
24 maja 2010 r.

Nr 167

Jeżeli los powodzian nie jest Ci obojętny, 
możesz zadeklarować swoją pomoc pod telefonem 61 89 77 103 

lub osobiście (Biuro Obsługi Interesanta UMiG – p. Gabriela Purol). 
Osobom, które już są gotowe wesprzeć finansowo powodzian podajemy 

numer subkonta utworzonego przez Gminę Pobiedziska pod hasłem 
„Pomoc dla powodzian”

05 9044 0001 0010 0000 3942 0093 PGBS Pobiedziska, 
Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska.

         Burmistrz M. Podsada
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Dochody i przychody gminy Pobiedziska 
w 2009 roku, czyli suma pieniędzy, 
które gmina i podległe jej jednostki  
otrzymały, pozyskały lub pożyczyły
I. Struktura dochodów (tabela i wykres nr 1)

Rodzaje dochodów gminy Pobiedziska
w 2009 r.

Dochody gminy Pobiedziska 
w 2009 r. (zł)

Subwencje 11 960 911,00

Dochody własne z tytułu podatków 
i opłat lokalnych 14 024 208,02

Dochody własne – udziały w podatkach 
odprowadzanych do budżetu państwa 8 919 455,46

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe 7 055 650,01

Razem 41 960 224,49

16,82%
21,26%

33,42%

28,51%

subwencje
dochody własne
dochody własne – udziały w podatkach
dotacje i inne środki pozabudżetowe

II. Dochody i przychody razem w 2009 r. (tabela i wykres nr 2)
Wszystkie dochody (tabela nr 1) + przychody (środki z pożyczek i kredytów oraz wolne środki z 2008 r.) dają kwotę 

50 930 465,92 zł, którą samorząd gminy pozyskał na realizację zadań ustawowych

Budżet gminy na 2009 r.: 
dochody + przychody

Dochody + przychody 
(zł)

Wszystkie dochody gminy Pobiedziska 41 960 224,49

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów 7 350 000,00

Przychody – wolne środki z 2008 r. 1 620 241,43

Razem 50 930 465,20

82,39%

3,18%

14,43%

dochody
pożyczki i kredyty
wolne środki z 2008 r.

Największą pozycję po stronie dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu opłat i podatków lokalnych oraz 
udziałów w podatkach odprowadzanych do budżetu państwa.

Środki z pożyczek i kredytów stanowiły 14,43% wszystkich środków finansowych pozyskanych przez gminę Pobiedzi-
ska w 2009 r, tym samym wskaźnik ogólnego zadłużenia gminy na koniec minionego roku budżetowego wyniósł 26,45%, 
przy maksymalnym – dopuszczalnym dla samorządów wynoszącym 60 %.

III. Wykonanie dochodów w stosunku do uchwalonego budżetu (tabela i wykres nr 3)
Wykonanie dochodów gminy Pobiedziska w 2009 r. w stosunku do planu dochodów gminy uchwalonego na sesji Rady 

Miejskiej w dniu 18 grudnia 2008 r.

Rodzaje dochodów gminy Pobiedziska 
w 2009 r.

Plan dochodów gminy 
na 2009 r. (zł)

Wykonanie dochodów gminy
za 2009 r. (zł)

Różnice
 (zł)

Subwencje 11 747 465,00 11 960 911,00 + 213 446,00

Dochody własne – udziały w podatkach od-
prowadzanych do budżetu państwa 9 810 618,00 8 919 455,46 – 891 162,54

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe oraz docho-
dy własne z tytułu podatków i opłat lokalnych 19 465 979,00 21 079 858,03 + 1 613 879,03

Razem 41 024 062 , 00 41 960 224,49 + 936 162,00

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 8 086 935,00 7 350 000,00 – 736 935.00
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3,18%

Coraz większą rolę w kształtowaniu budżetu gminy od-
grywają dochody własne z tytułu podatków lokalnych oraz 
środków unijnych i różnych dotacji ze źródeł krajowych. Ich 
skuteczne pozyskiwanie w 2009 r. (wzrost o 1 613 879,03 zł) 
pozwoliło na obniżenie planowanego poziomu zadłużenia 
gminy o 736 935 zł oraz zrekompensowanie mniejszych 
wpływów (obniżenie o 891 162,54 zł) z tytułu udzia-
łów w podatkach odprowadzanych do budżetu państwa 
oraz braku planowanego wpływu środków w wysokości 
1 011 624 zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Cen-
trum Edukacyjno-Sportowego w Pobiedziskach. Na dzień 
31.12.2009 r. gminie pozostały wolne środki w wysokości 
370 389,90 zł, które zasiliły budżet 2010 r.

IV. Obciążenie podatkowe mieszkańca gminy Pobiedziska w stosunku do średniej krajowej  (tabela i wykres nr 4)
Wskaźnik G wszystkich dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców ustalany corocznie dla każdej gminy 

przez Ministerstwo Finansów przed uchwaleniem przez nią budżetu (obliczany na podstawie danych z 31grudnia rozli-
czonego roku budżetowego)

Liczba mieszkańców 15 942 16 214 16 464 16 896 17 211

Lata 2006 (31.12.2004 r.) 2007 (31.12.2005 r.) 2008 (31.12.2006 r.) 2009 (31.12.2007r.) 2010 (31.12.2008 r.)

Gmina Pobiedziska 710,15 zł 783,65 zł 893,38 zł 1072,78 zł 1155,83 zł

Kraj 793,45 zł 866,72 zł 954,74 zł 1119,20 zł 1210,61 zł

Różnica w stosunku do 
średniej krajowej

– 83,30 zł 
wzrost

– 83,07 zł 
wzrost

– 61,36 zł 
wzrost

– 46,42 zł 
wzrost

– 54,78 zł 
spadek

plan
wykonanie

Pobiedziska
Kraj

Obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Pobie-
dziska utrzymują się poniżej średniej krajowej.

V. Dochody gminy Pobiedziska w latach 2006–2009 (tabela i wykres nr 5)

Lata Dochody 
(zł)

Zmiany 
w dochodach 

między latami

Różnice 
(zł)

2006 33 574 646 2005–2006 + 4 595 610

2007 38 240 789 2006–2007 + 4 666 143

2008 41 509 762 2007–2008 + 3 268 973

2009 41 960 224 2008–2009 + 450 462

2010 45 256 645 2009–2010 + 3 296 421

Największy wzrost dochodów gminy nastą-
pił na przełomie lat 2006–2007 (+4 666 143 zł), 
najniższy w kryzysowym roku 2009 (+450 462 zł). 
Plan na 2010 mimo prognozowanego przez MF 
spadku obciążeń podatkowych na jednego miesz-
kańca gminy w stosunku do średniej krajowej 
(Tabela nr 4) zakłada znaczny wzrost dochodów, 
o kwotę 3 296 421 zł.

dochody w zł
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Wydatki i rozchody gminy Pobiedziska 
w 2009 r., czyli na co i ile samorząd oraz 
podległe mu jednostki wydały 50 560 076,02 zł

VI. Wydatki i rozchody gminy Pobiedziska w 2009 r. (tabela i wykres nr 6)
	 •	 wydatki	(48	531	675,98	zł)	to	środki	przeznaczone	na	bieżącą	realizację	zadań	ustawowych	i	zleconych	gminie	oraz	na	

inwestycje,
	 •	 rozchody	(2	028	400,04	zł)	to	środki	przeznaczone	na	spłaty	kredytów	i	pożyczek,
	 •	 wydatki	+	rozchody	dały	łącznie	50 560 076,02 zł środków przeznaczonych na pokrycie wszystkich wydatków i zobo-

wiązań gminy.

Rodzaje wydatków Wydatki 
(zł)

Wydatki
(%)

Wydatki + 
rozchody

(%)

Oświata i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka wychowawcza 20 231 098,00 41,69 % 40,01 %

Pomoc społeczna 
oraz pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej

5 931 794,06 12,22 % 11,73 %

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 5 234 365,16 10,79 % 10,35 %

Administracja publiczna 5 110 890,84 10,53 % 10,12 %

Transport i łączność, w tym drogi 4 279 293,15 8,82 % 8,46 %

Kultura i sport 3 762 911,20 7,75 % 7,44 %

Gospodarka mieszkaniowa 1 736 664,75 3,57 % 3,44 %

Rolnictwo i łowiectwo 1 089 945,80 2,25 % 2,16 %

Pozostałe 1 154 713,02 2,38 % 2,28 %

Razem wydatki 48 531 675,98 100,00 % xxxxxxxx

Rozchody 2 028 400,04 xxxxxxxx 4,01 %

Razem wydatki + rozchody 50 560 076,02 xxxxxxxx 100,00 %

2,25%

oświata
pomoc społeczna
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
administracja
transport i drogi
kultura i sport
gospodarka mieszkaniowa
rolnictwo
pozostałe

2,38% 3,58% 7,75%
8,82%

10,53%

10,79%

12,22%41,69%

Gmina Pobiedziska najwięcej środków przeznacza na oświatę, której koszty utrzymania nie są najtańsze. Jest to wynik 
polityki społecznej Rady Gminy, która zakłada utrzymanie wszystkich placówek oświatowych, ze względu na ich ogrom-
ną rolę kulturotwórczą i środowiskową. W związku z tym objęto każdą z nich programami: termomodernizacji, budowy 
placów zabaw, sal gimnastycznych i boisk szkolnych oraz remontów i to niezależnie od tego, czy są to szkoły wiejskie czy 
miejskie, małe czy duże, tanie czy drogie.

VII. Wydatki bieżące, rozchody i inwestycje w budżecie 2009 r. (tabela i wykres nr 7)

Wydatki bieżące, rozchody i inwestycje 
w 2009 r.

Wydatki bieżące, rozchody i inwestycje 
w 2009 r. (zł)

Wydatki bieżące 36 172 429,93

Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek 2 028 400,04

Inwestycje 12 359 246,05

Razem 50 560 076,02

wydatki bieżące
rozchody
inwestycje

24,44%

71,54%

4,01%

Prawie 25 % finansowych środków publicznych, którymi dysponowały 
w 2009 r. władze samorządowe gminy zostało przeznaczonych na inwe-
stycje.

INFORMACJE UMiG
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VIII. Wykonanie wydatków w stosunku do uchwalonego budżetu (tabela i wykres nr 8)
Wykonanie wydatków gminy Pobiedziska w 2009 r. w stosunku do pierwotnego planu wydatków gminy uchwalonego 

na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2008 r.

Rodzaje wydatków Plan wydatków (zł) Wykonanie wydatków (zł) Różnice (zł)

Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza 18 819 293,00 20 231 098,00 + 1 411 805,00

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 6 145 425,00 5 931 794,06 - 213 630,00

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 5 733 404,00 5 234 365,16 - 499 038,84

Administracja publiczna 5 858 323,00 5 110 890,84 - 747 432,16

Transport i łączność, w tym drogi 4 536 800,00 4 279 293,15 - 257 506,85

Kultura i sport 2 041 480,00 3 762 911,20 + 1 721 431,20

Gospodarka mieszkaniowa 1 894 077,00 1 736 664,75 - 157 412,25

Rolnictwo i łowiectwo 728 891,00 1 089 945,80 + 361 054,80

Pozostałe 1 284 904,00 1 154 713,02 - 130 190,98

Razem wydatki 47 042 597,00 48 531 675,98 + 1 489 078,98

w tym inwestycje 11 642 944,00 12 359 246,05 + 716 302,05

Mimo konieczności 
poczynienia oszczędności 
na niektórych wydatkach 
bieżących, gmina zwięk-
szyła ogólne wydatki bu-
dżetowe (+1 489 078,98    zł), 
a w szczególności na za-
dania inwestycyjne, które 
były wsparte dodatkowo 
pozyskanymi środkami 
zewnętrznymi, krajowymi 
i unijnymi.

IX. Wydatki na inwestycje, oświatę oraz administrację w roku 2009 w stosunku do lat 2006–2008 (tabela i wykres nr 9)

Lata 2006 2007 2008 2009

Inwestycje (zł) 6 322 896 7 706 238 7 966 739 12 359 246

Oświata (zł) 13 150 990 14 241 392 15 680 191 20 231 098

Administracja (zł) 4 119 969 4 568 287 4 845 704 5 110 891

W ciągu czterech lat wydatki na 
oświatę wzrosły o 7 080 108 zł, na in-
westycje o 6 036 350 zł, a na admini-
strację o 990 922 zł.

plan
wykonanie

inwestycje
oświata
administracja

INFORMACJE UMiG



NR 167 ∗ MAJ 20106

X. Wydatki na pomoc społeczną, transport i drogi, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz kulturę i sport 
w stosunku do lat 2006–2008 (tabela i wykres nr 10)

Lata 2006 2007 2008 2009

Pomoc społeczna (zł) 5 840 806 5864966 5575280 5360085

Transport i drogi (zł) 2 924 753 4 510 685 4 601 019 4 279 293

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (zł) 3 249 069 2 797 031 4 737 468 5 234 365

Kultura i sport (zł) 1 085 907 1 307 231 2 314 396 3 762 911

W ciągu czterech minionych lat 
wydatki: na pomoc społeczną spa-
dły o 480 721 zł, na drogi wzrosły 
o 1 354 540 zł, na gospodarkę komunal-
ną (w tym budowa kanalizacji) wzro-
sły o 1 985 296 zł, na kulturę i sport 
wzrosły, głównie dzięki inwestycjom 
o 2 677 004 zł.

XI. Wydatki na jednego mieszkańca gminy w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów obciążenia po-
datkowego mieszkańca gminy Pobiedziska. (tabela i wykres nr 11)

Lata 2006 2007 2008 2009 Plan na 2010

Liczba mieszkańców
(na dzień)

15 942 
(31.12.2004 r.)

16 214 
(31.12.2005 r.)

16 464 
(31.12.2006 r.)

16 896 
(31.12.2007 r.)

17 211 
(31.12.2008 r.)

