
 1

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu  

Baza sportowa gmin 

Gmina Jarocin 

 

Lp. Nazwa Ilość  

1. Boiska sportowe:  

1. Boisko sportowe przy ul. Cichej w Jarocinie, Boisko do siatkówki na  

ul. Żniwnej/Zagonowej, 

2. Boisko sportowe w Zakrzewie, 

3. Boisko sportowe w Roszkowie wartość, 

4. Boisko sportowe przy ul. Żerkowskiej wartość, 

5. Boisko sportowe Orlik w Witaszycach  - zdjęte ze stanu Gminy  w styczniu 

2010 r. i przekazane w użytkowanie Szkoły Podstawowej w Witaszycach, 

6. Boisko sportowe Orlik przy Zespole Szkół nr 5 - zdjęte w roku 2010 r. ze 

stanu Gminy i przekazane w użytkowanie SP nr 5, 

7. Boisko sportowe Orlik przy Zespole Szkół  nr 3 - zdjęte ze stanu Gminy  

8. i przekazane w użytkowanie Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie w roku  

2011 r., 

9. Boisko sportowe w Siedleminie, 

10. Boisko w Cielczy, 

11. Boisko w Wilkowyi, 

12. Boisko sportowe w Golinie, 

13. Boisko sportowe w Radlinie, 

14. Boisko sportowe w Mieszkowie. 
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2. Sale gimnastyczne: 

1. SP Nr  5 w Jarocinie, 

2. SP Witaszyce, 

3. SP Cielcza, 

4. SP Wilkowyja,  

5. SP Potarzyca,  

6. SP Golina,  

7. SP Łuszczanów, 

8. ZSP Nr 1 w Jarocinie, 
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9. ZSP Nr 2 w Jarocinie,  

10. ZSO w Jarocinie,  

11. ZSP w Tarcach, 

12. SP w Mieszkowie.   

3. Obiekty sportowo – rekreacyjne:  

Aquapark, 

Kompleks Jarocin Sport Sp. z o.o. (hala widowiskowa, centrum odnowy 

biologicznej, Fitness Club, Squash, sala konferencyjna, itp.), 

Korty tenisowe, 

Stadion sportowy. 

Jarocin Sport Spółka z o.o. 

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin 

tel. (062) 747-29-74, 747-31-04  

 

Spółka Jarocin Sport zarządza kompleksem obiektów sportowo - 

rekreacyjnych.  

PIŁKA NOŻNA: boisko piłkarskie 105x67m z widownią - 2500 miejsc, 

oświetlone boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą 100x65m  

z trybunami - 220 miejsc, boisko treningowe trawiaste 105x67m. Obiekty 

posiadają zaplecze sanitarne.  

   

Basen Hotel Jarota Bieżnia 

 

LEKKOATLETYKA: bieżnia tartanowa 4-torowa 400 metrowa, bieżnia 

tartanowa 6-torowa 100 metrów, skocznia dwustronna do skoku w dal  

i trójskoku, skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. PŁYWANIE: basen 

kryty 25m z trybunami dla 150 osób, basen odkryty 50x20m, 8-torowy  

z trybunami dla 300 osób, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi: 

zjeżdżalnią dla dzieci, zjeżdżalnią 50 metrową, fontannami, masażami. 

KORTY TENISOWE: dwa korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią. 

SIATKÓWKA PLAŻOWA: boisko piaszczyste, boisko trawiaste.  
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Sauna Restauracja Solarium 

 

Do dyspozycji grup sportowych oddajemy również 2 sale gimnastyczne, 

saunę suchą i parową, solarium Ergoline, gabinet masażu. Na terenie 

kompleksu usytuowany jest również 3 gwiazdkowy HOTEL "JAROTA" 

posiadający 108 miejsc noclegowych. W hotelu znajdują się 3 nowoczesne 

sale konferencyjno - szkoleniowe (na 120, 40, i 20 osób) oraz restauracja.  

W sąsiedztwie obiektów znajduje się park z doskonałymi trasami biegowymi. 

*Powyższe dane zostały pozyskane z Urzędu Miejskiego w Jarocinie  
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Gmina Jaraczewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z w/w obiektów sportowych korzystają mieszkańcy Gminy Jaraczewo.  

 

*Powyższe dane zostały pozyskane z Urzędu Gminy Jaraczewo 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa Ilość 

1. Sale gimnastyczne: 

1. Jaraczewo, 

2. Rusko, 

3. Wojciechowo. 
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2. Boiska piłkarskie:  

1. Jaraczewo (boisko Orlik, kompleks boisk sportowych – piłka 

nożna, boisko trawiaste ; piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny), 

2. Góra, 

3. Rusko (boisko Orlik wielofunkcyjne), 

4. Nosków (boisko piłkarskie - trawiaste), 

5. Gola (boisko piłkarskie - trawiaste), 

6. Wojciechowo (boisko piłkarskie, 

7. Góra (boisko wielofunkcyjne – sztuczna trawa), 

8. Panienka. 
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3. Ponadto: 

1. Korty tenisowe, 

2. Stadion sportowy. 

2 
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Gmina Kotlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lp. Nazwa Ilość 

1. Boiska, sale gimnastyczne, boiska piłkarskie: 

1. Magnuszewice, 

2. Twardów, 

3. Wysogotówek, 

4. Sławoszew, 

5. Orpiszewem, 

6. Wyszki,  

7. Racendów,  

8. Parzew, 

9. Kotlin, 

10. Wola Książęca. 
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2. Sale gimnastyczne 24m x 12 m  

1. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie,  

2. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Woli Książęcej, 

3. Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie. 

