Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr XVI/19 Burmistrza Pyzdr
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pyzdry za 2018 rok

Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za 2018 rok
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Zadania
realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalnosportowych 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 w 2016 roku otrzymało na swą działalność statutową dotacje
podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 365.000,00 zł, ponadto wykonano
dochody własne w kwocie 3.978,22 zł.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych
wydatków w 2018 roku:
Dział
921

Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji
budżetowej
92109
3020
Wydatki osobowe
niezaliczane do
wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia
osobowe pracowników
4110
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
4120
Składki Na Fundusz
Pracy
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
4300
4360

4410
4430
4440

Zakup usług
remontowych
Zakup usług
pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe
krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy ba zakładowy

Plan

Wykonanie

%

300,96

300,96 100,00

62.273,30

62.273,30 100,00

12.984,31

12.984,31 100,00

877,11

877,11 100,00

29.317,00

29.317,00 100,00

37.388,23

37.388,23 100,00

8.907,29

8.907,29 100,00

665,80

665,80 100,00

201.611,21

201.311,21

99,85

8.305,83

8.305,83 100,00

2.318,26

2.318,26 100,00

1.657,60
2.371,32

1.657,60 100,00
2.371,32 100,00

fundusz świadczeń
socjalnych
RAZEM:
368.978,22 368.678,22 99,92
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2018 roku
powstały zobowiązania na ogólną kwotę 2.211,41 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin
płatności tych zobowiązań przypada miesiąc styczeń 2019 roku. Na 31.12.2018 roku powstały
należności w kwocie 244,00 zł, kwota ta stanowi należność od pracownika CKSiP w Pyzdrach
z tytułu dodatkowego ubezpieczenia grupowego. Pracownik przez niedopatrzenie nie dokonał
zwrotu ww. kwoty na rachunek bankowy CKSiP.
1.Rekordowy finał
Dużym sukcesem zakończył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy zorganizowany
przez pyzdrski sztab. Ogromne zaangażowanie mieszkańców gminy, zwłaszcza licytujących
gadżety, pozwoliło pobić rekord z ubiegłego roku. Od samego rana wolontariusze, w sumie 55
osób, brali udział w kweście ulicznej na terenie gminy. Mimo mrozu dzielnie trwali na posterunku
zbierając pieniądze na szczytny cel. Głowna część imprezy odbyła się jak co roku w hali
widowiskowo-sportowej. Atrakcji było wiele. Najmłodsi mogli do woli wyszaleć się na
dmuchanym placu zabaw i zrobić sobie zabawne zdjęcia w foto-budce. Wszyscy przybyli mieli
okazję obejrzeć ciekawy, a zarazem zróżnicowany blok artystyczny, który rozpoczął występ
przedszkolaków z Bajkowego Świata. Piękny pokaz tańców standardowych i latynoamerykańskich
zafundowała nam profesjonalna para taneczna Małgorzata Budzińska i Kacper Kasprzyk. Poza tym
mogliśmy posłuchać jak śpiewają pyzdrscy harcerze oraz wokalistki z gimnazjum. Swoje
umiejętności pokazali też młodzi tancerze z Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej
„Centrum Hajdasz”, szkoły tańca „Alchemia Dance Studio” oraz uczestniczki zajęć fitness. Magik
Mag Marco dosłownie zaczarował wszystkich widzów pokazem iluzji, natomiast zespoły Dejavu
Band, Kames Band oraz Pyzdrska Orkiestra Dęta zadbały o oprawę muzyczną Finału. Tradycyjna
już licytacja gadżetów podarowanych przez fundację WOŚP oraz lokalnych sponsorów cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem, co w dużej mierze przyczyniło się do pobicia ubiegłorocznego
rekordu. W sumie nasz sztab zebrał 16.500 zł, z tego 7.322 zł z licytacji. Najwyższe kwoty
osiągnęło m.in. serce składające się z 360 lizaków, tort, różne gadżety WOŚP, obraz wykonany
metodą spray painting, usługi motoryzacyjne i kosmetyczne oraz płyty tegorocznych
Wystrzałowych Pyzdr. W licytacjach grosza nie szczędzili: Burmistrz Przemysław Dębski, Michał
Przewoźny, Dawid Andrzejak, Grzegorz Skorupka, Anna Gołąb, Karol Siwek, Agnieszka
Szymańska, Edyta Budzińska oraz Dawid i Bartosz Lajtlichowie. Wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy, bo ten sukces to Wasza zasługa.
2. Wszystko, co dobre szybko się kończy
Dobiegły końca 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 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. Najbliższe półkolonie odbędą się latem, ale już teraz zapraszamy
wszystkich chętnych do uczestnictwa.
3. Panie miały swoje święto ....
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 Bumelang, 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. Mimo chłodu, który czuć jeszcze w powietrzu, na każdej twarzy gości dziś uśmiech. A to za
sprawą słońca i wiosny, która właśnie do nas zawitała.
Jak co roku przedszkolaki z Bajkowego Świata pierwszy dzień wiosny obchodziły radośnie. Zaraz
po śniadaniu zaopatrzone w kolorowe transparenty i ze śpiewem na ustach przeszły ulicami naszego
miasta, aby powitać Panią Wiosnę. Udały się też pod Urząd Miejski, aby tam spotkać się z
Sekretarz Wiolettą Topór-Mench, na ręce której złożyły kolorową Marzannę, symbol kończącej się
zimy. W zamian za to dzieciaki otrzymały wielką torbę słodkości i wróciły do przedszkola krzycząc
wesoło „Chcemy wiosnę”.
5. Śpiewająca biblioteka
Wiele radości wśród uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach wywołało spotkanie
z Edytą i Robertem Zarębskimi pod hasłem "Śpiewająca Biblioteka". Wydarzenie miało miejsce
we wtorek 10 kwietnia w Bibliotece Publicznej w naszym mieście. Edyta Zarębska to autorka oraz
ilustratorka wielu książek dla dzieci. Za powieść dla młodych czytelników pt. „Wilk i ziarenko
miłości” otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren organizowanym
przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom". Podczas spotkań autorskich pisarka
wraz ze swym mężem Robertem Zarębskim, muzykiem i kompozytorem przenoszą widzów w
baśniowy świat. Spotkanie w pyzdrskiej bibliotece rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem,
podczas którego pisarka opowiedziała o swoim dzieciństwie i marzeniach. Następnie głos zabrał

