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Sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Pobiedziska za 2010 rok

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
burmistrz przedłożył radnym sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2010. Zaznaczył, że nasza gmina należy do 
grona samorządów, które szybko się rozwijają. Jest to zwią-
zane z właściwym realizowaniem przyjętego budżetu oraz 
dobrze nakreślonego i konsekwentnie realizowanego Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie dochodów 
to kwota 49 406 817,02 złotych, co stanowi 96,76% zakła-
danego planu. Realizacja wydatków kształtuje się na pozio-
mie 58 099 576,98 złotych, co stanowi 95,03% założonego 
planu. Zgodnie z planowanymi na rok 2010 przychodami 
uzyskaliśmy pożyczki i kredyty:

z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sani-•	
tarnej wraz z przykanalikami w ul. Pogodnej, Poznańskiej 
i Miłej oraz ul. Klasztornej – łącznie 810 000 złotych,
z BGK w Poznaniu na sfinansowanie deficytu – 4 600 000 •	
złotych,
z BOŚ w Poznaniu na budowę kompleksu sportowo-edu-•	
kacyjnego, termomodernizację budynków oświatowych 
i budowę kanalizacji i dróg ul. Klasztorna, Wierzbowa, 
Półwiejska oraz Kociałkowa Górka – łącznie 7 050 728 
złotych.

Zadłużenie Gminy z tytułu uzyskanych, wykorzysta-
nych, umorzonych i spłaconych pożyczek i kredytów na 
dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 19 984 704 złote i sta-
nowi 40,45% uzyskanych przez gminę dochodów w roku 
budżetowym 2010.

Nazwa
Rok 2009 Rok 2010

Dochody Wydatki Dochody Wydatki

plan pierwotny 41 024 062 47 042 597 45 256 645 58 483 157

plan na 31 grudnia 44 140 485 51 042 326 51 059 541 61 139 963

zwiększenia/zmniej-
szenia planu 3 116 423 3 999 729 5 802 896 2 656 806

wykonanie 41 960 224 48 531 676 49 406 817 58 099 577

wykonanie w stosunku 
do planu na 31.12. 95,06% 95,08% 96,76% 95,03%

Stan zadłużenia gminy 
na dzień 31.12. 11 098 376 19 984 704

I. Budżet Gminy Pobiedziska w latach 2007–2010 w złotych

Rok Dochody Kredyty 
i pożyczki Wydatki Wydatki 

inwestycyjne

2007 38 240 789 1 514 400 39 050 821 7 706 238

2008 41 544 735 2 620 000 41 400 197 7 966 739

2009 41 960 224 7 350 000 48 531 676 12 359 246

2010 49 406 817 12 260 728 58 099 577 17 589 997

II. Struktura dochodów w latach 2007–2010 w mln złotych

Rok 2007 2008 2009 2010

Dochody własne 21,1 23,7 22,9 27,0

Subwencje 9,7 11,0 12,0 12,1

Dotacje 5,8 5,8 4,9 5,5

Śrdoki z UE 1,6 1,1 2,1 4,9

III. Dochody pozyskane z Unii Europejskiej w latach 2003–2010
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V. Finansowanie zadań inwestycyjnych  w latach 2007–2010 w zotych

rok
Wydatki 

inwestycyjne 
ogółem

Inwestycje 
ze środków UE

Inwestycje 
ze środków 
własnych

2007 7 706 238 841 833 6 864 405

2008 7 966 739 7596 7 959 143

2009 12 359 246 1 622 099 10 737 147

2010 17 589 997 4 552 609 13 037 388

VI. Struktura wydatków – ważniejsze działy budżetu Gminy Pobiedziska 
w latach 2007–2010 w złotych

rok 2007 2008 2009 2010

Dochody ogółem 38 240 789 41 509 762 41 960 224 49 409 817

Wydatki ogółem 39 050 821 41 400 197 78 531 676 59 099 577

Oświata 14 241 392 15 680 161 20 307 582 28 191 727

Kultura i sport 1 307 231 2 314 396 3 762 911 1 135 927

Pomoc społeczna 5 864 966 5 575 280 5 360 085 5 710 823

Administracja 4 568 287 4 845 704 5 110 891 5 672 850

Drogi 4 510 685 4 601 019 4 279 293 4 331 730

Bezpieczeństwo 285 958 311 591 314 529 409 306

Ochrona środowiska 2 797 031 4 737 468 5 234 365 5 960 022

VII. Wydatki na inwestycje w poszczególnych działach w latach 
2007–2010 w złotych

Skarbnik Agata Majcherczak podała również informa-
cje o stanie mienia komunalnego Gminy Pobiedziska na 
dzień 31 grudnia 2010 roku.

Łączna wartość księgowa mienia Gminy Pobiedziska na 1. 
dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 102 612 tys. złotych i od 
01 października 2009 roku wzrosła o 22 600 tys. złotych.
Łączna powierzchnia gruntów Gminy Pobiedziska na 2. 
dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 956,6275 ha i od 01 
października 2009 roku uległa zmniejszeniu o 3,0588 ha. 
W okresie 01 października 2009 roku do 31 grudnia 3. 
2010 roku ze sprzedaży lokali na raty, sprzedaży działek, 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo 
własności, dzierżawy oraz zajęcia pasa drogowego Gmina 
uzyskała dochody w wysokości 1 107 438,17 złotych.
Z tytułu nieuregulowanych podatków i wpłat rozłożo-4. 
nych na raty zabezpieczono na hipotekach nieruchomo-
ści dłużników kwotę 537 677,41 złotych.