Wydatki gminy ogółem (zł) 35 451 768 zł 39 050 821 zł 41 400 197 zł 48 531 676 58 483 157 zł

Rzeczywiste wydatki na jednego 
mieszkańca gminy Pobiedziska (zł) 2 223,79 zł 2 408,46 zł 2 514,58 zł 2 872,37 zł 3 398,01 zł

Wydatki na jednego mieszkańca w okresie od 2006 r. do 2009 r. wzrosły o 648,58 zł. W przypadku pełnego wykonania 
planu wydatków w 2010 r. wydatki na 1 mieszkańca wzrosną w stosunku do 2006 r. o 1174,22 zł.

pomoc społeczna
transport i drogi
gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska
kultura i sport

obciążenie podatkowe na 1 mieszkańca (w zł)
wydatki na 1 mieszkańca (w zł)

W związku z zaprezentowanymi powyżej danymi i wy-
sokimi wskaźnikami dotyczącymi wykonania dochodów 
i wydatków w 2009 r., Radni w dniu 29 kwietnia 2010 r. na 
LIV Sesji Rady jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Po-
biedziska – Michałowi Podsadzie z tytułu wykonania budżetu 
gminy za rok 2009 r. 

INFORMACJE UMiG
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OśWiaDczenie
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pobiedziska
W ubiegłorocznym kwietniowym numerze Biuletynu Pobiedziskiego złożyłem oświadczenie, że w pełni wyjaśnię 

sprawę mojej rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, poprzez nadanie jej biegu procesowego. Pod koniec 
marca tego roku otrzymałem dokument z IPN stwierdzający, że oświadczenie lustracyjne złożone przeze mnie 7.12.2007 r. 
jest zgodne z prawdą.

Z wyrazami szacunku
Michał Podsada

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Informacja przekazana przez prokuratora Biura Lustracyjnego 
Oddziałowej Komisji Ścigania Instytutu Pamięci Narodowej w Po-
znaniu oznacza zgodnie z treścią art.52e ust. 4 ustawy z dnia z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016), 
że prokurator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura 
lustracyjnego składa wniosek do sądu o wszczęcie postępowania lustra-
cyjnego albo powiadamia osobę, na której ciążył obowiązek złożenia 
oświadczenia, o braku podstaw do złożenia takiego wniosku. Skoro 
prokurator nie złożył do sądu lustracyjnego wniosku o wszczęcie po-
stępowania lustracyjnego wobec p. Michała Podsady oznacza, że brak 
jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że p. Michał Podsada był taj-
nym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa w ro-
zumieniu ustawy, a tym samym do kwestionowania prawdziwości jego 
oświadczenia lustracyjnego.

Roman Wróbel
Adwokat, Pełnomocnik Michała Podsady

Mieszkańcy Sołectwa Góra serdecznie dziękują Radnemu Jarosławowi 
Balcerkowi, za wszechstronną pomoc podczas usuwania skutków tegorocznej 
zimy. Bez jego zaangażowania niemożliwe byłoby utrzymanie przejezdności 
dróg w tym rejonie gminy. Do tych podziękowań dołączają się również bur-
mistrz Michał Podsada i redakcja biuletynu, która przypadkowo pominęła jego 
nazwisko w artykule „Cisza nocna, insulina…”.

Burmistrz i Radni dziękują również mieszkańcom Sołectwa Biskupice 
za wsparcie ich działań zmierzających do utrzymania miejscowej placówki 
pocztowej. Mamy nadzieję, że zgodne współdziałanie w tej sprawie zakończy 
się sukcesem i poczta pozostanie w Biskupicach.

RED.

Wieści z Rady...
Dnia 25 marca 2010 r. odbyła się LII 

sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 
Obrady otworzył przewodniczący Rady 
M. Sękowski, a burmistrz M. Podsada 
przedstawił Sprawozdanie z pracy Urzę-
du w okresie międzysesyjnym. Tematem 
sesji były: Sprawy optymalizacji oświe-
tlenia ulicznego Miasta i Gminy.

Przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa W. Wegner odczytał proto-
kół z posiedzenia Komisji, na którym 
omawiano zagadnienia dotyczące 
oświetlenia ulicznego oraz sformuło-
wano wnioski. 

Pan P. Wełnic przedstawił zreali-
zowane w 2009 i planowane do wyko-

nania w 2010 r. zadania inwestycyjne 
z zakresu oświetlenia dróg i ulic, omó-
wił obowiązujące priorytety moder-
nizacyjne oraz przy pomocy danych 
statystycznych podsumował politykę 
gminy w tym zakresie.

Radni w wyniku dyskusji uznali za 
najważniejsze zadania dla gminy: mon-

Informuje się,
że zgodnie z Zarządzeniem 

nr V/891/2010
Burmistrza Miasta i Gminy 

Pobiedziska
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pobiedziska

w dniu 4 czerwca 2010 r.
będzie nieczynny
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taż energooszczędnego oświetlenia, 
budowę oświetlenia na nowych osie-
dlach, wymianę wyeksploatowanego 
oświetlenia na rynku, inwentaryzację 
natężenia i okresu świecenia lamp 
ulicznych w celu wykrycia miejsc po-
tencjalnych oszczędności, kontrolę 
umów z energetyką oraz regulację ze-
garów astronomicznych.

Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
	 •	 wyrażenia	 zgody	 na	 zbycie	 nieza-

budowanej nieruchomości grunto-
wej w drodze przetargu położonej 
w Biskupicach,

	 •	 zmiany	uchwały	Nr	XXXVIII/421/ 
2009 Rady Miejskiej Gminy Po-
biedziska z dnia 29 maja 2009 r. 
w sprawie: określenia zasad sprze-
daży lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność Gminy Pobiedziska,

	 •	 ustalenia	opłat	za	miejsca	grzebalne	
na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Leśnej w Pobiedziskach,

	 •	 określenia	 górnych	 stawek	 opłat	 po-
noszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,

	 •	 zmiany	 wykazu	 zadań	 inwestycyj-
nych na lata 2008–2015,

	 •	 zmiany	uchwały	budżetowej	gminy	
Pobiedziska na 2010 r.,

	 •	 przekazania	 środków	 finansowych	
dla Policji.
Podczas sesji Burmistrz wraz 

z Przewodniczącym Rady i Przewodni-
czącym Rady Sportu Edwardem Gołę-
biewskim uhonorowali 13 sportowców 
z gminy Pobiedziska nagrodami za 
wybitne osiągnięcia sportowe w 2009 r. 
(szczegółowe informacje na ten temat 
w artykule 13 z 34 najlepszych).

Dnia 29 marca 2010 r. odbyła się 
LIII Nadzwyczajna sesja, na której pod-
jęto uchwałę w sprawie: nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Pobiedziska roku 2011 środków 
stanowiących fundusz sołecki.

Dnia 29 kwietnia 2010 r. odbyła się 
LIV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobie-
dziska. Obrady otworzył przewodniczący 
Rady M. Sękowski, a burmistrz M. Pod-
sada przedstawił sprawozdanie z pracy 
urzędu w okresie międzysesyjnym.

Tematem sesji było: Rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Pobiedziska za 2009 r.

Burmistrz omówił sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2009 r. Za-
twierdzony	na	XXX	Sesji	Rady	Miej-
skiej Gminy Pobiedziska w dniu 18 
grudnia 2008 roku budżet Gminy na 
2009 rok wynosił:
dochody – 41 024 062 zł, 
wydatki – 47 042 597 zł.

Plan budżetu Gminy Pobiedziska 
po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 
roku wynosił:
dochody – 44 140 485 zł, 
wydatki – 51 042 326 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku 
rzeczywiste
dochody wyniosły 41 960 224,49 zł 
(95,06% zakładanego planu),
wydatki 48 531 675,98 zł 
(95,08% zakładanego planu).

Zgodnie z planowanymi na rok 
2009 przychodami uzyskaliśmy pożycz-
ki i kredyty: z WFOŚiGW w Poznaniu 
na budowę sieci kanalizacyjnej na ul. 
Kostrzyńskiej, Poznańskiej i Radosnej 

– 550 000 zł, z BGK w Poznaniu na 
sfinansowanie deficytu – 3 000 000 zł, 
z PGBS w Pobiedziskach na sfinanso-
wanie deficytu 3 800 000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu uzy-
skanych, wykorzystanych, umorzo-
nych i spłaconych pożyczek i kredy-
tów na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 
11 098 376 złotych co stanowiło 26,45% 
uzyskanych przez gminę dochodów 
w roku budżetowym 2009.

Pełniąca obowiązki skarbnika gminy 
Bożena Majcherczak przedstawiła rad-
nym prezentację dotyczącą struktury wy-
datków i dochodów budżetu Gminy Po-
biedziska w latach 2006–2009, a następnie 
odczytała uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu z dnia 16 kwietnia 2010 r. wyra-
żającą pozytywną opinię o przedłożonym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobie-
dziska sprawozdaniu z wykonania budże-
tu za 2009 r. Po jej wystąpieniu głos zabrał 
zastępca przewodniczącego Komisji Re-

15.03.2010 r.
♦ Komisji Ochrony Środowiska – opi-

niowanie projektu uchwały, rozpa-
trywanie wniosków,

♦ Komisji Rewizyjnej – sprawy 
absolutorium,

♦ Komisji Bezpieczeństwa – sprawy 
oświetlenia ulicznego,

18.03.2010 r.
♦ Komisji Rozwoju – opiniowanie 

wniosków, projektów uchwał, 
sprawy bieżące,

22.03.2010 r.
♦ Komisji Rewizyjnej – sprawy 

absolutorium,
♦ Komisji Spraw Socjalnych – 

sprawy bieżące, rozpatrywanie 
wniosków,

24.03.2010 r.
♦ Komisji Budżetu – opiniowanie 

projektów uchwał,
25.03.2010 r.

♦ LII – sesja Rady Miejskiej Gmi-
ny Pobiedziska,

29.03.2010 r.
♦ Komisji Oświaty – sprawy bieżące,
♦ LIII – Nadzwyczajna sesja Rady 

Miejskiej Gminy Pobiedziska,

KaLenDaRiUM

08.04.2010 r.
♦ Komisja Rewizyjna – sprawy 

absolutorium,

12.04.2010 r.
♦ wspólne Komisji Rozwoju  

i Bezpieczeństwa,

13.04.2010 r.
♦ Komisji Ochrony Środowiska

22.04.2010 r.
♦ Komisji Rozwoju – sprawy or-

ganizacji letnich imprez, opi-
niowanie wniosków oraz pro-
jektów uchwał,

♦ Komisji Spraw Socjalnych – roz-
patrywanie wniosków,

27.04.2010 r.
♦ Komisji Oświaty – sprawy bie-

żące,

28.04.2010 r.
♦ Komisji Budżetu – opiniowanie 

projektów uchwał na sesję,

29.04.2010 r.
♦ LIV sesja Rady Miejskiej Gmi-

ny Pobiedziska.

Odbyły się posiedzenia:

WIEŚCI Z RADY
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Po kilkumiesięcznej modernizacji 
w puszczykowskim szpitalu otwarto 
Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz 
Oddział Chirurgii Ogólnej i Neuro-
chirurgii. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański oraz Ewa Wieja, Prezes Zarzą-
du Szpitala. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. posłowie na Sejm Waldy Dzi-
kowski i Arkady Fiedler, Członek Za-
rządu Powiatu Poznańskiego Ewa Dalc 
oraz wójtowie i burmistrzowie gmin 
powiatu poznańskiego. Poświęcenia 

nowe inwestycje 
w puszczykowskim szpitalu

nowych oddziałów dokonał Bp Marek 
Jędraszewski.

Dzięki przeprowadzonym pracom 
Zakład Diagnostyki Obrazowej może się 
dziś pochwalić nie tylko komfortowymi 
salami, ale przede wszystkim nowocze-
snym sprzętem, w tym 16 rzędowym to-
mografem komputerowym oraz dwoma 
aparatami RTG ze stojakami do zdjęć 
odległościowych. Koszt samych urządzeń 
wyniósł 3,5 mln złotych, z czego 75% 
środków pozyskano z Unii Europejskiej 
a 25% to udział własny Szpitala.

Ruszył również 36-łóżkowy Oddział 
Chirurgii Ogólnej i Neurochirurgii, na 
którego modernizację przeznaczono po-
nad 2 mln 160 tys. zł. Na pacjentów cze-
kają komfortowe sale z telewizorem i kąci-
kiem sanitarnym, sala zabiegowa oraz sala 
wybudzeń, która graniczy bezpośrednio 
z pokojem pielęgniarek. Podczas remontu 
nie zapomniano także o nowoczesnej dy-
żurce oraz pokojach przeznaczonych dla 
personelu medycznego.

Otwarcie zmodernizowanych od-
działów to już kolejna tak duża inwestycja 
puszczykowskim Szpitalu, którego orga-
nem zarządzającym jest Powiat Poznań-
ski. W 2008 roku uroczyście zainauguro-
wano tam działanie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego, uważanego przez specjali-
stów za najlepiej wyposażony w regionie. 
Jak podkreśla Starosta Poznański – Szpi-
tal w Puszczykowie to jednostka szcze-
gólnie istotna, gdyż właśnie tam trafiają 
chorzy nie tylko z powiatu poznańskiego, 
ale także z innych części regionu. Dlatego 
też, naszym nadrzędnym celem jest za-
pewnienie zarówno wysokiej jakości jak 
i komfortowych warunków leczenia.

M. Dorna
Gabinet Starosty

wizyjnej K. Krygier, który przedstawił po-
zytywne opinie KR w sprawie wykonania 
budżetu na 2009 r. i w sprawie wniosku 
o udzielenie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Pobiedziska. Wiceprze-
wodnicząca rady D. Nowacka odczytała 
pozytywną uchwałę Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 
KR w sprawie udzielenia absolutorium 
burmistrzowi za 2009 r.

Po ich przedstawieniu wywiązała się 
dyskusja, podczas której burmistrz wraz 
z panią B. Majcherczak udzielali wyja-
śnień na zapytania radnych. Po jej za-
kończeniu przewodniczący rady odczy-
tał treść uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium burmistrzowi. W wyniku 
głosowania Uchwała nr LIV/524/10 
została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady w imieniu 
swoim i Radnych oraz obecnych gości 
pogratulował burmistrzowi oraz podzię-
kował pani B. Majcherczak za ogromny 
wkład pracy, jaki włożyła w pełnienie obo-
wiązków zastępcy skarbnika. Burmistrz 
M. Podsada, podziękował współpracow-
nikom, dyrektorom jednostek, sołtysom, 
a w szczególności radnym, za bardzo do-
brą całoroczną współpracę, która zaowo-
cowała konkretnymi wynikami i mimo 
ubiegłorocznego kryzysu przyspieszeniem 
dalszego rozwoju gminy Pobiedziska.

