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INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA
DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH
W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA
Informujemy, że z dniem 14 sierpnia 2014r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie złożonego wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy brojlerów
kurzych w miejscowości Kołatka gm. Pobiedziska". W ramach konsultacji do chwili obecnej (22 sierpnia 2014r.)
wpłynęło łącznie 411 wniosków i uwag.
Dziękujemy za wszystkie złożone pisma i informujemy, że
zostały one załączone do akt przedmiotowego postępowania
administracyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
złożone uwagi i wnioski zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu
decyzji, która w uzasadnieniu będzie zawierała informacje o
przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa.
Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli była przeprowadzana
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się biorąc pod uwagę:
wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie oraz wyniki
postępowania z udziałem społeczeństwa.

Dodatkowo kserokopie złożonych pism zostały przekazane do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ), w
celu wzięcia ich pod uwagę na etapie wydawanego uzgodnienia.
W dniu 11.08.2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
wpłynęło pismo RDOŚ informujące m.in. o wezwaniu pełnomocnika
inwestora do uzupełnienia raportu w przedmiotowej sprawie oraz o
przedłużeniu terminu do wydania przez RDOŚ uzgodnienia w
przedmiotowej sprawie, do dnia 05.09.2014 r.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.08.2014r. do tutejszego
urzędu wpłynęło pismo Fundacji Terra Cognita z Poznania, która
zgłosiła uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu
administracyjnym. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, organizacje
ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą
chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.
O dalszych postępach w prowadzonym postępowaniu będziemy
informować na bieżąco na stronie internetowej urzędu.

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA
DOTYCZĄCEGO BUDOWY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ
Informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2014r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie złożonego wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowa nowoczesnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina
Pobiedziska"". W ramach konsultacji do chwili obecnej (22 sierpnia 2014r.) wpłynęły łącznie 82 wnioski i uwagi.
Dziękujemy za wszystkie złożone pisma i informujemy, że zostały one
załączone do akt przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożone uwagi i wnioski
zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji, która w
uzasadnieniu będzie zawierała informacje o przeprowadzonym
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w
jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa.
Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli była przeprowadzana
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ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się biorąc pod uwagę:
wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie oraz wyniki
postępowania z udziałem społeczeństwa.
Jednocześnie podajemy, że kolejnymi etapami będą:
wydanie obwieszczenia o zakończeniu postępowania, a następnie
wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wszelkie informacje o prowadzonym postępowaniu będą na bieżąco
zamieszczane na stronie internetowej urzędu.
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
w okresie od 26.06.2014 r. do 27.08.2014 r.
Realizowane są umowy związane z :

..
..
.
.

remontem świetlicy wiejskiej w Stęszewku,
dostawą materiałów budowlanych oraz sprzętu do wykonania
remontu dachu oraz elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej
w Stęszewku,
bieżącym utrzymaniem dróg oraz dostawą kruszywa na drogi,
przebudową ulicy Rzecznej o nawierzchni gruntowej ulepszonej
w Gminie Pobiedziska w ramach zawartej umowy ramowej,
przebudową ulicy Różanej o nawierzchni gruntowej ulepszonej
w Gminie Pobiedziska w ramach zawartej umowy ramowej,
remontem chodnika przy ul. Wodnej w Pobiedziskach.

remont świetlicy w Stęszewku

Zakończono prace związane z :

.
..
.
.

przebudową ulicy Gajowej w Pobiedziskach wraz z budową
kanalizacji deszczowej,
budową placu zabaw na terenie gminy Pobiedziska w m. Kołata,
aktualizacją dokumentacji budowlanych dotyczących budowy
kanalizacji deszczowej w ul. Goślińskiej wraz z odtworzeniem
nawierzchni,
aktualizacją dokumentacji budowlanych dotyczących budowy
ciągu pieszo-jezdnego w Biskupicach w rejonie ulic Chrobrego
i Granicznej,
przebudową ulicy Skrytej o nawierzchni gruntowej ulepszonej w
Gminie Pobiedziska w ramach zawartej umowy ramowej.

Przygotowywane są przetargi na:

.

przebudowa ul.Różanej

przebudowa ul.Gajowej w Pobiedziskach

rozbudowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Jagiełły w Pobiedziskach etap I fundamenty.

Ogłoszono postępowania przetargowe na:

.

.
.

zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy
wiejskiej w Stęszewku, gm. Pobiedziska (dwa postępowania
zostały unieważnione, pierwszy ze względu na odstąpienie przez
Wykonawcę od podpisania umowy, drugi ze względu na brak
ofert).

budowa placu zabaw w m.Kołata

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na:
ś w i a d c ze n i e u s ł u g w z a kre s i e p r ze woz u d z i e c i
niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta i Gminy
Pobiedziska w roku szkolnym 2014/2015,
świadczenie usług przewozu dzieci do placówek oświatowych na
terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2014/2015
w formie zakupu biletów miesięcznych w przewozach
regularnych,
podpisanie ostatniej umowy „Puszcza Zielonka”
nr 197 * SIERPIEŃ 2014
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.
.

zakup materiałów budowlanych na cele remontu świetlicy
wiejskiej w Stęszewku,
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
budżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy
Pobiedziska w roku 2014 na kwotę 4.000.000,00 zł.

Ponadto:
posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

.
.

INTEGRACJE 2014

.
.
.
.

„Kajakiem po powiecie poznańskim”

.

25 Bieg Jagiełły

.
.