         IV. Główne dochody własne Gminy Pobiedziska w latach 2007–2010 w złotych

2007 2008 2009 2010

70005 Wpływy z mienia 1 861 559 1 015 925 1 892 855 971 820

75601 Wpływy z karty podatkowej 34 741 23 994 38 711 19 678

75615 Wpływy z podatków od osób prawnych 3 159 114 3 013 602 2 936 626 35 69 584

75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych 5 154 012 5 722 432 5 680 926 3 123 078

75618 Wpływy z opłat lokalnych 1 713 633 2 371 782 1 895 480 10 387 049

75621 Udział gmin w podatakach 7 738 914 8 919 455 9 153 624 23 896 252
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„Laur Gospodarności” to święto samorządu wiejskiego. 
Konkurs powstał, aby wyróżnić gminy, które aktywnie i sku-
tecznie działają na rzecz rozwoju swoich wspólnot – powie-
dział Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. Konkurs adresowany jest do gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich, które najefektywniej pozy-
skiwały i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz 
zrealizowały najlepsze projekty. Do tegorocznej, drugiej 
edycji konkursu zgłosiło się aż 165 podmiotów, co świad-
czy o rosnącej randze tego wydarzenia. 20 maja br. Kapitu-
ła Konkursu „Laur Gospodarności”, w której skład weszli 
przedstawiciele Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej, przedstawiciele partnera – Wielkopolskiego 
Banku Spółdzielczego oraz patronów honorowych, doko-
nała oceny złożonych wniosków wyłaniając nominując do 

finału 36 kandydatów (gminy, banki spółdzielcze i Lokal-
ne Grupy Działania). Ogłoszenie zwycięzców odbyło się 
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W Księgach Wieczystych Gminy Pobiedziska dokonano 5. 
wpisu hipotecznego na kwotę 300 000 złotych jako za-
bezpieczenie kredytu dla Stowarzyszenia „Światowid”.
Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Pań-6. 
stwa 2 działki w Tucznie o łącznej powierzchni 1024 m2.
Gmina nie posiada udziałów w spółkach i nie posiada akcji.7. 

Przedstawione sprawozdanie finansowe za miniony rok 
wyraźnie pokazuje, że gmina Pobiedziska poszukuje optymal-
nej drogi do realizowania przyjętej w Strategii Rozwoju Mia-
sta i Gminy zasady ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 
Akceptowana przez Radę Miejską kolejność inwestycji oraz 
ich celowość powoduje, że większość mieszkańców docenia 
nasze działania. Wszystkie zrealizowane w 2010 roku zadania 
miały na celu uzyskanie poprawy warunków życia mieszkań-
ców poprzez podniesienie standardów ekologicznych, ekono-
micznych i społeczno-kulturowych. Reagujemy na problemy 
wskazywane przez mieszkańców poprzez właściwe planowa-
nie wydatków w budżecie gminy. Staramy się działać tak, by 
rozwój jednej dziedziny życia nie odbywał się kosztem innej. 
Przykładem tak realizowanej polityki są działania związane 
z budową infrastruktury technicznej. Niezależnie od projektu 
Puszcza Zielonka budowaliśmy ważne dla ludzi i środowiska 
naturalnego odcinki kanalizacji sanitarnej. Z determinacją 
staramy się poprawiać infrastrukturę drogową poprzez budo-
wę nowych odcinków oraz lepsze utrzymywanie już istniejącej 
sieci dróg. Poważnym zadaniem była budowa m.in. Centrum 
Sportowo Edukacyjnego w Pobiedziskach oraz realizowanie 
przyjętego programu termomodernizacji budynków użytecz-
ności publicznej. Ze sprawozdania wynika, że zaciągaliśmy 
kredyty i pożyczki na inwestycje. Jednak na uwagę zasługuje 
fakt, że zaciągaliśmy kredyty w większości na te inwestycje, 
na które możliwe było pozyskiwanie funduszy europejskich 
i krajowych. Czas pokazał, że warto było przyspieszyć roz-
wój, podejmować trudne decyzje, bo drugiej takiej szansy na 
pozyskiwanie środków już nie będzie. Życie pokazało, że na 
efekty nie trzeba było długo czekać. Zostaliśmy zauważeni 

przez wiele instytucji, które przyznały nam prestiżowe na-
grody i wyróżnienia. Jedną z najcenniejszych jest Certyfikat 
Europejska Gmina, Europejskie Miasto za skuteczne po-
zyskiwanie i wydatkowanie środków europejskich. Pozwolę 
sobie przypomnieć, iż 3. miejsce w województwie Wielkopol-
skim oraz 55. miejsce w Polsce na 2500 samorządów najlepiej 
podsumowuje naszą wspólną pracę na rzecz gminy Pobie-
dziska. Otrzymaliśmy również certyfikaty: Aktywna Gmina 
i Aktywne Miasto za rozwój infrastruktury sportowej oraz 
realizację programu propagującego rozwój sportu i rekreacji 
w gminie. 

