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INFORMACJE UMiG

Trwają prace projektowe związane z:
	 •	 projektami	dwóch	placów	zabaw	budowanych	w	ramach	

programu	„Radosna	Szkoła”	w	miejscowości	Wronczyn	
i	Pobiedziska-Letnisko.

Trwają prace budowlane przy budowie:
	 •	 kompleksu	sportowo-edukacyjnego	przy	Zespole	Szkół	

w	Pobiedziskach,

Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
w okresie  od  21.05.2010 r. do 18.06.2010 r.

Przygotowywane są przetargi na:
	 •	 budowę	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 deszczowej	 wraz	

z	przyłączami	oraz	budowę	dróg	i	placów	(ulice	Poznań-
ska,	Miła,	Pogodna),

	 •	 remont	nawierzchni	ul.	Kostrzyńskiej	w	Pobiedziskach	
na	odcinku	Rynek	–	ul.	Podgórna,

	 •	 budowę	 palców	 zabaw	 w	 ramach	 programu	 „Radosna	
Szkoła”.

Ogłoszono postępowania przetargowe na:
	 •	 wyposażenie	 hali	 sportowo-edukacyjnej	 przy	 Zespole	

Szkół	w	Pobiedziskach.
Trwają prace komisji przetargowej związane z wyborem 
wykonawcy dla zadań:
	 •	 wyposażenie	 hali	 sportowo-edukacyjnej	 przy	 Zespo-

le	Szkół	w	Pobiedziskach	w	 ladę	 i	wyposażenie	 szatni,	
stworzenie	witrażu,	a	także	montażu	nagłośnienia

	 •	 przebudowa	ul.	Wierzbowej	w	Pobiedziskach	–	Etap	II,
	 •	 ocieplenie	budynku	Zespołu	Szkół	we	Wronczynie,	
	 •	 ocieplenie	kompleksu	budynków	Zespołu	Szkół	w	Po-

biedziskach	–	Letnisku.
	 •	 Remont	ul.	Kostrzyńskiej	w	Pobiedziskach.
Rozstrzygnięto przetargi na:
	 •	 najem	sprzętu	kserograficznego	z	serwisem	dla	UMiG	w	Po-

biedzskach	na	lata	2010–2013	(wartość:	132	145,59	zł	brutto)
	 •	 wykonanie	 operatów	 szacunkowych	 w	 celu	 określenia	

wysokości	jednorazowej	opłaty	z	tytułu	wzrostu	wartości	
nieruchomości	 spowodowanej	 budową	urządzeń	 infra-
struktury	technicznej(33	250,00	zł	brutto),

	 •	 zakup	wraz	z	dostawą	kruszywa	betonowego	oraz	destruktu	
asfaltowego	pochodzącego	z	recyklingu	(183	000	zł	brutto),	

	 •	 wykonanie	 instalacji	 telekomunikacji	 oraz	 okablowania	
związanego	 z	 nagłośnieniem	 obiektu	 w	 budowanym	
kompleksie	sportowo-edukacyjnym	przy	Zespole	Szkół	
w	Pobiedziskach	(35	702,34	zł	brutto),

	 •	 na	budowę	oświetlenia	ulicznego	w	m.	Kapalica,	Aleja	
Ptasia,	koszt	inwestycji:	57	264,93	zł,	oraz	w	m.	Bugaj	ul.	
Sosnowa,	etap	I,	koszt	inwestycji:	45	661,44	zł,

	 •	 na	przebudowę	drogi	gminnej	w	miejscowości	Złotnicz-
ki,	etap	II,	koszt	inwestycji:	231	432,82	zł.

Postępowania w ramach Związku Puszcza Zielonka. 
	 •	 Roboty Budowlane Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowe-

go Puszcza Zielonka i okolic – Kontrakt X – Zlewnia Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – zadanie 3 – Gmina 
Pobiedziska	–	termin	składania	ofert	26	czerwca	2010	r.	

	 •	 Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka	 –	 termin	 składania	
ofert	29	czerwca	2010	r.	

Ponadto
	 •	 ogłoszono	kolejną	edycję	konkursu	pod	nazwą	„Najpięk-

niejsza	zagroda-Najpiękniejsza	posesja”	na	terenie	gminy	
Pobiedziska,	

	 •	 kanalizacji	sanitarnej	wraz	z	przepompownią	 i	rurocią-
giem	tłocznym	w	ul.	Kanałowej	we	wsi	Główna,

	 •	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 grawitacyjnej	 oraz	modernizacji	
drogi	w	ulicach	Klasztorna	i	Podgórna	w	Pobiedziskach,

	 •	 remoncie	istniejącej	kotłowni	wraz	z	instalacjami	i	źró-
dłami	ciepła	dla	kompleksu	sportowo-edukacyjnego	oraz	
Zespołu	Szkół	w	Pobiedziskach,	wykonawca	konsorcjum	
ECO-THERM	z	Łowicza	oraz	SATOR	z	Kozienic.

Zakończono prace budowlane związane z:
	 •	 przebudową	ulicy	Różanej	oraz	drogi	do	hali	sportowej	

w	Pobiedziskach,
	 •	 budową	chodnika	przy	ul.	Wronczyńskiej	w	Jerzykowie.

	 •	 budową	placów	zabaw	w	ramach	PROW,
	 •	 przebudowie	drogi	w	Kociałkowej	Górce,
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śnictwa	Czerniejewo,	Instytutu	Meteorologii	i	Gospodarki	
Wodnej,	Regionalnej	Dyrekcji	Ochrony	Środowiska	oraz	
Uniwersytetu	Przyrodniczego	zorganizowano	II	Ogólno-
polski	Edukacyjny	Piknik	Ekologiczny	–	Pobiedziska	2010.	
W	tym	roku	do	udziału	w	rajdzie	terenowym	zgłosiło	się	30	
drużyn	z	całej	Polski	i	drużyna	z	zaprzyjaźnionego	francu-
skiego	miasta	Montfort,	

	 •	 wręczono	nagrody	uczestnikom	Mistrzostw	Wielkopol-
ski	Juniorów	w	tenisie	ziemnym,

	 •	 w	Skansenie	Miniatur	uczestniczono	w	uroczystości	sym-
bolicznego	otwarcia	Centrum	Sztuki	Współczesnej,

	 •	 z	 okazji	Dnia	Dziecka	 tradycyjnie	 już	 spotkano	 się	 na	
Rynku	z	przedszkolakami	uczestniczącymi	w	tym	roku	
w	 Ekologicznym	 Gminnym	 Marszu	 Radości,	 którego	
organizatorem	było	przedszkole	„Wesołe	Skrzaty”	z	Po-
biedzisk,	

	 •	 Wojewódzkiej	 Stacji	 Epidemiologicznej	 zlecono	 bada-
nie	jezior	pod	kątem	dostępności	do	kąpieli,

	 •	 w	celu	ustalenia	prawdziwej	przyczyny	śnięcia	ryb	w	Zalewie	
Kowalskim	zlecono	Powiatowemu	Lekarzowi	Weterynarii	
przeprowadzenie	specjalistycznych	badań	na	dostarczonych	
mu	w	dniu	9	czerwca	2010	roku	próbkach,	ponieważ	za-
chodzi	poważne	podejrzenie,	że	ryby	zostały	zabite	prądem.	
Poza	tym	sprawę	skierowano	na	policję	w	celu	wszczęcia	
postępowania	wyjaśniającego.	

	 •	 wręczono	 puchary	 uczestnikom	XIX	Ogólnopolskiego	
Wyścigu	Kolarskiego,	który	został	zorganizowany	przez	
Towarzystwo	Cyklistów	i	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji,

	 •	 pod	koniec	maja	w	ramach	I	etapu	pomocy	dla	powodzian	
skierowano	6	strażaków	ochotników:	Sławomira	Kasprzyka,	

INFORMACJE UMiG

	 •	 odbyło	się	spotkanie	z	Sołtysami,	na	którym	omówiono	
bieżące	sprawy	oraz	zachęcono	do	wzięcia	udziału	w	ak-
cji	„Pomoc	dla	powodzian”,

	 •	 odwiedzono	 Jubilatów	 długoletniego	 pożycia	 małżeń-
skiego	 Państwa:	 Dudziaków,	 Michalskich,	 Szczygiel-
skich,	Witkowskich,	Zgrabczyńskich,	Piniarskich	i	No-
waków,

	 •	 uczestniczono	w	walnych	zebraniach	Rodzinnych	Ogro-
dów	 Działkowych:	 „Mieszka	 I”,	 „Świerszcza”	 i	 „Plac	
Wiosny”,

	 •	 w	 Wielkopolskim	 Urzędzie	 Wojewódzkim	 podpisano	
umowę	na	realizację	projektu	z	programu	„Wielkopolska	
Odnowa	Wsi”	pod	nazwą	„Ranczo	Kołata”	

	 •	 pod	hasłem:	„Europa	jest	naszą	przyszłością	–	Europa	po-
wiedzie	się	wspólnie”	w	Niemczech	uczestniczono	w	spo-
tkaniu	trzech	miast	partnerskich	Marktheidenfeld–Mont-
fort–Pobiedziska,

	 •	 uczestniczono	 w	 rodzinnych	 piknikach	 integracyjnych	
zorganizowanych	przez	szkoły	w	Biskupicach,	Letnisku,	
Węglewie,	Jerzykowie,	Pomarzanowicach	i	we	Wronczy-
nie,	Przedszkole	„Wesołe	Skrzaty”	oraz	Stowarzyszenie	
na	Rzecz	Dzieci	i	Młodzieży	Niepełnosprawnej,	

	 •	 uczestniczono	 w	 kolejnych	 zebraniach	 Stowarzyszenia	
Światowid,	

	 •	 z	okazji	Dnia	Bibliotekarza	złożono	życzenia	pracowni-
kom	gminnych	placówek	bibliotecznych,

	 •	 przy	współudziale	Zespołu	Parków	Krajobrazowych	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego,	Lasów	Państwowych	Nadle-
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Kazimierza	Janiszewskiego,	Michała	Kluczyńskiego	z	jed-
nostki	OSP	w	Pobiedziskach	oraz	Jerzego	Nowaka,	Ma-
riusza	Klepkę	i	Andrzeja	Pomiana	z	OSP	w	Biskupicach,	
wraz	z	 samochodem	strażackim	wyposażonym	w	pompę	
szlamową,	 motopompy	 pływające,	 agregat	 prądotwórczy	
oraz	piły	spalinowe	do	walki	z	powodzią	w	miejscowości	
Bieruń	k/	Oświęcimia,	

	 •	 po	ustaleniu	z	wójtem	zniszczonej	przez	powódź	gminy	
Wietrzychowice	 rodzaju	 oczekiwanej	 pomocy,	 opubli-
kowano	w	tej	sprawie	komunikat	skierowany	do	miesz-
kańców	naszej	gminy.	W	efekcie	tej	akcji	udało	nam	się	
zgromadzić	bardzo	cenne	i	oczekiwane	przez	powodzian	
dary:	artykuły	żywnościowe,	środki	czystości,	koce,	żyw-
ność	 o	 przedłużonej	 trwałości,	wodę	 pitną	 oraz	 dzięki	
ofiarności	rolników	tak	potrzebne	w	tej	wiejskiej	gminie	
zboże.	Ponad	20	ton	zboża	oraz	około	tony	pozostałych	
darów	zostało	już	przekazanych	do	poszkodowanej	przez	
powódź	gminy.	

	 •	 pozostałe	 dary	 oraz	 środki	 finansowe	 zgromadzone	
dzięki	ofiarności	naszych	mieszkańców	(jest	już	ponad	
10	000	zł),	firm	i	stowarzyszeń	zostaną	przekazane	po	
podpisaniu	umowy,	której	szczegóły	uzgodniono	pod-
czas	 osobistego	 spotkania	 z	 wójtem	 gminy	Wietrzy-
chowice,	

		 Burmistrz
M.	Podsada

LV	Sesja	Rady	Miejskiej	Gminy	Pobiedziska	odbyła	się	
10	czerwca	2010	r.	Radni	w	imieniu	własnym	i	burmistrza	
podziękowali	strażakom	za	ich	ofiarną	pracę	dla	ratowania	
zdrowia	i	życia	ludzkiego	w	Gminie	Bieruń,	w	ramach	po-
mocy	jaką	w	związku	z	katastrofą	powodzi	udzieliliśmy	tej	
Gminie.