Akademia Inspiracji
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sołtysi i członkowie Komisji Rolnictwa uczestniczyli w wyjeździe
do BIOGAZOWNI w Działyniu,
odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego przekazano
informację o systemie płatności bezpośrednich w Polsce na lata
2015-2020 oraz omówiono sprawy organizacyjne dożynek
gminnych,
uczestniczono w spotkaniu w sprawie współorganizacji
spotkania Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego
w Pobiedziskach w dniu 18 września br.,
w lipcu w ramach akcji "Kajakiem po powiecie poznańskim"
na trasie Tuczno - Złotniczki odbył się bezpłatny spływ kajakowy,
w którym uczestniczyło ponad 100 osób,
odbył się 25 Bieg Jagiełły - Półmaraton Pobiedziska, w którym
wystartowało blisko 500 biegaczy,
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
podpisano ostatnią z trzech umów, jakie Związek Międzygminny
"Puszcza Zielonka" zawarł w celu dokończenia realizacji zadania
"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic" Kontrakt X - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w
Koziegłowach - ZADANIE 3 - Gmina Pobiedziska - Sieci i przyłącza
- Część II.,
29 lipca oraz 11 sierpnia br. odbyły się wspólne posiedzenia
komisji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Oprócz radnych,
burmistrzów i pracowników urzędu obecni byli mieszkańcy
okolicznych sołectw, zainteresowanych sprawą postępowania
administracyjnego w celu wydania decyzji środowiskowej w
sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na
budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka oraz
realizacji przedsięwzięcia pn. "budowa nowoczesnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na
terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina Pobiedziska",
po raz trzeci w Pobiedziskach gościły zespoły uczestniczące w
przeglądzie INTEGRACJE 2014.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Scena Pobiedziska
przy wsparciu OK Pobiedziska i Gminy Pobiedziska,
w ramach projektu "Akademia Inspiracji" Gmina Pobiedziska
oraz Stowarzyszenie "Odnowiciel" co tydzień organizowali
spotkania dla seniorów z terenu gminy Pobiedziska. Projekt
współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Burmistrz
Michał Podsada
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Remonty dróg po kanalizacji
Większość prac związanych z
budową kanalizacji sanitarnej
odbywa się w pasach drogowych
gminnych dróg. Po zakończeniu
robót sukcesywnie odtwarzane będą
nawierzchnie ulic. W pierwszej
kolejności nawierzchnia bitumiczna
położona zostanie na całej
szerokości ul.Wronczyńskiej w
Jerzykowie, ul.Dąbrówki w
Biskupicach oraz drogach
powiatowych (ul.Okrężna
i Dworcowa).
Nawierzchnie z kruszyw odtwarzane będą na
ul. Sosnowej w Bugaju, a następnie
ul. Śliwkowej w Biskupicach.
Oprócz wymienionych wyżej inwestycji
realizowanych w ramach budowy kanalizacji
sanitarnej przez Związek Międzygminny
Puszcza Zielonka, Gmina Pobiedziska
prowadzi prace polegające na przebudowie
ulic o nawierzchni gruntowej ulepszonej. W
ramach tego zadania wykonano już

nawierzchnię bitumiczną na ul. Skrytej w
Pobiedziskach, prowadzone są podobne
prace na osiedlu przy ul. Różanej i na ul.
Rzecznej. W następnej kolejności będziemy
realizować nawierzchnie bitumiczne na
odcinku ul. Sosnowej od Placu Piastowskiego

do ul. Lipowej w Bugaju oraz na ul. Śliwkowej
w Biskupicach. Te ostatnie przedsięwzięcia
uzależnione są czasowo od zrealizowania
przez Związek Międzygminny Puszcza
Zielonka odtworzeń nawierzchni z kruszywa
na tych ulicach.

Kolejna umowa podpisana
WZNOWIENIE PRAC W POBIEDZISKACH
Kontrakt podpisany 6 sierpnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, to ostatnia z trzech
umów, jakie Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" zawarł w celu dokończenia realizacji zadania "Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" Kontrakt X - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w
Koziegłowach - ZADANIE 3 - Gmina Pobiedziska - Sieci i przyłącza - Część II. Wcześniej zadanie to miała wykonać firma
Tahal Polska Sp. z o.o. ze Szczecina.

W związku z bardzo dużymi opóźnieniami w
realizacji robót aż do całkowitego
wstrzymania prac przez firmę Tahal Polska sp.
z o.o., oraz nie przedstawieniem programu
naprawczego, 15 lipca 2013 roku Zamawiający
(Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka")
odstąpił od realizacji kontraktu ze skutkiem na
dzień 29 lipca 2013 r., z winy Wykonawcy. Na
realizację prac niewykonanych przez firmę

Tahal Polska sp. z o.o. Związek Międzygminny
"Puszcza Zielonka" przygotował zakresy i
warunki do ogłoszenia nowego postępowania
przetargowego. Tym razem, w celu
optymalizacji, zakres prac do dokończenia na
terenie gminy Pobiedziska podzielony został
na trzy części. Umowę na realizację pierwszej z
nich Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka" zawarł 27 grudnia 2013 roku z firmą

P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta z Jarocina;
wykonawca podjął się prac w ramach
Kontraktu X-Pompownie. 2 kwietnia 2014
roku Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka" podpisał umowę z firmą Molewski
Sp. z o.o. z Włocławka na wykonanie robót w
ramach Kontraktu X - Sieci i przyłącza - Część I.
Umowę na realizacje pozostałych prac
budowlanych w gminie Pobiedziska zawarto
w dniu 6 sierpnia 2014 r. Występujący w
imieniu ZRUG Sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł
Wilczyński zobowiązał się, że jego firma
wykona 22 kilometry sieci kanalizacyjnej wraz
z robotami towarzyszącymi i
odtworzeniowymi w miejscowościach
Biskupice, Jerzykowo, Kowalskie, Promienko,
Jankowo, Uzarzewo Huby, Wronczyn, Tuczno,
Stęszewko i Pobiedziska. Zakończenie prac
przewiduje się na przełomie II i III kwartału
2015. Reprezentujący Zamawiającego Tomasz
Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku
nr 197 * SIERPIEŃ 2014
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Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
podziękował burmistrzowi M.Podsadzie i
władzom gminy współtworzących Związek,
za solidarną postawę wykazaną w obliczu
trudności, jakie wystąpiły po odstąpieniu od
kontraktów na terenie dwóch związkowych
gmin. Uznanie dla ich stanowiska wyraził
także obecny przy zawarciu umowy Marek
Baumgart, Zastępca Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu O chrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Burmistrz M. Podsada wyraził nadzieję, że
prace będą realizowane terminowo, w sposób
najmniej uciążliwy dla mieszkańców Gminy
Pobiedziska.
opracowała:
Katarzyna Firlej-Adamczak, Samodzielny
referent ds. promocji i strategii

Tym samym wszystkie umowy na zakres robót
po wypowiedzeniu umowy przez Firmę TAHAL
zostały zawarte w ramach Puszcza Zielonka kontrakt I. Trwają intensywne prace
budowlane związane z wykonaniem sieci i
pompowni na terenie naszej gminy. Zawarto
kontrakty z trzema wykonawcami:

.

P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta
na ogólną wartość 18 425 400,00 zł ,
zakres kontraktu : 49 pompowni ścieków
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Miejscowości objęte Kontraktem:
Biskupice, Bugaj, Jerzykowo, Kowalskie,
Promno Stacja, Gorzkie Pole, Borowo
Młyn, Promienko, Letnisko Leśne,

www.pobiedziska.pl

.
.

