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WST�P 
 
 Ustawa o samorz�dzie gminnym w art. 7 ust. 1 stanowi: "zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty nale�y do zada� własnych gminy. W szczególno�ci zadania własne obejmuj�ce sprawy (...) 

1. kultury, w tym zadania gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami; 

2. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjncyh i urz�dze� sportowych (...). 
 

 Zadania te Gmina realizuje poprzez jednostki gminne oraz przy pomocy stowarzysze�, klubów, zwi�zków i 
organizacji pozarz�dowych. Poniewa� tematem sesji jest "Ocena działalno�ci kulturalnej 
 i sportowej realizowanej przez samorz�d Miasta i Gminy Pleszew", poni�sze opracowanie przedstawia pod  
ocen� sprawozdania (obejmuj�ce zasadniczo rok 2005) zinstytucjonalizowanych jednostek zajmuj�cych si� 
na naszym terenie działalno�ci� w sferze kultury i sportu: Domu Kultury, Biblioteki Publicznej, Muzeum 
Regionalnego, O�rodka Sportu i Rekreacji. Materiał uzupełniaj� informacje od jednostek, których pewne 
formy aktywno�ci obejmuj� interesuj�ce nas płaszczyzny, a wi�c: szkoły, �rodowiskowy Dom 
Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Realizacja zada� kulturalno – sportowych przez 
organizacje pozarz�dowe, stowarzyszenia i kluby b�dzie tematem sesji czerwcowej i wówczas zostanie 
przedstawiony materiał w tym zakresie.  
 
DOM KULTURY 
 

Dom Kultury w Pleszewie prowadzi działalno�� w zakresie upowszechniania kultury na podstawie  
ustawy  z dnia 25 pa�dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej (Dz. U. Nr 
114 poz. 493 ze zmianami), uchwały nr XXV/130/96 Rady Miejskiej z dnia 24.06.1996r. oraz statutu. 
Obecnie w Domu Kultury w Pleszewie, Kinie Hel, w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu zatrudnionych jest 
w sumie 15 osób w ró�nym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,63  oraz  
6 instruktorów godzinowych prowadz�cych zaj�cia na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenia.   

 
 
BAZA LOKALOWA 
 
a) Siedziba – Dom Kultury ul. Bogusza 1 
 
 Działalno�� merytoryczn�, Dom Kultury w Pleszewie prowadzi w salach i pomieszczeniach o 
ł�cznej powierzchni 358 m2, w których organizowane s� zaj�cia: plastyczne, szachowe, teatralne, kółka 
zainteresowa�, zespoły rockowe, rozrywkowe i taneczne, a ponadto chóry i soli�ci DK. 
(chóry – 5, zespoły rockowe – 8, taneczne – 4, rozrywkowe – 5, sekcje teatralne – 2, szachowe – 1, 
bryd�owe – 1, aerobik – 1, grupa solistów –  ( 6 osób) inne sekcje i kluby zainteresowa� – 6). 
Obiekt czynny jest codziennie od godz. 7.00 – 21.00, w soboty od 14.00 – 20.00. 
 Na potrzeby  realizacji imprez, Dom Kultury dysponuje nagło�nieniem firm: Hand Box i 
Yamaha o ł�cznej mocy 3200W na stron�. Ponadto w skład zestawu wchodzi stół mikserski Target 1622 
oraz Soundkraft Folio F1. Z zestawem mo�e współdziała� ok. 20-stu mikrofonów firmy Shure, 2 mikrofony 
bezprzewodowe firmy AKG. Do u�ytku jest równie� stacja robocza Yamaha – cyfrowe urz�dzenie 
nagrywaj�ce oraz tzw. „backline”, zestaw perkusyjny Yamaha, wzmacniacze gitarowe i basowe oraz 2 
instrumenty klawiszowe, czyli niezb�dne minimum do realizacji koncertów. 
 Jednak z uwagi na zu�ycie sprz�tu i stały post�p techniczny w realizacji d�wi�ku, ze wzgl�du 
na potrzeby imprez plenerowych (wzgl�dy jako�ciowe i wymogi wykonawców – artystów), konieczna jest 
rozbudowa zestawu nagło�nieniowego:  zakupienie tzw. „przodów” (kolumn emituj�cych d�wi�k w stron� 
publiczno�ci) - w celu zwi�kszenia mocy sprz�tu do ok. 5.000W na stron�. Niezb�dne �rodki potrzebne do 
zakupu uzupełniaj�cego nagło�nienia, to ok. 30 tys. zł. Ju� zakupiono now� tzw. „�ył�” -  multikabel 
estradowy na potrzeby nowego nagło�nienia. Planowane jest te� powstanie studia nagra� na bazie 
rozbudowy w/w nagło�nienia.  

 Od roku 2002, sukcesywnie wymieniana jest stolarka: drzwi wej�ciowe oraz okna w budynku 
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przy ul. Bogusza 1 (sala widowiskowa z oknem na holu oraz okna w �cianie zachodniej budynku) w ramach 
własnych �rodków DK. W 2005 roku poprawiono estetyk� i funkcjonalno�� wjazdu poprzez poło�enie kostki 
brukowej na podje�dzie.  
 Na rok 2006 planowane jest wykonanie remontu toalet (na jedn� s� zarezerwowane �rodki). Do 
remontu pozostaje jeszcze cała reszta klatki schodowej. Konieczne jest ocieplenie budynku i otynkowanie 
elewacji, wymiana pokrycia dachu, rynien i centralnego ogrzewania. Remontu wymaga sala widowiskowa i 
scena, niezb�dny jest równie� zakup stacjonarnego o�wietlenia i nagło�nienia sceny.  
        W zwi�zku z pokontrolnymi zaleceniami Komendy Powiatowej PSP, nale�y wykona� w br. wymian� 
łatwopalnych, drewnianych elementów i boazerii wewn�trz całego budynku. Podobne zalecenia 
przeciwpo�arowe dotycz� równie� całego obiektu kina Hel. 
 
b) Amfiteatr przy ulicy Sportowej – obiekt odkryty. 
 
 Zlokalizowany w kompleksie rekreacyjno – sportowym miasta. Posiada widowni� na około 
1000 miejsc siedz�cych. Odbywaj� si� w nim festyny, koncerty, plenery, imprezy z okazji „Dni Pleszewa”.  
 Remontu kapitalnego wymaga cały obiekt; wymiana siedzisk na widowni, remont i rozbudowa 
pomieszcze� socjalnych z tyłu sceny, naprawa muszli koncertowej oraz w�zła sanitarnego. Niezb�dny jest 
tak�e remont opłotowania wokół całego obiektu. 
 Na bie��co wykonywane s� drobne niezb�dne prace remontowe konieczne do funkcjonowania 
obiektu. 
 
c) Wiejski Dom Kultury w Brzeziu  
 Obiekt z przeznaczeniem na wynajem i organizacj� okazjonalnych imprez rodzinnych 
 i towarzyskich oraz dla lokalnych potrzeb mieszka�ców wsi Brzezie.  
 Działalno�� merytoryczna to: Klub Seniora, kółko taneczne, sekcja plastyczna, zespoły wokalne 
„Promyk”, „Promyczek”, zaj�cia �wietlicowe, klub edukacyjny 4H „Era”. Działa te� punkt biblioteczny, 
odbywaj� si� równie� zaj�cia szkoły filialnej. Sala słu�y jako miejsce porannych zbiórek dla dzieci 
 i młodzie�y doje�d�aj�cych do szkoły.  Obiekt wymaga kompleksowego remontu – wymiany podłogi w 
sali, stolarki okiennej, centralnego ogrzewania, zakupu nowych stolików i krzeseł, ocieplenia i otynkowania 
budynku oraz remontu pokrycia dachowego wraz z wymian� orynnowania. W bie��cym roku ma by�  
zrealizowany kapitalny remont obiektu w znacznej cz��ci dofinansowany ze �rodków unijnych – Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”, Działanie 2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.  
 
 
d) Kino Hel  
 Prowadzone przez Dom Kultury od połowy sierpnia 2003 roku, Kino Hel realizuje seanse 
filmowe od pi�tku do niedzieli z reguły na godz. 17.00 i 19.00. Po przej�ciu kina  dokonano niezb�dnych i 
koniecznych prac remontowych malarskich, elektrycznych i tapicerskich. W kabinie projekcyjnej 
wymieniono zwierciadła projektorów filmowych oraz zmieniono nagło�nienie. Zamontowano tam bowiem 
zestaw nagło�nieniowy ADS (przeniesiony z Domu Kultury).  
 Kino wymaga kompleksowego remontu: elewacji, dachu, okien i drzwi, wymiany foteli i obi� 
ognioodpornych na widowni, zakupu nowych projektorów filmowych, remontu toalet. W bie��cym roku 
dokonano wymiany starej 25-letniej aparatury d�wi�kowej na cyfrowy odczyt zapisu d�wi�ku (tzw. 
czerwone �wiatło), który pozwala na uwzgl�dnienie  w propozycjach repertuarowych kina najnowszych   
produkcji  filmowych  realizowanych w nowym systemie, gwarantuje d�wi�k stereo. 
 
e) Budynek przy ul. Pozna�skiej 35 
 
 Decyzj� Zarz�du Miasta i Gminy Pleszew przekazany w administracj� Domu Kultury w 
Pleszewie. Obecnie pomieszczenia dzier�awione s� dla potrzeb spółki geodezyjnej, pracowni krawieckiej, 
zboru Ko�cioła Zielono�wi�tkowego, biura po�yczkowego. Nieodpłatnie siedzib� znalazły tutaj PTTK oddz. 
Pleszew, PZERiI, Zwi�zek Kombatantów i Byłych Wi��niów Politycznych, Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków, Zwi�zek Inwalidów Wojennych. Organizacjom tym pomieszczenia zostały przekazane na 
zasadzie u�yczenia.  
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WYKAZ  SEKCJI  I ZESPOŁÓW 

PROWADZ	CYCH  ZAJ
CIA  W DOMU  KULTURY W PLESZEWIE 
 
I Zespoły rozrywkowe 

�
 Kapela „Pleszewioki”  

�
 Zespół poezji �piewanej „Pod Pr�d” 

�
 Zespół wokalny „DNA” 

�
 Zespół wokalny „Boogie” 

�
 Zespoły wokalne „Promyk” i „Promyczek”   przy WDK  Brzezie. 

�
 Zespół coverowy „No Comments” 

�
 Zespół �piewaczy  seniorów„Brzezianki”   przy WDK  Brzezie. 

 
II Zespoły rockowe 

�
 Zespół rockowy „Unholy” 

�
 Zespół rockowy „Dishonour” 

�
 Zespół rockowy „Mechanix” 

�
 Zespół rockowy „GOPS” 

�
 Zespół rockowy „The Storks” 

�
 Zespół rockowy „Old Tribute” 

�
 Zespół rockowy „Kaban Band” 

�
 Zespół rockowy „Etanis” 

 
III Zespoły taneczne 

�
 Zespół „Septyma” 

�
 Zespół „Hop” – prowadzi zaj�cia w dwóch grupach wiekowych – zdobył  

w 2005 roku wyró�nienie na Kaliskim Przegl�dzie Zespołów Tanecznych 
�

 Zespół break – dance „Ekwilibrystyki w rytm muzyki” 
 

IV Chóry 
�

 �e�ski chór „Echo” 
�

 M�ski chór „Harmonia” 
�

 Chłopi�cy chór „Schola Cantorum Pleseviensis” 
�

 Chór mieszany „Cantilena” 
�

 Chór kameralny „AVE SOL” – próby odbywaj� si� w szkole muzycznej 
 
V Sekcje zainteresowa� 

�
 Sekcja aerobiku sportowego  

�
 Sekcja plastyczna (rysunek, malarstwo, grafika, rze�ba, techniki mieszane) 

�
 Sekcja teatralna „De ja vu” 

�
 Sekcja teatralna „DUO” 

�
 Sekcja szachowa 

�
 Sekcja bryd�owa 

 
VI Kluby zainteresowa� i inne 

�
 Klub edukacyjny 4H „Era” – działaj�cy przy WDK Brzezie 
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�
 Klub Seniora WDK Brzezie 

�
 Klub Seniora DK Pleszew 

�
 Mi�dzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wie�a” 

�
 Młodzie�owe Legiony Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

�
 Centrum Edukacji Ekologicznej 

�
 Nauka gry na instrumentach (gitara, akordeon, pianino, keyboard) 

�
 Soli�ci Domu Kultury – zaj�cia indywidualne 

 
 Wykaz obejmuje sekcje, zespoły i kluby zainteresowa� prowadzone przez Dom Kultury,  jak 
równie� te, którym s� udost�pniane bezpłatnie pomieszczenia. 
 Działalno�� merytoryczna skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – do wszystkich 
mieszka�ców zarówno miasta jak i gminy. W stałych formach – zaj�ciach sekcji i zespołów uczestniczy ok. 
230 osób tygodniowo, co daje ponad 900 osobow� – stał� liczb� uczestników zaj�� miesi�cznie, nie licz�c 
publiczno�ci imprez okoliczno�ciowych, wystaw, koncertów, konkursów, itp. W ramach działalno�ci 
�rodowiskowej, Dom Kultury w Pleszewie aktywnie współuczestniczy w organizowaniu lokalnych imprez w 
mie�cie i gminie Pleszew oraz powiecie, na rzecz licznych organizacji, stowarzysze�, instytucji, firm, 
placówek kulturalno – o�wiatowych, sołectw, osiedli, szkół i przedszkoli, oraz ko�cioła i organizacji 
ko�cielnych („Wiara i �wiatło”, Stowarzyszenie Salezja�skiej Organizacji Sportowej „SL Salos”, Akcja 
Katolicka). 
 DK współpracuje w realizacji festynów wiejskich, osiedlowych oraz w innych rodzajach imprez 
np:  z Kołem Gospody� Wiejskich i Kółkiem Rolniczym w Brzeziu, Wspólnot� Katolick� „Wiara i �wiatło” 
w Brzeziu (Letnie Spotkania Młodzie�y), Bibliotek� Publiczn� w Pleszewie, Wojewódzk� Bibliotek� 
Publiczn� i Centrum Animacji Kulturalnej w Poznaniu, Towarzystwem Miło�ników Pleszewa, Muzeum 
Regionalnym w Pleszewie, Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym, Komend� Hufca ZHP w Pleszewie, 
Gminnym Zwi�zkiem Kółek i Organizacji Rolniczych (do�ynki miejsko – gminne i wiejskie), Ochotniczymi 
Stra�ami Po�arnymi, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, Pracowniczymi Ogrodami 
Działkowymi, Zespołem Szkół Specjalnych w Pleszewie, Pleszewskim Towarzystwem Przeciwdziałania 
Narkomanii – Wielkopolskie Dni „Stop Uzale�nieniom”, Lig� Obrony Kraju oraz O�rodkiem Sportu i 
Rekreacji w Pleszewie. 
 Niezale�nie od przyznawanej dotacji samorz�dowej, wypracowuje si� własne dochody 
(wynajem sal, usługi nagło�nienia) oraz podejmuje starania o pozyskanie grantów i  �rodków z ró�nych 
instytucji, fundacji i urz�dów m.in.:  Ministerstwa Kultury, Fundacji Dzieci i Młodzie�y czy Urz�du 
Marszałkowskiego. 