Tematy	wiodące:
	1.	Analiza	stanu	promocji	Gminy	oraz	współpraca	z	gmi-

nami	partnerskimi.
	 	 Temat	obszernie	przedstawił	Radnym	Sekretarz	Gminy	

Grzegorz	Połeć	oraz	Pani	Łucja	Kapcińska	z	Wydziału	
Promocji.	

	2.	Sprawozdanie	z	przygotowań	wypoczynku	letniego.
	 	 Przedstawiono	Radnym	propozycję	wypoczynku		letnie-

go	dla	dzieci	w	naszej	Gminie.

Wieści z Rady

INFORMACJE UMiG

Wypoczynek	 połączony	 z	 zajęciami	 rekreacyjnymi	
i	edukacyjnymi	przygotowały	placówki	oświatowe,	Ośrodek	
Kultury	i	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji.

Podjęto	uchwały	w	sprawach:
sprzedaży	w	formie	bezprzetargowej	lokalu	mieszkalnego	•	
nr	8B	w	budynku	wielolokalowym,	położonym	w	Pobie-
dziskach	ul.	Zaułek	7,
wyrażenia	 zgody	 na	 zbycie	 nieruchomości	 gruntowej	•	
w	formie	bezprzetargowej,	położonej	we	wsi	Tuczno,	na	
rzecz	użytkownika	wieczystego,
zmiany	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	statutu	związku	mię-•	
dzygminnego	pod	nazwą	„Gospodarka	Odpadami	Aglo-
meracji	Poznańskiej”,
zaciągnięcia	kredytu	inwestycyjnego	długoterminowego	–	•	
2	uchwały	–	kredyt	w	wysokości	500	000	zł	i	1	200	000	zł,

WIEŚCI Z RADY
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WIEŚCI Z RADY

31.05.2010 r.
♦ Komisja Budżetu	–	opiniowanie	materiałów	na	Sesję	

Rady
♦ Komisja Rewizyjna	–	opiniowanie	uchwał	w	spra-

wie	złożonych	skarg	przez	Obywateli

8.06.2010 r.
♦ Komisja Ochrony Środowiska	–	opiniowanie	materia-

łów	na	Sesję	Rady

9.06.2010 r.
♦ Komisja Budżetu	–	opiniowanie	zmian	uchwały	bu-

dżetowej	na	2010	r.

10.06.2010 r. 
SESJA	RADY	MIEJSKIEJ

14.06.2010 r. 
♦ Komisja Rewizyjna	–	kontrola	zakupów	w	szkołach	

–	pomoce	naukowe,	inwestycje

14.06.2010 r.
♦ Komisja Bezpieczeństwa	 –	 monitoring	 w	 Gminie,	

zagrożenia	 podtopieniami	 w	 związku	 z	 obfitymi	
opadami	deszczu

KALENDARIUM
Odbyły się posiedzenia:

zaciągnięcia	pożyczki	z	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochro-•	
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu	na	zada-
nie:	„Budowa	kanalizacji	sanitarnej	wraz	z	przykanalikami	
w	ul.	Klasztornej	w	Pobiedziskach”,
zmiany	wykazu	zadań	inwestycyjnych	w	ramach	wielolet-•	
nich	programów	inwestycyjnych	na	lata	2008	–2015,
zmiany	 uchwały	 budżetowej	 Gminy	 Pobiedziska	 na	•	
2010	rok,
udzielenia	pomocy	finansowej	na	rzecz	Gminy	Wietrzy-•	
chowice	–	(uchwała	dotyczy	kwoty	10	000	zł	–	które	dar-
czyńcy	wpłacili	 na	 konto	Gminy	Pobiedziska,	 –	wpłaty	
jeszcze	wpływają	i	także	przekażemy	je	dla	tej	Gminy	po	
podjęciu	przez	Radę	kolejnej	uchwały),

Rozpatrzono	dwie	skargi	złożone	przez	Obywateli,	za-
rzuty	podniesione	przez	skarżących	zostały	uznane	za	bez-
zasadne.

F.	Tokarska
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WYDARZENIA

Dramatyczne	 wydarzenia,	 które	
dotknęły	Polskę,	stały	się	dla	nas	wiel-
kim	sprawdzianem	ludzkiej	solidarno-
ści.	Udowodniliśmy,	że		los	powodzian	
nie	 jest	 nam	 obojętny!	 W	 dniu	 21	
maja	2010	r.	decyzją	Burmistrza	Mia-
sta	 i	Gminy	Pobiedziska	6	strażaków	
ochotników;	Sławomir	Kasprzyk,	Ka-
zimierz	Janiszewski,	Michał	Kluczyń-
ski	z	jednostki	OSP	w	Pobiedziskach,	
Jerzy	 Nowak,	 Mariusz	 Klepka,	 An-
drzej	Pomian	–	OSP	w	Biskupicach,	
samochodem	strażackim	Star	GBAM	
z	OSP	w	Biskupicach	wyposażonym	
w	 pompę	 szlamową	 WT-30,	 moto-
pompy	pływające,	agregat	prądotwór-
czy,	piły	spalinowe,		udali	się	z	pomocą	
do	walki	z	powodzią	do	miejscowości	
Bieruń	k/Oświęcimia.	Nasi	ochotnicy	
wypompowywali	 wodę	 z	 piwnic,	 ro-
wów	melioracyjnych,	 pól.	W	 ciągu	 5	
dni	wypompowali	25	milionów	litrów	
wody.	

Po	ustaleniu	z	wójtem	zniszczo-
nej	 przez	 powódź	 gminy	 Wietrzy-
chowice	rodzaju	oczekiwanej	pomocy,	
opublikowano	w	tej	sprawie	komuni-
kat	 skierowany	 do	mieszkańców	 na-
szej	 gminy.	W	 efekcie	 tej	 akcji	 uda-
ło	nam	się	zgromadzić	bardzo	cenne	
i	 oczekiwane	 przez	 powodzian	 dary,	
które	 osobiście	 przez	 burmistrzów	
zostały	 przewiezione	 potrzebującym	
pomocy	 mieszkańcom	 gminy	 Wie-
trzychowice.	 Władze	 samorządowe	
gorąco	dziękują	tym	wszystkim,	któ-

Pomoc dla Powodzian

rzy	wsparli	 akcję	 pomocy	 dla	 powo-
dzian.		Nasze	działania	skierowaliśmy	
na	zaspokojenie	konkretnych	potrzeb.	
Do	 Gminy	 Wietrzychowice	 zostały	
przekazane	zebrane:	artykuły	żywno-
ściowe,	 środki	 czystości,	 koce,	 żyw-
ność	 o	 przedłużonej	 trwałości,	woda	
pitna,	 bardzo	 potrzebne	 wiaderka	
i	rękawice.	Dzięki	ofiarności	rolników	
zebraliśmy	 już	 36	 ton	 zboża,	 z	 któ-
rych	26	Witold	Płoska		dostarczył	już	
do	 Wietrzychowic.	 W	 najbliższym	
czasie	 pojedzie	 kolejny	 transport	 –	
pozostałe	 10	 ton	 oraz	 zboże	 od	 rol-
ników	 z	 gmin	 Łubowo	 i	 Kiszkowo,	
które	 pozytywnie	 odpowiedziały	 na	
apel	burmistrza	Pobiedzisk.	
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ED UKACJA

Gmina	 Pobiedziska	 jak	 co	 roku	 przygotowuje	 się	 do	
akcji	Wakacje 2010.	Na	sesji	w	dniu	10	czerwca	z	progra-
mem	wypoczynku	 letniego	przygotowanym	przez	gminne	
placówki	oświatowe,	Ośrodek	Kultury	oraz	Ośrodek	Sportu	
i	Rekreacji	zostali	zapoznani	Radni	Rady	Miejskiej	Gminy	
Pobiedziska.	

W	tegorocznym	programie	znajdą	się	m.in.:	
Półkolonie:	we	Wronczynie	(12–23	lipca),	w	Węgle-

wie	(5–12	lipca),	w	Biskupicach	(5–16	lipca),	w	Letnisku	
(28	 czetrwca–2	 lipca),	 w	 Jerzykowie	 (5–16	 lipca)	 oraz	
w	Pomarzanowicach	(5–16	lipca).	

Obozy:	 sportowy	UKS	„Zalew”	 (28	 czerwca–7	 lipca),	
sportowy	sekcji	rugby	UKS	„Koziołki”	(2–9	lipca),	wędrow-
ny	 w	 Beskidzie	 Żywieckim	 organizowany	 przez	 ZSPiP	
w	Biskupicach	(29	 lipca–12	sierpnia),	 stacjonarny	w	miej-
scowości	„Błota”	organizowany	przez	ZS	na	Letnisku	(3–15	
lipca).	

Lato w gminie Pobiedziska
26 wyjazdów i wycieczek	do	Poznania,	Swarzędza,	Ło-

sina,	Biskupina,	Puszczykowa,	Gniezna,	Powidza,	Szamotuł	
i	Kościana,	podczas	których	będzie	można	popływać	 stat-
kiem	 po	 jeziorze	Gopło,	 zwiedzić	muzea	 i	 zamki,	 pospa-
cerować	po	zabytkowych	parkach	i	ZOO,	pograć	w	kręgle,	
pojeździć	 na	 koniach	 oraz	wykazać	 się	 swoją	 sprawnością	
w	parku	 linowym.	Wszystkie	wyjazdy	dzieci	 obsłużą	bez-
płatnie	gminne	autobusy.	

Liczne zajęcia o	charakterze	opiekuńczym,	wychowaw-
czym	i	edukacyjnym.	Zabawy	i	gry	terenowe,	gry	i	zabawy	
muzyczno-ruchowe,	warsztaty	artystyczne,	językowe	i	foto-
graficzne	oraz	szkoła	kucharska.	

Rozgrywki i turnieje sportowe:	 w	 piłkę	 koszykową,	
nożną,	siatkową,	rugby	oraz	szkółka	tenisa	ziemnego.	

Szczegółowy program tegorocznego wypoczynku letnie-
go zostanie zamieszczony w specjalnie wydanej ulotce, którą 
otrzyma każdy uczeń w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

Aż	trzykrotnie:	28	maja,	1	i	14	czerwca	br.	ucznio-
wie	szkoły	w	Pobiedziskach	świętowali	Dzień	Dziecka.	
W	tych	dniach	stadion	miejski	stał	się	głównym	celem	
zabawy	uczniów.	Klasy	I-III	ze	szkoły	podstawowej	bra-
ły	zaślubiny	z	Biezdruchowem	w	strojach	zwierząt	wod-
nych.	Uczniowie	klas	IV-	VI	zapoznawali	 się	z	kulturą	
Indian	poprzez	przybliżenie	ich	zwyczajów,	tradycji	oraz	
codziennego	 życia.	Wszyscy	mieli	 za	 zadanie	 przebrać	
się	za	Indian	i	zrobić	tipi.	Dzień	Dziecka	w	gimnazjum	
ze	względu	 na	 deszczową	 pogodę	 odbył	 się	 na	 terenie	
szkoły.	Młodzież	brała	udział	w	konkurencjach	 spraw-
nościowych	i	logicznych.	Zawody	wymagały	sprawności	
fizycznej	jak	i	umiejętności	działania	w	grupie.	Ucznio-
wie	 przebierając	 się	 za	 m.in.	 hipisów,	 dresiarzy,	 oraz	
metalowców	mogli	poznać	charakterystyczne	cechy	po-
szczególnych	subkultur.	Pełni	życia	dopingowali	zawod-

Kulturowo i sportowo

ników	ze	swoich	klas.	Tak	optymistyczne	reakcje	wśród	
uczniów	były	dowodem	radosnej	atmosfery	panującej	na	
piknikach.	
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„Razem	niesiemy	szczęście”	–	pod	takim	hasłem	odbył	się	
23	maja	II	INTEGRACYJNY	FESTYN	RODZINNY,	zor-
ganizowany	przez	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Dzieci	i	Młodzie-
ży	Niepełnosprawnej	oraz	Przedszkole	„Wesołe	Skrzaty”.

