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w sprawie: przedstawienia sprawozdania  
                                                                                       rocznego z wykonania budżetu  Gminy                                                                           

i  Miasta Pyzdry za 2012 rok 
 

  

  

SPRAWOZDANIE ROCZNE  

  o przebiegu wykonania planu finansowego 

CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI w PYZDRACH 

za   2012rok 
  

 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 2012 roku otrzymało na swą działalność statutową 
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie  302.700,00 zł 
oraz zrealizowało dochody własne  w kwocie  9.689,66 zł. Ogółem dochody w 2012 roku 
wyniosły 312.389,66 zł 
    
Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody Centrum Kultury, Sportu i Promocji  wynosiły 
302.700,00 zł tj 100  % otrzymanej dotacji podmiotowej, oraz  dochody własne wyniosły 
9.689,66 zł tj. 100%. 
 
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów 
/wydatków/ w  2012 roku. 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

470,65 470,65 100 

921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

65.698,28 65.698,28 100 

921 92109 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

14.392,50 14.392,50 
 

100 

921 92109 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.942,74 1.942,74 100 

921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31.816,81 31.816,81 100 

921 92109 4210 Zakup materiałów 35.317,41 35.317,41 100 

921 92109 4260 Zakup energii,gazu wody 8.035,58 8.035,58 100 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 4270 Zakup usług remontowych 2.862,00 2.862,00 100 

921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 139.721,34 139.721,34 100 

921 92109 4350 Zakup usług internetowych 1.249,68 1.249,68 100 

921 92109 4360 Opłaty za usługi telefonii 
komórkowej 

2.082,91 2.082,91 100 

921 92109 4370 Opłaty za usługi telefonii 
stacjonarnej 

708,60 zł 708,60 zł 100 

921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 1.825,40 1.825,40 100 

921 92109 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

3.822,90 3.822,90 100 

921 92109 4440 Odpisy na ZFŚS 2.187,86 2.187,86 100 

921 92109 4700 Szkolenia pracowników 255,00 zł 255,00 zł 100 

   OGÓŁEM: 312.389,66 312.389,66  
 

Dyrektor  CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2012 roku nie  powstały 

żadne  zobowiązania  oraz nie powstały żadne należności  za 2012  rok.  

 

 

Organizacja Imprez Kulturalnych  

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy również w Pyzdrach grano z 

pompą. Po raz kolejny impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. I co najważniejsze udało się 

zebrać więcej pieniędzy niż w latach ubiegłych. Tradycyjnie finał rozpoczęła kwesta uliczna. 

Wolontariuszami byli uczniowie miejscowych szkół. W godzinach popołudniowych w sali 

widowiskowo-sportowej odbyła się część artystyczna. Jako pierwsi umiejętności taneczne i 

sportowe prezentowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczestnicy 

UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo. Ciekawie wypadł pokaz sztuk walki i gimnastyki w 

wykonaniu gimnazjalistów. Nie mogło oczywiście zabraknąć koncertu Orkiestry Dętej OSP i 

CKSiP. Niewątpliwie największą atrakcją finału były koncerty zaproszonych zespołów – The Pupils 

i Belfast. Przerywnikiem występów była licytacja gadżetów, za które udało się pozyskać kwotę  

2 tys. 769 zł. Podczas zbiórki ulicznej udało się zebrać kwotę 5 tys. 268 zł. Łącznie w pyzdrskim 

sztabie, do którego należała też gmina Lądek, zebrano 14 tys. 392 zł.  

 

 

 



Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej 

Orkiestra Dęta OSP i CKSiP w Pyzdrach zaprosiła mieszkańców i sympatyków na Koncert 

Noworoczny. Spotkanie, zorganizowane 29 stycznia w remizie, było okazją do prezentacji dorobku 

artystycznego muzyków.   Bogaty repertuar granych utworów sprawił, iż nawet w starej sali 

kinowej, można było poczuć klimat fajnej imprezy. Członkowie orkiestry, z kapelmistrzem 

Adamem Nyszlerem, nie zawiedli swych fanów. Zagrali utwory biesiadne, a także znane przeboje 

muzyki rozrywkowej. Dopełnieniem tego były układy choreograficzne sekcji rytmiczno-tanecznej, 

działającej pod kierunkiem Iwony Bętkowskiej oraz występy wokalne. 