Ponadto podjęto uchwały w spra-
wach:

	 •	 uchylenia	 uchwały	 nr	 XXXV/ 
/411/2009 z dnia 26 marca 2009 r. 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia częściowej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie drogi kra-
jowej i torów kolejowych na wschód 
od Pobiedzisk,

	 •	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	
w 2010 r. dla Powiatu Poznańskie-
go w zakresie partycypacji w kosz-
tach funkcjonowania Filii Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu na terenie gminy 
Pobiedziska,

	 •	 zmiany	uchwały	budżetowej	Gmi-
ny Pobiedziska na 2010 rok.

KRÓT KO Z POWIAT U
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Czy łatwo załatwić sprawę w Wy-
dziale Komunikacji i Transportu? 
Jak przedstawia się budżet powiatu 
w 2010 r.? Na co mogą liczyć pacjenci 
szpitala w Puszczykowie? To tylko nie-
które z tematów pierwszego odcinka 
nowego magazynu samorządowego. Od 
połowy marca program można obejrzeć 
w Internecie. Wystarczy odwiedzić stro-
nę internetową powiatu poznańskiego 
www.powiat.poznan.pl i kliknąć na ba-
ner widoczny pod mapą.

Umowa o dofinansowanie nowego 
projektu „Renowacja i konserwacja zbio-
rów tyflologicznych SOSW dla Dzie-
ci Niewidomych w Owińskach celem 
utworzenia stałej ekspozycji wystawien-
niczej” realizowanego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013 została 
podpisana 29 marca br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim przez Jana Grabkowskiego 
Starostę Poznańskiego, Tomasza Łubiń-
skiego Wicestarostę Poznańskiego i Re-
natę Ciurlik Skarbnika Powiatu.

Całkowity koszt projektu to 
187 137,00 zł, zaś dofi-
nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego wyniesie 
85 495,90 zł. Projekt re-
alizowany jest wspólnie 
przez Powiat i Stowarzy-
szenie Pomocy Niewido-
mym i Słabowidzącym 
Absolwentom Ośrodka 
Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach. 
Przedmiotem projektu 
jest renowacja i konser-

„Prosto z powiatu poznańskiego – 
Telewizyjny Magazyn Samorządowy 
Powiatu Poznańskiego”

Wykorzystanie technologii trans-
misji strumieniowej video umożliwi 
widzom obejrzenie kolejnych odcin-
ków bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową. Bowiem nowe i archiwal-
ne wydania programu będą dostępne 
o każdej porze dnia i nocy.

Magazyn promuje powiat poznań-
ski i jego gminy, zarówno w środowisku 
lokalnym, jak i na zewnątrz. Ukazuje 
działalność samorządu lokalnego, jego 
osiągnięcia, plany inwestycji i rozwoju, 

wydarzenia społeczne i kulturalne, ko-
munikaty etc.

Każdy odcinek programu składał 
się będzie z ok. czterech do ośmiu 
felietonów poświęconych lokalnej te-
matyce. Program będzie realizowany 
cyklicznie (1–2 odcinki w miesiącu). 
Czas emisji wynosił będzie ok. 10 
minut.

K. Piechocki,
Wydział Promocji

wacja należących do ośrodka w Owiń-
skach zbiorów tyflologicznych. Konser-
wacji zostaną poddane 94 eksponaty: 13 
matryc, 71 map tyflograficznych tłoczo-
nych w preszpanie, 2 kubarytmy, 1 tyflo-
grafika, 1 Maszyna Plichta z 1950 r., 3 
tabliczki brajlowskie oraz 3 książki braj-
lowskie. Są to unikatowe przedmioty 
związane z kulturą osób niewidomych. 
W ubiegłym roku cała kolekcja została 
wpisana do rejestru zabytków. Więk-
szość zbiorów zgromadzonych w ośrod-
ku zaliczanych jest do tzw. cymelii tj. 
najstarszych obiektów bibliotecznych 

występujących w pojedynczych egzem-
plarzach, posiadających niepowtarzalny 
charakter i swoją własną historię. War-
tość zgromadzonej w ośrodku kolekcji 
porównywalna jest ze zbiorami ekspo-
nowanymi w znaczących europejskich 
ośrodkach tyflololgicznych w Wiedniu, 
Pradze, Paryżu, czy Bolonii. Przepro-
wadzone w ramach projektu zabiegi 
restauratorskie i konserwatorskie po-
zwolą na przywrócenie zgromadzonym 
zbiorom tyflologicznym dawnej formy, 
a jednocześnie zabezpieczą kolekcję 
przed postępującym zniszczeniem wy-

nikającym z upływu czasu 
oraz niewłaściwych wa-
runków przechowywania. 
Odrestaurowana i zabez-
pieczona przed szkodli-
wym wpływem warunków 
atmosferycznych kolekcja 
zostanie wyeksponowana 
i udostępniona zwiedzają-
cym w ramach „Muzeum 
Tyflologicznego”, którego 
powstanie w części infra-
strukturalnej sfinansuje 
z środków własnych Po-
wiat Poznański.

Kolejny projekt Powiatu Poznańskiego 
otrzyma dofinansowanie z WRPO

KRÓT KO Z POWIAT U
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Wiosna zagościła u nas na dobre. Najwyższy czas za-
dbać o swoją kondycję fizyczną. Nie wiesz jak? Brak Ci 
pomysłu? Od 6 kwietnia zapraszamy na bezpłatne zajęcia, 
imprezy oraz festyny sporto-
wo-rekreacyjne.

Powiat poznański re-
alizuje projekt „Promocja 
zdrowia poprzez sport – ze-
spół przyszkolnych otwar-
tych boisk wielofunkcyjnych 
w powiecie poznańskim”. 
W 2009 r. dzięki środkom 
z MF EOG oddano do 
użytku 9 nowoczesnych stref 
spor towo-rekreacy jnych, 
zakupiono ok. 2 tys. sztuk 
sprzętu sportowego, zorga-
nizowano 69 imprez plene-
rowych oraz przeprowadzo-
no ponad 6,5 tys. godzin 
zajęć, pod okiem wykwalifi-
kowanych trenerów.

Plan na ten rok przedsta-
wia się równie ambitnie. Na 
każdej z nowoczesnych stref 
w okresie od kwietnia do paź-
dziernika odbywać się będą 
zajęcia oraz imprezy/festyny 
sportowo-rekreacyjne. Przed 
nami 8370 godzin zajęć i 69 
wydarzeń plenerowych. Ter-

Nowo powstałe muzeum, położone 
w sercu jednego z najbardziej uczęsz-
czanych szlaków historyczno-kulturo-
wych zwanego Szlakiem Cysterskim, 

mieszczące w sobie odrestaurowaną 
i zrekonstruowaną ekspozycję tyflogra-
ficzną będzie jedynym tego typu ośrod-
kiem w Polsce. Prace rozpoczną się już 

w kwietniu, a ich 
zakończenie plano-
wane jest na sier-
pień br. W kwiet-
niu w Owińskach 
rozpocznie się tak-
że budowa innego 
unikatowego obiek-
tu – „Parku Orien-
tacji Przestrzennej”. 
Projekt „Stworze-
nie otwartej strefy 
rekreacji dziecię-
cej na potrzeby 
uczniów OSW dla 
Dzieci Niewido-

mych w Owińskach oraz mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego” również otrzy-
ma dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 2 985 527,02 zł (całkowity 
koszt 4 131 741,76 zł). Park i muzeum 
będą dostępne nie tylko dla uczniów 
Ośrodka, ale także dla wszystkich 
mieszkańców powiatu poznańskiego, co 
pozwoli na zapobieganie marginalizacji 
społecznej osób niewidomych. Warto 
dodać, że Powiat Poznański od kilku 
lat skutecznie pozyskuje środki ze źró-
deł zewnętrznych. W latach 2008–2009 
otrzymaliśmy dofinansowanie 19 pro-
jektów na kwotę blisko 37 mln zł.

K. Wojszcz  
przy współpracy z Piotrem Iwańskim

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

miny ich realizacji dostępne są na stronie projektu w zakładce 
Harmonogram.

Od poniedziałku do soboty zapraszamy wszystkie 
dzieci i młodzież do 18 roku 
życia na bezpłatne zajęcia 
sportowe. Do wyboru jest 
aż 11 dyscyplin (koszyków-
ka, siatkówka, piłka ręczna, 
piłka nożna, tenis ziemny, 
aerobik, unihokej, badmin-
ton, lekkoatletyka, bocci, 
gry i zabawy ruchowe). Tre-
ningi są nieodpłatne i po-
prowadzą je sprawdzeni in-
struktorzy sportowi. Każdy 
z uczestników będzie miał 
do dyspozycji atestowany 
sprzęt sportowo-rekreacyj-
ny. Natomiast w niedziele, 
podczas imprez i festynów, 
odbywać się będą igrzyska, 
zawody i turnieje. Sporto-
wych wrażeń i emocji na 
pewno nie zabraknie. Na 
wszystkich uczestników 
czekają dyplomy, regenera-
cyjne przekąski, a dla zwy-
cięzców – drobne nagrody.

K. Piechocki
Wydział Promocji

Przyjdź, spróbuj... wygraj zdrowie!

KRÓT KO Z POWIAT U
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Serdecznie zapraszamy do spędze-
nia majowych weekendów w Zamku 
Kórnickim. Już po raz drugi zostanie 
przed Państwem otwarty zamkowy 
Skarbiec, prezentując najcenniejsze 
rękopisy i starodruki. Każdy week-
end poświęcony będzie innej tematy-
ce. W tym roku kierunek wyznaczają 
wielkie rocznice: 600-lecie bitwy pod 
Grunwaldem oraz 200-lecie urodzin 
Fryderyka Chopina, ale zaczniemy 
tradycyjnie od autografów roman-
tycznych (tym razem obok Adama 

Jesteś aktywny? Lubisz sport 
i turystykę? Uwiecznij swoje pasje na 
zdjęciu zrobionym na terenie powiatu 
poznańskiego. Zapraszamy do udzia-
łu w konkursie fotograficznym TVP 

Poznań zorganizowanym z inicjatywy 
Powiatu Poznańskiego.

Aby wziąć w nim udział, należy 
zrobić zdjęcie ilustrujące hasło konkur-
sowe „Powiat poznański – możliwości 

dla aktywnych”, podać miejsce wyko-
nania oraz krótko opisać prezentowaną 
na fotografii sytuację. Główną nagrodą 
w konkursie jest weekend w SPA.

Mickiewicza i Juliusza Słowackiego 
pojawi się Cesarz Francuzów). Poznać 
też będzie można najpiękniejsze ilu-
stracje.

29–30 maja
Weekend Krzyżacki
Ostatni weekend maja będzie 

okazją do upamiętnienia 600. roczni-
cy bitwy pod Grunwaldem. Pokazane 
zostaną unikatowe, niezwykle cenne 
dokumenty rękopiśmienne, m.in.:
	 •	 Banderia Crucigerorum Jana Dłu-

gosza	 (XIX	w.)	 –	 album	 chorągwi	

krzyżackich zdobytych przez Pola-
ków pod Grunwaldem

	 •	 XVI-wieczna	 Cronica conflictus – 
jeden z najstarszych opisów bitwy 
1410 roku

	 •	 Pieśń	o	bitwie	zanotowana	w	XV-
wiecznym kodeksie

	 •	 Edycja	„Lites ac res gestae inter Polo-
nos Ordinemque Cruciferorum”.

Z. Maląg, 
Wydział Promocji

Na podst. inf. uz. od Biblioteki Kórnickiej PAN

Weekendy Majowe 
w Bibliotece Kórnickiej 2010

Konkurs fotograficzny 
„Powiat Poznański – możliwości dla aktywnych”

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres:
konkurs.poznan@tvp.pl
lub
Telewizja Polska S.A. w Warszawie Odział w Poznaniu
ul. Serafitek 8, 61–144 Poznań
Bądź aktywny z powiatem poznańskim, weź udział w konkursie!
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz www.poznan.tvp.pl

J. Siepietowska-Jarzyńska,
Wydział Promocji

Zawody Grand Prix o Puchar 
Starosty Poznańskiego były najważ-
niejszą konkurencją odbywających się 
na Hipodromie Stadniny Koni w Iw-
nie, w dniach 2 i 3 maja 2010 roku 
zawodów konnych „Błękitna Wstęga 
Wielkopolski”. Grand Prix było jedno-
cześnie memoriałem Henryka Helaka, 

„Błękitna Wstęga Wielkopolski” 2010
pomysłodawcy i twórcy imprezy. Za-
wody, dzięki swojej renomie, zdobyły 
prestiżowe miejsce w kalendarzu Pol-
skiego Związku Jeździeckiego.

Podczas ostatecznej rozgrywki, do 
której zakwalifikowało się 11 jeźdźców, 
bezkonkurencyjny okazał się Jarosław 
Skrzyczyński na Quinerze uzys kując 

czas 49:59 s. Na zakończenie zawodów 
odbyło się uroczyste rozdanie nagród, 
podczas którego Jan Grabkowski, Sta-
rosta Poznański, wręczył zwycięzcom 
pamiątkowe puchary.

Z. Maląg
Wydział Promocji

WYDARZENIA
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Wybrano nowe logo i ha-
sło promocyjne Miasta i Gminy 
Pobiedziska. Do konkursu zgło-
szone zostały 132 prace grafików 
z całej Polski. Zwyciężył pomysł 
artysty spod Łodzi – Tomasza 
Mikinka.

Komisja Konkursowa dzia-
łająca na podstawie zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Po-
biedziska w składzie: Ireneusz 
Antkowiak, Joanna Chojnacka, 
Jacek Danielewicz, Łucja Kap-
cińska, Artur Krysztofiak, Ja-
nusz Mikołajczak, Dawid Mo-
liński, Grzegorz Połeć.

Komisja otworzyła 104 na-
desłane przesyłki, w których 
znajdowały się łącznie 132 prace 
konkursowe. Po kilku godzinach 
obrad dokonano wyboru. Za naj-
lepszą uznano pracę Tomasza 
Mikinka, który przedstawił logo 
z hasłem „Pobiedziska – warto zajrzeć”.

