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Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu 

na terenie powiatu  

 

Baza sportowa gmin 

Gmina Jarocin 

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 i przekazane  

w użytkowanie Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie w roku   

2011 r., 

8. Boisko sportowe w Siedleminie, 

9. Boisko w Cielczy, 

10. Boisko w Wilkowyi, 

11. Boisko sportowe w Golinie, 

12. Boisko sportowe w Radlinie, 

13. Boisko sportowe w Mieszkowie. 

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-B w Tarcach, 

12. SP w Mieszkowie.   

 

Obiekty sportowo – rekreacyjne:  

13. Aquapark, 

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

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

15. Korty tenisowe, 

16. Stadion sportowy. 

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.  

   

Sauna Restauracja Solarium 
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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. 

 

Gmina Jaraczewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale gimnastyczne: 

1. Jaraczewo, 

2. Rusko, 

3. Wojciechowo. 

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. 

Ponadto: 

1. Korty tenisowe, 

2. Stadion sportowy. 
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Gmina Kotlin 

Boiska: 

1. Magnuszewice, 

2. Twardów, 

3. Wysogotówek, 

4. Sławoszew, 

5. Orpiszewem, 

6. Wyszki,  

7. Racendów,  

8. Parzew, 

9. Kotlin, 

10. Wola Książęca. 

Sale gimnastyczne 24m x 12 m  

1. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie,  

2. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Woli Książęcej, 

Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie. 

Salki Sportowe 18m x 9 m i mniejsze: 

     1. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie. 

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, 

6. Kotlin (ul. ks. Rymarkiewicza, ul. Powstańców Wlkp.), 

7. Kurcew 

Ponadto  

1. Korty tenisowe, urządzenia lekkoatletyczne, skocznie w dal, bieżnie żużlowe, rzutnie: 

2. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Kotlinie. 

3. Boisko Orlik w Kotlinie 
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 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 

 

 

Gmina Żerków  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boiska sportowe:  

Boiska sportowe małe przy świetlicach wiejskich 

1.  Bieździadów,  

2. Brzóstków,  

3. Chrzan,  

4.  Dobieszczyzna,  

5. Prusinów,  

6. Stęgosz,  

7.  Kretków,  

8. Ludwinów. 

 

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 
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Boiska sportowe przy szkołach podstawowych:  

1. Boisko Sportowe „ORLIK” w Dobieszczyźnie 

2. Lubini Małej,  

3. Przybysławiu,  

4. Żerkowie.  

Boiska przeznaczone są dla uczniów tych szkół. 

  

 

Hala sportowa przy gimnazjum w Żerkowie  

Z obiektu korzystają uczniowie gimnazjum a w godzinach popołudniowych zgodnie  

z cennikiem korzystają  mieszkańcy gminy. 
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Sale sportowe przy szkołach podstawowych:  

1. Szkoła Podstawowa w  Dobieszczyźnie, 

2. Szkoła Podstawowa w Żerkowie  

Strzelnica  

Znajduje się w sąsiedztwie stadionu sportowego w Żerkowie. Tarcze strzelnicze znajdują się  

na  50 m.   Znajduje się w użytkowaniu Bractwa Kurkowego. 

 

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. 

 

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.  

Ponadto:  

1. Basen 

2. Kręgielnia  

3. Kort tenisowy  

 

Baza sportowa szkół ponadgimnazjalnych 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie 

Bazę sportową szkoły stanowią następujące obiekty: 

 

1. Duża sala gimnastyczna: o wymiarach 42 x 24 m Znajdują się tu pełnowymiarowe boiska 

do piłki ręcznej, piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Na sali 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. 
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2. 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.  

 

3. Siłownia:  gdzie prowadzone są zajęcia w mniejszych grupach.  

 

4. 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.  

5. Obiekty zewnętrzne:  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.  
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Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie  

 

 Baza sportowa Zespołu Szkół Specjalnych dysponuje następującymi obiektami 

sportowymi: 

1. 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. 

2. Boisko: o wymiarach 24m x 15m na którym odbywają się zajęcia mini gier sportowych. 

Szkoła dysponuje torem kręglarskim.  

 

 

 

Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach 

Bazę sportową szkoły stanowią następujące obiekty: 

 

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.  

2. Siłownia: o wymiarach 7,40m x 11,50m podzielona jest na dwie części. Część 

pierwsza przeznaczona jest dla sekcji podnoszenia ciężarów. Druga część wyposażona jest w 
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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.  

3. Boisko do piłki nożnej: 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 : zewnętrzny obiekt, wykonany z kostki betonowej  

o wymiarach 16 x 8, służy do gry w  piłkę siatkową lub badmintona.  

6.  Siłownia zewnętrzna.  

7. Boisko wielofunkcyjne: Boisko wielofunkcyjne służy podczas zajęć z wychowania 

fizycznego, podczas których doskonalą technikę i taktykę  gier zespołowych: piłki nożnej, 

piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz grę w tenisa ziemnego.  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

Bazę sportową szkoły stanowią następujące obiekty: 

 

1. Duża sala sportowa z widownią 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.  

2. Mała sala gimnastyczna  o wymiarach 50 x 11. Sala przystosowana jest głównie do 

ćwiczeń z  gimnastyki, aerobiku, lekkiej atletyki  

i unihokeja.   

3. Boisko do siatkówki plażowej: Szkoła dysponuje dwoma boiskami do siatkówki 

plażowej o wymiarach 16 x 8 m o odpowiednim podłożu i z profesjonalnymi 

słupkami.   

4. Siłownia:   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. 

5. Sala Taekwondo: o wymiarach  10 x 12 m. Wykorzystywana jest młodzież, na 

gimnastkę, aerobik i taniec.  

     

 



 13 

        

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

Bazę sportową szkoły stanowią następujące obiekty: 

1. Sala Gimnastyczna: sala gimnastyczna o wymiarach 32x18. Sala gimnastyczna składająca 

się z sali głównej, siłowni, sali do aerobika, sala do tenisa stołowego.  

2. Kompleks boisk „ORLIK 2012” Kompleks składa się z boiska do piłki nożnej  

o wymiarach 44x23, boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis 

ziemny). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Patrycja Zydorczak 

Jarocin 2019 


