Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr XXXVI/18 Burmistrza Pyzdr
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry
za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za I półrocze 2018 roku
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury.
Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy
rozwój działalności sportowej.
Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez
kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk
artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy
oraz powiatu.
Centrum Kultury Sportu i Promocji Pyzdrach w 2017 roku otrzymało na swą działalność statutową
dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 365.000,00 zł.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych
wydatków w I półroczu 2018 roku:
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wyposażenia
4260
Zakup energii
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Zakup usług
remontowych
Zakup usług
zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe
krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy ba zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

1.000,00
300,00
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0,00

66,58
0,00

138.000,00
5.800,00

44.913,77
3.954,25

32,55
68,18

1.500,00

675,57

45,04

9.000,00
3.300,00

858,60
2.371,32
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71,86

RAZEM:
365.000,00 128.727,84 35,27
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2018 roku e
powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.791,31 zł. Na 30.06.2018 roku nie powstały
żadne należności.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje ponadto, że niskie wykonanie
wydatków spowodowane jest tym, że największa impreza cykliczna pn. „Wystrzałowe Pyzdry”
odbywa się w II półroczu br. i wtedy ponoszone są największe wydatki związane z organizacją ww.
imprezy.

I.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

II.

ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH
W okresie jesienno-zimowym odbyły się inspiracje, polegające na organizacji zajęć dla
dorosłych i młodzieży,

Rękodzieło artystyczne, Fitness rehabilitacyjny, Warsztaty

ceramiczne, Dance fitness, Klub gier planszowych
1) 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia 2018 r.
Wybraliśmy wolontariuszy, dopięliśmy program imprezy i zbieramy gadżety na
licytację. Cel tegorocznego finału to wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Pyzdrski finał był kulturalnym wydarzeniem dla mieszkańców, połączonym z akcją
charytatywną o zasięgu ponad krajowym. Pieniądze w godzinach przedpołudniowych
zbierało ponad 55 wolontariuszy. O godz. 16.00 w hali sportowej odbyła się impreza,
będąca połączeniem części artystycznej z licytacją gadżetów. Wystąpili lokalni artyści, ale
nie tylko.
2) Zajęcia zorganizowane przez Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
w ramach ferii zimowych 2018. Jak co roku program był bardzo różnorodny, co
przyciągnęło dużą grupę dzieci z naszego miasta. Pierwszy tydzień ukierunkowany był
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na zabawy kulinarne. Dzieciaki nauczyły się robić pizzerki, muffinki oraz kruche
walentynkowe ciastka. Zabawy było przy tym co niemiara. Każdy komponował i dekorował
według tego, co podpowiedziała mu wyobraźnia. Zajęcia plastyczne z plecenia papierowej
wikliny i dekorowania metodą decoupage były dla uczestników nowością. Chętnie wzięli w
nich udział, tworząc wiklinowe domki i serduszka z drewna. Tydzień zakończył się
„wyskokiem” do nowo otwartego parku trampolin we Wrześni „Jump World”. Druga
połowa ferii owiana była zagadka i tajemnicą. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach
detektywistycznych. Mieli tam okazję samodzielnie wykonać strój i ekwipunek detektywa, a
także spotkać się z rzecznikiem prasowym policji, który opowiedział im o zagrożeniach
płynących z sieci oraz tych w najbliższej okolicy. Poznali również zawartość walizki
technika kryminalistyki i złożyli symboliczne odciski palców. W połowie tygodnia
wybraliśmy się na spotkanie z leśniczym i myśliwym do pobliskiego nadleśnictwa Kamień,
którzy opowiedzieli dzieciom o mieszkańcach lasu i swojej pracy. Wycieczka zakończyła się
pieczeniem kiełbasek w Chatce Ornitologa w Białobrzegu. Kilka dni poświęcone zostało
również na aktywność fizyczną. Zajęcia ruchowo - taneczne odbywały się na hali sportowej
i prowadzone były przez instruktorkę ze szkoły tańca „Alchemia” we Wrześni, Julitę
Grabarek.
3) Dzień Kobiet na wesoło, zorganizowany 4 marca przez CKSiP w Pyzdrach, cieszył się
ponownie ogromnym zainteresowaniem. Bilety, będące wejściówką na imprezę,
rozeszły

się

jak

ciepłe

bułki

w

ciągu

niespełna

dwóch

godzin.

