Nowoogrodowej, 2 maja zamienił się w miejsce 
rodzinnych zmagań sportowych. Sobotnia impreza rozpoczęła się od wspólnej rozgrzewki. 
Dzieci wraz z rodzicami rywalizowały w różnych zabawach ruchowych przygotowanych 
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przez Animatorów sportu: Michała Żakowskiego i Matusza Gośkę. Marszobieg, sztafeta, rzut 
beretem, ringo czy dmuchanie balona aż pęknie. Impreza sportowa miała na celu 
upowszechnienie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców naszej gminy. Konkurencje 
dostarczyły zarówno uczestnikom zmagań jak i obserwatorom dużo pozytywnych emocji i 
śmiechu. W rolę konferansjera świetnie wcielił się Piotr Dowbusz. Uatrakcyjnieniem 
sportowej spartakiady było malowanie buziek i wspólne grillowanie. W tym dniu nie było 
przegranych. Każda rodzina otrzymała nagrodę i pamiątkowy dyplom. Koszulki oraz plecaki 
otrzymaliśmy od Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. 

Rodzinny Ekologiczny Rajd Rowerowy 

 W Rajdzie Rowerowy wzięło udział 51 drużyn. Po raz pierwszy do jego organizacji 
przyłączył się Urząd Miejski w Pyzdrach, Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach 
oraz Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto". 148 osób w piątkowy poranek, 1 maja 
postanowiło spędzić aktywnie. Na starcie uczestnicy otrzymali koszulki, przypinki i mapę z 
trasą wraz z kartą zadań. Punktualnie o godz. 10:00 pod okiem pyzdrskiej policji wyruszyli z 
boiska szkolnego. Uczestnicy rowerowej eskapady rozpoczęli swoje zmagania  ulicami Pyzdr. 
Dalej ścieżką rowerową do Borzykowa przez Gorazdowo – Borkowo – Pietrzyków – Rataje – 
Dłusk, aż na teren Przystani 
„Pyzdry”, gdzie mogli posilić się kiełbaską z grilla. Każdy brał udział w losowaniu nagród. C
ałości 
towarzyszył pokaz ratownictwa medycznego prowadzonego przez Grzegorza Zaworskiego. 
 W tym roku wśród wielu nagród jakie otrzymywali uczestnicy, znalazły się również 
nagrody od Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”: 150 koszulek, 12 parasoli i 10 linijek 
z kalkulatorem. 
 

Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka 

 Obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja rozpoczęto pod pomnikiem POW i Ofiar 
Katyńskich. W tym dniu również obchodziliśmy Miejsko-Gminny Dzień Strażaka. Delegacje 
związkowe złożyły kwiaty. W intencji Ojczyzny i strażaków odprawiona została uroczysta 
Msza Święta, koncelebrowana przez Ks. Ryszarda Kopczyńskiego Proboszcza Pyzdrskiej 
Parafii w Kościele Farnym. Po nabożeństwie przez miasto przeszedł uroczysty pochód na 
Plac Sikorskiego, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Minutą ciszy uczczono 
pamięć strażaków, którzy służyli swa odwagą i męstwem w szeregach straży, a już odeszli na 
wieczny spoczynek.   Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski wyraził wdzięczność strażakom za 
ich poświęcenie i gotowość niesienia pomocy innym. Potem razem z Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pyzdrach Elżbietą Kłossowską oraz Prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP  Markiem Wardeńskim wręczyli zasłużonym strażakom odznaczenia i wyróżnienia.   
Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe, bowiem tego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w 
Pyzdrach obchodziła swój jubileusz – 115lecie istnienia jednostki. Z tej okazji włodarz gminy 
wraz z  Prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP przekazali na ręce Piotra Sikory i 
Macieja Besera grawer oraz „pierwszy samochód bojowy”. Uczniowie szkół podstawowych z 
Górnych Grądów i Lisewa  przygotowali okolicznościową akademię. Przybyli goście 
wysłuchali krótkiego koncertu Pyzdrskiej Orkiestry Dętej.  Okolicznościową akademię 
przedstawili uczniowie szkoły podstawowej w Lisewie i Górnych Grądach. Pieśni 
patriotyczne zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Zwieńczeniem uroczystości był pokaz sprzętu 
strażackiego. 
 