Słońce	 wysoko	 na	 niebie,	 roześmiane	 buzie	 dzieci,	
szczęśliwi	rodzice	–	jak	kadr	filmu,	taki	obraz	przewijał	się	
przez	cały	czas	trwania	festynu.

Przygotowane	przez	organizatorów	atrakcje,	pozwoliły	
na	rodzinne	i	radosne	przeżywanie	tego	dnia.

„Człowiek jest tyle wart
 ile czyni dobrego”

Dziękujemy	wszystkim	zaangażowanym	w	przygoto-
wanie	Festynu.	Dzięki	pomocy	i	hojności	firm	oraz	ludzi	
o	wielkim	sercu,	mogło	spełnić	się	wiele	dziecięcych	ma-
rzeń.

Słowa	uznania	i	podziękowania	niech	wyrazi	myśl	Geo-
rga	Bernanosa:

„Swoją	 radość	 można	 znaleźć	 w	 radości	 innych	 –	 to	
właśnie	jest	tajemnicą	szczęścia”.

G.	Kaszyńska

Zorganizowany	 przez	 Przedszkole	 „Wesołe	 Skrzaty”	
kolorowy	 korowód	 przemaszerował	 pierwszego	 czerwca	
ulicami	Pobiedzisk.	Podopieczni	pobiedziskich	przedszko-
li	tradycją	ubiegłych	lat	uczcili	w	ten	sposób	swoje	święto.	
W	Marszu	Radości	 poza	maluchami	 uczestniczyli	 zapro-
szeni	 goście.	 Przedszkolaki	 kolorowo	 przebrane	 w	 stroje	
o	tematyce	leśnej	i	z	piosenką	na	ustach	spotkały	się	na	Po-
biedziskim	Rynku	z	władzami	Miasta	i	Gminy.	Marsz	był		
jedną	z	 imprez	 ,które	kończyły	całoroczną	 	zabawę	z	pro-
jektem	edukacyjnym	 	„Las	bliski	dzieciom”,	 realizowanym	
w	Przedszkolu	„Wesołe	Skrzaty”.

Na	ręce	Pana	Burmistrza	wręczone	zostały	Deklaracje	Ma-
łych	Ekologów	oraz	album	„Jaki	las	wkoło	nas?”.	Prezenty	po-
wstały	w	czasie	II	Rodzinnego	Festynu	Integracyjnego	i	Festynu	
Ekologicznego.	Włodarze	również	przygotowali	niespodziankę	
dla	dzieci.	M.	Podsada	odwdzięczył	się	smacznymi	cukierkami	
oraz	podarował	ozdobne	drzewka,	które	zostaną	posadzone	przy	
przedszkolach	biorących	udział	w	tej	imprezie.		

W	 marszu	 wzięły	 także	 udział	 odziały	 przedszkolne	
z	 Letniska,	 Biskupic,	 Wronczyna,	 Węglewa	 oraz	 Przed-
szkole	z	Pomarzanowic.		Mamy	nadzieje,	że	w	następnych	
marszach	będzie	jeszcze	więcej	dziecięcych	uśmiechów.		

Marsz Radości
ED UKACJA
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Trzynastego	czerwca	SP	w	Węglewie	we	współpracy	
z	Węglewską	Radą	 Sołecką	 była	 organizatorem,	 dorocz-
nego	 i	 istotnego	 dla	 naszego	 środowiska	 Integracyjnego	
Pikniku	 Rodzinnego	 dla	mieszkańców	Latalic,	 Podarze-
wa	 i	Węglewa.	 Inauguracją	 Pikniku	 było	 przedstawienie	
teatralne	pt.:	Czarodziejski młynek	w	wykonaniu	artystów	
z	Krakowa.	

Po	spektaklu	miało	miejsce	otwarcie	nowego	placu	za-
baw,	którego	dokonał	burmistrz	M.	Podsada,	w	asyście	rad-
nego	D.	Pautra	i	sołtysa	M.	Godka.	Dzieci	ze	wzruszeniem	
i	przejęciem	podziękowały	władzom	za	piękny	prezent.	

Po	oficjalnych	uroczystościach	rozpoczęły	się	kowboj-
skie	 zmagania	 integrujące	 wysiłki	 wszystkich	 przybyłych	
dzieci	i	ich	rodzin	z	terenu	całej	gminy.	Na	piknik	przybyły	
również	 dzieci	 ze	 Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej,	 które	 dzielnie	 zdobywały	 punkty	
w	przygotowanych	konkurencjach,	 takich	 jak:	 chwyć	byka	
za	 rogi,	 tor	przeszkód,	namiot	 rozmaitości,	 rozpal	ognisko	
i	w	wielu	innych.	

Węglewska	Rada	 Sołecka	 przygotowała	 i	 przeprowa-
dziła	konkurencje	sportowe	dla	młodzieży	i	dorosłych.	Pod	
patronatem	Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	M.	Sękow-
skiego	przeprowadzono	I	Sztafetę	Przełajową	do	Białki	Wę-

glewskiej,	którą	w	najlepszym	czasie	pokonała	reprezentacja	
Latalic	w	składzie:	Mateusz	Grzybowski	,	Damian	Nowak,	
Dawid	Malczewski,	Jacek	Krzymański	i	Adam	Pauter.

Nad	Turniejem	Tenisa	Stołowego	patronat	objął	 bur-
mistrz,	który	wręczył	pamiątkowy	puchar	zwycięzcy	Patry-
kowi	Frysiakowi.

Niezwykłych	emocji	dostarczył	mecz	siatkówki	repre-
zentacji	trzech	sołectw	młodzież	kontra	old	boye.	Mecz	był	
zacięty,	zwyciężyło	doświadczenie	i	taktyka	nad	młodzień-
czą	 brawurą.	 Zwycięskim	 siatkarzom	 puchar	 wręczył	 ks.	
proboszcz	 Parafii	 Węglewskiej	 Krzysztof	 Madecki,	 który	
był	fundatorem	nagród.

Na	zakończenie	imprezy	na	dzieci	czekały	słodkie	upo-
minki	i	bryczka,	a	na	dorosłych	zabawa	taneczna.	Do	zoba-
czenia	za	rok	na	Rodzinnym	Pikniku	Integracyjnym	trzech	
wsi	Latalic-	Podarzewa	i	Węglewa.

Jednocześnie	 składamy	 serdecznie	 podziękowania	 dla	
Pobiedzisko-Goślińskiego	 Banku	 Spółdzielczego,	 gminy	
oraz	Biura	Podróży	Horyzont,	którzy	wsparli	naszą	imprezę	
finansowo	i	organizacyjnie.	

Opr.	na	podst.	mat.	
dyr	R.	Owockiej	

Sztafeta do Białki  Węglewo

Letnisko

Agnieszka Czyżowicz	 –	 uczennica	 II	 kl.	Gimnazjum	
ZS	w	Pobiedziskach	Letnisku	zajęła	I	miejsce	w	konkursie	
na	pracę	multimedialną	pt.	„Jak	wyglądałaby	planeta	Ziemia	
bez	ptaków?”	

Na	 konkurs	 ogłoszony	 przez	 Muzeum	 Ziemiaństwa	
w	Dobrzycy	wspólnie	z	Wojewódzkim	Funduszem	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu	wpłynęło	
67	prac.	

	 Praca	 naszej	 uczennicy	 wyróżniała	 się	 poziomem	
wiedzy	merytorycznej,	 dużymi	 umiejętnościami	 z	 zakresu	
informatyki,	 a	 także	kreatywnością.	Dzięki	 temu	 jury	 jed-
nogłośnie	przyznało	Agnieszce	pierwszą	nagrodę.	Nagroda	
w	postaci	roweru	i	MP4	została	dostarczona	uczennicy	do	
domu,	a	szkoła	otrzymała	Ekran	–	Tripod	Standard	175.	

Serdecznie	gratulujemy!
W.	Smalarz

Jak wyglądałaby planeta 
bez ptaków
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To	już	kolejny	rok,	w	którym	szkoła	w	Pobiedziskach	Letnisku	
wzięła	 udział	w	Konkursie	Wiedzy	 o	Wielkopolsce,	 organizowa-
nym	przez	Stowarzyszenie	Gmin	i	Powiatów	Wielkopolski.	Ciężka	
praca,	rozłożona	na	kilka	miesięcy	(4	etapy),	przyniosła	upragnio-
ne	 owoce.	 Uczennica	 kl.	 5	 SP	 Joanna	 Forycka	 dotarła	 do	 etapu	
wojewódzkiego	 i	 została	 laureatką	 tego	 konkursu.	 Uroczystość	
zakończenia	 i	wręczenia	nagród	odbyła	 się	16	 czerwca	w	Gołań-
czy.	Jesteśmy	dumni	z	naszej	Asi,	ponieważ	wykazała	dużą	wiedzę	
o	Wielkopolsce.	

H.	Sosińska	

Laureatka XIV Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce

Już	po	raz	drugi	spotkaliśmy	się	w	czerwcową	sobotę,	by	
spędzić	kilka	godzin	w	atmosferze	radości	i	wspólnej	zabawy	–	
goście,	rodzice,	dzieci	i	nauczyciele.	Tegoroczny	festyn	otworzyli	
burmistrz	M.	Podsada	i	dyr.	szkoły	W.	Smalarz.	Mimo	deszczu,	
który	sprawił	nam	małego	psikusa,	nikt	się	nie	nudził,	bowiem	
program	imprezy	był	bardzo	różnorodny	i	pozwolił	każdemu	
znaleźć	coś	dla	siebie.	Wielkim	zainteresowaniem	cieszyło	się	
koło	fortuny,	zabawy	plastyczne	i	sportowe	dla	dzieci	i	ich	ro-
dziców,	konkurs	karaoke,	pokazy	mody	i	recitale	uczennic	na-
szej	szkoły	oraz	wieczorna	zabawa	taneczna.	

Mając	na	uwadze	zbliżające	się	wakacje	zorganizowaliśmy	
również	pokazy	edukacyjne	–	Pierwsza	Pomoc	Przedmedyczna	
oraz	odczyt	D.	Karasińskiej	ze	Szkoły	Przyjaciół	Psów	Wesoła 
Łapka	o	zachowaniu	się	w	sytuacji	spotkania	z	obcym	psem.	

W	organizację	festynu	zaangażowali	się:	Rada	Osiedla	
Letnisko	Leśne,	Klub	Seniora	 i	nasi	 rodzice,	którzy	przy-
gotowali	 pyszne	 ciasta	 domowe,	 kiełbaski	 z	 grilla	 i	 inne	
smakołyki.	Wielkie	serce	okazali	nam	sponsorzy	–	rodzice	

Byliśmy razem
podczas II Integracyjnego Festynu Rodzinnego 
„JESTEŚMY RAZEM” na Letnisku
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W	maju	Fundacja	Obywatelska	„Bazar”,	skupiająca	gro-
no	znanych	osobistości	zaangażowanych	w	życie	publiczne	
Poznania	 i	Wielkopolski,	 przy	wsparciu	Urzędu	Marszał-
kowskiego	Województwa	Wielkopolskiego	 rozpoczęła	 re-
alizację	 programu	 edukacyjnego	 pt.	 „Rządzący	 i	 rządzeni.	
Władza	i	obywatel	w	Wielkopolsce”	w	wielkopolskich	szko-
łach	ponadgimnazjalnych.	