muzyk, by przeczytać gościom fragment książki pt. „Opowieści Babci Gruni” podkreślając jak
ważna jest mimika, podział na rolę oraz intonacja. Jednak dzieci najchętniej zaangażowały się w
odgadywanie postaci z rysunków tworzonych przez ilustratorkę. Wtorkowe wydarzenie zakończyło
się wspólnym śpiewaniem piosenki pt. „Śpiewająca biblioteka” skomponowanej przez Roberta
Zarębskiego.
6. 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 smoleńskiej.
Miało to miejsce 15 kwietnia, w czasie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Wyrazem pamięci o naszych rodakach było złożenie kwiatów pod tablicą katyńską i zapalenie
zniczy przy dębach katyńskich. Uczynili to w towarzystwie zuchów i harcerzy – burmistrz
Przemysław Dębski, sekretarz Wioletta Topór-Mench oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Budziszewski
7. Pyzdrska 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.
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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
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,,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 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.
8. Pyzdrzanie oddali cześć powstańcom.
Dokładnie 155 lat temu - 29 kwietnia 1863 roku Oddział Generała Taczanowskiego stoczył
zwycięską bitwę z Rosjanami. Bitwa pod Pyzdrami wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w
całym Powstaniu Styczniowym. Historia ich mogiły, jak mało która, ukazuje drogę naszych
przodków do wolności. 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 czarno-prochowej 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.
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 wklejąć element dekoracyjnej mozaiki na schodach
prowadzących do klasztoru. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację imprezy: Michałowi Romańskiemu za pomoc w wykonaniu
dekoracji oraz naszym strażakom za zorganizowanie wody do basenu z łódkami, a także pomoc w
obsłudze katamaranu.
10. Pogoda dopisała kajakarzom
Tradycyjny już, Inauguracyjny Spływ Kajakowy po Warcie organizowany przez Urząd Miejski
oraz Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach cieszył się sporą frekwencją, zgromadził 90
miłośników turystyki wodnej. W minioną sobotę, 9 czerwca kajakarze zebrani w Lądzkiej Marinie
spłynęli w dół rzeki trasą wiodącą przez Nadwarciański Park Krajobrazowy do Pyzdr.
Po blisko czterogodzinnym wiosłowaniu na uczestników czekał ciepły posiłek serwowany w barze
Perkoz.
Nad bezpieczeństwem kajakarzy czuwali ratownicy oraz strażacy Pyzdrskiej OSP