Jankowo, Uzarzewo-Huby, Wronczyn,
Wronczynek, Bednary, Stęszewko.
MOLEWSKI Spółka z o.o. ,
wartość kontraktu
40 272 122,37 zł, zakres kontraktu:
23 km sieci kanalizacyjnej wraz z
robotami towarzyszącymi i
odtworzeniowymi.
Miejscowości objęte Kontraktem:
Bugaj, Biskupice, Jerzykowo, Borowo
Młyn, Promno Stacja, Pobiedziska.
ZRUG Spółka z o.o., war tość
kontraktu: 36 654 000,00 zł, zakres
kontraktu: 22 km sieci kanalizacyjnej
wraz z robotami towarzyszącymi i

Miejscowości objęte Kontraktem: Biskupice,
Jerzykowo, Kowalskie, Promienko, Jankowo,
Uzarzewo Huby, Wronczyn, Tuczno, Stęszewko,
Pobiedziska.
Ponadto rozpoczęto również prace w ramach
kontraktu PZ II, którego wykonawcą jest
Konsorcjum firm: ZRUG - TERLAN Sp. z o.o.
Prace dotyczą dużej części miasta Pobiedziska .
PZ III - kontrakt obejmuje ulicę Wodną w
Pobiedziskach, przewidziano termin
podpisania umowy na 22 sierpnia br.
W ramach zawartych kontraktów z NFOŚ
realizowane są również dwa kontrakty
obejmujące mieszkańców gminy Pobiedziska
PZ BIS I - ilość podłączeń: 33, wartość
kontraktowa: 194 828,25 zł i PZ BIS II - ilość
podłączeń: 36,
wartość kontraktowa: 183 711,10 zł,
wykonawca Firma LEPIKO Sp. z o.o.

Miejscowości objęte kontraktem: Biskupice,
Jerzykowo, Borowo Młyn, Stęszewko,
Pobiedziska, Letnisko Leśne, Tuczno,
Promienko, Bugaj.
Informujemy, że realizacja przyłączy zależna
jest i będzie od postępu prac przy budowie

głównej sieci kanalizacyjnej.
W sumie wszystkimi kontraktami objęto
ponad 125 km sieci i przyłączy i 52
p r ze p o m p ow n i e n a te re n i e g m i ny
Pobiedziska. Pozyskano na ten cel ponad
60 mln zł dotacji pochodzących z UE.
Wartość wszystkich prac, które będą
realizowane na terenie gminy wynosi
149 129 317,17 zł.

Pobiedziskie zabytki - dotacje
Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z budżetu gminy Pobiedziska na remont zabytku,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LIX/574/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.

6

Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub
jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł
prawny do zabytku wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten
jest:
1) usytuowany na terenie gminy
Pobiedziska;
2) wpisany do rejestru zabytków;
3) posiada istotne znaczenie historyczne
lub artystyczne dla gminy Pobiedziska.
Dotacje mogą być udzielane na prace
wykonywane w roku, w którym dotacja ma być
nr 197 * SIERPIEŃ 2014

udzielona, w wysokości do 50% nakładów
koniecznych na wykonanie prac i robót przy
zabytku.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie
złożonego zapewnienia o zamiarze
przystąpienia do prac (w terminie do
15.09.br) następnie wniosku (termin do
31.05.2015r.).
- Zapewnienie o zamiarze przystąpienia do prac
remontowych składa się w następującym
terminie: do dnia 15 września roku
poprzedzającego rok przyznania dotacji.
- Wniosek składa się do dnia 31.05. roku w
któr ym ma nastąpić wykonanie prac

remontowych. Wzór wniosku określony jest w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Tegoroczne umowy zostały zawarte
z 2 podmiotami na łączna kwotę 65.000 zł.
W ramach udzielonych dotacji zostanie
wyremontowana kamienica Rynek 12 w
Pobiedziskach (55.000 zł) oraz dworek w
Kowalskim (10.000 zł). Termin zakończenia prac,
do końca 2014 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 61 8977-130 oraz zostały zamieszczone na
stronie www.pobiedziska.pl.
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Awaria na „starej piątce”
Gmina Pobiedziska zmuszona
została (na podstawie art. 10 ust. 5
Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach
publicznych) do przejęcia drogi
krajowej nr 5, która znajduje się w
fatalnym stanie technicznym. Po
opadach deszczu, które miały
miejsce w pierwszej połowie lipca
doszło do kolejnej awarii
spowodowanej złym stanem starej
piątki. Fragment drogi pomiędzy
miejscowościami PobiedziskaLetnisko a Promno-Stacja został
podmyty przez wody opadowe. Pod
cienką warstwą asfaltu utworzyła się
dziura wielkości kilku metrów.
Przez całą noc drogę zabezpieczali strażacy, a
od wczesnych godzin porannych trwały prace
remontowe. W niedalekiej odległości od
powstałej wyrwy zauważono jeszcze kilka
miejsc, w których widoczne były mniejsze
ubytki ziemi, mogące w niedalekim czasie
również zagrażać bezpieczeństwu. Podjęto
decyzję o odbudowaniu naruszonego nasypu
o d p o d s t a w y. W c e l u z e s p o l e n i a
odbudowywanej części nasypu z nasypem
istniejącym wykonano "schodkowanie"
skarpy. Dla zabezpieczenia istniejących skarp
przed dalszym rozmywaniem w razie
gwałtownych opadów deszczu wykonano
prowizor yczne zbieracze wody i
odprowadzenia skarpowe z rur drenarskich
PVC. W miejscu uszkodzenia została

odtworzona warstwa bitumiczna. Szybkie
działania gminy pozwoliły w ciągu niespełna
dwóch dni przywrócić ruch dwukierunkowy
na "starej piątce".
Przekazana gminie droga krajowa nr
5 ostatni generalny remont na tym odcinku
przechodziła w 1986 roku. Dziś wymaga
gigantycznych nakładów, które spadają na
samorząd gminy Pobiedziska.
Tłuczeń drogow y w ykorzystany na
przeprowadzenie tylko tej jednej naprawy w
ilości ponad 150 ton miał być przeznaczony
na prace drogowe w Pobiedziskach-Letnisku.
"Prawdziwe" drogi gminne znów muszą
poczekać na inwestycje kosztem napraw na
ruchliwej drodze głównej łączącej Gniezno z
Poznaniem. Koszty działań doraźnych wraz z

wykonaniem koniecznych badań związanych
z lipcową awarią na "starej piątce" wyniosą
ok. 180 tys. zł , dla porównania przez cały rok
wydajemy analogiczną kwotę na równanie i
profilowanie dróg gruntowych w całej gminie.
Obecnie na zlecenie Gminy Pobiedziska
prowadzone są przez Politechnikę Poznańską
badania inżynierskie nawierzchni oraz
nasypu, mające określić stan techniczny całej
konstrukcji oraz wskazać metody jej
zabezpieczenia. Po uzyskaniu zleconych
opracowań podjęte zostaną dalsze kroki
mające na celu docelowe zabezpieczenie
przedmiotowego odcinka drogi. Zapowiadają
się więc kolejne wydatki, które znacznie
uszczuplą budżet przeznaczony na remonty
gminnych dróg.