Na prośbę Komisji Konkursowej 
autor wybranej pracy zmienił hasło do 
swojego znaku graficznego na „Pobie-
dziska – moc inspiracji” (ang. „Pobie-
dziska – power of inspiration”, niem. 
„Pobiedziska – Inspirationskraft”) oraz 
dopasował kolorystykę do stosowanej 
w herbie Miasta i Gminy Pobiedziska.

Poprawiona przez autora wer-
sja logo i hasła przedstawiona została 

Pod takim hasłem odbywało się 
w dniach 13–16 maja 2010 spotkanie 
trzech miast partnerskich Markthe-
idenfeld-Montfort-Pobiedziska. Zapo-
czątkowane 22 lata temu partnerstwo 
bretońskiego miasta Montfort oraz le-
żącego we Frankonii Marktheidenfeld, 
było okazją do świętowania, podsumo-
wań oraz rozważań nad przyszłością 
Europy i jej mieszkańców. 42 reprezen-
tantów Miasta i Gminy Pobiedziska 

Radzie Miejskiej Gminy Pobie-
dziska podczas LII Sesji Rady 
w dniu 25 marca 2010 r. Obecni 
na sesji radni jednogłośnie zaak-
ceptowali nowe logo i hasło pro-
mocyjne.

W piątek 23 kwietnia autor 
zwycięskiego projektu zapro-
szony został do Pobiedzisk. Na 
uroczystym spotkaniu w Sali Se-
syjnej Urzędu Miasta i Gminy 
otrzymał gratulacje od włodarzy 
i nagrodę w kwocie 2000 zł.

Filmową relację ze spotka-
nia oraz prezentację nowego logo 
Pobiedzisk można obejrzeć na 
stronie internetowej www.itvpo-
biedziska.pl

Stworzenie nowoczesnego, 
charakterystycznego i wyraźne-
go znaku graficznego oraz pozy-
tywnego hasła to bardzo ważne 
narzędzia, które usprawnią dzia-

łania promocyjne Pobiedzisk – miasta 
przyjaznego dla mieszkańców i tury-
stów oraz otwartego na inwestorów. 
Wybór logo i hasła to początek budo-
wania systemu identyfikacji wizualnej 
Miasta i Gminy Pobiedziska. Nowy 
symbol znajdzie się na gadżetach 
promocyjnych, wydawnictwach oraz 
wszelkich nośnikach informacji wyda-
wanych przez Urząd Miasta i Gminy 
Pobiedziska.

Pobiedziska – moc inspiracji

udało się z gratulacjami i przesłaniem 
gotowości rozwijania dalszej, owocnej 
współpracy trójstronnej zapoczątko-
wanej w 2007 roku.

Spotkanie miało wielowątko-
wy charakter poprzez różnorodność 
uczestniczących w nim grup. Najbarw-
niej zaprezentowały się zespoły folklo-
rystyczne, których kunszt artystyczny, 
stroje i temperament mogli podziwiać 
nie tylko uczestnicy uroczystości, ale 

także wszyscy mieszkańcy Markthe-
idenfeld. Zespół „WIWATY” zebrał 
gromkie brawa za pełne energii tańce, 
piękne stroje i popisy wokalne.

Niezapomniane chwile przeżyła 
także młodzież z Zespołu Szkół w Je-
rzykowie uczestnicząca w drugiej czę-
ści projektu ekologicznego „Wasser/
woda”. W ubiegłym roku pływali po 
Krutyni na Mazurach, a w tym roku 
uczestniczyli w rejsie statkiem po rze-

europa jest naszą przyszłością – 
europa powiedzie się wspólnie

WYDARZENIA



NR 167 ∗ MAJ 201014

Z okazji 66. rocznicy śmierci znanego kryptolo-
ga Antoniego Palutha, którego pamiątkowa tablica 
znajduje się na budynku poczty w naszym mieście, 
gościliśmy jego syna Jerzego Palutha oraz chrześnia-
ka Marka Piwowarczyka (jego ojciec – kpt. Stanisław 
Piwowarczyk zginął w Katyniu). Goście wspólnie 
z władzami samorządowymi oraz przedstawicielami 
Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk złożyli pod ta-
blicą wiązanki kwiatów, a następnie zwiedzili w Ze-
spole Szkół w Pobiedziskach wystawę upamiętniają-
cą męczeńską śmierć oficerów w Katyniu.

ce Men oraz w spływie kajakowym na 
rzece Saale. Nie zabrakło także czasu 
na wspólne ognisko, kąpiel w basenie 
czy biesiady z kolegami z Niemiec 
i Francji.

Pracowicie spędzili czas człon-
kowie delegacji oficjalnej z Micha-

łem Podsadą – burmistrzem Miasta 
i Gminy Pobiedziska na czele. Roz-
mowy trójstronne były podsumo-
waniem dotychczasowej współpra-
cy. Ustalono także katalog nowych 
możliwości współpracy w zakresie 
kultury, sportu, edukacji i admi-

nistracji lokalnej. Mamy nadzieję 
spotkać się z naszymi przyjaciółmi 
z Montfort i Marktheidenfeld już 
w maju oraz w czerwcu podczas Dni 
Pobiedzisk.

L. Pawlikowski

66. rocznica 
śmierci a. Palutha

Władze samorządowe wraz z mieszkańcami Mia-
sta i Gminy Pobiedziska łącząc się w żalu z wszystkimi 
Polakami składają wyrazy głębokiego współczucia ro-
dzinom ofiar katastrofy rządowego samolotu w Smo-
leńsku. Ta ogromna tragedia narodu polskiego jest dla 
nas szczególnie odczuwalna. Prezydent Lech Kaczyń-
ski sprawując funkcję głowy państwa pamiętał o naszej 
gminie podczas obchodów 750-lecia Pobiedzisk oraz 
podczas innych ważnych dla naszej społeczności oka-
zji. Dziś pragniemy zapewnić, że my również zawsze 
będziemy pamiętać.

Te wyrazy współczucia i pamięci o zmarłych Pola-
kach pojawiły się na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Pobiedziskach wkrótce po ogłoszeniu tragicz-
nej wiadomości. Burmistrz Pobiedzisk zarządził opusz-
czenie do połowy masztu powiewających przy magistra-
cie flag. Przez tydzień od katastrofy do pogrzebu głowy 
państwa w Sali Ślubów urzędu wyłożona była księga 
kondolencyjna, do której wpisało się ponad 50 osób, za-
mówiono także stosowne intencje mszalne. Żałobne ce-
remonie kościelne odbyły się 13 kwietnia w kościele pa-
rafialnym na Letnisku Leśnym oraz w piątek 16 kwietnia 
w Kościele Farnym p.w. św. Michała Archanioła na ryn-
ku w Pobiedziskach. Po mszy, ulicami miasta przeszedł 
orszak żałobny pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożo-

Żałoba narodowa
ne wiązanki kwiatów od społeczeństwa gminy. W związku 
z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uhono-
rowania uroczystości pogrzebowych osób tragicznie zmar-
łych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w sobotę 17 
kwietnia o godzinie 12 na dwie minuty dźwiękiem ciągłym 
uruchomione zostały na terenie całego województwa syre-
ny alarmowe. Włodarze Pobiedzisk odebrali także wyrazy 
współczucia przesłane przez przedstawicieli miast partner-
skich: Montfort sur Meu z Francji oraz Marktheidenfeld 
z Niemiec.

WYDARZENIA
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Udowodnili to uczniowie klas III, 
którzy wzięli udział w II Gminnym 
Konkursie o Lekturach dla klas III 
„Słuchamy, czytamy, znamy”, który od-
był się w Zespole Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego 
w Biskupicach.

Do konkursu przystąpiło pięć 
szkół: S.P. z Węglewa, Wronczyna, Po-
biedzisk-Letniska, Jerzykowa i Bisku-
pic. Zawodnicy pracowali w trzyoso-
bowych grupach i mieli do wykonania 
dziewięć różnorodnych zadań, spraw-
dzających umiejętności w zakresie czy-
tania ze zrozumieniem, pisania, dra-
my i logicznego myślenia. Wszystkie 
grupy poradziły sobie bardzo dobrze 
z w/w zadaniami, a uczestnicy wykazali 
się dużą wiedzą i wiadomościami. 

czytanie?! To nic strasznego!

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody otrzymali:
I. miejsce  – Jerzykowo, klasa 3a
  – Biskupice, klasa 3a
II. miejsce  – Jerzykowo, klasa 3b
III. miejsce – Węglewo

Pierwszy tydzień maja grupa gim-
nazjalistów z Jerzykowa wraz z nauczy-
cielami spędziła w Grecji biorąc udział 
w kolejnym, trzecim już, spotkaniu 
szkół partnerskich w ramach programu 
Comenius.

Tym razem gospodarzem spo-
tkania było II gimnazjum w Kava-
li – pięknie położonym nadmorskim 

mieście w północnej części Hellady. 
Z gimnazjum w Jerzykowie do Kavali 
wyruszyło sześcioro uczniów klas II 
i III pod opieką dwóch nauczycieli. 
W greckim zjeździe uczestniczyły 
reprezentacje wszystkich szkół part-
nerskich. Młodzież z Polski, Grecji, 
Hiszpanii, Francji, Bułgarii i Nie-
miec miała okazję spędzić wspól-

Tous amis w Grecji

nie wspaniałe chwile. Zwiedzili nie 
tylko malowniczą Kavalę, ale także 
Saloniki – stolicę regionu, zabytki 
archeologiczne w Filippi oraz po-
płynęli na piękną wyspę Tassos. Sło-
neczna pogoda pozwoliła nawet na 
plażowanie nad Morzem Egejskim. 
Uczniowie goszczeni przez rodziny 
greckich rówieśników mieli okazję 

poznać bliżej miejscowy styl 
życia, a uczestnicząc w lek-
cjach poznali codzienność 
greckiej szkoły. Pożegnalny 
wieczór również dostarczył 
niezapomnianych wrażeń – 
uświetnił go koncert szkol-
nej orkiestry, a po obejrzeniu 
występów zespołów folklo-
rystycznych z regionu Tracji 
oraz Krety uczniowie i na-
uczyciele wszystkich szkół 
próbowali kroków greckich 
tańców.

Już dziś uczestnicy wy-
miany z niecierpliwością 
czekają na kolejny, jesienny 
zjazd w Bułgarii.

Biskupice

Jerzykowo

ED UKACJA
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W dniu 30 kwietnia 2010 r. oficjalnie oddano do użytku szkoły 
i środowiska lokalnego plac zabaw usytuowany przy Zespole Szkół 
w Jerzykowie. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz M. Podsada, 
radni: F. Kosicki i J. Balcerek oraz sołtys A. Nowaczyk. Najbardziej 
z tego wydarzenia cieszyły się dzieci, których, w tym dniu i w tak ko-
lorowym miejscu, nie mogło zabraknąć. Wyraziły swoją wdzięczność 
słowem, śpiewem i uśmiechem na twarzy. Następnie czekały na nich 
niespodzianki przygotowane przez firmę wykonującą prace związane 

Pięć placów z PROW

z budową placu, a potem pierwsza wspólna 
zabawa. Radości było co niemiara.

Plac przeznaczony jest dla dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat. Będzie służył nie tylko 
dzieciom szkolnym, ale również całemu 
środowisku lokalnemu. Wszystkich jednak 
obowiązuje regulamin, do którego należy się 
bezwzględnie stosować. Zależy nam na bez-
pieczeństwie dzieci, a właściwe korzystanie 
z urządzeń jest podstawowym elementem, 
które może je zapewnić. To jeden z pięciu 
placów zabaw budowanych przy współ-
udziale środków z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 

Licealiści z Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Po-
biedziskach Letnisku zmagali się przez 24 godziny 
z zadaniami z matematyki o różnym stopniu trud-
ności. II Powiatowy Maraton Matematyczny był 
organizowany przez Zespół Szkół w Bolechowie 
pod patronatem Politechniki Poznańskiej. Drużyna 
z Letniska „Czterej Pancerni i matematyka” w skła-
dzie: Marika Masternak, Tomasz Kowalski, Paweł 
Makowski i Paweł Romul zajęła IV miejsce. Chociaż 
24-godzinne liczenie zadań wymagało przezwycię-
żenia wielu trudności, licealiści wytrwali do końca.

Uczestnicy konkursu 29 kwietnia wzięli 
udział w wykładzie na Politechnice Poznańskiej 
pt. „Cienkie jest piękne, czyli sekrety baniek my-
dlanych”, po czym odbyło się ogłoszenie wyni-
ków konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród 
przez panią rektor.

Licealistom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

 M. Smalarz

Maraton matematyczny – sukces licealistów

Jerzykowo

Letnisko

ED UKACJA
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Zespół Szkół w Pobiedziskach 
Letnisku, pielęgnując przyjacielskie 
stosunki podjął się zorganizowania 
wymiany szkolnej ze szkołą Realschule 
z Marktheidenfeld w Niemczech.

Nadrzędnym celem wymiany szkol-
nej było stworzenie możliwości wzajem-
nego zbliżenia młodzieży obu krajów, 
jak i okazji do bezpośredniego komuni-
kowania się, wzmocnienia motywacji do 
nauki języków obcych, poznania historii, 
kultury, obyczajów, życia szkolnego i co-
dziennego obu krajów. Myślą przewodnią 
towarzyszącą tegorocznej wymianie były 
„Podobieństwa i różnice uprawianych 
dyscyplin sportowych przez młodzież 
zaprzyjaźnionych szkół”. Młodzież z obu 
krajów uczestniczyła wspólnie w wielu 
zajęciach rekreacyjno-sportowych, m.in. 
w unihokeju, piłce nożnej, pływaniu, jeź-
dzie konnej czy licznych zajęciach w no-
woczesnym centrum sportowym w Po-
znaniu. Poprzez wspólne wykonywanie 
zadań sportowych uczniowie nawiązali 
przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami oraz 
budowali poczucie jedności w grupie. 
Kolejnym aspektem była chęć zaintere-
sowania młodzieży walorami turystycz-
nymi i bogactwem kulturowym naszego 

W środę 5 maja 2010 r. w ZS im. Konstytucji 3 Maja 
w Pobiedziskach Letnisku odbyło się uroczyste spotka-
nie patriotyczne pt. „Pamięć wojny w naszym wspólnym 
domu.”, na które przybyli zaproszeni goście: władze samo-
rządowe, kombatanci, seniorzy i społeczność lokalna.