Dużym	wyróżnieniem	dla	Pobiedzisk	była	inauguracja	
tego	projektu	w	szkole	licealnej	na	Letnisku.	Wykonawca-
mi	tego	programu	byli	naukowcy	Zakładu	Myśli	i	Kultury	
Politycznej	Instytutu	Humanistycznego	Uniwersytetu	Ada-
ma	Mickiewicza	w	Poznaniu:	 prof.dr	 hab.	Waldemar	Ła-
zuga,	który	wygłosił	wykład	oraz	dr	Sebastian	Paczos	 i	dr	
Rafał	 Dobek,	 którzy	 przeprowadzili	 zajęcia	 warsztatowe	

Inauguracja programu edukacyjnego

w	poszczególnych	klasach.	Realizowany	projekt	ma	na	celu	
popularyzację	idei	samorządności	w	naszym	regionie	i	wo-
jewództwie,	a	także	postawienie	wstępnej	diagnozy	w	tym	
zakresie.	Młodzież	z	dużym	zaangażowaniem	wzięła	udział	
w	 przygotowanych	 warsztatach.	 Szczególnym	 zaintereso-
waniem	cieszył	się	wśród	uczniów	i	nauczycieli	wykład	prof.	
Waldemara	Łazugi,	który	 już	wielokrotnie	gościł	w	naszej	
szkole	podczas	uroczystości	szkolnych	 i	w	ramach	organi-
zowanych	projektów	edukacyjnych.	Licealiści	mieli	również	
okazję	 wziąć	 udział	 w	 zajęciach	 na	 uczelniach	 wyższych	
w	organizowanych	przez	pana	Łazugę	wykładach	z	zakresu	
historii	oraz	wiedzy	o	społeczeństwie.	

W.	Smalarz	

IDEA 2010
Już	po	raz	drugi	uczniowie	gimnazjum	ZS	w	Pobiedzi-

skach	Letnisku	wzięli	udział	w	programie	Przedsiębiorczość	
przygotowanym	 przez	 Fundację	 Młodzieżowej	 Przedsię-
biorczości	w	Łodzi.	W	jego	ramach	realizowali	biznesowe	
przedsięwzięcie	 Żyjmy kolorowo,	 polegające	 na	 organizacji	
kiermaszy	świątecznych	i	przeznaczeniu	pozyskanych	w	ten	
sposób	środków	finansowych	na	zakup	materiałów	do	deko-
racji	izb	lekcyjnych.	

Pomysł	 ten	zgłosili	do	konkursu	na	Najlepsze	Przed-
sięwzięcie	Uczniowskie	IDEA	2010,	którego	celem	jest	za-
chęcanie	uczniów	do	podejmowania	działań	na	rzecz	środo-
wiska.	Spośród	741	zgłoszonych	i	udokumentowanych	prac,	
komisja	 zakwalifikowała	 do	 półfinału	 64,	 w	 tym	 również	
projekt	naszych	uczniów.

Serdecznie	gratulujemy		
U.	Marcinek

i	 pobiedziskie	 firmy,	 którzy	 zapewnili	 nagrody	w	 konkur-
sach,	fanty	w	loterii	i	mnóstwo	słodyczy	dla	dzieci,	przez	co	
znacznie	uatrakcyjnili	nasze	przedsięwzięcie.	

Nie	zapomnieliśmy	też	o	tych,	którym	los	odebrał	moż-
liwość	zabawy	–	powodzianach,	dla	których	podczas	festynu	

zbieraliśmy	dary	i	pieniądze.	Na	koniec	zagrał	zespół	mu-
zyczny	DI	PIANO,	a	imprezę	poprowadził	nasz	absolwent	
–	K.	Michalak.	

 
D.	Larus
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29	 maja	 podczas	 II	 Ogólnopolskiego	 Edukacyjnego	
Pikniku	 Ekologicznego	 Pobiedziska	 2010	 została	 podpi-
sana	 umowa	 partnerska	 pomiędzy	 Zespołem Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku,	a	Wydzia-
łem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu.	Umowę	podpisały:	dyr.	ZS	Wiesława	
Smalarz	oraz	dziekan	wydziału	dr	hab.	Małgorzata	Szuma-
cher-Strabel,	prof.	nadzwyczajny.	Objęcie	patronatem	przez	
Wydział	naszego	Zespołu	jest	wynikiem	nawiązanej	w	tym	
roku	szkolnym	współpracy,	polegającej	na	uczestnictwie	na-
szych	uczniów	w	wykładach	i	warsztatach	zorganizowanych	
w	szkole	i	na	uczelni.							

W	ramach	patronatu		przyjęto		następujące	działania:
Dalsze	 uczestnictwo	 uczniów	 w	 wykładach	 i	 zajęciach	1.	
warsztatowych	na	Wydziale	Hodowli	i	Biologii	Zwierząt.
Uczestnictwo	uczniów	w	wydarzeniach	uniwersyteckich	2. 
organizowanych	przez	Wydział.
Współpraca	w	zakresie	przygotowania,	organizacji	 i	 re-3. 
alizacji	konkursów,	projektów	edukacyjnych,	imprez,	wy-
darzeń	szkolnych	i	lokalnych	o	tematyce	matematyczno-
przyrodniczej.
Wspieranie	Zespołu	Szkół	w	zakresie	doradztwa	nauko-4.	
wego	 i	 pedagogicznego	 w	 zakresie	 przedmiotów	 przy-
rodniczych.	

Dzięki	 nawiązanej	współpracy	 chcemy	 rozwijać	 zain-
teresowania	 przyrodnicze	 uczniów,	 rozbudzać	 ciekawość	
poznawania,	 doświadczania	 i	 eksperymentowania,	 dobrze	
przygotować	 naszych	 uczniów	 do	 egzaminu	 maturalnego	
oraz	dalszej	kariery	naukowej	i	zawodowej.	

Dziękuję pani prof. Małgorzacie Szumacher-Strabel 
za wyjątkowe zaangażowanie i pomoc w organizowaniu za-
jęć dla naszych uczniów oraz oficjalne sformalizowanie na-
szej współpracy w postaci podpisanej umowy partnerskiej. 

W.	Smalarz

Klasa akademicka na Letnisku!

Żarówka	nie	tylko	oświetla	(tak	jak	tego	oczekujemy),	ale	
także	ogrzewa	 (choć	nie	w	 tym	celu	została	 skonstruowana)	
nasze	mieszkanie.	Chcąc	nie	chcąc,	jeśli	nie	chcemy	siedzieć	po	
ciemku,	musimy	płacić	nie	tylko	za	światło,	ale	i	za	ciepło.

Podobnie	komputer	oprócz	wykonywania	wielu	uży-
tecznych	 (oby)	 bądź	 rozrywkowych	 zadań	 informatycz-

nych	 spełnia	 rolę	grzejnika.	 Ile	 energii	 komputer	„traci”	
na	 ogrzewanie	 otoczenia?	 Czy	 musi	 ją	 tracić?	 Dzięki	
termodynamice	 wiemy,	 z	 jaką	maksymalną	 sprawnością	
może	pracować	silnik	pobierający	energię	w	formie	ciepła	
i	oddający	ją	w	formie	pracy.	Czy	istnieje	równie	funda-
mentalny	limit	określający	granicę	sprawności	kompute-
ra?	A	może	dzięki	komputerom	uda	się	przełamać	ogra-
niczenia	 II	 zasady	 termodynamiki,	 zmniejszać	 entropię	
i	zbudować	perpetuum mobile.	Na	te	i	wiele	innych	pytań	
udzielał	 odpowiedzi	 uczniom	 podczas	 wykładu	 prof.	 dr	
hab.	Antoni	Wójcik.

Uczniowie	 I	 i	 II	 klasy	 szkoły	 ponadgimnazjalnej	 na	
Letnisku	byli	słuchaczami	wykładu,	który	poszerzył	ich	wie-
dzę	z	zakresu	 termodynamiki	 i	 informatyki.	Po	wykładzie	
uczniowie	udali	się	do	Pracowni	Zakładu	Fizyki	Medycznej,	
Pracowni	Fizyki	Widzenia	i	Optometrii	oraz	do	Instytutu	
Akustyki.	Licealiści	poznali	 jakie	znaczenie	ma	pomiar	fi-
zyczny	w	medycynie	oraz	mogli	 się	przekonać	w	„kabinie	
ciszy”	jaki	wpływ	wywiera	ona	na	człowieka.	

U.	Marcinek

Co różni komputer od kaloryfera? 
– o związkach termodynamiki z informatyką
Wykład Otwarty – Wydział Fizyki UAM
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W	marcu	br.	odbył	się	Gminny	Recytatorski	Konkurs	
Języka	Angielskiego	dla	klas	 IV–VI	SP,	którego	organiza-
torem	był	Zespół	Szkół	w	Jerzykowie.	W	konkursie	wzię-
ło	 udział	 30	 uczniów:	 z	 Pobiedzisk,	 Pobiedzisk	 Letniska,	
Wronczyna,	Węglewa,	Pomarzanowic,	Biskupic	 i	 Jerzyko-

JerzykowoRecytowali 
wiersze angielskich poetów

wa,	którzy	recytowali	wiersze	znanych	angielskich	poetów.	
Obowiązki	jurorów	pełnili	nauczyciele	ww.	szkół.	W	wyni-
ku	 głosowania	wyłoniono	 laureatów:	 I	m.	 zajęła	Martyna 
Adamczak	 –	 Letnisko,	 II	m.	 Magda Łucka	 z	 Jerzykowa,	
natomiast	III	m.	przypadło		Annie	Polcyn	z	Biskupic.		

Udział	w	konkursach	przedmiotowych	ogłoszonych	przez	
Wielkopolskiego	Kuratora	Oświaty	wymaga	od	ucznia	wiedzy	
w	znacznym	stopniu	wykraczającej	poza	podstawę	programową.	
Znaleźć	się	w	gronie	najlepszych,	to	wielki	sukces	i	niebywałe	
osiągnięcie.		Takiego	zaszczytu	dostąpili	uczniowie	gimnazjum	

z	Zespołu	 Szkół	w	 Jerzykowie.	 	Tytuł	 laureata	w	 konkursie	
chemicznym		zdobyła	Dominika	Ochotna,	uczennica	klasy	III,	
a	finalistą	konkursu	języka	angielskiego	został	Thomas	Griffi-
ths,	uczeń	klasy	II.		Gratulujemy	naszym	uczniom	wspaniałego	
wyniku	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Gimnazjalne sukcesy

Pod	 takim	 hasłem	 odbył	 się	 12	 czerwca	 festyn	 rekre-
acyjno-rodzinny	 na	 terenie	 Zespołu	 Szkół	 w	 Jerzykowie.	
Organizatorem	 festynu	 była	 szkoła,	 a	 współorganizatorami	
Gmina	 Pobiedziska,	 Rada	 Rodziców,	 Sołectwo	 Jerzykowo	
i	Parafia	Rzymskokatolicka	w	Jerzykowie.	Ciekawy	program	
zgromadził	bardzo	licznie	uczniów,	ich	rodziców	i	dziadków,	
władze	gminy	oraz	innych	mieszkańców	naszej	społeczności	
lokalnej.	Cygański	tabor	uczniów	i	nauczycieli	zgromadził	się	
na	boisku	szkolnym,	by	punktualnie	o	godz.	14:00	rozpocząć	
zabawę.	W	rytmie	cygańskiej	muzyki	wystąpiły	dzieci	szkol-
ne	 oraz	 nauczyciele.	Dodatkową	 atrakcją	 był	występ	 teatru	
z	Krakowa,	który	ubarwił	festyn	programem	„Tańcz	w	rytm	
maminkowej	 melodii”	 skierowany	 do	 dzieci	 oraz	 występ	
zespołu	 z	 Białegostoku	 „Cygańskie	 czary”	 z	 solistką	 Eleną	
Rutkowską.	Cudowna,	autentyczna	muzyka	cygańska,	śpiew	
i	taniec,	a	także	niesamowite	stroje	cygańskie	stworzyły	nie-

zapomnianą	atmosferę	i	wprowadziły	widzów	w	zaczarowa-
ny	i	tajemniczy	świat	Romów.	Dodatkowymi	atrakcjami	były	
pokazy	kuglarskie	oraz	pokaz	sztucznych	ogni,	który	dopełnił	
niesamowitych	wrażeń	wizualnych.	A	na	koniec	zabawa	ta-
neczna,	która	rozbawiła	młodzież	i	dorosłych.	