W chwili obecnej jesteśmy finalistą konkursu Laur 
Gospodarności, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 4 czerw-
ca na Zamku Królewskim w Warszawie. Na miarę naszych 
możliwości staramy się promować miasto i gminę. Powoli 
widać tego efekty. Przykładem niech będzie oddanie nowej 
fabryki materiałów budowlanych Baumit na bardzo dobrze 
przygotowanym terenie inwestycyjnym. Rozbudowują się 
również prężnie działające do tej pory firmy na terenie na-
szej gminy. Z opracowania GUS wynika, że w skali kraju 
jesteśmy nielicznym samorządem, gdzie przybyło zareje-
strowanych na koniec 2010 roku podmiotów gospodarczych 
(2101 firm). Mimo kryzysu gospodarczego zarejestrowało 
się ok. 200 nowych podmiotów gospodarczych. Znakomi-
cie w strategię Pobiedzisk wpisał się Ogólnopolski Piknik 
Ekologiczny, który zaczyna być docenianym narzędziem 
promującym edukację ekologiczną w całej Polsce. Staramy 
się również budować właściwe relacje z licznie działającymi 
organizacjami pozarządowymi. Chcąc zacieśnić współpracę, 
wspólnie z tymi organizacjami weźmiemy udział w kilku 
konkursach. (Super samorząd w ramach akcji Masz Głos 
Masz Wybór – Fundacja im. Stefana Batorego i Szkoła Li-
derów oraz udział w Okrągłym Stole w ramach projektu: 
Model Współpracy).

 
Burmistrz M. Podsada

Pobiedziska w laurach
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4 czerwca podczas uroczystej Gali na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Pobiedziska otrzymały nominacje we 
wszystkich trzech kategoriach dedykowanych samorzą-
dom: „Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej”, „Rozwój Ka-
pitału Społecznego” oraz „Harmonijny Rozwój”. Jako jedy-
na gmina w Polsce Pobiedziska otrzymały wyróżnienia we 
wszystkich kategoriach konkursu. Jesteśmy dumni z kolejnej 

nagrody, która potwierdza jakość naszej pracy na rzecz rozwo-
ju miasta i gminy – powiedział burmistrz Michał Podsada, 
który osobiście odbierał nagrodę w Warszawie. Patronat 
honorowy nad 2. edycją „Lauru Gospodarności” objęli: Pre-
zydent Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski, 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek 
oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.

Trwają prace budowlane przy:
remoncie budynku przy ośrodku zdrowia w Pobiedziskach •	
na miejsce stacji wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego,

budowie drogi w ul. Pogodnej, Poznańskiej i Miłej w Po-•	
biedziskach, 

budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzch-•	
ni drogowych, wodociągu w ul. Partnerskiej (dawniej 
Kanałowej), w ramach wniosku WRPO „Uzbroje-
nie Terenów Aktywizacji Gospodarczej na wschód 
od Pobiedzisk – wykonawca: Zakład Robót Drogo-
wych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski. 
Wartość inwestycji 3 960 034,77 zł. Termin realizacji 
18.11.2011 r.,
przebudowie ulicy Rzecznej w Pobiedziskach – wyko-•	
nawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AKWABUD”, 
wartość inwestycji 896 519,54 zł brutto. Termin realiza-
cji – 80 dni roboczych od daty podpisania umowy tj. do 
28.07.2011 r.

Zakończono prace budowlane przy:
remoncie szkoły w Węglewie i w Pobiedziskach przy  •	
ul. Jagiełły,

Zakończono budowę:
nawierzchni i dojścia do toalety przy „Skansenie Mi-•	
niatur”.

Przygotowywane są przetargi na:
budowę oświetlenia zabytkowego dworca PKP w Pobie-•	
dziskach,
remont nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospodaro-•	
wanie terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice,
dowóz dzieci i młodzieży do szkół w Pobiedziskach.•	

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na:
promenadę w Pobiedziskach. Projekt obejmować ma •	
miedzy innymi mini tor kajakowy, przechowalnię sprzę-
tu wodnego, pomosty i zagospodarowanie skarpy jeziora 

Sprawozdanie Burmistrza
z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
w okresie od 27.04.2011 r. do 10.06.2011 r.
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Małego oraz ścieżkę dydaktyczną. Wykonawca projektu 
– Biuro Realizacji Inwestycji „BUDMEX”,
przebudowę i budowę ulicy Poznańskiej i Gajowej w Po-•	
biedziskach i w Pobiedziskach Letnisku,
zagospodarowanie terenów Jeziora Małego wraz z pro-•	
menadą.

Ogłoszono postępowania przetargowe na:
montaż alternatywnego źródła ciepła wraz z remontem •	
kotłowni w Zespole Szkół we Wronczynie,
remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jerzykowie,•	
budowę placu zabaw w miejscowości Letnisko Leśne,•	
budowę skate parku w Jerzykowie,•	
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na •	
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia bu-
dżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy 
Pobiedziska w roku 2011.

Rozstrzygnięto przetargi na:
obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedzi-•	
skach,
dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu finan-•	
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pole-
gającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas 
I–III szkół podstawowych Gminy Pobiedziska. Tytuł pro-
jektu: „Sukces dzieci naszą radością – rozwijanie i wspie-
ranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej”,
budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wagowie – •	
Etap II, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Pro-
dukcyjno Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, wartość: 
418 852,82 zł,
przebudowę i częściową zmianę przeznaczenia budynku •	
gospodarczo-garażowego na miejsce wyczekiwania stacji 
Pogotowia Ratunkowego, Wykonawca: Zakład Remon-
towo Produkcyjny Budownictwa Popławski – Poznań, 
wartość: 489 428,84 zł,
rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie re-•	
alizacji zadań publicznych przez organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury i sztuki. 
Wnioskodawca: Fundacja Scena Pobiedziska, wniosko-
wana i przyznana dotacja: 5000 zł, nazwa zadania: „Upo-
wszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na 
dzieci i młodzież przez udział w Festiwalu CIOFF Fe-
starte w Portugalii”.