 

Topowa zima 

Imprezą profilaktyczno-artystyczną, zorganizowaną 13 lutego w sali widowiskowo-sportowej, 

zainaugurowano tegoroczne ferie zimowe. Projekt ,,Topowa Zima'' realizowany był dzięki 

współpracy z CKSiP w Pyzdrach z Fundacją Talent z Poznania, która otrzymała na ten cel 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.    Cykl jednodniowych półkolonii dla dzieci i 

młodzieży zaplanowany został w ośmiu miastach Wielkopolski. W ramach zadania odbył się 

koncert zespołu The Pupils oraz warsztaty artystyczne. Podczas eventu realizowany był też program 

profilaktyczno-socjoterapeutyczny. 

 

Ferie zimowe 

Dzieciaki już od rana zaczęły przychodzić do Centrum. Uczestniczyły w zajęciach wokalnych, 

plastycznych i tanecznych. Wszyscy bez wyjątku. Dziewczęta i chłopcy. I co najważniejsze mówili, 

że zajęcia im się podobają. Większość żałowała, że nie uczęszczała na nie wcześniej. 

Przypomnijmy - zajęcia tematyczne w Centrum (darmowe) odbywają się od października. Dzieciaki 

brały też udział w rozgrywkach sportowych przeprowadzonych we współpracy z nauczycielami 

wychowania fizycznego. Dużo emocji i wspaniałej zabawy dostarczył dzieciakom X-box. Gra, 

sterowana całym ciałem, dla niektórych była nowością. Tworzyli drużyny i razem grali w kręgle, 

tenisa, lekkoatletykę i boks. Pojedynek na parkiecie był możliwy dzięki grze dance center. Nagrodą 

za uczestnictwo w zajęciach, a także dodatkową atrakcją były wyjazdy na basen do Jarocina i kina 

w Poznaniu na trójwymiarowy film ,,Podróż na tajemniczą wyspę''. Na organizację wyjazdów 

Centrum otrzymało wsparcie finansowe z Komisji ds. PiRPA. 

 

 Święto Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka 

W celu organizacji imprezy zakupiono m.in. usługę porządkową związaną z przygotowaniem 

obiektu sali widowiskowo – sportowej (rozłożenie wykładziny, zwiezienie dekoracji itd) 



Uroczystość z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji oraz Miejsko-Gminny Dzień Strażaka 

została zorganizowana 3 maja na pyzdrskim Rynku. 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. 

Uroczystość trzeciomajowa była również wspaniałą okazją do refleksji nad szczególnym rodzajem 

służby społeczeństwu, która wymaga odwagi, męstwa oraz gotowości narażania życia w niesieniu 

pomocy drugiemu człowiekowi. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – to hasło na strażackich 

sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i 

Ojczyźnie. Strażacy, bo to o nich mowa, narażają życie by pomóc zupełnie obcym ludziom. Ryzyko 

to dla nich codzienność. Nie raz sami ponoszą najwyższą cenę za ratowanie ludzkiego życia.  

Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński oddał hołd i wyraził wdzięczność strażakom za ich ofiarne 

oddanie społeczeństwu i Ojczyźnie. - Świętujemy dziś wasz dzień. Dzień bohaterów, dzień 

prawdziwych bohaterów, którzy niejednokrotnie wiele ryzykują, by walczyć z żywiołem ognia, 

ratować innych i zapewniać bezpieczeństwo – oznajmił włodarz gminy i dodał: - Nie sposób nie 

docenić oddania z jakim śpieszycie, aby pomóc potrzebującym. Za to poświęcenie i ciężką pracę 

wyrażam głęboką wdzięczność. Wyrazy pamięci i podziękowania kieruję również do naszych 

seniorów, którzy przekazali nam swój dorobek oraz podzielili się doświadczeniem. 

Po wygłoszeniu przemówienia burmistrz wraz z Markiem Wardeńskim, prezesem Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP i Elżbietą Kłossowską, przewodniczącą Rady Miejskiej w Pyzdrach 

wręczali zasłużonym strażakom wyróżnienia. Zwieńczeniem uroczystości była akademia w 

wykonaniu uczniów szkół podstawowych z Górnych Grądów, Wrabczynkowskich Holendrów i 

Lisewa oraz koncert Orkiestry Dętej OSP i CKSiP. 

 

Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych 

W celu realizacji przedsięwzięcia zakupiono art. spożywcze, okolicznościowe statuetki. Wynajęto 

profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie, oświetlenie), agregat prądotwórczy oraz zakupiono 

usługę porządkową związaną z przygotowaniem terenu ( koszenie trawy, transport ławek, krzeseł, 

namiotów). Wymienione pozycje były finansowane z budżetu Centrum. 