Tak	 udana	 impreza	 mogła	 się	 odbyć	 dzięki	 rodzicom	
i	licznym	sponsorom,	którzy	wspomogli	szkołę	w	działaniach.	
Ufundowali	nagrody	dla	dzieci	i	na	loterię	fantową	oraz	pomo-
gli	w	funkcjonowaniu	małej	szkolnej	gastronomii.	W	tym	roku	
włączył	 się	 również	w	organizację	 festynu	UKS	„ZALEW”,	
który	zorganizował	 swoje	 stoisko	 i	podjął	działania	na	 rzecz	
pozyskania	dodatkowych	środków	finansowych	dla	klubu.	

Wszystkim,	 którzy	w	 jakikolwiek	 sposób	włączyli	 się	
w	uświetnienie	tej	imprezy,	bardzo	dziękujemy.	

      
	 	 	 Alina	Mańka

„Na cygańska nutę”
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To	 tytuł	 przedstawienia	 	 zorganizowanego	 	 	 przez	
uczniów	Szkoły	Podstawowej	i	Gimnazjum	w	Jerzykowie	
dla	 	 dzieci	 z	 Pomarzanowic,	 Pobiedzisk	 Letniska	 i	 Bi-

„Pod łukiem tęczy w krainie dobroci”

W	dniach	27–31	maja	2010	r.	w	Pobiedziskach	gości-
ła	grupa	młodzieży	wraz	z	opiekunami	z	Montford,	która	
wspólnie	 z	 uczniami	 gimnazjum	w	 Jerzykowie	 uczestni-
czy	w	projekcie	ekologicznym	„Waser-woda-eau”.	Główną	
atrakcją	 pobytu	 był	 udział	 w	 II	 Ogólnopolskim	 Eduka-
cyjnym	Pikniku	Ekologicznym,	który	gościom	dostarczył	
moc	wrażeń	związanych	z	rajdem	i	konkursami.	Poza	tym	
młodzież	 z	 Francji	 wspólnie	 z	 uczniami	 Zespołu	 Szkół	
w	Jerzykowie	poznała	najciekawsze	okolice	 i	zabytki	Po-
biedzisk	oraz	Poznania.	Już	obie	grupy	w	sierpniu	br.	przy-
gotowują	się	do	realizacji	dalszych	założeń	projektu,	 tym	
razem	we	Francji.	

Wizyta młodzieży z Montfort

KULT URA

Odznaką	Honorową	 –	 Zasłużona dla Polskiej Kultury 
wyróżniona	 została	 przez	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	
Narodowego	 –	 Bogdana	 Zdrojewskiego	 mieszkanka	 Po-
biedzisk	 –	 Daromiła Wąsowska-Tomawska.	 Uroczystość	
wręczenia	przez	Marszałka	Województwa	Wielkopolskiego	
–	Marka	Woźniaka	odbyła	się	11	maja	2010	w	Konińskim	
Domu	Kultury,	podczas	Wielkopolskiego	Dnia	Biblioteka-
rza	i	Bibliotek.

Daromiła	 Wąsowska-Tomawska	 jest	 członkiem	 Pol-
skiej	 Unii	 Lekarzy,	 współzałożycielką	 i	 prezesem	 Salonu	
Artystycznego	im.	Jackowskich.	W	2002	r.	otrzymała	statu-
etkę	„Pegaza”	Wielkopolskiego	Towarzystwa	Kulturalnego.	

Autorka	tomików	poetyckich	„Zza	cieni	i	obłoków”	(2004),	
„Smuga	 i	 promień”	 (2007),	 „Ślad	 stopy”	 (2008),	 „W	 gło-
sach	domu”	(2010)	współredagowała	i	wydała	także	książkę	
„W	cieniu	wronczyńskiego	dworu”	(2009).	

Wszystkich	 zainteresowanych	 twórczością	 poetycką	
zapraszamy	już	11	września	2010	r.	do	pałacu	Jackowskich	
w	Pomarzanowicach,	gdzie	odbędzie	się	spotkanie	poświę-
cone	piętnastoleciu	Salonu	Artystycznego	im.	Jackowskich,	
z	udziałem	pisarzy,	artystów	 i	przedstawicieli	władz	woje-
wódzkich,	którzy	wręczą	odznaczenia	i	odznaki	honorowe.	

J.	Grupiński

Zasłużona dla Polskiej Kultury

skupic.	Licznie	przybyłe	maluchy	tańczyły	przy	wesołych	
utworach,	 a	 obejrzany	 spektakl	 wywołał	 wiele	 pozytyw-
nych	emocji.					
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Dywany Kwiatowe 
Tradycyjnie	 już	w	Boże	Ciało	na	Rynku	w	Pobiedzi-

skach	 od	 rana	w	 ramach	 konkursu	 gminnego	 powstawały	
dywany-obrazy.	 Jest	 to	 forma	kultywowania	 starej	 tradycji	
związanej	z	procesją	w	Święto	Eucharystii.

W	tegorocznym	konkursie	wzięły	udział	dwa	zespoły:	
państwo	 Irena	 i	 Zenon	Eliks	 oraz	 panie:	Teresa	 Kuczuro	
i	Barbara	Grygiel.	Prace	zachwycały	pomysłem	i	finezją	wy-
konania.	Wzbudzały	zrozumiałe	zainteresowanie	uczestni-
ków	procesji,	a	szczególnie	tych	najmłodszych.	Obie	druży-
ny	zostały	nagrodzone.

Z	okazji	Dni	Matki	i	Dziecka	1	czerwca	w	sali	widowi-
skowej	Ośrodka	Kultury	w	Pobiedziskach	odbyły	się	nieco-
dzienne	spektakle	Teatru	Ruchu.

Jako	pierwsze	wystąpiły	najmłodsze	tancerki	w	spek-
taklu W sklepie z lalkami,	po	nich	Mały	Teatr	Ruchu	za-
prezentował	przedstawienie	zatytułowane	W poszukiwaniu 
słońca. 

Dzień Dziecka z Teatrem Ruchu
Grupa	 zaawansowana	 zachwyciła	 licznie	 przybyłych	

gości	 fragmentami	 choreografii	 spektaklu	 Labirynt	 oraz	
przedpremierowego	spektaklu	Żywioły. 

Pani	Monika	Leśko-Mikołajczyk	autorka	choreografii	i	re-
żyserka	spektakli	może	być	dumna	z	osiągnięć	swoich	wycho-
wanków.	Cotygodniowa	mozolna	praca	dała	wspaniałe	wyniki.	

Serdecznie	gratulujemy	kunsztu	i	wyrazu	artystycznego.	

„Stęszewska Triola” – 
sukcesy naszych dzieci

W	 Stęszewie	 5	 czerwca	 odbył	 się	 I	 Międzygminny	
Konkurs	Piosenki	„Stęszewska	Triola”.

Reprezentantki	naszej	gminy:	Maja	Kocowska,	Nicole	Hoff,	
i	Marianna	Tanaś	ze	Studio	Piosenki	działającym	przy	Ośrodku	
Kultury	w	Pobiedziskach	oraz	Monika	Rurek,	 Julia	Michalak	
i	Erika	Lipieńska	z	Zespołu	Szkół	w	Jerzykowie	startowały	ra-
zem	z	innymi	uczestnikami	z	całego	powiatu	poznańskiego.

Jury	 przyznało	 I	 miejsce	 wśród	 gimnazjalistów	 Mai	
Kocowskiej,	a	Erika	Lipieńska	(kl.	I–III)	i	Nicole	Hoff	(kl.	
IV–VI)	otrzymały	wyróżnienia.

Cieszymy	 się	 bardzo	 z	 osiągnięć	 naszych	 wokalistek	
i	życzymy	im	dalszych	sukcesów.
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30	maja	w	 Skansenie	Miniatur	 Szlaku	Piastowskiego	
w	 Pobiedziskach	 władze	 samorządowe	 gminy	 dokonały	
symbolicznego	otwarcia	 tegorocznego	sezonu	turystyczne-
go	 oraz	 odsłoniły	 miniaturę	 Centrum Sztuki Współczesnej 
z	wystawą	Skala.	Nowa	makieta	została	ustawiona	w	bezpo-
średnim	 sąsiedztwie	miniatury	Starego Rynku w Poznaniu. 

Otwarcie Sezonu Turystycznego 
i Centrum Sztuki Współczesnej przy…

26	maja	o	godz.	19:00	w	sali	widowiskowej	Ośrodka	Kul-
tury	odbył	się	koncert	„Wiwaty	na	Dzień	Matki”.	Wystąpi-
ły	wszystkie	grupy	wiekowe	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	Wiwaty	
prezentując	bardzo	różnorodny	program	artystyczny.

Wśród	licznie	przybyłej	widowni	przeważały	wzruszo-
ne	i	zachwycone	umiejętnościami	swoich	pociech	mamy.

Zachwytu	nie	kryła	również	obserwująca	występy	ko-
misja	CIOFF®	(Międzynarodowa	Rada	Stowarzyszeń	Folk-
lorystycznych,	Festiwali	i	Sztuki	Ludowej),	która	pogratulo-

W	 części	 artystycznej	wystąpiły	 zespoły	Ośrodka	Kultury	
w	 Pobiedziskach:	 Orkiestra	 Dęta,	 Studio	 Piosenki,	 Teatr	
Ruchu	oraz	Zespół	Pieśni	i	Tańca	„Wiwaty”.

wała	zespołowi	wspaniałego	repertuaru,	perfekcji	wykonania	
i	wiernych	w	szczegółach	strojów.

Cieszymy	się	ogromnie,	że	Wiwaty	z	Pobiedzisk	dołą-
czą	do	elitarnego	grona	zespołów	Folkloru	Światowego.

W	czasie	koncertu	zbierane	były	pieniądze	na	pomoc	
dla	 powodzian.	 Zebrano	 303,75	 zł,	 które	 przekazano	 na	
specjalnie	utworzone	przez	gminę	konto.	

Serdecznie	 gratulujemy	 odniesionego	 sukcesu	Wi-
watom.	

Pozytywna weryfikacja



NR 168 ∗ CZERWIEC 2010 17

KULT URA

Orszak Dąbrówki
Orszak	Dąbrówki	wyruszył	21	maja	spod	Kościoła	Far-

nego	w	Pobiedziskach	po	wieczornej	Mszy	Św.	odprawionej	
w	intencji	wszystkich	rządzących	naszym	krajem	od	czasów	
Mieszka	I	do	dzisiaj.

Na	czele	maszerowała	Orkiestra	Dęta	oraz	Zespół	Wi-
waty,	za	nimi	wozy	orszaku	i	konwojujący	je	rycerze.	Księż-
na	Dobrawa	przybyła	do	siedziby	Mieszka	I	(zainscenizo-
wanej	na	 targowisku	nad	brzegiem	 jeziora)	 i	 zdecydowała	

dzielić	z	nim	resztę	życia.		Chór	Melodia	wprowadził	zebra-
nych	w	atmosferę	dawnych	lat,	a	narracja	przypomniała	rys	
historyczny	 tego	wydarzenia.	Następnie	Grupa	Widowisk	
Historycznych	 „Comes”	 zaprezentowała	 przebieg	 inicjacji	
młodego	woja	za	czasów	Mieszka	I.	Przy	tańcach	Wiwatów,	
grze	orkiestry,	oraz	pieśniach	chóru,	który	wystąpił	tym	ra-
zem	we	współczesnym	repertuarze,	skosztować	można	było	
pysznego	placka	z	rabarbarem,	kawy	czy	herbaty.