Dokładnie w tym roku szkolnym zbiegły się okrągłe rocz-
nice ważnych wydarzeń związanych z II wojną światową. We 
wrześniu minęła 70. rocznica jej wybuchu, a 8 maja obchodzi-
liśmy 65. rocznicę jej zakończenia. W uroczystość tę wpisała 
się również 70. rocznica zbrodni Katyńskiej, a w jej kontekście 
– tragiczna katastrofa samolotu rządowego pod Smoleńskiem 

Sport okazją do nawiązania przyjaźni 
pomiędzy młodzieżą 
z Pobiedzisk i Marktheidenfeld

regionu. Uczniowie m.in. wzięli udział 
w wycieczce do Poznania, Gniezna oraz 
Skansenu Miniatur na Letnisku. W paź-
dzierniku tego roku nasi uczniowie poja-
dą z rewizytą.

Tegoroczna wymiana była możliwa 
dzięki wsparciu wielu instytucji i życz-
liwych osób. Serdecznie dziękujemy 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży z siedzibą w Warszawie za dofi-
nansowanie podjętych działań, rodzicom 

za wsparcie finansowe, zaangażowanie 
organizacyjne i opiekę nad gośćmi z za-
przyjaźnionej szkoły, Ośrodkowi Kultury 
w Pobiedziskach za umożliwienie zwie-
dzenia Skansenu Miniatur, Urzędowi 
Miasta i Gminy Pobiedziska za ufundo-
wanie upominków dla młodzieży oraz 
wszystkim nauczycielom, którzy zaanga-
żowali się w realizację programu wizyty.

M. Plura

Pamięć wojny w naszym wspólnym domu

Letnisko

Jerzykowo
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budowanie postaw patriotycznych w celu wychowania dla 
pokoju.

Uroczystość miała szczególnie podniosły i patriotyczny 
charakter. Przygotowana została przez przedstawicieli całej 
społeczności szkolnej, tj. dzieci i młodzież, nauczycieli i ro-
dziców. Dostarczyła wszystkim niezapomnianych wzruszeń 
i przemyśleń. Nagrodą dla wszystkich aktorów było uznanie 
publiczności, ale przede wszystkim obecność Kombatantów 
wraz z Pocztem Sztandarowym. Dziękujemy!

B. Urban

z czołowymi przedstawicielami naszego narodu, z panem 
prezydentem na czele.

Uroczystość tę przygotowano w ramach projektu edu-
kacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 
pod hasłem „Wychowywać dla pokoju w Zjednoczonej 
Europie”. Projekt ten zakłada wiele działań edukacyjnych 
i ma na celu m.in. upowszechnienie wśród uczniów wiedzy 
o historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnie-
niem wydarzeń w Wielkopolsce, kształtowanie historycz-
nej pamięci o doświadczeniach II wojny światowej oraz 

Uczniowie klas III licealnych Zespołu Szkół w Pobie-
dziskach Letnisku w kwietniu po raz kolejny odwiedzili 
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu.

Spotkanie zostało zaplanowane w porozumieniu z prof. 
dr hab. Dorotą Cieślak z Zakładu Genetyki Zwierząt. Zajęcia 
miały charakter teoretyczno-praktyczny. Najpierw maturzy-
ści wysłuchali wykładu na temat „Genetyki zwierząt”. Po nim 
odbyły się warsztaty w laboratorium, gdzie uczniowie poznali 
proste techniki laboratoryjne związane z biotechnologią, sa-
modzielnie pobierali komórki do zapłodnienia „in vitro”, ob-
serwowali preparaty pod mikroskopem. Były to zajęcia bardzo 
pouczające i ciekawe. Na poprzednich zajęciach w listopa-
dzie 2009 uczniowie odwiedzili Zakład Anatomii Zwierząt. 
Mogli obserwować narządy różnych zwierząt oraz byli 
świadkami przeprowadzenia sekcji psa.

Dyrektor Wiesława Smalarz przeprowadziła wstęp-
ną rozmowę z Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli 

Owocna współpraca 
z Uniwersytetem Przyrodniczym

Zwierząt prof. dr hab. Małgorzatą Szumacher-Strabel na 
temat podpisania umowy o współpracy między uniwersy-
tetem a szkołą.

E. Brussy

Projekt: KaTYŃ 1940

Letnisko

Pobiedziska

Uczniowie Zespołu Szkół w Pobiedziskach wzięli 
udział w projekcie: KATYŃ 1940, który został zorgani-
zowany z okazji 70. rocznicy ZBRODNI KATYŃSKIEJ. 
Projekt opracowała grupa nauczycieli: Anna Migdałek, 
Marzenna Mruk i Hubert Jęcz.

Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej z powodu tra-
gedii pod Smoleńskiem miały w tym roku szczególny charak-
ter. Program obchodów rozpoczął się 12.04.2010 r. apelem, 
w którym minutą ciszy uczczono ofiary wypadku lotniczego 
z 10 kwietnia, a następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze pod pomnikiem katyńskim.

ED UKACJA
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Pamięci nie da się zatrzeć to tytuł ciekawej prezentacji 
multimedialnej, przekazanej szkole przez Stowarzyszenie 
Katyń, z którą na przełomie marca i kwietnia zapoznali 
się uczniowie gimnazjum na godzinach wychowawczych. 
Równocześnie na zajęciach koła historycznego zaprezen-
towano film Bogusława Wołoszańskiego Katyń i prze-
prowadzono analizę źródeł historycznych o sprawcach 
zbrodni katyńskiej. Ciekawym przedsięwzięciem okazało 
się spotkanie, na które zaproszono gości odwiedzających 
miejsca martyrologii narodowej na Kresach. Na cmentarzu 
katyńskim, wśród tysięcy polskich ofiar, widnieją również 
nazwiska pobiedziszczan.

drzeja Wajdy. Spotkanie odbyło się w auli Liceum Zgroma-
dzenia Sacré Coeur, gdzie zebrała się młodzież obu szkół 
wraz z opiekunami. Autorką tego przedsięwzięcia była dyr. 
Beata Jekel.

Pamięć o nich przywołali na spotkaniu z młodzieżą 
gimnazjum oraz stypendystkami z Ukrainy – uczennicami 
Liceum Zgromadzenia Sacre Coeur Krzysztof Krauze i Ro-
man Chełmowski, uczestnicy Międzynarodowych Rajdów, 
upamiętniających miejsca pamięci ważne dla naszego naro-
du. Wśród wielu zaprezentowanych zdjęć z polskich nekro-
polii w Wilnie, Lwowie, szczególnie w pamięć ze względu 
na wymowę zapadły te z Katynia, Charkowa i Miednoje.

Katyń – płyta nagrobna śp. Edmunda Bartlitza

Spotkanie rozpoczęła Agnieszka Czoperska, która przed-
stawiła wzruszającą rodzinną historię o tragicznej śmierci 
swojego dziadka, oficera polskiego, bestialsko zamordowanego 
w lesie katyńskim. Opowieść uzupełniały nieliczne pamiątki 
z tego okresu, ostatni list do żony, pismo władz sowieckich. 
Mają one dla rodziny pani Agnieszki wyjątkowe znaczenie, są 
niczym relikwie, pieczołowicie przechowywane w rodzinnym 
archiwum. Dziś można je wreszcie wyjąć i pokazać.

Kolejnym wydarzeniem upamiętniającym rocznicę 
mordu w lesie katyńskim był wykład doktora Marka Ko-
złowskiego Prawda historii – prawda ekranu – „Katyń” An-

W kwietniu odbyła się również prezentacja wykonanych 
przez uczniów plakatów o tematyce katyńskiej. Poprzedziła 
ona wystawę pt. Pamięć nie dała się zgładzić w holu szkoły, której 
uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Po-
biedziskach Maciej Krzywdziński. Swoją obecnością zaszczycili 
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tę uroczystość rodziny zamordowanych w Katyniu śp. Edmun-
da Bartlitza i Henryka Lewandowskiego oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. Na wystawie zaprezentowano ciekawe 
materiały – dokumenty, zdjęcia i publikacje o wydarzeniach 
sprzed 70 lat. Szczególnie dużo miejsca poświęcono poległym 
pobiedziszczanom: Henrykowi Lewandowskiemu, Edmundo-
wi Bartlitzowi, Cezaremu Wizie i Marianowi Sypniewskiemu. 

Wyboru materiału dokonali i koncepcję wystawy opracowali 
członkowie Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk pod opie-
ką Anny Migdałek i Bożeny Szymańskiej we współpracy z To-
warzystwem Miłośników Pobiedzisk. Prezentacji ekspozycji 
dokonał prezes Zenon Maciejewski.

Opr. na podst. mater.
M. Mruk

W Szkole Podstawowej im. gen. Jana Kąkolewskiego 
realizowane są zajęcia „Iskra nadziei w Pomarzanowicach”, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, integrujące 
tutejszą młodzież (w wieku od 15 do 21 lat). Zajęcia odbywa-

iskra nadziei w Pomarzanowicach

z piosenką przez cztery pory roku

Pomarzanowice

ją się dwa razy w tygodniu w trzygodzinnych blokach: socjo-
terapia, regionalizm, film i teatr. Zaplanowano również kilka 
wyjazdów. Realizacja projektu, którego koszt wynosi 38 140 
zł., zakończona zostanie podczas festynu w czerwcu.

Węglewo

W kwietniu w Szkole Podstawowej w Węglewie odbył 
się V Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej pod hasłem 
„Cztery pory roku w piosence”. Do rywalizacji włączyło się 
24 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Pobiedziska. 
Wszyscy byli doskonale przygotowani, a ich występy budzi-
ły aplauz publiczności.

Zwycięzcami w kategorii klas I–III zostali: Julia Michalak 
z kl. I ZS Jerzykowo, Agnieszka Soloch z kl. III SP Węgle-
wo, Erika Lipińska z kl. I ZS Jerzykowo, wyróżnienie otrzymał 
Szymon Pajsert z kl. I ZS Biskupice. W liczniejszej grupie wo-
kalistów z kl. VI–VI bezkonkurencyjna była Nicole Hoff z kl. 
VI ZS Jerzykowo. Na drugim miejscu decyzją jury znalazły 
się Oliwia Łęc z kl. IV SP Węglewo oraz Monika Rurek z kl. 
VI ZS Jerzykowo. III miejsce przyznano Adriannie Mazurek 
z kl. V ZS Pobiedziska. W tej grupie wiekowej wyróżniono 
dwie wokalistki Kingę Wasiakowską z kl. VI ZS Pobiedziska-
Letnisko i Ewę Cyranowicz z kl. IV ZS Pobiedziska. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli przewodniczący rady Marian 

Sękowski oraz radna Mirosława Marciniak, którzy w imieniu 
burmistrza wręczyli uczestnikom drobne upominki z nowym 
logo gminy.

ED UKACJA
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Organizatorzy konkursu panie D. Kolińska oraz 
E. Nowak postarały się o wspaniałe nagrody satysfakcjo-
nujące zarówno laureatów, jak i uczestników. Szczególne 
podziękowania należą się sponsorom: Firmie TIP-TOPOL 
Pobiedziska, KC Consulting, UMiG Pobiedziska, Pobie-

człowiek Wielkiego Serca 2009
Wśród	 Laureatów	 XVI	 Plebiscytu	 „WYZWANIE”	

znalazła się mieszkanka Gminy Pobiedziska Małgorzata 
Halber – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej z Pobiedzisk. Wśród trójki laure-
atów p. Małgorzata, zdobyła najwięcej głosów w kategorii 
„CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA 2009”. Oficjalnie 
wyniki plebiscytu ogłoszono 27 marca 2010 r. w studio 
TVP Poznań, gdzie Małgorzata Halber otrzymała dyplom 
i list gratulacyjny od prezydenta Poznania. Serdecznie gra-
tulujemy sukcesu!

dzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Hurtownia Napojów 
Pobiedziska, Salon Play Pobiedziska, Szkółka Jeździecka 
Kociałkowa Górka, Szkółka Jeździecka Liliówka, Multi-
kino Poznań Galeria Malta, PSS Społem Gniezno, Planet 
Pizza, Pizzeria Soprano.

Podopieczni Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej z Pobiedzisk, dzięki wolon-
tariuszom z Kompanii Piwowarskiej 
SA zostali beneficjentami programu 
„Ekipa nie od święta”. Na przepro-
wadzenie dla podopiecznych warsz-
tatów arteterapii Zarząd Kompanii 
Piwowarskiej przekazał kwotę 12200 
złotych.

Od marca do czerwca 2010 roku 
członkowie Koła Naukowego Artete-
rapii UAM w Poznaniu prowadzą cykl 
warsztatów pod hasłem „Kolor życia”. 

Warsztaty arteterapii
Warsztaty mają na celu wspomaganie 
rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 
motorycznego i społecznego dzieci. Jest 
to też dla uczestników okazja do twór-
czej zabawy i wyrażania siebie poprzez 
sztukę. Przewidziane są także spotkania 
dla rodziców, na których będą oni mogli 
zapoznać się z metodami twórczej pracy 
i zabawy ze swoimi dziećmi.

Warsztaty maja charakter otwarty, 
uczestniczy w nich także zdrowe ro-
dzeństwo naszych podopiecznych.

M. Halber

STOWARZYSZENIA I  BIBLIOT EKI
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Ośrodek Kultury w Pobiedziskach już po raz czwarty 
zorganizował konkurs na WIELKOPOLSKĄ PALMĘ 
WIELKANOCNĄ. W tym roku jury w ocenie prac oprócz 
ogólnych walorów artystycznych palmy, uwzględniło również 
czy została wykonana zgodnie z tradycją wielkopolską.

W Niedzielę Palmową wyruszył spod Ośrodka Kultury 
na Rynek barwny korowód z osiołkiem na czele. Po sumie 
ks. proboszcz Ireneusz Pluciński odczytał przygotowany na 
tę chwilę fragment ewangelii i uroczyście poświęcił przynie-
sione palmy. Po powrocie do Ośrodka Kultury najmłodsza 
grupa Wiwatów, która wcześniej brała udział w korowodzie, 
uświetniła ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wspania-
łym występem. Nagrody i słodkie upominki wręczali jurorzy 
konkursu wraz z burmistrzem.

