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SPRAWOZDANIE ROCZNE 

  z przebiegu wykonania planu finansowego 

CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI w PYZDRACH 

za   2014 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 2014 roku otrzymało na swą działalność 
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 
kwocie 282.457,03 zł, oraz zaplanowano dochody własne w kwocie 23.809,60zł. 
 
Na dzień 31 grudzień 2013 roku dochody CKSiP  wyniosły 306.266,63 zł. tj. 
� 282.457,03zł tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej, 
�  23.809,60 zł tj. 100% dochody własne 
 
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów 
/wydatków/ w 2014 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

493,00 493,00 100 

921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

66.146,22 66.146,22 100 

921 92109 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

13.233,98 13.233,98 100 

921 92109 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.519,91 1.519,91 100 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.100,00 26.100,00 100 

921 92109 4210 Zakup materiałów 52.447,67 52.447,67 100 

921 92109 4260 Zakup energii,gazu wody 4.800,42 4.800,42 100 

921 92109 4280 Zakup usług zdrowotnych 53,00 53,00 100 

921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 128.906,96 12.8906,96 100 

921 92109 4350 Zakup usług internetowych 1.461,24 1.461,24 100 

921 92109 4360 Opłaty za usługi telefonii 
komórkowej 

1.295,03 1.295,03 100 

921 92109 4370 Opłaty za usługi telefonii 
stacjonarnej 

743,67 743,67 100 

921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 2.057,69 2.057,69 100 

921 92109 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

3.726,05 3.726,05 100 

921 92109 4440 Odpisy na ZFŚS 3.281,79 3.281,79 100 

   OGÓŁEM: 306.266,63 306.266,63  
 

Dyrektor  CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2014 roku  powstały   
zobowiązania na ogólna kwotę 580,57 zł, są to zobowiązania  niewymagalne. Termin 
płatności  tych zobowiązań przypada na styczeń 2015 roku. Nie powstały żadne 
należności. 
 
      Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja 
kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności 
kulturalnej, promocja gminy i rozwój działalności sportowej. 
 Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji 
imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie, prowadzeniu świetlic i 
ognisk artystycznych oraz sekcji sportowych, działalności promocyjnej (prowadzenie 
strony internetowej, opracowywanie ulotek i folderów), współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.  
 

I.  Kultura i  Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
1) Organizacja imprez kulturalnych 

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
  Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach powstał sztab liczący 24 
wolontariuszy – uczniów miejscowych szkół – którzy od wczesnych godzin rannych 
kwestowali na terenie pyzdrskiej gminy. Impreza towarzysząca odbyła się w sali 
widowiskowo- sportowej. Wystąpili różni artyści, głównie lokalni. Prowadzeniem 



imprezy i przeprowadzeniem licytacji gadżetów zajął się konferansjer. Warto dodać, że 
przedmioty na licytację pochodziły od miejscowych instytucji i firm. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczestnicy WTZ z Rudy Komorskiej, którzy zawsze uświetniają 
swoją obecnością finały WOŚP. Potem przyszła kolej na  maluchy, które  
zaprezentowały wiązankę taneczną w stylu hip-hop, za co zostali nagrodzeniu 
gromkimi brawami. Instruktorem i choreografem dwóch grup tanecznych, 
działających przy Centrum, jest Łukasz Mielcarek. Pyzdrska Grupa Capoeira i Grupo 
Uncao Capoira Polska zaprezentowali niezwykle energiczny i dynamiczny pokaz 
capoeiry, który zawierał wiele elementów realnej walki  
i samoobrony, w tym akrobatyczne ewolucje, kopnięcia i obalenia. Zespół Milord 
również świetnie się zaprezentował dając świetny koncert.  Nie obyło się również bez 
pokazu USK Pyzdrskiego Centrum Taekwon-do. Taneczną część artystyczną 
zakończyła Zumba. Pyzdrskie uczestniczki zademonstrowały choreografię, będącą 
połączeniem tańca i aerobiku. Jak to przy finale WOŚP bywa, nie mogło zabraknąć 
koncertu pyzdrskiej orkiestry. Muzycy zagrali drugi koncert pod batutą  kapelmistrza. 
Mimo krótkiego czasu na przygotowanie repertuaru wypadli świetnie. Zwieńczeniem 
imprezy były koncerty zespołu OSA&KIERPAŁ, MONUMATIK oraz J.UL.A. 
  Wolontariusze w czasie kwesty ulicznej zebrali 5.275, 00. Z licytacji gadżetów 
uzyskano kwotę 2805,00 zł. Sumując wyszło razem 7.712,00. 