Inauguracyjny Spływ Kajakowy L ąd-Pyzdry 
 Spływ Kajakowy po Warcie, odbył się 16 maja na trasie Ląd – Pyzdry, zainaugurował 
tegoroczny sezon wodniacki. W wodnej eskapadzie uczestniczyły 94 osoby. Nie zabrakło 
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miłośników kajakarstwa z Pyzdr i miast ościennych. Uczestnicy mieli zapewniony transport 
autokarem z Pyzdr do Lądu. Tam zostali zapoznani z regulaminem spływu. Po kilkunastu 
minutach rozpoczęło się wodowanie kajaków.  Pierwsi kajakarze przypłynęli na przystań 
wodniacką po 3 godzinach. Pod czujnym okiem ratowników wszyscy bezpiecznie dotarli do 
Pyzdr, gdzie czekał na nich poczęstunek. 

Dzień Dziecka 

 Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się przy Zbiornikach Szybskich, gdzie miejscowe 
koło wędkarzy zorganizowało zawody. Nagrodą główną było zdobycie uprawnień 
wędkarskich.  Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i upominki ufundowane przez sponsorów. 
Mogły również zwiedzić samochód strażacki, pomalować sobie buźkę i posilić się grochówką 
przygotowaną przez członków koła. Wczesnym popołudniem, Rynkiem Miejskim zawładnęli 
piraci, którzy zachęcali do wspólnych konkursów i zabaw. Było przeciąganie liny, malowanie 
kredą na asfalcie, budowanie najwyższej wieży z klocków, łowienie ryb, tańce do piosenki 
pirackiej czy robienie baniek mydlanych. Co odważniejszy mógł wystrzelić z pirackiej 
armaty. Każdy uczestnik zabaw otrzymywał słodycze, a zwycięzca konkurencji – upominek. 
Największym powodzeniem cieszyły się dmuchańce, do których ustawiały się okazałe kolejki 
chętnych. Nie mniejsza formowała się przy pani piratce, która malowała buźki najmłodszym 
milusińskim. Specjalnie na tę okazję przyjechała piękna żółta kolejka, która woziła dzieciaki 
ulicami miasta. A i przejazd policyjnym radiowozem stał się nie lada atrakcją. Wszystko to po 
to, aby ten wyjątkowy dzień na trwałe zapadł w pamięć,  
a wspomnienie o nim wywoływało uśmiech na małej twarzyczce. 

 

Noc Świętojańska 

 Impreza została zorganizowana 27 czerwca na przystani w Pyzdrach. Była okazją 
do promocji historii regionu, a tym samym kultywowania wieloletniej tradycji. Impreza 
rozpoczęła się występem wokalnym pyzdrskiej młodzieży. Dla miłośników historii. 
Wielkopolska Grupa Rycerska zaprezentowała pokaz dawnych strojów i ruszyła do walki. 
Publiczność mogła sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku, rąbaniu toporem 
główek kapusty, czy bezpiecznej walce z uzbrojonym przeciwnikiem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty ceramiczne. Ich uczestnicy mogli samodzielnie 
wykonać naczynia z gliny na tradycyjnym kole garncarskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Rudzie Komorskiej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie wystawiły swoje 
rękodzieła. Monika Sitko prezentowała swoje cudeńka. Można było skosztować żywności 
ekologicznej Janiny Saccke, jak również odwiedzić stoisko z ziołami i sakiewkami. Karczma 
Dłusk przygotowała potrawy z lokalnych produktów: pyry z gzikiem, chleb ze smalcem i z 
ogórkiem, chleb z miodem, zalewajkę, gofry i kiełbasę. Zanim to jednak nastąpiło, na scenie 
pojawił się zespół Shannon, który gra muzykę celtycką. Kolejnym elementem imprezy było 
rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański. Jury zgodnie z regulaminem 
dokonano oceny wianków i wyłoniło zwycięzców trzech pierwszych miejsc. W tym roku 
wszystkie wianki zostały nagrodzone. Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na występ 
gwiazdy wieczoru Kapeli Pieczarki, który dał energiczny i żywiołowy koncert. 
Następnie wszyscy przenieśli  się na drugą część przystani. Pyzdrska Konfraternia 
przygotowała inscenizację „Noc Kupały”. Przepięknie tańczące młode panny w białych 
sukniach porwały zgromadzonych na brzeg Warty, gdzie puszczono wianki. Na zakończenie 
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zabawa do północy w rytmach muzyki disco. 