SPORT

Przy	średniej	prędkości	40	km/h,	pozostawiając	w	tyle	
swoich	rywali,	jako	pierwszy	na	metę	tegorocznej	rywalizacji	
mastersów	w	Pobiedziskach	wjechał	Władysław	Gładysiak	
z	Poznania.	Coroczny	Ogólnopolski	Wyścig	Kolarski	Ma-
sters	o	Puchar	Burmistrza	Pobiedzisk	cieszy	się	niesłabnącą	
popularnością	i	na	trwałe	wpisał	się	już	w	ogólnopolski	har-
monogram	rowerowych	 imprez.	6	czerwca	do	Gminy	Po-
biedziska	na	XIX	edycję	 imprezy	przybyło	aż	130	kolarzy,	
którzy	rywalizowali	ze	sobą	na	trasie	81	km.	Wyścig	udało	
się	ukończyć	bez	żadnych	upadków	i	kontuzji.	Na	najwyż-
szym	miejscu	 podium	 stanęli:	MV	 (70	 lat	 i	 więcej)	 –	 Je-
rzy	Szemraj	(Piekary	Śląskie),	MIV	(60–69	lat)	–	Ryszard	
Mamos	(Brunszwik),	MIII	(50–59	lat)	–	Grzegorz	Knafel	
(Łódź),	MII	 (40–49	 lat)	 –	Dariusz	 Leduchowski	 (Łódź),	
kategoria	 0	 (19–29	 lat)	 –	 Andrzej	 Żmudzin	 (Wolsztyn).	
Klasyfikacja	Masters	I	(30–39	lat)	przedstawia	się	natomiast	
następująco:

Władysław Gładysiak1. 	–	Poznań
Adrian Jach2. 	–	Szczecin	
Hubert Sempoch3. 	–	Żyrardów
Andrzej Buszewko4. 	–	Wrocław
Piotr Patynowski5. 	–	Jaraczewo	
Arkadiusz Knap6. 	–	Piła

Mastersi 
w Pobiedziskach

Cała Polska Biega
Kolejny	raz	biegacze	z	naszej	gminy	uczestniczyli	w	akcji	

„Cała	Polska	biega”.		Tradycyjnie	start	i	meta	miały	miejsce	
w	Zespole	Szkół	w	Pobiedziskach	Letnisku,	 a	 trasa	wiodła	
malowniczymi	ścieżkami	wokół	jeziora	Dębiniec.	Głównym	
inicjatorem	 i	 propagatorem	 biegania	w	 naszej	 społeczności	

jest	 radny	 Edward	Gołębiewski,	 który	 w	 tym	 roku	 zdobył	
wicemistrzostwo	 Polski	 w	 biegu	 na	 10	 km	 w	 Choszcznie.	
Pan	Edward	od	lat	współpracując	ze	szkołą	w	Pobiedziskach	
Letnisku	propaguje	sport	wśród	dzieci	i	młodzieży.	Podczas	
tegorocznej	akcji	„Cała	Polska	biega”	poprowadził	grupę	113	
chętnych	biegaczy,	w	większości	uczniów	szkoły	z	Letniska.	
Po	zakończeniu	biegu	na	uczestników	czekały	nagrody.

A.	Niedziółka	
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W	 tym	 roku	 Bieg	 Władysława	 Jagiełły	 na	 dystansie	
21,1	km	odbędzie	się	18	lipca	2010	r.	Jego	celem	w	tym	roku	
jest	nie	tylko	upowszechnianie	kultury	fizycznej,	ale	również	
uczczenie	600	rocznicy	Bitwy	pod	Grunwaldem.	Nasz	bieg	
organizowany	przez	Ośrodek	Sportu	 i	Rekreacji	w	Pobie-
dziskach	został	zaliczony	do	prestiżowego	cyklu	Grand	Prix	
Wielkopolski	w	 półmaratonie,	 do	 którego	 należą	 również	
półmaratony	 organizowane	 przez:	 Poznań,	 Piłę,	Grodzisk	
Wielkopolski,	Murowaną	Goślinę,	Gniezno,	Zbąszyń	i	Ko-
ścian.	Pula	nagród	wynosi	20	000	zł.	

Patronat	honorowy	nad	tym	cyklem	sportowym	objęli	
Prezydent	Miasta	Poznania	oraz	Marszałek	Województwa	
Wielkopolskiego,	a	patronat	medialny	 sprawują:	TVP	Po-
znań,	Głos	Wielkopolski	oraz	Maratony	Polskie.PL.	Part-
nerem	wspierającym	jest	WZLA.	Organizatorami	cyklu	są	
SZS	Wielkopolska	oraz	Urząd	Marszałkowski	Wojewódz-
twa	Wielkopolskiego.	

Tegoroczny bieg odbędzie się na trasie Pobiedzi-
ska–Kociałkowa Górka–Pobiedziska w godzinach od 9:00 
do 14:00 co spowoduje w tym czasie utrudnienia w ruchu 
ulicznym:

zamknięcie ulicy Kostrzyńskiej (od Rynku do Kapalicy)•	
zamknięcie Różanej od Przedszkola do ul. Kostrzyńskiej,•	
przekierowanie ruchu z ulicy Powstańców Wlkp. i Ogro-•	
dowej w stronę Rynku i ul. Podgórnej. 

Zgłoszenia	 pisemne,	 telefoniczne	 lub	 mailowe	 przyj-
mowane	są	przez	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Pobiedzi-
skach,	ul.	Różana	4A,	62-010	Pobiedziska,	tel.	61	8	153	603,	
mfijalkowski1@autogrf.pl.	 Regulamin	 biegu	 jest	 również	
w	całości	zamieszczony	na	stronie	internetowej	www.pobie-
dziska.pl	

Wszystkich fanów biegów długodystansowych zapra-
szamy na trasę, a pozostałych mieszkańców prosimy o wy-
rozumiałość i przepraszamy za powstałe utrudnienia. 

21 Bieg Władysława Jagiełły 

Daria Pomian,	uczennica	klasy	IV	szkoły	podstawowej,	
zajęła	 I	miejsce	 i	 zdobyła	 złoty	medal	w	kategorii	 kumite	
dziewcząt,	 waga	 30	 kg	 w	Otwartych	Mistrzostwach	 Pol-
ski	 Południowo-Wschodniej	 –	Karate	Kyokushin	 –	 Budo	
Kai	w	Hrubieszowie,	uzyskując	tym	samym	tytuł	Mistrzyni	
Polski	Południowo-Wschodniej.		Natomiast	tytuł	Wicemi-
strza	Polski	Południowo-Wschodniej	w	konkurencji	kumite	
junior	–	70	kg	zdobył	nasz	gimnazjalista	–	Ryszard Wide-
licki.	Potwierdził	swoją	doskonałą	formę	zdobywając	w	dru-
giej	konkurencji	–	kumite	junior	K1	–	I	miejsce	w	Pucharze	
Polski	Kyokushin	Budo	Kai.	

Kolejny	 zawodnik	 sportów	 walki	 –	 Mikołaj Kuczyk,	
uczeń	klasy	IV	szkoły	podstawowej,	zajął	II	miejsce	w	XXI	
Turnieju	Judo	Dzieci	w	kategorii	wagowej	40	kg	w	Jarocinie.	

Gratulujemy	naszym	zdolnym	uczniom	oraz	trenerom	
i	życzymy	dalszych	sukcesów	sportowych!

W.	Smalarz	

Medalowe miejsca sportowców z Letniska 

Podczas	Międzynarodowych	Regat	w	Piestanach,	które	
odbywały	się	21–23	maja,	Marta Tracz,	będąca	członkinią	
kadry	narodowej	seniorek,	zdobyła	2	złote	medale	w	katego-
rii	dwójek	kajakowych	na	dystansie	200	i	2000	metrów	oraz	
srebrny	na	jedynce	na	dystansie	2000	metrów

Sukcesy Marty Tracz na Słowacji
Tydzień	wcześniej	jej	koleżanki	i	koledzy	z	klubu	UKS	

„Zalew”	rywalizowali	z	przeciwnikami	i	silnym	prądem	rze-
ki	Warty	 podczas	 Długodystansowych	 Mistrzostw	 Polski	
w	Gorzowie	Wielkopolskim.	 Ze	 złotym	medalem	 wrócił	
Wojtek Tracz,	wygrywając	z	dużą	przewagą	dystans	2000	m.	

SPORT
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Natomiast	Jakub Kulesza	i	Piotr Skrodzki	(na	zdjęciu	obok)	wywalczyli	srebrny	
medal	w	kategorii	dwójek	na	dystansie	3000	m.

30	maja	w	regatach	memoriałowych	rozgrywanych	ku	pamięci	wspaniałe-
go	 trenera	Andrzeja Kulczaka,	 rozgrywanych	w	Pamiątkowie,	wystąpiła	 licz-
na	reprezentacja	naszego	klubu.	Zawody	miały	zasięg	ponadwojewódzki.	Nasi	
podopieczni	zdobyli	6	złotych,	2	srebrne	i	1	brązowy	medal,	przyczyniając	się	
tym	do	wygrania	punktacji	klubowej	w	kategorii	UKS-ów	i	zajęcia	3	miejsca	
w	klasyfikacji	wszystkich	klubów.

Poniżej	wyniki	Memoriału:
K-1	1000	m	dziewcząt	–	Kuter Zuzanna	–	4	m.	
K-1	1000	m	chłopców	–	Tracz Wojciech	–	złoty	medal
K-1	1000	m	młodziczek	97	–	Rurek Monika	–	złoty	medal
K-1	1000	m	młodzików	97	–	Skrodzki Piotr	–	złoty	medal
K-1	1000	m	młodziczek	96	–	Tracz Alicja	–	srebrny	medal
K-1	1000	m	młodzików	96	–	Kulesza Jakub	–	złoty	medal
K-4	500	m	dziewcząt	–	Polus Monika,	Lisiecka Wanda,	Lisiecka Barbara,	Osak 

Karina	–	brązowy	medal
K-2	500	m	chłopców	–	Tracz Wojciech,	Rosalski Hubert	–	złoty	medal
K-4	500	m	chłopców	–	Wyrwas Kamil,	Tomaszewski Patryk,	Osak Kamil,	Bartoszak Dawid	–	srebrny	medal
K-2	500	m	młodziczek	–	Tracz Alicja,	Rurek Monika	–	srebrny	medal	oraz	Sobiech Patrycja,	Kuter Zuzanna	–	5	m.
K-2	500	m	młodzików	–	Kulesza Jakub,	Skrodzki Piotr	–	złoty	medal	oraz	Skrzypek Filip,	Lipiński Kamil	–	brązowy	

medal
Władze	klubu	również	ucieszył	fakt	zdobycia	kwalifikacji	do	Szkoły	Mistrzostwa	Sportowego	w	Wałczu	Oli Małyszki. 

Mamy	nadzieję,	że	Ola	rozwinie	swój	talent	i	odniesie	przynajmniej	takie	sukcesy	jak	Marta.
Sekretarz	klubu

SPORT

KATALOG FIRM

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie	 Przedsiębiorców	w	Pobiedziskach	
informuje,	 iż	 przygotowywana	 jest	 kolejna	 edycja	Ka-
talogu	 Firm.	W	 związku	 z	 powyższym	 w	 miesiącach	
letnich	 odwiedzą	 Wasze	 firmy	 ankieterzy	 zbierający	
niezbędne	informacje.	Nie	traktujcie	ich	jako	"gości	nie-
chcianych".	Wielu	z	nas	prowadzi	firmy	jednoosobowe,	
mające	siedzibę	w	miejscu	zamieszkania.	Odpowiedź	na	
kilka	pytań,	to	nie	jest	czas	stracony.	Co	roku	przybywa	
do	naszej	gminy	wielu	nowych	mieszkańców,	potencjal-
nych	klientów.	Katalog	jest	doskonałym	źródłem	infor-
macji,	musi	by	jednak	kompletny	i	wiarygodny;	w	imię	
więc	własnych	interesów	przekażcie	Państwo	dokładne	
dane.	 Istnieje	 możliwość	 zamieszczenia	 reklam	 cało-
stronicowych	lub	mniejszych.	Szczegóły	podamy	w	na-
stępnym	numerze.	Napiszemy	także	o	akcjach	organi-
zowanych	jesienią	przez	Stowarzyszenie.

Pamiętajcie	Państwo	–	podstawą	w	interesach	 jest	
dobra	 informacja,	nikt	Waszych	spraw	nie	przypilnuje	
lepiej	niż	Wy	sami.

Pozdrawiam	i	życzę	udanych	transakcji.	Stowarzy-
szenie	Przedsiębiorców

Krzysztof	Chmiel
Prezes

W	niedzielę	6	czerwca	odbyły	się	uroczystości	pogrzebowe
śp. 

