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Rozmowa z Burmistrzem Michałem Podsadą
o ochronie środowiska w gminie Pobiedziska

oraz trudnych decyzjach środowiskowych

Rozmowa z Burmistrzem Michałem Podsadą
o ochronie środowiska w gminie Pobiedziska

oraz trudnych decyzjach środowiskowych

-  Panie Burmistr zu,  zakończ yło się  postępowanie 
administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej dla firmy 
Alkom. Czuje Pan ulgę?
- Czuję ulgę, ponieważ bardzo mi zależy na zakończeniu tej sprawy. Jak 
wszyscy powszechnie wiedzą, to postępowanie wywołało ogromne 
emocje wśród części mieszkańców. Niestety, na etapie postępowania 
jako Organ wydający decyzję, nie mogłem przedwcześnie wypowiadać 
się w tej sprawie, ponieważ zobowiązany jestem do kierowania się 
zasadą poszanowania dla wszystkich stron, także wnioskodawcy.
- Były osoby, które miały Panu za złe, że nie oddalił Pan  wniosku 
złożonego przez firmę Alkom. Czy było to możliwe?
- Burmistrz nie może oddalić wniosku, który mu się nie podoba. Każdy 
złożony wniosek musi być rozpatrywany. Tak stanowi prawo. Nie ja to 
prawo ustanawiam, tylko posłowie. Burmistrz ma obowiązek je 
przestrzegać. Nie przestrzeganie prawa, również w aspekcie Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego mogłoby zostać zgłoszone do 
prokuratury przez wnioskodawcę. Natomiast wadliwe decyzje mogą 
zakończyć się procesem sądowym i odszkodowaniami, a tego by mi 
mieszkańcy nie wybaczyli. Na szczęście postępowanie zostało 
zakończone i decyzja jest podjęta - nie ma zgody na budowę zakładu 
zagospodarowania odpadów w Polskiej Wsi.  
- ,,Sanepid" jednak wydał pozytywną opinię dla tego pomysłu. 
Podobnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po 
przeanalizowaniu Raportu uzgodnił przedsięwzięcie 
pozytywnie.
- Nie chcę oceniać pracy obu instytucji, ponieważ nie są to moje 
kompetencje. Tym zajmują się inne organy kontrolne. Mam inny pogląd 
na ten temat. Uzasadnienie do odmowy dla tej decyzji oparte jest na 
merytorycznych przesłankach. Najważniejsze jest to, że w 2012 roku 
zaopiniowałem pozytywnie projekt "Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017", który nie 
uwzględnia budowy przedmiotowego zakładu. 
Podjęliśmy decyzję o wywożeniu odpadów z naszej gminy do 
budowanej spalarni w Karolinie, której otwarcie nastąpi pod koniec 
2016 roku. Poza tym mieszkańcy również nie chcą takich zakładów, więc 
to dla mnie jest ważnym argumentem. Dodam, że jako mieszkaniec 
również nie akceptuję takich pomysłów. Na 11 parków krajobrazowych 
w Wielkopolsce aż 3 mamy w Pobiedziskich, do tego 25 jezior i dużo 
lasów. Mamy więc co chronić. 
Obawia się Pan takich inwestycji?
- Zagospodarowanie odpadów jest poważnym problemem. 
Składowiska, gdzie są wywożone odpady mogą niekorzystnie 
oddziaływać na środowisko. Lata całe byliśmy stawiani jako wzór w tej 
dziedzinie,  otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród za ochronę 
środowiska i zamierzamy ten kierunek myślenia i działania 
kontynuować. 
- Co to oznacza w praktyce?
Wszystko się zmienia. Człowiek coraz bardziej eksploatuje środowisko, 
dlatego trzeba je chronić prawem i racjonalnymi decyzjami. Z pomocą 
przychodzi również nauka. Zatem najkorzystniejszym rozwiązaniem 
jest budowa aglomeracyjnej instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych w Karolinie, dlatego jesteśmy w GOAP-ie, 
ponieważ to gwarantuje nam tańsze opłaty za spalanie odpadów. 

Technologia proponowana w poznańskiej spalarni jest bardzo 
nowoczesna i jest najmniej uciążliwym dla zdrowia i środowiska 
sposobem zagospodarowania odpadów, więc nie przewiduje się innych 
rozwiązań. 
To skąd tyle protestów w sprawie złożonego wniosku o budowę 
takiego zakładu ?
- Powodów jest kilka, ale nie chcę o tym mówić, ponieważ musiałbym 
poruszać sprawy polityki lokalnej, czego w kampanii wyborczej na 
łamach urzędowego Biuletynu nie wypada robić. 
- W takim razie czy mieszkańcy mogą być spokojni o ochronę 
środowiska w naszej gminie?
- Z pełną odpowiedzialnością za słowa wyjaśniam, że mieszkańcy mogą 
być spokojni o moją działalność na rzecz ochrony przyrody i zdrowia 
ludzi. Filozofia naszego działania jest czytelna od lat i przyjęta w wielu 
dokumentach, takich jak Strategia Gminy czy miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Powtórzę jeszcze raz: podobnie jak 
wiele gmin powiatu poznańskiego wstąpiliśmy do Związku GOAP, aby 
wszystkie odpady komunalne trafiały do budowanej przez miasto 
Poznań Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. 
Zakład w Karolinie gwarantuje bezwzględnie najbezpieczniejszy 
sposób zagospodarowania odpadów. Takie stanowisko przekazaliśmy 
firmie Alkom w piśmie z dnia 7 maja 2012 roku. Ponadto tereny, na 
których inwestor planował budowę zakładu zostały objęte planem 
zagospodarowania przestrzennego, który  uniemożliwi rozwój takiej 
działalności. Chciałbym również dodać, że w naszej strategii 
działania przewidujemy w ramach projektu Puszcza Zielonka 
likwidację oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach. Ścieki będą 
odprowadzane do centralnej oczyszczalni ścieków w 
Koziegłowach, która spełnia wszystkie unijne normy. Myślę, że 
braku determinacji w walce o zdrowie mieszkańców i czyste środowisko 
nikt nam nie odmówi. Ponad 7 lat zabiegaliśmy o 149 mln zł dla naszej 
gminy z Unii Europejskiej na budowę 130 km kanalizacji w ramach 
projektów ,,Puszcza Zielonka". To najlepszy dowód na to, jak ważna jest 
dla nas ochrona środowiska. Ponadto przygotowaliśmy strefę 
gospodarczą po to,  by oddalić działalność gospodarczą od terenów 
mieszkaniowych. Przekonaliśmy Starostę do wyprowadzenia 
ciężkiego transportu samochodowego z centrum miasta. 
Wszystko po to, by mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie i żyć w 
przyjaznym środowisku.
- A co z fermą drobiu w Kołacie?
Sprawa fermy drobiu w Kołacie wchodzi w ostatni etap rozstrzygnięć. 
Przypomnę, że mamy pozytywną opinię ,,SANEPID-u", natomiast 24 
września otrzymaliśmy Postanowienie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu odmawiające uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy brojlerów 
kurzych w miejscowości Kołatka. Z naszej strony przewidujemy 
zakończenie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej pod koniec 
października. Dodatkowo informuję, że na wniosek mieszkańców Rada 
Miejska wywołała uchwałę o opracowaniu planu miejscowego, który 
musi być zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań 
przestrzennych. Dokument ten przewiduje na tych działkach tereny 
upraw rolnych i ciągi ekologiczne. 
- Dziękuję za rozmowę.

Redakcja
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
w okresie od 27.08.2014 r. do 26.09.2014 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,
ulepszeniem nawierzchni gruntowej ul. Śliwkowej w Biskupicach w 
zakresie nieobjętym robotami kanalizacyjnymi, 
ulepszeniem nawierzchni gruntowej drogi we wsi Stara Górka. 

Zakończono prace związane z :

przebudową ulicy Rzecznej i ulicy Różanej o nawierzchni gruntowej 
ulepszonej w Gminie Pobiedziska w ramach zawartej umowy 
ramowej, 
remontem chodnika przy ul. Wodnej w Pobiedziskach. 

Przygotowywane są przetargi na:

rozbudowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Jagiełły w Pobiedziskach - etap I 
fundamenty,
opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
- północnej i południowej części obrębu Kołata,   
- dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Polska 
Wieś, gmina Pobiedziska; 
- centralnej i wschodniej części obrębu Bugaj,   
- terenów działalności gospodarczej na wschód od Pobiedzisk, 

ulepszenie nawierzchni gruntowej ul.Śliwkowej w Biskupicach

ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi we wsi Stara Górka

przebudowa ul.Rzecznej w Pobiedziskach

..

..

.

.

.

.

.

W swej decyzji Burmistrz uwzględnił wniesione uwagi 
Zespołu Parów Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz 
mieszkańców. Dodatkowo wziął pod uwagę fakt, że pod koniec 2016 
roku rozpocznie działalność budowana przez miasto Poznań Instalacja 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w 
Karolinie, do której trafią odpady z gminy Pobiedziska. Istotnym 
argumentem w podjęciu odmownej decyzji jest m.in. zaopiniowany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w 2012 roku "Plan 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

NIE MA ZGODY NA BUDOWĘ ZAKŁADU 
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POLSKIEJ WSI!!!

NIE MA ZGODY NA BUDOWĘ ZAKŁADU 
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POLSKIEJ WSI!!!
Zakończyło się postępowanie administracyjne w związku ze złożonym wnioskiem firmy Alkom na "budowę 
nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś, gmina Pobiedziska", nazywanego 
przez niektórych mieszkańców ,,spalarnią”. Pomimo pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Poznaniu oraz pozytywnego uzgodnienia otrzymanego od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Burmistrz w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.09.2014 roku nie wyraził zgody na realizację takiego zakładu.                            

