Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2011 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o przebiegu wykonania planu finansowego

CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI w PYZDRACH
za 2011rok

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 2011 roku otrzymało na swą działalność statutową
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 452.193,53 zł,
Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody CKSiP wyniosły 452.193,53 zł. tj. 100%
otrzymanej dotacji podmiotowej
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów
/wydatków/ w 2011 roku.
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Dyrektor CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2011 roku nie powstały
zobowiązania oraz niepowstały żadne należności za 2011 rok.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury powstała
poprzez połączenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Działu Promocji Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. 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

- IV Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych
W celu organizacji imprezy zakupiono m.in. artykuły spożywcze i okolicznościowe
statuetki, a także wynajęto profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie i oświetlenie),
konferansjera i zespół muzyczny. Zakupiono również usługę porządkową i dostarczenie
energii elektrycznej. Realizacja zadania była w całości finansowana z budżetu Centrum.
IV Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych, zorganizowane 30 kwietnia na pyzdrskim Rynku,
zainaugurowały sezon wiosenno-letnich imprez plenerowych. Tegoroczna edycja muzycznego
spotkania przypadła w 110 rocznicę istnienia pyzdrskiej orkiestry dętej.
Impresje wpisały się już na stałe w harmonogram imprez odbywających się w naszej gminie.
Są one ciekawą formą rozrywki dla mieszkańców, ale i pouczającym spotkaniem dla samych
muzyków. Moją oni bowiem możliwość posłuchania innych orkiestr, porównać swój poziom
muzyczny, co w konsekwencji prowadzi do wyciągnięcia wniosków i podwyższania muzycznych
poprzeczek. I tak z zaproszenia organizatorów skorzystały: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni, Orkiestra Dęta OSP ,,Quantum'' w Rychwale,
Orkiestra Dęta OSP w Środzie Wielkopolskiej oraz Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie.
Niezwykle efektownie wypadło wejście orkiestr na Rynek. Przemarsz był jedną z lepszych okazji do
prezentacji wszystkich sekcji. Szczególne wrażenie robiły poruszające się z wielką gracją mażoretki.
Potem muzycy wspólnie odegrali Hymn OSP RP, Barkę i marsz – Orkiestry Dęte. Najbardziej
widowiskowe były musztry paradne w wykonaniu wrzesińskiej i rychwalskiej orkiestry.
Po nich rozpoczęły się indywidualne popisy przedstawicieli pięciu miast. W repertuarze znalazły się
nie tylko utwory tradycyjnie, ale i przeboje muzyki rozrywkowej, które najbardziej podobały się
zgromadzonej publiczności. Zwieńczeniem impresji było wręczenie przez burmistrza Pyzdr
Krzysztofa Strużyńskiego pamiątkowych statuetek. Nie obyło się też bez zabawy tanecznej
z zespołem ,,System'', która potrwała do godziny 24.00.

− Święto Konstytucji 3 Maja i Miejsko-Gminny Dzień Strażaka

W celu organizacji imprezy zakupiono m.in. usługę porządkową, związaną
z przygotowaniem obiektu sali widowiskowo-sportowej (rozłożenie wykładziny, zwiezienie
dekoracji, usługę konferansjera oraz wypożyczono stroje narodowe z teatrów. Realizacja zadania
w całości była finansowana z budżetu Centrum.
Uroczystość z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji oraz Miejsko-Gminny

Dzień Strażaka została zorganizowana 3 maja w sali widowiskowo-sportowej. Wcześniej
przedstawiciele pyzdrskiego samorządu i delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem
POW, a także brały udział we mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny i strażaków. Święto
Strażaka przynosi wiele refleksji. Dawniej praca strażaków - ochotników polegała prawie
wyłącznie na gaszeniu pożarów. Dziś strażackie samochody ratownicze wyjeżdżają nie tylko do
pożarów, ale także do wypadków komunikacyjnych i budowlanych oraz zwalczają skutki powodzi.
Aby praca strażaków była bezpieczna, wyposaża się jednostki w coraz bardziej nowoczesny sprzęt.
Strażacka, ochotnicza służba społeczna jest bardzo potrzebna. Cieszy więc fakt, że w pyzdrskiej
gminie jednostki OSP działają tak prężnie. Wyrazem uznania za całokształt pracy, mającej na celu
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, było wręczenie prezesom srebrnych monet
błogosławionego Jana Pawła II. Monety te wręczone zostały też burmistrzowi Pyzdr Krzysztofowi
Strużyńskiemu, wieloletniemu prezesowi Miejsko-Gminnego ZOSP w Pyzdrach oraz Markowi
Wardeńskiemu – obecnemu prezesowi związku. M. Wardeńskiemu, jako przedstawicielowi braci
strażackiej, wręczono też bukiet kwiatów. Był on dodatkiem do życzeń, aby pełniona przez nich
społecznie powinność przynosiła satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków i ludzką
wdzięczność.