 
W 2005 roku Dom Kultury w Pleszewie zgłosił 9 wniosków, w tym do Ministerstwa Kultury: 
 
�  Program Operacyjny: Rozwój Inicjatyw Lokalnych 

• Projekt: Konkurs „Najpi�kniejsza Kartka Bo�onarodzeniowa” 
• Projekt: Festiwal „Vivat Wielkopolska Pyra” 

 
�  Program Operacyjny: Rozwój Infrastruktury i Szkolnictwa Artystycznego oraz Wzrost 

Efektywno�ci Zarz�dzania Kultur� 
• Projekt: „Rozwój Jednostki Kultury” poprzez poszerzenie bazy niezb�dnej dla organizacji i realizacji 

profesjonalnych przedsi�wzi�� kulturalnych o charakterze teatralnym, koncertowym, 
instrukta�owym, szkoleniowo – edukacyjnym i innym, dla społeczno�ci gminnej i powiatu 
pleszewskiego. 

�  Program Operacyjny: Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury 
Projekt: „Pleszewskie Lato Kulturalne” 

 
 W/w projekty zgłoszone zostały w styczniu 2005 roku wg wzorów dot�d obowi�zuj�cych, 
jednak w m-cu lutym Ministerstwo Kultury dokonało zmiany przepisów, wzorów wniosków oraz zasad ich 
opracowywania w zwi�zku z tym ponownie trzeba było opracowa� te wnioski i je zgłosi�. Z kolei we 
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wrze�niu 2005 roku Ministerstwo Kultury odst�piło od realizacji i rozpatrywania wniosków, zawieszaj�c 
działalno�� programów operacyjnych. 
 Do Polsko – Ameryka�skiej Fundacji Dzieci i Młodzie�y w 2005 roku Dom Kultury zgłosił trzy 
projekty: 

• „100 dni dookoła teatru – walizka pełna sztuki” 
• „Laboratorium Fotografii Komputerowej” 
• „Restaurujemy i tworzymy na starym sprz�cie – bo lubimy” 

 Do ko�ca roku 2005 zrealizowano pozytywnie dwa wnioski – jeden zło�ony do Polskiego 
Zwi�zku Szachowego i Ministerstwa Sportu. 
�  projekt o przyznanie sprz�tu dla klubów aktywnych 
�  program „Ikonka” – na sprz�t komputerowy – bezpłatny dost�p do Internetu w kawiarni internetowej 

Domu Kultury 
 
 W  miesi�cu grudniu 2005 zostały  opracowane cztery projekty ale ju� na rok 2006 w ramach 
ofert jednostek organizacyjnych do realizacji zadania publicznego. Dom Kultury zgłosił do Urz�du 
Marszałkowskiego w Poznaniu nast�puj�ce projekty: 

• Interdyscyplinarne Spotkania Młodzie�y – „Uwiecznij Pi�kno Wielkopolski” 
• II Plener Rze�biarsko – Malarski „Pleszew – Miasto i Gmina” 
• Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzie�y 
• „Pleszewskie Spotkania Kameralne” 

 
 Projekt pod nazw� „Pleszewskie Spotkanie Kameralne” otrzymał �rodki finansowe w 
wysoko�ci 7.300 zł do realizacji w 2006r.  
 Na uwag� zasługuje cykl „Pleszewskie Spotkania Kameralne” – comiesi�czne spotkanie 
muzyczne przenosz�ce publiczno�� w �wiat muzyki bez granic. To rodzinny program edukacyjny, maj�cy za 
zadanie rozwija� szerokie zainteresowania muzyczne; poczynaj�c od muzyki klasycznej, operowej po rock 
czy jazz. Od kilku lat Dom Kultury w Pleszewie stał si� ponownie organizatorem eliminacji rejonowych 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla dorosłych i młodzie�y szkół ponadgimnazjalnych czy 
Regionalnych Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzie�y. Organizuje lub współorganizuje konkursy plastyczne, 
recytatorskie, fotograficzne i filmowe, przegl�dy teatralne, wystawy, turnieje szachowe, festyny rekreacyjne, 
rajdy. Przykładowo – wystawy „Gwiazdy Polskiego Kina”, „Kobieta w Obiektywie”, czy Wystawa 
Ekologiczna – „Bociani �wiat”. 
Podczas Dni Pleszewa DK organizuje i współorganizuje: przegl�d dorobku artystycznego szkół MiG 
Pleszew, koncerty rockowe i okoliczno�ciowe bloki imprez prezentuj�ce całoroczny dorobek sekcji, 
zespołów i solistów. 
 Wydarzeniem kulturalnym maja 2005r był koncert po�wi�cony pami�ci Ojca �wi�tego Jana 
Pawła II przygotowany i zrealizowany wspólnie przez sekcje teatralne, muzyczne i plastyczne Domu 
Kultury, a cało�ci towarzyszył pokaz multimedialny zło�ony z fotografii ukazuj�cych pontyfikat Jana Pawła 
II. Pod wzgl�dem technicznym, tak samo przeprowadzony został pokaz prac laureatów finału IX edycji 
Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpi�kniejsz� Kartk� Bo�onarodzeniow�. W 2005 roku 
wpłyn�ło 1356 prac z 79 placówek szkolnych i kulturalno – o�wiatowych. Jury nagrodziło ł�cznie 63 osoby 
przyznaj�c 25 nagród i 38 wyró�nie�.   
 Dom Kultury jest otwarty na wszelkie pomysły i szerok� współprac� z osobami 
zainteresowanymi działalno�ci� kulturaln� oraz twórczo�ci� artystyczn�, amatorsk� czy zawodow�, jak 
równie� oferuje pełn� realizacj� imprez na zlecenie. 

 
 Zaj�cia prowadzone w klubach i sekcjach s� nieodpłatne. Daj� ich uczestnikom mo�liwo�� 
lepszego spo�ytkowania wolnego czasu, pozwalaj� na pogł�bianie ich zainteresowa� i pasji. Jednak fakt 
dorastania młodzie�y (uko�czenie kolejnych etapów nauki szkolnej) powoduje stał� rotacj� w składach 
osobowych zespołów i ustawiczn� prac� od podstaw instruktorów z zespołami, co wpływa tak�e na zmiany 
organizacyjne i repertuarowe. 
 
 Niezale�nie od stałych form i działaj�cych zespołów, w roku ubiegłym realizowano  
nast�puj�ce przedsi�wzi�cia: 
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�  Finał Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy – sztab Domu Kultury, obsługa dwóch scen 
koncertowych, zbiórki ulicznej i licytacji gad�etów oraz siedziba sztabu ZHP. 

�  Spotkanie Noworoczne  w Domu Parafialnym, 
�  Akcja Zima – organizacja w czasie ferii zimowych warsztatów teatralnych, we współpracy z Teatrem 

im. Bogusławskiego i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
�  Miejsko – Gminny Konkurs Ekologiczny – we współpracy z Kołem Ekologicznym przy ZSP nr 3 w 

Pleszewie 
�  Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla dorosłych  

i młodzie�y szkół ponadgimnazjalnych 
�  Eliminacje Regionalnych Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzie�y 
�  Przegl�d Teatrzyków Przedszkolnych powiatu pleszewskiego 
�  Festyn w Ogródku Jordanowskim we współpracy z Akcj� Katolick� i Towarzystwem Miło�ników 

Pleszewa 
�  „Pleszewskie Spotkania Kameralne” – całoroczny cykl koncertów (od jednego do dwóch razy w 

miesi�cu) 
�  Festiwal Piosenki Przedszkolaków – eliminacje wojewódzkiego Festiwalu „Czerwonak” 
�  Festyn parafii Naj�wi�tszego Zbawiciela w Pleszewie. 
�  Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzie�y 
�  Dni  Pleszewa – cykl  imprez 
�  I Plener Rze�biarsko – Malarski – powstanie rze�b figuralnych eksponowanych na rynku przed ratuszem 

oraz prac malarskich 
�  „Pleszewskie Lato Kulturalne” – cykl imprez plenerowych w pleszewskim amfiteatrze. 
�  Rajd Ekologiczny w ramach corocznej akcji „Sprz�tanie �wiata” 
�  Festyn „Po�egnanie Lata” w Ogródku Jordanowskim 
�  Inauguracja Roku Kulturalnego – w 2005 roku koncert pt.: „Dar i Tajemnica” – po�wi�cony Janowi 

Pawłowi II 
�  Festiwal – „Vivat Wielkopolska Pyra” 
�  Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Narodowego �wi�ta Niepodległo�ci 
�  Festiwal Piosenki  Religijnej 
�  „Mikołaju ,Mikołaju wszystkie dzieci Ci� kochaj�” – Program Gwiazdka dla najmłodszych 
�  Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpi�kniejsz� Kartk� Bo�onarodzeniow�  realizowany pod 

patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
�  Imprezy okoliczno�ciowe zwi�zane z obchodami �wi�t pa�stwowych i gminnych, jubileuszy oraz 

uroczysto�ci okazjonalnych.  
 
 W 2005 roku w Pleszewie (podczas ró�nego rodzaju imprez, festynów, koncertów) wyst�pili  
m.in.: Marcin Daniec, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Andrzej Cierniewski, Gang Marcela, Jacek 
Skubikowski, Johny Walker, Irena Jarocka, Jerzy Zelnik, Robert Grudzie�, Georgij Agratina, Anna 
Chodakowska, Roman Ziemla�ski, Halina Fr�ckowiak.  
 
 Wspieraj�c lokalnych organizatorów, stowarzysze�, organizacji, instytucji proponuje si�  
organizowanie programów imprez z udziałem zespołów amatorskich Domu Kultury, kapeli „Pleszewioki” 
oraz artystów profesjonalnych. 

 
 W 2005 roku Dom Kultury  w Pleszewie zrealizował 2 konkursy recytatorskie z udziałem 60 
uczestników, 2 przegl�dy teatralne z udziałem 189 wykonawców, 6 wystaw tematycznych z udziałem ok. 
1600 osób zwiedzaj�cych, 97 wyst�pów zespołów amatorskich i zawodowych na 38 imprezach z udziałem 
ok. 11.000 publiczno�ci, 7 zabaw tanecznych (Klub Seniora, PZERiI) z udziałem ok. 950 osób, 5 imprez 
turystyczno-krajoznawczych z udziałem ok. 600 uczestników, 19 spektakli teatralnych, amatorskich i 
zawodowych z udziałem ok. 1.500 osób publiczno�ci, 3 festiwale piosenki z udziałem ok. 180 wykonawców, 
143 seanse filmowe z udziałem 3271 widzów. 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY 

 
 
 BPMiG działa w oparciu o  przepisy Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r , Statutu 
zatwierdzonego przez Rad� Miejsk� oraz umowy  z 2000 r mi�dzy Starostwem Powiatowym a Urz�dem 
Miasta w/s  realizacji przez BPMiG zada� biblioteki powiatowej. W szczególno�ci zajmuje si� : 

• Gromadzeniem, opracowaniem i udost�pnianiem  materiałów bibliotecznych słu��cych zaspakajaniu 
potrzeb  informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,  ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
wiedzy o regionie i jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego 

• Prowadzeniem racjonalnej polityki gromadzenia zbiorów w całej sieci 
• Udost�pnianiem zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewn�trz 
• Organizowaniem czytelnictwa i udost�pnianiem materiałów bibliotecznych ludziom chorym i 

niepełnosprawnym 
• Organizowaniem wypo�ycze� mi�dzybibliotecznych 
• Gromadzeniem materiałów  biograficznych i bibliograficznych o regionie 
• Współdziałaniem z bibliotekami innych sieci, instytucjami o�wiatowymi, kulturalnymi, 

organizacjami po�ytku publicznego w zakresie zaspakajania potrzeb o�wiatowych i kulturalnych 
społeczno�ci gminy i powiatu pleszewskiego 

• Pomoc�  i poradnictwem w zakresie organizacji bibliotek, sieci i usług bibliotecznych w 
poszczególnych gminach powiatu 

• Pomoc� oraz po�rednictwem w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki gminne 
• Pomoc� w opracowaniu zbiorów 
• Doradztwem merytorycznych i pomoc� w inwentaryzacji  i selekcji zbiorów 
• Prowadzeniem okresowej sprawozdawczo�ci statystycznej i analiz� wyników 
• Organizowaniem przepływu informacji o normach, przepisach i innych dokumentach istotnych dla 

działalno�ci bibliotekarskiej 
• Wszechstronnym instrukta�em i pomoc� metodyczn� bibliotekom gminnym 
• Organizacj� szkole� i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek 

gminnych 
• Organizacj� przysposobienia bibliotecznego dla nowozatrudnionych bibliotekarzy 
• Po�rednictwem w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne i warsztaty organizowane przez 

Wojewódzk� Bibliotek� Publiczn� w Poznaniu 
Obecnie  do podstawowego zadania biblioteki, jakim jest upowszechnianie ksi��ki i czytelnictwa, doszło 
zadanie wł�czenia si� w proces budowania  społecze�stwa informatycznego – d��enie do komputeryzacji 
procesów bibliotecznych i udost�pniania przez Internet. 
 