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015
Uwaga rodzice i opiekunowie !
Dofinansowanie na zakup podręczników mogą uzyskać uczniowie pochodzący z
rodzin, w których dochód na członka rodziny: nie przekracza kwoty 539 zł netto
miesięcznie lub przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja
życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka
choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony
macierzyństwa, alkoholizm, narkomania.
Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić od
175 zł do 770 zł w zależności od sytuacji rodzinnej czy materialnej, etapu
edukacji, uzdolnień oraz ewentualnego stopnia upośledzenia.
1.Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych.
2.Rodzic (opiekun) składa wniosek o dofinansowanie do dyrektora
szkoły, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2014/2015 w
terminie do dnia 12 września 2014 r.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w
szkole imiennych rachunków i faktur VAT za zakupione podręczniki,
paragonów lub oświadczenia o zakupie podręczników.
Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach, do których
uczęszczają dzieci oraz na stronie www.bip.pobiedziska.pl w zakładce
Oświata / komunikaty
Wniosek - do pobrania w placówkach oświatowych oraz na stronie
www.bip.pobiedziska.pl w zakładce Oświata / komunikaty.
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JERZYKOWO
1835 KM
NA WAKACAJACH Teatralna przygoda uczniów
na Festiwalu Malta 2014

W okresie letnich wakacji szkoły działające w
gminie Pobiedziska organizowały nie tylko
zajęcia na terenie swoich obiektów o
charakterze: kulturalnym, sportowo rekreacyjnym, artystycznym oraz
edukacyjnym, ale także zapraszały uczniów
na wycieczki.
Dzieci zwiedziły m.in. Poznań, Gniezno i Żnin. Były w
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w
Mniszkach, Wiosce Indiańskiej w Józefowie, Bazie
Agroturystycznej Matecznik Błota oraz na basenie w
Suchym Lesie. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
zapewnił bezpłatny transport autokarem dla
wszystkich zorganizowanych wyjazdów, dzięki czemu
koszt uczestnictwa w wycieczkach był znacznie niższy.
Łącznie nasi kierowcy przejechali w ramach
wakacyjnych wycieczek szkolnych aż 1835 km.

DODATKOWY
ODDZIAŁ
DLA ODROCZONYCH
SZEŚCIOLATKÓW
W związku z wprowadzeniem zmian
ust awowych związanych ze zmianą
przepisów dotyczących rekrutacji do
placówek pr zedszkolnych, a t akże
obniżeniem wieku obowiązku szkolnego dla
uczniów klas pierwszych, w bieżącym roku
szkolnym zwiększyła się ilość odroczonych
dzieci, dla których obowiązek szkolny
rozpocznie się w roku szkolnym 2014/2015.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom
edukacyjnym dzieci odroczonych Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska zdecydował o utworzeniu
dodatkowego oddziału przedszkolnego dla
sześciolatków odroczonych. Oddział zostanie
utworzony w Przedszkolu "Wesołe Skrzaty" w
Pobiedziskach. Zmniejszona liczebność oddziału
pozwoli na wyrównanie i nadrobienie stwierdzonych
różnic w przygotowaniu do rozpoczęcia edukacji w
szkole podstawowej.
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W czerwcu zakończył się roczny projekt związany z maltańskim
festiwalem - na zaproszenie Zespołu Szkół Akademickich "Vinci"
do Poznania przyjechały grupy młodych ludzi z Hiszpanii, Niemiec,
Ukrainy, Portugalii, Krakowa, Nowego Tomyśla i Jerzykowa.
Przez pięć dni uczestnicy festiwalu Młoda Malta prezentowali swoje spektakle, w
których opowiadali o tym, co ich porusza. Mówili o odrzuceniu, braku zrozumienia,
problemach wieku dojrzewania. Festiwal stał się pretekstem do dyskusji o tym, co w
życiu jest dla młodych ludzi ważne. Pod fachowym okiem Grażyny Wydrowskiej,
reżyserki, współtwórczyni legendarnego teatru Wierzbak, młodzież
przygotowywała również wspólne przedstawienie pt.:"Zmysł udziału", które
zaprezentowała w auli Artis na zakończenie projektu. Uczniowie mieli okazję
wystąpić w happeningu wystawionym na placu Wolności.
Joanna Tanaś - opiekun grupy teatralnej
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Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego
2014/2015
w gminnych placówkach
oświatowych
1 września 2014
Zespół Szkół w Pobiedziskach
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
- godz. 9:00
klasy I SP - godz. 10:00
Pomarzanowice
Przedszkole - godz. 11:00
Zespół Szkół Jerzykowo
Szkoła Podstawowa - godz. 9:00
Gimnazjum - godz. 10:00
Zespół Szkół
w Pobiedziskach Letnisku
Dla wszystkich uczniów - godz. 10:00
Szkoła Podstawowa w Węglewie
im. prof. Józefa Kostrzewskiego
Szkoła Podstawowa - godz. 8:45

www.pobiedziska.pl

Pobiedziska rocznica
koronacji obrazu
Wspólnota parafialna pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach
świętowała 10. rocznicę koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej
Łaskawej, Pani Pobiedzisk. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 27 lipca
pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia.
Rocznicowa liturgia zgromadziła licznych wiernych, przedstawicieli lokalnych władz, poczty
sztandarowe oraz członków grup i wspólnot kościelnych m.in. Bractwa Matki Bożej Łaskawej,
które troszczy się i krzewi kult Pani Pobiedzisk. Eucharystię wspólnie z biskupem seniorem
celebrował proboszcz parafii ks. kan. Ireneusz Pluciński. W homilii bp Wojtuś mówił o
umiłowaniu Maryi, o Jej naśladowaniu i zawierzeniu. Przywołał postaci dwóch wielkich
Polaków - św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, których życie - jak
podkreślił - przepełnione było miłością do Matki Bożej. Zachęcał wszystkim obecnych, by ich
wzorem każdego dnia zawierzali siebie Najświętszej Maryi Pannie. Prosił również Matkę
Bożą Łaskawą o opiekę nad całym światem, a zwłaszcza o sprawiedliwy pokój dla wszystkich
narodów. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór "Melodia". Na zakończenie wybrzmiała
pieśń "Pod sztandarem Twym stajemy" Feliksa Nowowiejskiego, który tę kompozycję
ofiarował Pobiedziskiej Pani. Po zakończeniu Mszy dziękczynnej odbył się koncert organowy
w wykonaniu Jana Baciaka.