 
Nowe boisko piłkarskie 

Usytuowane jest przy kompleksie boisk sportowych   Orlik 2012 .  Otwarcie nowo-
powstałego obiektu odbyło się w  niedzielę 30 marca. Wszystkich zebranych powitał 
Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński a Ks. Ryszard Kopczyński   Proboszcz 
Pyzdrskiej Parafii dokonał poś więcenia boiska.  Zwieńczeniem uroczystoś ci był 
mecz towarzyski pomiędzy MKS Warta Pyzdry a MKS Victoria Wrześ nia. Wynik 
1:13 nie miał znaczenia, gdyż najważniejsze jest to, że Warta doczekała się nowego 
obiektu. 
 
Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka 

 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja oraz  Miejsko – Gminny Dzień 
Strażaka odbyła się w koście farnym. Przedstawiciele samorządu, delegacje 
związkowe, poczty sztandarowe, strażacy i młodzież szkolna   przeszli z miejscowej 
remizy do świątyni. Ks. Ryszard Kopczyński odprawił uroczystą mszę świętą w 
intencji Ojczyzny i strażaków. Uroczystość stała się również wspaniałą okazją do 
refleksji nad szlachetną służbą i poświęceniem strażaków. Minutą ciszy hołd oddano 
druhom i druhnom, którzy służyli społeczeństwu swoją odwagą i męstwem, a odeszli 
już na wieczny spoczynek. Słowa uznania i serdecznych podziękowań w stronę 
zgromadzonych strażaków skierował Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr. Potem 



razem z Elżbietą Kłossowska, przewodniczącą Rady Miejskiej wręczyli zasłużonym 
strażakom odznaczenia i wyróżnienia. Okolicznościową akademię przedstawiły 
uczniowie szkoły podstawowej w Lisewie i Górnych Grądach. Pieśni patriotyczne 
zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Zwieńczeniem uroczystości był przemarsz na rynek i 
złożenie kwiatów pod pomnikiem POW i ofiar mordu katyńskiego. 

Inauguracja Sezonu Wodniackiego 

 XII Regionalny Amatorski Spływ Kajakowy, odbył się w drugim terminie - 4 
maja na trasie Ląd – Pyzdry, zainaugurował tegoroczny sezon wodniacki. 
 Ze względu na złe warunki pogodowe, w wodnej eskapadzie udział wzięło 51 
osób. Nie zabrakło miłośników kajakarstwa z Pyzdr, Słupcy, Wrześni i miast 
ościennych. Wszyscy mieli zapewniony transport autokarami do Lądu. Tam zostali 
zapoznani z regulaminem spływu. Po kilkunastu minutach rozpoczęło się wodowanie 
kajaków. Wszyscy bez problemów dotarli do Pyzdr, 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 
  
Średniowieczna Noc Świętojańska 

Impreza została zorganizowana 28 czerwca na stadionie zawarciańskim w Pyzdrach. 
Była okazją do promocji historii regionu, a tym samym kultywowania wieloletniej 
tradycji. Impreza rozpoczęła się zabawami z grupą historyczną Chorągiew Piastów 
Śląskich, która zachęcała dzieci i młodzież do udziału w grach plebejskich. Można 
było lepić z gliny, robić naszyjniki, bransoletki, czy ozdabiać sakiewki. Zabawy 
terenowe były wprowadzeniem do obrzędu Nocy Kupały. 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 nie miało łatwego zadania, bo wianki były niezwykle okazałe i 
wykonane zgodnie z regulaminem. Przedstawienie „Światło i dźwięk” będące 
inscenizacją obrzędu Nocy Kupały miało na celu zapewnienie mieszkańcom szczęścia, 
pomyślności i dobrobytu na kolejny rok. Zwieńczeniem obrzędu było puszczanie 
wianków na rzece Warcie. Gwiazdą wieczoru był zespół „Raggafaya”, który dał 
energiczny i żywiołowy  koncert. 