3 

3. Salki Sportowe 18m x 9 m i mniejsze: 

     1. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie.  

1 

4. Boiska do gier małych: 

1. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie,  

2. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Woli Książęcej,  

3. Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach,  

4. Sławoszew, 

5. Wola Książęca, 
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6. Kotlin (ul. ks. Rymarkiewicza, ul. Powstańców Wlkp.), 

7. - Kurcew.  

5. Korty tenisowe, urządzenia lekkoatletyczne, skocznie w dal, bieżnie 

żużlowe, rzutnie: 

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie.  

1 

6.      1. Boisko Orlik w Kotlinie  1 

 

 Z w/w obiektów sportowych korzystają mieszkańcy Gminy Kotlin, w szczególności 

uczniowie szkół z terenu ( 4 szkół podstawowych oraz 2 Gimnazjów), zajęcie na Orliku - po 

wcześniejszym zapisywaniu grup, dla wszystkich mieszkańców.  

 

Orlik w Kotlinie*  

 

 
  

 

Sala Gimnastyczna w Kotlinie* 

 

Sala w Woli Książęcej*  

 

 

 

* Załączone zdjęcia są własnością Urzędu Gminy w Kotlinie 

 

*Informacje pozyskano z Urzędu Gminy w Kotlinie 
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Gmina Żerków 

 

1. Stadion Sportowy im. Janusza Jajczyka  

w Żerkowie 

 

Otwarcie stadionu miało miejsce 05 września 2010 

roku. Jest to stadion  

z boiskiem piłkarskim o wymiarach 105x 68 m. 

wraz z arterowym budynkiem zaplecza 

sanitarnego, szatni oraz niezbędnej infrastruktury. 

Nawierzchnia boiska jest naturalna  

z nawodnieniem i drenażem. 

Bieżnia wokół boiska tartanowa o długości 400 m 

posiada 4 tory  

i odwodnienie. Natomiast prosty odcinek bieżni 

przy widowni  

o długości 130 m posiada 6 torów dla biegów 

krótkich. Posiada również rozbieg do rzutu 

oszczepem, skoku w dal  

i wzwyż oraz pchnięcia kulą Na wschodniej 

stronie stadionu wybudowano trybuny dla 

widowni.  W chwili obecnej zamontowano 300 

siedzisk. 

Boisko uzyskało certyfikat Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki. Inwestycja finansowana jest ze 

środków własnych Gminy Żerków i środków 

pomocowych Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Koszt 1.049.941,41 zł. Kwota 

dofinansowania 500.000,00 zł. Działanie 

313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. 

Ze stadionu korzystają: uczniowie Gimnazjum, 

Szkoły Podstawowej, Gminny Zespół Sportowy 

GKS Żerków. 
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2. Boisko sportowe w Chrzanie 

 

Z  boiska korzystają członkowie Gminnego 

Zespołu Sportowego  

w celu przygotowania się do rozgrywek 

sportowych. Trenują  

i rozgrywają mecze piłkarskie. 

 

3. Boiska sportowe małe przy świetlicach 

wiejskich 

 

- Bieździadów, - Brzóstków, - Chrzan, - 

Dobieszczyzna, -  Prusinów, - Stęgosz, - Kretków, 

- Ludwinów. Z tzw. małych boisk przy świetlicach 

korzystają głównie mieszkańcy danej 

miejscowości. Organizują głównie imprezy typu 

„dożynki”. 

 

 

Boisko w Kretkowie 

 

 

 

 

 

 

 

Boisko w Lisewie 

 

Boisko w Raszewach 
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Boisko w Stęgoszy  

 

Siłownia zewnętrzna znajduje się przy ul. 

Jarocińskiej w Żerkowie. W skład siłowni 

wchodzą m.in.: podciąg nóg, drabinka, koła tai chi, 

wyciąg górny, wyciskanie siedząc, biegacz, 

orbitrek, wioślarz, prasa nożna, twister, wahadło, 

ławka i prostownik pleców 

  

4. Boiska sportowe przy szkołach 

podstawowych 

 

W Dobieszczyźnie, Lubini Małej, Przybysławiu  

i Żerkowie, przeznaczone są dla uczniów tych 

szkół. 
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5. Hala sportowa przy gimnazjum w Żerkowie 

 

Z obiektu korzystają uczniowie gimnazjum  

a w godzinach popołudniowych zgodnie  

z cennikiem korzystają  mieszkańcy gminy. 

 

6. Sale sportowe przy szkołach podstawowych 

 

- Sala sportowa w Dobieszczyźnie 

Sala  sportowa w Dobieszczyźnie powstała w 2009 

roku jako dobudowa do istniejącego budynku 

szkoły.  Obiekt   o   wymiarach  12 x 24  m wraz  

z   zapleczem  umożliwia równoczesne 

wykonywanie  ćwiczeń przez 40 osób. 