2012-2017", który nie uwzględnia budowy przedmiotowego zakładu. 
Stanowisko Gminy Pobiedziska w tej sprawie zostało wyrażone już 2 
lata temu, tj. 7.05.2012r. w piśmie do firmy Alkom, kiedy wpłynęło 
zapytanie o możliwość realizacji tego typu przedsięwzięcia. Burmistrz 
poinformował wówczas firmę, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa przedmiotowa inwestycja nie będzie mogła 
powstać. 
Pełna treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
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(zmiana planu),
- terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kiszkowskiej w 
Pobiedziskach (zmiana planu).

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, 
trzeci ze względu na kwotę oferty),
remont ul. Śliwkowej w Biskupicach i ul. Sosnowej w Bugaju w 
ramach zawartych umów ramowych.

Komisja Konkursu p.n. "Najpiękniejsza zagroda - Najpiękniejsza 
posesja" dokonała  II przeglądu zgłoszonych do Konkursu zagród i 
posesji,
uczestniczono w szkoleniu  z zakresu wdrażania PROW 2014-2020,
odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego przekazano 
informację o zmianach systemu płatności bezpośrednich w Polsce na 
lata 2015-2020,
uczestniczono w wizytacji Kapituły Konkursu pn."Działania 
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich", oceniającej  dwa projekty zgłoszone do Konkursu.
w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i 
sołtysów powiatu poznańskiego, 
Gmina Pobiedziska, Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz 
Gród Pobiedziska zorganizowali Rajd Cysterski dla ponad 300 
turystów. Imprezę  sfinansował powiat poznański, 
na Rynku w Pobiedziskach odbył się IX Festiwal Kapel Folkloru 
Miejskiego - Pobiedziska 2014, 
w ramach projektu  "Akademia Inspiracji"  Gmina Pobiedziska oraz 
Stowarzyszenie "Odnowiciel" co tydzień organizowali  spotkania dla 
seniorów z terenu gminy Pobiedziska oraz całodniowy wyjazd 
Szlakiem Piastowskim.  Projekt współfinansowany z Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020, 
Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę wręczył najbardziej 
zasłużonym Wielkopolanom wojewoda Piotr Florek.  Miałem 
zaszczyt otrzymać od wojewody Medal Złoty za Długoletnią Służbę 
nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast radni 
Józef Czerniawski i Krzysztof Krygier uhonorowani zostali Brązowymi 
Krzyżami Zasługi,
w Sali Sesyjnej przyjęto młodzież z partnerskiego miasta 
Marktheidenfeld, którzy wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w 
Pobiedziskach uczestniczą  w projekcie "Water, sun, wind" programu 
Comenius, 
w Latalicach odbyły się Dożynki Gminne, 
odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem, podczas którego 
przeprowadzono rozmowy nt. rozwoju infrastruktury kolejowej oraz 
szansach na pozyskanie środków z nowej Perspektywy Finansowej 
2014-2020 dla Gminy Pobiedziska, 
wydano odmowną decyzję administracyjną  w przedmiocie 
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, 
p o l e g a j ą c e g o  n a  " b u d o w i e  n o w o c z e s n e g o  Z a k ł a d u  

przebudowa ul.Różanej w Pobiedziskach

remont chodnika przy ul.Wodnej w Pobiedziskach

rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pobiedziskach

spotkanie wójtów, burmistrzów i sołtysów

Rajd Cysterski

IX Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego
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powiatowych na naszym terenie pozostawia wiele do życzenia w 
porównaniu do innych gmin powiatu poznańskiego. Należy tu 
wymienić m.in.  drogę od węzła Iwno drogi S5, przez Kociałkową 
Górkę do Pobiedzisk, czy drogę z Pobiedzisk do Stęszewka i Tuczna, 
albo drogę z Paczkowa przez Biskupice, Jerzykowo, Kowalskie i  
Kołatkę do Tuczna.  Na terenie naszej gminy nadal znajdują się też 
odcinki dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej.
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Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na 
terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina Pobiedziska", 
do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach wpłynęło 
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu, odmawiające uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów 
kurzych w miejscowości Kołatka. Zawiadomienie wraz z 
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu o wydaniu ww. postanowienia zamieściliśmy w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w 
Pobiedziskach.
P r z y s t ę p u j e m y  d o  o s t a t n i e j  f a z y  p o s t ę p o w a n i a  
administracyjnego, które zakończą się wydaniem decyzji 
administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Michał Podsada

Akademia Inspiracji Medal  Złoty za Długoletnią Służbę

spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa WielkopolskiegoDożynki Gminne

.

W związku z kończącą się kadencją Burmistrza Michała Podsady, informujemy że w kolejnym wydaniu Biuletynu 
Pobiedziskiego ukaże się Raport z zakończonych i realizowanych zadań w latach 2011-2014 oraz z wydatkowanych 
środków unijnych.

Ulice te są drogami powiatowymi i pozostają w zarządzie Starosty 
Powiatowego. 
Gmina przygotowała konkretne propozycje dla powiatu 
poznańskiego mające wspomóc remont tych ulic i w przyszłości 
przebudowy skrzyżowania,  na skrzyżowanie bezkolizyjne - rondo: 
-  burmistrz zadeklarował w imieniu gminy pomoc finansową 
w wysokości 100.000,00 zł, 
- wyraził gotowość przekazania nieodpłatnie działki gminnej 
niezbędnej do przebudowy skrzyżowania,
- zadeklarował pomoc finansową w przypadku rozpoczęcia 
remontu chodnika przy ulicy Dworcowej. 
   Brak wsparcia ze strony radnych powiatowych 
mieszkających na terenie gminy Pobiedziska, nie pomaga w 
rozwiązaniu problemu mieszkańców Biskupic i Jerzykowa. W tym 
miejscu przypomnieć należy, że do obowiązków naszych 
reprezentantów w powiecie powinno być zabieganie o poprawę 
warunków życia mieszkańców. Niestety, stan niektórych dróg 

Chcemy ronda i naprawy drógChcemy ronda i naprawy dróg
W dniu 4 września 2014r na ul. Dworcowej w Biskupicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w 
Pobiedziskach z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Tematem rozmów była problematyka 
związana  z koniecznością remontu ulic Dworcowej i Głównej w Biskupicach.



wykonaniem elewacji i poprawą izolacji fundamentów. W okresie 
zimowym planowane są roboty remontowo-naprawcze wewnątrz 
byłej "harcówki". W ten sposób Gmina wydatnie oszczędza na pracach 
remontowo-budowlanych, a osadzeni mają możliwość resocjalizacji 
poza murami Aresztu Śledczego.
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Wkrótce miną trzy miesiące od momentu wejścia przez wykonawcę, czyli Przedsiębiorstwa Budowlano Produkcyjno- 
Handlowego "Henbud" z Kłecka  na plac budowy schroniska dla Zwierząt w Skałowie pod Kostrzynem. Schronisko 
zostanie wybudowane w ramach Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO", którego 
członkiem jest m.in. Gmina Pobiedziska.

Trwa budowa Schroniska dla zwierzątTrwa budowa Schroniska dla zwierząt

Na budynku głównym obecnie montowana jest już konstrukcja dachu, 
natomiast na pozostałych budynkach trwają prace przy wznoszeniu 
murów. Zakończono   już wszystkie prace fundamentowe. Budowa 
rozpoczęła się w dniu 23 czerwca i zgodnie z harmonogramem 
powinna zakończyć się po 12 miesiącach. Trzy dalsze miesiące to okres 

odbiorów i formalności z tym związanych. Schronisko będzie się 
składało z budynku głównego , dwóch pawilonów dla psów, budynku 
kwarantanny i noclegownia dla zwierząt. Poza tym będzie też wybieg 
dla psów spoza schroniska wraz ze stawem do kąpieli. Jest także 
planowana spalarnia padłych zwierząt i miejsce na ich utylizację.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Aresztem Śledczym w Środzie Wielkopolskiej, a Gminą Pobiedziska, osadzeni z 
oddziału zewnętrznego w Pobiedziskach wykonują prace społecznie użyteczne, które mają służyć poprawie estetyki na 
terenie Miasta i Gminy Pobiedziska. Prace te polegają na wykonywaniu zadań związanych z bieżącymi naprawami 
i konserwacją przystanków, barierek, chodników oraz pracami rozbiórkowo-remontowymi.

Praca poza murami 
aresztu śledczego

Praca poza murami 
aresztu śledczego

W okresie letnich wakacji aresztanci wspierali 
również wykonanie prac remontowych w 
Zespole Szkół w Pobiedziskach, Przedszkolu 
" Wesołe  Skr zat y",  Zespole  Szkół  w 
Pobiedziskach Letnisku oraz w Szkole 
Podstawowej w Biskupicach.
W ostatnim czasie głównym zadaniem 
oddelegowanych więźniów, są prace 
związane z remontem byłej harcówki w 
Stęszewku.  Rozebrany został  barak 
drewniany, z którego pracownicy odzyskali 
niemalże 90% materiałów budowlanych. 
Krokwie, łaty, deski, wiązary, wełnę szklaną i 
podbitki wykorzystano do naprawy oraz 
przebudowy dachu świetlicy. Rozebrane 
zostały też zbędne budynki murowane. Odzyskano cegłę i dźwigary, 
pozostawiono posadzki, które zostaną wykorzystane do stworzenia 
małej architektury wokół świetlicy. Zakończono już główne roboty 
remontowe dachu. Obecnie trwają prace wykończeniowe na 
zewnątrz świetlicy oraz prace związane z ociepleniem obiektu, 
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O tym, jak ważne są inwestycje w straż pożarną nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej utrzymywane przez Gminę Pobiedziska są systematycznie doposażone w najnowocześniejszy sprzęt. 

Pół miliona na wozy strażackiePół miliona na wozy strażackie

Jednostki OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
wyposażone są w specjalistyczny sprzęt strażacki i umundurowanie 
ochronne. Największym kosztem i problemem jest zapewnienie 
dobrych samochodów, które są niezbędne w pracy jednostek. W 
najbliższym czasie kolejne 3 wozy strażackie trafią do Pobiedzisk, 
Biskupic i Kociałkowej Górki.