 

Przegląd Orkiestr Dętych 

Cztery orkiestry uczestniczyły w Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się 19 lipca 
na Placu Sikorskiego. Przegląd miał na celu wzmocnienie i kultywowanie muzyki 
wśród mieszkańców oraz prezentację dorobku artystycznego orkiestr. 

Impreza odbyła się na Placu Sikorskiego, a nie jak to wcześniej bywało na Rynku 
Miejskim. Największym plusem tego miejsca było bliskie sąsiedztwo remizy osp, 
które stanowiło świetne zaplecze lokalowe. Na godzinę przed koncertami, piraci 
zabawiali najmłodszych widzów, serwując im różnego rodzaju gry i konkurencje. Były 
wyścigi na dmuchanych konikach, chodzenie na szczudłach, rzuty workiem czy 
zabawa  w głuchy telefon. 
    Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta z Kościelnej Wsi. Zespół 
powstał w 1911 roku, obecnie występuje pod batutą dyrygenta Marcina Wieczorka. W 
2011 roku, orkiestra z okazji 100-lecia istnienia otrzymała „Złoty Laur” od Zarządu 
Głównego PZCHiO w Warszawie za krzewienie kultury muzycznej. Tuż po niej, w 
zwartym szyku przemaszerowała na scenę Orkiestra Dęta OSP Świnice Warckie, 
której Kapelmistrzem jest Maksymilian Milczarek. Orkiestra powstała w 1995 roku i 
przygotowuje się do Jubileuszu 20 - lecia powstania. Jej największym sukcesem był 
udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II na 
Łowickich błoniach w 1999 roku. Nieco inną formę muzyczną zaprezentowała 
orkiestra Free Brass Band z Kalisza. Zespół powstał w 2000 roku, a pomysłodawcą i 
założycielem jest Marcin Wieczorek. Orkiestra jest formacją typu big band a w jej 
skład oprócz podstawowych instrumentów dętych wchodzą instrumenty klawiszowe i 
gitara basowa. Za zakończenie, przed publicznością zaprezentowali się gospodarze 
przeglądu – Pyzdrska Orkiestra Dęta, która pod batutą Kapelmistrza Miłosza 
Buchowskiego dała energetyczny koncert grając m. in. znane przeboje muzyki pop. Za 
wybór repertuaru i prezentację muzycznych umiejętności, otrzymali gromkie brawa. 
Zwieńczeniem przeglądu było wspólne wykonanie utworu „Orkiestry Dęte”, za co 
ponownie z widowni padały prośby o bis połączone z głośnymi brawami. Za udział w 
przeglądzie kapelmistrzowie zaproszonych orkiestr otrzymali pamiątkowe statuetki, 
które wręczył Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński. Zabawę taneczną poprowadził 



zespół „Favorito”. 
     Przegląd Orkiestr Dętych zrealizowany został w ramach projektu „W Pyzdrach 
muzyka łagodzi obyczaje”, którego celem jest kultywowanie i podtrzymywanie 
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. A dotację na ten cel otrzymało Centrum 
Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach z  Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu. 