− Powitanie lata
Pyzdrskie powitanie lata rozpoczęło cykl wakacyjnych imprez kulturalno-sportowych.
Było ono połączeniem Powiatowego Święta Policji i Nocy Świętojańskiej. Plenerowe
przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki współpracy Centrum Kultury Sportu i Promocji
z Urzędem Miejskim w Pyzdrach i Komendą Powiatową Policji we Wrześni. Wsparcia
finansowego udzieliła Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W celu realizacji przedsięwzięcia zakupiono m.in. artykuły spożywcze, okolicznościowe
statuetki, naczynia plastikowe. Wynajęto też profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie,
oświetlenie), i agregat prądotwórczy oraz zakupiono usługę porządkową związaną
z przygotowaniem terenu (koszenie trawy, transport ławek, krzeseł i namiotów). Wymienione
pozycje były finansowane z budżetu Centrum. W ramach przyznanego wsparcia Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła usługę związaną
z przeprowadzeniem animacji dla dzieci i dorosłych, konferansjerkę, pokaz Fire show oraz występ
zespołu szantowego Johny Roger.

Impreza nazwana Pyzdrskim powitaniem lata to inauguracja letnich imprez kulturalnosportowych, organizowanych te terenie gminy Pyzdry. Tegoroczne Powitanie lata składało
się z dwóch części, które nawzajem się przeplatały – Powiatowego Święta Policji i Nocy
Świętojańskiej. O ile pierwsza część miała na celu prezentację codziennej pracy policji oraz
prewencję związaną z bezpieczeństwem, to druga nawiązywała do tradycji Święta Kupały.
Festyn został oficjalnie otwarty przez Burmistrza Pyzdr Krzysztofa Strużyńskiego
i I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni nadkom. Dariusza Michalaka.
Tuż po oficjalnym otwarciu dzieci miały okazję poznać maskotkę wielkopolskiej Policji sierżanta

Pyrka, który wjechał na stadion w towarzystwie zabytkowych pojazdów. Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Statek piracki,
robot pirotechniczny, pokaz taekwondo, pokazy sprzętu gaśniczego, symulacja wypadku
drogowego, tresura psów służbowych i pokaz grypy realizacyjnej to tylko niektóre z nich.
Równolegle, na strzelnicy znajdującej się w sąsiedztwie stadionu odbywały się turnieje strzeleckie o
nagrody Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni i Burmistrza Pyzdr. Festyn cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło kilka tysięcy osób, mieszkańców z Pyzdr i okolic.

− Dni Pyzdr
Podczas tegorocznych Dni Pyzdr, zorganizowanych 9 i 10 lipca na Stadionie Zawarciańskim,
zaprezentowaliśmy różne style muzyczne. Dodatkiem były liczne stoiska rozrywkowe oraz
animacje dla dzieci i dorosłych. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Jest to dla
nas motywacja, by organizować kolejne edycje tej corocznej imprezy.
Realizacja tego przedsięwzięcia – najważniejszej pyzdrskiej imprezy kulturalnej – wymagała
zakupu usług w pierwszym półroczu, czyli przed planowanym terminem jej organizacji. Związane
to było z rezerwacją terminów występów artystów (Zespół Pectus i Perfect) i zapewnieniem obsługi
technicznej (scena, nagłośnienie i oświetlenie), a przede wszystkim z korzystnymi warunkami
cenowymi, co wymagało zapłaty zaliczek w formie trzech rat. W drugim półroczu wynajęto firmę
dostarczającą energię elektryczną (agregat prądotwórczy), zakupiono usługę porządkową
(wykoszenie stadionu i parkingu, transport ławek i namiotów, wywóz śmieci), zakupiono usługę
kateringową i noclegową, wynajęto firmę ochroniarską, a także usługi reklamowe – baner
i ogłoszenia.
Tegoroczne Dni Pyzdr, zorganizowane w formie dwudniowej imprezy, okazały się najlepszym
wydarzeniem kulturalnym ostatnich lat. Zaproponowany program muzyczny przyciągnął tłumy,
zarówno mieszkańców pyzdrskiej gminy, jak i gości z gmin sąsiednich powiatów. Oprócz
prezentacji muzycznych stylów była karuzela, stoiska gastronomiczne i inne atrakcje..
Prawie 5 tysięcy osób obejrzało sobotni koncert zespołu Pectus. Band był gwiazdą pierwszej
odsłony – Dni Pyzdr. Zespół z Rzeszowa został wręcz entuzjastycznie przyjęty przez pyzdrską
publiczność, i trzykrotnie bisował. Muzycy byli mile zaskoczeni przyjęciem w Pyzdrach, o czym
powiedział nam lider zespołu Tomasz Szczepanik. Pectus zagrał swoje największe przeboje
z radiowych list przebojów: To co chciałbym ci dać, Jeden moment, ale także mniej znane i bardziej
hard-rockowe. W sobotę oprócz Pectusa, zagrał również zespół country Strefa 50, i Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP Pyzdry.