150 kobiet, mieszkanek naszej gminy, zebrało się w niedzielne popołudnie w Pavilonie
Jakuba Fludry, by we własnym towarzystwie świętować nadchodzący 8 marca. Jednym z
niewielu przedstawicieli płci męskiej, obecnych na imprezie, był burmistrz Pyzdr
Przemysław Dębski, który złożył Paniom życzenia. Każda uczestniczka spotkania
otrzymała tabliczkę czekolady i buziaka od włodarza. Jak co roku zadbano o to, aby Panie
świetnie się bawiły. Program stanowił m.in. występ kabaretu Bumerang, który w zabawny
sposób przedstawił relacje damsko - męskie. Oprawę muzyczną i prowadzenie zapewnił
zespół Saxy Djs z Konina. Panie mogły wziąć udział w licznych konkursach, za co każda
otrzymała symboliczną, typowo kobiecą nagrodę. Całość dopełniła pyszna kolacja i słodki
poczęstunek.
4) Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej , odbywały się będą w każdą środę w Centrum
Kultury Sportu Promocji w Pyzdrach.
5) Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Władze miasta oraz mieszkańcy Pyzdr po raz
kolejny oddali cześć i hołd wszystkim tym, których w 1940 r. dotknęła śmierć na obcej
ziemi. Szczególną modlitwą otoczyli pomordowanych rodaków, a także ofiary katastrofy
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smoleńskiej. Miało to miejsce 15 kwietnia, w czasie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej. Pyzdrska
6) Majówka pełna atrakcji
Wszyscy, którzy postanowili spędzić tegoroczny weekend majowy w Pyzdrach nie mogli
narzekać na nudę. Pogoda zapowiadała się piękna i taka była, mogliśmy cieszyć się
słońcem, ciepłem i przygotowanymi atrakcjami. Majówkę rozpoczęliśmy spotkaniem
miłośników turystyki rowerowej, czyli XVIII już, Rodzinnym, Ekologicznym Rajdem
Rowerowym.
Rajd zgromadził na starcie rekordową liczbę uczestników, boisko przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II opuściło 220 uczestników. Trasa prowadziła wałem na Modlicę następnie
Kruszyny, Tłoczyznę, Trzcianki oraz Walgę i liczyła 25 km. Po drodze uczestnicy mieli do
wykonania kilka zadań, m.in policzyć gniazda bocianie na jednym z odcinków.
Na mecie dla wszystkich uczestników przygotowany był ciepły posiłek i loteria fantowa.
Tą niezwykle sympatyczną, rodzinną imprezę zakończyło losowanie dwóch rowerów,
obydwa pojechały do Wrześni. 2 maja wybraliśmy się na spacer po Pyzdrach, oczywiście
z przewodnikiem, dyrektorem pyzdrskiego muzeum Michałem Czerniakiem. Dawno
zapomnianymi ścieżkami, podziwiając malowniczy krajobraz miasteczka i słuchając
opowieści przewodnika dotarliśmy do wiatraka holenderskiego na Parkoszce, którego
wnętrze zrobiło na uczestnikach- zwłaszcza tych najmłodszych niemałe wrażenie.
Ów wiatrak został zbudowany w 1903 r. przez rodzinę Bartczaków i służył mieszkańcom aż
do lat 80 XX wieku. Obecnie nieużytkowany stanie się niebawem atrakcją turystyczną
Pyzdr.
Kolejnym przystankiem na trasie było źródełko ,,Pij Zdrój'',od którego, jak legenda głosi,
pochodzi nazwa miasta. Po ponad półtoragodzinnym zwiedzaniu nastąpiła zmiana
przewodnika. Grupę przejął pan Jerzy Sznajder z PTTK w Koninie i poprowadził na
Białobrzeg.8 kilometrowa ścieżka prawie na całej długości biegnie nadwarciańskimi wałami
i łęgami, dając możliwość zapoznania się z unikalną florą i fauną, która po ciekawostkach
serwowanych przez pana Jerzego stała się jeszcze bardziej atrakcyjna.
Po długim marszu uczestnicy mogli zregenerować siły w Chatce Ornitologa gdzie czekało
na nich ognisto i ciepły posiłek. Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja i Miejsko-Gminnego Dnia Strażaka zainaugurowała Msza święta w intencji Ojczyzny