Zarząd Miejsko-Gminny Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej składa 
podziękowania byłym i obecnym pra-
cownikom Schroniska dla Nieletnich 
w Pobiedziskach. Działający przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Pobiedziskach 
Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” 
uległ rozwiązaniu. Jego członkowie po-

Gest serca

19 kwietnia 2010 r. w Ośrodku 
Kultury	w	Pobiedziskach	odbył	się	XII	
Gminny Konkurs Recytatorski „Wio-
senne Przebudzenie 2010”. Uczestni-
czyli w nim uczniowie ze szkół w: Po-
biedziskach, Biskupicach, Jerzykowie, 
Węglewie i Letnisku.

W kategorii klas 0–III
I m. wywalczyła – Antonina Mani-
szewska z Pobiedzisk, 
II m. – Martyna Maciejuk z Jerzyko-
wa i Natalia Malicka z Biskupic, 
III m. – Albert Andrzejewski i Dag-
mara Karwacka – oboje z Letniska

W kategorii klas IV–VI
I m. – wywalczyła: Julia Wiergowska 
z Biskupic, 
II m. – Martyna Adamczak z Letniska 
III m. – Olga Woźny z Jerzykowa

Wyróżnienia otrzymali: Helena 
Ferenc z Węglewa, Piotr Kępa z Bi-
skupic i Paula Koralewska z Letniska.

Wielkanocne palmy

W przerwie konkursu odbyły się 
warsztaty prowadzone przez aktorkę 
Teatru Animacji w Poznaniu Sylwię 
Cyris. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

dyplomy, a na zwycięzców i wyróżnio-
nych czekały również nagrody książko-
we. Najmłodsi zerówkowicze otrzymali 
słodkie upominki.

stanowili przekazać posiadaną na kon-
cie kwotę 4013,02 zł za pośrednictwem 
PKPSu na potrzeby Małgorzaty Jerzew-
skiej. Zarząd PKPS przekaże tą pomoc 
zgodnie z oczekiwaniem darczyńców na 
zaspokojenie potrzeb medycznych oraz 
innej pomocy celowej w formie rzeczo-
wej stosownie do potrzeb.

Dziękujemy p. Arturowi Ostatkie-
wiczowi za zaangażowanie w spraw-
nym przeprowadzeniu formalności 
związanych z przekazaniem powyższej 
pomocy.

Zarząd PKPS 
w Pobiedziskach

Wiosenne Przebudzenie 2010

KULT URA
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20 kwietnia 2010 r. w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Pobiedziskach odbył się „Przegląd Młodych 
Talentów Scenicznych Pobiedziska 2010”. Oprócz 
uczestników z naszej gminy wystąpili młodzi wyko-
nawcy z gmin Kostrzyn i Łubowo.

Jury w składzie: Iwona Fijałkowska – aktorka, Ha-
lina Benedyk – piosenkarka i Rafał Kowalczuk – tan-
cerz po obejrzeniu prezentacji postanowiło za Talent 
Sceniczny Pobiedziska 2010 uznać Maję Kocowską 
z Pobiedzisk, która zauroczyła ich dojrzałą interpreta-
cją piosenki Anny Jantar „Nie wierz mi nie ufaj mi”.

Dyplomami uznania wyróżniono: Nicole Hoff 
w kategorii taniec, Mateusza Kontowskiego w katego-
rii śpiew oraz Kabaret Blado Ciemni w kategorii teatr.

Jury bezpośrednio po każdym występie dzieliło się 
z widownią swoimi uwagami, a było ich niemało.

Zwyciężczyni i wyróżnieni wystąpią na wielkiej 
scenie podczas Jarmarku Piastowskiego w Pobiedzi-
skach 26 czerwca br. nad jez. Biezdruchowo.

Przegląd 
młodych talentów scenicznych

centrum Sztuki Współczesnej 
w skansenie miniatur

Budynek zaprojektowali architekci ze znanej poznańskiej pracow-
ni Projekt 11 11.  Pierwsze w świecie Centrum Sztuki Współczesnej 
w skali 1:20 ma stanowić atrakcje i wzbudzać zainteresowanie. Pobie-
dziska dołączą do takich miast posiadających własne centra sztuki jak: 
Warszawa, Wrocław, Toruń, Nowy Jork, Londyn czy Paryż.

Model architektoniczny Centrum Sztuki Współczesnej ma 
posiadać wysokie walory artystyczne. Sam w sobie będzie intry-
gujący. Zostanie zaprojektowany jako budynek-rzeźba, wzorem 
najpopularniejszych budowli tego typu jak Muzeum Żydowskie 
w Berlinie i Kunsthaus w Graz.  

Nazwa Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku 
w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach ma w pierw-
szej chwili sugerować, że obiekt istnieje w mieście Poznaniu, gdzieś 
przy Starym Rynku. Dopiero drugi człon nazwy wskazywać będzie 
na przewrotność realizacji.

Centrum Sztuki Współczesnej dążyć będzie do prezentowa-
nia sztuki w sposób interesujący i przystępny dla zwiedzających. 
Otwarcie Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Po-
znaniu odbędzie się 30 maja 2010 roku o godz. 14.00 w Skansenie 
Miniatur w Pobiedziskach. 

Działalność rozpocznie zbiorowa wystawa Skala kuratorowa-
na przez  Jakuba Czyszczonia i prezentowana na wszystkich pięciu  
kondygnacjach wieżowca.

KULT URA
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W dniu 24.04.10 r. zawodnicy sekcji judo UKS „Smecz” Pobiedziska, startowali w Mi-
strzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych w judo. Naszą szkołę reprezentowało 12 
zawodników: Patrycja Sumela I m, Maria Obara I miejsce, Przemysław Talar II m, Paulina 
Sumela III m, Łukasz Dimke III m, Szymon Woś V m, Marcel Rybiński VII m, Mateusz 
Walczak	IX	m.	Drużynowo	nasze	zawodniczki	zdobyły	II	miejsce	w	Wielkopolsce.

W dniu 01–04.05.10 r. w Warszawie/Józefów odbywała się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w judo juniorów/ek młodszych .Nasz klub reprezentowała Justyna Koralewska.

Dobra postawa Justyny zaowocowała zakwalifikowaniem się do strefy medalowej. W wal-
kach o medal ostatecznie zajęła VII m. Justyna została pierwszą zawodniczką naszego klubu, 
która będzie powoływana na turnieje międzynarodowe. Pod koniec maja startuje w Turnieju 
Nadziei Olimpijskich w ramach mistrzostw Europy.

Trener sekcji B. Mietliński
Serdecznie gratulujemy sukcesu – RED.

UKS „POBieDziSKa”

Sekcja piłki siatkowej zaprasza na spotkanie rekrutacyjne kandydatów na zawodników do drużyny męskiej, które 
odbędzie się 12.06.10 r. o godz.12.00 w sali Zespołu Szkół w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 23. Planujemy 
w sezonie 2010/2011 wystartować w rozgrywkach III ligi mężczyzn w grupie B. Bliższe informacje pod nr telefonu: 
600 258 900, również na stronie: www.palps.pl. Prosimy o zabranie sprzętu sportowego.

Zarząd Klubu

Justyna w czołówce

W dniach 2–5.04.2010 roku drużyna młodzików 
MGKS HURAGAN Pobiedziska wzięła udział w między-
narodowym turnieju piłkarskim, organizowanym co roku we 
włoskim miasteczku Rovereto. Wyjazd doszedł do skutku 
dzięki współpracy samorządów gminy Kostrzyn i Pobie-
dziska oraz klubów sportowych: Lechii i Huraganu. Koszty 
pobytu drużyn z Pobiedzisk i Kostrzyna pokryły zaprzyjaź-
nione z gminą Kostrzyn władze samorządowe miasteczka 
Volano, natomiast koszty przejazdu pokryły wspólnie wła-
dze lokalne Pobiedzisk i Kostrzyna.

HURaGan we Włoszech
W trakcie turnieju, oprócz możliwości zmierzenia się 

z zespołami z Niemiec, Austrii i Włoch, mieliśmy okazję 
zobaczyć piękne, turystyczne miejscowości położone nad 
J. Garda. Cały turniej był profesjonalnie zorganizowany 

(była to już jego 12 edycja), rozpoczął się przepięknym uro-
czystym otwarciem przy „Dzwonie Pokoju” i kolorowym 
przemarszem wszystkich drużyn ulicami Rovereto. Gospo-
darze robili wszystko, abyśmy mile spędzili czas, tym bar-
dziej, że pobyt przypadł na okres Świąt Wielkanocnych.

Po powrocie do Polski młodzi piłkarze odwiedzili ma-
gistrat, i zdali włodarzom Pobiedzisk relację z udanego wy-
jazdu.

A. Ritter

SPORT



NR 167 ∗ MAJ 2010 25

Tradycyjnie 1 maja w sołectwie Borowo-Młyn odby-
ły się po raz piąty Majowe Biegi Przełajowe. W imprezie 
uczestniczyły 52 osoby – zarówno dzieci, jak i dorośli. Za-
wodnicy startowali na różnych dystansach. Pierwsze miej-
sca zajęli: Wiktor Gotowicz (50 m chłopców), Laura Skiba 
(50 m dziewczyn), Mateusz Sołtysiak (100 m chłopców), 
Zuzanna Jaworska (100 m dziewczyn), Patryk Stokowski 
(200 m chłopców), Marta Morawska (200 m dziewczyn), 
Mikołaj Wawrzyniak (700 m chłopców), Barbara Walczak 
(700 m dziewczyn), Sylwia Stokowska (1 km pań), Miko-
łaj Wawrzyniak (4,2 km panów), Iliana Jopek (4,2 km pań). 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchar, medal i upominek. Na 
pozostałych zawodników czekały pamiątkowe medale i cze-
kolady. W ramach zawodów na ul. Leśnej dla rodzin odbył 
się także konkurs biegów w workach. Za pomoc w zorgani-
zowaniu imprezy Sołtys Barbara Widelicka dziękuje: Z. Zy-

Pierwszomajowy przełaj

wert, A. Grendzie, G. Wawrzyniakowi, J. Kąkolewskiemu,  
J. Cegłowskiemu oraz Państwu W.A. Patelskim.

36 dziecięcych drużyn z całej Polski, m.in. Poznania, Łodzi, 
Krakowa, Rudy Śląskiej, Sochaczewa spotkało się 24 kwietnia 
2010 roku na obiektach sportowych klubu Budowlani przy ul. 
Górniczej w Łodzi, gdzie odbył się memoriał im. Mirosława Woj-
tani w rugby. Turniej podzielony był na 3 kategorie wiekowe: mini 
żacy, żacy i młodziki. Zawodnicy z UKSu „Pomarzanka” z Poma-
rzanowic, po wielu twardych bojach, wywalczyli drugie miejsca 
w każdej kategorii.

Mini żacy – II miejsce (3 mecze zwycięskie, 2 remisy)
Żacy – II miejsce (4 mecze zwycięskie, 1 przegrana)
Młodziki – II miejsce (4 mecze zwycięskie, 1 przegrana)

A. Gajewski

Sukces rugbystów z Pomarzanowic

Dziewczyny z ZS w Pobiedziskach należące do zespołu aerobiku 
grupowego, wzięły udział w turnieju, do którego przygotowywały się pod 
czujnym okiem Anny Alejskiej. W tegorocznych zawodach tancerki za-
prezentowały się w składzie: Anna Blachnierek, Tamara Jackowiak, Marta 
Kardasz, Sara Kęsicka, Patrycja Kleczewska, Karolina Mikołajczak, Wero-
nika Mikołajczak, Matylda Połeć. W turnieju powiatowym, który odbył 
się w marcu zdobyły srebrny medal. To wysokie miejsce dało im awans 
do etapu rejonowego. Tam po raz drugi zaprezentowały bardzo dynamicz-
ny i efektowny układ, którym zachwyciły jury i tym samym wywalczyły 
pierwsze miejsce na podium. Dzięki temu zakwalifikowały się do Wiel-
kopolskiego Finału Aerobiku Grupowego, który odbył się w poznańskiej 
Arenie. W finale wzięły udział najlepsze zespoły aerobiku z całej Wielko-
polski, wśród nich znalazły się także nasze dziewczyny. Poziom turnieju był 
bardzo	wysoki,	a	nasze	tancerki	zajęły	X	miejsce.

Gratulujemy sukcesów i życzymy równie wysokich wyników za rok!
P.  Kleczewska i S. Kęsicka

Dwa miejsca na podium

SPORT
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W kwietniu piłkarze ZS w Po-
biedziskach uczestniczyli w kilku 
turniejach piłkarskich. 21 kwietnia re-
prezentacja gimnazjum wzięła udział 
w meczach I rundy turnieju piłkar-
skiego Coca-Cola Cup 2010, któ-
re rozgrywane były na boisku Orlik 
w Kostrzynie Wlkp. Po wysokich zwy-
cięstwach 14:1 z Gimnazjum w Czer-
lejnie i 7:0 z Gimnazjum nr 1 w Pusz-
czykowie nasi piłkarze awansowali 
do kolejnej rundy turnieju, w której 
zmierzą się z zawodnikami z Gimna-
zjum nr 2 z Wrześni, Gimnazjum nr 
3 z Środy Wlkp. oraz Gimnazjum nr 
3 ze Swarzędza. Stawką turnieju jest 
awans do finału Województwa Wiel-
kopolskiego. Gimnazjum w Pobiedzi-
skach reprezentowali A. Jałoszyński, 
A. Meller, Ł. Piechocki, M. Drabarz, 
D. Borowik, T. Jakubowski, K. Balicki 
P. Jerzyński, P. Błażykowski, F. La-
skowski.

Natomiast 30 kwietnia drużyna 
reprezentująca szkołę podstawową 
w składzie: M. Waczyński, R. Jóźwiak, 

Szkolna piłka nożna
P. Bąkowski, J. Karwala, G. Karasiewicz, H. Rogowski, M. Kistowski , B. Ła-
ganowski, B. Stasiak, D. Hamera, wygrała gminne eliminacje turnieju piłkar-
skiego Orlik Cup 2010. Piłkarze pokonali zespoły z Pobiedzisk Letnisko 12:0. 
Jerzykowo 4:2 i Biskupice 5:1 i wywalczyli awans do półfinału powiatu.