Zatrudnienie 31 XII 2005r. 
Ogółem – 17 pracowników, w tym pełnozatrudnionych 14 

Działalno�ci podstawowej – 15, pełnozatrudnionych 13 ( w  BPMiG -9 osób, na filiach - 6 osób) 

Działalno�ci pomocniczej– 2 ( ksi�gowa i sprz�taczka), pełnozatrudniona 1(sprz�taczka)  

 
I. Sie� biblioteczna miasta i gminy Pleszew 
   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy obejmuje  działaniem teren zamieszkały przez  29813 mieszka�ców. 
Suma  powierzchni lokali bibliotecznych  w całej gminie wynosi 713  m2 

Na sie� gminna składaj� si� nast�puj�ce placówki: 
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie – powierzchnia u�ytkowa  650 m2, pomieszczenia 

biblioteczne  dla czytelników zajmuj� 464 m2, Organizacja biblioteki: 
�

 Dział Gromadzenia i opracowania zbiorów (64 m2)- zakupy nowo�ci, �ledzenie rynku 
wydawniczego, prenumerata czasopism, zbiorów specjalnych  dla biblioteki miejskiej i filii, 
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instrukta� dla bibliotek gminnych i filii bibliotecznych 
�

 Wypo�yczalnia dla dorosłych – (150 m2) – 100 regałów 32.000 wol. prowadzenie wypo�ycze� 
na zewn�trz, poradnictwo czytelnicze, monitorowanie potrzeb czytelniczych 

�
 Czytelnia naukowa (85m2) – 20 miejsc dla czytelników, 4 stanowiska z dost�pem do Internetu, 

8.000 ksi��ek z ró�nych dziedzin, ze szczególnym uwzgl�dnieniem humanistyki i nauk 
społecznych. Stale aktualizowany w miar� posiadanych �rodków i mo�liwo�ci rynku 
wydawniczego zestaw  encyklopedii, słowników dziedzinowych i j�zykowych, leksykonów. 
Wyodr�bniony ksi�gozbiór regionalny (za  prowadzenie działalno�ci regionalnej  Biblioteka 
otrzymała wyró�nienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego), Punkt Informacji 
Europejskiej gromadz�cy materiały o unii i krajach członkowskich, ró�norodny warsztat 
informacyjny w którego skład wchodz�  tradycyjne kartoteki  bibliograficzne i tekstowe oraz 
bazy danych na CD. 

�
 Czytelnia czasopism (40 m2) 12 miejsc dla czytelników – 50 tytułów prasowych i  ich roczniki  z 

okresu 3 lat. Z  wcze�niejszych  roczników czasopism (od lat 60 –tych) sporz�dza si� odbitki 
kserograficzne. W czytelni czasopism znajduje  1 stanowisko komputerowe  dla czytelników  z 
dost�pem do Internetu, drukarki i programu informacji prawnej LEX, kserokopiarka  
umo�liwiaj�ca czytelnikom powielanie frag. materiałów bibliotecznych (odpłatno�� przez 
czytelników  nieprzekraczaj�ca kosztów  wykonania usługi zgodnie z art. 14 Ustawy o 
bibliotekach i analiz� kosztów kserowania ) 

�
 Oddział dzieci�cy (74 m2), k�cik czytelniczy  dla dzieci – 6 miejsc, 1 stanowisko czytelnicze z 

dost�pem do Internetu, 16.000 ksi��ek beletrystycznych (w tym lektury szkolne), 
popularnonaukowych. Mo�liwo�� korzystania na miejscu z czasopism dla dzieci i młodzie�y 
oraz słowników, encyklopedii i wydawnictw informacyjnych. 

• Filie biblioteczne – 6 
�

 Filia Biblioteczna w Kowalewie –12.051 wol., 36m2 w budynku prywatnym 
�

 Filia w Kuczkowie – 7850 wol., 28m2 w budynku  szkoły 
�

 Filia w Piekarzewie – 8792 wol., 28m2 w budynku Wiejskiego Domu Kultury 
�

 Biblioteka �rodowiskowa w Taczanowie – 9533 wol., 85 m2 w budynku ZSP 
�

 Filia w Zawidowicach – 11539 wol., 43m2 w budynku przedszkola 
�

 Filia w szpitalu – 4458 wol.,  29 m2 w pomieszczeniach b�d�cych własno�ci� szpitala. 
 

• Punkty biblioteczne – 23 ( Dobra Nadzieja, Marszew, Nowa Wie�, Zielona Ł�ka, Kuczków, 
Borucin, Ludwina, Korzkwy, Suchorzew, Sowina Błotna, Bronów, Brzezie, Grodzisko, Rokutów, 
Pacanowice, Lenartowice, Zawady, Przedszkole nr 1 w Pleszewie, Przedszkole nr 2 w Pleszewie, 
Przedszkole nr 3 w Pleszewie, Zespół Szkół Publicznych nr 3 ( dwa punkty pod wspóln� nazw� 
Biblioteka Osiedlowa), Dom Pomocy Społecznej. Prowadz�cy punkty na wsiach otrzymuj� premie 
kwartalne. 

 
Wyposa�enie 
 Biblioteka rozwija baz� komputerow�. Zakupiono 3 komputery i pozyskano lokalizacj� 3 
komputerów  w ramach programu Ikonka. Obecnie w bibliotece jest 8 stanowisk dla czytelników z dost�pem 
do Internetu. Post�puj� prace nad komputeryzacj�  prac bibliotecznych, a szczególnie nad   tworzeniem 
katalogu komputerowego. Na bie��co s� wprowadzane do niego nowe zakupy i sukcesywnie ksi��ki 
zakupione w latach ubiegłych. Na koniec 2005r.  katalog komputerowy BPMiG obejmował ok. 21% ogólnej 
liczby zbiorów, a 41% zbiorów bibliotecznych znajduj�cych si� w siedzibie miejskiej  

 W 2005 r.  dokonano  analizy  funkcjonuj�cego systemu informatycznego i opracowano  spójn� 
koncepcj� informatyzacji procesów bibliotecznych  sieci powiatowej w systemie SOWA. Uporz�dkowano 
zainstalowane w starszych komputerach programy i zakupiono programy potrzebne do pracy bibliotecznej, 
w tym program graficzny wykorzystywany do projektowania i wykonywania materiałów informacyjnych i 
promuj�cych bibliotek� w �rodowisku. 

Opracowano stron� internetow� biblioteki oraz usprawniono działanie  elektronicznego adresu biblioteki. 
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 W  szatni biblioteki zamontowano zamykane na klucze  szafki, umo�liwiaj�c czytelnikom  
bezpieczne pozostawianie odzie�y i baga�y  w czasie pobytu w  placówce. Zakupiono równie� faks, 
bindownic�  i laminark�. Zmodernizowano istniej�cy sprz�t biblioteczny, dostosowuj�c go do potrzeb  
pracowników i u�ytkowników biblioteki. Przeprowadzono kontrole ksi�gozbioru  w filii w Kowalewie oraz 
w BPMiG w Pleszewie oraz selekcje ksi�gozbioru . 

 

II. Zbiory biblioteczne 
 
                                           Stan na dzie� 31 grudnia 2005 r 
 
Lp Nazwa 

placówki 
Ksi�gozbiór  
ogółem 

Liczba wol. 
na 100 
mieszk. 

Przybyło 
w 2005 

Zakup 
w  
2005 

Zakup wol.  
na 100 
mieszk. 

Kwota 
na zakup 
ksi��ek 

1. Kowalew 12051 351 105 99 2,8 1582 
2. Kuczków 7850 575 107 101 7,3 1603 
3. Piekarzew 8792 772 91 88 7,7 1337 
4. Taczanów 9533 374 102 98 3,8 1563 
5. Zawidowice 11539 348 100 94 2,8 1443 
6. Szpital 4458 - 107 100 - 1525 
 Razem filie 54.223 459 612 580 4,1 9053 
7.  BPMiG 56.478 313 2101 1442 8,0 39.301 
 Razem 110.701 371 2713 2022 6,7 48.354 
 
Ponadto  czytelnicy mieli do dyspozycji 61 tytułów czasopism .  
Struktura ksi�gozbioru jest nast�puj�ca: 
28%  literatura dla dzieci i młodzie�y 
32% literatura pi�kna dla dorosłych 
40% literatury popularnonaukowej 
 
Osi�gni�te wyniki w zakresie gromadzenia s�  porównywalne z wynikami wojewódzkimi. Wg danych za rok 
2004 liczba wol.  przypadaj�ca na 100 mieszka�ców w województwie wynosi 373, w Pleszewie 371. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Czytelnictwo i udost�pnianie 
 
                                                Stan na dzie� 31 grudnia 2005 r. 
 
Lp. Nazwa placówki Liczba czyt. %  

czyt. w stos. 
do l. mieszk. 

Liczba wypo�. Liczba wypo�. 
na 100 mieszk. 

1. Kowalew 831 24,2 24.498 713 
2. Kuczków 447 32,8 12.594 922 
3. Piekarzew 319 28   5.810 510 
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4. Taczanów 724 28,4 11.559 454 
5. Zawidowice 737 22,3 19.787 597 
6. Szpital 587 -----   4.223 ---- 
 Razem filie 3645 26,0 78.471 630 
7. BPMiG 4553 28,5 70.995 417 
 Razem 8198 27,4 149.466 501 
 
 

Osi�gni�te wyniki czytelnicze  s� wy�sze od wojewódzkich: 
Czytelnictwo w stosunku do liczby mieszka�ców w woj. wynosi 19%, w Pleszewie 27% 
Liczba wypo�ycze� na 100 mieszka�ców w woj. wynosi  385, w Pleszewie 501 
Czytelni� czasopism odwiedziło w roku 2005 -   3363 czytelników, którzy korzystali z 61 tytułów 
prasowych. 

 
 
IV. Działalno�� informacyjna 
 

 W okresie sprawozdawczym  nast�piły zmiany w zakresie zapotrzebowania na usługi 
biblioteczne. Oprócz tradycyjnych usług jakimi s� wypo�yczenia ksi��ek na zewn�trz, znacznie 
zwi�kszyło si� zapotrzebowanie na informacj� z ró�nych �ródeł. 598 osób skorzystało z bezpłatnego 
dost�pu do Internetu w poszukiwaniu informacji edukacyjnych.  
 Liczba odwiedzin w czytelniach i k�cikach czytelniczych w gminie  to 64.082, liczba 
udzielonych informacji 9255, liczba udost�pnionych na miejscu wol. 23.315. Wi�kszo�� korzystaj�cych z 
czytelni stanowi młodzie� szkolna i studencka. 
Czytelnia naukowa gromadzi równie�   materiały z wiod�cych tematów omawianych na sesjach rady 
miejskiej. 

    Ponadto w BPMiG w Pleszewie od 1 marca 2005 r. do 31 grudnia 2005r. działał Gminny Punkt 
Informacji, jako przedłu�enie działalno�ci Gminnego Centrum Informacji 

      
Wyposa�enie GCI stanowiły: 4 komputery z edytorem  tekstu Star Office (2 komputery umieszczono  w 
wydzielonym miejscu w wypo�yczalni dla dorosłych 1 komputer jest w czytelni czasopism – w nim 
zainstalowano program informacji prawnej LEX  OMEGA; 1 komputer jest dost�pny w  oddziale 
dzieci�cym), drukarka laserowa, skaner, cztery biurka, pi�� krzeseł, ksi�gozbiór fachowy (36 wol.) 
Punkt oferował: stały dost�p do Internetu, dost�p do informacji prawnej, mo�liwo�� zało�enia poczty 
elektronicznej i prowadzenia korespondencji dotycz�cej  poszukiwania pracy, pomoc w redagowaniu 
potrzebnych aplikacji, korzystanie z drukarki , korzystanie ze skanera 
GPI odwiedziło (od 1 marca do 31 grudnia 2005r.) 468 osób; głównie młodzie� poszukuj�ca pracy, 
maturzy�ci i  osoby dłu�ej pozostaj�ce bez  pracy. Wszystkie usługi �wiadczone w GPI  były  bezpłatne, 
koszty działalno�ci pokrywane były z funduszu przeciwalkoholowych. Od 1 stycznia 2006 roku bazy danych 
oraz wyposa�enie GPI zostało wł�czone do warsztatu informacyjnego biblioteki i  informacje o gminie 
�wiadczone s� w ramach ogólnej działalno�ci informacyjnej biblioteki przez pracowników biblioteki. Dost�p 
do komputerów  pozostałych z  GPI  oraz z usług internetowych podlega regulaminowi bibliotecznemu. 
 
 
 
V. Działalno�� kulturalno- o�wiatowa 
 
 Biblioteka prowadzi systematyczn� prac� kulturalno- o�wiatow�. Dla uczniów szkół 
podstawowych organizowany jest Konkurs „Pi�knego Czytania” (w roku 2005 wzi�ło nim udział 
 82 uczestników), a dla uczniów gimnazjów -  konkurs na recenzj� „Ulubiona ksi��ka gimnazjalisty- 
Prezentacje” (wzi�ło w nim udział 13 uczniów). 
 Dla najmłodszych organizowane jest Pasowanie na Czytelnika, którym w 2005r. obj�to 220 
dzieci ze wszystkich pleszewskich przedszkoli. Pracownicy oddziału dzieci�cego prowadz� specjalne zaj�cia 
 z dzie�mi w czasie ferii zimowych (czytanie bajek, zaj�cia plastyczne). W 2005 roku wzi�ło w nich udział 
 48 dzieci z Pleszewa. Odbył si� te� wieczór bajek ph: „Czytam gło�no moim dzieciom”, w którym wzi�ło 
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udział  21 rodziców i 41 dzieci. Biblioteka obejmuje  przysposobieniem bibliotecznym uczniów szkół 
�rednich kl. I – w roku 2005  odbyło si� 18  lekcji, z których skorzystało 560 uczniów . 
 Now� form� skierowan� do szerokich rzesz czytelników jest Biblioteczny Salonik Kulturalny, 
w którym prezentowani s� zwi�zani  głównie z rejonem pleszewskim. twórcy i odtwórcy kultury oraz ich 
osi�gni�cia.  Pierwsze spotkanie w cyklu odbyło si� pod hasłem ,,Młodzi twórcy prezentuj�” we wrze�niu. 
Wzi�ło w nim udział 70 osób. 
 W ramach działalno�ci kulturalno-o�wiatowej  organizowane s� co roku imprezy integruj�ce 
�rodowisko bibliotekarskie  z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.  U�wietniane s� one wyst�pami 
lokalnych artystów muzyków i recytatorów. W 2005 roku wzi�li w nim udział  wszyscy bibliotekarze i 
pracownicy bibliotek miasta, gminy  i powiatu  pleszewskiego wszystkich sieci ( 60 osób). W minionym 
roku  zaprezentowano czytelnikom 114 wystawek ksi��ek, w tym 88 na wsiach. W filiach odbyło si� 48 
lekcji bibliotecznych , w tym 29 na wsiach. 
 