 

Impreza plenerowa, zorganizowana 1 lipca na Stadionie Zawarciańskim, zainaugurowała sezon 

wakacyjny w pyzdrskiej gminie. Impreza rozpoczęła się uroczystym marszem orkiestr dętych. 

Wszystkie prezentowały się z wielką gracją. Najpierw odegrały wspólnie dwa utwory, potem 

wykonywały musztry paradne, a w dalszej kolejności indywidualne koncerty. Poziom muzyczny 

uczestników festiwalu był na wysokim poziomie. W tegorocznej edycji impresji wzięły udział: 

Orkiestra Dęta OSP z Wilamowic, Orkiestra Dęta OSP ze Słupcy, Orkiestra Dęta OSP ,,Quantum'' z 



Rychwała, Orkiestra Dęta OSP i CKSiP z Pyzdr i Orkiestra Dęta z Czech. Drugą część imprezy 

stanowił koncert zespołu De Mono. Wokalista – Andrzej Krzywy – szybko nawiązał kontakt z 

publicznością. Muzycy zagrali najlepsze swoje hity. A było ich sporo, toteż koncert trwał prawie 

dwie godziny. Wydłużony czas muzycznej fiesty spowodowany był też świetną reakcją 

publiczności, która doskonale się bawiła i nie pozwalała zespołowi zejść ze sceny. Niewątpliwie 

koncert De Mono zaliczyć należy do jednych z najlepszych koncertów gwiazd muzycznych, jakie 

wystąpiły w ciągu ostatnich lat w Pyzdrach.  

 

Wakacje z Centrum. Półkolonie 

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego zorganizowano dwa turnusy półkolonii letnich 

dla dzieci z Pyzdr. W ramach realizacji zadania zakupiono usługę transportową, bilety wstępu oraz 

art. spożywcze. 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach wystąpiło z ofertą letnią dla dzieci i młodzieży. 

Odbywały się zajęcia tematyczne, w tym plastyczne, wokalne i taneczne, animacje sportowe oraz 

wycieczki krajoznawcze. Zostały one zawieszone na dwa tygodnie, z uwagi na organizację 

półkolonii letnich. Pierwszy turnus rozpoczął się 23 lipca i potrwa do jutra. Drugi przewidziany jest 

na czas od 30 lipca do 3 sierpnia. W obu uczestniczy grupa 25 dzieciaków. W ramach półkolonii 

zaplanowano pięć wyjazdów. W poniedziałek dzieciaki pojechały na basen do Jarocina, we wtorek 

do kina na Epokę Lodowcową 4, w środę do Stadniny Koni w Młodzikowie, w czwartek do parku 

linowego w Poznaniu a  w piętek były w Bajkolandzie w Kaliszu. Program drugiego turnusu był 

identyczny i wzięła w nim udział kolejna 25 osobowa grupa dzieciaków. 

Organizacja tej formy wypoczynku możliwa była dzięki pozyskanych przez Centrum środków 

finansowych z Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej 

przy Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawują pracownicy 

Centrum, a także Elżbieta Kłossowska, współpracująca z nami na zasadzie wolontariatu. 

 

XXXI Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski 

W ramach organizacji zadania wynajęto firmę dokonującą elektronicznego pomiaru biegu, 

zakupiono nagrody rzeczowe, medale, puchary i przeznaczono nagrody pieniężne, zakupiono 

usługę konferansjera i karetkę pogotowia, oraz art. spożywcze. 

 

XXXI Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski, zorganizowany 26 sierpnia na pyzdrskim Rynku, 

zgromadził tłumy zawodników. Na starcie stanęło 32 młodzieżowców i 179 osób dorosłych. 