Z obiektu korzystają uczniowie miejscowej szkoły. 

W godzinach popołudniowych zgodnie  

z obowiązującym cennikiem z obiektu mogą 

korzystać mieszkańcy Dobieszczyzny i  gminy. 

- Sala sportowa w Żerkowie 

Sala  sportowa  w  Żerkowie powstała w 1971 

roku  razem   

z  budynkiem nowej szkoły. 

Z  obiektu  korzystają  uczniowie miejscowej 

szkoły.   W  godzinach   popołudniowych zgodnie 

z  obowiązującym  cennikiem z  obiektu  mogą 

korzystać mieszkańcy Żerkowa i  gminy. 

7. Strzelnica 

Znajduje się w sąsiedztwie stadionu sportowego  

w Żerkowie. Tarcze strzelnicze znajdują się  na   

50 m.    

Znajduje się w użytkowaniu Bractwa Kurkowego. 
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8. Sala widowiskowa w gimnazjum w Żerkowie 

 

Jest to aula szkolna. Została oddana do użytku 

razem  gmachem Gimnazjum 3  września 2001 

roku. W dniu tym odbyła się Wielkopolska 

Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002. 

 

9. Ośrodek Kultury i Rekreacji 

„Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne”   

w Żerkowie 

 

Na terenie gminy Żerków działa Ośrodek Kultury  

i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum 

Turystyczne”. Ośrodek jest samorządową 

instytucją  wykonującą działania     z zakresu 

kultury. W ciągu ostatnich lat MCT wzbogaciło się 

o nowe obiekty: 

- w 2006 przebudowano budynek D stanowiący 

ośrodek szkoleniowo- konferencyjny jak również 

salę bankietową do organizacji imprez 

okolicznościowych dla indywidualnych klientów. 

Znajdują się tam 2 sale- na 250  

i 150 osób z profesjonalnym wyposażeniem 

multimedialnym, siłownia, sauna, sala fitness  

a także kabina cieplna. 

- budynek C, w którym znajdują się pokoje 

hotelowe na potrzeby grup zorganizowanych jak  

i indywidualnych klientów przystosowane dla 200 

osób. 

- od 2008 działa trzygwiazdkowy Hotel MCT,   

w którym przygotowane jest 118 miejsc 

noclegowych w apartamentach oraz pokojach 1,2,3 

osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są  

w TV-SAT, telefon, lodówkę oraz internet.  
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Do dyspozycji gości hotelowych dostępne są sale 

konferencyjne, bankietowe, kawiarnia  

i parking 

- w 2009 roku Mickiewiczowskie Centrum 

Turystyczne wzbogaciło się o nowy obiekt, 

Restaurację MCT Morena 

- od 2011 do dyspozycji turystów jak  

i mieszkańców jest 6- torowa kręgielnia, strzelnica 

oraz sala bilardowa, 

- kompleks 4 basenów kąpielowych o powierzchni 

lustra wody ok. 4400 m2 

- hala namiotowa o wymiarach 30m x 15m, która 

znajduje doskonałe zastosowanie przy 

organizowaniu przyjęć, pikników lub imprez 

integracyjnych na wolnym powietrzu. 

Ośrodek MCT zapewnia profesjonalną obsługę 

techniczną  

i gastronomiczną. Szerokie możliwości organizacji 

imprez towarzyszących, umożliwiają 

przygotowanie indywidualnej oferty dla każdego 

klienta. Obecnie Mickiewiczowskie Centrum 

Turystyczne w Żerkowie to kompleks świadczący 

pełen zakres usług. Nadrzędnym celem instytucji 

jest tworzenie optymalnych warunków 

społecznego dostępu do dóbr kultury, turystyki  

i rekreacji oraz przygotowanie do aktywnego  

i twórczego w nich uczestnictwa. 

MCT jest organizatorem i patronem wielu imprez. 

Przy Ośrodku Kultury i Rekreacji działa Orkiestra 

Dęta oraz Chór „Lutnia”. 
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Basen  

Baseny odkryte w Żerkowie są główną atrakcją  

w okresie letnim. Kompleks może pomieścić 5 tys. 

Osób. W skład kompleksu wchodzą 4 baseny  

o zróżnicowanej głębokości. Dla najmłodszych 

przygotowany jest osobny brodzik o głębokości 

0,5 – 0,8 m z fontanną i zjeżdżalniami. Bardziej 

samodzielni pływacy mogą pływać w basenach  

o trzech głębokościach 08, - 1,2 m oraz od 2 do 

3,50 m. Największy basen ma wymiary 50x50  

i jest wyposażony w wieżę do skoków. m 

 

Kręgielnia 

W 2010 r. wybudowano nowy 

jednokondygnacyjny budynek kręgielni ze 

strzelnicą oraz klubem bilardowym. W budynku 

mieści się e pełni profesjonalna kręgielnia typu 

„bowling” z 6 torami, 4 torowa profesjonalna 

strzelnica sportowa oraz 43 profesjonalne stoły 

bilardowe.   
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10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

w  Żerkowie 

 

Biblioteka  znajduje   się  w  Żerkowie  przy  ulicy  

Wiosny Ludów nr 1.     