Niedzielnym koncertem zespołu Perfect zakończyła się tegoroczna edycja Dni Pyzdr. Grzegorza
Markowskiego i spółkę przyszło obejrzeć prawie 10 tysięcy osób. Muzycy nie zawiedli oczekiwań
publiczności, zagrali ponad godzinny koncert ukraszony największymi hitami: Nie płacz Ewka,
Niepokonani, Ale w koło jest wesoło. Perfect zagrał również utwory z najnowszej płyty XXX. Jako
suport wystąpił zespół Hamak Band. Niedziela była również dniem wielkiego festynu
zorganizowanego nad brzegiem Warty. Mieszkańcy mogli aktywnie spędzić ten czas bawiąc
podczas rekreacyjnych animacji.

− Dożynki Gminne

W celu organizacji imprezy zakupiono usługę artystyczną (Zespół Tańca Ludowego
Staropolanie i Rudi Band), usługę porządkową (przygotowanie terenu boiska w Dłusku, montaż
i demontaż ławek, rozstawienie namiotów), zakupiono artykuły spożywcze i dekoracyjne.
Dożynki Gminne odbyły się 21 sierpnia w Dłusku. Były one okazją do dziękczynienia za
zebrane plony i prośbą o lepsze w przyszłym roku. Tradycyjnie imprezę otworzył barwny korowód
dożynkowy. Publiczność zgromadzona na placu miała, co podziwiać, gdyż korowód prezentował się
okazale. Na miejscu przywitał przybyłych gości i mieszkańców ks. kanonik Ryszard Kopczyński
proboszcz Parafii Pyzdry, który odprawił Mszę Świętą Dziękczynną. Następnie Zespół Tańca
Ludowego Staropolanie Wielkopolska wykonał tradycyjny obrzęd dożynkowy, którym zachwycił
zgromadzoną publiczność. Starostowie dożynek Donata Ciesielska i Józef Banaszak przekazali na
ręce gospodarzy – Burmistrza Pyzdr Krzysztofa Strużyńskiego i Sołtysa Sołectwa Dłusk Romana
Witczaka – miód i bochen chleba. Miłym akcentem dla oka był występ najmłodszych mieszkańców
Dłuska. W pięknych strojach, tańcem i śpiewem zachęcali publikę do wspólnej zabawy. Po występie
dzieciaków, tym razem z koncertem okolicznościowym znów zaprezentował się zespół Staropolance
Wielkopolska. Efektowne stroje, barwne wianki z kwiatów oraz różnorodność repertuaru złożyły
się na występ, który na długo zagości w naszej pamięci. Nieco inny charakter występu był w
wykonaniu Orkiestry Dętej OSP i CKSiP. Marsze okolicznościowe, oraz znane utwory wprawiły
publikę w świetny nastrój. Występ orkiestry był wprowadzeniem do zabawy tanecznej, do której
przygrywał zespół RudiBand. Muzyka rozbrzmiewała do późnych godzin wieczornych dając pole do
popisu najbardziej wytrwałym tancerzom.
− Festyn parafialny

CKSiP w Pyzdrach wsparło Parafialny Zespół Caritas przy organizacji festynu. W ramach
wsparcia nieodpłatnie udostępniono sprzęt nagłaśniający wraz z obsługą, a także zakupiono usługę
porządkową (montaż i demontaż sceny, transport ławek, wywóz śmieci) oraz usługę związaną
z konferansjerką i prowadzeniem animacji dla dzieci i dorosłych.
V Festyn Parafialny, zorganizowany 25 września na pyzdrskim rynku, wypadł
rewelacyjnie. Plenerowa impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. I to nie
dziwi, bowiem pogoda dopisała, a atrakcji było ogrom.