Zespół Szkół we Wronczynie
Dla wszystkich uczniów - godz. 9:00
Zespół Szkół
-Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Biskupicach
dla klas pierwszych i klasy szóstej
- godz. 8:00
dla klas drugich, trzeciej , czwartych oraz
piątych - godz. 10.00
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach
Grupa 3 i 4 latków - godz. 10:00
Grupa 5 i 6 latków - godz. 11:30

Bractwo Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk składa podziękowanie wszystkim,
którzy wzięli liczny udział w obchodach Jubileuszu 10-Lecia Koronacji Obrazu Pani
Pobiedzisk. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych dobroczyńców, bez
których pomocy uroczystość nie miałaby tak bogatej oprawy. Słowa "Bóg zapłać"
kierujemy do: burmistrza Michała Podsady, redakcji Biuletynu Pobiedziskiego i
Przewodnika Katolickiego w Gnieźnie, Wandy Teraźniewskiej właścicielki sklepu
"Wędliny", Wandy Siejak właścicielki sklepu "Jawa", Jana Rutkowskiego właścicielowi
Hurtowni Napoi, Jacka Grzeczki właściciela Cukierni "Grzeczka", Iwony Drzymały
właścicielki Restauracji Piastowska, Jerzego i Hanny Grzeczka właścicieli kwiaciarni,
Romana i Ewy Witek właścicieli kwiaciarni, Ryszarda Chmielewskiego, Kazimierza
Michalaka, Piotra Wieczorka, Romana Markowskiego, Krzysztofa Czechowskiego.
Serdecznie dziękuje w imieniu Bractwa
Stanisław Krygier - moderator
nr 197 * SIERPIEŃ 2014
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Spotkanie po latach
W czerwcu po 50 latach odbyło się spotkanie , którego uczestnikami byli uczniowie-absolwenci Szkoły Podstawowej
w Pobiedziskach z 1964 roku.
W uroczystym nastroju spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania
pomieszczeń szkolnych oraz hali edukacyjno-sportowej. Były
nauczyciel wf, Czesław Wit był pełen uznania dla osób, które
przyczyniły się do wybudowania bazy sportowej przy szkole.
Po wpisach do księgi pamiątkowej i wspólnych zdjęciach nastąpiła

kulinarno-rozrywkowa część spotkania w Restauracji "Ewa". Tam głos
zabrała Dorota Rosińska, która wspominała lata pobytu w szkole jako
pedagog i pogratulowała organizatorowi udanego przedsięwzięcia.
Koordynator zjazdu,
Edward Gołębiewski

Spółdzielnia Socjalna „WYKON”
ma 2 lata
Minęły 2 lata od powołania Spółdzielni Socjalnej „WYKON” w Pobiedziskach. Jej idea opiera się na koncepcji workfare
– pracy zamiast zasiłku. Niełatwo było znaleźć partnerów, którzy chcieliby realizować ten pomysł. Projekt od początku
pilotowany był przez pobiedziski Ośrodek Pomocy Społecznej i spotkał się z pozytywną rekomendacją ze strony
Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnej w Poznaniu. Zdobył dofinansowanie w ramach PWP Wielkopolski
Ośrodek Ekonomii Społecznej. Ogromne wsparcie otrzymał również od radnych miasta i gminy Pobiedziska i
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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Pomysłodawcy podjęli się bardzo trudnego zadania, związanego z
aktywizacją osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie co najmniej 5
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których
spółdzielnia socjalna była i jest szansą na zmianę i na lepsze życie.
Z perspektywy tych dwóch lat można powiedzieć, że ważnym
punktem odniesienia w Spółdzielni Socjalnej jest drugi człowiek, jego
potrzeby i sposoby rozwiązywania jego problemów, że spółdzielnia
oferuje pracę nie tylko dla osób defaworyzowanych na rynku pracy ale
również daje możliwość zaangażowania profesjonalistom z różnych
branż, którzy chcą i potrafią pomagać innym.
nr 197 * SIERPIEŃ 2014

Rok 2013 zakończył się nadwyżką budżetową, jednak
sukces nie może być mierzony jedynie osiągniętym wynikiem
ekonomicznym - chociaż jest on ważny - lecz wkładem spółdzielni
socjalnej w rozwijanie solidarności, spójności społecznej i rozwojem
społeczności lokalnej.
Spółdzielni Socjalnej„Wykon” życzymy pomysłowości i wytrwałości w
przecieraniu trudnych szlaków spółdzielczości socjalnej, wielu
sukcesów w dalszej konsekwentnej realizacji wszystkich zamierzeń,
gdyż : „Ubogi duchem jest, kto świat obecny uważa za wystarczający dla
swych i otoczenia potrzeb. Skostniała jest myśl, która zdobyć się może
najwyżej na czuwanie, bo to co jest, nadal pozostało. Jałowym jest
uczucie skupione jedynie na tym co zostało osiągnięte, a nie obejmujące
tego, co jeszcze nie w naszym władaniu”. 1
1. Z.Chmielewski, Przyszły ustrój gospodarczy wsiw Rzeczypospoliej Polskiej.
Wydawnictwo Książnicy dla Rolników Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek
Rolniczych. Warszawa 1938
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Szacowanie szkód łowieckich
Niemal każdego dnia odbieramy informacje od rolników na temat niezadowolenia z postępowania kół łowieckich
podczas procedury likwidacji szkody. Stało się prawie normą, że szacowanie szkód łowieckich budzi ciągłe
kontrowersje zarówno ze strony pokrzywdzonych rolników jak i ostatnio kół łowieckich, na których spoczywa obowiązek
likwidacji szkód. Zarzuty rolników dotyczą niedoszacowania szkody oraz stronniczości podejmowanych decyzji.
Pretensje te są uzasadnione, bowiem szacujący posługują się bliżej nieokreślonymi metodami, a w skrajnych
przypadkach jawnie dyskryminując poszkodowanych.
Brak jakiegokolwiek ujednoliconego sposobu
postępowania w ymusza dowolność
sposobów szacowania. Współczesne
rolnictwo nastawione jest na intensywną
produkcję różnorodnych gatunków roślin,
które stanowią atrakcyjną karmę lub miejsce
bytowania zwierząt dziko żyjących.
Prawidłowa procedura likwidacji pozwoliłaby
na należyte przeprowadzenie likwidacji
szkody, nie budzący wątpliwości osób
b i o r ą c yc h u d z i a ł b ez p o ś re d n i o w
oszacowaniu szkody oraz osób i instytucji
uczestniczących w ewentualnych dalszych
etapach rozstrzygania sporów, czy na drodze
mediacji.
Zarówno poszkodowani, jak i szacujący
zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania określonych form oraz
terminów zgłaszania i szacowania szkód

zawartych w Prawie łowieckim.
Złamanie ustawowych wytycznych może
skutkować odmową wypłaty
odszkodowania, a w ostateczności skierowaniem sporu na drogę sądową.
Przedmiotem szacowania w świetle
obowiązujących przepisów są szkody w
uprawach oraz płodach rolnych, wyrządzone
przez dziki, jelenie, daniele, sarny oraz szkody
powstałe podczas polowania.
Szacowaniu i wycenie podlegają straty
ilościowe i jakościowe, które bezpośrednio
przedkładają się na straty finansowe rolnika.
Na podstawie zgłoszonych uwag rolników,
dużo do życzenia pozostawia fakt podejścia
niektórych osób dokonujących likwidacji
szkody. Niejednokrotnie brak jest
obiektywizmu w ocenie sytuacji i podczas
wykonywania czynności zmierzających do

likwidacji szkody.
Rzeczowe podejście do szacowania szkody
powinno uzewnętrzniać się w formułowaniu
przejrzystych konkluzji oraz sporządzeniu
protokołu z oszacowania szkody w sposób
jasny, zrozumiały i konkretny, nie budzący
wątpliwości strony poszkodowanej, co
potwierdza swoim podpisem.
Zdajemy sobie sprawę, że szacowanie szkody
łowieckiej jest czynnością trudną i
niewdzięczną dla obu stron, czasami nie
pozwalającą zachować powściągliwości w
okazywaniu emocji.
Jeżeli obie strony wykażą odrobinę dobrej
woli i na wstępie szacowania szkody będą
przekonane o możliwości pozytywnego
rozstrzygnięcia sprawy, to cała procedura
stanie się o wiele przyjemniejsza i
satysfakcjonująca.
Maria Jankowska