II Festyn ,,Rodzinnie i na trzeźwo''  

 Na boisku szkolnym we Wrąbczynkowskich Holendrach w niedzielę 14 czerwca miał 
miejsce II Festyn ,,Rodzinnie i na trzeźwo” zorganizowany przez Komisję ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Burmistrza Pyzdr. Centrum Kultury również 
włączyło się w organizację tej imprezy. Festyn miał charakter informacyjny i dotyczył 
problematyki zdrowych i odpowiedzialnych zachowań, trzeźwości wśród kierowców, a 
przede wszystkim, rodzinnemu spędzaniu czasu wolnego. Podczas festynu  przeprowadzono 
 zabawy  i  konkurencje  
sportowe, w których mogły brać udział całe  rodziny. Program   artystyczny    przygotowały   
dzieci ze  Szkoły Podstawowej i Przedszkola  we  Wrąbczynkowskich Holendrach. Każdy mó
gł sprawdzić swoje umiejętności w zawodach strzeleckich. W tym samym czasie w stoiskach 
zorganizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrześni, 
Komendę Powiatową Policji we Wrześni i Komisję ds. PiRPA w Pyzdrach można było 
uzyskać pomoc i informację w zakresie profilaktyki zdrowia, przeciwdziałaniu 
uzależnieniom, przemocy domowej oraz zmianach prawnych, które dotyczą uczestników 
ruchu drogowego. Wszyscy obecni mogli także zapoznać się z pracą i wyposażeniem służb 
ratunkowych, ponieważ Szpital Powiatowy we Wrześni i OSP w Pyzdrach zorganizowały 
punkty informacyjne swoich służb. Niewątpliwie największą atrakcją dla dzieci było 
spotkanie z sierżantem Pyrkiem - maskotką Wielkopolskiej Policji i mecz piłki ręcznej, który 
rozegrały absolwentki Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach. Specjalny 
koncert dla wszystkich uczestników spotkania przygotował zespół Akord Nieba. Punktem 
kulminacyjnym festynu było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. ,,Zanim będzie 
za późno – nie uzależnieniom”. 

Wystrzałowe Pyzdry 
    Nazwa imprezy nawiązuje do wydarzeń z 1383r., kiedy to doszło do oblężenia miasta 
przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach Polski broni 
palnej. Odnosząc się do zdarzeń które miały miejsce w tamtych czasach, grupa historyczna 
wraz z Pyzdrską Konfraternią przeprowadziła natarcie na bramę miasta. Tegoroczna impreza 
została połączona ze Świętem Policji, dlatego w kolejnej części widowiska, policjanci z 
Powiatowej Komendy Policji we Wrześni dali ciekawy i emocjonujący pokaz, w którym 
grupa antyterrorystyczna ruszyła w pościg za niebezpiecznymi przestępcami. Funkcjonariusze 
zaprezentowali również swoje uzbrojenie i tresurę psa policyjnego. Nie mogło zabraknąć 
atrakcji dla naszych najmłodszych. Na Rynku pojawiły się m.in. dmuchane zamki, 
symulatory, trampoliny, koniki mechaniczne, kule wodne i wiele innych. Po godz. 19:00 
rozpoczęły się koncerty. Jako pierwsza zaprezentowała się Pyzdrska Orkiestra Dęta, która 
zachwyciła słuchaczy swoim nowym, barwnym repertuarem. Na pyzdrskiej scenie pojawiła 
się również śpiewająca Agata Ratajczyk wraz z towarzyszącym jej chórkiem. W międzyczasie 
rozstrzygnięte zostały zawody strzeleckie, w których nagrodą główną była wiatrówka. I 
miejsce wystrzelił sobie Wojciech Hejna zdobywając 46 pkt. Zaraz za nim uplasowali się 
Zbigniew Antczak – 46 pkt. oraz Janusz Skrzypczak – 43 pkt. Małą porcję hałasu 
przyjemnego dla ucha zaserwowali bębniarze z grupy Drum Work. Po afrykańskich 
brzmieniach na scenie swoje miejsce zajęły wystrzałowe gwiazdy: Kobranocka i duet Bas 
Tajpan & Bob One. Wykonawcy zgromadzili w Pyzdrach sporą publiczność. Wśród tłumów 
znaleźli się fani każdego pokolenia, którzy udowodnili, że potrafią się wspólnie świetnie 
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bawić. 