Najmłodsi mieli do pokonania trasę wokół Rynku, a pozostali 5 – cio kilometrową pętle ulicami 

miasta. Kobiety jedną, a mężczyźni dwie. Miłośnicy biegania z całej Polski corocznie, począwszy 

od 1982r., uczestniczą w Biegu Kazimierzowskim. Celem tej imprezy jest popularyzacja masowej 



rekreacji biegowej oraz podtrzymanie tradycji miasta i związanej z nim historii. Chodzi tu o słynny 

bieg księcia Kazimierza z 1331r., kiedy to Krzyżacy napadli Pyzdry, by pojmać ówczesnego 

starostę poznańskiego.  Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od Biegów Młodzieżowych. Wśród 

dziewczyn w wieku 7-9 kat jedno okrążenie wokół Rynku najszybciej pokonała Anna Wągiel z 

Malanowa, tuż przed Joanną Chmielik z Koła i Samantą Wajnert z Pyzdr. W tej samej kategorii 

wiekowej wśród chłopców najlepszy był Mateusz Krukowski z Kaczanowa, tuż przed Mateuszem 

Więckowskim i Mateuszem Frontczakiem (oboje z Pyzdr). W kategorii 10-12 lat dwa okrążenia 

wokół Rynku najszybciej pokonała Sandra Matuszak z Pyzdr, tuż przed Julią Musiałowską w 

Wrześni i Wiktorią Lenartowicz z Koła. Wśród chłopców zwyciężył Jakub Garncarek z Kalisza. Na 

podium stanęli też Jakub Mikołajewski z Borków Starych i Szymon Krukowski z Kaczanowa. W 

kategorii 13-15 lat nie wystartowała żadna dziewczyna. Wśród chłopców trzy okrążenia najszybciej 

przebiegł Wojciech Kaźmierczak z Wrąbczynkowskich Holendrów, tuż przed Filipem Kossmanem 

z Radlina i Erykiem Frontczakiem z Pyzdr.  Tuż przed godz. 11.00 przy starcie pojawili się dorośli 

zawodnicy. Prawo startu miały osoby, które ukończyły 16 lat. Wszyscy wyposażeni byli w  numery 

startowe, zawierające specjalne chipy umożliwiające dokonanie prawidłowego pomiaru czasu. 

Pilotowani byli przed policyjny radiowóz. Piękny był moment startu, kiedy to biegli wszyscy 

razem. Po kilku minutach najlepsi zawodnicy nadali tempo, pozostawiając resztę daleko w tyle. 

Niekwestionowanymi zwycięzcami wśród mężczyzn okazali się Yauheni Palonikau (I miejsce, czas 

32:07) i Sergey Krowlajdis (II miejsce, czas 32:14) - obaj z Klubu Achilles Leszno oraz Yuriy 

Blahodir (III miejsce, czas 32:28) - Finisz Kalisz). Wśród kobiet triumfowały: Patrycja Talar (I 

miejsce, czas 18:45) – AZSUE Poznań, Marzena Kłuczyńsa (II miejsce, czas 18:56)  - Czerniejewo 

i Anna Swoboda (III miejsce, czas 19:21) – Poznań. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn nie 

pobito ustawionego trzy lata temu rekordu trasy. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymali 

nagrody pieniężne, a wiekowych – rzeczowe. Nagrodzono też najmłodszych i najstarszych 

zawodników, stałego biegacza i najlepszego zawodnika z kategorii sprawni inaczej. Wyróżniono 

również mieszkańców pyzdrskiej gminy. Najlepszy okazał się Nikodem Kryszak, który zajął wśród 

mężczyzn 36 miejsce. Pochwały należały się również Jolancie Mizerce (34 miejsce wśród kobiet) 

oraz Radosławowi Parusowi (102 miejsce) i Zbigniewowi Górskiemu (142 miejsce). Aby tradycji 

sportowej stało się zadość, wszyscy otrzymali pamiątkowe medale – zarówno dzieci, jak i dorośli.  

 

Dożynki Powiatowe  

W celu organizacji zadania zakupiono usługę ochroniarską, usługę porządkową (przygotowanie 

terenu, koszenie trawy, zwiezienie ławek, krzeseł, stołów, namiotów), zakupiono art. spożywcze i 

dekoracyjne. Wynajęto profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie, oświetlenie), oraz kabiny 

przenośne toi-toi. 

 



Dożynki Powiatowe połączone z Gminnym i Parafialnym Świętem Plonów odbyły się 2 września 

na Stadionie Zawarciańskim w Pyzdrach. Uroczystość była okazją do wyróżnienia zasłużonych 

rolników i działaczy społecznych, a także wyrażeniem dziękczynienia za zebrane plony. 

Inauguracją imprezy był korowód dożynkowy. Szli w nim przedstawiciele władz gminnych i 

powiatowych, delegacje wieńcowe, poczty sztandarowe, zespoły folklorystyczne i zaproszeni 

goście, prowadzeni przez pyzdrską orkiestrę dętą. Starostowie dożynek jechali bryczką. Mszę 

świętą polową odprawił proboszcz pyzdrskiej parafii ks. Ryszard Kopczyński. Duchowny poświęcił 

wieńce dożynkowe oraz przyjął chleb i dary od miejscowych sołtysów. 