− Zawody sportowo-pożarnicze

CKSiP w Pyzdrach udzielił wsparcia organizacyjnego przy organizacji zawodów. W ramach
wsparcia wykonano okolicznościowe dyplomy i zaproszenia, a także udostępniono sprzęt
nagłaśniający wraz z obsługą.
Dziewięć drużyn wzięło udział w zorganizowanych 11 września na Stadionie
Zawarciańskim Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Niekwestionowanymi
zwycięzcami zmagań zostali strażacy z Lisewa. Celem organizacji zawodów było mobilizowanie do
intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych. Chodziło też o ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego i popularyzowanie
wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

− Święto Niepodległości

W ramach organizacji imprezy zakupiono usługę porządkową (rozłożenia wykładziny,
transport ławek, stołów i dekoracji), zakupiono też usługę konferansjera, materiały dekoracyjne
i książki z przeznaczeniem na nagrody w konkursie niepodległościowym.
Pyzdrzanie z dumą uczestniczyli w rocznicowej uroczystości. Oddali tym samym hołd
bohaterom tamtych czasów. Tradycyjnie już delegacje związkowe i zaproszeni goście spotkali
się rano przed remizą strażacką, by po chwili przemaszerować na pyzdrski Rynek. Tam składali

kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił
ks. kanonik Ryszard Kopczyński, proboszcz parafii. Dalsza część obchodów obyła się w sali
widowiskowo-sportowej. Pieśni patriotyczne i legionowe zagrała Orkiestra Dęta OSP i CKSiP,
a młodzież i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przedstawili najważniejsze wydarzenia
związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. W czasie uroczystości rozstrzygnięto konkurs
historyczny, ogłoszony przez Burmistrza Pyzdr, w którym brali udział gimnazjaliści.
− Mikołajki

W ramach organizacji imprezy zakupiono usługę porządkową (rozłożenie wykładziny,
transport dekoracji) oraz usługę konferansjera i animatorów.
Pyzdrskie dzieciaki tłumnie przybyły na spotkanie mikołajkowe, zorganizowane 6
grudnia
w sali widowiskowo-sportowej przez CKSiP. Najmłodsi mieszkańcy gminy chcieli spotkać
się z Mikołajem. Wcześniej brały udział w różnych zadaniach i konkurencjach. Najwięcej frajdy
przyniosło wymyślanie zaklęć, rysowanie portretu pamięciowego oraz zabawa śnieżna.
Najważniejsze, że przy pomocy dzieci oraz postaci bajkowych udało się odnaleźć Mikołaja,
który później rozdawał cukierki, ufundowane przez Komisję ds. PiRPA.

2)

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

− Ferie zimowe

W celu realizacji zadania zakupiono z budżetu Centrum medale okolicznościowe.
Wsparcia finansowego udzieliła Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która zakupiła usługę związana z przeprowadzeniem warsztatów tanecznych.
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach we współpracy z Komisją ds. PiRPA
koordynował działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych i ciekawych ferii zimowych.
Oferta skierowana została do dzieci i młodzieży z pyzdrskiej gminy. Realizacja zadania była
możliwa dzięki wsparciu i zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach oraz nauczycieli szkół wiejskich. W akcję – bezpieczne ferie na
sportowo – włączyło się też pyzdrskie koło Ligi Obrony Kraju i sekcja tenisa stołowego.
I tak dzieciaki mogły spędzać czas biorąc udział w rozmaitych rozgrywkach i turniejach, w tym piłki
ręcznej, nożnej, koszykowej i siatkowej, w zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej, kursie
tańca i rozgrywkach tenisa stołowego. Brały też udział w zajęciach plastycznych i grach
edukacyjnych. Najaktywniejsi uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe medale podczas uroczystych
apelów po feriach.

− Pozalekcyjne zajęcia plastyczne i muzyczne

Centrum Kultury Sportu i Promocji na podstawie umowy zlecenia zatrudnia
instruktorów, prowadzących zajęcia plastyczne (świetlica wiejska w Ratajach), muzyczny i
choreograficzne (związane z działalnością Orkiestry Dętej OSP i CKSiP).
W celu realizacji zadań w budżecie Centrum wyasygnowano więc środki finansowe
na wynagrodzenia instruktorów, a także zakup materiałów i usług niezbędnych do działalności
świetlicy plastycznej i orkiestry dętej.
Zakupiono m.in. artykuły papiernicze oraz usługi związane z remontem bieżącym
instrumentów dętych. Zakupiono też stroje dla mażoretek i inne akcesoria muzyczny, m.in. talerz
do perkusji.