Trener A. Ritter

Dwa razy w roku – wiosną oraz jesienią 
po sezonie turystycznym mieszkańcy Sołec-
twa Borowo-Młyn przeprowadzają wielkie 
porządki. 24 kwietnia wysprzątana została 
Ulica Starych Wierzb. Sołtys B. Widelicka 
pragnie serdecznie podziękować za udział 
w społecznej akcji następującym osobom: W. 
Gralik, B. Marciniec, A.S.A. Zieleniewicz, 
W. Pańczak, G. Wawrzyniak, E.C.W. Czer-
niejewskim oraz M. O. P. Łyskanowskim.

Sołeckie porządki

Zakład Komunalny w Pobiedziskach uprzejmie informuje, że wystawione zostały pojemniki do zbiórki sko-
szonej trawy.

Przypominamy, że trawę należy wysypywać z worków i luzem wrzucać ją do pojemników. Nie należy tam 
umieszczać liści, gałęzi czy krzewów. Nie dopuszczalne jest pozbywanie się odpadów innych niż trawa do wy-
stawionych pojemników. Trawa zanieczyszczona tworzywami sztucznymi, takimi jak: worki foliowe, butelki pet, 
a także innymi odpadami (szmaty, puszki i inne śmieci) dyskwalifikuje ją jako materiał przeznaczony na procesy 
kompostowania. Nie należy także porzucać i zostawiać odpadów w workach przy pojemnikach na trawę.

 W przypadku stwierdzenia w pojemnikach do zbiórki trawy odpadów innych niż trawa oraz zalegania porzu-
conych worków przy tych pojemnikach pojemniki zostaną z tych miejsc usunięte.

SPORT
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Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że 
w dniach od 10 do 23 maja 2010 r. planowane jest przeprowadzenie wiosennej 
akcji wykładania z samolotów immunoprzynęt do zwalczania wścieklizny u li-
sów wolno żyjących na terenie województwa wielkopolskiego. Immunoprzynęty 
koloru zielono-brunatnego mają kształt kostek o wymiarach ok. 35×35×10 mm 
sporządzonych z masy rybnej, zawierających zatopione w środku plastikowe bli-
stry ze szczepionką. Immunoprzynęty pozostają aktywne w okresie 3 tygodni od 
wyłożenia. Ostrzega się przed kontaktem ludzi i zwierząt domowych z immuno-
przynętami. W przypadku kontaktu należy zgłosić się do najbliższej przychodni 
lekarskiej, szpitalu zakaźnego, stacji „SANEPID-u”, lecznicy weterynaryjnej lub 
Inspektoratu Weterynarii.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje:
W związku ze zgłoszeniem Gminy Pobiedziska do udziału w badaniach pro-

filaktycznych schorzeń układu oddechowego finansowanego przez Urząd Mar-
szałkowski, zawiadamiam że dnia

17 czerwca 2010 r. (czwartek) od godz. 12.00–17.00
18 czerwca 2010 r. (piątek) od godz. 9.00–14.00
przy Ośrodku Kultury w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 przeprowadzone 

będą, dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy bezpłatne badania płuc 
(prześwietlenie) oraz badania spirometryczne.

Badania wykonywane będą przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy z Wolicy k/Kalisza

Zapisy na badania przyjmuje Grażyna Karalus UMiG-Biuro Obsługi Intere-
santa – stanowisko 1, tel. 61 89 77 100

Przy zapisach podać należy: Imię i nazwisko, PESEL, dokładny adres za-
mieszkania wraz z kodem.

Firma „Chemis” zatrudni do zakładu w Pobiedziskach OPERATORA 
URZĄDZENIA DO PRODUKCJI LEPÓW NA MUCHY. Mile widziana 
umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych. Oferujemy umowę o pracę na pełen 
etat i wynagrodzenie od 11 zł/godz. do 13 zł/godz. Chętnych prosimy o kontakt 
telefoniczny 61 81 53 177 lub osobisty Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 39.

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania wyjazdów wakacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z rodzin rolniczych. Więcej informacji na temat ofert i wy-
sokości dofinansowania uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska 
(p. Maria Jankowska tel. 61 8977 177 lub 100 I piętro).

Uwaga – szczepionki

Bezpłatne badaniaWAŻNE TELEFONY
61 89 77 100 Urząd Miasta i Gminy  
 w Pobiedziskach
61 81 52 000 Ośrodek Pomocy Społecznej
61 81 77 074 Zakład Komunalny Pobiedziska
61 81 77 584 Wodociągi
61 81 77 060 Ośrodek Lekarza Rodzinnego  
 „Pronus”
61 81 55 018 Ośrodek Lekarza Rodzinnego 
 w Biskupicach
61 81 54 076 CENTRO MEDICO
(Bezpłatna podstawowa i specjalistyczna 
opieka medyczna w Pobiedziskach)
61 81 77 290 Apteka ul. K. Odnowiciela
61 81 77 092 Apteka „Przy Rynku”
61 81 77 625 Apteka Jagiellońska
61 81 77 350 Apteka „Rodzinne Centrum  
 Zdrowia”
61 81 55 153 Apteka w Biskupicach
61 89 77 034 Punkt Apteczny „Panaceum”  
 w Jerzykowie
61 81 77 991  Pogotowie Energetyczne
61 81 77 134 Rozdzielnia Gazu Pobiedziska
515 062 829  Oczyszczalnia Ścieków  
 Nadrożno
61 81 80 817 Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
 (do okienka obsługowego)
61 81 80 818 Naczelnik Poczty
61 81 80 800 Oddział Pocztowy Biskupice
998 Straż Pożarna
61 84 13 040 Komisariat Policji  
 w Pobiedziskach

 Dzielnicowy 
 Rejonu Służbowego nr 2,
 tj. teren gminy Pobiedziska
 sierż. Piotr Seidlitz
 tel. 519 064 541
 
 Dzielnicowy 
 Rejonu Służbowego nr 1
 tj. Pobiedziska 
 i Pobiedziska-Letnisko
 st. post. Rafał Hennig
 tel. 519 064 539

999 Wypadki uliczne, zawały serca  
 i zasłabnięcia
61 86 60 066 Pogotowie Ratunkowe 
 (karetka z lekarzem)
61 81 72 309 Stacja Pogotowia 
 Ratunkowego w Swarzędzu
61 85 30 330 Karetka Transportowa 
 (skierowanie od lekarza dom.)

www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl
e-mail: promocja@pobiedziska.pl
Wydawca
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100
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Grzegorz Połeć
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Lucyna Kapcińska, Artur Krysztofiak, 
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MSZE ŚW.
Kościół Parafialny
p.w. św. Michała Archanioła 
niedziele i święta – 7.00, 9.00, 11.00, 

15.00 (nie ma w czasie wakacji), 18.30
w dni powszednie – 6.30, 18.30
Kościół Parafialny p.w, św. Ducha
niedziele i święta – 8.00, 9.45, 
 11.00, 12.15, 17.00
w dni powszednie – 7.00, 18.00

Kaplica przy Klasztorze
Zgromadzenia Sióstr Sacre Coeur
niedziele i święta 10.00
Kościoły: msze w niedziele i święta 
Pobiedziska-Letnisko – 8.00, 11.00, 18.00
Jerzykowo – 8.00, 10.00, 12.00
Wronczyn – 9.00, 11.00, 14.00
Biskupice – 8.00, 11.00
Węglewo – 8.30, 11.00

O GŁOSZENIA
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WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
...podaje się poniżej do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień  
20 czerwca 2010 roku.

Numer obwodu,
siedziba obwodowej 

komisji wyborczej
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

OBWÓD Nr 1
Zespół Szkół

im. Konstytucji 3 Maja,
ul. Gajowa 22, Pobiedziska Letnisko

Pobiedziska, ulice:
Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Długa, Gajowa, Halina, Jagodowa, Jęczmienna, Kolejowa, Konwaliowa, Kręta, 

Leśna, Malinowa, Okrężna, Owsiana, Polna, Poprzeczna, Poziomkowa, Pszenna, Rolna, Sosnowa, Świerkowa, 
Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zbożowa, Żytnia

OBWÓD Nr 2 *N
Urząd Miasta i Gminy,

ul. Kościuszki 4, Pobiedziska

Pobiedziska, ulice:
Dobra, Dworcowa, Fabryczna, Goślińska, Jeziorna, Kazimierza Odnowiciela, Kostrzyńska, Kościuszki, Królowej 

Jadwigi, Krótka,Księcia Przemysła I, Miła, Ogrodowa, Podgórna, Pogodna, Powstańców Wielkopolskich, 
Radosna, Rynek, Tysiąclecia, Władysława Jagiełły, Wodna, Zaułek, Zawiła, Zielona

OBWÓD Nr 3
Przedszkole,
ul. Różana 4, 
Pobiedziska

Pobiedziska, ulice:
Armii Poznań, Biedrzyckiego, Bolesława Chrobrego, Chabrowa, Fiołkowa, Generała Kutrzeby, Jackowskiego, 

Kaczyńska, Kapitana Lewandowskiego, Kostrzewskiego, Kwiatowa, Majora Bartlitza, Makowa, 
Marcinkowskiego, Mieszka I, Porucznika Sypniewskiego, Poznańska, Prosta, Różana, Rumiankowa, 

Słonecznikowa, Wawrzyniaka, Władysława Zielińskiego, Wojska Polskiego, Zawilcowa

OBWÓD Nr 4 *N
Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
ul. Kostrzyńska 23, Pobiedziska

Pobiedziska, ulice:
Cybińska, Czerniejewska, Drawska, Działkowa, Główna, Gnieźnieńska, Kiszkowska, Klasztorna, Łąkowa, 
Łososiowa, Na Stoku, Niecała, Notecka, Nowa, Odrzańska, Okoniowa, Półwiejska, Rzeczna, Sandaczowa, 

Skośna, Skryta, Słoneczna, Spadzista, Warciańska, Węgorzowa

OBWÓD Nr 5
Ośrodek Kultury,

ul. Kostrzyńska 21, Pobiedziska

Teren określony granicami sołectw:
Bociniec, Główna, Kocanowo, Kociałkowa Górka, Polska Wieś, Pomarzanowice, Promno, Wagowo,

tj. miejscowości:
Bociniec, Borówko, Czachurki, Główienka, Główna, Gołunin, Gołuń, Jezierce, Kaczyna, Kapalica, Kocanowo, 
Kociałkowa Górka, Nowa Górka, Polska Wieś, Pomarzanowice, Promno, Stara Górka, Wagowo, Wiśniewo, 

Wójtostwo, Zbierkowo

OBWÓD Nr 6 *N
Szkoła Podstawowa,

Węglewo

Teren określony granicami sołectw:
Latalice, Łagiewniki, Podarzewo, Węglewo,

tj. miejscowości:
Krześlice, Latalice, Łagiewniki, Podarzewo, Pomarzanki, Węglewko, Węglewo

OBWÓD Nr 7
Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 
Wronczyn

Teren określony granicami sołectw:
Bednary, Borowo-Młyn, Stęszewko, Wronczyn, Złotniczki,

tj. miejscowości:
Bednary, Borowo-Młyn, Gorzkie Pole, Jerzyn, Kuracz, Nadrożno, Promno-Stacja Pruszewiec, Siodłowo, 

Stęszewice, Stęszewko, Tuczno, Wronczyn, Wronczynek, Złotniczki

OBWÓD Nr 8 *N
Zespól

Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
ul. Szkolna 2, Biskupice

Obszar gminy wyznaczony granicami sołectw: 
Biskupice, Góra, Jankowo

wchodzących w skład okręgu nr 13,
tj. miejscowości:

Biskupice, Góra, Jankowo, Jankowo-Młyn, Promienko, Uzarzewo-Huby

OBWÓD Nr 9 *N
Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
ul. Spokojna 3, Jerzykowo

Obszar gminy wyznaczony granicami sołectw: 
Jerzykowo, Kołata

wchodzących w skład okręgu nr 13,
tj. miejscowości:

Barcinek, Bugaj, Jerzykowo, Kołata, Kołatka, Kowalskie, Olszak, Skorzęcin
  

*N – Lokal wyborczy dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Spis wyborców udostępniony będzie, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach  
w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 14) w dniach od 7 do 18 czerwca 2010 roku.
Składanie wniosków przez wyborców o dopisanie do spisu wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy i nigdzie 
niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów do 10 czerwca 2010 roku.
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 10 czerwca 2010 roku.
Składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania do 15 czerwca 2010 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 14 tel. 89 77 132)
Lokale wyborcze w dniu 20 czerwca 2010 roku czynne będą w godzinach od 6:00 do 20:00.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska

(-) Michał Podsada

O GŁOSZENIA
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W dniu 25 marca 2009 r. w obecno-
ści trenerów, rodziców, prezesów klubów 
sportowych i radnych wręczono 13 na-
gród pieniężnych za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2009 r.

Listę rankingową porządkującą (od 
największych do najmniejszych) osią-
gnięcia 34 zgłoszonych zawodników 
ustaliła Rada Sportu Gminy Pobiedziska 
pod przewodnictwem E. Gołębiewskie-
go. Wskazała ona również burmistrzowi 
kandydatów do poszczególnych nagród. 
Dzięki temu, że Burmistrz w całości za-

Trzynastu z 34 najlepszych
Hanna Jachimowicz zawodniczka 

Klubu Jeździeckiego „Liljówka”. Osią-
gnięcia: czterdzieste drugie miejsce indy-
widualnie i jedenaste drużynowo w ME 
Dzieci w Moorsele w Belgii i nagroda 
specjalna dla najmłodszego zawod-
nika mistrzostw, II m w eliminacjach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Drzonkowie, III, II, III i I m w Grand 
Prix Juniorów na Zawodach Ogólnopol-
skich w Hermanowie, Kuźni Nowowiej-
skiej, Jaszkowie i Kaliszu; Członek Kadry 
Narodowej i Wojewódzkiej,

cia: II m w Mistrzostwach Młodzików 
PZKaj (K2 – 2000 m),

Ryszard Widelicki zawodnik Po-
znańskiego Klubu Kyokushinkai Ka-
rate. Osiągnięcia: II m w MP Juniorów 
w Choszcznie w kat. kumite junior 70 kg, 
Wielkopolski Turniej Juniorów w Czer-
wonaku: I m w kat. knockdown, II m 
w kat. grapp ling,

VI stopnia
Daniel Gdula, Kamil Nawrot 

i Bartosz Tandecki zawodnicy UKS 
„Koziołki” działającego przy ZS w Je-

akceptował propozycje rady, uroczystość 
ich wręczenia zorganizowano już na mar-
cowej Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobie-
dziska. W sumie przyznano: 1 nagrodę 
I stopnia, 5 nagród II stopnia, 1 nagrodę 
III stopnia, 1 nagrodę IV stopnia, 2 na-
grody V stopnia i 3 nagrody VI stopnia.