Tadeusza Zacholskiego
Radnego	Rady	Miejskiej	Gminy	Pobiedziska	II	i	III	kadencji.

Żonie	oraz	rodzinie	zmarłego	
wyrazy	głębokiego	współczucia	składają
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, 

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

Pani	Helenie	Jankowskiej	
wyrazy	głębokiego	współczucia	z	powodu	śmierci	Ojca	

śp. 

Jana Jankowskiego
składają	

Burmistrz, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi 
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach

Wszystkim,	którzy	wzięli	udział	
w	uroczystościach	pogrzebowych	mojego	Ojca	

śp. 

Jana Jankowskiego 
składam	serdeczne	podziękowania.	

Słowa	te	szczególnie	kieruję	do	rodziny,	władz	samorządowych	
Miasta	i	Gminy	Pobiedziska,	znajomych	i	sąsiadów.	Dziękuję	za	
ofiarowane	intencje	mszalne	oraz	złożone	wiązanki	kwiatów.

W imieniu rodziny
Maria Jankowska
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W	 związku	 ze	 zbliżającą	 się	 akcją	 żniwno-omłotową	 w	 rolnictwie,	
a	tym	samym	występującym	zagrożeniem	pożarowym	zwracamy	się	z	proś-
bą	o	ścisłe	przestrzeganie	przepisów	zawartych	w	Dzieniku	Ustaw	Nr	80	
poz.	563	z	dnia	21	kwietnia	2006	r.	dotyczących	zabezpieczenia	przeciwpo-
żarowego	zbioru,	transportu	i	składowania	palnych	płodów	rolnych.

Przypominamy,	że	niedopuszczalne		jest	także	wypalanie	słomy	i	po-
zostałości	 roślinnych	na	polach	w	odległości	mniejszej	niż	100	m	od	za-
budowań,	 lasów,	zboża	na	pniu	i	miejsc	ustawienia	stert	 lub	stogów	bądź	
w	sposób	powodujący	zakłócenia	w	ruchu	drogowym.	Takie	postępowanie	
stwarza	poważne	zagrożenie	dla	życia	i	mienia,	a	tym	samym	jest	karalne.		

Apelujemy	 o	 zachowanie	 rozsądku,	 ponieważ	 nad	 żywiołem	 ognia	
jest	bardzo	trudno	zapanować	bez	odpowiedniego	zabezpieczenia,	o	czym	
w	ubiegłym	roku	przekonali	się	niestety	również	rolnicy	z	naszej	gminy.	

Ogień, 
tak jak woda to żywioł

rOZPIErA I rAtuJE żYCIE 
Akcje	ratunkowe	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Pobiedziskach	przy	wypad-

kach	drogowych	są	jeszcze	bardziej	skuteczne.	Przyczynia	się	do	tego	przekazany	
niedawno	strażakom	sprzęt.	Z	funduszu		prewencyjnego	PZU	S.A.	przy	dopłacie	
finansowej	Gminy	zakupiony	został	cylinder	hydrauliczny	RZ2-1290,	który	prze-
kazano	na	doposażenie	jednostki	OSP	w	sprzęt	ratownictwa	drogowego.

WAżNE 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
redaktor naczelny
Grzegorz	Połeć
redakcja
Lucyna	Kapcińska,	Artur	Krysztofiak,	
Współpraca
Jacek	Franciszczak
Skład i druk
Drukarnia	FOLAREX
ul.	Warszawska	11,	82-300	Elbląg
tel.	55	232	88	81
Nakład 
5600	egz.	
Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do	redagowania	
i	skracania	tekstów.

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

Bezpłatne badania

Burmistrz	informuje,
Ośrodek	 Profilaktyki	 i	 Epidemiologii	Nowotworów	w	Poznaniu	 na	 podstawie	 porozu-
mień	 zawartych	 z	 Urzędem	 Marszałkowskim	 Województwa	 Wielkopolskiego	 w	 dniu	
16	sierpnia	2010	r.	o	godz.	11.00	w	sali	sesyjnej	–	Urząd	Miasta	i	Gminy	Pobiedziska	ul.	
T.	Kościuszki	4,	przeprowadzi	spotkanie	edukacyjne	(pogadankę)	dla	mieszkańców	gmi-
ny,	podczas	której	zainteresowanym	uczestnikom,	którzy	ukończyli	50	lat	rozdane	zosta-
ną	specjalne	probówki	do	przygotowania	materiału	do	badań	na	obecność	krwi	utajonej	
w	kale	(profilaktyka	raka	jelita	grubego).
W	dniu	24	sierpnia	2010	r.	w	godzinach	od	9.00–13.00	pobierana	będzie	krew	na	oznacze-
nie	poziomu	PSA,	w	ramach	profilaktyki	nowotworów	gruczołu	krokowego	(prostaty).
W	badaniu	mogą	wziąć	udział	mężczyźni	od	50	roku	życia.	
Uwaga:	Krew	można	pobierać	po	zjedzeniu	posiłku!
Zapisy	na	badania	przyjmowane	będą	od	dnia	2	sierpnia	2010	r.	osobiście	lub	telefonicznie	
–	Urząd	Miasta	i	Gminy,	ul.	T.	Kościuszki	4,	BOI	stanowisko	nr	1,	tel.	61	8977	100.
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II Ogólnopolski 
Edukacyjny Piknik Ekologiczny

Już po raz drugi mogliśmy przeko-
nać się, w jak przyjemny i ciekawy spo-
sób uczyć się ekologii i odkrywać tajem-
nice środowiska naturalnego. W tym 
roku wraz z Gminą Pobiedziska piknik 
organizowali: Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopol-
skiego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Czerniejewo, Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu oraz Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu. Honorowy 
patronat nad piknikiem objął Starosta 
Poznański – Jan Grabkowski, patronat 
naukowy Rektor Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. 
Grzegorz Skrzypczak, natomiast pa-
tronami medialnymi byli: TVP Poznań 
i Radio Merkury.

Częścią	pikniku	był	popularnonau-
kowy	 rajd	 terenowy	 zorganizowany	 dla	
młodzieży	 gimnazjalnej	 z	miast	 i	 gmin	
Polski.	W	tym	roku	na	8	km	trasę	rajdu	

przebiegającą	 przez	 tereny	 składowiska	
odpadów	komunalnych,	tereny	śródpol-
ne,	 łąki	 oraz	 lasy	 położone	 na	 terenie	
Parku	 Krajobrazowego	 Promno,	 wyru-

Echa trójstronnego partnerstwa
Jak	 już	 czytaliśmy	w	 poprzednim	wydaniu	 BIULETY-

NU,	w	połowie	maja	odbyło	się	w	partnerskim	mieście	Mark-
theidenfeld	 trójstronne	 spotkanie	 podsumowujące	 20-letnią	
współpracę	 MONTFORT	 i	 MARKTHEIDENFELD	
w	którym	uczestniczyła	także	delegacja	z	POBIEDZISK.	

Po	 zakończeniu	 spotkania	 ukazało	 się	 w	 prasie	 (MAIN	
POST,	MAIN	ECHO)	oraz	w	serwisie	internetowym	(MA-
IN-NETZ)	wiele	artykułów	relacjonujących	przebieg	wydarzeń.	
Autorem	większości	relacji	jest	dziennikarz	Martin	Harth.

Oto	kilka	cytatów:
„Przedstawiciele Pobiedzisk, Montfort i Marktheidenfeld 

pragną wspierać trójstronne partnerstwo i współpracę narodów 
Europy”.

„Dyrektorzy szkół z Pobiedzisk i Jerzykowa nawiązali kon-
takty ze szkołami w Montfort i Marktheidenfeld i pragną realizo-
wać wspólne projekty”.

„400 gości z Francji, Niemiec i Polski podziwiało polskie tańce 
ludowe w wykonaniu zespołu „WIWATY”. 

„Burmistrzowie w swoich przemówieniach podkreślili goto-
wość rozwoju dalszych kontaktów obywateli, stowarzyszeń i insty-
tucji edukacji i kultury”.

„Wielu widzów podziwiało na rynku w Marktheidenfeld ko-
lorowe stroje zespołów ludowych z Polski, Francji i Niemiec. Polska 
grupa zaprezentowała także pieśń Fryderyka Chopina w roku jego 
200 urodzin”.

„Potrzebujemy młodej generacji przekonanych Europejczy-
ków i temu celowi mają służyć realizowane projekty i wymiany 
młodzieży z partnerskich miast”.

Mamy	 nadzieje,	 że	 coraz	 większa	 grupa	 mieszkańców	
naszego	miasta	i	gminy	będzie	angażować	się	w	rozwój	trój-
stronnej	współpracy	do	czego	okazją	będzie	pobyt	delegacji	
z	Montfort	 i	Marktheidenfeld	 podczas	 Jarmarku	 Piastow-
skiego	26	czerwca	2010	w	Pobiedziskach.	

Leszek	Pawlikowski
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szyły	m.in.	drużyny	z:	Świebodzic,	Ko-
łaczkowa,	Drawska	Pomorskiego,	Buku,	
Łazisk	Górnych,	Dopiewa,	Gubina,	Ko-
strzyna,	Stęszewa,	Gniezna,	Czerniejewa,	
Łubowa,	Kiszkowa,	Mieściska,	Skoków,	
Skórzewa,	 Jarocina,	Czarnkowa,	Ostro-
wa	 Wielkopolskiego,	 Przemętu,	 Kępic,	
Skarżyska	Kamiennej	 i	Pobiedzisk	oraz	
gościnnie	drużyna	z	Montfort	we	Fran-
cji.	 Na	 rywalizujących	 gimnazjalistów,	
na	 ośmiu	 stanowiskach	 czekało	 szereg	
zadań	 przygotowanych	 przez	 współor-
ganizatorów	imprezy.	

Najlepsze	 trzy	 drużyny	 odebrały	
atrakcyjne	nagrody	rzeczowe	w	postaci	
wyposażenia	sal	lekcyjnych	w	nowocze-
sny	 edukacyjny	 sprzęt	 multimedialny	
ufundowane	 przez	 Starostę	 Poznań-
skiego,	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	oraz	

Dyrektora	Zespołu	Parków	Krajobrazo-
wych	Województwa	Wielkopolskiego.	

I m. zajęła drużyna z Czarnkowa- 
75 pkt.

II	m.	Gniezno	–	74	pkt.
III	m.	Czerniejewo	–	73	pkt.
W	 ramach	 rywalizacji	 naszych	

gminnych	 placówek	 I	 m.	 zajął	 Zespół	
Szkół	we		Wronczynie,	a	pozostałe	szko-
ły	otrzymały	nagrody	pocieszenia	–	eko-
logiczne	 tablice	 edukacyjne.	Finał	 rajdu	
oraz	piknik	popularnonaukowy	odbył	się	
na	terenie	Centrum	Integracji	Społecznej	
przy	Ośrodku	Sportu	i	Rekreacji	w	Po-
biedziskach.	Podczas	imprezy	uczestnicy	
pikniku	mogli	 spotkać	 się	 z	 ciekawymi	
i	 znanymi	 z	 mediów	 osobami:	 Domi-
niką	 Łakomską	 –	 odtwórczynią	 jednej	
z	głównych	ról	w	serialu	„Klub	Szalonych	
Dziewic”,	 zaangażowaną	 w	 promocję	
zdrowego	stylu	życia,	która	poprowadzi-
ła	zajęcia	jogi,	Tomaszem	Zubilewiczem	

–	najpopularniejszym	polskim	 synopty-
kiem	 oraz	 Maciejem	 Nowakiem	 –	 le-
karzem	 reprezentacji	 Polski	 mężczyzn	
w	 piłce	 ręcznej.	 Atrakcją	 były	 również	
liczne	konkursy	ekologiczne	prowadzone	

na	stoiskach	organizatorów	i	współorga-
nizatorów	 oraz	 seanse	 w	 planetarium.	
Każdy	mógł	też	wymienić	zużyte	bate-
rie	 i	 świetlówki	 na	 atrakcyjne	 upomin-
ki,	 obejrzeć	 przedstawienie	 o	 tematyce	
ekologicznej	pt.	„Żyj	z	przyrodą	w	zgo-
dzie”	przygotowane	przez	grupę	pięcio-

latków	 z	Przedszkola	 „Wesołe	 Skrzaty”	
i	 zwiedzić	 ciekawe	 stoiska	 dydaktyczne	
zorganizowane	 przez	 naszych	 partne-
rów	i	gminne	szkoły	podstawowe,	które	
walczyły	w	konkursie	„Sonda”	na	najlep-
sze	 szkolne	 stoisko	 popularnonaukowe.	
I	Nagrodą	w	tym	konkursie	ufundowaną	
przez	 Burmistrza	Miasta	 i	Gminy	 Po-
biedziska	było	kompleksowe	wyposaże-
nie	 multimedialne	 interaktywnej	 klasy.	
Odebrały ją dzieci wraz z opiekunami 
z Zespołu Szkół w Pobiedziskach. 