i Strażaków.,,227 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął
przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Choć
przetrwała tylko 14 miesięcy jest dla nas tak ogromnie ważna, ponieważ wynikała
z najczystszych intencji regulowania organizacji władz państwowych, praw i obowiązków
obywateli'' mówił podczas nabożeństwa ks. proboszcz Ryszard Kopczyński.
Po mszy, wszyscy zebrani przeszli pod pomnik POW i Ofiar Katyńskich, gdzie
poszczególne
delegacje
złożyły
wieńce
oddając
cześć
bohaterom.
Kolejnym punktem programu była akademia okolicznościowa, którą rozpoczęło
przemówienie Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego. Skierował on wiele ciepłych słów
w stronę braci strażackiej. Dziękował za ich poświęcenie, gotowość niesienia pomocy oraz
pełen profesjonalizm w działaniu. Za zasługi dla pożarnictwa wręczono odznaczenia
i wyróżnienia zasłużonym strażakom i działaczom OSP.Docenieni zostali druhowie z OSP
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Pyzdry, OSP Pietrzyków i OSP Lisewo.Akademię zakończył występ uczniów
z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. Młodzi artyści poradzili sobie
z zadaniem śpiewająco za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Całości dopełnił koncert Pyzdrskiej Orkiestry Dętej i pamiątkowe zdjęcie na tle baneru
z obrazem Jana Matejki.
7) Pyzdrzanie oddali cześć powstańcom. Niedzielna uroczystość odsłonięcia odnowionego
pomnika na Mogile Powstańców Styczniowych na długo pozostanie w pamięci osób, które
wzięły w niej udział. Obchody tego jakże podniosłego wydarzenia rozpoczęła prelekcja płk.
Janusza Pilzaka z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, która odbyła się w klasztornej
kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. Przybliżył on przybyłym sylwetkę gen. Edmunda
Taczanowskiego, dowódcy powstańczego i naczelnika wojennego województwa kaliskiego
w powstaniu styczniowym. Pierwszą cześć uroczystości zakończyło podpisanie umowy
pomiędzy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie a Muzeum Regionalnym Ziemi
Pyzdrskiej, dotyczącą współpracy przy organizacji ekspozycji poświęconej dziejom broni
czarnoprochowej w Polsce na terenie naszego muzeum. Druga część obchodów miała
miejsce na cmentarzu parafialnym. Rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej, odprawionej
w intencji poległych powstańców przez kapłanów z naszej parafii. Poczty sztandarowe,
gromady harcerskie, a przede wszystkim żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii
z Sulechowa nadały całej uroczystości bardzo podniosły charakter. „Ojczyzna to ziemia
i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.” Tymi słowami Marszałka Francji Ferdynanda
Fosza, burmistrz Przemysław Dębski zakończył swoje przemówienie poprzedzające
odsłonięcie pomnika. Delegacje złożyły kwiaty przy mogile, a żołnierze oddali salwę
honorową.
Po części oficjalnej wszyscy obecni przenieśli się na nadwarciańską łąkę, gdzie miała
miejsce inscenizacja przedstawiająca zwycięską potyczkę powstańców styczniowych
z oddziałami wojsk rosyjskich. Wzięły w niej udział grupy rekonstrukcyjne: Złoty Krzyż,
9 Rota Pułku Smoleńskiego oraz grupa rekonstrukcyjna z Radziejowa. Składamy serdeczne
podziękowania dla Fundacji im. gen. Włodzimierza Krzyżanowskiego ze Wrześni za
współorganizację widowiska.
8) Zawody wędkarskie, urozmaicone licznymi atrakcjami, zorganizowało dla dzieci miejscowe
koło PWZ. Wszystko okazji święta najmłodszych.