VI. Współpraca ze �rodowiskiem 
 
 Biblioteka współpracuje  z organizacjami kultury, placówkami o�wiaty i organizacjami na 
terenie miasta i gminy oraz powiatu. We współpracy z Muzeum Regionalnym  przeprowadza konkurs 
historyczny wiedzy o regionie ,,Moja Mała Ojczyzna”, w którym wzi�ło udział 13  uczniów. Natomiast we 
współpracy z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym i DK - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, w którym wzi�ło udział  ł�cznie 102  uczestników. Współpracuje te� z 
pleszewskim  hufcem ZHP przy organizacji gier strategicznych oraz ekspozycji literatury harcerskiej. 
Pracownicy biblioteki zasiadaj� w jury konkursów recytatorskich organizowanych przez DK, przedszkola. 
BPMiG współpracuje te� z DPS –  w ka�dy wtorek odbywa si� gło�ne czytanie dla pensjonariuszy DPS. 
 
VII. Realizacja zda� biblioteki powiatowej 
 
 Zadania biblioteki powiatowej finansowane s� z bud�etu powiatu. Od roku 2002  kwota 
przyznawana na ten cel pozostaje na tym samym poziomie – 75.000 zł. 
 40 % z ogólnej liczby czytelników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, to mieszka�cy 
powiatu spoza miasta i gminy Pleszew (gminy: Gizałki, Dobrzyca, Czermin, Gołuchów i Chocz - głównie 
młodzie� szkół �rednich i studenci). Nadal priorytetem w działaniach jest stworzenie  powiatowego 
komputerowego  katalogu zbiorów bibliotecznych  całej sieci . 
 Ze �rodków powiatowych zakupiono ju� oprogramowanie SOWA dla bibliotek w Dobrzycy i 
Gołuchowie. W 2005 roku opracowano spójny system komputeryzacji sieci, w którym baza katalogowa 
b�dzie znajdowała si� komputerze BPMiG, a biblioteki gminne b�d� miały do niej dost�p. Umo�liwi to 
ujednolicenie opisów katalogowych zbiorów  w całej sieci, ułatwi i przy�pieszy proces katalogowania 
zbiorów  (biblioteki b�d� korzystały z opisów tworzonych przez dział opracowania BPMiG), zmniejszy 
koszty, co z kolei pozwoli  na zwi�kszenie zakupów  poszukiwanej przez czytelników  literatury 
popularnonaukowej.  
 Ponadto BPMiG organizuje szkolenia dla bibliotekarzy gminnych, realizuje wyjazdy 
instrukta�owe (Gizałki, Czermin, Gołuchów, Dobrzyca, Chocz), współfinansuje zakupy literatury 
regionalnej. 
 W roku 2005 w ramach programu  Dni Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowano wyjazd do 
Biblioteki Gminnej w Gołuchowie, w którym wzi�ło udział  25 bibliotekarzy z miasta i gminy Pleszew i 
powiatu pleszewskiego. W programie spotkania było zwiedzanie gołuchowskiego zamku oraz  wymiana 
do�wiadcze� w zakresie pracy z czytelnikiem. 
 Równie� w ramach działalno�ci powiatowej, goszczono grup� 30 bibliotekarzy z miasta i 
powiatu gosty�skiego. Głównym celem  spotkania, w którym uczestniczyli równie� wszyscy bibliotekarze 
miasta i gminy Pleszew i powiatu pleszewskiego,  była  wymiana do�wiadcze� z realizacji zada� biblioteki 
powiatowej. Wizyt� wykorzystano równie� do promocji miasta i powiatu pleszewskiego. Go�cie zwiedzili 
wystaw� w  pleszewskim Muzeum, zapoznali si� z miastem i otrzymali materiały promocyjne przygotowane 
przez Urz�d Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe. Na zako�czenie spotkania, zwiedzili  zespół 
parkowo- muzealny w   Gołuchowie. 
 Pracownicy BPMiG stale podnosz� swoje kwalifikacje, uczestnicz�c w warsztatach i 
szkoleniach pomagaj�cych skutecznej realizowa� zadania zarówno gminne, jak i powiatowe. Organizuje je 
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Wielkopolska Biblioteka Publiczna. W 2005 roku  dyrektor i pracownik biblioteki wzi�li udział w szkoleniu 
na temat pozyskiwania funduszy pozabud�etowych. Zdobyte umiej�tno�ci pozwoliły na opracowanie 
projektu „Po�yteczne ferie  2006” , który został zakwalifikowany do realizacji. W ten sposób pozyskano na 
ten cel 1700 zł  z Fundacji Wspierania Wsi  na realizacj�  programu w Bibliotece �rodowiskowej w 
Taczanowie. 
 Z Ministerstwa Kultury uzyskano równie� dodatkowe �rodki na zakup ksi��ek. Jednym z wielu 
kryteriów maj�cych wpływ na wysoko�� dotacji, były kwoty przeznaczane przez biblioteki na  zakup 
ksi��ek. Dzi�ki temu, w 2004 roku udało si� pozyska� 5.600 zł, a w roku 2005 - a� 12.880 zł z 
przeznaczeniem na zakup nowo�ci ( pozyskano za to 536 wol.) 
Dzi�ki zdobyciu przez bibliotek� lokalizacji komputerów z programu IKONKA, uzyskano dodatkowe 3 
stanowiska komputerowe dla czytelników. 
 
 
 
 

Działalno�� bibliotek powiatu pleszewskiego za rok 20041 
w skali województwa  (31 placówek) przedstawia si� nast�puj�co: 

 
• 10 miejsce  w  liczbie placówkach bibliotecznych  
• 1 miejsce (ex aequo z Nowym Tomy�lem i �rod� Wlkp.) w liczbie czytelników na 100 mieszka�ców 
• 5 miejsce w liczbie wypo�ycze� na 100 mieszka�ców 
• 7 miejsce w  ilo�ci ksi��ek  przypadaj�cych na 100 mieszka�ców 
• 25 miejsce w ilo�ci zatrudnionych w bibliotekach  pracowników 
• 18 miejsce (ex aequo z Ostrowem, Gostyniem i �rod� Wlkp) je�li chodzi o pracowników z wy�szym 

wykształceniem pracuj�cych w bibliotekach 
• 20 miejsce je�li  chodzi o  �rodki finansowe na działalno�� bibliotek 
• 15 miejsce w  organizacji konkursów  lokalnych 
• 7 miejsce w ilo�ci    wystaw ksi��ek  

Kwota uzyskana przez wszystkie biblioteki powiatu pleszewskiego na zakup nowo�ci ze �rodków 
Ministerstwa Kultury  wyniosła w 2005 roku  57.330 zł,  co pozwoliło na dodatkowy zakup 2995 wol. 

 
MUZEUM REGIONALNE 
 

Muzeum Regionalne, jako instytucja naukowo – badawcza, prowadzi działalno�� o�wiatow� w 
dziedzinie upowszechniania nauki, sztuki i kultury. Gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, 
historii, sztuki i techniki (przede wszystkim z własnego regionu). W�ród zbiorów, znacz�c� cz��ci� jest 
kolekcja malarstwa i rysunków znanego artysty – pleszewianina Mariana Bogusza /1920 – 1980/. 

Muzeum Regionalne w Pleszewie, działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym 
2. Ustawy z dnia 25 pa�dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej 
3. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach  
4. Statutu  

 
Realizuj�c zadania statutowe Muzeum w szczególno�ci: 

1. Gromadzi dobra kultury z zakresu archeologii, historii, sztuki, etnografii, numizmatyki. Ponadto 
gromadzi i zabezpiecza dokumentacj� przemian �ycia kulturalnego, gospodarczego i politycznego 
oraz dzieła twórców dawnych i współczesnych. 

2. Systematycznie uzupełnia zbiory przez nowe nabytki uzyskiwane drog� zakupów, przydziałów, 
darowizn, zapisów, bada� terenowych oraz przejmowania depozytów. 

3. Inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone muzealia, materiały ikonograficzne i 
dokumentacyjne. 
Przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniaj�cych im pełne bezpiecze�stwo i 

                                                
1   Brak danych  wojewódzkich za rok 2005 
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magazynuje je w sposób dost�pny dla celów naukowych i o�wiatowych. 
4. Zabezpiecza i konserwuje muzealia, w miar� mo�liwo�ci zabezpiecza równie� stanowiska 

archeologiczne. 
5. Zapewnia wła�ciwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów. 
6. Udost�pnia zbiory społecze�stwu za pomoc� wystaw i innych form udost�pniania. 
7. Prowadzi działalno�� edukacyjn�. 
8. Publikuje i gromadzi wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe oraz informatory zwi�zane z 

działalno�ci� Muzeum, a tak�e współpracuje w przygotowaniu wydawnictw regionalnych 
wydawanych przez inne instytucje. 

 

Siedzib� Muzeum jest dawny zajazd pocztowy z lat 30-tych XIX w. przy ul. Pozna�skiej 34 
(budynek znajduje si� w rejestrze obiektów zabytkowych). W ostatnich latach prowadzone s� systematycznie 
prace remontowe i zabezpieczaj�ce substancj� budynku oraz przystosowuj�ce obiekt na bie��ce potrzeby 
Muzeum. 

 
Zatrudnieni w  Muzeum: 
- Trzech pracowników merytorycznych na pełnych etatach. 
- Sprz�taczka na 1/2 etatu. 
- Ksi�gowa na 1/3 etatu. 
 
 

 Sprawozdanie z działalno�ci Muzeum Regionalnego w Pleszewie 
za  2005r. 

Dział Ilo�� eksponatów Eksponaty pozyskane 
 w   2005 roku 

archeologia 377 - 
sztuka 369 13 
etnografia 262 6 
historia 1944 39 
militaria 44 - 
numizmaty 210 1 
technika 9 - 
Razem  3215 59 

 
W depozycie jest 201 eksponatów, w nast�puj�cych działach: 
 
Dział Ilo�� Eksponaty pozyskane 

 w  2005 roku 
Sztuka 13 - 
etnografia 52 - 
historia 134 2 
militaria 1 - 
numizmaty 1 - 
Razem  201 - 

 
 
A. W bibliotece podr�cznej zinwentaryzowanych jest 1715 woluminów. W tym  roku  zakupiono 32 
woluminy za kwot� 778,65 zł 
 
B. W 2005 zorganizowano były nast�puj�ce wystawy: 

•  „Sowieckie piekło”: marzec – maj  
•  „Wołodymyr Czornobaj – grafika”: czerwiec - lipiec 
•  „�wiat stamt�d” wystawa fotografii: Jakub Grygiel,  
• Mateusz Ma�kowski, Maciej Skawi�ski: maj - czerwiec 
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•  „Rodziny Wielkopolskie: Rodzina Jankowiaków, Rodzina Vogtów”: lipiec - sierpie� 
•  „PRL tak daleko, tak blisko…”: wrzesie� – listopad  
•  Z pradziejów ziemi pleszewskiej: wystawa stała 
•  Wystawa okoliczno�ciowa z okazji XXV –lecia PTK: wrzesie� 
•  „Wojenne dzieci�stwo – losy dzieci polskich pod okupacj� hitlerowsk�:  pa�dziernik - stycze� 
• Wystawa autorska „Leszek Kostuj – malarstwo 2003”: grudzie� – stycze�  

 
Wystawy te udost�pniono 4272 zwiedzaj�cym indywidualnie i grupowo.  
 
C. Przy współpracy ze szkołami z terenu powiatu pleszewskiego przeprowadzono lekcje muzealne z 
archeologii, historii miasta Pleszewa oraz plastyki. 
 
 
D. Współorganizowano Konkurs Historyczny „Koniec okupacji hitlerowskiej na terenie Pleszewa” 
 
E. Wprowadzono do komputerowej bazy danych 80 eksponatów etnograficznych. 
 
F. Udzielono ł�cznie 189 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych w Muzeum, w tym 10 listownie oraz 
101 drog� elektroniczn�. 
 