Nowy sprzęt

dla pobiedziskiego pogotowia
Po wieloletnich staraniach Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska Pobiedziskie Pogotowie - poprzednio P 14 - teraz
P 25 - rozpoczęło swoje dyżurowanie 1 lipca 2011r. Chcąc
zapewnić mieszkańcom Gminy Pobiedziska szybszy dostęp do
ratownictwa medycznego, Gmina zainwestowała 685 tys. zł w
komunalny budynek, gdzie została utworzona Stacja
Wyczekiwania. Sukcesywnie dofinansowywane z budżetu
gminy jest również wyposażenie pogotowia.
Ratownicy, pełnią dyżur
całodobowo udzielając
pomocy naszym
mieszkańcom. Dzięki
lokalizacji Stacji na
terenie naszej Gminy,
czas dojazdu do pacjenta
znacznie się skrócił.
Widząc potrzebę
dofinansowania
ratownictwa, w
tegorocznym budżecie Gminy na zakup sprzętu dla Stacji Wyczekiwania
została zabezpieczona kwota 10.000 zł. Wsparcie finansowe ze strony Gminy
Pobiedziska pozwoliło na zakup dodatkowego sprzętu tj. schodołaza,
detektora tętna płodu oraz kasków ochronnych.

AGRO SHOW 2014
Ostrzegamy o możliwych problemach komunikacyjnych w
ruchu drogowym w czasie organizowanej w dniach
19-22 września 2014 r. wystawy AGRO SHOW 2014 w
Bednarach. Zwiedzający mogą dojechać na teren wystawy
autobusami kursującymi z Pobiedzisk.
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU
Trasa: Dworzec PKP Pobiedziska - Bednary
Wyjazd o godzine: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30
Trasa: Bednary - Dworzec PKP Pobiedziska
Wyjazd o godzinie: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Uwaga! Ze względu na natężony ruch mogą powstać opóźnienia.
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OGŁOSZENIA

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Pobiedziska
na bezpłatne szkolenie "Promocja i marketing w małej firmie" 17.09. br. (środa) godz.17.30.
Szkolenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Pobiedziska przy ul. Kościuszki 4.
Udział w szkoleniu należy potwierdzić pod nr telefonu 61 8977-143
Aleksandra Bednarek lub e-mail: pozytek@pobiedziska.pl.

PRACA
Firma "Auto-Wydech" w Janikowie/ k. Poznania
zatrudni pracowników do serwisu samochodowego na stanowiska
MECHANIK SAMOCHODOWY oraz SPAWACZ
Zakres obowiązków:
- samodzielne wykonywanie kompleksowych napraw
mechanicznych pojazdów,
- spawanie/montaż układów wydechowych
Nasze oczekiwania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne w zakresie
budowy i naprawy pojazdów,
- mile widziane uprawnienia do spawania MIG oraz gazowego
(autogen),
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej,
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie osobiste lub przesłanie
listu motywacyjnego i CV wraz z własnoręcznie podpisanym przez
kandydata oświadczeniem
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926)” na
adres:
F.U.H. "Auto-Wydech" Kazimierz Wąsiak
Janikowo ul. Gnieźnieńska 1 B, 62-006 Kobylnica
lub drogą elektroniczną na adres: kaziu.wasiak@o2.pl
Kontakt telefoniczny: 61 8780-008; 601 148 450

www.pobiedziska.pl

Szkoły dla dorosłych

w Pobiedziskach
Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
Szkoła policealna
Technik administracji
Technik BHP
Technik turystyki wiejskiej (daje kwalifikacje rolnicze)
Kursy
Kwalifikacyjny rolniczy
Kwalifikacyjny pedagogiczny
Asystent rodziny
Opiekunka dziecięca
SKŁADANIE DOKUMENTÓW I INFORMACJA:
Pobiedziska
61 817 71 42
ul.Kostrzyńska 23
508 194 737
www.cds-lider.com.pl biuro@cds-lider.com.pl
Zebranie organizacyjne: 4 września, godz. 18:00

Sołtys i Rada Sołecka Wagowo serdecznie dziękują
Marcinowi Czeski za wykonanie tablicy poświęconej
Kazimierzowi Nowakowi, sponsorom oraz mieszkańcom
Sołectwa za pomoc w przygotowaniu uroczystości
odsłonięcia tablicy w świetlicy wiejskiej w Wagowie, która
otrzymała imię słynnego podróżnika K. Nowaka.
Zenon Marciniak

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy

Leszka Puchalskiego
Zatrudnię lektora języka angielskiego do pracy w szkole
językowej w Pobiedziskach. Tel: 886 606 237

PPH TRAK Swarzędz zatrudni:
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- montażystów stelaży,
- stolarzy,
- tapicerów,
- sprzedawcę do hurtowni tarcicy i płyt.
Również z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. kontaktowy 600 893 357
nr 197 * SIERPIEŃ 2014

Naczelnika Miasta Pobiedziska
w latach 1980-1989
i Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
w latach 1998-2002.
Składamy wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie i Bliskim Zmarłego.
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Michał Podsada
wraz z zastępcą Ireneuszem Antkowiakiem
i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
w Pobiedziskach