Przegląd Orkiestr Dętych 

 Już po raz ósmy do Pyzdr zawitały orkiestry. W tym roku z zaproszenia gospodarzy -
Pyzdrskiej Orkiestry Dętej skorzystały dwie orkiestry: Orkiestra Dęta OSP w Słupcy, której 
kapelmistrzem jest Jan Jasiński oraz Sompoleńska Orkiestra Dęta, którą prowadzi Maciej 
Gwóźdź. Przegląd rozpoczął przemarsz ul. Poznańską na Pl. Sikorskiego. Tam też muzycy 
połączyli swoje siły i wspólnie zagrali utwór ,,Orkiestry Dęte'', którym dyrygował Łukasz 
Oblizajek - kapelmistrz gospodarzy. Następną część imprezy stanowiły koncerty. Zespoły 
zaprezentowały repertuar, w którym dominowała zachęcająca wszystkich do wspólnej zabawy 
muzyka rozrywkowa. Zgromadzona publiczność nie tylko miała czego posłuchać, ale także na 
co popatrzeć, ponieważ orkiestrze z Pyzdr i ze Słupcy towarzyszyły sekcje taneczne. Występy 
obfitowały w utwory solowe oraz eksperymenty muzyczne serwowane przez konferansjera 
imprezy Szymona Siudę. Zwięczeniem przeglądu były podziękowania i wręczenie 
pamiątkowych statuetek przez Sekretarz Wiolettę Topór - Mench. 

Plenerowo nad Wartą 
 Impreza „Plenerowo nad Wartą” miała charakter piknikowo-grillowy. Każdy kto miał 
na to ochotę, mógł wrzucić coś na ruszt. Na festynie nie zabrakło lokalnych wyrobów 
Karczmy Dłusk. Pyry z gzikiem oraz domowe ciasta były serwowane na terenie całego 
festynowego placu. Dzieci 
mogły korzystać z dmuchanych atrakcji i przejażdżek ciuchcią.  O godz. 19:00 przed  pyzdrsk
ą  publicznością zaprezentował się uzdolniony muzyk Jacek Wietrzykowski. Na jego 
repertuar złożyły się utwory z różnego gatunku muzyki: country, disco i  muzyki poważnej. 
Na tak dużą frekwencję ogromny wpływ miał jednak występ gwiazdy wieczoru- zespołu 
Toples, który porwał do tańca małych i dużych. Publiczność śpiewała razem z nim hity:  
„Ciało do ciała”, czy „Sąsiadka” a towarzysząca Marcinowi Siegieńczukowi formacja 
taneczna, nie przestawała zadziwiać układami choreograficznymi, pełnymi widowiskowych 
akrobacji. Zabawa rozkręciła się jeszcze bardziej, gdy zespół zaprosił na scenę dwójkę 
ochotników. Mieli oni za zadanie przebrać się w strój Wilmy i Freda Flinstonów. Bajkowi 
przebierańcy towarzyszyli na estradzie liderowi zespołu w utworze „Yabadabadoo”. Grupa 
Toples zwieńczyła swój koncert podziękowaniami, rozdając plakaty 
z autografami i pozując do wspólnych zdjęć. 
Impreza zakończyła się taneczną zabawą pod gwiazdami. 
Dożynki Gminne 
 W sobotę 22 sierpnia barwny korowód dożynkowy w asyście Pyzdrskiej Orkiestry 
Dętej przemaszerował na plac przy remizie OSP w Tarnowej. Uroczystość rozpoczęła się 
dziękczynną Mszą Świętą. Pod sceną stanęły symbole będące uhonorowaniem całorocznego 
trudu rolników - wieniec dożynkowy, miód, chleb oraz kosz z owocami z tegorocznych 
zbiorów. Powitania gości dokonał burmistrz Przemysław Dębski wraz z sołtys wsi Anną 
Jankowską. . Jak tradycja nakazuje podczas obrzędu starostowie dożynek :Marlena 
Kopczyńska i Bartłomiej Jędrusiak, przekazali burmistrzowi chleb, prosząc o sprawiedliwy 
podział, by nikomu go nie zabrakło. Burmistrz podzielił chleb i poczęstował nim przybyłych 
gości oraz mieszkańców gminy. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny 
przygotowany przez mieszkańców wsi. Całość przeplatana była występem kapeli 
folklorystycznej Żegocinianie. Były wiersze, przyśpiewki i tańce. Pojawiła się również 
Pyzdrska Orkiestra Dęta, która zagrała krótki koncert. Podczas uroczystości rozstrzygnięto 
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konkurs na ,,Najładniej przystrojoną zagrodę'', którego zwycięzcą został Cezary Nowicki. 
Zasłużonych rolników nagrodzono statuetkami. Część artystyczną zwieńczył 
fantastyczny występ „Elvisa” (MaciejKryszaka). Udana impreza gminna zakończyła            
się plenerową zabawą taneczną do której zaprosił  zespół EXIT. 
 