Oprócz łowienia ryb można było

spróbować swych sił w innych konkursach, takich jak łowienie ryb na "sucho" oraz
konkursie mini piłki nożnej.

Po zawodach na uczestników czekała grochówka oraz

słodkości . Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
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Nagrody wręczał burmistrz Przemysław Dębski. Każde z dzieci biorących udział w imprezie
otrzymało upominek.
9) Dziecięca radość przegoniła deszcz
W niedzielne popołudnie przystań wodniacka w Pyzdrach zamieniła się w prawdziwy plac
zabaw pełen atrakcji dla wszystkich dzieci. Zewsząd słychać było gwarny śmiech, a radości
i zabawy nie było końca. Impreza zorganizowana przez CKSiP z okazji Dnia Dziecka
zgromadziła na pyzdrskim „Perkozie” całe rodziny. Choć początkowo pogoda nie zachęcała
do zabawy, zrobiło się pochmurno i wietrznie, naszym milusińskim najwyraźniej to nie
przeszkadzało. Dziecięca radość przegoniła deszcz i zaprosiła słońce, które towarzyszyło
nam już do samego wieczora. Animacje i zabawy ruchowe przygotowane przez grupę Empa
przyciągnęły dużą grupę dzieci. Kule bubble football, przeciąganie liny, wyścigi na
szczudłach, bieg w potrójnych spodniach czy malowanie twarzy to tylko niektóre z nich.
Najmłodsi do woli mogli wyszaleć się na dmuchanych zamkach i popływać na łódkach. Na
każde dziecko czekał popcorn i wata cukrowa. Każdy mógł uwiecznić swój udział
w imprezie korzystając z selfie mirror, gdzie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w zabawnych przebraniach. Wszystkie atrakcje były całkowicie darmowe. Na całe rodziny
czekał też katamaran, który przez całą imprezę zabierał chętnych w rejs po Warcie.
Dodatkowo każdy mały uczestnik mógł zapisać się w historii wklejać element dekoracyjnej
mozaiki
na schodach prowadzących do klasztoru.
10)

Kolejna Noc Świętojańska już za nami. Jak co roku moc atrakcji przyciągnęła 23
czerwca na Przystań Wodniacką w Pyzdrach sporą grupę mieszkańców z naszej gminy
i nie tylko.

Pierwszym wydarzeniem tego dnia było otwarcie ekspozycji piastowskiej

w Domu Podcieniowym. Wystawa jest projektem Szlaku Piastowskiego, finansowanego
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie Wielkopolska Organizacja
Turystyczna jest liderem. Pieniądze na realizacje pozyskano z funduszy europejskich.
Kolejnym punktem programu było oficjalne odsłonięcie mozaiki na schodach prowadzących
do Klasztoru przy ul. Nadrzecznej. Dominik Dziedzina, który zaprojektował mozaikę,
opowiedział kilka słów o przedsięwzięciu i jego realizacji. Burmistrz Pyzdr Przemysław
Dębski natomiast wręczył podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizacje obu
projektów.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Dzieciaki do woli mogły wyszaleć się na
dmuchanym placu zabaw, wziąć udział w animacjach i spotkać się z Myszką Miki. Wszystkie
atrakcje zapewniła grupa Empa z Konina. Pod sceną też trochę się działo. Pyzdrskie mażoretki
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pokazały swoje umiejętności taneczne i zaangażowały dzieciaki do wspólnej zabawy.
Konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański cieszył się w tym roku dużym
zainteresowaniem. Komisja miała twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie z piętnastu
projektów wyłoniono zwycięzców. Pierwszą nagrodę, rower, otrzymała Iwona Koszarek za
wianek przestawiający wiatrak holenderski, drugie miejsce zajęła Anita Ponto, a trzecie
Antonina

Lesińska.