STOWARZYSZENIA

www.pobiedziska.pl

Zapraszamy seniorów
i nie tylko

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

Osoby w wieku 60+ z terenu gminy Pobiedziska od początku czerwca mogą
uczestniczyć w organizowanym specjalnie dla nich projekcie "Akademia
Inspiracji". Co tydzień seniorzy spotykają się na ciekawych wykładach i
warsztatach. Na zajęciach mile widziane są również młodsze osoby.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Odnowiciel w partnerstwie z
Gminą Pobiedziska przy prawie 90% dofinansowaniu z Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Spotkania mają charakter
wykładów, warsztatów i mini
kursów i są podzielone na trzy
działy tematyczne: "zdrowie",
"sport i turystyka" oraz "czas
wolny". Zajęcia w ramach
p i e r w s ze g o z d z i a ł ó w
Akademii Inspiracji
zakończyły się w sierpniu.
Wykłady i warsztaty pt.
"Pierwsza pomoc w domu"
poprowadzili ratownicy
pobiedziskiego pogotowia, którzy uczyli m.in. jak zachować się w przypadku zasłabnięcia,
podejrzenia zawału serca i w każdym innym stanie zagrożenia zdrowia lub życia, który może
każdego dnia spotkać nas lub naszych bliskich. Podczas kolejnych zajęć seniorzy spotkali się z
dietetykiem, która uczyła czego powinniśmy się wystrzegać w kuchni, jak czytać etykiety na
opakowaniach, czy też jak na nasz organizm działa nadmiar soli i cukru. Każdy uczestnik
projektu mógł się także umówić na bezpłatne konsultacje dietetyczne, podczas których
otrzymywał indywidualne wskazówki na temat odżywiania. Dwukrotnie w Akademii gościł
psycholog z wykładem i warsztatami na temat sposobów na dobre samopoczucie każdego dnia.
Seniorzy pod okiem instruktora uczyli się także poprawnej techniki marszu z kijami Nordic
Walking, ze szczególnym uwzględnieniem samorehabilitacji. Cykl zdrowotnych zajęć zakończył
wykład socjologa "Moje miejsce w rodzinie". Za nami są również pierwsze warsztaty z florystyki
w ramach cyklu "Czas wolny". Uczestnicy spotkania nie tylko uczyli się samodzielnie
wykonywać kompozycje z kwiatów, ale mogli również efekty swojej pracy zabrać do domów.
Na kolejne wykłady i warsztaty w Akademii Inspiracji zapraszamy w każdy poniedziałek o
godzinie 17 do auli im. Jana Pawła II w Kompleksie Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole Szkół
w Pobiedziskach, a 13 września uczestników projektu czeka wycieczka po Szlaku Piastowskim.

Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne
Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum”
w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków
Nadrożno
tel. 515 062 829
Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji
w Pobiedziskach
tel. 61 84 13 040
kom. 784-112-067
Dzielnicowy - Rejon nr 1

Aktualne informacje o Ak ademii Inspiracji znaleźć można na stronie
www.akademia.odnowiciel.org
www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl, promocja@pobiedziska.pl
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100
Redaktor Naczelny: Lucyna Kapcińska
Redakcja: Artur Krysztofiak
Współpraca: Jacek Franciszczak
Skład i druk: Studio Reklamy i Promocji J&S
ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
Nakład: 5680 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Redakcja przyjmuje teksty i zdjęcia wyłącznie w wersji elektronicznej.

tj. Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko
st.sierż. Dawid Kędzierski

tel. 519 064 539
Dzielnicowy - Rejon nr 2
tj. Jerzykowo,Barcinek,Bugaj,Tuczno,Stęszewko Bednary,
Wronczyn,Krześlice,Wagowo,Główna,Główienka,Borowo Młyn,
Gorzkie Pola,Kołata,Kołatka
sierż.sztab. Piotr Pawlak

tel.786 936 069
Dzielnicowy - Rejon nr 3
tj. Biskupice,Jankowo,Góra,Promno,Wagowo,Gołuń,
Kociałkowa Górka,Wójtostwo,Kocanowo,Zbierkowo
mł.asp. Wiesław Wrona

tel. 519 064 540
Dzielnicowy - Rejon nr 4
tj. południowa część gminy Pobiedziska
sierż. sztab. Wiesław Wrona

tel. 61 841 30 40
Wypadki uliczne, zawały serca i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta -całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
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KULTURA

www.pobiedziska.pl

KULTURALNE

W okresie wakacyjnym Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Fundacja "Scena
Pobiedziska" oraz grupa mieszkańców pod nazwą "Literackie Pobiedziska" zorganizowali cykl imprez kulturalnych i
sportowych, które cieszyły się wśród mieszkańców dużą popularnością.

14

Podczas Jarmarku Piastowskiego mieszkańcy naszej
gminy wystawili spektakl dla dzieci"Czerwony Kapturek", który
zainaugurował akcję Literackie Pobiedziska - spotkania z książką
"Czytamy literaturę dziecięcą". W ramach tego projektu w każdą
niedzielę na pobiedziskim rynku odbywało się wspólne czytanie
bajek. Dużą atrakcją dla dzieci i dorosłych były wystawione spektakle
uliczne Teatru Ewolucji Cienia połączone z warsztatami chodzenia na
szczudłach i nauką żonglerki talerzami. Dla młodzieży pod hasłem
Lato w teatrze zorganizowano w Sacre Coeur zajęcia aktorskie,
scenograficzne i dziennikarskie.
Akcję Lato w Pobiedziskach rozpoczęły koncerty
organowe, gościliśmy Karola Mossakowskiego, Eugeniusza
Wawrzyniaka, Jana Baciaka, Agnieszkę Kosmecką oraz Łukasza
Romanek. Artyści zaprezentowali klasyczny repertuar organowy
różnych epok. W kościele Św. Michała Archanioła akcję zakończył
koncert gitarowy Petra Poláčková z Czech. Po raz trzeci w
Pobiedziskach gościły zespoły uczestniczące w przeglądzie
INTEGRACJE 2014.
Nad Biezdruchowem w przystani Kuwaka Wake odbywały się nocne
spotkania z filmami. Można było zobaczyć m.in. promocyjny film
Pobiedzisk "Nie omijaj mnie, to i ciebie nie ominie", Wielki Szu” oraz
filmy o Wakeboardingu. Imprezy z cyklu "Z kulturą przez Gminę"
zorganizowano w Wagowie i w Kociałkowej Górce.
nr 197 * SIERPIEŃ 2014
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25 Bieg Jagiełły
Pobiedziski półmaraton cieszy się dużym zainteresowaniem co potwierdza liczba uczestniczących w nim biegaczy.
W niedzielę 20 lipca trasę 25 Biegu Jagiełły prowadzącą min. przez tereny leśne Parku Krajobrazowego Promno
liczącą 21 km, przebiegło 404 biegaczy.
Po raz kolejny metę zawodów zorganizowano na
Targowisku Miejskim, gdzie stanęły namioty organizatorów i
sponsorów oraz punkt gastronomiczny. Zawodnicy zaopatrzeni w
chipy zapewniające bardzo dokładny pomiar czasu, mieli do
pokonania dystans 21,097 km. Trasa miała swój początek nad
Jeziorem Małym w centrum Pobiedzisk, skąd zawodnicy musieli zaraz
po starcie stromo podbiec ul. Czerniejewską i skręcić na rynku w ul.
Kostrzyńską. Po ok 1 km biegu zawodnicy znajdowali się już za
miastem. Trasa dalej prowadziła wśród pól po płaskiej drodze, by na 3cim km wprowadzić zawodników w morenowy teren Parku
Krajobrazowego Promno. Piękny śródleśny odcinek zmierza do wsi
Kociałkowa Górka, gdzie (na 5-tym km) zlokalizowano punkt
żywieniowy i nawrotkę. Na placu targowym czekali na nich kibice i
punkt odżywczy. To jednak dopiero połowa trasy,
ponieważ po nawrotce w punkcie startu należało
pokonać drugą pętlę. Pobiedziskie zawody
rozgrywane są na jednej z najpiękniejszych ale i
być może dla niektór ych na jednej z
najtrudniejsz ych tras maratońskich w
Wielkopolsce. W niedzielę pogoda do biegania
była trudna, zawodnikom doskwierał upał.