XXXIV Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski  
 XXXIV Bieg Kazimierzowski, zorganizowany 30 sierpnia w Pyzdrach zgromadził 
209 zawodników. Niestety nie udało się pobić zeszłorocznego rekordu frekwencji ale świetna 
zabawa, doskonałe humory i wola walki sprawiły, że fakt ten nie był dla nikogo istotny. Dzień 
rozpoczęto od biegów młodzieżowych. W najmłodszej kategorii 7 – 9 lat wśród dziewcząt 
najlepsze wyniki miały: Katarzyna Wałęsa, Zofia Szymańska i Nikola Szulc. Wśród 
chłopców: Nikodem Kot, Kacper Stróżyk i Oskar Mosiński. W grupie 10 – 12 lat wśród 
dziewcząt zwyciężyły: Martyna Świerszcz, Samanta Wajnert i Marika Goździewicz, a wśród 
chłopców: Nicolas Kleinschmidt, Maciej Gorzelany i Mateusz Krukowski. Na czele w 
najstarszej grupie 13 – 15 lat wśród dziewcząt znalazły się: Marika Majewska, Natalia 
Zalewska i Anita Ponto, a wśród chłopców: Kamil Pilarski i Michał Bisiorek. Wspomniana 
wyżej młodzież otrzymała sportowe nagrody rzeczowe. 
 Bieg główny wystartował o godz. 11:00. Kobiety miały do pokonania jedno okrążenie 
– dystans 5 km, a mężczyźni dwa -10 km. Trasa biegu niezmiennie biegła od Rynku poprzez 
ulice osiedla aż do zbiorników szybskich i z powrotem. Na najwyższym stopniu podium w 
kategorii mężczyzn stanęli: Adam Nowicki ( 0:30:28 ), Paweł Olijnyk ( 0:31:25 ) i Sergii 
Krovalaidis ( 0:33:53 ). Wśród kobiet najszybszymi zostały: Iulia Diatlova ( 0:18:30 ), Natalia 
Nagirniak( 0:18:41 ) oraz Svitlana Olijnyk ( 0:18:42 ). Dla najlepszych biegaczy 
przygotowano nagrody pieniężne oraz voucher-y do sklepów Decathlon. Wyróżniono także 
sprawnych inaczej: Wojciecha Kłopockiego, Marka Pieniężnego, Jarosława Niwiada, 
najmłodszego i najstarszego biegacza: Macieja Lacha i Elżbietę Czerniak oraz najlepszą 
uczestniczkę i najlepszego uczestnika z gminy Pyzdry: Justynę Jankowską i Tomasza 
Wrońskiego. Każdy z uczestników został 
udekorowany medalem przez Burmistrza Pyzdr, Przemysława Dębskiego i Radnych Rady Mi
ejskiej w Pyzdrach, Lechosława Sulkowskiego  oraz Andrzeja Łyskawę. 
 Już dziś zapraszamy wszystkich na przyszłoroczne starcie, które będzie XXXV, 
jubileuszowym biegiem. 
 