Dożynki Gminne 

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Górnych Grądach, przebiegając pod 
znakiem łagodnej, słonecznej pogody, efektownych występów i konkursów z 
nagrodami. Dziękczynienie za zebrane plony i radość z owoców ciężkiej pracy 
świętowano na placu przy szkole podstawowej. Gospodarzami święta rolników byli 
sołtysi sołectw Ciemierów Kolonia, Dolne Grądy i Górne Grądy. Uroczystość 
rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, wieńca dożynkowego oraz 
darów składanych przez Starostów dożynek. Mszę Świętą polową odprawił Ks. 
Kanonik Ryszard Kopczyński Proboszcz Pyzdrskiej Parafii, a towarzyszyła mu 
Pyzdrska Orkiestra Dęta, nadając nabożeństwu uroczysty klimat. Powitania gości i 
oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał Burmistrz Pyzdr, a tuż po nim, 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”, przeprowadził obrzęd dożynkowy. W 
trakcie części chlebowej, Starostowie dożynek wręczyli burmistrzowi chleb, prosząc o 
sprawiedliwy podział, tak aby nikomu go nie zabrakło. Starościną tegorocznych 
dożynek była Marlena Zdunek, mężatka, matka trójki dzieci i mieszkanka Dolnych 
Grądów. Wraz z mężem prowadzi 30 hektarowe gospodarstwo rolne, które nastawione 
jest głównie na produkcję bydła opasowego. Starosta – Mariusz Marciniak to 
mieszkaniec Górnych Grądów, gdzie wraz z żoną prowadzą 62 – hektarowe 
gospodarstwo, hodowlę zwierzęcą opasy i działalność gospodarczą – ubojnię trzody 
chlewnej. Pan Mariusz ma 39 lat i wychowuje trzy córki. 
   Tuż po obrzędzie nastąpiło wręczenie statuetek wyróżnionym za zasługi dla 
rolnictwa. Wręczania odznaczeń dokonali burmistrz, Przemysław Dębski Sekretarz 
Pyzdr, Waldemar Grzegorek Wicestarosta Wrzesiński oraz Józef Szafarek kierownik 
wrzesińskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji z Rolnictwa. Po części 
oficjalnej na scenie ponownie zagościł zespół Modraki, który dał koncert muzyki 
ludowej przeplatany tańcami i grą na skrzypcach. Tuż po nim swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowały dzieci z miejscowej szkoły pod wodzą pań: Anny 
Smardzewskiej i Grażyny Mazur. Zwieńczeniem występów był koncert Pyzdrskiej 
Orkiestry Dętej pod batutą Miłosza Buchowskiego i przyśpiewki w wykonaniu 
mieszkańców. Całość występów przeplatana była konkursami dla dzieci i dorosłych, 
które rozbawiały publikę do łez. 
   Na chwilę przed zabawą taneczną rozstrzygnięto konkurs na „Najsmaczniejsze 
ciasto z owocami”, który wygrała Katarzyna Grześkowiak. W nagrodę otrzymała robot 



kuchenny ufundowany przez Małgorzatę i Dariusza Antkowiaków, właścicieli sklepu 
Oskar AGD RTV. Drugie miejsce zajęła Ewa Marczak, a trzecie Sylwia Grajek. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. W zawodach 
strzeleckich, prowadzonych przez pyzdrski LOK, nie miała sobie równych Justyna 
Pilarska, która otrzymała torbę na narzędzia. 
    Imprezę dożynkową dopełnił zespół RudiBand, przy którym mieszkańcy bawili się 
do późnej nocy. 
 