Magdalena z czasem 1:30:08, Paduszyńska Wioletta 01:30:50
oraz Andrzejewska Marta 1:32:58.
Gminę Pobiedziska reprezentowało 39 zawodników. Półmaraton
Mężczyźni KATEGORIA: M60 wygrał Gołębiewski Edward , który
pokonał trasę czasem 01:51:38. Na miejscu I w Półmaratonie Kobiet
KATEGORIA:K50 uplasowała się Talar Beata z czasem 01:49:37, a
najlepszy czas 1:40:14 wśród biegaczy z Pobiedzisk uzyskał Krawczyk
Marcin z Bednar startujący w ramach klubu HURAGAN POBIEDZISKA
i to jemu przypadł puchar burmistrza Pobiedzisk.
Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim zawodnikom
za sportową rywalizację, wolontariuszom za ich zaangażowanie i
bezinteresowną ofiarność, sponsorom za wsparcie oraz wszystkim
ludziom zaangażowanym w pracę na rzecz zawodów.

Bieg ukończyły 404 osoby, a w czołówce
znaleźli się biegacze spoza Polski. Jako pierwszy na
metę dotarł Labziuk Oleksandro z Ukrainy z
czasem 1:17:07, za nim zawody ukończył jego
rodak Timaszow Wladimir 1:17:26, a trzeci był
Polak Marcin Zagórny 1:17:51.
Wśród pań najszybsze były Polki i: Lewandowska
nr 197 * SIERPIEŃ 2014
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Prace remontowe w placówkach oświatowych
Dzięki podjętym działaniom i poniesionym nakładom finansowym, w ostatnich latach zdecydowanej poprawie uległa
baza gminnych placówek oświatowych. Mając jednak ciągle na uwadze poprawę warunków nauczania
i bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym prawie we wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzono szereg
remontów.

Zespół Szkół w Jerzykowie
ZESPÓŁ SZKÓŁ W POBIEDZISKACH
Zespół Szkół w Pobiedziskach to największy kompleks szkolny w gminie,
dlatego wymagał on największego zaangażowania prac.
W budynku gimnazjum przy ul. Kostrzyńskiej 23 wyremontowana
została stołówka szkolna, w której wymieniono instalację c.o., podłogi
oraz szpachlowano i malowano pomieszczenia. Takie same prace
wykonano w sali 111. Wyremontowany został też korytarz na II piętrze
oraz wykonano mur oporowy i ławki na boisku gimnazjum.
W całym budynku klas IV - VI przy ul. Kostrzyńskiej 25 kompleksowo
wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Całkowity remont
odbył się w budynku klas pierwszych przy ul. W. Jagiełły. Wymieniono
tam instalacje elektryczną i c.o., położono nowe podłogi oraz
szpachlowano i malowano wszystkie pomieszczenia. Wybudowane
zostało także boisko dla klas pierwszych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA
Prace remontowe w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach Letnisku objęły wymianę 10 par drzwi wewnętrznych na
I piętrze oraz malowanie sali sportowej, szatni żeńskiej i korytarzy przy
sali sportowej. Prace malarskie oraz wymianę drzwi wykonano również
w oddziale przedszkolnym. Wymieniono tam także wykładzinę
dywanową oraz wyremontowano WC.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JERZYKOWIE
W Zespole Szkół w Jerzykowie malowano salę sportową wraz z
wejściem, pokój nauczycielski nauczycieli wychowania fizycznego,
klatkę schodową przy sali gimnastycznej, salę lekcyjną nr 1 A oraz
balustrady w budynku szkolnym i przed szkołą. Szpachlowany i
malowany był również korytarz w części dolnej A budynku.
Wyremontowano także gabinet pielęgniarki. Prace wykonane zostały z
budżetu szkoły oraz we własnym zakresie przez konserwatorów.
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W BISKUPICACH

W Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach podczas
wakacji letnich wykonano prace malarskie w auli wielofunkcyjnej.
SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGLEWIE
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Budynek Szkoły Podstawowej w Węglewie w celu poprawy
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Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
bezpieczeństwa pożarowego otrzymał nową instalację elektryczną
i został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODST.I GIMNAZJUM WE WRONCZYNIE

W Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana
Jackowskiego we Wronczynie malowane były 3 sale lekcyjne, jedna
przeznaczona dla uczniów klasy 1 SP, w której będą uczyć się 6-latkowie.
PRZEDSZKOLE „WESOŁE SKRZATY”

W Przedszkolu "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach w okresie wakacji
letnich wymieniona została instalacja wody użytkowej, oraz sieć
hydrantowa w dolnej kondygnacji budynku. W związku z
przeprowadzanymi pracami konieczna była także wymiana instalacji
elektrycznej w strefie remontu oraz zastosowanie sufitu
podwieszanego w systemie panelowym OWA, który umożliwi
prawidłową eksploatację sieci i prowadzenie jej przeglądów.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa małym dzieciom, wykonano
przejścia bezpośrednio z sal do łazienek w dwóch salach dolnej
kondygnacji oraz jedno przejście w górnej kondygnacji budynku.
Odświeżony został wygląd dolnego korytarza przedszkola dzięki
gipsowaniu i malowaniu ścian. Wakacyjne prace objęły też wymianę
drzwi do wszystkich sal i łazienek.
PRZEDSZKOLE W POMARZANOWICACH

Publiczne Przedszkole w Pomarzanowicach zyskało świeży wygląd
dzięki naprawie oraz częściowemu wymalowaniu elewacji budynku,
który zdobi obrazek wesołych dzieci. W sali, korytarzach oraz szatni
wymieniono instalację CO ze stalowej na miedzianą i zamontowano 6
grzejników wraz z zaworami termostatycznymi. W korytarzu
zamontowana została szafa wnękowa, wymalowano jedną z sal oraz
szatnię przedszkolną. Odnowiony został ogólnodostępny plac zabaw
oraz ogród przedszkolny a w szatni zamontowano nowe okna.
Zakupiono też meble i krzesełka przedszkolne, lodówkę i część szafek
kuchennych.

Zakończenie remontów we wszystkich placówkach zaplanowano do
końca sierpnia, aby początek roku szkolnego zaskoczył uczniów
zmianami wpływającymi na ich bezpieczeństwo i wygodę.