G. Prowadzono prace remontowe wewn�trz budynku:  
• w elewacji północnej wymieniono 2 okna  
• przebudowano sie� i sal� północn� – poł�czono oba pomieszczenia (powstała powi�kszona trzecia 

sala ekspozycyjna) 
• z przeznaczeniem na bibliotek� wyremontowano sal� w naro�u północno – zachodnim parteru  

 
H. Pracownicy muzeum odbyli podró�e słu�bowe w nast�puj�cych celach: 

a) zakupy i przywozy muzealiów, równie� darowizny 
b) organizacja wystaw: przywóz i zwrot muzealiów i wypo�ycze�  
c) przewóz wi�kszo�ci zakupów rzeczowych 
d) przejazdy osobowe zwi�zane z redakcj� publikacji 

 
I.  Zorganizowano  prelekcje: 

Łukasza Jaroszewskiego pt. „Gajusz Juliusz Cezar” (we współpracy z Pleszewskim Towarzystwem 
Kulturalnym) 
 

J.Wypo�yczono sze�� obrazów Mariana Bogusza do Centrum Sztuki Galerii EL na  
„40-lecie i Biennale Form Przestrzennych w Elbl�gu” 
 
K. Muzeum w Ostrowie udost�pniono materiały (eksponaty) do publikacji ksi��ki „ 130-lecie kolei Ostrów 
Wielkopolski”.  
 
 
L.  Przeprowadzono wst�pn� dokumentacj� widoków miasta w zapisie cyfrowym. 
 
Ł. Ponadto realizowano zadania bie��ce wynikaj�ce z toku prac: 

• zakupiono materiały i usługi fotograficzne: piktografia muzealiów, ewidencja bada� 
przestrzenno – historycznych miasta i okolicy; dokumentacja materiałów pomocniczych oraz 
ekspozycji w muzeum 

• zakupiono materiały pomocnicze: mat. biurowe, �rodki czysto�ci, materiały do konserwacji 
muzealiów i przygotowywania wystaw 

• zakupiono materiały uzupełniaj�ce zestawy komputerowe oraz sprz�t audiowizualny 
• dokonywano opłat za energi� elektryczn�, ciepln�, wod�, kanalizacj�, rozmowy telefoniczne i 

korzystanie z Internetu wg umów i rachunków. 
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• wykonano plansze reklamowe kolejnych wystaw (5szt.) na elewacji budynku. 
 

 
O�RODEK SPORTU I REKREACJI 
����

����

O�rodek jest jednostk� organizacyjn� Miasta i Gminy w Pleszewie działaj�c� w formie jednostki 
bud�etowej nie posiadaj�cej osobowo�ci prawnej.  
Podstawowym zadaniem O�rodka Jest wykonywanie zada� gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i 
wypoczynku poprzez: 

• popularyzacj� walorów rekreacji ruchowej, aktywnego wypoczynku i turystyki 
• organizowanie zaj��, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych 
• utrzymanie i udost�pnianie bazy sportowo – rekreacyjnej 

 

O�rodek Sportu i Rekreacji u�ytkuje nast�puj�cy maj�tek: 

1. Stadion miejski przy Al. Wojska Polskiego (wraz  z kortami i boiskiem treningowym) 
2. Basen k�pielowy przy Al. Mickiewicza (stadion i basen zajmuj� powierzchni� ok. 4 ha) 
3. Sala Sportowa przy Placu Ko�ciuszki 3 
 OSiR dysponuje własnym busem, autokarem oraz traktorem z przyczep� i ładowaczem.  
O�rodek gospodaruje  przydzielon� i nabyt� cz��ci� mienia oraz prowadzi samodzieln� gospodark�  
w ramach posiadanych �rodków. Dochody O�rodka s� stanowione przez �rodki uzyskane w ramach dotacji 
przedmiotowych z bud�etu Miasta i Gminy, wpłaty i darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz 
przychody z własnej działalno�ci. Na podstawow� działalno�� finansowo - administracyjn� w bie��cym roku 
Rada Miejska zatwierdziła kwot� 570.345 zł; dla porównania, w  roku ubiegłym  suma ta  wyniosła 861.750 
zł 
 
 
Zatrudnienie w OSiR na dzie� 31.12.2005r przedstawia si� nast�puj�co: 
1. Pracownicy etatowi: 

• dyrektor 
• 2 pracowników  biurowo – administracyjnych 
• 2 pracowników działu sportu 
• kierownik obiektów 
• 2 konserwatorów obiektów sportowych 
• 1 kierowca 
• 1 sprz�taczka 

2. Instruktorzy i trenerzy na umow� zlecenie( dotyczy tylko I półrocza 2005r) 
• 5 w sekcji piłki no�nej 
• 2 w sekcji piłki koszykowej 
• 2 w sekcji piłki siatkowej 
• 1 w sekcji lekkoatletyki 

3. Pracownicy na umow� zlecenie: 
• 2 ratowników 
• kasjer na basenie 

4. Pracownicy fizyczni okresowi – 1 osoba 
 
Stan zatrudnienia na umowy zlecenia jest zale�ny od aktualnych potrzeb. 
 
OBIEKTY W DYSPOZYCJI OSiR: 

 

 SALA SPORTOWA – czynna  od  poniedziałku do pi�tku  przez  16  godzin  dziennie. Czynna  
równie�  w  soboty  i niedziele,  w  zale�no�ci  od  potrzeb. Koszt  wynajmu  sali  wynosi 30 zł za  1  
godzin�. 
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  W  głównej  mierze  z  sali  korzystaj� :  
-Zespół  Szkół  Publicznych  nr 2  w Pleszewie – codziennie  od godziny 8.00-17.00 
-Sekcja piłki koszykowej 3 godziny tygodniowo 
-Sekcja piłki siatkowej 4 godziny tygodniowo  
-Liga miejska PK- 4 godziny tygodniowo 
-Aerobik – 4 godziny tygodniowo. 
-Grupa piłkarska – 2 godziny tygodniowo 
-W okresie zimowym dru�yna piłki no�nej – 6 godzin tygodniowo 
 
 W latach ubiegłych przeprowadzono remont na sum� 120 tys. zł, podczas którego: wymieniono 
wszystkie okna , ulepszono wentylacj� sali, całkowicie wymieniono instalacj� elektryczn� na siłowni, 
dokonano wymiany wszystkich urz�dze� sanitarnych i rur wodno-kanalizacyjnych. W roku 2005 
wymalowano �ciany oraz podłogi. W pawilonie basenowym wykonano  nowe łazienki oraz  WC i szatnie dla  
piłkarzy. W najbli�szym czasie planowana jest wymiana podłogi i o�wietlenia głównego na Sali przy  Placu 
Ko�ciuszki 3 oraz prace  zewn�trzne przy  zachodniej elewacji i wymiana  rynien. 
 
       STADION SPORTOWY – posiada jedn� z  najlepszych płyt trawiastych w województwie 
Wielkopolskim. Udost�pniany jest na wszystkie mecze mistrzowskie pierwszej dru�yny Rolbud-OSiR 
Pleszew, a tak�e na organizacj� spartakiad młodzie�y, zawodów lekkoatletycznych, zawodów stra�ackich, 
meczy pokazowych czy imprez typu Do�ynki Powiatowe, Wielkopolskie Dni - Stop Uzale�nieniom, Finały 
Mistrzostw Polski - dru�yn młodzie�owych itp. Płyta boiska głównego jest przedmiotem szczególnej 
dbało�ci. W ostatnich latach zało�ono  na cało�ci długo�ci boiska piłkarskiego odwodnienie  celem 
unikni�cia  zniszczenia murawy przez zalegaj�c� wod�. Zainstalowano o�wietlenie  na boisku treningowym,  
aby  mo�na było odbywa� tam zaj�cia po zmroku  w  sezonie jesiennym. W tym i w przyszłym roku OSiR 
stanie przed konieczno�ci� wymiany siedzisk  na trybunach. 
Zako�czone s� prace, które zapewniły całkowite zdrenowanie boiska bocznego (prowadzone s� na nim  
treningi oraz rozgrywane mecze dru�yn młodzie�owych i mecze Ligi Amatorskiej). Nawieziono na nie 
ziemi� i  wyrównano nawierzchni�. Boisko boczne wykorzystywane jest codziennie przez 6-7 godzin. Je�li 
chodzi o prace remontowe, we własnym zakresie pomalowano 450 metrów ogrodzenia wokół bie�ni 
stadionu. Zakonserwowano listwy drewniane ławek na trybunie głównej, oraz trybunach bocznych. 
Wykonano remont instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku trybuny. Dwukrotnie wykonano drenowanie 
pod bramkami na płycie głównej boiska. 
Uzupełniono braki ziemi i trawy na całej płycie. Dokonano wymiany cz��ci opłotowania  z  siatki  od  strony 
ul.Sportowej. Dwukrotnie pomalowano główne opłotowanie  stadionu  od  strony Al.Wojska Polskiego 
 i ul.Sportowej. Planowany jest  remont  trybuny  głównej na stadionie z  wymian� dachu, rynien, okien 
drzwi i siedzisk dla kibiców. W tej sprawie  zło�ony jest  wniosek o dofinansowanie do Urz�du 
Marszałkowskiego w Poznaniu. 
 
       BASEN K	PIELOWY- o wymiarach 50 – 20 metrów i  o   gł�boko�ci od 135 cm. do 180 cm. Jest  
systematycznie  remontowany przed nadej�ciem ka�dego sezonu.  Remont zasadniczo  dotyczy niecki 
basenu oraz najbli�szego otoczenia. Odmalowano szatnie, natryski, sanitariaty, wej�cie główne, 
pomieszczenie chlorowni. Naprawiono i pomalowano posadzki basenu i całego brodzika. Wymalowano i  
wyremontowano natryski zewn�trzne przy basenie i brodziku. Naprawiono chodniki wokół basenu i 
brodzika. Pomalowano  ogrodzenie wokół basenu. Zakupiono nowe  ławki dla  korzystaj�cych  z basenu. 
Obecnie OSiR przygotowuje si� do odmalowania ławek na terenie całego obiektu. 
 

KORTY TENISOWE – w ubiegłym roku przeprowadzono wymian� całego ogrodzenia kortów  oraz  
bramy kortów. Wyczyszczono i pomalowano całkowicie  ogrodzenie  kortów. Zakupiono nowe siatki na 
korty oraz wykonano  nowe ławki  dla kibiców  na trybunach kortowych. 
 

REKREACJA 
W ramach posiadanych �rodków O�rodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie: 

• aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i zabezpieczeniu czasu wolnego dla dzieci. Wypoczynek 
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młodzie�y w ferie zimowe, imprezy i festyny organizował samodzielnie oraz wspólnie z innymi 
instytucjami. 

a) Zorganizował Wakacyjny Turniej Piłki Halowej Szkół Podstawowych 

b) Zorganizował Wakacyjny Turniej Piłki Halowej Gimnazjów 

c) Zorganizował Turniej w Badmintona 

d) Zorganizował Turniej Piłki Siatkowej Dziewcz�t 

• uczestniczył w przedsi�wzi�ciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w ramach obchodów 
„Dni Pleszewa 2005”.  

• zorganizowano 3 spływy kajakowe i pontonowe po rzekach  Prosna i Wart�. 

• organizował lub współorganizował szereg przedsi�wzi�� promuj�cych zdrowy tryb �ycia, np: liga 
barów piwnych, pleszewska liga koszykówki amatorskiej, amatorska liga piłki siatkowej. Imprezy te 
cieszyły si� du�ym zainteresowaniem 

• zorganizował  mecz pokazowy pomi�dzy  mistrzyniami Polski Grze�kami Kalisz  a  dru�yn� AZS 
Pozna� 

• zorganizował 3 turnieje  piłki  siatkowej  dziewcz�t  z okazji Wyzwolenia Pleszewa spod okupacji 
hitlerowskiej  i  obchodów �wi�ta Miasta 

• zorganizował szereg  zaj��  na �cie�ce Zdrowia 

• udzielał  wszelkiej  pomocy  organizacjom  wspomagaj�cym  dzieci  i  młodzie� niepełnosprawn� -  
wspólnie  przeprowadzono szereg  imprez  o  charakterze  integracyjnym  

• był  gospodarzem  imprez  ogólnopolskich  takich  jak:  Finał Ogólnopolski Turnieju  Piłki No�nej  
Juniorów  im. Kazimierza  Deyny, Mistrzostwa Polski S�dziów Tenisowych , Talentiada  dla 
najmłodszych  dzieci. 

• wspólnie  z  Centrum  OHP  zorganizował  Centraln�  Olimpiad�  Ochotniczych  Hufców  Pracy 

• wspólnie  z  Domem  Kultury  oraz  PTTK  zorganizował  Letni Festyn na  obiektach basenu 
 i amfiteatru oraz rajdy:  z  okazji  Wyzwolenia Pleszewa,  Powitania  Wiosny,  Sprz�tania �wiata 

• co  roku trwaj� prace  zwi�zane  z  sadzeniem  drzew  na terenie stadionu 

• zbudowane zostały urz�dzenia Skate Parku i planowana jest  jego rozbudowa  

• odnowiono i uzupełniono �cie�k� Zdrowia  w Plantach 

 

 

 

 W  I  półroczu 2005r.  przy OSiR Pleszew działały i rywalizowały w rozgrywkach zwi�zków 
sportowych ró�nego szczebla sekcje w nast�puj�cych  dyscyplinach sportowych: 
 
1. Piłka No�na  
 

• 6 dru�yn zorganizowanych w Klubie Rolbud-OSiR Pleszew. 
• dru�yny młodzie�owe rywalizuj�ce  w rozgrywkach sportowych Kaliskiego Okr�gowego Zwi�zku 

Piłki No�nej w  cało�ci  finansowane były przez OSiR Pleszew ( koszty zwi�zane ze  zgłoszeniem 
dru�yn, badania lekarskie, transport, zakup sprz�tu , wynagrodzenie trenera, mecze  i  treningi na 
obiektach OSiR przygotowywane przez  administratora) 

• dru�yna seniorów Rolbud-OSiR Pleszew rywalizowała i rywalizuje nadal  w rozgrywkach  w 
ramach kaliskiego Okr�gowego Zwi�zku Piłki No�nej, funkcjonuj�c w  ramach  stowarzyszenia 
Klubu Sportowego Rolbud-OSiR Pleszew. W pierwszym półroczu 2005r. dru�yna finansowana była 
w  około 20 % w ramach sponsoringu oraz  w około   
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80 % ze  �rodków  OSiR. Mecze  i treningi odbywaj� si� na boiskach OSiR przygotowywanych 
przez  administratora. 

 W okresie od stycznia do czerwca 2005r. na  koszty  funkcjonowania dru�yny ze  strony  OSiR 
składały  si� : ubezpieczenie zawodników, zgłoszenie  dru�yny  do rozgrywek, koszty transportu, koszty 
s�dziowania, zwrot kosztów przejazdów  zawodników, premie za wygrane mecze, ekwiwalent za udział w 
treningach, zakup sprz�tu sportowego, zakup obuwia, opłaty za pranie  strojów meczowych, zakup napojów, 
opieka medyczna i inne. W  skład dru�yny wchodziło 4 zawodników  spoza Pleszewa, dru�yn� prowadził 
trener z Kalisza. 
 