Z   biblioteki korzystają  uczniowie  i  pozostali  

mieszkańcy.    Księgozbiór  biblioteki   liczy   

21078 woluminów,   spośród   których   dorośli, 

dzieci  i  młodzież  znajdą  coś  dla  siebie.    

Biblioteka oferuje: 

- literaturę piękną polską i obcą (również  

w językach obcych) 

- literaturę popularno - naukową, 

- lektury szkolne 

- literaturę dla dzieci i młodzieży 

- oraz czasopisma. 

Księgozbiór na bieżąco jest wzbogacany o nowe 

pozycje ukazujące się na rynku wydawniczym. 

Biblioteka posiada również dobrze wyposażoną 

czytelnię, w której poza słownikami, leksykonami, 

encyklopediami, książkami naukowymi  

i czasopismami znajdują się komputery. 

Zapewniają one stały i nieodpłatny dostęp do sieci 

Internet i służą czytelnikom do celów naukowo-

dydaktycznych. Biblioteka na swoim terenie 

umożliwia również posiadaczom komputerów 

przenośnych wyposażonych  

w bezprzewodową kartę sieciową standardu 

802.11 podłączenie się i dostęp do Internetu 

(Hotspot). Potrzebne informacje można na miejscu 

wydrukować lub skserować. 

 

Amfiteatr znajduje się w miejscu rozebranego  

w czasie II wojny światowej pałacu.  

W obrębie zarysu murów, w miejscu pierwotnie 

występującego przejścia pomiędzy wejściami 
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wschodnim i zachodnim pałacu znajduje się 

dojście do sceny.  

 

 Scena – to kamienna nawierzchnia 

usytuowana na pałacowym dziedzińcu  

o gabarytach 10,90 x 11,90 m, wyznaczona  

w obrysie trzech rozebranych ścian elewacji 

pałacu. Na scenie z dojściem od ulicy możliwe jest 

montowanie estrady sezonowej. 

 

Amfiteatr - umiejscowiony na skarpie - to 2 strefy: 

 - widownia płaska – to „Krąg tańca” przy 

scenie czyli lekko nachylona nawierzchnia 

utwardzona z wyznaczona rysunkiem  

i zróżnicowanym kolorem kostki granitowej dla 

aranżacji sezonowych na  342 miejsc.  

 - widownia na stoku - to konstrukcja 

żelbetowa, wkomponowana w skarpę jako nowa 

część historycznego układu parku, która ma formę 

amfiteatralną, centryczną, o 10 poziomach - 

rzędach  na 520 miejsc. 

 

Ścieżki parku - to wykonanie na rzucie 

centrycznym i symetrycznym do osi układu oraz 

środka sceny, chodników łączących widownie  

z otaczającym parkiem. To też odtworzenie  

w miejscu pierwotnym, skweru przy ulicy  

i połączenie go z główną bramą wejścia na teren 

parku, jako zaczątku układu parku z XVII w.  

W parku wprowadzono elementy współczesne - 

oprawy oświetlenia parkowego oraz instalację dla 

sezonowego zadaszenia sceny. 

Amfiteatr jest głównym miejscem wydarzeń 

kulturalnych. 
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Kort tenisowy w Żerkowie 

Kort tenisowy znajduje się w Żerkowie w pobliżu 

basenów i kręgielni. Inwestycja zrealizowana   

w 2015 roku. Cały obiekt jest ogrodzony a jego 

nawierzchnia wykonana jest z  tartanu. Służy nie 

tylko do grania w tenisa, ale także do siatkówki  

i badmintona  

11. Świetlice Wiejskie 

- Bieździadowie 

 

- Brzóstkowie 

 

- Chrzanie 
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- Dobieszczyźnie 

 

- Lgowie 

 

 

- Lisewie  

- Ludwinowie 

 

- Miniszewie  

- Prusinów  

- Raszewy  

- Sierszew  

- Stęgosz 
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- Żerniki 

 

- Żółków  

12. Sale Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 

-Komorzu Przybysławskim 

- Szczonowie 

Świetlice wiejskie jak i sale ochotniczych straży 

pożarnych służą mieszkańcom danej 

miejscowości. Odbywają się tam zabawy, 

wieczorki  

a także spotkania mieszkańców z władzami  

gminy. 

Świetlice w Bieździadowie, Brzóstkowie  

i Chrzanie zostały wyremontowane  

w roku 2012 w ramach programu: Oś 4 Leader  

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W roku bieżącym przystąpiono do przebudowy 

budynku świetlicy w Dobieszczyźnie  w ramach 

programu: działanie 313,322,323 - „Odnowa  

i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W roku bieżącym planuje się przebudowę  

 



 19

i modernizację świetlicy w Stęgoszy  

i Żernikach w ramach programu Oś 4 Leader  

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

13. Wiejskie Centrum Kultury „Dworek”  

w Lubinii Małej 

 

Wiejskie Centrum Kultury to przepiękny, 

odrestaurowany dwór  

z początku XIX w. o rzadko spotykanej na tych 

terenach architekturze. Do roku 2005 budynek  

w bardzo złym stanie nie miał żadnego 

przeznaczenia. W 2006 roku pozyskano środki  

z Unii Europejskiej, bez których nie byłoby 

możliwe odrestaurowanie dworu. Remont 

obejmował kompletne roboty budowlane zarówno 

na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu. Kolejnym 

etapem było poszerzenie funkcji obiektu  

o bibliotekę multimedialną oraz Izbę Pamięci 

Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego. 