Imprezę	 poprowadził	 Andrzej	
Ogórkiewicz	z	Radia	„	Merkury”,	któ-
remu	towarzyszył	największy	w	Polsce	
daniel	„Daniel”	z	najliczniejszej	popu-
lacji	tego	gatunku	w	Polsce.	

Po	zakończonym	Pikniku	na	Sta-
dionie	 Miejskim	 w	 Pobiedziskach	
rozegrany	 został	 mecz	 piłki	 nożnej	
Reprezentacji	 Polski	 Burmistrzów	
i	 Prezydentów	 Miast	 z	 reprezentacją	
Dziennikarzy	 Polskich,	 w	 której	 za-
grali	 m.in.	 Mateusz	 Borek,	 Tomasz	
Zubilewicz,	 Cezary	 Olbrycht,	 Robert	
Błoński.	 Wśród	 kibiców	 zostały	 roz-
losowane	atrakcyjne	nagrody	w	postaci	
telewizorów	LCD.
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16:15–16:45	Koncert	dla	dzieci	–	HALINA BENEDYK	i	Stu-
dio Piosenki.	Halina	Benedyk	–	piosenkarka,	która	w	latach	80	podbiła	
serca	 Polaków	 –	 pokochana	
jako	 dziewczyna	 z	 mocnym,	
wdzięcznym	 głosem.	 Na	 Fe-
stiwalu	 w	 Sopocie	 w	 1984	 r.	
zdobyła	 trzecią	 nagrodę	 za	
Frontierę,	 która	 zaśpiewa-
ła	 z	 włoskim	 piosenkarzem	
Marco	Antonelli'm.	Za	prze-
bój	Mamy po 20 lat	otrzymała	
Nagrodę	Publiczności	na	Fe-
stiwalu	w	Opolu	w	1987	roku.	
Utwór	 ten	 został	 również	
Piosenką	 Roku	 Programu	
Pierwszego	 Polskiego	 Radia.	
Jej	repertuar	zawiera	zarówno	
własne	 utwory	 jak	 i	 polskie	
oraz	światowe	covery,	tj.:	Gdy 
mi Ciebie zabraknie,	 Baw się 
razem z nami	 czy	 Something 
stupid.	Kompozycje	 i	 aranża-
cje	pisze	dla	niej	Aleksander Maliszewski.	W	2010	r.	nagrała	nową	wer-
sję	Frontiery	oraz	dyskotekowe	oprac.	przeboju	Mamy po 20 lat,	które	
wkrótce	będzie	można	zobaczyć	m.in.	w	programie	„Jaka	to	Melodia”.

17:00–18:00	–	Koncert	zespołu	DUBSKA	–	jednego	z	najpopu-
larniejszych	polskich	zespołów	reggae.	Największą	popularność	zespół	
zdobył	po	wydaniu	w	2006	roku	płyty	Avokado.	Siłą	zespołu	jest	me-
lodyjność	ich	utworów,	jak	i	oryginalnie	napisane,	bezpretensjonalne,	
zabarwione	specyficznym	humorem	teksty,	których	tematyka	jest	uni-
wersalna	i	odnosząca	się	do	życia	każdego	z	nas.	

18:00–18:30	–	Wręczenie	Nagród	Burmistrza	Miasta	 i	Gminy	
Pobiedziska	dla	najlepszych	uczniów	z	gminnych	placówek	oświato-
wych,	w	tym	Złotej	Koszulki	Dla	Najlepszego	Absolwenta	Gimna-
zjum	–	NUMBER	ONE	2010	

18:30–18:45	–	Występ	Poznańskiej Szkoły Tańca BORN TO 
DANCE	która	ma	na	swoim	koncie	udział	w	wielu	profesjonalnych	
turniejach,	takich	jak:	Wirująca Strefa,	Rytm Ulicy	czy	Check the Flow. 
Poza	tym	prezentuje	ona	na	pokazach	różne	techniki	tańca	takie	jak:	
hip-hop/new	 style,	 break-dance,	 dancehall,	 popping,	 locking,	 house	
dance,	new	age,	wacking/punking,	vogueing.	Choreografami	oraz	kie-
rownikami	szkoły	są	Katarzyna	Zielińska	oraz	Damian	Jackowiak	jed-
ni	z	najbardziej	wszechstronnych	i	cenionych	tancerzy	w	Polsce.	

Plaża przy 
Jeziorze Biezdruchowo

7:00	–	Rozpoczęcie	zawodów	wędkarskich	nad	j.	Biezdruchowo.
14:00–14:30	 –	 DJ DAN VAN BEAT	 –	 Darek Janik	 to	 jeden	

z	najpopularniejszych	didżejów	klubowych	i	uczestnik	wielu	muzycz-
nych	projektów	granych	nie	tylko	przez	większość	polskich	stacji	radio-
wych,	ale	także	w	europejskich	oraz	amerykańskich	stacjach	i	klubach.

14:30–15:15	 –	 Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Murowanej Gośliny	pod	kierunkiem	Mateusza M. J. Sibilskiego. 

15:15–15:45	–	Konkurs	na	najmilsze	zwierzątko.	
15:45–16:15	 –	 KONCERT	 MŁODYCH	 ARTYSTÓW	

z	Ośrodka	Kultury	w	Pobiedziskach	–	przygotowany	przez	dzieci	i	mło-
dzież	ze	Studia Piosenki Haliny Benedyk,	Teatru Ruchu Moniki Leśko 
-Mikołajczyk	i	Formacji Tańca Nowoczesnego Rafała Kowalczuka. 

WYDARZENIA

Program 
Jarmarku Piastowskiego 

Pobiedziska 26.06.2010 r. (sobota) 



19:15–20:15	–	Koncert	zespołu	latynoamerykańskiego	–	GRUPO COSTA,	na	jego	repertuar	składają	
się	m.	in.:	rytmy	Karaibów	(bolero,	son,	cha-cha,	salsa),	Hiszpanii	(	habanera,	rytmy	pokrewne	flamenco	),	
Brazylii	 (samba).	Poza	wielkimi,	 światowymi	szlagierami	 typu:	La Bamba,	Guantanamera,	Besame Mucho,	
Que Sera	–	zespół	prezentuje	również	kompozycje	autorskie,	utrzymane	w	gorących	klimatach	latynoame-
rykańskich.	Dużym	atutem	zespołu	jest	także	mocne,	dynamiczne	brzmienie,	egzotyczne	głosy	i	wspaniali	
instrumentaliści:	Mira	Moreno	(Chile)	–	wokal/instrumenty	perkusyjne,	Dymitris	Dymitriadis	(Grecja)	–	
gitara	klasyczna/wokal,	Tomas	Celi	Sanchez	(Meksyk)	–	perkusjonalia,	Mariusz	Nowicki	–	klawisz/wokal,	
Paweł	Kasprzyk	–	gitara	basowa,	Witalij	Hawryszuk	(Ukraina)	–	trąbka.

21:00–23:00	–	Gwiazda	Wieczoru	–	ZESPÓŁ	PERFECT	–	polski	zespół	rockowy.	W	1978	r.	z	ini-
cjatywy	 perkusisty	W.	Morawskiego,	 basisty	Z.	Zawadzkiego,	 keyboardzisty	P.	Tabaki,	wokalistek	E.	Kor-
czyńskiej-Konarzewskiej	i	B.	Trzetrzelewskiej	powstała	grupa	wokalno	–	instrumentalna,	do	której	wkrótce	
dołączył	wokalista	i	gitarzysta	Z.	Hołdys.	W	tym	składzie	zespół	występował	głównie	w	warszawskich	lokalach	
rozrywkowych	i	w	ośrodkach	polonijnych	pod	nazwą	Perfect	Super	Show	And	Disco	Band.	W	roku	1979	ode-
szła	Barbara	Trzetrzelewska,	która	później	–	jako	Basia	–	(w	roli	wokalistki	Matt	Bianco)	oraz	solistki	zrobiła	
światową	karierę.	Pierwszych	rockowych	nagrań	–	Co się stało z Magdą K.,	Jego nie ma,	Nie ma mogiły rock and 
rolla	–	PERFECT	dokonał	jeszcze	pod	koniec	lat	70.	

Na	 jesieni	1980	r.	grupa	pod	artystycznym	wpływem	Z.	Hołdysa	przekształciła	 się	w	zespół	 rockowy	o	nazwie	PERFECT.	Pierwszy	
koncert	w	składzie:	Z.	Hołdys,	G.	Markowski,	R.	Sygitowicz,	P.	Szkudelski	i	Z.	Zawadzki	zespół	zagrał	w	sylwestra	w	1980	r.	w	warszawskim	

klubie	Stodoła	i	od	razu	stał	się	najpopularniejszą	grupą	rockową	w	Polsce,	a	utwory	Nie płacz Ewka,	Chcemy być sobą,	Ale wkoło jest wesoło,	
Niewiele ci mogę dać	oraz	Autobiografia	stały	się	kultowymi	dla	pokolenia	lat	osiemdziesiątych	i	tak	pozostało	do	dzisiaj.	W	1983	r.	Z.	Hołdys	
ogłosił	decyzję	o	rozwiązaniu	zespołu.	Po	kilku	powrotach	na	scenę,	od	1993	r.	zespół	reaktywował	się	w	składzie	z	G.	Markowskim,	ale	bez	
Z.	Hołdysa	i	koncertuje	aktywnie	nie	tylko	w	Polsce,	ale	również	poza	granicami	naszego	kraju.	W	dniu	13.03.10	r.	Perfect	obchodził	w	kato-
wickim	Spodku	swoje	30	urodziny.	

23:00–24:00	–	DJ DAN VAN BEAT	–	Darek Janik

Imprezę poprowadzi: Andrzej	Ogórkiewicz	–	znany	dziennikarz	Radia	Merkury	
Imprezy towarzyszące: od	godz.	16:00	–	gry	i	zabawy	dla	dzieci	z	clownem	Giacomo,	malowanie	twarzy,	przejażdżki	kucykiem,	siłowanie	na	
rękę	o	tytuł	Siłacza	Pobiedzisk	i	beczkę	piwa,	gastronomia,	wesołe	miasteczko	i	inne	atrakcje.
Organizator:	Ośrodek	Kultury	w	Pobiedziskach	
Współorganizatorzy:	Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Pobiedziskach,	Zakład	Komunalny	w	Pobiedziskach,	Komisariat	Policji	w	Pobiedziskach,	Koło	
Nr	40	Polskiego	Związku	Wędkarskiego.	

18:45–19:15	–	Koncert	laureatów	Konkursu	MAM	TALENT	–	POBIEDZISKA	2010,	podczas	którego	wystąpią:	zdobywczyni	statu-
etki	Talent	Sceniczny	2010	–	Maja Kocowska	z	Pobiedzisk	oraz	wyróżnieni	Nicole Hoff	i	Kabaret Blado-Ciemni	z	Jerzykowa	oraz	Mateusz 
Kontowski	z	Kostrzyna	Wielkopolskiego.	Dodatkową	atrakcją	tego	koncertu	będzie	dyskotekowe	opracowanie	przeboju	Mamy po 20 lat	w	wy-
konaniu	Haliny Benedyk	i	Łukasza Mojeckiego. 