2.Piłka koszykowa. 
 
 W ostatnich 2 sezonach rozgrywkowych w  ramach Wielkopolskiego Zwi�zku Piłki 
Koszykowej rywalizowała jedna dru�yna seniorów OSiR.   W  90 %  finansowana ona była ze �rodków  
OSiR. Pod t� nazw� wyst�powała  w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Seniorów – zdobywaj�c  tytuł 
mistrzowski w 2005 r , a  w dalszych rozgrywkach doszła  do szczebla półfinałowego  Turnieju o  wej�cie  
do II ligi. 
 PZKosz zaproponował dru�ynie  „ dzik� kart�” udziału  w  rozgrywkach II ligowych na warunkach  nie  do 
przyj�cia.(10 tys. bezzwrotnej kaucji oraz potwierdzenie  bud�etu  na minimum 200 tys.  złotych – wszystko 
zabezpieczone w bud�ecie MiG) Na koszty funkcjonowania ze strony OSiR dru�yny  składały si�: opłata za 
badania lekarskie, ubezpieczenie zawodników, koszty  zgłoszenia, opłaty s�dziowskie, opłata  trenera, koszty 
transportu, zakup sprz�tu sportowego, zakup obuwia i strojów sportowych, zwrot kosztów przejazdów, 
ekwiwalent  za udział  w meczach i treningach 
 Na 16 zawodników dru�yny piłki koszykowej, 4  zawodników  było spoza Pleszewa. Ponadto, 
graj�cy trener dru�yny pochodził  z  Ostrowa Wlkp. 
Treningi i mecze odbywały si� na  sali  sportowej ZSP nr 1, mecze biletowane były przez ZSP nr 1. Na  
meczach piłki koszykowej  zwykle był komplet  widzów. 
 
3.Piłka siatkowa. 
 
 Funkcjonowały 2 dru�yny piłki siatkowej dziewcz�t i kobiet , zgłoszone  do rozgrywek w 
ramach Wielkopolskiego Zwi�zku Piłki Siatkowej. Obie wyst�powały pod nazw� OSiR Pleszew.  
-Dru�yna seniorek, której skład personalny  w  80 % powielał si�  z  dru�yn� juniorek, brała udział w  
rozgrywkach 3  ligowych , zajmuj�c  w  ostatecznej rywalizacji 7 miejsce i  uzyskuj�c prawo do dalszego  
udziału  w tej klasie  rozgrywek  w kolejnym  sezonie. 
-dru�yna młodziczek  starszych – na 24 startuj�ce  dru�yny, zaj�ła  �rodkow� pozycj�  w   ostatecznej tabeli. 
 
Dru�yna seniorek w  około 50 % finansowana była ze  �rodków  OSiR. Pozostała cze�� jej bud�etu  
pochodziła  ze  sponsoringu. Treningi  odbywały  si�  w  salach: OSiR, ZST,  oraz  ZSP nr 1. Mecze w  ZST   
biletowane były przez szkoł�. Na  koszty  funkcjonowania tej dyscypliny  ze  strony  OSiR-u  składały  si� : 
ubezpieczenie  zawodniczek, koszt  bada� lekarskich, zgłoszenia  dru�yn, `cz��ciowy  zakup  sprz�tu  
sportowego, płace  trenerów, koszty s�dziowskie, koszty transportu, koszt  zakupu napojów   
 Wszystkie  zawodniczki  dru�yn  pochodziły  z  Miasta i  Gminy Pleszew. 
 
4.Lekkoatletyka. 
 
 Zorganizowana była i jest w  ramach  stowarzyszenia – Klubu  Sportowego LKS OSiR  
Pleszew. Skupia około 40  zawodniczek i  zawodników  ze  szkół  podstawowych, gimnazjalnych i �rednich 
powiatu pleszewskiego, startuj�cych  w  kilku konkurencjach lekkoatletycznych. Zawodnicy bior�  udział  w 
zawodach szczebla  powiatowego , wojewódzkiego i  ogólnokrajowego. 
Na koszty  funkcjonowania  sekcji  ze  strony  OSiR  składaj�  si�: ubezpieczenie  zawodników, badania 
lekarskie, koszty transportu, zwrot kosztów  dojazdu, płace  trenera, zakup  napojów, zgłoszenia  
zawodników 
 Stanowi  to  około  75%  kosztów  cało�ciowych. Pozostałe  �rodki  klub uzyskuje  z  
Wielkopolskiego Szkolnego Zwi�zku  Sportowego  w  zamian  za punkty  zdobywane  na  zawodach. 
Wszystkie  zawody  poza  szczeblem  miejsko-gminnym i powiatowym  rozgrywane  s�  poza  Pleszewem.  
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 W �wietle aktualnie  obowi�zuj�cych rozwi�za� prawnych [ ustawa o działalno�ci po�ytku 
publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96 poz.  873 ze zm.);  
 ustawa  o finansach publicznych z 26 listopada 1998r. (Dz. U.  2003 Nr 15 poz. 148 ze zm.); 
 ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U.  2001 Nr 81 poz. 889 ze zm.); 
 prawo o  stowarzyszeniach z  7 kwietnia 1989r. (Dz. U.  2001 Nr 79 poz. 855 ze zm.)] dotychczasowe 
rozwi�zania organizacyjne  musz�  ulec  zmianie. O�rodek Sportu i Rekreacji nie mo�e  wydatkowa�  
�rodków na działalno�� zwi�zan� ze sportem  kwalifikowanym.  
 W  rozumieniu ustawy o kulturze  fizycznej, OSiR  nie jest traktowany  jako  klub sportowy,  a  
co  za  tym idzie, nie  miał podstaw,  aby bra� udział  w  rozgrywkach  organizowanych przez  Zwi�zki  
Sportowe. Pieni�dze ze �rodków samorz�dowych mog� by� pozyskiwane przez kluby,  stowarzyszenia  i 
organizacje, które przyst�pi� do konkursu ogłoszonego przez  samorz�d, a  dotycz�cego realizacji zada� 
publicznych w  zakresie  sportu. St�d  te� zaszła  konieczno�� przystosowania działalno�ci poszczególnych  
sekcji do powy�szych  warunków. W zwi�zku z tym, OSiR aktywnie  pomógł w tym,  aby wszystkie sekcje 
piłki no�nej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i  lekkiej atletyki zawi�zały  stowarzyszenia  i powstały  
samodzielne kluby, które  nie s�  ju�  w  strukturach OSiR. Udało si�  to w pełni zrealizowa� i  od II półrocza  
funkcjonuj� ju� one samodzielnie, korzystaj�c  tylko  z bazy  sportowej i  lokalowej OSiR.  
 
Do  realizacji  nowych  zada�  konieczna była:  
- zmiana statutu O�rodka 
- zmiana struktury  organizacyjnej O�rodka 
- opracowanie  nowych  zakresów  obowi�zków  dla  pracowników 
- przeprowadzenie zmian  kadrowych ( zmniejszenie zatrudnienia o 2 -3 etaty ) 
-przyj�cie nowych kierunków i opracowanie  nowego programu działania O�rodka maj�cego na celu 
zwi�kszenie imprez o charakterze rekreacyjnym. 
 
 
DZIAŁALNO�� SPORTOWA I KULTURALNA W SZKOŁACH 
 I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMIN� 
PLESZEW  

 
 
W roku 2005 dzieci z przedszkoli i uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych 

uczestniczyli w szeregu imprezach sportowo – rekreacyjnych.  
We wszystkich placówkach odbywały si� zaj�cia pozalekcyjne z zakresu m.in.: piłki siatkowej, 

koszykówki, piłki no�nej, aerobiku, szachów i warcabów, badmintona, tenisa stołowego, lekkiej atletyki. 
Uczniowie brali udział w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim, 
osi�gaj�c w nich wysokie lokaty. Od lipca 2005r. koordynatorem w zakresie działalno�ci sportowej jest 
Miejsko- Gminny Szkolny Zwi�zek Sportowy w Pleszewie. 

 
Lekka atletyka  
W zawodach lekkoatletycznych gminnych i powiatowych w 2005 roku swoje reprezentacje wystawiły 

wszystkie szkoły. W zawodach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim mo�emy poszczyci� si� kilkoma 
znacz�cymi wynikami. Mistrzostwa województwa: Daria Sójka (ZSP nr 3) – I miejsce w rzucie dyskiem, 
Magdalena Kiełbasa (ZSP nr 3) – I miejsce w pchni�ciu kul�. Halowe Mistrzostwa Wielkopolski: Patrycja 
Wo�niak (ZSP Taczanów) – I miejsce w biegu na 600 m. Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach 
Przełajowych: Patrycja Wo�niak – I miejsce na 1500 m.  
Corocznie w ramach „Dni Pleszewa” uczniowie i nauczyciele uczestnicz� w Biegu Przemysława. 
 

Szachy i warcaby 
Zarówno indywidualnie, jak i dru�ynowo od wielu lat nasze szkoły zdobywaj� wysokie miejsca w 

rozgrywkach rejonowych kwalifikuj�c si� do rozgrywek wojewódzkich. Dyscypliny te ciesz� si� najwi�ksz� 
popularno�ci� w ZSP nr 2. Uczniowie  corocznie uczestnicz� w organizowanych w Pleszewie Otwartych 
Mistrzostwach Polski w Warcabach. Sylwia Grobys uczennica Gimnazjum nr 2 zdobyła III miejsce w 
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Otwartych Mistrzostwach Polski w Warcabach, a Łukasz Lindner z Gimnazjum nr 1 zaj�ł  XI miejsce w 
Indywidualnych Wielkopolskich  Mistrzostwach w Warcabach. 

 
Badminton  
Od momentu wprowadzenie badmintona do kalendarza imprez Szkolnego Zwi�zku Sportowego, 

dyscyplina ta cieszy si� du�ym zainteresowaniem ze strony uczniów. Przygotowani przez nauczycieli 
zawodnicy, osi�gaj� wysokie lokaty w zawodach rejonowych, ust�puj�c tylko swoim rówie�nikom ze szkół 
specjalizuj�cych si� w badmintonie. W celu podniesienia umiej�tno�ci nauczycieli prowadz�cych zaj�cia, 
Miejsko – Gminny Szkolny Zwi�zek Sportowy zorganizował dwudniowe szkolenie ”Podstawy 
Badmintona”, w którym uczestniczyło 24 nauczycieli wf.  

 
Aerobik 
Dyscyplina ta na stałe wpisała si� do oferty zaj�� pozalekcyjnych dla dzieci i młodzie�y we wszystkich 

naszych szkołach. Zaanga�owanie nauczycieli prowadz�cych zaj�cia oraz uczennic powoduje, �e co roku 
poziom zawodów gminnych i powiatowych stoi na wy�szym poziomie. Sprawia to, �e zawodniczki  zajmuj� 
wysokie lokaty w zawodach rejonowych i wojewódzkich. Na szczególne podkre�lenie zasługuje fakt 
zorganizowania V Wielkopolskiego Turnieju w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych, b�d�cego tak�e wizytówk� naszego miasta. W turnieju tym uczestnicz� reprezentacje wielu 
szkół  województwa wielkopolskiego. Kolejn� imprez� organizowan� poza kalendarzem imprez Szkolnego 
Zwi�zku Sportowego „Wielkopolska”, jest Turniej o Puchar Dyrektora ZSP nr 2. Adresowany on jest do 
wszystkich szkół Miasta i Gminy Pleszew.  

Pokazy aerobiku towarzysz� równie� wielu imprezom organizowanym na terenie szkół  
i miasta np: „Dni Pleszewa”, mecze III ligi koszykówki m��czyzn, �wi�ta szkół. 

 
Koszykówka 
2005 rok stał pod znakiem dominacji w koszykówce dwóch placówek: ZSP nr 1 oraz ZSP nr 2. W 

rozgrywkach chłopców szkół gimnazjalnych reprezentacja ZSP nr 1 zaj�ła drugie miejsce w Finale Rejonu 
Kaliskiego. W rozgrywkach rejonowych dziewcz�t szkół gimnazjalnych, reprezentacja ZSP nr 2 zaj�ła 
czwarte miejsce. Natomiast dru�yna ZSP nr 2 chłopców szkół podstawowych, uplasowała si� na szóstym 
miejscu w rejonie.  

 
Piłka no�na 
W piłk� no�n� graj� zarówno chłopcy jak i dziewcz�ta. Uczniowie rywalizuj� w ramach rozgrywek 

mi�dzyszkolnych na szczeblu gminy, powiatu i rejonu, obj�tych kalendarzem imprez sportowych SZS 
„Wielkopolska”. Ponadto, uczniowie naszych szkół bior� udział w wielu turniejach organizowanych w ci�gu 
całego roku: 

- Halowym Turnieju Piłki No�nej o Puchar firmy „Delta” – klasy IV – VI 
- Halowym Turnieju Piłki No�nej o Puchar „�ycia Pleszewa” – szkół podstawowych                         
  i  gimnazjum, 
- cyklu trzech turniejów halowej piłki no�nej w kategoroach kl. I-III i IV-VI organizowanym przez 

OSiR Pleszew  
  

Piłka siatkowa 
Sukcesy polskiej reprezentacji kobiet w siatkówce przyczyniły si� do du�ej popularyzacji tej 

dyscypliny w�ród uczniów. Rywalizacja w turniejach gminnych i powiatowych jest zaci�ta.  
W rozgrywkach szkolnych 2005 roku szkół podstawowych, chłopcy z SP nr 2 zaj�li szóste miejsce w 

zawodach rejonowych. W kategorii szkół gimnazjalnych dziewcz�ta z Gimnazjum nr 1 uplasowały si� na 
drugim miejscu, natomiast chłopcy z Gimnazjum nr 2 zaj�li siódme miejsce w rejonie.  

 
Piłka r	czna 
Dyscyplina ta jest uprawiana w dwóch szkołach: ZSP nr 1 oraz Kowalewie. Reprezentacja dziewcz�t 

Gimnazjum nr 1 wywalczyła pi�te miejsce w rozgrywkach rejonowych w 2005 roku.  
 