Najstarszy pojazd z jednostki w Kociałkowej Górce zostanie zastąpiony 
nowym samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem 
wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener.
Jeszcze w tym roku nowoczesny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
trafi do OSP w Pobiedziskach, a Star 266 z OSP w Biskupicach przejdzie 
remont.
Na wspomniane przedsięwzięcia gmina przeznaczyła środki 
finansowe w kwocie 500.000,00 zł (w tym: 50,000,00 zł OSP w 
Kociałkowej Górce, 400.000,00 zł OSP w Pobiedziskach, 50.000,00 zł 
OSP w Biskupicach). 
Jednostka OSP w Biskupicach zwróciła się też z prośbą do Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie o nieodpłatne 
przekazanie samochodu strażackiego marki Jelcz rocznik 2000. 
Samochód, który otrzymają strażacy z Biskupic jest w dobrym stanie 
technicznym, wymaga wymiany opon oraz zakupu kontenera z 
motopompą na wodę o poj. 10 tys. litrów.
W 2013 roku strażacy z naszej gminy interweniowali 330 razy. 

OSP w Pobiedziskach: STAR GBA rok prod.2001, 
Star GBM - 1987r., 
HYUNDAI Tarracan - 2002r.
OSP w Biskupicach: STAR GBA 1984r. - karosowany w 2000r., 
Renault GBA-2000r. (zakupiony w 2013r.)
OSP Latalice: IFA z 1987r.,
OSP w Węglewie:  FORD Transit rocznik 2012, Żuk - 1976r.
OSP w Kociałkowej Górce: Żuk rocznik 1969.

Nasze OSP dysponują obecnie
9 samochodami strażackimi:

.

.

...

Pobiedziskie WTZ-ty mają działać w oparciu o nowatorską metodę, gdzie Warsztaty Terapii 
Zajęciowej będą prowadziły Aktywizację Zawodową. Uczestnicy warsztatów dzięki 
specjalnie dobranemu programowi odpowiadającemu na potrzeby rynku pracy, będą mieli 
szansę znaleźć w przyszłości zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w Spółdzielni 
Socjalnej. Przed Spółdzielnią WYKON stoi niełatwe zadanie, ponieważ wśród pracodawców 
cały czas istnieje niechęć do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dobrym rozwiązaniem 
ma być podpisywanie umów ze Spółdzielnią Socjalną, która wykona zleconą pracę, biorąc na 
siebie pełną odpowiedzialność za niepełnosprawnych pracowników.
Sukces pomysłu wróży Przemysław Piechocki - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych, który obiecał wsparcie dla tworzonych w Pobiedziskach WTZ-tów: 
"W ostatnim czasie coraz więcej uczestników warsztatów trafia do pracy w Spółdzielniach 
Socjalnych, dlatego innowacyjny pomysł połączenia WTZ i ukierunkowania ich programu do 
przyszłej pracy w spółdzielni z pewnością przyniesie pozytywne efekty." 
"Na wsparcie w utworzeniu WTZ-tów spółdzielnia może liczyć również ze strony Gminy 
Pobiedziska" - zapewnił M.Podsada. Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 2014-2020 w Wielkopolsce ma powstać 3000 miejsc pracy w sektorze 
ekonomii społecznej, bo już dzisiaj Wielkopolska jest kolebką spółdzielczości socjalnej - 
działa tutaj najwięcej takich jednostek.

Z uwagi na pojawiające się sygnały ze strony społeczeństwa o dużym 
zapotr zebowaniu na r ozszer zenie ofer ty  pomocy dla osób 
niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna WYKON przy wsparciu 
burmistrza Michała Podsady zadecydowała o powołaniu w naszej gminie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Osoby niepełnosprawne będą w nich mogły 
znaleźć pomoc w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Będą Warsztaty 
Terapii Zajęciowej

Będą Warsztaty 
Terapii Zajęciowej

UWAGA
remonty 
w Biskupicach

UWAGA
remonty 
w Biskupicach

Od 18 września trwają prace związane z 
o d t wo r z e n i e m  u l .  Ś l i w k o we j  w  
Biskupicach po wykonanych robotach 
kanalizac yjnych. Niezwłocznie po 
z a k o ń c z e n i u  t y c h  p r a c  G m i n a  
Pobiedziska zaplanowała na początek 
października układanie nawierzchni 
asfaltowej na tej ulicy. 
Po wykonaniu kanału ciśnieniowego w ul. 
Dworcowej na przełomie października i 
l i s t o p a d a  b i e ż ą c e g o  r o k u   b ę d z i e  
wykonywany przewiert  pod przejazdem 
kolejowym na ul. Dworcowej. W tym czasie 
przejazd kolejowy zostanie zamknięty.  
Jedyny możliwy wyjazd na byłą drogę 
krajową nr 5 Poznań-Gniezno będzie możliwy 
przejazdem kolejowym na ul. Śliwkowej. Do 
czasu zamknięcia przejazdu na ul. Dworcowej 
planowane jest całkowite wykonanie nowej 
nawierzchni na ul. Śliwkowej. 

!!
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Odbyły się posiedzenia Komisji:
11.08.2014r. 

- wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska - 
tematyka posiedzenia: projekt uchwały: przystąpienie do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
miejscowości Kołatka; Informacja na temat: budowy 
nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
miejscowości Polska Wieś na terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 
30, gmina Pobiedziska związanego z budową: instalacji 
związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów; 
Analiza materiałów na debatę sesyjną: "Tereny aktywizacji 
gospodarczej, a działania na rzecz wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości i pozyskiwania przyszłych inwestorów",

12.08.2014r. 
- spotkanie przewodniczącej rady z radnymi Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska,

18.08.2014r. 
- Rolnictwa - przedstawienie materiałów na debatę sesyjną 
"Wpływ instytucji około rolniczych na rozwój rolnictwa",
- Bezpieczeństwa - spotkanie z prezesem Zakładu 
Komunalnego i omówienie spraw dot. sprzętu do odbioru 
odpadów, sprzątania miasta oraz zimowego utrzymania ulic,

20.08.2014r.
-Socjalnej - Opiniowanie projektu uchwały i wniosków o najem 
lokalu mieszkalnego,

25.08.2014r.
- Rewizyjnej - omówienie sytuacji protestów mieszkańców ,
- Oświaty i Kultury - wizyta w Zespole Szkół w Pobiedziskach,

27.08.2014r. 
- Budżetu - opiniowanie projektów uchwał,

28.08.2014r. 
- XLIX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,

15.09.2014r. 
-Rolnictwa - podsumowanie akcji żniwnej 2014, zatwierdzenie 
planu szkoleń jesień/zima 2014/2015, informacja w sprawie 
zmian do PROW 2014-2020 w zakresie dopłat bezpośrednich,
-Bezpieczeństwa - omówienie materiałów do debaty sesyjnej: 
Bezpieczeństwo na terenie Gminy, opiniowanie projektu 
uchwały,

16.09.2014r. 
- wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska- 
opiniowanie projektów uchwał, wniosków geodezyjnych, 
planowania przestrzennego, ochrony środowiska,

17.09.2014r. 
- Rewizyjnej - Sprawozdanie z wykonania Budżetu 
za I półrocze,

18.09.2014r. 
- Spraw Socjalnych - wizyta w Centrum Integracji 
w Łagiewnikach,

23.09.2014r. 
- Oświaty i Kultury - wizyta w Zespole Szkół Pobiedziska-
Letnisko,

24.09.2014r. 
- Budżetu - opiniowanie projektów uchwał,

25.09.2014r. 
- L sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska .

WIEŚCI
Z RADY ...

WIEŚCI
Z RADY ...

Dnia 28 sierpnia 2014r. odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska. Obrady  otworzyła przewodnicząca rady 
Dorota Nowacka, a Burmistrz Michał Podsada przedstawił 
sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Debata: Tereny aktywizacji gospodarczej a działania na rzecz 
wspierania lokalnej przedsiębiorczości  i pozyskiwania przyszłych 
inwestorów.

Inspektor do spraw Promocji Łucja Kapcińska, kierownik Wydziału 
Rozwoju Dawid Moliński oraz Zastępca Burmistrza Ireneusz 
Antkowiak przedstawili prezentację, omówiono sprawy aktywności 
gospodarczej, promocji terenów inwestycyjnych, współpracy z 
p r z e d s i ę b i o r c a m i ,  o b s ł u g i  i n w e s t o r ó w,  w s p i e r a n i a  
przedsiębiorczości. 
Skarbnik Agata Majcherczak przedstawiła informację o ulgach 
podatkowych dla inwestorów, natomiast Maria Jankowska 
wypowiedziała się nt. "Wpływu instytucji okołorolniczych na rozwój 
rolnictwa".

Podjęto uchwały w sprawach:

Informację na temat realizacji kanalizacji na terenie gminy 
Pobiedziska  w ramach projektu realizowanego przez Związek 
Międzygminny "Puszcza Zielonka" przedstawił kierownik D.Moliński.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
południową i północną terenów położonych w obrębie Kołata, 
gmina Pobiedziska,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dz. nr 28/1, 28/2, 29, 30 
położonych w obrębie Polska Wieś, gmina Pobiedziska,
przyjęcia "Programu Integracji Społecznej i Zawodowej 
Bezrobotnych Klientów Pomocy Społecznej od dnia 15.09.2014 
do 14.11.1014 roku",
zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich 
programów inwestycyjnych na lata 2008-2015,
 zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na 2014 rok,
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2014-2036,
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego,
udzielenia odpowiedzi na skargę  na uchwałę Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska nr XLII/428/2014 z dnia 27 marca 2014r. 
oraz przekazanie skargi  do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu.