XXXIII Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski  

  Z roku na rok przybywa miłośników biegania. Dało się to zauważyć podczas XXXIII 
Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego, który odbył się 31 sierpnia na pyzdrskim 
Rynku. Do rywalizacji stanęło 238 zawodników i tym samym pobity został rekord 
frekwencji. 
   Tradycyjnie impreza rozpoczęła się od Biegów Młodzieżowych, w których wzięło 
udział 55 dzieci. Wśród dziewczynek, w kat. wiekowej 7-9 lat zwyciężyła Maja 
Wawrzyniak (Pyzdry), dalej Anna Górna (z Wrześni) i Nina Budzińska (z Pyzdr). W 
tej samej kategorii - wśród chłopców, nie miał sobie równych Patryk Bombel z 
Trzemeszna, tuż przed Dawidem Hauke (Ruda Komorska) i Radosławem 
Rogozińskim (z Poznania). W kategorii wiekowej 10-12 lat, wśród dziewczyn, dwa 
okrążenia wokół Rynku najszybciej pokonała Wiktoria Trzcińska, dalej Natalia 
Osowiec i Dominika Brzewińska – wszystkie z Trzemeszna. Wśród chłopców 
najlepszym okazał się Patryk Włodarczyk (Witkowo), dalej Kamil Pilarski z Pyzdr i 
Mateusz Kruchowski z Kaczanowa. Trzy okrążenia wokół Rynku najszybciej 
pokonała Karolina Piasecka, a za nią Julia Wrzaskowska i Magdalena Bisiorek z 
Pyzdr. Wśród chłopców, w najstarszej kategorii wiekowej wystartował tylko Maciej 
Lach. 
   W czasie biegów młodzieżowych, przy biurze zawodów zaczęły gromadzić się 
tłumy chętnych. Zapisy i wydawanie chipów przebiegły bardzo sprawnie i tuż przed 
11.00 biegacze ustawili się przed dmuchaną bramą. Tradycyjnie sygnał do startu wydał 
Burmistrz Pyzdr – Krzysztof Strużyński, który nie krył zadowolenia z rosnącej 
frekwencji, a co za tym idzie popularności pyzdrskiego biegu. Zawodnicy zwartą 
kolumną biegli ulicami miasta, przez osiedle, do zbiorników szybskich i z powrotem. 
Kobiety miały do pokonania jedną pętle (5 km), mężczyźni – dwie (10 km). Bieg 
odbył się w ekspresowym tempie bo w niespełna godzinę wszyscy zawodnicy stawili 
się na linii mety.  W klasyfikacji generalnej mężczyzn niekwestionowanymi 
zwycięzcami okazali się Bogdan Semenowycz (czas 30:37), za nim Oleksandr 
Kuzmichov (czas 31:27) i Michał Cenkier (czas 32:42). Wśród kobiet na najwyższym 
stopniu podium stanęła Patrycja Talar (czas 18:35), za nią Agnieszka Golak (czas 
18:51) i Magdalena Lewandowska (czas 19:10). Zwycięzcy otrzymali puchary i 
nagrody pieniężne, a kategoriach wiekowych – voucher-y do zrealizowania z sieci 



sklepów Decathlon. Dodatkowo nagrodzono sprawnych inaczej, najmłodszego, 
najstarszego i stałego biegacza. Z gminy Pyzdry wyróżnienie otrzymali Tomasz 
Wroński i Ola Ratajczyk. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, które 
wręczali włodarze miasta: Krzysztof Strużyński Burmistrz Pyzdr, Elżbieta Kłossowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach i Przemysław Dębski Sekretarz Pyzdr.  
 
Święto Odzyskania Niepodległości 
Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny 
w Kościele Farnym, którą odprawił ks. Proboszcz Ryszard Kopczyński. W 
wygłoszonej homilii nawiązał do wartości patriotyzmu, wiary i budowy wspólnego 
domu jakim jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Program artystyczny poetycko-
muzyczny poświęcony 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr 
Krzysztof Strużyński, wygłaszając okolicznościowe przemówienie, oddał hołd 
pyzdrskim powstańcom, a ks. Ryszard Kopczyński utwierdził nas po raz kolejny w 
przekonaniu, że kościół jest miejscem odpowiednim do tego typu inscenizacji. 
Muzyczną oprawę zapewniła także kościelna schola i orkiestra dęta. 
   Kulminacyjnym punktem obchodów był przemarsz na rynek, gdzie przedstawiciele 
samorządu i delegacje związkowe przy dźwiękach werbli składały kwiaty pod 
pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Ofiar Katyńskich. Uczestnicy obchodów 
wysłuchali inscenizacji pt. „Przysięgi Peowiaków” wykonanej przez gimnazjalistów, a 
w rolę konferansjera wcielił się Michał Czerniak. Pyzdrska Orkiestra Dęta na czele z 
nowym kapelmistrzem Łukaszem Oblizajkiem dała koncert  pieśni patriotycznych. 
Spacerowicze mogli skosztować gorącego barszczyku z franciszkańskimi rogalikami. 
   W międzyczasie odbywała się gra miejska. Gimnazjaliści w zamian za prawidłowe 
odpowiedzi na zadawane pytania nagradzali mieszkańców i przybyłych gości biało-
czerwonymi chorągiewkami i certyfikatami. Na zakończenie dla miłośników historii 
pokaz filmu o Niepodległości.  
 