Zespół Tańca Ludowego Kościelec wykonał obrzęd dożynkowy. Gospodarze dożynek Dionizy 

Jaśniewicz, starosta powiatu wrzesińskiego i burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński obtańczyli 

wieniec, a w dalszej części otrzymali dorodny bochen chleba i miód od starostów dożynek - 

Wiesławy Nowak z Orzechowa i Macieja Jankowskiego z Zamościa. Potem dzielili się chleb ze 

zgromadzoną publicznością. Zwieńczeniem części oficjalnej było wręczenie wyróżnień zasłużonym 

rolnikom. Odznaczenia ministerialne z gminy Pyzdry otrzymali: Hanna Krzyżaniak z Rataj, Tomasz 

Gauza z Wrąbczynka, Janina Saacke z Wrąbczynkowskich Holendrów, Władysław Skupiński z 

Pyzdr i Halina Pawlak z Białobrzega. Laur Starosty Wrzesińskiego przypadł w tym roku 

Stanisławowi Spurtaczowi z Grabowa Królewskiego. 12 osób otrzymało statuetki lidera powiatu 

wrzesińskiego przyznawane tym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju 

lokalnego rolnictwa. Liderem z pyzdrskiej gminy został Maciej Jankowski z Zamościa. Burmistrz 

Pyzdr wyróżnił liczną grupę rolników za wzorowe prowadzenie działalności rolniczej. Pamiątkowe 

statuetki od włodarza gminy i Elżbiety Klossowskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyzdrach 

otrzymali: Andrzej Baranowski, Tadeusz Skupiński, Wojciech Góral, Marek Szymczak, Jan 

Wawrzyniak, Krzysztof Majdecki, Dariusz Wawrzyniak, Roman Nijak, Krzysztof Kotowicz, 

Marlena i Mariusz Zdunek, Mariusz Marciniak, Roman Matysiak, Urszula i Jan Szymańscy, 

Zdzisław Wyrozumialski, Romuald Stobiński, Zenon Wawrzyniak, Zenon Grześkowiak, Jarosław 

Filipiak, Marek Szczepaniak, Marek Nowicki, Dariusz Puszkarek, Marek Mietlicki, Jan 

Dobrychłop, Grzegorz Kubacki, Marian Bednarek, Marlena Kopczyńska, Franciszek Martyniak, 

Jacek Łyskawiński, Eugeniusz Kierzek, Jacek Kaźmierski, Roman Wrzaskowski, Tomasz 

Suchorski, Andrzej Krupa, Józef Kasprolewicz, Mirosław Szulc, Juliusz Kryszak, Marek Kucharek 

i Roman Cierzniak. Część artystyczna rozpoczęła się od prezentacji zagranicznych zespołów 

folklorystycznych. Na scenie w pięknych i barwnych strojach występowali tancerze z Izraela, 

Łotwy, Rumunii i Ukrainy. Nie mogło zabraknąć też koncertu pyzdrskiej orkiestry dętej. 

Umiejętności wokalne pokazała Izabela Zalewska i Paula Izydorek. 

Ok. godz. 20.30 przyjęta owacjami weszła na scenę Urszula, która już swoim pierwszym numerem 

"Malinowy król" rozgrzała widownię. Tłum wykrzykiwał słowa następnych hitów takich jak "Rysa 

na szkle", "Na sen", "Niebo dla Ciebie" czy najbardziej oczekiwane: "Dmuchawce, latawce, wiatr" i 



"Konik na biegunach". Ciepło występu wokalistki emanowało w publiczność. Przybyli bawili się 

naprawdę dobrze w takt pop-rockowego klimatu. Sporo działo się też poza sceną. Wielką atrakcją 

był ciągnik artyleryjski, wydobyty w zeszłym roku z błota w Białobrzegu. Stał on obok 

nowoczesnych maszyn rolniczych. Najmłodsi mogli szaleć w wesołym miasteczku, a ci starsi - brać 

udział w zawodach strzeleckich. Były też stoiska z degustacją lokalnych potraw, inscenizacja 

wojów słowiańskich i capoeiry oraz rejsy Czarnym Bocianem.  