11. Wianki popłynęły......
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
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 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. Organizatorem Nocy
Świętojańskiej po raz kolejny było Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
12. Działo się w Pyzdrach 28 lipca roku Pańskiego 2018
Historyczno - muzyczna impreza plenerowa ,,Wystrzałowe Pyzdry'' na stałe wpisała się w
kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy i Miasta Pyzdry. Za nami czwarta edycja wystrzałowej
imprezy.
Późnym popołudniem 28 lipca na Pyzdrskim Rynku rozległ się huk bombardy od którego zadrżała
ziemia. Wojska zwolenników wyboru na króla Ziemowita IV księcia mazowieckiego natarły na
Pyzdry.
Nie obyło się bez ofiar ,,kamień wystrzelony z powietrznej piszczeli do bramy miejskiej, który
przebiwszy dwa jej zamknięcia, uderzył w przyglądającemu się temu, a stojącego na ulicy miasta
po drugiej stronie bramy, plebana z Biechowa, Mikołaja, z tak wielką siłą, iż od tego uderzenia padł
on i natychmiast wyzionął ducha.''
Miasto zostało zdobyte
Tradycją stało się, iż rekonstrukcja wydarzeń z 1383 roku otwiera największą imprezę plenerową w
naszej gminie.
Podczas tegorocznej edycji w ferworze walki mogliśmy oglądać członków grup rekonstrukcji
historycznej: ,,Konfraternia Pyzdrska, ,,Polonia Maior'' z Leszna oraz ,,Warcian'' z Lądu.
Kolejną atrakcją historycznego bloku imprezy był pokaz sprzętu wojskowego znajdującego się na
wyposażeniu 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa.
Wojskowi zaprezentowali polową wyrzutnię rakietową BM-21, skonstruowaną w latach 60.
Radio-teodolitowy System Sondażu Atmosfery „BAR”, który zapewnia precyzyjne informacje
meteorologiczne dla nowoczesnych systemów broni oraz wóz dowodzenia ZWD-3 przeznaczony
dla batalionów jednostek lekkich, do zapewnienia łączności dla osób funkcyjnych na szczeblu
związku taktycznego.
Pierwszym akcentem muzycznym imprezy był godzinny koncert Pyzdrskiej Orkiestry Dętej w
towarzystwie sekcji tanecznej czyli naszych uroczych mażoretek.
Następnie nadszedł czas na pierwszą gwiazdę wieczoru - Sebastiana Riedela i Zespół Cree.
Czołowa polska grupa blues-rockowa dała wspaniały mocno rockowy przeplatany nastrojowymi
balladami występ. Głównym punktem koncertu był autorski materiał zespołu, ale z wagi na to, że w
przyszłym roku przypada 25. rocznica śmierci Ryszarda Riedla grupa zagrała sporo utworów
legendarnego ,,Dżemu'', co niewątpliwie podobało się publiczności. Po koncercie artyści rozdawali
autografy i podpisywali płyty. W przerwie między koncertami swoje 10 minut miał Damian
Olejniczak - Pszczelarz, wychowanek Pyzdr w autorskim pokazie basketball freestyle.
O godziny 22.00 scena należała do Grubsona oraz jego składu, zapanowała wyjątkowo
energetyczna atmosfera, muzycy już od samego początku maksymalnie rozkręcili publiczność.
Original Rude Boy Style porwał wszystkich. Przy ,,Na szczycie'' słychać było śpiewające z artystą
tłumy. Koncert można podsumować jednym słowem- petarda !
Grubson z Jareckim po koncercie rozdawali autografy a fani tłumnie ustawiali się w kolejce do
zdjęcia.
W czasie gdy na scenie trwały koncerty najmłodsi uczestnicy wystrzałowej imprezy mogli
skorzystać z parku rozrywki w którym znajdowały się karuzele, trampoliny, skazańce oraz