Nagrody otrzymali:
I stopnia
Marta Tracz zawodniczka UKS 

„Zalew” przy ZS w Jerzykowie. Osią-
gnięcia: IV m w MŚ Juniorów (K2 – 
1000 m); ME Juniorów i U23 VII m (K4 
– 500 m) i V m (K2 – 1000 m juniorek), 
MP Juniorów II m (K2 – 1000 m), II m 
(K2 – 500 m), I m (K2 – 5000 m)

II stopnia
Patryk Bułka, Artur Działa i Łu-

kasz Kosmaczewski zawodnicy UKS 
przy ZS w Pobiedziskach Letnisko. 
Osiągnięcia: VII m w ME Juniorów 
gr. A w Belgii, IV m w Halowych MP 
w Hokeju na Trawie w kat. juniora star-
szego, VI m w MP w Hokeju na Trawie 
w kat. juniora starszego; nagroda fair play 
dla drużyny; Członkowie Kadry Polski,

Oriana Walasek zawodniczka 
UKS przy ZS w Pobiedziskach Letni-
sko. Osiągnięcia: V m w ME do lat 18 
w Hiszpanii, V m w Halowych ME Eu-
ropy do lat 21; w barwach KS Poczto-
wiec Poznań: I m w Klubowych Pucha-
rach Europy w kat. seniorek, I m w MP 
w kat. seniorek, VI m w Halowych MP 
w Hokeju na Trawie w kat. juniorek 
starszych: Członek Kadry Polski do lat 
18, 21 i seniorek,

III stopnia
Patrycja Krupa zawodniczka UKS 

„Zalew” przy ZS w Jerzykowie. Osią-
gnięcia: MP Juniorów I m (K4 – 500 m), 
II m (K2 – 500 m), I m (K2 – 500 m),

IV stopnia
Patrycja Sobiech zawodniczka 

UKS „Zalew” przy ZS w Jerzykowie. 
Osiągnięcia: II m w Mistrzostwach 
Młodzików PZKaj (K2 – 2000 m), II m 
w MP w Maratonie Kajakowym (K2 – 
8000 m),

V stopnia
AlicjaTracz zawodniczka UKS „Za-

lew” przy ZS w Jerzykowie. Osiągnię-

rzykowie. Osiągnięcia: III m w MP 
Kadetów w rugby, III m w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w rugby; 
Członkowie Kadry Wojewódzkiej Mło-
dzików w rugby; Awans do finału MPK 
w rugby 7.

Po zakończeniu uroczystości wrę-
czenia nagród burmistrz serdecznie po-
dziękował nie tylko zawodnikom, którzy 
swoimi osiągnięciami promują gminę 
Pobiedziska, ale również ich rodzicom 
i trenerom oraz prezesom klubów. Szcze-
gólne podziękowania skierował do Elż-
biety Hoffman, Jadwigi Błażejewskiej 
i Jacka Kalki, których zaangażowanie 
i praca nad rozwojem indywidualnych 
uzdolnień sportowych naszych uczniów, 
stanowi dobrą podstawę dla ich kolej-
nych sukcesów sportowych, osiąganych 
już na poziomie Mistrzostw Świata, Eu-
ropy i Polski.

Relację z tego wydarzenia można 
obejrzeć w telewizji internetowej itvpo-
biedziska.pl „Nagrody dla sportowców”

RED.
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Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje:

W ramach umów zawartych z NFZ Ośrodek Profilaktyki i Epidemio-
logii Nowotworów oraz z NFZ Centrum Medyczne Św. Jerzego wykonane 
zostaną bezpłatne badania profilaktyczne w mammobusie dla kobiet z gru-
py wiekowej 50–69 lat (rocznik 1941–1960),  które wcześniej nie chorowały 
na raka piersi, a ostatnie profilaktyczne badanie miało miejsce przynajmniej 
dwa lata wcześniej. Na badania należy zgłaszać się z dowodem osobistym 
i ważnym dokumentem ubezpieczenia.

Termin badań i miejsce postoju mammobusu: 
• 3 lipiec 2010 r.  (sobota) od godz. 9:00
   parking przy Ośrodku Kultury w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 
   zapisy pod numerem 0800 160 168 lub 61 855 75 28
• 19 czerwca 2010 r. (sobota) od godz. 14.00 do 19.00 oraz 
  20 czerwca 2010 r. (niedziela) od godz. 8.15 do 13.00 i 14.00–19.00
   przy Zespole Szkół w Jerzykowie ul. Spokojna 8
   zapisy pod numerem 61 844 27 27 (w godz. od 8.00–16.00)

62-010 Pobiedziska, ul. Jagiełły 41
tel. 61 815 46 80

(Rejestracja osobista i telefoniczna 
w godzinach przyjęć)

Uprzejmie informujemy 
o godzinach przyjęć lekarzy specjalistów:

Lek. med. specjalista ginekolog-położnik
Wojciech Pyska

 Czwartek 14:00 – 18:00
 Piątek  13:00 – 18:00

Lek. med. specjalista ginekolog-położnik
Ryszard Kucharczak

 Poniedziałek 10:00 – 14:00
 Wtorek  9:00 – 13:00

Lek. med. specjalista ginekolog-położnik
Renata Kurczab

 Wtorek  13:00 – 16:00

LABORATORIUM 
czynne w poniedziałek 8:30 – 10:00

Zapraszamy na II Ogólnopol-
ski Edukacyjny Piknik Ekologiczny 
Pobiedziska 2010, podczas którego 
w niekonwencjonalny i atrakcyjny 
sposób każdy zainteresowany tematy-
ką ekologiczną będzie mógł poszerzyć 
swoją wiedzę z tego zakresu, zdobyć 
praktyczne umiejętności w rozpozna-
waniu zagrożeń dla środowiska oraz 
zrozumieć i poznać różne zjawiska fi-
zyko – chemiczne oraz biologiczne za-
chodzące w świecie przyrody. 

Patronat honorowy nad piknikiem 
objął Starosta Poznański – Jan Grab-
kowski, patronat naukowy sprawuje 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorz 
Skrzypczak. Natomiast patronami 
medialnymi są: TVP Poznań i Radio 
Merkury.

Organizatorem imprezy jest Gmi-
na Pobiedziska przy współudziale: 
Zespołu Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Czernie-
jewo, Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Po-
znaniu oraz Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. 

Częścią Pikniku jest popularno-
naukowy rajd terenowy zorganizowa-

Bezpłatne badania

ny dla młodzieży gimnazjalnej z miast 
i gmin Polski. Dla najlepszych trzech 
drużyn przewidujemy atrakcyjne na-
grody rzeczowe w postaci wyposażenia 
sal lekcyjnych w nowoczesny edukacyj-
ny sprzęt multimedialny ufundowane 
przez Starostę Poznańskiego, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Burmistrza Mia-
sta i Gminy Pobiedziska oraz Dyrek-
tora Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

W tym roku na 8 km trasę rajdu 
przebiegającą przez tereny składowiska 
odpadów komunalnych, tereny śród-
polne, łąki oraz lasy położone na te-
renie Parku Krajobrazowego Promno, 
wyruszą m.in. drużyny, z: Świebodzic, 
Kołaczkowa, Drawska Pomorskiego, 
Buku, Łazisk Górnych, Dopiewa, Gu-
bina, Kostrzyna, Stęszewa, Gniezna, 
Czerniejewa, Łubowa, Kiszkowa, Mie-
ściska, Skoków, Skórzewa, Jarocina, 
Czarnkowa, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Przemętu, Kępic, Skarżyska Kamiennej 
i Pobiedzisk. Poza tym udział w rajdzie 
weźmie drużyna z Montfort we Francji 
oraz prawdopodobnie drużyna z Mark-
theidenfeld z Niemiec. Na rywalizują-
cych gimnazjalistów czeka szereg zadań 
na ośmiu stanowiskach przygotowanych 
przez współorganizatorów imprezy. 

Finał rajdu oraz piknik popular-
nonaukowy odbędzie się na terenie 
Centrum Integracji Społecznej w Po-
biedziskach przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Pobiedziskach. Podczas 
imprezy będzie można: 
	 •	 spotkać	 się	 z	 ciekawymi	 i	 znany-

mi z mediów osobami: Dominiką 
Łakomską – odtwórczynią jednej 
z głównych ról serialu „Klub Sza-
lonych Dziewic”, zaangażowaną 
w promocję zdrowego stylu życia, 
która poprowadzi zajęcia jogi dla 
wszystkich chętnych; Tomaszem 
Zubilewiczem – najpopularniejszym 
polskim synoptykiem; Maciejem 
Nowakiem – lekarzem Reprezenta-
cji Polski mężczyzn w piłce ręcznej 
– srebrnych i brązowych medalistów 
mistrzostw świata oraz piłkarzami 
„Warty Poznań” Tomaszem Mag-
dziarzem i Piotrem Reissem 

	 •	 uczestniczyć	w	licznych	konkursach	
ekologicznych prowadzonych na 
stoiskach współorganizatorów, 

	 •	 wziąć	udział	w	bezpłatnych	seansach	
w planetarium, które odbędą się na 
Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

	 •	 wymienić	zużyte	baterie	i	świetlów-
ki na atrakcyjne upominki, 

	 •	 obejrzeć	 przedstawienie	 o	 tematy-
ce ekologicznej pt. „Żyj z przyro-

ii Ogólnopolski edukacyjny 
Piknik ekologiczny Pobiedziska 2010

Przychodnia specjalistyczna 
NOWAMED
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dą w zgodzie” przygotowane przez 
grupę pięciolatków z Przedszkola 
„Wesołe Skrzaty” 

	 •	 zwiedzić	ciekawe	stoiska	dydaktyczne	
zorganizowane przez naszych partne-
rów i gminne szkoły podstawowe, któ-
re będą walczyły w konkursie „Sonda” 
na najlepsze szkolne stoisko popular-
nonaukowe. Nagrodą w tym konkur-

sie będzie kompleksowe wyposażenie 
multimedialne interaktywnej klasy.
Imprezę poprowadzi Andrzej 

Ogórkiewicz z Radia „Merkury”, któ-
remu będzie towarzyszył największy 
w Polsce daniel „Daniel” z najliczniej-
szej populacji tego gatunku w Polsce. 

Po zakończonym Pikniku na Sta-
dionie Miejskim w Pobiedziskach ro-

zegrany zostanie mecz piłki nożnej 
Reprezentacji Polski Burmistrzów 
i Prezydentów Miast z reprezentacją 
Dziennikarzy Polskich, w której za-
grają m.in. Mateusz Borek, Tomasz 
Zubilewicz, Cezary Olbrycht, Robert 
Błoński. Wśród kibiców zostaną roz-
losowane atrakcyjne nagrody w postaci 
telewizorów LCD. 

PROGRAM PIKNIKU:

10:00 Rozpoczęcie Pikniku w Centrum Integracji Społecznej w Pobiedziskach
10:00 Początek seansów w planetarium (w planie 6 seansów 45-minutowych) 
10:30 Początek zajęć jogi z Dominiką Łakomską
12:00 „Żyj z przyrodą w zgodzie” przedstawienie pięciolatków z Przedszkola „Wesołe Skrzaty”
13:30 Konkurencja finałowa na scenie dla uczestników rajdu terenowego
15:00 Wręczenie nagród laureatom rajdu terenowego oraz konkursu „Sonda”
17:00 Zakończenie Pikniku w Centrum Integracji Społecznej w Pobiedziskach
17:30 Rozpoczęcie meczu piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Pobiedziskach pomiędzy 
 Reprezentacją Polski Burmistrzów i Prezydentów Miast a reprezentacją Dziennikarzy Polskich
18:30 Losowanie telewizorów LCD dla kibiców w przerwie meczu
19:30 Zakończenie imprezy

Bardzo się cieszę, że tak cenna inicjatywa jak Piknik Ekologiczny odbywa się w Pobiedziskach, mieście w 
którym chodziłam do szkoły podstawowej i liceum.

To doskonała okazja, żeby zaprezentować Państwu szerszy kontekst ekologii i zdrowego stylu życia, który jest 
mi szczególnie bliski: być ekologicznym i żyć zdrowo to także mieć umysł wolny od stresu, ciało od napięć i uśmie-
chać się bez względu na okoliczności.

Zapraszam na darmowe warsztaty First Step fundacji Art of Living Polska, gdzie będą mogli Państwo 
doświadczyć odprężającej jogi, energetyzujących ćwiczeń oddechowych i dowiedzieć się podstaw zdrowego stylu 
życia na co dzień.

Zapraszam serdecznie – Dominika Łakomska

Z wielką przyjemnością przyjadę kolejny raz do Pobiedzisk. Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców, a szczególnie tych, których poznałem osobiście podczas ubiegłorocznej edycji Pikniku.

Mam nadzieję, że 29 maja spotkamy się znowu podczas II Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikni-
ku Ekologicznego w Pobiedziskach. Pogoda oczywiście dopisze! Wiem już że czeka nas sporo atrakcji.

Do zobaczenia – Tomasz Zubilewicz

Nie mogę zapomnieć wybuchu radości młodzieży ze Świebodzic, którzy do końca nie wierzyli w to, że mogą 
wygrać Piknik w Pobiedziskach. Wszyscy ci młodzi ludzie tak naprawdę nie konkurowali, tylko przeżywali wielką 
przygodę, a ja przy okazji dowiedziałem się jak abstrakcyjna ekologia przekłada się na bardzo konkretne codzienne 
działania

 Andrzej Ogórkiewicz

Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy będę mógł uczestniczyć w Pikniku Ekologicznym w Pobiedziskach,  
w mieście, które zdecydowało się na promowanie zdrowia i rekreacji. Wierzę, że dzięki temu będziemy mogli  
w pięknej Puszczy Zielonce spotykać coraz więcej uśmiechniętych i radosnych turystów.

 Maciej Nowak
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