Powstanie Wiejskiego Centrum Kultury wpłynęło 

na ożywienie społeczno- kulturalne mieszkańców 

wsi. Stworzenie projektu było również 

zainwestowaniem w dzieci i młodzież na wsi, 

które posiadają duży potencjał twórczy. Adaptacja 

i przystosowanie obiektu zaspokoiło potrzeby 

kulturalne mieszkańców jak również wzmocniło 

wśród społeczności poczucie własnej wartości 

wynikające z walorów dziedzictwa kulturowego. 

Ze względu na atrakcyjne położenie przy drodze 

wojewódzkiej odwiedzającymi są również 

przejezdni turyści. Obiekt stanowi niepowtarzalną 

wizytówkę wsi jak również całej gminy. 
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14. Wiejska Hala Sportowa w Chrzanie 

 

Chrzan   to   miejscowość   położona  w  gminie  

Żerków   licząca  1011   mieszkańców. 

Ze   względu  na   brak   obiektu   sportowego  

umożliwiającego  aktywny  wypoczynek z   myślą  

o  mieszkańcach  podjęto  decyzję  

o  wybudowaniu sali  sportowej. Budynek  sali  

sportowej   jest   niepodpiwniczony  i   podzielono 

go   funkcjonalnie  na dwie  zasadnicze części: 

- 1 - kondygnacyjny  w  części  sali  -  areny, 

- 3 - kondygnacyjny  w  części  zaplecza  

sanitarnego,    pomieszczeń 

  pomocniczych i   pracowni. 

Wkomponowano  w  jego  bryłę  istniejący  

budynek  gospodarczy,   nadając  mu  nową 

funkcję  i  przeznaczenie. W  ramach  prac  

wybudowano  profesjonalną  salę  sportową  

o  wymiarach  konstrukcji 14,0  m x 39,60  m   

z  widownią  i  niezbędną  infrastrukturą. 

Realizację zadania zakończono w październiku 

2011 roku. Wartość inwestycji wyniosła 

1 874 167,39 zł brutto. Gmina pozyskała środki na  

dofinansowanie w ramach działania 313/322/323 

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

w kwocie 490.105,- zł. 

Sala została wyposażona w profesjonalny sprzęt 

sportowy do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki  

i ćwiczeń gimnastycznych. 

Dzięki nowemu obiektowi mieszkańcy Chrzana  

a w szczególności dzieci i młodzież mogą 

aktywnie spędzać wolny czas, co ma szczególny 

wpływ na rozwój wsi. Powstały obiekt zwiększy 

także atrakcyjność turystyczną gminy dzięki 
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możliwości organizowania imprez sportowych.  

W przyszłości przewiduje się wykonanie łącznika 

z pobliską szkołą podstawową. 

Powstanie sali sportowej ma bardzo duże 

znaczenie dla miejscowości zapewniając jej 

aktywny rozwój zważając na to, że ruch stanowi 

główną formę wypoczynku. 

15. Boisko Sportowe „ORLIK”  

w Dobieszczyźnie 

 

Jest to kompleks boisk sportowych „ORLIK”. 

W jego skład wchodzi: 

-  boisko do  piłki  nożnej o wymiarach:  30,0 m   

x  62,0 m   

o  powierzchni 1860 m2 

(pole gry  26,0 m x 56,0 m) 

- boisko  wielofunkcyjne o  wymiarach: 19,1 m   

x  32,1 m   

o  powierzchni 613,11 m2 

(pole gry15,1m x 28,1m) 

- oświetlenie i ogrodzenie boisk, 

- budynek sanitarno- szatniowy, 

Zadanie zostało zakończone w październiku  

2012 r. 

Łączna wartość zadania wyniosła 1.023.504,43 zł 

brutto, z czego 500.000,- zł pozyskano z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki  

i 333.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 
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16. Punkt widokowy 

 

Urządzono na skraju lasu przy szosie Żerków – 

Śmiełów. Z punktu widokowego można oglądać 

ciekawą panoramę rozciągającą się  po płn. stronie 

Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej. 

 

17. Park Rekreacji i sportu - Park Niezwykły  

w Żerkowie  

Plac zabaw i boisko są pierwszą częścią 

infrastruktury, która powstanie na 3-hektarowym 

terenie w północnej części miasta. Całość będzie 

miejsce wypoczynku i rekreacji dla obecnych i 

nowych mieszkańców, gdyż osiedle intensywnie 

się rozbudowuje. Boisko sportowe o wymiarach 

31 x 62 m posiada nawierzchnię z trawy 

syntetycznej, jest ogrodzone i oświetlone.  

 

 

*Dane zostały pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie 
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Baza sportowa szkół ponadgimnazjalnych 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

 

Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. 

Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty sportowe, które niestety nie 

w każdej szkole się znajdują. Nasza szkoła ma to szczęście, że posiada bardzo dobrą bazę 

sportową. Szkoła posiada kompleks sportowy składający się z dużej sali gimnastycznej  

z widownią, małej sali gimnastycznej, siłowni oraz boiska lekkoatletycznego. Duża sala 

gimnastyczna ma wymiary 42m x 24m. Znajdują się tu pełnowymiarowe boiska do piłki 

ręcznej, piłki koszykowej oraz piłki siatkowej ( zdjęcie nr 1). 