-

Półkolonie letnie dla najmłodszych
Dzięki wsparciu finansowemu z Gminy i Miasta Pyzdry zorganizowano dwa turnusy

półkolonii letnich dla dzieci z Pyzdr. W ramach realizacji zadania zakupiono usługę
transportową, bilety wstępu oraz artykuły spożywcze.
Półkolonia wpisała się na stałe w harmonogram przedsięwzięć letnich organizowanych
w pyzdrskiej gminie. Atrakcyjność zajęć przyciąga co roku rzeszę dzieciaków, które chcą w sposób
bezpieczny i ciekawy poznawać najbliższe okolice. W ubiegłym roku organizowano dwa jednakowe
turnusy dla grup po 25 osób. Na miły początek dzieciaki pojechały do Aquaparku w Jarocinie.
Nie mniej ciekawa była przygoda w Wiosce Indiańskiej w Józefowie. Kolejny dzień to zwiedzanie
gospodarstwa agroturystycznego w Hermanowie. W czwartek półkoloniści udali się do Cinema City
w Poznaniu. Zwieńczeniem turnusu było coś, co dzieciaki wręcz uwielbiają – Bajkoland w Kaliszu.

-

Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

CKSiP dzięki otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego we Wrześni wprowadziło
tematyczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Środki przekazane z dotacji przeznaczono na
zatrudnienie instruktorów.
Ogólna charakterystyka zajęć:

Zajęcia wokalne obejmowały podstawy emisji głosu na bazie konkretnych piosenek, ogólne zasady
poprawnego wykonywania utworów, podstawy interpretacji, pomoc w doborze repertuaru
z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości wykonawcy oraz techniczne aspekty występu
estradowego.
Zajęcia rytmiczno-taneczne odbywały się w ramach działalności Orkiestry Dętej CKSiP i OSP.
Zajęcia plastyczne dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
Ćwiczenia i zabawy plastyczne uwzględniały kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi
w twórczości plastycznej dziecka. Obejmowały wykonywanie prac z zakresu rysunku, malarstwa,
rzeźby i grafiki.
Zajęcia fotograficzne obejmowały zagadnienia z zakresu: techniki i technologii fotografii, estetyki
fotografii, klasycznych tematów fotografii, cyfrowej obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji.
Tenis stołowy – zajęcia treningowe obejmujące zapoznanie się z aktualnymi przepisami gry
w tenisa stołowego, ćwiczenia i zabawy, które ukształtują odpowiednie ruchy niezbędne dla dalszej
gry.
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży dotyczyły nauki tańca hip hop, czyli techniki związanej
stylistycznie ze strett dance, asymilującej klasyczne techniki hip hopowe, takie jak locking, popping
i Funk.

Zajęcia taneczne dla dorosłych obejmowały naukę tańca towarzyskiego. Na początek
zaproponowano naukę salsy, którą może tańczyć każdy bez względu na wiek, płeć czy wagę. Można
ją tańczyć wszędzie, bo jest bardzo uniwersalna, a figury wykorzystać też do innej muzyki.
W zależności od zainteresowania – była to salsa solo lub salsa pary.
ABT i ZUMBA – zajęcia kierowane dla kobiet. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja
tańca i aerobiku, która kształtuje sylwetkę. ABT to zajęcia spalające tkankę tłuszczową, kształtujące
brzuch, uda i pośladki. Obowiązuje zmiana obuwia na sportowe z jasną podeszwą.
3) Inne zadania