Ponadto:
udzielano pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków •	
o dopłaty bezpośrednie na rok 2011,
odbyło się spotkanie z Sołtysami, na którym omówiono •	
sprawy związane z wystąpieniem szkód w uprawach po-
lowych i sadowniczych w wyniku mrozów, jakie wystąpiły 
na początku maja br.,
przyjmowano zgłoszenia do udziału w Konkursie „Naj-•	
piękniejsza zagroda – Najpiękniejsza posesja”,
 trwają nasadzenia na terenie miasta, wykonano projekty •	
zieleni na nowe nasadzenia przy Ośrodku Zdrowia w Po-
biedziskach oraz na Rynku, 
w Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek do Kon-•	
kursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 

strategii rozwoju obszarów wiejskich” projekt p.t. „Od gzi-
ka do pieroga” czyli poznajemy obyczaje, kulturę ludową, 
obrzędy, tradycje kulinarne oraz osobliwości przyrody lub 
architektury różnych regionów kraju, prezentowane przez 
obecnych mieszkańców gminy Pobiedziska, wywodzących 
się z różnych regionów Polski,
wzięto udział w zakończeniu roku szkolnego Liceum Pro-•	
filowanego w Zespole Szkół Pobiedziska-Letnisko,
uczestniczono w walnym zebraniu sprawozdawczo-wy-•	
borczym ROD w Wagowie,
brano udział w obchodach 220. rocznicy uchwalenia Kon-•	
stytucji 3 maja. Po mszy świętej w kościele farnym, zło-
żono kwiaty pod pomnikami na Rynku oraz wysłuchano 
koncertu Chóru Melodia, 

wzięto udział w uroczystości nadania imienia Jana Pawła •	
II auli mieszczącej się w kompleksie sportowo-edukacyj-
nym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach, 
z okazji Dnia Bibliotekarza złożono życzenia pracowni-•	
kom gminnych placówek bibliotecznych,
w Kompelsie Sportowo-Edukacyjnym w Pobiedziskach •	
odbyło się spotkanie zespołu ds. turystyki Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka”,
odbyło się spotkanie ze słuchaczami studiów podyplo-•	
mowych Zarządzania Przestrzennego Środowiskiem, na 
którym przedstawiono prezentację dotyczącą zagadnień 
zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska 
w gminie Pobiedziska,

w Murowanej Goślinie wzięto udział w spotkaniu Związ-•	
ku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
uczestniczono w uroczystościach otwarcia nowopowstałej •	
fabryki Baumit, 
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wzięto udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia •	
„Światowid”,
przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych •	
Województwa Wielkopolskiego, Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Czerniejewo, Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Ośrodka 
Działań Ekologicznych „Źródła” oraz ROD z gminy Po-
biedziska zorganizowano III Ogólnopolski Edukacyjny 
Piknik Ekologiczny – Pobiedziska 2011. W tym roku do 
udziału w rajdzie terenowym zgłosiło się 26 drużyn z ca-
łej Polski i drużyny z zaprzyjaźnionych miast partnerskich 
z Francji i Niemiec, 

odbyła się wyjazdowa komisja Rady Powiatu – Komisji •	
Rozwoju i Kultury Rady Powiatu, podczas której oma-
wiano sprawy związane z pracą i działaniami wydziału 
promocji gminy Pobiedziska,

uczestniczono w rozprawie Krajowej Izby Odwoławczej •	
w sprawie odwołania Konsorcjum PHU Litz Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Robót Instalacyj-
no-Inżynieryjnych LITZ Feliks Fietz Wuprinż S.A. na 
wyniki wyboru oferty w postępowaniu „Kanalizacja Ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic” 
Kontrakt X Zadanie 3 – Gmina Pobiedziska”, prowadzo-
nym przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,
w Sali sesyjnej odbyła się prezentacja i konferencja pra-•	
sowa poświęcona systemowi smsowego powiadamiania 
mieszkańców gminy,
powołano grupę osób odpowiedzialnych za przygotowa-•	
nie spotkania dla Klubu Seniora w ramach aktywnego 
wypoczynku połączonego z nauką chodzenia z kijkami 
– Nordic Walking. Impreza zostanie zorganizowana pod 
hasłem „W jesieni życia chłoniemy zapach wiosny”,
w Kołobrzegu uczestniczono w dwudniowej konferencji •	
pod hasłem „Nowoczesne zarządzanie światłem”,
w Stęszewku zorganizowano metę VIII Rajdu Tury-•	
stycznego „Puszcza Wpuszcza”, w którym wzięło udział 
230 osób,
uczestniczono w uroczystej gali finałowej konkursu „Laur •	
Gospodarności” na Zamku Królewskim w Warszawie, pod-
czas której odebrał wyróżnienia dla gminy Pobiedziska w 3 
kategoriach: „Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej”, „Roz-
wój Kapitału Społecznego” oraz „Harmonijny Rozwój”,

uczestniczono w uroczystości 90 rocznicy istnienia Szkoły •	
Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur.

Burmistrz M. Podsada
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WIEŚCI Z RADY

Dnia 26 maja 2011 roku odbyła się VIII sesja Rady Miej-
skiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła przewodnicząca 
rady D. Nowacka, a burmistrz M. Podsada przedstawił spra-
wozdanie z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.

Tematem sesji było: Rozpatrzenie sprawozdania z wy-
konania budżetu Gminy Pobiedziska za 2010 r.