Kr	gle 
W ramach projektu „U nas lenie nie s� w cenie” nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali 
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Mi�dzyszkolny Turniej Kr�glarski, w którym uczestniczyły reprezentacje czterech szkół: ZSP nr 1, nr 2, nr 3 
i SP z Sowiny Błotnej. W wyniku du�ego zainteresowania ze strony uczniów t� dyscyplin�, M-G SZS w 
Pleszewie planuje wprowadzenie tego turnieju na stałe do kalendarza imprez sportowych.  

 
Rekreacja 
We wszystkich szkołach organizowane s� rekreacyjne formy sp�dzania czasu wolnego propaguj�ce 

w�ród uczniów zdrowy styl �ycia. Przykładem takich przedsi�wzi�� s�: rajdy rowerowe (ich masowo�� 
przyczyniła si� do powstania „Pleszewskiej P�telki”), rajdy piesze, mecze towarzyskie mi�dzy kadr� 
pedagogiczn� a uczniami, wycieczki i biwaki krajoznawczo-rekreacyjne. Du�� popularno�ci� cieszy si� 
organizowana przez pleszewski hufiec ZHP i ZSP nr 1 Olimpiada Sportowa „Tygrysek” przeznaczona dla 
uczniów  klas I –III szkół podstawowych. 
 Poszczególne placówki brały udział w ró�norodnych formach zaj�� kulturalnych                          
i sportowych organizowanych z my�l� o podnoszeniu jako�ci pracy szkół i przedszkoli, a tak�e 
zagospodarowaniu wolnego czasu po zaj�ciach lekcyjnych. 
 Na szczególne podkre�lenie zasługuje realizacja zaj�� sportowo- rekreacyjnych w ramach 
projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – „U nas lenie nie s� w 
cenie”. Program obj�ł 3 549 uczniów. Zaj�cia prowadziło 126 nauczycieli z terenu Miasta i Gminy oraz 33 
osoby wspomagaj�ce. W 17 zadaniach uczestniczyło 11 137 statystycznych uczniów,  co sprawiło, �e ka�dy 
ucze� miał szans� bra� udział w co najmniej 3 zaj�ciach. 
 Poszczególne zadania projektu (popularyzacja aerobiku, tenisa stołowego, siatkówki, 
koszykówki, piłki halowej, piłki no�nej, kr�gli, umiej�tno�ci pływania oraz lekkiej atletyki) realizowano w: 
 - salach gimnastycznych i boiskach sportowych szkół oraz w sali gimnastycznej,                  
     na stadionie i basenie k�pielowym b�d�cych w administracji OSiR 
 -  sali wiejskiej i przedszkolu we wsi Rokutów 
 - parku miejskim „Planty”, 
 - kr�gielni TKKF „Platan”, 
 - O�rodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym „Nad Zatok�” w Gołuchowie. 
 Zrealizowany program był  przedsi�wzi�ciem maj�cym na celu wzmocnienie kondycji fizycznej i 
psychicznej uczniów oraz integracj� �rodowisk szkolnych. Ró�norodno�� zaproponowanych uczniom 
dyscyplin i form rekreacyjnych, pozwoliła na pełn� realizacj� zakładanych celów. Poprzez zadania 
realizowane poza terenami szkół np.: „Szkoła pod Chmurk�” (gimnazjum), obóz rekreacyjno – sportowy 
„Mały Robinson” (uczniowie klas IV -VI), „Sport na wesoło” – gry i zabawy rekreacyjno- sportowe 
(uczniowie klas I – III), „Szkoła przetrwania” (uczniowie gimnazjum), bieg na orientacj� (uczniowie szkół 
podstawowych) czy Rajd rowerowy „Pleszewska P�telka”, uczniowie mieli mo�liwo�� kształtowania 
wła�ciwych postaw wobec przyrody i umiej�tnego korzystania z jej zasobów. Ponadto wielu  z nich zdobyło 
podstawowe umiej�tno�ci dotycz�ce uprawiania sportów wodnych, terenoznawstwa i obozownictwa. 
Dodatkowo, w trakcie obchodów „Dni Pleszewa” przeprowadzono masow� imprez� „Wielobój 
sprawno�ciowy”. Na szczególne uznanie zasługuje zadanie „Wyprawa integracyjna”, w której brali udział 
uczniowie klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych,  podopieczni z 
O�rodka Wsparcia oraz mieszka�cy Domu Pomocy Społecznej. 

Miejsko - Gminny Szkolny Zwi�zek Sportowych w Pleszewie przesłał do Ministerstwa Sportu 
Rzeczypospolitej Polskiej  projekt zaj�� rekreacyjno- sportowych  „U nas lenie nie s� w cenie- II edycja”. 
 
 Niemniej okazale prezentuje si� �ycie kulturalne szkół i przedszkoli. Jego głównym celem jest 
integracja społeczno�ci szkolnej. Poza indywidualnymi tradycjami, obyczajami szkolnymi i przedszkolnymi, 
obserwuje si� realizacj� nast�puj�cych tre�ci kulturalnych: 
 
 „Wielkopolska – nasza mała Ojczyzna” 

 Stałym elementem działalno�ci szkół  jest wychowanie patriotyczne, czego dowodem                           
s� cykliczne uroczysto�ci zwi�zane z rocznicami wa�nych wydarze� pa�stwowych np: rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, �wi�ta Niepodległo�ci i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obserwuje 
si� du�e zaanga�owanie w imprezy organizowane na terenie miasta  i gminy, czego przykładem mo�e by� 
przygotowanie konkursu plastycznego z okazji powstania „Solidarno�ci”. Niezmiernie wa�ne jest tak�e 
kultywowanie tradycji wytworzonych w ka�dej placówce o�wiatowej (uwie�czonych w wielu przypadkach 
uroczysto�ciami z okazji �wi�ta szkoły).  
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 Na podkre�lenie zasługuje kultywowanie tradycji Ziemi Pleszewskiej w ramach zaj�� 
„Wielkopolska – nasza Mała Ojczyzna”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów bior� udział w 
Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Nauczyciele informatycy zorganizowali konkurs na prezentacj� „Zapraszamy do Pleszewa”, nauczyciele 
ZSP Grodzisko prowadz� cykliczne zaj�cia na temat historii swojej miejscowo�ci. Chc�c podzieli� si� tymi 
do�wiadczeniami, ZSP nr 3 zgłosił szkoł� do mi�dzynarodowego  konkursu organizowanego przez Fundacj� 
Szansa „Szkoła z tradycj�”.  Gimnazjum nr 2 im. �w. Królowej Jadwigi w Pleszewie, Gimnazjum w  
Kowalewie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, Szkoła Podstawowa w Kowalewie 
oraz Szkoła Podstawowa w Kuczkowie posiadaj� tytuł „Szkoły z Klas�”. 
 
 „ Nasza Ziemia” – programy ekologiczne 
 Uczniowie wraz z nauczycielami anga�uj� si� we współprac� z Lig� Ochrony Przyrody, Lig� 
Obrony Kraju, Domem Kultury, Bibliotek� Publiczn�, Towarzystwem Przyjaciół Pleszewa,  Domem 
Pomocy Społecznej, Pleszewskim Hospicjum, PTTK, ODN i organizacjami społecznymi działaj�cymi na 
wsiach i w mie�cie. W jej wyniku, uczniowie brali udział w proponowanych konkursach i imprezach, ze 
szczególnym ukierunkowaniem na działalno�� ekologiczn� (np.: Konkurs My�listwa w �egocinie, Konkurs 
Ekologiczny „�wiat wokół nas”, „Najładniejszy zielnik”, ogólnopolski konkurs „Zosta� Przyjacielem 
Ziemi”, „Przyjaciele Lasu”), plastyczn� (Wielkopolski Konkurs na Kartk� Bo�onarodzeniow�) oraz w 
ró�norodnych konkursach recytatorskich („Ulubione wiersze przedszkolaka” – konkurs zorganizowany przez 
Przedszkole nr 2 im Misia Uszatka).  W 2005 roku kabaret szkolny „Bzykała” ze Szkoły Podstawowej w 
Sowinie Błotnej zaj�ł III miejsce w ogólnopolskim finale „EKO – TEATR”. Przedszkole nr 3 „Słoneczne” 
prowadzi autorski program wychowawczy ze szczególnym uwzgl�dnieniem tematyki ekologicznej. 
 
 „Jeste�my zawsze tam, gdzie co� si	 dzieje” – udział w �yciu kulturalnym  
 

Ponadto, w szkołach odbywaj� si� liczne zaj�cia pozalekcyjne prowadzone nieodpłatnie przez 
nauczycieli. Ich działalno�� cz�sto owocuje pokazami, wystawami okoliczno�ciowymi, spektaklami. W 
obecnym roku szkolnym odbył si� w ZSP nr 3 Przegl�d Chórów Szkolnych Południowej Wielkopolski 
„�wi�to Pie�ni”. W przegl�dzie uczestniczyło 18 chórów zrzeszaj�cych ponad 500 uczniów. Na zako�czenie 
imprezy, dyrygent „Trójkowego” chóru Cantabile poprowadził wspólny �piew wszystkich zgromadzonych 
uczniów. Przy ZSP nr 1 działa szkolny chór „Stretto”, który mi�dzy innymi przygotował: inscenizacj� 
Bo�onarodzeniow� dla chorych w Pleszewskim Hospicjum oraz miejsko- gminny i powiatowy Przegl�d 
Młodych Talentów „Szansa na sukces”. Uczniowie ZSP nr 2 uczestnicz� w koncertach muzycznych 
przygotowywanych przez muzyków Filharmonii Kaliskiej, a uczniowie SP w Lenartowicach brali udział w 
Konkursie Poezji Religijnej organizowanym przez Diecezj� Kalisk�. 
 Do szkolnych kalendarzy na stałe s� wpisane wyjazdy do teatrów w Kaliszu, Poznaniu, 
Gnie�nie, co jest tak�e okazj� do odwiedzania miejscowych muzeów i okoliczno�ciowych wystaw. 
Wychowanie teatralne jest jednym ze stałych elementów �ycia kulturalnego szkół i przedszkoli. 
Okoliczno�ciowe przedstawienia i inscenizacje u�wietniaj� spotkania z okazji np.: Dnia Babci i Dziadka.  
Uczniowie grupy teatralnej „Gadu – Gadu” i „Frajda” działaj�cych w ZSP nr 2 zdobyli Grand Prix na II 
Regionalnym Przegl�dzie Widowisk Jasełkowych. Przy współpracy z Domem Kultury Przedszkole nr 1 
„Bajka” po raz kolejny zorganizowało II Przegl�d Teatralny Przedszkoli prowadzonych przez Miasto i 
Gmin� Pleszew. 
 
  Bli�ej Europy 
 Ka�da z placówek organizuje wycieczki szkolne pozwalaj�ce uczniom pozna� pi�kno 
ojczystego kraju. Coraz cz��ciej organizowane s� wyjazdy za granic�. Dla uczniów ZSP nr 1 zorganizowano 
3 wycieczki: do Holandii, Czech i Niemiec. We wszystkich gimnazjach działaj� Kluby Europejskie. Po raz 
kolejny odbyło si� spotkanie gimnazjalnych Klubów Europejskich, które było po�wi�cone Konstytucji 
Europejskiej. Zaj�cia w pracowniach komputerowych pozwalaj� uczniom nawi�zywa� bezpo�rednie 
kontakty z dzie�mi z miast partnerskich. 
 W wi�kszo�ci szkół i przedszkoli redagowane s� gazetki szkolne.  ZSP w Taczanowie jest 
organizatorem konkursu na najciekawsz� gazetk� szkoln�. Z my�l� o promocji własnej placówki, szkoły 
tworz� strony internetowe, które pozwalaj� na przekazywanie społecze�stwu pleszewskiemu najciekawszych 
informacji dotycz�cych �ycia kulturalnego i sportowego szkół. Szczególnym prze�yciem dla uczniów i 
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przedszkolaków jest udział w okoliczno�ciowych imprezach kulturalnych oraz  sportowych organizowanych 
przez placówki o�wiatowe w ramach festynów rodzinnych, a przede wszystkim Dni Pleszewa. 
 
 
 
�RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 
 �rodowiskowy Dom Samopomocy od 1 marca 2005 roku jest wyodr�bnion� jednostk� 
organizacyjn� pobytu dziennego Miasta i Gminy Pleszew, �wiadcz�c� usługi terapeutyczne dla osób 
dorosłych, zarówno dla kobiet jak i dla m��czyzn z zaburzeniami psychicznymi b�d� osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.  
       Dom przeznaczony jest dla 30-tu osób dorosłych (kobiet i m��czyzn). Pobyt w �DS przewidziany jest 
na okres 12-tu miesi�cy z mo�liwo�ci� przedłu�enia kontraktu.  
           Obecnie w �DS przebywa 30-tu podopiecznych, w tym: 
            -  19 osób z niepełnosprawno�ci� intelektualn�, 
            -  11 osób z zaburzeniami psychicznymi. 
    Pracownicy �DS, to: dyrektor - 1 etat, główna ksi�gowa - ¾ etatu, sprz�taczka - ½ etatu oraz 11-tu 
wykwalifikowanych specjalistów (8 osób zatrudnionych na cały etat i 3 osoby na ½ etatu, w tym: psycholog, 
pedagog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, piel�gniarka, 2 hipoterapeutów i 4 terapeutów zaj�ciowych).   
 
Działalno�� kulturalna i terapeutyczno – wychowawcza �DS.  