− Stop dopalaczom - atrakcyjny dzień wagarowicza

Osiemdziesięciu uczniów pyzdrskiego gimnazjum wyjątkowo spędziło pierwszy dzień wiosny
– popularnie nazywany dniem wagarowicza. Ofertę, będącą alternatywą dla zajęć szkolnych,

przygotowało dla nich Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach. Było to połączenie
rozrywki z profilaktyką używania substancji psychoaktywnych. Realizacja zadania była możliwa
dzięki wsparciu finansowemu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Młodzież uczestniczyła w koncercie ,,Artyści przeciwko dopalaczom i innym używkom'',
który został zorganizowany 21 marca w poznańskiej Arenie. Udział w przedsięwzięciu był możliwy
dzięki przystąpieniu gminy do ogólnopolskiej kampanii pod tym samym tytułem. W kampanii, której
patronowali: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, wzięło udział łącznie 12 gmin.
Każda otrzymała stosowny certyfikat. Uświadamianie młodzieży o ryzyku, jakie niosą ze sobą
wszelkiego rodzaju używki jest niezwykle istotne. To nie dyskusje czy spotkania kształtują
światopogląd dzisiejszej młodzieży. A któż lepiej trafi do młodych ludzi, jeśli nie ich idole – gwiazdy
polskiej sceny muzycznej? I tak gimnazjaliści i licealiści z całej Polski mogli posłuchać koncertu
zespołu Pectus, Volver, Blue Cafe, Manchester, The Pupils, Stachursky i Pawła Stasiaka z zespołem
Papa D. Artyści wyrazili tym samym swój stanowczy sprzeciw wobec dopalaczy i innych używek.
Pyzdrscy gimnazjaliści byli zadowoleni z tej formy rozrywki.

4) Działalność Orkiestry Dętej OSP i CKSiP w Pyzdrach
W ramach działalności orkiestry zakupiono usługi remontowe instrumentów, a także
zatrudniono instruktorów. Zakupiono też węgiel i energię elektryczną w ramach utrzymania
budynku remizy, w którym odbywają się próby.

II Sport i kultura fizyczna
1)

-

Organizacja imprez i zajęć sportowych

Halowa Liga Piłki Nożnej

W celu realizacji zadania zakupiono usługę sędziowską oraz puchary i akcesoria sportowe.
Drużyna Pędzące Trampki była triumfatorem Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 20010/2011.
Zakończenie emocjonujących rozgrywek, trwających prawie cztery miesiące, odbyło się 19 lutego
w sali widowiskowo-sportowej. W sportowych zmaganiach, objętych patronatem Burmistrza Pyzdr,
wzięło udział sześć drużyn. Zwycięska drużyna Pędzące Trampki. Na kolejnych lokatach uplasowali
się kolejno: Masters, Polonia Pietrzyków, Dragon, FC Osiedle i PWZ. Królem strzelców został
Piotr Sokowicz, a najlepszym bramkarzem – Piotr Lepel. Nagrodzono też najstarszego zawodnika –
Arkadiusza Pietrowicza i najmłodszego – Krzysztofa Zarembę i najlepszego technika – Patryka
Dowbusza.
− Fitness

W celu realizacji zadania z budżetu Centrum wyasygnowano kwotę na przeprowadzenie
dwóch zajęć – inaugurujących. Za udział w kolejnych prywatny instruktor pobierał opłatę.
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przygotował specjalną ofertę dla
mieszkanek gminy. Zajęcia fitness, bo to o nich mowa, skierowane zostały dla młodych dziewcząt,
jak i kobiet starszych. I tak zajęcia składały się z dwóch części. Pierwsza to fitness rehabilitacyjny
skierowany dla Pań cierpiących na bóle kręgosłupa, cukrzycę, choroby stawów, reumatyzm
i zwyrodnienia, osteoporozę, choroby układu krążenia i nadwagę. Druga część to zumba. Jest to
zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Kształtuje ona sylwetkę, dba o kondycję
i wprawia w świetne samopoczucie. Zróżnicowane kombinacje ruchów i motywująca muzyka
stanowią sposób na efektywny trening.