*

*

*

*

*
*

*

*
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Dla rowerzystów przygotowanych zostało 5 tras (z Poznania, Skoków, 
Murowanej Gośliny, Owińsk i Pobiedzisk). Zwolennicy samotnych 
podróży mogli wybrać trasę szóstą - "tajemniczą" i dotrzeć na metę 
własnymi ścieżkami. Od kilku lat rajd Cysterski zaprasza też amatorów 
Nordic Walking, dla których zorganizowano osobną trasę.
Na mecie czekał posiłek regeneracyjny, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami i bezpłatne zwiedzanie grodu. Wszyscy chętni mogli też 
wziąć udział w strzelaniu z kuszy wałowej oraz z wielkiego trebusza 
(średniowiecznej ogromnej katapulty). W mijającym sezonie Gród 
Pobiedziska wzbogacił się o kolejne atrakcje - z myślą o najmłodszych 
powstała m.in. drewniana karuzela stylizowana w konwencji 
średniowiecznej. Niespodzianką dla gości była również obecność 
szlachcica, który wystrzałami z flinty i konkursami z użyciem szabli 
umilał czas na mecie niedzielnego rajdu.

Rajd do Grodu PobiedziskaRajd do Grodu Pobiedziska
Gród Pobiedziska został oblężony przez ponad 300 turystów. W słoneczną niedzielę 14 września uczestnicy 
tegorocznego Rajdu Cysterskiego przybyli do najnowszej atrakcji turystycznej na Szlaku Piastowskim. 

Imprezę zorganizował Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", 
Gmina Pobiedziska oraz Gród Pobiedziska, a sfinansował Powiat 
Poznański. Uczestnictwo w imprezie było bezpłatne.

ŚWIĘTO PYRY
W WAGOWIE
ŚWIĘTO PYRY
W WAGOWIE

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 
s t a r a j ą c  s i ę  w y j ś ć  n a p r z e c i w  
o c z e k i w a n i o m  p o b i e d z i s k i c h  
przedsiębiorców podejmuje wiele 
działań wspomagających rynek pracy 
na terenie gminy. Z inicjatywy Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska tematowi  
w s p i e r a n i a  p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i  
poświęcono aż dwie sesje w ciągu 
ostatniego roku.

Kontynuując  działania na rzecz wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości, w dniu 17.09.br. 
zostało zorganizowane szkolenie "Promocja i 
marketing w małej firmie". Bezpłatne szkolenie 
zostało skierowane do  przedsiębiorców z terenu 
Gminy Pobiedziska.  

Zajęcia zawierały zagadnienia 
obejmujące m.in. rolę marketingu w małej 
firmie, marketing produktu, dystrybucja i 
promocja, marketing internetowy w małej 
firmie. Uczestnic y szkolenia w swoich 
wypowiedziach podkreślali, iż zostały poruszone 
istotne kwestie dla działalności firmy, a 
przekazana wiedza znajdzie przełożenie w 
praktyce. 

Gmina 
przyjazna 

Przedsiębiorcom

Gmina 
przyjazna 

PrzedsiębiorcomSołtys Wagowa wraz z radą sołecką serdecznie dziękują mieszkańcom, 
sponsorom i Ośrodkowi Kultury za zorganizowanie Święta Pyry, corocznej 
imprezy dla dzieci i młodzieży.
Przy pięknej pogodzie dzieci interaktywnie spędzały czas z Sindbadem Żeglarzem.  
Każdy przybyły musiał zjeść pyrę z gzikiem, było również pyszne ciasto i kiełbaski.

ZAPOWIEDZI OŚRODKA KULTURY W POBIEDZISKACHZAPOWIEDZI OŚRODKA KULTURY W POBIEDZISKACH

18 października godz. 11:00 s. widowiskowa "Przegląd Piosenki 
Religijnej i Oazowej"
23 października godz. 16:00 s. widowiskowa " XII Przegląd Piosenki 
Biesiadnej Chórów i Zespołów Śpiewaczych z Wielkopolski"

*
*
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W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę. Jedną z metod 
leczenia (często jedyną) jest przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Baza 
zarejestrowanych potencjalnych dawców w naszym kraju jest wciąż za mała, aby 
uratować życie wszystkich chorych!

Zapraszamy na Dzień Dawcy Szpiku!
Pobiedziska - Remiza Strażacka 11.10.2014 r. godz. 11:00-16:00

Zapraszamy na Dzień Dawcy Szpiku!
Pobiedziska - Remiza Strażacka 11.10.2014 r. godz. 11:00-16:00

Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy, która powstała z potrzeby 
serca po to, aby działać na rzecz osób chorych na białaczkę oraz inne 
nowotwory krwi. Nadrzędną i priorytetową sprawą naszej Drużyny 
jest niesienie bezinteresownej pomocy. Celem do którego dążymy jest 
edukowanie i uświadamianie ludzi, jak ważna i potrzebna jest 
rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku. Nasz pobiedziski 
oddział działa od niedawna, ale jesteśmy pełni zapału i wiary w to, że 
mieszkańcy naszego miasta chcą pomagać i znajdą się osoby, które 
zasilą szeregi potencjalnych dawców. Kruchość naszego życia objawia 
się na każdym kroku. Nigdy nie wiemy, kiedy to my będziemy 

potrzebowali pomocy, dlatego nie stójmy obojętnie. Dla nas to tylko 
małe ukłucie igłą, dla innych… życie!
Jeśli masz 18-45 lat przyjdź, porozmawiaj z naszym lekarzem, oddaj 
12 ml krwi i zarejestruj się do bazy potencjalnych dawców szpiku. 
Rejestrujemy z Regionalnym centrum kr wiodawstwa i  
krwiolecznictwa. Zapraszamy też do stoiska Drużyny Szpiku, 
rozwiejemy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde pytanie.

Aneta Czubaszek
Drużyna Szpiku Pobiedziska

Gmina Pobiedziska 18 września była gospodarzem spotkania sołtysów, wójtów, burmistrzów i radnych z 
terenu powiatu poznańskiego. Do Ośrodka Kultury przybyło blisko 70 włodarzy. Spotkanie zorganizowane 
zostało przez Gminę Pobiedziska oraz Zarząd Powiatu Poznańskiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego.

Spotkanie włodarzy w PobiedziskachSpotkanie włodarzy w Pobiedziskach

Zebranych powitał ze sceny 
Zespół Pieśni i Tańca "WIWATY", a 
spotkanie prowadził prezes 
p o w i a t o w e g o  z a r z ą d u  
stowar z yszenia sołt ysów -  
Z b i g n i e w  T o m a s z a w s k i .  
B urmistr z  M ichał  Podsada 
dokonał prezentacj i  gminy 
Pobiedziska. Zwracając się do 
sołtysów docenił ich ogromną rolę w funkcjonowaniu samorządu gminnego i sołectw. Obecność Starosty i przedstawiciela Metropolii 
Poznań sołtysi wykorzystali do podjęcia dyskusji o problemach komunikacyjnych w powiecie. Podczas spotkania poruszono istotne 
tematy dotyczące środowiska sołtysów - ich pracy codziennej w środowisku lokalnym, potrzeb i oczekiwań, które usprawnią ich 
działalność w terenie. 

Szanowni RolnicySzanowni Rolnicy W związku z kończącym się okresem ważności zaświadczeń na 
wykonywanie zabiegów ochrony roślin i nabywanie środków 
ochrony tych rolników, którzy ukończyli szkolenie w  roku 2010, 
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach organizuje dla Państwa 
bezpłatne szkolenia w terminach: 
27 październik 2014 r. i 13 marzec 2015 r.
Na szkolenie w drugim terminie można zgłaszać się do dnia 
22 grudnia br. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy  
p. 224, lub telefonicznie pod nr telefonu 618977 177.
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System płatności w latach 2015-2020 składa się z kilku 
zasadniczych elementów. Są nimi:
1. jednolita płatność obszarowa
2. płatność za zazielenienie
3. płatność dla młodych rolników
4. płatność dodatkowa
5. płatności związane z produkcją
6. przejściowe wsparcie krajowe
oraz system wsparcia małych gospodarstw, które otrzymają 
niejako z "urzędu" płatność za zazielenienie oraz przejściowe wsparcie 
krajowe.
Wnioski składać się będzie od 15 marca do 15 maja.
Płatności będą przyznawane rolnikom, którzy:
- posiadają i zgłaszają minimum 1 ha użytków rolnych  lub tym, 
którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych lub wcale, ale 
posiadają zwierzęta kwalifikujące się do płatności 
związanych z produkcją, tj. bydło, krowy, owce lub kozy (ale 
wtedy minimalna kwota płatności musi wynieść 200 EUR),
Maksymalna kwota jednolitej płatności obszarowej na 
gospodarstwo to 150 tys. EUR.
- są aktywni zawodowo.
Do kwoty 5000 EUR jednolitą płatność obszarową otrzyma 
każdy składający wniosek.
Jak dotychczas beneficjenci  płatności będą zobowiązani do 
przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności.
Szacuje się, że jednolita płatność obszarowa  (JPO) będzie wynosić ok. 
110 EUR/ha.
Płatność za zazielenienie, tj. płatność z tytułu stosowania praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska - obowiązek 
przestrzegania zazielenienia dotyczy wszystkich, którzy  korzystają z 
jednolitej płatności obszarowej.
W przypadku gdy pomimo obowiązku zazielenienie nie będzie 
realizowane, nakładane  będą kary: w I i II roku realizacji- tylko zwrot 
części lub całości kwoty zazielenienia, ale w następnych latach zwrot 
będzie powiększony o 20% w 2017 r. i do 25% w 2018 r., a tym samym 