•  W styczniu:  
-  zorganizowana została zabawa karnawałowa przy  muzyce i kawie      
 

•  W lutym:  
 -  odbyło si� karnawałowe spotkanie integracyjne w Jarocinie 
  -  podopieczni brali udział w szkolnych przedstawieniach podczas ferii zimowych (spotkania te  
  miały miejsce  w sali widowiskowej  Domu Kultury w  Pleszewie) 

 
•  W marcu 

 -  obchodzono  w �DS „Dzie� Kobiet”,  
  -  zachowuj�c tradycj�, zostało przygotowane wspólne „�niadanie Wielkanocne”, 
 -  dzieci ze �wietlicy Socjoterapeutycznej wystawiły go�cinnie dla naszych podopiecznych   (w 
 sali �DS) przedstawienie pt. „Smocze Perypetie”, 

 
•  W maju 

  -  podopieczni brali udział w Antyschematach w Ostrzeszowie oraz w Dniach Godno�ci Osoby 
  Niepełnosprawnej organizowanej przez Szkoł� Specjaln� w Pleszewie, 
 -  18 maja 2005r. nasz �DS zorganizował imprez� integracyjn� pod tytułem „Dawno dawno 
 temu - w �redniowiecznej krainie rycerskich opowie�ci”. Spotkanie odbyło si� w „O�rodku  
 Je�dziectwa i Hipoterapii” w Baranówku. Brało w niej udział 150 osób, w tym: podopieczni z 
 10 zaprzyja�nionych o�rodków, zaproszeni go�cie, telewizja i prasa lokalna oraz grupa 
 sponsorów i  organizatorów 

•  W czerwcu 

 -  podopieczni brali udział w zabawie integracyjnej w Raszewach 
 

• We wrze�niu 
 -  odbył si� wyjazd na spotkanie integracyjne do Nowych Skalmierzyc 
 -  obchodzony był w O�rodku  „Dzie� Chłopca” 
 

• W pa�dzierniku  
-  O�rodek brał udział w IV Mi�dzynarodowych Targach Pozna�skich POLAGRA FARM, gdzie na 
Wystawie R�kodzieła Artystycznego Osób  Niepełnosprawnych prezentowane były  prace wykonane 
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przez naszych uczestników 
  
 

• W listopadzie 
 -  odbyły si� w naszym Domu „Marcinki” 
 -  zorganizowane zostały „ Andrzejki” ( wypieki rogali, wró�by, zabawa taneczna) 
 -  podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej przez O�rodek Wsparcia, wystawiane były    
 nasze  prace pod hasłem „Eko-�wiat w oczach osób  niepełnosprawnych”   

 
• W grudniu  

 -  odbyły si� „ Mikołajki”  
 -  w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w  Pleszewie zorganizowane zostało 
 spotkanie opłatkowe z udziałem domowników oraz ich rodzin i opiekunów   

 
�rodowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie bierze czynny udział w �yciu kulturalnym i sportowo - 
rekreacyjnym Pleszewa. Istnieje stała współpraca z Domem Kultury, Bibliotek� Publiczn�, O�rodkiem 
Sportu  i Rekreacji oraz pleszewskim  Hufcem  Zwi�zku  Harcerstwa  Polskiego. 

 
  

Działalno�� sportowo - rekreacyjna. 

•  W czerwcu  
 -  grupa 9-ciu podopiecznych (5 m��czyzn i 4 kobiety) brała udział w III Ogólnopolskiej 
 Spartakiadzie Sportowej Ochotniczych Hufców Pracy, Osób Niepełnosprawnych i Ludowych  
 Zespołów Sportowych,  która odbyła si� w Pleszewie. Zdobyli�my tam dwa srebrne medale  i jeden 
 br�zowy. 

 
•  W lipcu i sierpniu 

 -  odbywały si� wyjazdy  do Gołuchowa (park, pla�a),  
 -  organizowane były wyj�cia na basen miejski w Pleszewie, 
 -  O�rodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie zorganizował dla naszych  uczestników przepływ na 
 pontonach po stawach w Plantach  
                  
 W O�rodku intensywnie, codziennie prowadzona jest rehabilitacja ruchowa (w tym zaj�cia 
usprawniaj�ce). Bior� w niej udział wszyscy domownicy. Zaj�cia prowadzone s� w małych grupach oraz  
indywidualnie, w zale�no�ci od potrzeb uczestników. Dodatkowo stosuje si� masa� zdrowotny oraz gry i 
zabawy poprawiaj�ce kondycj� fizyczn�. 
 
 Dodatkowo prowadzona jest hipoterapia - zaj�cia odbywaj� si� w zespole obiektów do 
hipoterapii w Baranówku regularnie od poniedziałku do czwartku pod opiek� instruktorów rekreacji 
ruchowej ze specjalno�ci� hipoterapia. Bior� w nich udział podopieczni posiadaj�cy zalecenie lekarza 
specjalisty. Zaj�cia zapewniaj� kontakt ze zwierz�tami oraz z przyrod�, maj� pozytywny wpływ na kondycj� 
fizyczn� i psychiczn� podopiecznych. 
 
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
1. Działalno�� Dziennego Domu Pomocy. 

 
Dzienny Dom Pomocy czynny jest codziennie od poniedziałku do pi�tku, w godzinach od 7.00 do 16.00, a w 
�rody do godziny 18.00. Z usług Dziennego Domu, miesi�cznie korzysta �rednio  pi��dziesi�t osób. 
Zasadniczym zadaniem Domu jest dystrybucja obiadów w stołówce. Opiekunki społeczne dostarczaj� 
równie� obiady do mieszka� osób starszych, schorowanych czy samotnych, którym sytuacja ( kondycja 
fizyczna ) nie pozwala przyj�� na stołówk�.  
 
2.Zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy. 
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Na dzie� 1 stycznia 2006r.zatrudnione s� nast�puj�ce osoby: 
- Dyrektor 
- Główna Ksi�gowa  
- Konserwator 
- Sprz�taczki  

 
 
3.Działalno�� kulturalna. 
 
Dzienny Dom Pomocy prowadzi działalno�� w ró�nych kierunkach, w celu zadowolenia wszystkich 
podopiecznych według ich zainteresowa� i potrzeb, bior�c pod uwag� aktualne mo�liwo�ci Domu. 
W ramach codziennej działalno�ci, organizowane s� ró�nego rodzaju spotkania, wieczorki, zabawy 
okoliczno�ciowe, itp. 
Zorganizowano wiele imprez, w ka�dej z nich brało udział około 40-50 osób. Tradycyjnie obchodzone s� 
�wi�ta Wielkiej Nocy i Bo�ego Narodzenia. 
 Stałe i cykliczne spotkania lub imprezy zorganizowane w ci�gu minionego roku to m.in.: 
spotkanie noworoczne,  zabawa karnawałowa, Dzie� Babci i Dziadka, Walentynki, tłusty czwartek, Dzie� 
Kobiet, Wielkanoc, powitanie wiosny, Dzie� Matki, wtorkowe spotkania emerytów i rencistów, spotkania 
chóru LIRA, zabawy okoliczno�ciowe, Dzie� Inwalidy, zebrania organizacyjne dotycz�ce bie��cych spraw 
Domu i domowników, spotkania domowników przy herbatce, piknik w ogrodzie, obchody �wi�ta 
Niepodległo�ci, Dzie� Seniora, zabawa andrzejkowa, Bo�e Narodzenie 

 
 Dom współpracuje z nast�puj�cymi  domami lub organizacjami: Miejsko Gminny O�rodek 
Pomocy Społecznej, �rodowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej , Zwi�zek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Zespołem Szkół Podstawowych Nr 3, innymi Dziennymi Domami itp. 

 
 
REALIZOWANIE ZADA
 USTAWOWYCH PRZEZ GMIN� 

 
 Do podstawowych zada� koordynowanych przez gmin� nale�y organizacja i obsługa �wi�t 
pa�stwowych, gminnych i samorz�dowych. W stałym kalendarzu tych �wi�t znajduj� si� rocznice: 
Powstania Wielkopolskiego, Wyzwolenia Pleszewa spod okupacji hitlerowskiej, Konstytucji 3 Maja, Dnia 
Zwyci�stwa, wybuchu II wojny �wiatowej, �wi�ta Niepodległo�ci, Dnia Wolno�ci i Solidarno�ci, Dnia 
Papieskiego, Spotkania Noworocznego. Obchody tych �wi�t pozwalaj� zachowa� ci�gło�� kulturow� i 
tradycj� narodow�, s� okazj� do uaktywnienia młodzie�y szkolnej, daj� mo�liwo�� spotka� kombatantów, 
�wiadków historii z młodszymi pokoleniami, wskazuj� zwi�zane z konkretnymi wydarzeniami miejsca 
pami�ci narodowej, o których dbało�� spoczywa równie� na barkach gminy.  
 Coroczn� tradycj� stał si� Charytatywny Bal Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, impreza, 
która nie obci��a w jakikolwiek sposób bud�etu Gminy. Celem jej jest zebranie pieniedzy na paczki 
�wi�teczne dla dzieci  z najubo�szych rodzin z terenu miasta i gminy. Na  Bal w roku 2005  udało si� 
pozyska� autografy reprezentantów Polski w piłce no�nej, które umieszczone na okoliczno�ciowych 
bombkach i koszulce, były przedmiotem licytacji. Wynikiem III Balu było zgromadzenie prawie 17.000 zł. 
�rodki te pozwoliły na zakup tysi�ca paczek dla najubo�szych dzieci oraz dofinansowanie zakupu wózka 
inwalidzkiego dla Karoliny Pyszkowskiej.  
 Sztandarow� imprez�, której głównym organizatorem jest UMiG, s� Dni Pleszewa. Obchodzone 
od 1998r., przedstawiaj� szerokie spektrum imprez kulturalnych i sportowych, w których udział bior� rzesze 
społecze�stwa miasta i gminy, daj�c dowód na zapotrzebowanie i ch�� uczestnictwa w tego typu imprezach.  
 W dotychczasowych edycjach na estradach i boiskach pojawiły si� gwiazdy pierwszej 
wielko�ci, takie jak: Elektryczne Gitary, Urszula, Wilki, Bracia Golcowie, Maryla Rodowicz, zwyci�zcy 
Idola, Orły Górskiego, Mistrzynie Polski w piłce no�nej, koszykowej oraz siatkowej. Zaprezentowano 
ró�nego rodzaju formacje mundurowe: 25 Brygad� Kawalerii Powietrznej, Stra� Graniczn�, słu�by 
wienzienne. W trakcie Dni Pleszewa dwukrotnie bito rekord Guinnessa: sporz�dzono najwi�ksz� sałatk� 
warzywn� oraz zgromadzono w jednym miejscu najwi�ksz� liczb� osób o imieniu Jan (ku czci Patrona 
Miasta).    
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 Ta doroczna impreza jest te� okazj� do ukazania dorobku artystycznego szkół oraz zespołów i 
artystów z terenu miasta i gminy.  
 Kolejn� imprez� koordynowan� przez UMiG s� Do�ynki Miejsko – Gminne. Organizowane 
kolejno przez wsie sołeckie, s� okazj� do aktywizacji lokalnego �rodowiska, ukazania dorobku wsi a 
wreszcie okazj� do dorocznej zabawy. Dotychczas organizatorami Do�ynek Miejsko – Gminnych był 
nast�puj�ce sołectwa: Grodzisko, Rokutów, Ludwina, Sowina Błotna, Kuczków, Suchorzew i Lenartowice. 
 
 Od pi�ciu lat Urz�d Miasta i Gminy jest wydawc� Rocznika Pleszewskiego. Wydawnictwo to 
przedstawia artykuły dotycz�ce historii, gospodarki i dnia dzisiejszego Miasta i Gminy Pleszew. W 
dotychczasowych wydaniach obejmuj�cych okres 2000 – 2005, 75 autorów opublikowało 85 artykułów, nie 
pobieraj�c przy tym honorariów autorskich. Rocznik stanowi istotne �ródło wiadomo�ci dla społecze�stwa 
pleszewskiego a w szczególno�ci dla młodzie�y ucz�cej si� i studiuj�cej.  
 W 2005 roku Miasto pomagało przy koordynowaniu działa� podejmowanych po �mierci Ojca 
�wi�tego oraz przy okazji Dnia Papieskiego. Z okazji �wi�ta 15 sierpnia zostały zorganizowane dla 
mieszka�ców trzy bezpłatne seanse kinowe filmu „Karol, człowiek który został papie�em”, które cieszyły si� 
ogromnym zainteresowaniem.  
 W minionym roku Burmistrz podzi�kował sportowcom osi�gaj�cym ponadregionalne wyniki 
sportowe: Paulinie Po�niak w tenisie stołowym i Ewie �wi�tek w kr�glarstwie. Spotkał sie równie� z 
młodymi artystami których osi�gni�cia zostały zauwa�one tak w kraj jak i za granic�. Efektem tych spotka� 
były koncerty: organowy Jakuba Pankowiaka w Ko�ciele Farnym i fortepianowy Marii Rutkowskiej w auli 
LO.  
 W ko�cu ubiegłego roku, podj�to rozmowy z Dyrektorem Polskiej Opery Kameralnej w Łodzi 
Kazimierzem Kowalskim. Ich tematem było wystawienie w Pleszewie premiery operowej. Efektem tego 
porozumienia było widowisko ,,Don Pasquale” zrealizowane na deskach Domu Parafialnego im. Ks. Piotra 
Skargi w Pleszewie. 
 W listopadzie 2005r. zarz�dzeniem Burmistrza powołana została Rada Sportu. Organ, w skład 
którego wchodz� przedstawiciele ró�nych stowarzysze� i klubów sportowych, ma za zadanie opiniowa� 
projekty i programy z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  
 O wszystkich powy�szych wydarzeniach, zarówno kulturalnych jak i sportowych, mo�na si� 
dowiedzie� z Pleszewskiego Informatora Społeczno – Kulturalnego (PISK). Jest to usługa sms-owa 
uruchomiona jako jedna z pierwszych w Polsce.  
 Od ubiegłego roku organizacje i stowarzyszenia działaj�ce w sferze kultury i sportu otrzymuj� 
na swoje działania wsparcie finansowe w postaci dotacji z UMiG, który ogłasza konkursy, gromadzi 
dokumentacje oraz zawiera umowy na realizacj� poszczególnych zada�. W sposób szczegółowy temat ten 
b�dzie omawiany na czerwcowej sesji Rady Miejskiej i wówczas to zostanie przedstawiony stosowny 
materiał.  
 
 