Burmistrz omówił sprawozdanie z wykonania budże-
tu za 2010 r. Zatwierdzony na XLVII Sesji Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska w dniu 17 grudnia 2009 roku budżet 
gminy na 2010 rok wynosił:

Dochody – 45 256 645 złotych,
Wydatki – 58 483 157 złotych,
Plan budżetu Gminy Pobiedziska po zmianach na dzień 

31 grudnia 2010 roku wynosił:
Dochody – 51 059 541 złotych,
Wydatki – 61 139 963 złote.
Skarbnik Agata Majcherczak przedstawiła Radnym 

prezentację dotyczącą struktury dochodów i wydatków bu-
dżetu w latach 2007–2010 Gminy Pobiedziska (patrz str. 
2–4), a następnie odczytała Uchwałę Nr SO-0954/35/10/
Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2011 r. wyra-
żającą pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2010 r. i informacji o stanie mienia 
Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2010.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Micha-
lak przedstawił radnym opinię komisji w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Pobiedziska za 2010 rok. Odczytał również 
wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi i uchwałę Nr 
SO-0955/18/10/2011 Składu Orzekającego RIO z dnia 13 
maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2010 rok.

Po ich przedstawieniu wywiązała się dyskusja, podczas któ-
rej skarbnik udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. Po zakoń-
czeniu przewodnicząca Dorota Nowacka odczytała treść uchwa-
ły w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi za 2010 r. 
Uchwała Nr VIII/67/11. Radni zagłosowali jednogłośnie za.

Przewodnicząca rady Dorota Nowacka w imieniu swo-
im, radnych oraz obecnych gości pogratulowała burmistrzo-
wi Michałowi Podsadzie oraz skarbnik Agacie Majcherczak 
za włożony wkład pracy.

Burmistrz podziękował radnym za jednomyślne przyję-
cie absolutorium, współpracownikom urzędu za rozwojowość 
i elastyczność przy podejmowaniu decyzji, a także dyrekto-
rom jednostek, sołtysom oraz policji za dobrą współpracę. 

Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego •	
na wynajem lokali użytkowych na czas dłuższy niż 3 lata,
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę •	
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołata” na •	
lata 2010–2015, 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslo-•	
wych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału 
własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 
POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Par-
ku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych •	
z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długotermi-
nowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie prze-
pływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla 
inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01-
00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobra-
zowego Puszcza Zielonka i okolic” ,
zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wielolet-•	
nich programów inwestycyjnych na lata 2008–2015,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy •	
Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2011–2025, 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2011. •	

5 maja 
♦ Bezpieczeństwa – I część posiedzenia wizje w tere-

nie- szlak kajakowy, ocena stanu kąpielisk; II część 
– omówienie spraw bieżących;

9 maja
♦ Ochrony Środowiska – opiniowanie projektów 

uchwał na sesję, sprawy bieżące,

4, 5 i 12 maja
♦ Rewizyjnej – przygotowanie do sesji absolutoryjnej 

– Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.;

16 maja
♦ Rolnictwa – opiniowanie projektu uchwały na sesję, 

sprawy bieżące;

17 maja
♦ Spraw Socjalnych – sprawozdanie z działalności 

ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r., opiniowanie 
wniosków o przydział mieszkań;

19 maja
♦ Rozwoju – I część posiedzenia wizje w terenie, II 

część opiniowanie wniosków oraz projektów uchwał 
na VIII sesję RMG Pobiedziska;

24 maja
♦ Oświaty i Kultury – informacja dotycząca wypo-

czynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminnych 
placówek oświatowych;

25 maja
♦ Budżetu – opiniowanie projektów uchwał;

26 maja
♦ VIII sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

KALENDARIUM
Odbyły się posiedzenia komisji:

Wieści z rady
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INFORMACJE UMiG

Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej 
Rady Powiatu Poznańskiego postanowiła przyjrzeć się pro-
mocji gminy Pobiedziska. Za zgodą burmistrza M. Podsa-
dy, 16 maja 2011 r. w  Sali Sesyjnej odbyło się wyjazdowe 
spotkanie komisji. Zastępca burmistrza I. Antkowiak wraz 
z pracownikami promocji gminy Pobiedziska w formie 
prezentacji multimedialnej przekazał radnym informacje 
o działaniach promocyjnych Pobiedzisk, które realizowane 
są w 4 obszarach:
 – Działania informacyjne – m.in.: stworzenie i używanie 

logotypu, wydawanie czasopisma „Biuletyn Pobiedziski”, 
strona internetowa www.pobiedziska.pl, strona interne-
towa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pobie-
dziska.pl, telewizja internetowa www.itvpobiedziska.pl, 
profil na portalu społecznościowym FACEBOOK, sa-
morządowy informator SiSMS, współpraca z mediami 
i wydawnictwami.

 – Działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów i pro-
mowanie lokalnej przedsiębiorczości czyli kompleksowa 
obsługa inwestorów, własne wydawnictwa promocyjne, 
udział w wydawnictwach powiatu i województwa, two-
rzenie aktualnej oferty terenów inwestycyjnych i inne.

 – Działania kulturalne i turystyczne, na które składa się:
•	Organizacja	imprez:	Jarmark	Piastowski,	Ogólnopolski	

Edukacyjny Piknik Ekologiczny, Gminne Święto Plo-
nów, Sylwester na Rynku, Laboratorium Karier, Akade-
mia 50+, festyny rodzinne organizowane przez gminne 
placówki oświatowe oraz spotkania kulturalne, wystawy, 
koncerty i inne imprezy organizowane we współpracy 
z Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 
udział w targach i imprezach wystawienniczych oraz 
w obcych wydarzeniach promocyjnych (np. Agroshow).