  

Kotary na sali 

Duża sala gimnastyczna. 

 

 Jednocześnie mogą tu być prowadzone zajęcia dla trzech grup , ponieważ sala 

podzielona jest na trzy sektory. Przy sali gimnastycznej znajduje się widownia, która może 

pomieścić około 500 osób. Wykorzystana jest często, przy okazji różnego rodzaju zawodów 

sportowych, meczów towarzyskich i kontrolnych. Mała sala gimnastyczna ma wymiary 24m 

x 12m. Jest przeznaczona do zajęć  z gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej oraz aerobicu. 

Wszelkie elementy gimnastyki lub akrobatyki mogą tu być wykonywane bez większych 

przeszkód, gdyż podłoga w całości wyłożona jest miękką matą do judo. Popołudniami sala 

wynajmowana jest przez klub sportowy judo „Ippon”, który od wielu lat odnosi znaczące 

sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Zawodnikami są również uczniowie naszej 

szkoły ( zdjęcie nr 2).  
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Mała sala gimnastyczna 

 

Tuż obok małej sali gimnastycznej znajduje się siłownia, gdzie prowadzone są zajęcia 

w mniejszych grupach. Uczniowie naszej szkoły często korzystają z niej uczestniczą 

w zajęciach pozalekcyjnych. Siłownia jest bardzo dobrze wyposażona. Jest tam atlas do 

ćwiczeń siłowych, komplet hantli oraz sztang, ze sztangą olimpijską włącznie. Wyposażenie 

to udało się pozyskać dopiero rok temu od Urzędu Miejskiego w Jarocinie, który wypożyczył 

je naszej szkole na czas nieokreślony ( zdjęcie nr 3). 

 Siłownia 

 Istotnym  uzupełnieniem wyposażenia jest sauna, która mieści się obok siłowni. 

Stanowi ona doskonały element odnowy biologicznej po długotrwałym wysiłku fizycznym. 

Korzystają z niej uczniowie uczestniczący w treningach poszczególnych sekcji sportowych.  

Ostatnim elementem infrastruktury sportowej są obiekty zewnętrzne, w  które szkoła 

została wzbogacona w roku 2009. W skład obiektów wchodzą: boisko ze sztuczną 

nawierzchnią do gry w piłkę nożną o wymiarach 60mx30m, boisko wielofunkcyjne 

(tartanowe) do gry w piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz tenisa ziemnego, stadion  

lekkoatletyczny z bieżnią okólną czterotorową 200m, skocznie w dal oraz boisko do gry 

w piłkę plażową. ( zdjęcie n4 i 5) 

 Bieżnia okólna 200m 
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 Boisko ze sztucznej nawierzchni. 

 

Wykorzystanie obiektów sportowych 

 

1. Obiekty wewnętrzne wykorzystywane są codziennie od poniedziałku do piątku przez 

młodzież szkolną w godzinach od 8:00 do godz. 16:10. Dodatkowo codziennie od 

poniedziałku do piątku  odbywają się zajęcie dodatkowe z zajęć sportowych preferowanych 

przez uczniów naszej szkoły. Czas trwania tych zajęć od 16:10 – 18:00. 

W godzinach późno popołudniowych sala wynajmowana jest przez najemców do godziny 

22:00. 

2. Obiekty zewnętrzne wykorzystywane są przez uczniów szkoły w ramach obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego w miesiącach wrzesień – październik oraz marzec – czerwiec. 

Dodatkowo dla grup licealnych, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach poza lekcyjnych. 
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Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie  

 

 Baza sportowa Zespołu Szkół Specjalnych dysponuje następującymi obiektami 

sportowymi: 

Pierwszy obiekt – zastępcza sala gimnastyczna 10m x 12m x 3,6m   pomniejszona o box  

o wymiarze 3m x3m oraz dwie przebieralnie dla dzieci łączny wymiar 1,5m x 4m. 

Wyposażenie sali stanowią : cztery drabinki gimnastyczne, jeden obniżony kosz do rzutów, 

materace i drobny sprzęt sportowy. 

Drugi obiekt to boisko do ćwiczeń o wymiarach 24m x 15m na którym odbywają się zajęcia 

mini gier sportowych. Szkoła dysponuje torem kręglarskim.  

Zastępcza sala gimnastyczna (10m x 12m) w znacznej mierze wykorzystywana jest 

jednocześnie przez trzy zespoły ćwiczące z różnych etapów edukacyjnych. W sali poza 

zajęciami z wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia  z integracji sensorycznej, 

wczesnego wspomagania  dziecka,  korekcji wad postawy oraz uroczystości szkolne.  