Każdy

uczestnik

konkursu

otrzymał

drobny

upominek.

Niebywałą atrakcją był także starosłowiański obrzęd Nocy Kupały i pokaz ognia w wykonaniu
Drużny Książęcej Grodu Grzybowskiego, po którym nastąpiło tradycyjne już puszczenie
wianków w nurt Warty. Część koncertowa imprezy przyciągnęła na Perkoz tłumy. Atmosferę
rozgrzała Ola Paszkiewicz z zespołu MaSza dając bardzo energetyczny występ. Do pieca
dołożyli natomiast chłopaki z zespołu Soleo, którzy razem z publicznością zaśpiewali swoje
największe hity.
11)

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

III Działalność świetlicy socjoterapeutycznej
1. Program Korekcyjno- Profilaktyczny
Program przeznaczony jest dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi
(papierosy, alkohol, narkotyki ) lub pochodzących z grupy ryzyka zagrożonej takim zjawiskiem.
2. Program wychowawczo – edukacyjny
Uczniowie nabywają umiejętności systematycznej nauki i odrabiania zajęć domowych, zapoznają
się z technikami pracy umysłowej, włączają się w pomoc koleżeńską w nauce.
3. Program opiekuńczo- wychowawczy
Zawiera bloki tematyczne mające na celu integracje w grupie, naukę współdziałania, naukę
rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy programu podczas zajęć będą mieli
możliwość przełamywać barier w komunikowaniu się z innymi, podnieść swoją samoocenę oraz
nabrać szacunku do siebie oraz innych.
4. Bloki zajęć tematycznych dla uczestników świetlicy w ramach projektu ,,Wolny czas
inaczej''
IV Blok zajęć plastyczno-technicznych
Rozwijanie umiejętności motorycznych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej,
poprzez posługiwanie się narzędziami używanymi podczas tworzenia prac plastycznych, a także w
oparciu o techniki wymagające precyzyjnego manipulowania przedmiotami, wykonywanie prac
plastycznych i technicznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów, wyrabianie poczucia
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estetyki i wrażliwości na piękno przyrody, wykonywanie drobnych zadań technicznych jako
element pracy społecznej na rzecz świetlicy, łączenie różnych dziedzin sztuki.
- Organizacja zajęć plastycznych i rękodzielniczych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
a także w co drugą sobotę miesiąca w ciągu roku.


Blok zajęć muzyczno – teatralnych

Rozwijanie świadomości własnego ciała, orientacji ruchowo-przestrzennej, zachęcenie do
aktywności fizycznej, podnoszenie własnej sprawności ruchowej, wyrażanie uczuć i emocji poprzez
ruch, ukazanie sposobów rozładowania napięcia psychoruchowego, uwrażliwienie na muzykę,
wyrabianie gusty muzycznego i rozwój talentu.
- Organizacja zajęć wokalnych i teatralnych – przez cały rok
- Organizacja zajęć instrumentalnych – od marca do czerwca nauka gry na gitarze


Blok zajęć rekreacyjno – sportowych oraz turystyczno – krajoznawczych

Zachęcenie do aktywności fizycznej, podnoszenie sprawności ruchowej, zachęcenie do uprawiania
różnych form turystyki – uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych, przygotowanie do
aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, przyrody
i otaczającego świata.
- Organizacja sekcji tenisa stołowego – przez cały rok
- Organizacja zajęć tanecznych – od marca do grudni

5.

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczestników świetlicy



Ferie zimowe Organizacja zajęć tematycznych i kuligu



Wakacje letnie Organizacja wycieczek i zajęć tematycznych

V 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.
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III Działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej
CKSiP sprawuję opiekę merytoryczną i finansową nad orkiestrą dętą. W tym celu zatrudnia
kapelmistrza i instruktorów, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry.
VI 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. Prowadzona jest sekcja tenisa stołowego.
Organizowane również są turnieje sportowe dla dzieci i dorosłych. We współpracy z pyzdrskim
kołem Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowano zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka.
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