•	Kultywowanie	 tradycji	 i	 historii	 poprzez	 organizację	
uroczystości z okazji świąt państwowych, tworzenie 
miejsc pamięci, oświetlenie świąteczne miasta oraz 
współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca Wiwaty.

•	Rozwój	 infrastruktury	 turystycznej:	 Szlak	 Kajako-
wy „Puszcza Zielonka”, znakowanie szlaków pieszych 
i rowerowych, sieć szlaków Nordic Walking, Ranczo 
Kołata, fontanna na Rynku, multimedialnej pocze-

kalnia PKP „Pod Semaforem” z punktem informacji 
turystycznej, projekt zagospodarowania terenu wokół 
Jeziora Małego 

•	Promocja	przez	 sport	–	dofinansowania	wyjazdów	na	
zawody sportowe, bezpłatne udostępnienie infrastruk-
tury sportowej, nagrody za osiągnięcia sportowe, Ści-
sła współpraca z  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz 
placówkami oświatowymi przy organizowaniu imprez 
sportowych min. o puchar burmistrza Pobiedzisk.

•	Własne	 wydawnictwa	 promocyjne	 oraz	 udział	 w	 wy-
dawnictwach powiatu i województwa, wydawnictwa 
kartograficzne, promocja w Internecie i tworzenie ga-
dżetów promocyjnych, stworzenie maskotki Pobiedzisk 
„Daniela”.

 – Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami 
społecznymi, organizacjami pozarządowymi (członko-
stwo w stowarzyszeniach, miasta partnerskie, spotkania 
promocyjne burmistrza).
Pobiedziska mogły pochwalić się także uzyskanymi 

w ostatnim czasie tytułami, które są skutkiem powyższych 
działań: „Europejskie Miasto Europejska Gmina”, „Sporto-
wa Gmina”, „Aktywne Miasto” i „Grunt na Medal”. Wszyscy 
członkowie komisji bardzo pozytywnie ocenili dorobek promo-
cyjny Pobiedzisk i podkreślili, że działania władz i pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach powinny służyć 
za wzór dla innych gmin powiatu poznańskiego i nie tylko.

Inspirujące Pobiedziska

Nowoczesny system naprowadzania 
śmigłowców w Puszczykowie

KRÓT KO Z POWIAT U

Lądowanie najnowszego śmigłowca Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego EC 135, prezentacja najnowocześniej-
szego lądowiska w Wielkopolsce przy Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym w Puszczykowie, przekazanie przez Starostę 
Poznańskiego nowoczesnych lamp do oznaczenia tymcza-
sowych lądowisk śmigłowców LPR jednostkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych – wszystko to miało miejsce 21 
kwietna br. na terenie szpitala w Puszczykowie.

Uroczystość zgromadziła szereg znamienitych gości, 
m.in. Piotra Florka, Wojewodę Wielkopolskiego; st. kpt. 
Wojciecha Mazura, Zastępcę Komendanta Miejskiego 
PSP, Tomasza Kaczmarka z Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego – Region Zachodni, a także przedstawicieli 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wójtów i bur-
mistrzów gmin powiatu, przedstawicieli jednostek OSP 
oraz innych gości. 
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KRÓT KO Z POWIAT U

Nowoczesny śmigłowiec EC 135 w ciągu 23 minut jest 
w stanie dolecieć do oddalonego o 80 do 90 kilometrów 
miejsca wypadku. Nowe maszyny obejmują swoim zasię-
giem ponad 90% obszaru Polski. 

System naprowadzania umożliwiający lądowanie w warun-
kach nocnych oraz podgrzewana płyta, dająca możliwość użyt-
kowania także podczas zimy, to urządzenia podnoszące poziom 
bezpieczeństwa lądowiska Szpitala w Puszczykowie. Oficjalny 
wpis do Ewidencji Lądowisk w Polsce nastąpił 24 stycznia 
2011. Jednak lądowisko było przygotowane do przyjmowania 
śmigłowców wcześniej. Od 8 kwietnia 2010 roku śmigłowce lą-
dowały w Puszczykowie 30 razy. Całkowity koszt budowy i wy-
posażenia lądowiska zamknął się w kwocie 600 000 zł.

Pacjenci przywożeni przez Lotnicze Pogotowie Ratunko-
we trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy, co zwiększa szansę 
ich na szybsze otrzymanie specjalistycznej pomocy medycznej. 
Przygotowanie do pomocy ofiarom wypadków oraz zdarzeń 
masowych sprawiło, że Szpital w Puszczykowie znalazł się 
wśród ośrodków mających zapewnić bezpieczeństwo medyczne 
podczas EURO 2012. 

Z kolei skuteczne zabezpieczenie tymczasowych lądowisk 
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, sprawne 

podejmowanie poszkodowanych przez śmigłowiec, a także 
zwiększenie bezpieczeństwa załóg śmigłowców i druhów OSP 
zabezpieczających lądowanie, to główne powody doposażenia 
przez Powiat Poznański jednostek OSP w zestawy oświetlenia 
lądowisk tymczasowych. 16 takich zestawów zostało przekaza-
nych dla jednostek OSP w gminach powiatu poznańskiego (po 
jednym dla każdej z gmin, z wyjątkiem miasta Puszczykowo, 
na terenie którego zlokalizowane jest lądowisko które nie po-
siada jednostki OSP), zaś 1 zestaw został przekazany na rzecz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obsługującej 
Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 
Poznańskiego w Bolechowie. 