Łączna ilość godzin wykorzystywanych w  tygodniu 48h w godzinach od 8:00 do 16:15.  
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Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach 

Bazę sportową szkoły stanowią następujące obiekty: 
 

1. Sala gimnastyczna. 
2. Siłownia.  
3. Boisko do piłki nożnej. 
4. Bieżnia. 
5. Boisko do piłki siatkowej. 
6. Siłownia zewnętrzna. 
7. Boisko wielofunkcyjne. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. SALA GIMNASTYCZNA o wymiarach 19,10m x 11,50m przeznaczona jest do 
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Pełni funkcję aktywnego wypoczynku 
pozalekcyjnego wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców środowiska lokalnego. 
Wymiary sali umożliwiają wytyczenie boiska do piłki siatkowej. 

 

     Użytkowanie: 
 

� prowadzenie zajęć z  wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, 
� organizowanie rozgrywek szkolnych, 
� organizowanie apeli i uroczystości szkolnych. 
� prowadzenie zajęć dla mieszkańców wsi ( fitness, taekwondo). 

 
Sala gimnastyczna wyposażona jest w kosze naścienne, słupki gimnastyczne, drabinki   
i ławeczki gimnastyczne oraz stoły do tenisa stołowego. Dodatkowo posiada zaplecze 
magazynowe ze sprzętem sportowym i pokojem dla nauczycieli WF. Połączona jest holem  
z budynkiem szkolnym. Przy sali  dostępne są dwie szatnie i dwie toalety ( damska i męska). 
      

2. SIŁOWNIA o wymiarach 7,40m x 11,50m podzielona jest na dwie części. Część 
pierwsza przeznaczona jest dla sekcji podnoszenia ciężarów, która istnieje w naszej 
szkole. Wyposażona jest w: pomost, ławeczkę do wyciskania, obciążenia, stojaki,  
sztangi i gryfy. 

            Druga część wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń spalających kalorie: rowery  
            stacjonarne, stepper, orbitrek oraz sprzęt do ćwiczeń zwiększających                                                                              
            i wzmacniających masę mięśniową: motylek, suwnica na nogi, maszyna na barki,   
            wyciągi, ławeczka do brzuszków. Podłoga wyłożona jest matami fitness w formie  
            puzzli. Na ścianie zamontowane są duże lustra, które pomocne są podczas zajęć   
            aerobiku i tańca. 
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3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ o wymiarach 55m x 35m z nawierzchnią trawy 
            naturalnej wraz z ławkami. 

 

 
 

4. BIEŻNIA  o długości 60m i skocznia do skoku w dal. 
 

5. BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ 
 

To zewnętrzny obiekt naszej bazy, wykonane z kostki betonowej o wymiarach 16x8, 
służy do gry w  piłkę siatkową lub badmintona. Młodzież korzysta z niego, przy 
sprzyjającej pogodzie bardzo chętnie na zajęciach wychowania – fizycznego, 
doskonali technikę. Korzystają z boiska również mieszkańcy wsi aktywnie spędzając 
czas wolny przez grę w piłkę siatkową lub badmintona. 
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6.  SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

 

      Jest to nowo powstały obiekt bazy sportowo – rekreacyjnej przy naszej szkole,   
      obecnie w budowie.  Powstały dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Jarocinie     
      i dofinansowaniu Ministerstwa Sportu. Zostanie oddany do użytku do końca maja  
      2017roku. Siłownia zewnętrzna będzie zapewniać warunki do rozwoju sprawności  
      fizycznej naszym   uczniom ale również mieszkańcom wsi. Urządzenia siłowni służą   
      do ćwiczenia całego ciała: nóg, ramion, brzucha, pleców. Będą służyły do treningu  
      siłowego, poprawiania funkcjonowania układu sercowo – naczyniowego, układu  
      oddechowego, zwiększania koordynacji ruchowej oraz kondycji. Pomagać w  
      rozciąganiu się oraz rozgrzewce. To wspaniałe rozwiązanie zagospodarowania  
      wolnej przestrzeni wokół szkoły bardzo wzbogaci naszą bazę i urozmaici     
      prowadzenie zajęć poprzez podejmowanie aktywności fizycznej na świeżym  
      powietrzu a co za tym idzie lepsze dotlenienie organizmu i kształtowanie sprawności  
      fizycznej naszych uczniów. 

 

 
 

7. BOISKO WIELOFUNCYJNE 

 

 Boisko wielofunkcyjne to nowo powstały obiekt na miejscu  boiska asfaltowego, który 
już do końca maja 2017 roku zostanie oddany do użytku. Boisko zostało pokryte 
bezpieczną nawierzchnią gumowo- poliuretanową. Uczniowie będą korzystać z niego 
podczas zajęć wychowania fizycznego doskonaląc technikę i taktykę  gier zespołowych: 
piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz grę w tenisa ziemnego.  
Boisko będzie służyło do prowadzenia apeli, uroczystości szkolnych oraz państwowych. 
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         Obiekty bazy sportowej wykorzystywane są codziennie od poniedziałku do piątku przez 
uczniów szkoły w ramach obowiązkowych  zajęć wychowania fizycznego. Oprócz tego 
codziennie po lekcjach odbywają się dodatkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne według 
zainteresowań uczniów, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, którzy pełnią 
dyżury. 
W sali gimnastycznej odbywają się również zajęcia dla mieszkańców wsi, raz w tygodniu 
taekwondo oraz zajęcia fitness. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

 

Istniejąca infrastruktura szkoły pozwala na wszechstronny rozwój uczniów , którzy  pod 

okiem nauczycieli wychowania fizycznego mogą uprawiać wiele dyscyplin sportowych. 