waterball. Przesympatyczne panie animatorki zabawiały dzieci zapraszając do wspólnych gier i
zabaw oraz malowania buziek. Dodatkową atrakcją był kiermasz rozmaitości na którym można
było zakupić książkę z autografem wydaną przez pyzdrzankę Jagodę Muzolf (pseudonim Jagoda
Wochlik) oraz zakupić kosmetyki, środki czystości, ozdoby i pyzdrskie pamiątki.
13. Zakończenie półkolonii
Wszystko co dobre kiedyś się kończy. W piątek, 17 sierpnia zakończył się drugi
dwutygodniowy turnus półkolonii letnich organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i
Promocji w Pyzdrach.Tak, jak podczas lipcowego turnusu, tak i przez minione dwa tygodnie dzieci
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, taneczno-ruchowych, sportowych oraz edukacyjnych.
Każdy dzień wypełniony był wieloma atrakcjami. Odbywały się warsztaty rękodzielnicze i
plastyczne, podczas których koloniści malowali plakaty, robiły maski i biżuterię.
Zostaliśmy też zaproszeni do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na spektakl teatralny pt. ,,Pod
starym Wawelem przygód bez liku'' gdzie aktorzy z krakowskiego teatru Maska przedstawili
nowoczesna wersję legendy o smoku wawelskim. Podczas zajęć na boiskach sportowych Orlik
koloniści rozegrali kilka meczy piłki nożnej. Dziewczynki ćwiczyły układy taneczne z instruktorką
tańca i grały w gry integracyjne. Ponieważ upał doskwierał, dla ochłody wybraliśmy się na rejs po
Warcie, dzieci miały niepowtarzalną okazję zasiąść za starem katamarana. Po pełnym wrażeń i
pięknych widoków rejsie czekał na nich ciepły posiłek. Hitem wakacji okazał się wyjazd do Stanicy
Rycerskiej, gdzie nasi koloniści przenieśli się o tysiąc lat wstecz, do wczesnego średniowiecza aby
dowiedzieć się wiele o codziennym ówczesnym życiu. Poznali też uzbrojenie woja, wzięli udział w
konkursach: rzutu oszczepem, toporem oraz strzelali z łuku. Półkolonie zakończyliśmy wycieczką
do skansenu państwa Rzepeckich w Samarzewie i Chatki Ornitologa na Białobrzegu.
Ten dzień obfitował w wrażenia, gospodarz skansenu opowiedział o niemal wszystkich sprzętach
znajdujących się w izbie a było ich prawie 300, dzieci zasypywały go pytaniami. Na teorii się
jednak nie skończyło, dzieci miały okazję spróbować swoich sił w praniu i maglowaniu metodą
swoich prababek, czyli na tarkach i za pomocą mydelnicy. Po ciężkiej pracy gospodyni nagrodziła
wszystkich domowym ciastem i kompotem. Ostatnie wspólne chwile tegorocznych półkolonii
spędziliśmy na Białobrzegu gdzie wybraliśmy się na krótką wyprawę do lasu a po powrocie czekał
na dzieci grill z kiełbaskami. Cztery tygodnie półkolonii minęły bardzo szybko. Mamy nadzieję, że
za rok znów się spotkamy, może nie w takim samym, ale równie fantastycznym gronie.
14. Jesienne warsztaty kulinarne
„Jak prawidłowo odżywiać się jesienią?” – pod takim hasłem odbyły się piątkowe warsztaty z
dietetykiem. Wykład w połączeniu z prezentacją multimedialną poprowadziła mgr Dietetyki Sylwia
Rozenkop-Nowaczyk.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie składniki odżywcze należy dostarczać codziennie
organizmowi w celu utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania, w jakich produktach jest ich
najwięcej, a także zapoznali się z piramidą żywienia, która stanowi ważny element podczas
planowania zbilansowanej diety. Kolejnym etapem spotkania były warsztaty kulinarne, podczas
których uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy przygotowali szybkie, a przede wszystkim
zdrowe potrawy. Ponadto, każda osoba mogła skorzystać z możliwości dokonania analizy składu
ciała czyli nieinwazyjnej metody bioimpedancji elektrycznej pozwalającej uzyskać szczegółowe
dane na temat komponentów ciała. Po oficjalnej części spotkania, przy zdrowym poczęstunku,
Dietetyk odpowiadała na pytania zgromadzonych gości.
15. Pyzdrskie obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości Polski
Rok 2018 przyniósł dla państwa polskiego niezwykle istotną rocznicę, a mianowicie 100 –
lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cały kraj, w tym również pyzdrzanie uczcili pamięć
poległych, a przede wszystkim lokalnych ochotników, których nazwiska widnieją na pomniku
POW. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy remizie OSP i uformowaniem szyku. Na czele