Przekazane lampy to jeden z elementów współdziałania 
służb ratowniczych Powiatu Poznańskiego z Lotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym. W roku 2010 przeprowadzone zostały, 
koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, prace 
polegające na wytypowaniu i sprawdzeniu potencjalnych lądo-
wisk dla śmigłowców LPR-u w poszczególnych gminach. 

Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie 
szkolenia obsługi w/w zestawów oświetlenia dla druhów 
jednostek OSP w Ośrodku Szkolenia OSP Powiatu Poznań-
skiego w Bolechowie. Wspomniane zajęcia prowadzić będą 
wyznaczeni instruktorzy PSP, natomiast część praktyczną 
z użyciem śmigłowca zrealizują instruktorzy SP ZOZ LPR.

Łącznie, w ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców (wsparcie na rzecz Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Granicznej, 
Żandarmerii Wojskowej, a także Zarządzanie Kryzysowe, Po-
wiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznań-
skiego, Obrona Cywilna), w latach 2000–2010 Powiat Poznań-
ski zaangażował środki finansowe w wysokości pond 6 mln. 250 
tys. zł. Zaś w samym roku 2011 jest to około 2 mln. zł. 

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

„…rozwinięcie pracy samorządowej, podniesienie rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego w gminach wiejskich, czuwanie nad 
obroną praw i interesów gmin oraz udzielanie im porady prawnej 
i informacyjnej…”. Podkreślając rolę i zadania jakie stoją przed 
organizacją zrzeszającą samorządowców, te właśnie słowa ze 
Statutu Związku Gmin Wiejskich z 1925 roku przypomniał 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Wiceprezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, zwracając się do przybyłych na 
XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, 
które odbyło się 14–15 kwietnia 2011 r. w Poznaniu. Staro-
sta Poznański zadeklarował ponadto stałą i niezmienną chęć 
współpracy Związku Powiatów Polskich we wszystkich spra-
wach wspólnych dla gmin wiejskich i powiatów.

Wśród przybyłych na zaproszenie Związku Gmin 
Wiejskich nie zabrakło przedstawicieli władz krajowych. 
Głos zabrali m.in. Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Sta-

nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bronisław 
Dudka, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Olgierd Dziekoński, 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Marek 
Woźniak, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP 
i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zgromadzenie Ogólne dokonało wyboru Przewodni-
czącego (został nim ponownie Mariusz Poznański, Wójt 
Gminy Czerwonak), Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 
następną kadencję. Przyjęto także sprawozdania z dotych-
czasowej działalności Związku. Nie zabrakło przy tym dys-
kusji o bieżącej sytuacji gmin wiejskich oraz perspektywach 
i wyzwaniach stojących przed nimi w najbliższych latach. 

Michał Dziedzic
Asystent Starosty

XXV Zgromadzenie Ogólne 
Związku Gmin Wiejskich RP
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KRÓT KO Z POWIAT U

We wtorek, 19 kwietnia 2011 roku, w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach odbyła się konferencja naukowa. 
Jej głównym tematem była kwestia bezpieczeństwa po-
ruszania się osób z dysfunkcjami wzroku w środowisku 
miejskim.

Tematyka konferencji była wynikiem badań oraz opra-
cowań jakie powstały podczas grantu realizowanego przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznań-
ską oraz Ośrodek w Owińskach. 

W konferencji w charakterze gospodarzy uczestniczy-
li Jan Grabkowski, Starosta Poznański; Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta Poznański oraz Maria Tomaszewska, Dyrek-
tor placówki w Owińskach. Wyniki badań dotyczące poru-
szanego zagadnienia przedstawili prof. Edward Hojan oraz 
dr Anna Furman.

Jednym z zadań grantu nakierowanego na opracowanie 
nowej metody nauczania orientacji przestrzennej było opra-
cowanie koncepcji prawidłowego udźwiękowienia przejść 
dla pieszych oraz wypracowanie uniwersalnych standardów 
dotyczących dźwięków jakie powinny być stosowane. Trzy 
lata badań naukowych oraz testów doprowadziły do po-
wstania uniwersalnego, sprawdzonego przez zespoły kon-

sultacyjne (składające się z niewidomych i słabo widzących) 
systemu dźwięków, który jest gotowy do wdrożenia.

Według opinii osób niewidomych na temat sygnalizacji 
akustycznej stosowanej na przejściach dla pieszych, w Po-
znaniu jest zbyt duża różnorodność sygnałów zezwalających 
na przejście przez pasy. Ten sam sygnał akustyczny na jed-
nym przejściu odpowiada światłu zielonemu, a na innym 
zielonemu migającemu, informującemu o zakazie wkracza-
nia na jezdnię.

Dodatkowo dźwięki są za ciche – w trakcie przekra-
czania przejścia znika sygnał przeprowadzający osobę przez 
jezdnię, lub za głośne – niewidomy stojąc na jednym przej-
ściu, słyszy dźwięki generowane na innym przejściu.

Wnioski, które należy wyciągnąć z badań to ujedno-
licenie i ograniczenie liczby stosowanych sygnałów aku-
stycznych; poprawa nagłośnienia sygnałów stosowanych na 
przejściach tak, żeby słyszalne były tylko najbliższe sygnały 
informujące o możliwości przejścia przez jezdnię oraz sto-
sowanie na przejściach przez torowiska tramwajowe innych 
niż zazwyczaj sygnałów akustycznych.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Bezpieczeństwo niewidomych

Szóstego maja br. na terenie Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 1 przy ul. Wol-
nica 1 w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom powiatowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego ogłoszonego przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem: „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą"

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat 
zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania 
wszelkiego typu zagrożeń oraz zainteresowanie działalno-
ścią służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skut-
ków klęsk żywiołowych, wypadków i katastrof. 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, oraz uczniów 
szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych 
i ośrodków terapii zajęciowej – bez ograniczeń wiekowych.