 POSIADAMY NASTĘPUJĄCE OBIEKTY: 

1. DUŻA SALA SPORTOWA z widownią  (zdjęcie  nr 1)   o wymiarach 25 x 17 m.  Na 

sali można równocześnie ustawić dwa boiska do piłki siatkowej.  Wyposażenie sali to,    

6 koszy do koszykówki, dwa zestawy słupków  do piłki siatkowej,  dwie bramki  

o wymiarach 2 x 3 m do piłki ręcznej i nożnej oraz drabinki gimnastyczne. Sala ta to 

największy obiekt sportowy szkoły. Na co dzień wykorzystywana jest do zajęć z gier 

zespołowych. Tutaj także odbywają się zawody o zasięgu powiatowym, rejonowym  

a nawet wojewódzkim. Sala posiada zaplecze szatniowo -sanitarne oraz 

pomieszczenie na sprzęt sportowy. 

 
Zdjęcie nr 1   

 

2.  MAŁA SALA  GIMNASTYCZNA o wymiarach 50 x 11  (zdjęcie nr  2).    

Sala przystosowana jest głównie do ćwiczeń z  gimnastyki, aerobiku, lekkiej atletyki  

i unihokeja.  Wyposażenie  sali stanowią  skrzynie, kozły, odskocznie, zeskok do skoku 

wzwyż,  stoły do tenisa stołowego, materace i ławeczki gimnastyczne. 

 

 
Zdjęcie nr 2   
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3. BOISKA DO SIATKÓWKI  PLAŻOWEJ  (zdjęcie nr  3). 

Do dyspozycji uczniów mamy dwa boiska  o wymiarach (16 x 8 m) o odpowiednim 

podłożu i z profesjonalnymi słupkami.  Boiska są dostępne także dla wszystkich chętnych, 

którzy chcą zagrać w piłkę siatkową po zajęciach lekcyjnych. 

 
Zdjęcie nr 3  

 

4.  SIŁOWNIA   (zdjęcie nr  4). 

Znajduje się tu sprzęt do ćwiczeń ogólnorozwojowych: 3 urządzenia wielofunkcyjne, 

ławeczki , suwnica , sztangi i odważniki. W pomieszczeniu siłowni  znajduje się prysznic, 

umywalka oraz pomieszczenie gospodarcze. 

 

Zdjęcie nr 4 

 

5. SALA TAEKWONDO   (zdjęcie nr 5) ma  wymiary  10 x 12 m. W godzinach  

przedpołudniowych  wykorzystywana jest przez  naszą młodzież, przeważnie na 

gimnastkę, aerobik i taniec. Po południu  w sali odbywają się zajęcia sekcji UKS 

Taekwondo WTF ,,Jedynka-Jarocin” 
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Zdjęcie nr 5 

 

Wykorzystanie obiektów sportowych 

Obiekty sportowe wykorzystywane są codziennie od poniedziałku do piątku przez młodzież 

szkolną w godzinach od 8.05 do 15.00.  Dodatkowo codzienne odbywają się zajęcia 

Szkolnego Koła Sportowego uczniów naszej szkoły.  Zajęcia trwają  od poniedziałku  do 

piątku 15.05 -  17.00  oraz od 9.00 – 12.00  w sobotę i dostosowane są do możliwości 

wszystkich uczniów. Precyzyjny i profesjonalny nadzór nauczycieli wf pozwala osiągać 

bardzo dobre rezultaty i wyniki w zawodach sportowych. Ponadto obiekty sportowe 

wynajmowana są również przez organizacje i osoby prywatne w godzinach wieczornych. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

 

Sala Gimnastyczna: 

• rok oddania do użytku 2011 

• sala główna, siłownia, sala aerobiku, sala tenisa stołowego. 

• wykorzystanie sali: 

W godzinach od 8 – 15 we wszystkich pomieszczeniach sali odbywają się zajęcia lekcyjne,  

w godz. 15-17 cztery dni w tygodniu odbywają się zajęcia sportowe dodatkowe dla uczniów 

(SKS), w godz. 17-21 sala główna jest wynajmowana klubom i stowarzyszeniom, dwa dni  

w tygodniu wyjmowana jest także sala aerobiku na kursy taneczne. 

 

Kompleks boisk „ORLIK 2012” 

• rok oddania do użytku 2009 

• boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, 

siatkówka, tenis ziemny) 

• wykorzystanie boisk: 

W godzinach od 8 – 16 na boiskach odbywają się zajęcia lekcyjne, w godz. 16-21 oraz  

w weekendy kompleks boisk jest udostępniany bezpłatnie zgodnie z założeniami programu 

„ORLIK 2012”. 

 

Boisko wielofunkcyjne 

• rok oddania do użytku 2008 

• boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny) 

• wykorzystanie boiska: 

W godzinach od 8 – 15 na boisku odbywają się zajęcia lekcyjne, w godz. 16-21 oraz  

w weekendy boisko jest udostępniane bezpłatnie dla osób korzystających z kompleksu 

„ORLIK 2012”. 

 

 

 

 

* Dane pozyskane ze szkół ponadgimnazjalnych  
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