
Lista aktywności społecznych w gminie Pyzdry

Lp. Aktywność Teren/miejsce Odbiorcy Czas Uwagi

1. Gimnazjalny Chór Szkolny Pyzdry Uczniowie gimnazjum spotkania 
systematyczne, raz w 

tygodniu 1,5 h

Chór działa przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pyzdrach

2. Zespół wokalny „Mizerii Corda” Teren Parafii Pyzdry Mieszkańcy gminy Pyzdry Raz w tygodniu zespół swoimi występami uświetnia 
uroczystości religijne na terenie parafii

3. Dziecięcy zespół taneczny 
„AMIGOS” 

Pyzdry Dzieci  z miejscowości 
Pyzdry

 2 godziny tygodniowo zespół prezentuje się w czasie imprez 
gminnych szkolnych, zespół działa przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pydrach

4. Koło Dziennikarskie „Gazetka z 
klasą”

Pyzdry Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Pyzdrach

Spotkania raz w 
tygodniu

Koło działa przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pyzdrach

5. Chór Szkolny „Chór pod 
pięciolinią”

Pyzdry Uczniowie szkoły 
podstawowej z terenu gminy

raz w tygodniu Okazjonalne występy na terenie gminy i 
szkoły , chór działa przy Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym w Pydrach 

6. Klub miłośników przyrody 
„WARTOLANDIA”

Pyzdry Uczniowie klas IV – VI raz w tygodniu 1,5 
godziny

Uczniowie wraz z nauczycielem  poznają 
treny „ Nadwarciańskiego parku 
krajobrazowego” klub działa przy Szkole 
Podstawowej w Pyzdrach 

7. Rodzinny, ekologiczny rajd 
rowerowy

Teren obejmujący 
„Nadwarciański park 

krajobrazowy”

Rodziny z  terenu gminy i 
powiatu

1-go maja każdego 
roku

 Rajd organizowany jest przez nauczycieli 
Szkoły podstawowej w Pyzdrach w 
partnerstwie z Urzędem Gminy

8. „ Z Pyrkiem bezpiecznie” Pyzdry Uczniowie klas I z trenu 
gminy i miasta Pyzdry

Cykliczna Impreza na 
przełomie Maja i 

Czerwca

Nauczyciele  Szkoły Podstawowej  w 
Pyzdrach w partnerstwie z Komendą 
Wojewódzką Policji  w Poznaniu.

9. Współorganizowanie różnego 
rodzaju imprez lokalnych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich

Pyzdry, Ruda Komorska, 
Rataje

Społeczność lokalna Kilka razy w roku Koła Gospodyń Wiejskich 

10. Klub Seniora Pyzdry Seniorzy z miejscowości 
Pyzdr i okolic

Raz w miesiącu Spotkania Klubu odbywają się w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Pyzdrach

11. Spotkania mikołajkowe  i 
andrzejkowe

Pyzdry i gmina Dzieci z gminy Pyzdry oraz 
dorośli

Raz w roku MGOK  z  MGOPS pozyskują partnerów i 
sponsorów dzięki którym możliwa jest 
organizacja spotkania i paczek dla dzieci



12. Rozgrywki sportowe:
 - Halowa Liga Piłki nożnej,
- Sekcja tenisa stołowego;
- MKS „Warta” Pyzdry

Pyzdry
Hala sportowa 

Kompleks boisk 
sportowych
Pyzdry i gmina

Dzieci, młodzież, Od listopada  do 
kwietnia każdego roku

Cały rok
Cały rok

Gmina z MGOK
 Współorganizuje turnieje i rozgrywki 
sportowe 

13. Konkursy tematycznie związane:
- ze świętami ( Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy )
- Konkurs fotograficzny ( Pyzdry 
w czterech porach roku

 Pyzdry i gmina młodzież szkół 
podstawowych i gimnazjów z 

terenu miasta i gminy 

Średnio 2 razy w roku Młodzież szkolna bierze udział w 
konkursach  

14. Występy Zespołów :
 - „Canto-Cantare”,
- Dziecięcy zespół wokalno-
taneczny „Skrzaty”
- Grupa taneczna działająca 
przy orkiestrze dętej,
- Grupa wokalna

Pyzdry Emeryci, renciści, inwalidzi

Dzieci

Mlodzież

1 raz w tygodniu Zespoły oprócz regularnych ćwiczeń 
wokalnych, wyjeżdżają na różnego rodzaju 
przeglądy, konkursy, bierą udział w 
imprezach organizowanych na terenie 
gminy i powiatu

16. Kultywowanie tradycji:
- Noc świętojańska,
- Dni Pyzdr
- Ogólnopolski Bieg   
  Kazimierzowski

Pyzdry  i gmina 

Pyzdry

Mieszkańcy gminy, 

Mieszkańcy gminy, oraz 
uczestnicy z całego kraju

Raz w  roku MGOK , Gmina organizują podczas imprez 
gminnych, konkurs kulinarny na wypiek ciast



17. Impresje muzyczne 
Orkiestr Dętych

Pyzdry Społeczność lokalna Raz w  roku MGOK

18. Zawody strażackie,  Gmina Pyzdry Młodzież i dorośli z terenu 
gminy Pyzdry

 raz w roku Uczestnicy rywalizują o 
puchary i medale, 

zdobywając wysokie miejsca

19. Spotkania integracyjne 
i okolicznościowe

(wigilia dla osób samotnych 
oraz wigilia dla mieszkańców 
gminy  na rynku w Pyzdrach)

Gmina Pyzdry Emeryci, renciści, 
inwalidzi, osoby samotne, 
oraz społeczność lokalna

Kilka razy w roku

raz w roku

Oprócz regularnych spotkań, 
Koło Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów organizuje wyjazdy 
dla swoich członków, 

spotkania okolicznościowe 
(spotkania urodzinowe, 

wigilia, dzień seniora,…)

20. Spotkanie integracyjne 
młodzieży „ HAUSE”- 
dyskoteka

Pyzdry Młodzież w różnym wieku raz w roku młodzieży, działa przy 
współpracy z MGOK.