zmniejszają się inne płatności.
Zazielenienie składa się z trzech elementów: 
1.dywersyfikacji upraw - dotyczy gospodarstw powyżej 10 ha 
gruntów ornych:
-od 10 do 30 ha GO - te gospodarstwa muszą stosować co najmniej 2 
różne uprawy, przy czym jedna nie może stanowić więcej niż 75% 
gruntów ornych.
-od 30 ha GO - te gospodarstwa musza stosować co najmniej 3 
uprawy, przy czym jedna nie może stanowić więcej niż 75% GO, a 2 
uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% GO.
2. utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
- zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych 
dotyczy cennych przyrodniczo TUZ znajdujących się na obszarach 
NATURA 2000,
- pozostałych łąk zakaz ten będzie dotyczył dopiero wówczas, gdy w 
skali kraju udział TUZ w gruntach rolnych zmniejszy się o więcej niż 
5%.
3. utrzymania obszarów proekologicznych EFA - wymóg 
dotyczy gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha.
Gospodarstwa te muszą posiadać ca najmniej 5%( a od 2017 r. -7%)  
gruntów zaliczanych do EFA w stosunku do powierzchni gruntów 
ornych. Obszary te muszą znajdować się na gruntach rolnych lub 
bezpośrednio się z nimi stykać.
Do obszarów proekologicznych zaliczać się będą: grunty ugorowane, 
elementy krajobrazu, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujących 
się do płatności wzdłuż obrzeży lasów, zagajniki o krótkiej rotacji, 
obszary gruntów zalesione po 2008 roku, międzyplony lub pokrywa 
zielona, uprawy wiążące azot.
Uprawy wiążące azot i ugory mogą być zaliczone do 
dywersyfikacji i jako obszar proekologiczny EFA.
Szacowana płatność za zazielenienie wynosić będzie 74 EUR/ha.  
Jednocześnie informujemy, że będą organizowane szkolenia dla 
rolników, aby jak najlepiej zapoznać Państwa z projektowanym 
systemem płatności w latach 2015-2020.

Maria Jankowska

Nowe dopłaty dla rolnikówNowe dopłaty dla rolników

W Zespole Szkół w Jerzykowie odbył się koncert zespołu kameralnego ,, Imperto Piano Trio '', który zainaugurował piąty 
sezon koncertów organizowanych i prowadzonych przez Aleksandrę Mazurek.

Nowy sezon „Koncertów 
Jerzykowskich” otwarty!
Nowy sezon „Koncertów 
Jerzykowskich” otwarty!

Wystąpili: skrzypce (Marzena Mazurek), wiolonczela ( Piotr Mazurek)  i 
fortepian (Karolina Trojakowska) .
Ten młody warszawsko-poznański zespół zachwycił słuchaczy 
zebranych w wypełnionej po brzegi auli Zespołu Szkół w Jerzykowie , 
którzy gromkimi brawami wywołali bis. Następny koncert odbędzie 
się 04 października (sobota) o godzinie 19.00 w auli Zespołu Szkół w 
Jerzykowie. Wystąpi pianista Jakub Dera. Wstęp wolny. Serdecznie 
zapraszam.

Aleksandra Mazurek
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Remontują świetlicę wiejską, świadczą usługi ogrodniczo-porządkowe, a wkrótce również będą opiekować się 
seniorami. Osoby pracujące w Centrum Integracji Społecznej w Łagiewnikach próbują w taki sposób powrócić na rynek 
pracy.

CIS-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJCIS-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

CIS powstał w naszej gminie z inicjatywy 
O ś ro d k a  Po m o c y  S p o ł e c z n e j,  a  j e g o  
prowadzenie powierzono Stowarzyszeniu 
PATENT. Jego działalność  skierowana jest do 
osób długotr wale bezrobotnych, bądź 
zagrożonych wykluczeniem społecznym o 
niskiej aktywności zawodowej, takich jak: 
niepełnosprawni, osoby uzależnione, często 
nieakceptowane z powodu obniżonej 

sprawności umysłowej, a także osoby 
częściowo wykluczone po odbyciu kary 
więzienia, długo chorujące oraz bezdomne. 
Celem działalności CIS jest umożliwienie 
powrotu tych osób na rynek pracy.
Powstanie Centrum Integracji Społecznej w 
gminie Pobiedziska było możliwe dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. W ramach CIS 
działają obecnie 2 warsztaty. W warsztacie 
budowlanym pracuje  5 osób, które  pod opieką 
instruktora w ramach integracji zawodowej 
remontują budynek świetlicy w Łagiewnikach. 
Miejsce to będzie służyło mieszkańcom 
sołectwa, ale również jest siedzibą CIS. Drugi 
warsztat - ogrodniczo-porządkowy daje pracę 
również 5 osobom. Z jego usług mogą 
skorzystać mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 
poszukujący konkurencyjnej cenowo dobrej 

pomocy. W najbliższym czasie powstanie 
kolejny warsztat o specjalności sprawowania 
o p i e k i  n a d  o s o b a m i  s t a r s z y m i  i  
niepełnosprawnymi, których sukcesywnie 
przybywa.

W czerwcu Rada Miejska Gminy Pobiedziska podjęła uchwałę o woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Trakt 
Piastów". Dwa miesiące później, kierując się zastrzeżeniami dot. funkcjonowania LGD "Światowid", o których 
Burmistrz wielokrotnie informował na sesji rady,  podjęto uchwałę o wystąpieniu ze  "Światowid". 

Lokalna Grupa Działania - „TRAKT PIASTÓW”Lokalna Grupa Działania - „TRAKT PIASTÓW”

Nowe stowarzyszenie "LGD Trakt Piastów" 
swoim zasięgiem obejmuje 6 gmin: Gniezno, 
Kleszczewo, Kłecko, Łubowo, Pobiedziska i 
Swarzędz, a jest organizacją pozarządową, w 
której skład wchodzą przedstawiciele trzech 
sektorów: publicznego, społecznego i  
gospodarczego. W statucie grupa założyła sobie 
8 głównych celów, które przede wszystkim 
dotyczą szeroko pojętego zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich.
LGD będzie się ubiegała o  wybór do realizacji 
lokalnej strategii rozwoju, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na nowy okres 
programowania, obejmujący lata 2014-2020 - 
działanie Leader.  

W jego ramach zaplanowane są 
cztery poddziałania, dotyczące przygotowania 
samej grupy do realizacji czekających jej 
działań, finansowanie kosztów bieżących i 
aktywizacji, realizacja projektów współpracy i 
najważniejsze to realizacja operacji w ramach 
LSR.  Beneficjentami tego poddziałania mogą 
być: osoby fizyczne, w tym prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne, takie 
jak: organizacje pozarządowe, spółki, związki 
w yznaniowe itp. . ,  a  także jednostki  

organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 
p r a w n ą .  W y s o k o ś ć  w s p a r c i a  d l a  
poszczególnych beneficjentów zostanie 
określona przez LGD, zgodnie z limitami 
określonymi w projekcie PROW. 
Najważniejszym zadaniem dla nowopowstałej 
grupy jest  przygotowanie podstawowego 
dokumentu, jakim jest lokalna strategia 
rozwoju. Określone w nim zostaną cele 
działalności, przygotowane na podstawie 
szczegółowej diagnozy obszaru. Społeczność 
zaangażowana w tworzenie strategii dokona 
analizy posiadanych zasobów i wynikających z 
tego potrzeb i możliwości rozwoju obszaru w 
perspektywie najbliższych lat.  

W dalszym etapie pracy nad 
strategią zaplanowane zostaną kryteria 
wyboru przez LGD operacji, które zostaną 
wsparte finansowo przez grupę. Wszystkie 
finansowane operacje muszą przyczyniać się do 
osiągnięcia celów strategii. 

N o w o ś c i ą  w  s t o s u n k u  d o  
poprzedniego etapu działania programu Lader 
są tzw. projekty parasolowe, w ramach którego 
to LGD udziela wparcia szeregu "mikro-
p r o j e k t o m ",  o  c a ł k o w i t e j  w a r t o ś c i  

nieprzekraczającej 50 000 zł, które uzupełniając 
się wzajemnie tworzą jeden duży projekt. 
Jednorazowo projekt parasolowy nie może 
przekroczyć 400 000 zł. Beneficjenci realizują 
projekt przy współpracy tylko  z biurem LGD. To 
znaczne uproszczenie w stosunku do 
minionego okresu programowania, kiedy to 
beneficjenci tzw. małych projektów z 
wszystkimi sprawami musieli kierować się do 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 
Zgodnie z założeniami działania Leader lokalna 
strategia rozwoju musi być przygotowana przy 
współpracy ze społecznością lokalną. Dlatego 
we wszystkich gminach członkowskich odbędą 
się otwarte spotkania konsultacyjne. Swoje 
propozycje na temat kierunków rozwoju 
obszaru i potrzeb mieszkańców będzie można 
składać również elektronicznie. Do konsultacji 
zapraszam wszystkich zainteresowanych - nie 
trzeba być członkiem LGD.
Siedziba oraz biuro Lokalnej Grupy Działania 
mieszczą się w Łubowie, w budynku Urzędu 
Gminy. Kontakt telefoniczny pod numerem 
601251501. Zapraszamy!

Opr. na podst. Małgorzata Blok
Kierownik biura LGD
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Wyciąg z obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska o podziale gminy Pobiedziska na okręgi 
wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska i wyboru Burmistrza Miasta 
i Gminy Pobiedziska w dniu 16 listopada 2014 r.  

OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2014 r.OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2014 r.