− Wyjazdy na mecze ligowe
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zorganizował wyjazdy na mecze ligowe,
rozgrywane w Stadionie Miejskim w Poznaniu. Oferta skierowana była do uczniów miejscowych
szkół oraz do kibiców piłki nożnej. W ramach oferty odbyły się dwa wyjazdy na mecz Warty
Poznań – z budżetu Centrum finansowano dojazd do Poznania, a także jeden wyjazd na mecz Lecha
Poznań – uczestnicy sami opłacali zarówno wyjazd jak i bilety.
Drużyna ,,Junior Młodszy'' Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry oraz
kilkunastoosobowa grupa pyzdrskich kibiców wyjechała na mecz ligowy do Poznania. Podczas
spotkania, 17 kwietnia, gospodarze – Warta Poznań podejmowali Pogoń Szczecin. Pyzdrzanie z
dużym zainteresowaniem obserwowali to co działo się na murawie boiska. A trzeba przyznać, że
panowała niesamowita atmosfera rywalizacji obu drużyn. Kibice nadawali ton. Przez pierwsze
kilkanaście minut oba zespoły ,,zapoznawały się''. Do przerwy Warta prowadziła z Pogonią 1:0. W
drugiej połowie pomorska drużyna strzeliła dwie bramki. W grze pomagali kibice ze Szczecina,
którzy zagłuszali fanów zielonych. Ostatecznie Pogoń pokonała gospodarzy 2:1. Niedzielny mecz
był dla piłkarzy pyzdrskiej Warty niesamowitym przeżyciem. Po raz pierwszy brali udział w tak
ważnych rozgrywkach. Wyjazd był dla nich nagrodą i mobilizacją do dalszej gry. Niewątpliwie
zarówno na nich, jak i na pozostałych kibicach największe wrażenie zrobił poznański stadion.
Wyjazd na tego typu sportowe spotkania nie będzie więc pierwszym i ostatnim organizowanym
przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Kolejny wyjazd odbył się 15 maja.
43-osobowa grupa kibiców z Pyzdr i okolicy wybrała się do Poznania na mecz towarzyski
Lecha Poznań z Borussią Dortmund. Znaleźli się oni wśród 40 tysięcy fanów oglądających
wspaniałe piłkarskie widowisko, jakie miało miejsce 19 maja na Stadionie Miejskim. Piłkarze obu
drużyn wyszli na murawę po to, by mimo nieco zmienionych składów i innego etapu, w jakim się
znajdują w tym sezonie, zaprezentować porywające widowisko. Niestety zamiast tego publiczność

ujrzała wakacyjny futbol. Ustępujący mistrz Polski – Lech Poznań – zremisował bezbramkowo z
nowo mianowanym mistrzem Niemiec – Borussią Dortmund. Zawody były wielkim powrotem
Roberta Lewandowskiego na ul. Bułgarską, skąd przed rokiem trafił do lidera Bundesligi. Mimo, iż
żadna drużyna nie strzeliła gola – emocji na stadionie nie brakowało. Kibice Kolejarza nie
zawiedli.

− XXX Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
W ramach organizacji usługi zakupiono usługę artystyczną (Zespół Siesta Fiesta i Public
Relations), wynajęto profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie i oświetlenie), wynajęto firmę
dostarczającą energię elektryczną (prąd), wynajęto firmę ochroniarską, wynajęto firmę dokonująca
elektronicznego pomiaru biegu, zakupiono nagrody rzeczowe, medale, puchary i przeznaczono
nagrody pieniężne, zakupiono usługę konferansjera i karetkę oraz artykuły spożywcze)
154 miłośników biegania wzięło udział w XXX Ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim.
Jubileuszowa impreza została zorganizowana 27 sierpnia przez Centrum Kultury Sportu i
Promocji w Pyzdrach. Dopełnieniem rywalizacji sportowej była część rozrywkowa.
W Biegu Młodzieżowym brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w wieku od 7 do 15 lat. W Biegu Głównym udział wzięły osoby powyżej 16
roku życia, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności klubowej. Każdy zawodnik
otrzymał numer startowy, wyposażony w chip umożliwiający specjalistycznej firmie dokonanie
elektronicznego pomiaru biegu. Biegli ulicami Pyzdr. Kobiety miały do pokonania dystans 5 km,
a mężczyźni – 10 km. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy kategorii
generalnej otrzymali nagrody pieniężne i puchary, a kategorii wiekowych – nagrody rzeczowe.
Zwieńczeniem sportowej imprezy była wspólna zabawa. Na początek przeprowadzone zostały
animacje dla dzieci i dorosłych. Zaraz po nich wszyscy przenieśli się w świat gorących rytmów
salsy. Zespół Siesta Fiesta porwał publiczność w niesamowitą podróż przez Kubę, Meksyk, Chile,
Argentynę i Peru. Rewelacyjni muzycy o polsko-peruwiańskim składzie, serwując rytmy
latynoamerykańskie, zapewni porywające muzyczne show. Potem przyszedł czas na zabawę
taneczną. Coverowy zespół Public Relations zagrał niemal wszystko - od jazzu do popu.

− Turniej piłki nożnej z okazji 5-rocznicy istnienia sali widowiskowo-sportowej
W celu organizacji turnieju zakupiono puchary i nagrody rzeczowe.
Turniej odbył się 11 listopada. Oldboje z Kołaczkowa okazali się zwycięzcami .
Emocjonujące rozgrywki piłkarskie zostały zorganizowane z okazji 5. rocznicy istnienia
obiektu.Drużyny

rywalizowały

o

puchar

Burmistrza

Pyzdr

Krzysztofa

Strużyńskiego.

