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 G M I N A  Ż E R K Ó W  
 

 
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. 

 

2. Boisko sportowe w Chrzanie 
 
Z  boiska korzystają członkowie Gminnego Zespołu Sportowego  
w celu przygotowania się do rozgrywek sportowych. Trenują  
i rozgrywają mecze piłkarskie. 
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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”. 
 

 
4. Boiska sportowe przy szkołach podstawowych 
 
W Dobieszczyźnie, Lubini Małej, Przybysławiu i Żerkowie, przeznaczone są dla 
uczniów tych szkół. 

 

5. 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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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. 
 

 

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. 
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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. 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  
 

 
Kręgielnia 

 
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  
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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. 

11. Świetlice Wiejskie 
- Bieździadowie 
 

 
- Brzóstkowie 
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- Chrzanie 
 

 
- Dobieszczyźnie 
 

 
- Lgowie 
 

 

- Lisewie  
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- Ludwinowie 
 

 
- Miniszewie 
 

 

- Prusinów 
 

 

- Raszewy 
 

 

- Sierszew  
- Stęgosz 

 



Starostwo Powiatowe w Jarocinie      Al. Niepodległości 10-12      63-200 Jarocin 
tel. (62) 747-15-96, fax (62) 747-33-37       e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl       www.powiat-jarocinski.pl 

 

 

- 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 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 
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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. 
 
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 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. 
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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. 
  
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. 
 

 
Anna Nawrocka 
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie powyższej informacji 
 

 

                                  
Sporządziła:  
Katarzyna Baumann 
tel. (62) 740-79-43 