Granice okręgów wyborczych 

Liczba 

radnych 

wybieranych
 

w okręgu
 

Okręg 
nr 1

Pobiedziska
 

Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Długa, Fabryczna od nr 24 do końca ulicy, Gajowa, 
Halina, Jagodowa, Jęczmienna, Kolejowa, Konwaliowa, Kręta, Leśna, Malinowa, 
Okrężna, Owsiana, Polna, Poprzeczna, Poziomkowa, Pszenna, Rolna, Sosnowa, 

Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zbożowa, Żytnia,
 

 
 

1
 

Okręg 
nr 2

Pobiedziska
 Działkowa, Fabryczna od ul. Goślińskiej do Skansenu Miniatur tj. n-ry: po stronie 

parzystej od nr 4 do nr 22, po stronie nieparzystej od nr 17 do granicy osiedla Letnisko -
Leśne,   Gnieźnieńska, Goślińska,  Kazimierza Odnowiciela, Kościuszki,  Ogrodowa, 

Rynek,   Władysława Jagiełły 

 

 
 1

 

Okręg 
nr 3

 Pobiedziska

 
Dobra, Dworcowa, Krótka,  Księcia Przemysła I,  Miła,  Pogodna, Poznańska,  

Prosta,  Radosna,  Tysiąclecia, Wodna,  Zielona  

 

 1

 

Okręg 
nr 4

Pobiedziska

 
Cybińska, Drawska, Fabryczna od granicy miasta do ul.Goślińs kiej tj. nr parzyste od  2 

do 2a oraz numery nieparzyste od 1 –  15, Główna, Jesiotrowa, Kiszkowska,  
Łososiowa,  Na Stoku,   Notecka,  Nowa, Odrzańska,  Okoniowa,   Rzeczna,   

Sandaczowa,  Skośna, Skryta, Słoneczna,  Warciańska, Węgorzowa

 

 
 

1

 

Okręg 
nr 5

Pobiedziska

 

Czerniejewska, Jeziorna,  Klasztorna, Kostrzyńska, Łąkowa, Niecała, Podgórna,  
Półwiejska,  Spadzista,

 

 
1

 
Okręg 

nr 6

Pobiedziska

 

Chabrowa, Fiołkowa, Generała Kutrzeby, Kaczyńska, Kapitana Lewandowskiego, 
Majora Bartlitza,  Makowa, Malwowa , Porucznika Sypniewskiego,  Rumiankowa,   

Słonecznikowa, Władysława Zielińskiego, Zaułek, Zawilcowa, Zawiła

 

 

1

 

Okręg 
nr 7

Pobiedziska

 

Armii Poznań, Biedrzyckiego, Bolesława Chrobrego, Jackowskiego, Kostrzewskiego, 
Królowej Jadwigi,  Kwiatowa,  Marcinkowskiego,  Mieszka I, Powstańców 

Wielkopolskich, Różana, Wawrzyniaka,  Wojska Polskiego,   

 

 
 

1

 Okręg 
nr 8

Teren określony granicami sołectw

 

Kociałkowa Górka,  Polska Wieś,  Promno,  Wagowo

 

tj miejscowości:

 

Borówko, Czachurki, Jezierce, Kaczyna, Kapalica,  Kociałkowa Górka, Nowa Górka, 
Polska Wieś, Promno,  Stara Górka, Wagowo, Wiśniewo, Wójtostwo, Zbierkowo,

 

 
 

1

 
Okręg 

nr 9

Teren określony granicami sołectw

 

Bociniec, Kocanowo, Pomarzanowice

 

tj miejscowości:
Bociniec, Gołunin, Gołuń, Kocanowo, Pomarzanowice,  

1

 
Okręg 
nr 10

Teren określony granicami sołectw
Bednary,  Stęszewko,  Wronczyn, Złotniczki

tj miejscowości:
Bednary, Jerzyn, Kuracz, Nadrożno, Pruszewiec, Siodłowo, Stęszewice, Stęszewko, 

Tuczno,  Wronczyn, Wronczynek,  Złotniczki.

1

 
Okręg 
nr 11  

 
Teren określony granicami sołectw 

Główna,  Latalice, Łagiewniki, Podarzewo,  Węglewo,  
tj miejscowości:  

Główienka, Główna, Krześlice,  Latalice, Łagiewniki,  Podarzewo, Pomarzanki, 
Węglewko, Węglewo

 

1
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Okręg 
nr 12  

 
Teren określony granicami sołectw 

sołectwo Borowo -Młyn, część sołectwa Jerzykowo, sołectwo Kołata  
tj miejscowości:  

z sołectwa  Jerzykowo :  Bugaj i  Barcinek     
z sołectwa  Borowo -Młyn: Borowo - Młyn, Gorzkie Pole, Olszak,  Promno -Stacja 

 z sołectwa  Kołata : Kołata, Kołatka, Kowalskie, Skorzęcin 
 

1

 Okręg 
nr 13

 

 Teren określony granicami sołectw 
 z sołectwa Jerzykowo miejscowość Jerzykowo

 
 

 

1

 Okręg 
nr 14

 

 Teren określony granicami sołectw 

 część sołectwa Biskupice 

 tj miejscowość Biskupice z wyłączeniem ulic :

 
Baśniowa, Dworcowa od nr 36 do końca ulicy, Główna, Krótka, Łąkowa, Ogrodowa, 
Rzemieślnicza, Skrajna, Szkolna, Usługowa, Wincentego Witosa, Zakładowa

   

1

 
Okręg 
nr 15

 

 
Teren określony granicami sołectw

 
część sołectwa Biskupice, sołectwo Góra, sołectwo Jankowo

 
tj miejscowości:

 
Z sołectwa Biskupice:Biskupice ulice Baśniowa, Dworcowa od nr 36 do końca ulicy,  

 

                                   Główna, Krótka, Łąkowa, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Skrajna,   

 

                                   Szkolna, Usługowa , Wincentego Witosa, Zakładowa  

 

                                   Promienko i Uzarzewo - Huby 
Z sołectwa Góra : Góra  
Z sołectwa Jankowo : Jankowo, Jankowo -Młyn 

1

dla okręgu nr 2 -Obwód Nr 2 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska ul.. Kościuszki 4
dla okręgu nr 3 -Obwód nr 3 Remiza OSP Pobiedziska ul. Tysiąclecia 18
dla okręgów nr 4 i 5 -Obwód nr 4 Zespół Szkół Pobiedziska ul. Kostrzyńska 23
dla okręgów  nr 6 i 7 -Obwód nr 5 Przedszkole  Pobiedziska ul. Różana 4
dla okręgów nr 8 i 9 -Obwód nr 6 Ośrodek Kultury Pobiedziska  ul. Kostrzyńska 21
dla okręgu nr 10 -Obwód nr 7  Zespół Szkół Wronczyn
dla okręgu nr 11 -Obwód nr 8 Szkoła Podstawowa Węglewo
dla okręgów nr 12 i 13 -Obwód nr 9 Zespół Szkól Jerzykowo ul. Spokojna 3
dla okręgów nr 14 i 15 -Obwód nr 10 Zespół Szkół Biskupice ul. Szkolna 2

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pobiedziskach jest sala sesyjna 
w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Kościuszki 4  a w dniu wyborów Biuro 
Obsługi Interesanta (parter) tel 61 8977179 lub 61 8977100

Informacja o upływie terminów związanych 
z uprawnieniami wyborców 

niepełnosprawnych

1.Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego 
upływa w dniu 27 października 2014 r.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
upływa w dniu 7 listopada  2014 r.
3. Termin złożenia  wójtowi  oświadczenia  o cofnięciu  
pełnomocnictwa  upływa  w dniu  14 listopada 2014 r. Po upływie 
tego terminu oświadczenie takie można złożyć  obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik nie 
oddał jeszcze głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w 
wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy 
Pobiedziska w lokalu przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
Ponadto wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w 
gminie Pobiedziska ma prawo do uzyskiwania informacji dotyczących 
wyborów w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i 
Gminy Pobiedziska w godzinach pracy urzędu 
tel. 61 89 77 132, 61 89 77 133 ,e-mail el@pobiedziska.pl

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pobiedziska.pl 
w zakładce "wybory" umieszczane są na bieżąco informacje i druki 
dotyczące wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  Na 
stronach Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl  można 
zapoznać się ze wszelkimi informacjami i dokumentami dotyczącymi 
wyborów.

Obwody głosowania w gminie Pobiedziska są następujące:
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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

Firma zatrudni ślusarzy i spawaczy  do warsztatu w Pobiedziskach. 
Telefon: 601 738 636

W zawiązku z dynamicznym rozwojem firma TIP-TOPOL Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pobiedziskach poszukuje kandydatów na stanowisko:

KONTROLER JAKOŚCI

Nadzór nad dokumentacją jakościową,
Kontrola dostaw komponentów metalowych i z tworzyw 
sztucznych,
Kontrola jakościowa wyrobu gotowego,
Kontakt z  dostawcami w zakresie zapewnienia zgodności 
materiałów i komponentów z wymogami jakościowymi,
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów jakościowych w 
procesie produkcyjnym,
Podejmowanie działań w celu optymalizacji procesów 
produkcyjnych,
Opracowywanie raportów i analiz jakościowych.

Zadania:

Wymagania:
wykształcenie min. średnie o profilu technicznym,
mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze jakości - 
znajomość wymagań Systemów Zarządzania ( min. ISO 9001, ISO TS ),
znajomość obsługi sprzętu kontrolno - pomiarowego,
umiejętność czytania rysunku technicznego (test sprawdzający),
dobra znajomość MS Office (Excel i Word),
zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, kreatywność, 
samodzielność, znajomość j. angielskiego.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres:kadryiplace@tiptopol.pl.

PRACA  PRZY TWORZENIU SKLEPÓW INTERNETOWYCH
Wymagania:
-wykształcenie min.średnie
- znajomość środowiska Windows, Photoshop
- mile widziana znajomość angielskiego
Zapewniamy profesjonalne szkolenie.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie cv/portfolio na mail: 
as@prestapremium.com,  tel. 609 187 677
Preferowane osoby z Biskupic i okolic. Praca od zaraz.