 

Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zostały zorganizowane przez Centrum Kultury Sportu i 

Promocji według nowego scenariusza. Miejscem uroczystości był kościół. Hołd poległym 

peowiakom i ofiarom katyńskim złożono po wyjściu ze świątyni. Wszystko po to, aby uczestnikami 

wydarzenia była większa liczba mieszkańców. Gaude Mater Polonia  - ciesz się Matko Boska, bo 

94 lata minęły od kiedy odzyskałaś niepodległość. Przychodzimy dziś, aby zapytać się co z tą 

wolnością spadkobiercy przodków naszych czynimy? Jak ją traktujemy? Chcemy dziś modlić się za 

Ojczyznę, za tych którzy złożyli największą daninę w Jej obronie za uzyskanie przez Nią 

niepodległości. Daninę swego życia - mówił Ks. Ryszard Kopczyński, proboszcz pyzdrksiej parafii, 

odprawiając uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny oraz poległych w walce o niepodległość. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła organistka Lidia Stawska – Nowicka oraz towarzyszący 

jej muzycy z Teatru Wielkiego w Poznaniu. Podniosłość uroczystości dopełnili uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Pyzdrach, przygotowani przez Wiesławę Wojtyńską i Iwonę Gonerkę. Chór 

zaśpiewał pieśni patriotyczne, które wywołały wzruszenie na twarzach zgromadzonej publiki. 

Szczególnie utwór „Ja to mam szczęście” w wykonaniu gimnazjalistek: Agnieszki Bączkiewicz, 

Julii Wrzaskowskiej i Magdaleny Bisiorek. Po akademii przemaszerowano na Rynek Miejski gdzie 

przedstawiciele samorządu gminnego, reprezentant posłanki Krystyny Pośledniej oraz delegacje 

związkowe oddały hołd i złożyły kwiaty pod pomnikiem POW oraz Ofiar Katyńskich.  

 

 

Mikołajki  

W ramach organizacji zadania zakupiono usługę porządkową (rozłożenie wykładziny, transport 

dekoracji) oraz usługę animatorów. 

Bajka muzyczna opowiadająca o sile przyjaźni i zwycięstwie dobra nad złem stanowiła program s 

potkania mikołajkowego, zorganizowanego w sali widowiskowo – sportowej dla dzieci z terenu 

pyzdrskiej gminy. Nie zabrakło też wizyty Mikołaja, który rozdał najmłodszym słodkie upominki. 

Frekwencja jak zwykle dopisała. Wszystkie miejsca na trybunach były zajęte. W tym roku 

spotkanie przebiegło w nieco innej konwencji. Aktorzy Teatru Muzycznego z Gliwic, którzy gościli 

w kilku miastach naszego regionu, zawitali i do nas. Zilustrowali najbardziej znaną i lubianą bajkę 



J. Ch. Andersena – Królowa Śniegu. Dzieci, uruchomiając wyobraźnię, mogły przenieść się w 

baśniowy świat. Potem przeszedł czas na wizytę Mikołaja. Ten, na zlecenie władz gminy, 

obdarował dzieci słodyczami. Zwieńczeniem spotkania był przemarsz na Rynek, gdzie zapalone 

zostały lampki na choince, którą ufundował Lech Bączkiewicz. 

Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

Charakterystyka zajęć: 

− warsztaty wokalne – obejmowały podstawy emisji głosu na bazie konkretnych piosenkę, 

ogólne zasady poprawnego wykonywania utworów, podstawy interpretacji, pomoc w 

doborze repertuaru z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości wykonawcy oraz 

techniczne aspekty występu estradowego, 

− warsztaty taneczne – dotyczyły nauki tańca hip hop, czyli techniki związanej stylistycznie 

ze srett dance, asymilującej klasyczne techniki hip hopowe, takie jak locking, popping i 

Funk, 

− zajęcia fotograficzne – obejmowały zagadnienia z zakresu: techniki i technologii fotografii, 

estetyki fotografii, klasycznych tematów fotografii, cyfrowej obróbki zdjęć i tworzenia 

prezentacji, 

− zajęcia fitness – 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, pośladki.  

− siłownia, 

− sekcja tenisa stołowego – zajęcia treningowe obejmujące zapoznanie się z aktualnymi 

przepisami gry w tenisa stołowego, ćwiczenia i zabawy, które ukształtują odpowiednie 

ruchy niezbędne dla dalszej gry . 

 
 
 

Dyrektor 
Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji w Pyzdrach 
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