pochodu stanęli peowiacy na koniach, tuż za nimi licznie zgromadzona młodzież szkolna, poczty
sztandarowe, pyzdrska orkiestra dęta oraz Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski wraz z
zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem
Ks. Proboszcza Ryszarda Kopczyńskiego, zgromadzeni udali się na Rynek Miejski pod pomnik
Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Młodzież gimnazjalna
zaprezentowała się w inscenizacji ukazującej radość i nadzieję z wydarzeń, które odbyły się
dokładnie wiek temu. Burmistrz w swoim wystąpieniu przypomniał, iż na terenie Pyzdr Polska
Organizacja Wojskowa została utworzona w pierwszej połowie 1917 roku, a miejscowe struktury
liczyły około 80 członków. W Pyzdrach dokonano kilku napadów dywersyjnych, niszczono słupy i
kable telefoniczne, zatrzymywano i topiono w Warcie i Prośnie barki ze zbożem i innymi
rekwirowanymi przez Niemców produktami. Następnie delegacje wieńcowe złożyły kwiaty pod
pomnikiem POW upamiętniając tych, którym nie było dane wrócić z frontu. A byli to: Balicki
Bolesław, Bukowiecki Aleksander, Borowski Jan, Hałke Jan, Jaroszyński Stanisław, Kizwalter
Roman, Kowalski Jan, Lesiński Leon, Maćkowiak Wojciech, Makowski Jan, Opielski Jan, Paner
Antoni, Pawelski Józef, Puzdrakiewicz Władysław, Rypel Stefan, Rypel Franciszek, Serbinowski
Czesław, Silski Stanisław, Stawski Jan, Swędrowski Marian, Szulc Antoni, Sybirowski Jan,
Tomaszewski Franciszek, Topolski Kazimierz, Walczak Franciszek, Wiatrowski Antoni, Winter
Franciszek. Po oficjalnej części uroczystości burmistrz zaprosił do wspólnej, grupowej fotografii
oraz na słodki poczęstunek. (Fotografię można pobrać z galerii poniżej w pełnej rozdzielczości).
Wieczorną część uroczystości rozpoczęła pantomima połączona z prezentacją wierszy i pieśni
patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach.
Akademia zakończyła się wręczeniem nagród laureatom konkursu recytatorskiego przez
Burmistrza Pyzdr. Następnie głos zabrał dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej Michał Czerniak w
prelekcji ,,100-lecie Niepodległości na Ziemi Pyzdrskiej''. Prezentacje zwieńczyła projekcja filmu
,,Królewskie miasto Pyzdry'', przywołując odległe wspomnienia rzeczywistości lat '70 w naszym
mieście.
Po uroczystościach w sali widowiskowo-kinowej tłum świętujących przemaszerował na rynek, aby
podziwiać spektakularny pokaz ,,biało-czerwona z dymu i ognia'' przygotowany przez strażaków z
OSP w Pyzdrach, Pietrzykowie oraz Wrąbczynku pod przewodnictwem prezesa Piotra Sikory.
Uroczystości zakończyły się wspólnym odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego'' zaintonowanym
przez Marysię Wlazło.
16. Katarzyna Zawada oczarowała publiczność
Niesamowity głos Katarzyny Zawady rozbrzmiał w sali widowiskowo kinowej w andrzejkowy
wieczór. Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu, wokalistka
i pianistka, laureatka wielu prestiżowych konkursów muzycznych zaśpiewała największe światowe
przeboje Anny German i Anny Jantar.
W sali nie było wolnego miejsca, podczas ponad godzinnego występu artystka śpiewała w trzech
językach: polskim, rosyjskim i włoskim. Czas między kolejnymi częściami koncertu wypełniały
opowieści o Annie German i Annie Jantar oraz o niej samej.
Licznie zgromadzona publiczność była pod ogromnym wrażeniem występu Katarzyny, czego
dowodem były owacje na stojąco i gorąca prośba o bisy, których artystka nie odmówiła.
Organizatorami koncertu były Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach.