OGŁOSZENIE
 o wynajmie lokalu użytkowego w trybie przetargu 

ustnego ograniczonego.
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102,poz.651 tekst jednolity ze 
zmianami), Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2014r o godz.10:00 w 
siedzibie tutejszego Zakładu odbędzie się publiczny przetarg ustny 
ograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 9 o pow. 22,70 mz 
położonego przy Rynku 20 w Pobiedziskach z przeznaczeniem na usługi 
fryzjerskie.
Cena wywoławcza 900,00 zł netto miesięcznie (płatne do 10 każdego 
miesiąca). Do ceny należy doliczyć kwotę podatku VAT. 
Oprócz czynszu za wynajem pomieszczeń, Najemca jest zobowiązany do 
uiszczania opłat eksploatacyjnych  (wywóz odpadów, woda, ścieki itp.). 
Kryterium wyboru - cena 100%. Wadium w wysokości 900,00 zł płatne 
najpóźniej godzinę przed przetargiem w kasie Zakładu Komunalnego w 
Pobiedziskach sp. z o.o. ul. Poznańska 58.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie podanym przez Zakład 
nie później niż 30 dni od dnia przetargu. Umowa zawarta jest na okres 3-
ch lat. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. Informacje dotyczące przetargu otrzymać można w Zakładzie 
Komunalnym w Pobiedziskach sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 
tel.618177074. Informacji udziela :
Izabella Kucharczak i Irena Krygier. Ogłoszenie o przetargu :strona 
internetowa Zamawiającego www.zk-pobiedziska.pl, tablica ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego i UMiG, prasa lokalna.

Poz Oznacz
lokalu 
w m2

Pow.
lokalu w 
m 2

Położenie Wyposażenie
lokalu

Opis Cena
miesięczna
netto PLN

1 20/9 22,70 Rynek 20/9
62-010 Pobiedziska

Inst. elektr.
Inst. wod - kan

1 
pomieszczenie
z zapleczem 
sanitarnym.

900,00

Załącznik do ogłoszenia o wynajmie lokalu użytkowego w trybie 
przetargu ustnego ograniczonego.
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2010r Nr 102, poz.651 i zmiany) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XX/261/08 z dnia 
27.03.2008r.

Wyznaczona postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 7 
sierpnia 2014 r., w sprawie o sygn. akt: I Ns 445/14,  jako kurator spadku, 
poszukuję spadkobierców: Franciszka Piotrowskiego, 
zmarłego w dniu 10 maja 1940 r. w Stęszewku, ostatnio stale 
zamieszkałego w Stęszewku, oraz Anny Piotrowskiej, zmarłej w dniu 
28 kwietnia 1953 r. w Stęszewku, ostatnio stale zamieszkałej w 
Stęszewku. Osoby, które są spadkobiercami po wyżej wymienionych 
osobach, bądź mają informacje na temat tych osób, proszone są o 
kontakt pod nr tel. 664-126-756, lub pod adresem mailowym: 
sekretariat@kancelarialibera.pl. 

Radca prawny Izabela Libera

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunalnym w Pobiedziskach sp. 
z o.o. i Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach od dnia 1 października 2014r do dnia  14 
listopada 2014r,oraz podano do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty, 
przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.
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Roku szkolny 2014/2015 rozpoczął się od zmian w organizacji dowozów szkolnych, które mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły. Dzieci dowożone są autobusami gminnymi do szkół: w Jerzykowie, 
Biskupicach,  Pobiedziskach Letnisku i Pobiedziskach oraz do Przedszkola "Pod Świerkiem" w Biskupicach. 

Mieszkańcy mogą podróżować autobusami szkolnymiMieszkańcy mogą podróżować autobusami szkolnymi

Zajęcia świetlicowe 
w placówkach 
oświatowych

Zajęcia świetlicowe 
w placówkach 
oświatowych

W rozpoczętym roku szkolnym 2014/2015 we 
wszystkich placówkach oświatowych zorganizowano 
zajęcia świetlicowe dla dzieci rodziców pracujących 
oraz uczniów dojeżdżających do szkół. Z roku na rok 
wzrasta liczba dzieci korzystających z tej formy zajęć. 
Wstępna analiza  potwierdza, że  opieką świetlicową 
objęte są dzieci  klas I-III, a szczególnie dużą grupę 
stanowią sześciolatki i siedmiolatki.  

Szkoły przygotowały ciekawą ofertę edukacyjną, która ma przede 
wszystkim uatrakcyjnić pobyt dzieci w świetlicy,  realizują zajęcia 
artystyczne, plastyczne, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz 
zajęcia na świeżym powietrzu.  

Czas godzin otwarcia  został dostosowany do czasu pracy rodziców 
i w chwili obecnej  placówki  realizują opiekę świetlicową w  
następujących godzinach :
Szkoła w Węglewie: od 7:20 do 15:30
Szkoła we Wronczynie: od 11:55-15:40
Szkoła w Biskupicach: od 7:00 do 17:00
Szkoła w Jerzykowie: od 7:00 do 17:00
Szkoła w Pobiedziskach Letnisku: od 7:00 do 17:00
Szkoła w Pobiedziskach: od 7:30 do 17:00

Wolne miejsca 
w przedszkolach 

i żłobkach

Wolne miejsca 
w przedszkolach 

i żłobkach

Placówki publiczne Wolne miejsca

Pomarzanowice 4

„Ślimaczek”  4

O/przedszkolny w ZS Wronczyn 2

Placówki niepubliczne

 
„Krasnal”

 

12

„Junior”

 

14

„Nasze Przedszkole” 8

RAZEM

Żłobki i kluby dziecięce

Klub Malucha ”Krasnal” 2

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do placówek 
przedszkolnych w gminie Pobiedziska. Po rozpoczęciu 
zajęć, w niektórych placówkach pozostają wolne miejsca - 
w sumie 44 miejsca w przedszkolach i 2 miejsca w żłobku. 

Największym naszym osiągnięciem jest fakt objęcia edukacją 
przedszkolną ponad 90% dzieci w wieku przedszkolnym 
zamieszkujących naszą gminę.  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom  i 
potrzebom edukacyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska  
zdecydował o utworzeniu dodatkowych dwóch oddziałów publicznych 
w przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną na terenie  miasta 
Pobiedzisk.  

44
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Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

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

tel. 61 81 54 076

(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)

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

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 1
tj. Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko 
st.sierż. Dawid Kędzierski

tel. 519 064 539

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.)

WAŻNE TELEFONY

kom. 784-112-067

www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl, promocja@pobiedziska.pl

 w Pobiedziskach w PobiedziskachCOMENIUS 

Leszek Pawlikowski wicedyrektor ZS w Pobiedziskach
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Szansa na więcej „ELFÓW” 
i obwodnicę w Pobiedziskach

Szansa na więcej „ELFÓW” 
i obwodnicę w Pobiedziskach

- Panie Marszałku, skąd pomysł na utworzenie spółki o nazwie 
Koleje Wielkopolskie?
Koleje Wielkopolskie jako spółka zostały powołane w 2009 roku. 
Operacyjnie spółka zaczęła działać w 2011 roku. Głównym motywem 
do jej utworzenia była świadomość Zarządu Województwa, że kolej 
jest bardzo ważnym elementem infrastruktury transportowej 
naszego województwa oraz fakt, że dotychczasowi przewoźnicy nie 
byli w stanie zagwarantować nam racjonalnego wykorzystania 
bardzo dużych kwot pieniędzy jakie samorząd województwa 
przeznacza na przewozy kolejowe. Dodatkowo zaczęły masowo 
docierać do nas głosy rosnącego niezadowolenia mieszkańców ze 
świadczonych usług przewozowych przez Polskie Koleje Państwowe . 
Postawiliśmy sobie konkretny cel - bezpieczna i komfortowa podróż 
pociągami o wysokim standardzie. 
- Udało się osiągnąć postawione sobie cele?
Zdecydowanie tak. Myślę, że odczuwają to również mieszkańcy gminy 
Pobiedziska, którzy jako jedni z pierwszych mają możliwość 
korzystania z bardzo nowoczesnych, szybkich, ale bezpiecznych 
pociągów jakimi są ,,ELFY". Rozmawiałem z około 20 osobami na 
dworcu w waszym pięknym miasteczku i wszyscy chwalili komfort 
podróży w cichych i klimatyzowanych wagonach. Słuchałem tych 
opinii z dużą satysfakcją, umocniły mnie w przekonaniu, że jest to 
właściwy kierunek rozwoju przewozów kolejowych. Poza tym 
konkurencyjnej PKP podnosimy wysoko poprzeczkę.  Do tej pory na 
zakup taboru kolejowego samorząd wojewódzki wydał 500 mln zł. 
Połowa tych środków pochodziła z funduszy europejskich, a reszta z 
budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Są to ogromne 
kwoty, ale było warto.   
-Panie Marszałku, czy w takim razie mieszkańcy naszej gminy 
mogą liczyć na zwiększenie liczby tak bardzo lubianych przez 
wszystkich ,, ELFÓW''?
Planujemy dalej rozwijać ilość połączeń z Poznania do Gniezna, zatem 
mieszkańcy gminy Pobiedziska mogą liczyć w najbliższych latach na 
coraz większą liczbę nowych pociągów i dogodnych połączeń. 
Docelowo chcielibyśmy, aby co 30 minut kursował szybki i wygodny 
pociąg. Inaczej trudno mówić o rozwoju aglomeracji poznańskiej. 
Komunikacja, wspólny rynek pracy, dostęp do szkół, instytucji kultury 
i usług musi być jak najlepszy. Jednym z najważniejszych czynników 
umożliwiających realizację tych założeń jest transport publiczny. 
Wiem, że burmistrz czyni starania w celu uruchomienia tzw. 
komunikacji poprzecznej, polegającej na dowożeniu mieszkańców z 
mniejszych miejscowości autobusami lub busami do stacji kolejowych 