  Święto odzyskania Niepodległości  
 11 listopada 1918 roku jest dla nas Polaków szczególną datą. Ten dzień uważany jest 
za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. W tak ważnym dla nas dniu czcimy pamięć 
tych, którzy polegli. 
 Celebrowanie obchodów rozpoczęto od Mszy Św. za Ojczyznę w kościele farnym, 
którą odprawili ks. Proboszcz Ryszard Kopczyński wraz z ks. Lechem Musielskim. Po 
nabożeństwie wszyscy zebrani udali się pod Pomnik  Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości. Uczestnicy obchodów śpiewali pieśni patriotyczne oraz 
wysłuchali inscenizacji przygotowanej przez gimnazjalistów. W rolę narratora wcielił się 
Michał Czerniak – dyrektor muzeum. Uroczystość swą obecnością zaszczycił Władysław 
Reymont, który  powitał mieszkańców Pyzdr. W swoim płomiennym wystąpieniu wezwał 
wszystkich do kultywowania pamięci o bohaterach walczących o niepodległość naszej 
ojczyzny. W rolę noblisty wcielił się dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach -
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 Roman Dreżewski. 
 Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski oddał hołd pyzdrskim Peowiakom i podkreślił, 
abyśmy pielęgnowali i przekazywali kolejnym pokoleniom pamięć o polskich patriotach, 
również tych pomordowanych w trakcie II wojny światowej przez okupanta sowieckiego i 
hitlerowskiego. - Spotykamy się, aby podziękować za wolną i niepodległą Ojczyznę - oznajmił 
włodarz gminy. 
Przedstawiciele samorządu i delegacje związkowe przy dźwiękach werbli złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Ofiar Katyńskich. 
 W ramach Pikniku Niepodległościowego zaproszono wszystkich zebranych do 
obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „POW w  Pyzdrach” oraz do skosztowania gorącego 
barszczyku 
z franciszkańskimi rogalikami. Kolejny punkt uroczystości stanowiła gra miejska,  w której 
Gimnazjaliści w zamian za prawidłowe odpowiedzi na zadawane pytania nagradzali 
mieszkańców i przybyłych gości biało-czerwonymi chorągiewkami i certyfikatami. 
 Nawiązując do podziękowań wyrażonych w dniu wczorajszym przez Burmistrza 
Pyzdr, serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wczorajsze 
obchody Święta Niepodległości, szczególnie młodzieży i gronu pedagogicznemu. 

Jarmark Bożonarodzeniowy  

 Alternatywną i zdrowszą formę przedświątecznego szaleństwa zaproponowało 
mieszkańcom Centrum Kultury. Każdy, kto wczoraj przybył na Jarmark Bożonarodzeniowy 
mógł nie tylko poczuć magię zbliżających się świąt, ale też zakupić oryginalne podarki dla 
najbliższych i niepowtarzalne dekoracje. Dla dzieci był to czas na zabawę pełną 
niespodzianek. 
 Świąteczna impreza odbyła się w sali widowiskowo-sportowej. Przestronny obiekt 
spełnił nasze oczekiwania. W tym samym miejscu i czasie przeprowadziliśmy zarówno 
kiermasz handlowy, jak i wesołą zabawę dla najmłodszych. Dorośli mogli wybierać prezenty 
dla najbliższych i szukać prostych dekoracji, by ich dom stał się przytulny i radosny na 
święta. Pomysłów i inspiracji było mnóstwo. Od papierowych choinek, artystycznych 
bombek czy gipsowych aniołków, po kubki ręcznie malowane, cuda z pszczelej pasieki, 
ubrania i biżuterię. Słowem – dla każdego coś fajnego. Nie sposób wszystkiego wymienić. 
Wystawcy zaoferowali przedmioty z duszą. Niektórzy dostali się do naszych serc przez 
żołądek serwując swoje kulinarne specjały. A jeszcze inni nakłonili nas do okazywania serca i 
wsparcia potrzebujących. Chyba wszyscy poczuliśmy magię nadchodzących świąt, 
podkreśloną muzycznym akcentem orkiestry i uczestniczek zajęć wokalnych. 
 Ogromne emocje z pewnością udzieliły się też najmłodszym. Zabawy z animatorami, 
szaleństwa na dmuchańcach, przytulasy z bajkową maskotką, a na koniec wizyta Mikołaja. 
Wyjątkowego gościa wywołały przedszkolaki. Przybył ze swoimi pomocnikami, a każde 
dziecko mogło mu wyszeptać na ucho swoje życzenie. Wszystko uwiecznione zostało na 
fotkach. 
 Dopełnieniem imprezy było zapalenie iluminacji świetlnej w centrum miasta. Zabłysła 
piękna choinka, gigantyczny mikołaj z prezentem oraz elementy dekoracyjne na lampach 
stylowych i urzędzie.  

2) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

Pozalekcyjne zajęcia: 
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- warsztaty wokalne, 
- nauka tańca dla dzieci (Pyzdry, Pietrzyków, Górne Grądy i Ruda Komorska) 
- 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 
 W tym roku Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach przygotowało obfitą w 
atrakcje, ofertę spędzenia wolnego czasu dla dzieci z naszej gminy. Frekwencja 
„feriowiczów” przewyższyła oczekiwania organizatora.  
 Oprócz beztroskich zabaw przy grach planszowych, w minibilarda czy piłkarzyki, 
dzieciaki zmagały się z konkurencjami tanecznymi i sportowymi na xboksie. Najważniejszym 
zadaniem organizatorów było przedstawienie dzieciakom zasad bezpieczeństwa, które 
szczegółowo omówił Kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach - Przemysław Kucz.  
 Były warsztaty plastyczne na których podopieczni wykonali małe dzieła sztuki z gliny. 
Warsztaty strzeleckie poprowadził Roman Wasilewski. Dla rozruszania się – zumba kids oraz 
mecz piłki nożnej. Tomasz Frankowski, przedstawił projekcje swoich wędrówek po 
bezdrożach. Równie ciekawą i ekscytującą pozycją programu zimowych spotkań była 
wycieczka do „Chatki Ornitologa” we wsi Białobrzeg. W nagrodę za czynny udział w 
zajęciach, nasi milusińscy pojechali do kina w Zagórowie i do Jarocina na basen. Oba 
wyjazdy zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Muzyczne warsztaty dla orkiestry 

 Pyzdrska Orkiestra Dęta wzięła udział w I Impresjach Muzycznych zorganizowanych 
w ostatni weekend ferii w Kościelcu. Mimo, że orkiestra wielokrotnie grała na impresjach 
w różnych miastach i sama takowe od kilku lat organizuje, to te na które zaprosiła ich Gminna 
Orkiestra Dęta z Kościelca były inne niż wszystkie, bo połączone z warsztatami.  
 Muzycy przez 2 dni pracowali nad zupełnie nowym repertuarem: w sekcjach pod 
czujnym okiem doświadczonych instruktorów oraz na wspólnych próbach. 
 Zwieńczeniem ciężkiej pracy był koncert galowy, któremu towarzyszyła grupa 
mażoretek, działająca przy pyzdrskiej orkiestrze oraz wokalista - Łukasz Gątarczyk. Impresje 
były okazją nie tylko do ciężkiej pracy i rozszerzenia repertuaru, ale także do wymiany 
doświadczeń, nawiązania nowych znajomości oraz do miłego spędzenia czasu ostatnich dni 
ferii. 

Półkolonie 

  Centrum Kultury w Pyzdrach co roku organizuje dla dzieci wakacje w formie 
półkolonii. Również i w tym roku wiele się działo, było wesoło, sportowo i edukacyjnie. W 
bogatym programie skierowanym dla najmłodszych mieszkańców gminy i miasta, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Quizy, warsztaty plastyczne, garncarskie, taneczne, muzyczne, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wypoczynek zaczęliśmy od zabaw integracyjnych. 
Następnie dzieciaki odwiedziły strzelnicę sportową, gdzie brały udział w zawodach specjalnie 
dla Nich przygotowanych. W Pyzdrskiej OSP mogły zapoznać się z tajnikami pracy strażaka. 
Rozegrano również mecz piłki nożnej na Orliku oraz mecz tenisa stołowego. Nie zabrakło 
zabaw edukacyjnych dla naszych milusińskich. Jedną z nich był m.in. quiz o Brazylii i 
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Francji. Uskutecznialiśmy piesze spacery na plac zabaw „Kubuś” oraz kompleks boisk 
sportowych. W ramach zajęć artystycznych, podopieczni tworzyli biżuterię, malowali sobie 
nawzajem buzie i składali origami. Uczestnicy zajęć muzycznych i tanecznych – zumba, w 
nagrodę za czynny udział w zajęciach, nagrodzeni zostali pysznymi lodami. Kiedy pogoda nie 
dopisywała oglądaliśmy filmy edukacyjne. W dwóch ostatnich tygodniach odwiedziliśmy 
Posterunek Policji i Muzeum w Pyzdrach. Dodatkowymi atrakcjami półkolonii  były 
wycieczki do kina, McDonald's, na basen, do Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie oraz do 
Chatki Ornitologa w Białobrzegu. 

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.  
 
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. Organizowane również są turnieje sportowe dla 
dzieci i dorosłych. We współpracy z pyzdrskim kołem Polskiego Związku Wędkarskiego 
zorganizowano zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka. 
 

 

 
 