17. Charytatywne show w sali kina
Niedzielny wieczór, a przy nim pełna sala widowiskowo – kinowa, poświęcony był małej
dziewczynce – Julii Bernat, która zmaga się z bardzo trudną chorobą, jaką jest białaczka
limfoblastyczna. Bardzo Nieformalna Grupa Artystyczna wraz ze społecznością wsi Pietrzyków
postanowiła pomóc finansowo rodzinie Julki organizując Charytatywne Show, z którego cały zysk
zostanie
przekazany
na
wsparcie
leczenia
naszej
małej
mieszkanki.
Jako pierwsi wystąpili mieszkańcy Pietrzykowa: pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
przedstawieniu Lokomotywa oraz ochotnicy z miejscowego OSP w własnej wersji Jeziora
Łabędziego. Barwnie poprzebierani, po energetycznych występach otrzymali gromkie brawa od
zgromadzonej publiczności. Tuż po nich na scenie pojawili się artyści zrzeszeni w Bardzo
Nieformalnej Grupie Artystycznej, która składa się w większości z samorządowców, radnych,
sołtysów i pracowników Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Do grupy należy też Wicestarosta Powiatu
Wrzesińskiego Waldemar Grzegorek, Radny Rady Miejskiej w Pyzdrach Robert Nowak, a
gościnnie wystąpił Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. W sali OSP Pyzdry odbywał się kiermasz
ciast przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pietrzykowa oraz społeczność
przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach.
18. Jarmark Bożonarodzeniowy z wizytą Świętego Mikołaja
Wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne, wyroby z wikliny, biżuterię, kubeczki czy słodkości, to i
wiele innych niepowtarzalnych rzeczy można było zakupić na pyzdrskim Jarmarku
Bożonarodzeniowym, który odbył się 9 grudnia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej.
Wydarzenie to zostało zorganizowanie po raz szósty i tak jak w latach ubiegłych cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem zarówno odwiedzających jak i wystawców.
Na ponad 20 stoiskach można było znaleźć niebanalne dekoracje, kalendarze, zakupić świąteczne
prezenty, słodkości i napitki. Nie zabrakło też stoisk degustacyjnych z lokalnymi wędlinami,
pierniczkami i aromatycznym grzańcem.
W świąteczny klimat mieszkańców Pyzdr wprowadziły nie tylko przystrojone stragany, jarmark
obfitował w atrakcje. Dzieci mogły samodzielni udekorować sobie pierniczki, zrobić zdjęcie w foto
budce, czekały też na nich zimowe dmuchańce-skakańce, animatorzy zapewnili moc zabaw
interaktywnych.
Można tu było posłuchać na żywo świątecznych piosenek w wykonaniu młodych utalentowanych
mieszkanek naszej gminy, przedszkolaków z Przedszkola Bajkowy Świat oraz wokalistek z
Krakowa.
Doskonałą rozrywkę zapewnił występ cyrku O' Bimbolando, artyści nawiązali z publicznością
wspaniałą relację. Dzieci były zadowolone nie tylko z popisów cyrkowców, ale też z faktu, że
próbowały swych talentów, włączając się czynnie do zabawy.
Nie byłoby magicznego świątecznego klimatu bez wizyty świętego Mikołaja, a że wszystkie dzieci
były grzeczne w tym roku święty zjawił się też u nas. Wszyscy mieli okazję szepnąć mu na ucho co
chcieliby zobaczyć pod choinką i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W nagrodę milusińscy trzymali
słodkie upominki. Na zakończenie imprezy wszyscy udali się na Rynek miejski aby razem z
Burmistrzem Przemysławem Dębskim i Św. Mikołajem zapalić iluminacje świetlną, która będzie
zdobić nasze miasto w świątecznym czasie.