w Pobiedziskach i Biskupicach. To bardzo dobry kierunek myślenia, 
jednak musi być to system zintegrowany z innymi samorządami. Liczę 
na to, że włączy się w to powiat poznański. Dworce i przystanki, 
zaopatrzone w monitorowane parkingi mają stać się ważnymi 
punktami na mapie Wielkopolski. Wtedy będziemy mogli mówić o 
pełnym sukcesie. Wspólnie musimy dążyć do tego, aby mieszkańcy 
wsi nie byli wykluczeni,  mieli takie same możliwości dojazdu do 
szkoły czy do pracy tak samo, jak mieszkańcy Pobiedzisk. 
-Panie Marszałku, muszę jednak trochę ponarzekać. Mimo 
wielkiej poprawy komfortu podróżowania,  są sytuacje, gdzie 
ludzie podróżują w ogromnym tłoku, żeby nie powiedzieć ścisku. 
Czy jest szansa na szybką poprawę tej sytuacji?
Mamy świadomość, że jest tych pociągów za mało. Ale co by się działo, 
gdyby nie było nas w Wielkopolsce i podróżni mieliby do dyspozycji 
stary i bardzo wyeksploatowany tabor należący do PKP? Wielkie 
nadzieje pokładamy w Nowej Perspektywie Finansowej 2014 - 2020. 
Jako Wielkopolanie potrafimy pozyskiwać środki. Do naszego 
województwa wpłynęło bardzo dużo pieniędzy. Gmina Pobiedziska 
ma również spore sukcesy na tym polu.Wiem, że zrealizowano tutaj 
inwestycje o wartości prawie150 mln zł, z czego połowa pochodziła z 
funduszy europejskich. Robi to wrażenie nie tylko w statystykach, ale 
przekłada się realnie na podnoszenie poziomu jakości życia 
mieszkańców. W najbliższych latach planujemy wydać na zadania 
związane transportem kolejowym ok. 194 mln EURO, z czego aż 70 
mln EURO tylko na zakup bardzo nowoczesnych pociągów. To oznacza, 
że podróżni na wielu trasach naszego województwa będą jeździli 
wygodnie i bez niepotrzebnych stresów. 



19
nr 198 * PAŹDZIERNIK 2014

www.pobiedziska.plwww.pobiedziska.plWYDARZENIA

Nie należy zapominać również, że Koleje Wielkopolskie w swych 
zasobach posiadają nie tylko nowe pociągi. Często logo naszego 
przewoźnika można zobaczyć na starszym taborze, ale bardzo 
starannie wyremontowanym. Wszystko po to, by usługi świadczone 
przez Koleje Wielkopolskie były na wysokim poziomie. 
- Panie Marszałku, z polityki rozwoju transportu kolejowego 
jesteśmy zadowoleni. Mam pytanie dotyczące transportu 
drogowego. Czy Pana zdaniem, Pobiedziska mają szansę na 
d o f i n a n s o w a n i e  z  f u n d u s z y  e u r o p e j s k i c h  b u d o w y  
bezkolizyjnego wiaduktu i budowę obwodnicy miasta z 
prawdziwego zdarzenia łączącej drogę nr 5 z drogą powiatową 
w kierunku Kostrzyna? Mamy przygotowany grunt i pomysł 
z o s t a ł  w p i s a n y  w  s t u d i u m  z a g o s p o d a r o w a n i a  
przestrzennego. To jedno z ważniejszych zadań na najbliższe 

lata dla Pobiedzisk. 
Temat ten w rozmowach z Panem Burmistrzem poruszaliśmy 
kilkakrotnie. Wydaje mi się, że to jest niezbędne dla zachowania 
bezpieczeństwa i płynności ruchu w Pobiedziskach. Jestem 
przekonany, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć środki w Programie 
Regionalnym, aby takie zadanie zostało zrealizowane. Tym bardziej, 
że na przejazdach kolejowych w ostatnich latach zdarzyło się kilka 
śmiertelnych wypadków. Pomimo, że projekt ten nie komunikuje 
dwóch dróg krajowych, to jednak zdecydowanie ułatwi komunikację 
w kierunku drogi ekspresowej S 5 i rozwiąże przy okazji wiele 
problemów, poprawiając znacząco jakość życia mieszkańców w 
Pobiedziskach. A na tym tak naprawdę wszystkim zależy najbardziej. 
- Dziękuję za rozmowę.

Redakcja 

Uczestnicy projektu Akademia Inspiracji odbyli wycieczkę po Szlaku Piastowskim. Seniorzy zwiedzili Kościół drewniany 
w Gąsawie, odwiedzili XX Festyn Archeologiczny w Biskupinie oraz przepłynęli promem na Ostrów Lednicki. Wyjazd był 
całkowicie bezpłatny dzięki pozyskanym funduszom z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do Akademii InspiracjiZapraszamy do Akademii Inspiracji

„Akademia Inspiracji" to cykl spotkań dla osób w wieku 60+ z terenu gminy 
Pobiedziska i nie tylko. Projekt jest swego rodzaju uniwersytetem III wieku, 
jednak nad wykładami przeważają tutaj zajęcia warsztatowe i spotkania, które 
mają przekazać seniorom wiedzę przydatną w codziennym życiu. 
Pomysłodawcą i realizatorem tego pomysłu jest pobiedziskie Stowarzyszenie 
Odnowiciel działające w partnerstwie z Gminą Pobiedziska.
W minionym miesiącu dla uczestników Akademii Inspiracji zorganizowano 
także spotkanie z klasyfikatorem grzybów, który uczył, jak odróżnić jadalne 
grzyby od trujących. Odbyły się też warsztaty z asertywności, podczas których 
psycholog doradzał, jak walczyć z nieuczciwymi akwizytorami. Na kolejne 
zajęcia zapraszamy nie tylko seniorów, ale wszystkie osoby zainteresowane 
tematyką organizowanych spotkań:

Pobiedziska Nordic Walking TeamPobiedziska Nordic Walking Team
Nordic Walking Team składający się z 7 pań 

reprezentował Gminę Pobiedziska na zawodach w Śremie 
podsumowujących Puchar Wielkopolski w Nordic Walking. 

4 października, godz. 8.00 - Rajd Turystyczny Pieszo-Rowerowy, start 
rajdu poprzedzony zostanie wykładem w auli szkoły "Parki krajobrazowe 
w gminie Pobiedziska", meta nad Jeziorem Brzostek;
6 października, godz. 17.00  - trening z instruktorem Nordic Walking;
13 października, godz. 17.00  - trening z instruktorem Nordic Walking;
20 października, godz. 17.00 - wykład "Atrakcje na Szlaku 
Piastowskim".

Wszystkie spotkania odbywają się w Kompleksie Sportowo-
Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach.
Aktualne informacje o Akademii Inspiracji znaleźć można na 
stronie www.akademia.pobiedziska.pl

.

...

Na starcie stanęło aż 166 uczestników rywalizujących ze sobą na dystansie 
5 i 10 kilometrów. Zawodniczki z Pobiedzisk: Izabela Watras, Natasza 
Łakomy, Małgorzata Kosmaczewska, Agata Majcherczak, Wioletta Płoska, 
Joanna Weinert-Dudzińska, Barbara Widelicka zdecydowały się zmierzyć z 
dłuższym dystansem. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski wręczył 
puchar za III miejsce w kat. 40-49 Małgorzacie Kosmaczewskiej 
a za II miejsce w kat. 50-59 - Joannie Weinert-Dudzińskiej. Wszystkie 
uczestniczki otrzymały pamiątkowy medal w kształcie poznańskiej pyry. 



Gminne Święto Plonów
Dożynki Latalice 2014

Gminne Święto Plonów
Dożynki Latalice 2014

 Do Latalic, gdzie odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne mimo niesprzyjającej pogody przybyło wielu mieszkańców i licznie 
zaproszonych gości, m.in. poseł Bożena Szydłowska, wice marszałek Wojciech Jankowiak oraz Marek Baumgart wice prezes 
WFOŚ i GW. W Węglewie uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Sławomira Brząkałę rozpoczęto tradycyjne święto rolników. 

Przed kościołem złożono obrzędowe wieńce 
wykonane przez gminne sołectwa. Poświęcone plony   
przewieziono w kolorowym orszaku na  teren  placu   przy 
świetlicy w Latalicach, gdzie Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty   
wykonał tradycyjny obrzęd dożynkowy. Starostami 
dożynek byli Renata Malczewska i Wojciech Grzybowski, 
którzy na scenie wręczyli bochen chleba gospodarzom - 
burmistrzowi M.Podsadzie oraz przewodniczącej Rady 
Miejskiej  Gminy Pobiedziska D. Nowackiej. 
Po przemówieniach podzielono owoc tegorocznych 
plonów pomiędzy przybyłymi mieszkańcami gminy i 
gośćmi. W części artystycznej  jako pierwsze na scenie 
zaprezentowały się dzieci ze szkoły z Węglewa. 
Z  programem   rozrywkowym wystąpiły:  Zespół i Kapela 
Wiwaty, Studio Piosenki, Chór Melodia i Pobiedziska 
Orkiestra Dęta działające przy Ośrodku Kultury, Kabaret 
AFERA oraz Zespół Modesta Pastiche. Bardzo gorąco 
publiczność przyjęła koncert gwiazdy Dożynek  Zespołu 
MIG, który zaprezentował swoje największe przeboje.  
Przez cały dzień wystawiały się także liczne stoiska 
gastronomiczne i artystyczne , a na najmłodszych czekały 
dmuchane zamki. Całość zakończyła zabawa taneczna z 
zespołem   GESCHAFT.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom i 
gościom, którzy uczestniczyli w uroczystościach 
dożynkowych w Latalicach. Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom Sołectw za przygotowanie wieńców 
dożynkowych, a sponsorom za okazaną pomoc rzeczową i 
finansową. Szczególne podziękowania kierujemy do 
organizatorów, którzy przez wiele miesięcy, z wielkim 
zaangażowaniem i poświęceniem przygotowywali 
tegoroczne dożynki. 