Jarmark Bożonarodzeniowy 
   Jarmark odbył się 7 grudnia w sali OSP, która pękała w szwach. Zainteresowanie 
wyjątkowymi pracami przeszło oczekiwania zarówno organizatora, jak i 
zgromadzonych wystawców. A i tych tegoroczny jarmark zgromadził wyjątkowo dużo, 
co świadczy o rękodzielniczych zdolnościach  mieszkańców naszej gminy i nie tylko. 
W imprezie uczestniczyło 20 wystawców, wśród których dominowały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, m.in  z Rudy Komorskiej, Wrześni, Czeszewa, Nowolipska i 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie. Świąteczne stoiska wypełnione 
były ręcznie wykonanymi wyrobami. Czarowały wyrazistym wzorem serwetki i 
produkty decupage Małgorzaty Wójcik. Stoisko Patrycji Koralewskiej obejmowało 
różnorodność twórczą, od malowanych przedmiotów po sztukę z papieru, a stoisko 



lawendowe Pauliny Michalskiej wypełniło salę cudownym zapachem. Coś dla Niej i 
dla Niego proponowała Anna Osuch z firmy Avon. Propozycje grawerowanych 
prezentów na wszelkie okazje, nie tylko na gwiazdkę zaprezentowała Małgorzata 
Radziejewska, a Teresa Tomys z Wrześni z przyjemnością ukazała swą twórczość na 
płótnie.  Pełnym zaskoczeniem dla odwiedzających było stoisko z bombkami z filcu 
Izabeli Waleńskiej z Wrąbczynka. A wiklinowe cuda ze starych gazet, ulotek i 
kolorowych magazynów wykonała Hanna Kwitowska. Wyroby ceramiczne, 
bransoletki czy suszone zioła na urodę oferowały Marta Malanowska i Katarzyna 
Ciesielska. Można było zakupić Szopki Bożonarodzeniowe czy miód i produkty 
pszczele z pasieki Magdaleny Czechyry. Sylwia  Machajewska  zachęcała przybyłych 
do skosztowania naturalnego soku jabłkowego. 
   Dla tych, którzy zdążyli zgłodnieć, emeryci z PZERiI oraz pracownicy CKSiP 
przygotowali ciasta i pięknie dekorowane pierniczki. Burmistrz Pyzdr Przemysław 
Dębski częstował aromatycznym grzańcem, natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Pyzdrach Elżbieta Kłossowska -  zupą borowikową. Na jarmarku sprzedawane były 
kalendarze Pyzdry 2015, z których zysk zasili charytatywną akcję „Szlachetna 
Paczka”. Aby umilić zakupowe szaleństwo pomysłowe Pyzdrzanki przygotowały 
pokaz mody przy użyciu własnych wyrobów. Henryka Wojciechowska zaprezentowała 
swoją kolekcje ubrań dla kobiet w każdym wieku, a biżuteria Moniki Sitko dopełniała 
całą stylizację. Pyzdrska Orkiestra Dęta zaprezentowała się w niecodziennym 
repertuarze i przeniosła nas w ten magiczny czas. Natomiast grupa wokalna działająca 
przy CKSiP wykonała utwory: biały śnieg i ty, hej ludzie idą święta, magia świąt i 
inne. 
   W sali obok na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. Mikołaj wraz z ekipą 
pomocników zaproponował dzieciom robienie witraży, malowanie twarzy, formowanie 
baloników oraz udział w konkursach. Na spotkanie z naszym dostojnym Gościem 
przybyło bardzo dużo milusińskich ze swoimi opiekunami. Nie zabrakło wspólnych 
zdjęć oraz słodkich upominków. A na zakończenie wspólny przemarsz z barwną świtą 
św. Mikołaja  na rynek i odpalenie lampek na choince. 
 

2) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
 
Pozalekcyjne zajęcia: 
- warsztaty wokalne, 
- warsztaty instrumentalne – nauka gry na gitarze, 
- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci  
- zajęcia fitness 
- nauka języka angielskiego  
- nauka gry na instrumentach dętych (działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej) 
- sekcja tenisa stołowego. 



W celu realizacji w/w zadań wyasygnowano środki finansowe w budżecie Gminy i 
Miasta Pyzdry z Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Ferie zimowe 
Bogatą i atrakcyjną ofertę bezpłatnych zajęć na ferie zimowe przygotowało Centrum 
Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach. A o tym że się podobało świadczy frekwencja 
przewyższająca oczekiwania organizatora. 
  Oprócz beztroskich zabaw przy grach planszowych, w minibilarda czy 
piłkarzyki dzieciaki zmagały się z konkurencjami tanecznymi i sportowymi na 
xboksie. Instruktor tańca nowoczesnego i jednocześnie choreograf grupy tanecznej 
„Twister” przeprowadził warsztaty taneczne, a dzięki uprzejmości miejscowego koła 
LOK, uczestnicy mieli okazję postrzelać do tarcz z kbks. Na zajęciach plastycznych 
wykonywały kartki walentynkowe, biżuterię i „potworki” na zużytych butelkach, a na 
rękodzielniczych – przedmioty z gliny w pracowni ceramicznej Muzeum 
Regionalnego w tzw. bunkrze. Na rozładowanie nadmiaru skumulowanej energii 
najlepsza była capoeira czyli brazylijska sztuka walki, wymagająca od uczestników 
rytmicznych akrobacji i wykopów. Nagrodą za czynny udział w zajęciach były dwa 
wyjazdy: na basen do Jarocina i do kina we Wrześni w całości sfinansowane przez 
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
 
Wakacje   
CKSiP wyszło z propozycją letnich zajęć dla dzieci, łączących gry i zabawy z 
zajęciami ruchowymi, manualnymi i artystycznymi. Pierwsze z zajęć - Zumba Kids, 
którą prowadziła wykwalifikowana instruktorka odbyła się, dzięki uprzejmości 
Dyrektora Zespołu - Romana Dreżewskiego, w salce gimnastycznej miejscowej 
szkoły. Latynoskie intensywne rytmy i niespotykane wcześniej elementy 
choreograficzne przypadły do gustu nie tylko dziewczynkom ale i chłopcom. Ci, 
którzy nie opadli z sił, mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne przy 
karaoke. Odbył się turniej gry w „Darta”, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali pamiątkowe medale. Niekwestionowaną atrakcją tegorocznych wakacji są 
warsztaty ceramiczne, odbywające się w pracowni przy ul. Nadrzecznej. Dzięki 
dziecięcej wyobraźni powstają nietuzinkowe prace wykonane z gliny.  
Ponadto, codziennie w godz. popołudniowych, animatorzy prowadzili zajęcia 
sportowe przy kompleksie boisk  „Orlik 2012”.  
 
 
II Promocja Gminy 
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach podejmuje również działania 
promocyjne, które polegają na aktualizacji strony internetowej gminy i konta gminy na 



facebooku. Prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i relacje dziennikarskie. 
Wydano kalendarz ścienny, ukazujący życie miasta w 12 fotografiach. 
 
 
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. We współpracy z pyzdrskim kołem 
Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowano zawody wędkarskie z okazji dnia 
dziecka. 
 
 