Ekipa z Kołaczkowa oprócz pokaźnego pucharu, otrzymała statuetki dla króla strzelców –
Krzysztofa Jagieły i najlepszego bramkarza – Kazimierza Malińskiego. Drugie miejsce przypadło
oldbojom z Kostrzyna, trzecie – z Miłosławia, a czwarte z Pyzdr.

− Inne formy wspierania sportu
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach wspiera finansowo działalność sportową
prowadzoną w szkołach gminnych. W ramach tego w budżecie Centrum wyasygnowano środki na
organizację wyjazdów na zawody regionalne uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – zakup
usług transportowych.
Ponadto z budżetu Centrum przeznaczane są środki finansowe na działalność sekcji tenisa
stołowego w ramach. W ramach tego zakupiono akcesoria sportowe, w tym robot do piłek
tenisowych oraz odzież sportową.
- Otwarcie kompleksu sportowego Orlik 2012 i siłowni

W ramach realizacji zadania zakupiono usługę gastronomiczną i środki czystości. Udostępniono też
sprzęt nagłaśniający wraz z obsługą.

Promocja
1)

Strona internetowa gminy

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach jest administratorem strony internetowej gminy
www.pyzdry.pl. W ramach tego wprowadzane są informacje dotyczące bieżących wydarzeń oraz
ogłoszenia i komunikaty. Strona internetowa zawiera ponadto informacje na temat walorów
pyzdrskiej gminy. Najważniejsza była jednak modernizacja istniejącego portalu, na nowszy
i bardziej funkcjonalny.

2)

Zakup materiałów promocyjnych i publikacji

Centrum Kultury Sportu i Promocji zleciło wykonanie widokówek, promujących pyzdrską gminę.
W tym celu wykonano pięć rodzajów widokówek, w ilości 700 sztuk każdy.
Wykupiono też reklamę w miesięczniku Welcome to Poznań, a także inne ogłoszenia w prasie
lokalnej i PKT.

Centrum Kultury Sportu i Promocji zleciło wykonanie kalendarzy ściennych oraz materiały
papiernicze i artykuły niezbędne w codziennej działalności centrum.
3)

Organizacja współpracy polsko-tureckiej

Centrum Kultury Sportu i Promocji we współpracy z Urzędem Miejskim zorganizował pobyt
delegacji tureckiego samorządu w pyzdrskiej gminie. Było to związane z podpisaniem listów
intencyjnych o przyjacielskiej współpracy dla zapewnienia rozwoju w dziedzinie gospodarki,
handlu, nauki, kultury, edukacji i usług turystycznych. W celu realizacji zadania zakupiono
usługę transportową.
Pobyt tureckiej delegacji, trwający od 23 do 26 czerwca, miał na celu znalezienie jak najwięcej
płaszczyzn do współpracy. Chodziło też o weryfikację realności wspólnych przedsięwzięć.
Potwierdzeniem tego było podpisanie przez włodarzy miast listu, będącego podtrzymaniem woli
i gotowości do współpracy. Tureccy samorządowcy i przedsiębiorcy przyjechali do Polski
w poszukiwaniu możliwości inwestycji. Nasz kraj jest dla nich atrakcyjny ze względu na podatki,
tańszą siłę roboczą. Mamy także dobrą komunikację z Niemcami. Co wyniknie z tej znajomości –
czas pokaże. Wcześniej konieczne jest prowadzenie rozmów i stworzenie strategii, która byłaby
podstawą do dalszych, bardziej konkretnych działań.
− Inne formy
CKSiP udzieliło wsparcia organizacyjnego Towarzystwu Kulturalnemu ,,Echo Pyzdr'' przy
organizacji Ogólnopolskiej konferencji - ,,Możliwości wykorzystania architektury regionalnej
we współczesnym budownictwie'' zorganizowało 2 grudnia Towarzystwo Kulturalne ,,Echo
Pyzdr''. Była ona elementem szerszego projektu o dziedzictwie kulturowym Puszczy
Pyzdrskiej ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa olęderskiego.
CKSiP udzieliło wsparcia Towarzystwu Turystyki Wodnej Perkoz przy modernizacji
zaplecza na przystani kajakowej (zakup farby i materiałów gruntowych z przeznaczeniem na
wykonanie elewacji domku letniskowego)
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