W tegorocznej, powiatowej edycji konkursu udział 
wzięło 62 autorów prac wyłonionych w gminach powiatu. 
Komisja konkursowa wyróżniła 13 autorów. 

Zaproszonych laureatów powitali: Paweł Kurosz, dyrek-
tor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego wraz z za-
stępcą, Krzysztofem Wiśniewskim; bryg. Witold Rewers, 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu oraz strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. 
Ugościwszy zaproszonych laureatów pysznymi ciastkami, 
dyrektor Kurosz wraz z Komendantem Rewersem wręczyli 
laureatom konkursu pamiątkowe dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego. 
Następnie strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 
dokonali prezentacji sprzętu strażackiego znajdującego się 
na wyposażeniu jednostki. Największe emocje i zaintereso-
wanie wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów wzbu-
dziła możliwość zobaczenia panoramy starego miasta z wy-
sokości 30 metrów z pokładu specjalistycznego strażackiego 
wysięgnika. 

Zwycięskie prace z każdej z grup wiekowych wezmą 
udział w wojewódzkim etapie konkursu.

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obywatelskich 

Powiatowy etap
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Powódź, pożar, dniem czy nocą – 
straż przychodzi ci z pomocą"
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KRÓT KO Z POWIAT U

6 maja 2011r. w Zespole Szkół im Konstytucji 
3 Maja w Pobiedziskach Letnisku odbyła się uroczy-
stość przekazania sztandaru. Ten cenny dar, został 
ofiarowany społeczności szkolnej przez Związek Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Pobie-
dziskach. Kombatanci zdecydowali się przekazać swój 
sztandar szkole, która nosi zaszczytne imię Konstytucji 
3 Maja. Ponadto podkreślili, że dotychczasowe dzia-
łania szkoły, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu 

patriotyzmu i tolerancji, szacunku do tradycji, historii 
i ludzi pozwalają mieć nadzieję, że sztandar został od-
dany w godne ręce.

Uroczystość przekazania sztandaru uświetnili swoją 
obecnością: burmistrz Michał Podsada, Sekretarz Biu-
ra Wielkopolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Ryszard Torzyński, prezes Koła 
Związku Kombatantów Urszula Barczyk, kombatanci 
i weterani wojny, licznie zgromadzeni seniorzy, zaproszeni 
goście oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Sztandar kombatantów –
Najcenniejszym darem dla szkoły

ED UKACJA

LETNISKO

Powiat poznański zyskał kolejny obiekt sportowy. 
W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wybudo-
wano nowoczesny kompleks sportowy przy Zespole Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie. Uroczyste otwarcie mo-
sińskiego „Orlika” odbyło się w piątek, 6 maja. 

W charakterze gospodarzy wystąpili Jan Grabkowski, Sta-
rosta Poznański oraz Roman Samcik, dyrektor Zespołu Szkół 
w Mosinie. Swoją obecnością spotkanie uświetnili Posłowie na 
Sejm RP: Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Bożena Szydłow-
ska i Arkady Fiedler. Władze samorządowe reprezentowali: 
Przemysław Pacia, Wicewojewoda Wielkopolski oraz Tomasz 
Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Goście przekazali na ręce dyrektora Samcika upomin-
ki w postaci piłek i toreb sportowych. Po oficjalnych prze-
mówieniach boiska zostały poświęcone przez księdza pro-
boszcza Edwarda Majkę. Następnie uczestnicy spotkania 
dokonali tradycyjnego przecięcia wstęgi oraz wykonali rzuty 
karne, co symbolicznie zainaugurowało funkcjonowanie 
mosińskiego „Orlika”. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 118 777 zł, z cze-
go 333 000 zł pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, taką samą kwotę wydatkował Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Powiat Poznański wyłożył środki w wy-
sokości 452 777 zł. Mosiński „Orlik” jest obiektem ogólno-
dostępnym. Korzystanie z niego jest bezpłatne.

Kolejny„Orlik” w powiecie poznańskim
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Dźwięki muzyki Chopina, odpowiednio dobrane tek-
sty liryczne, pieśni wyśpiewane przez chór „Melodia” i chór 
szkolny wprowadziły słuchaczy w patriotyczny nastrój 
majowego święta. Punktem kulminacyjnym, a zarazem 
chwytającym obecnych za serce, był moment wprowadze-
nia sztandaru kombatantów. Były żołnierz, oficer Wojska 
Polskiego – porucznik Stefan Pelczyk przy dźwiękach fan-

far, w asyście swoich przybocznych – Ireny Maciejewskiej 
i Marianny Skarbińskiej, z dumą wprowadził sztandar, 
który towarzyszył mu przez wiele lat. 

 Sztandar ma przypominać młodym dawne czasy 
i Polaków, którzy walczyli na różnych frontach i oddawa-
li życie za najważniejsze wartości.

Halina Czajka

POBIEDZISKA

Już od początku września uczniowie klas I i II gim-
nazjum Zespołu Szkół w Pobiedziskach biorą udział 
w projekcie poświęconym kampanii samorządowej, pro-
wadzonym przez pana Huberta Jęcza. Działania te wspie-
rali doktoranci Uniwersytetu Adama Mickiewicza: Marta 
Balcerek i Rafała Kamrowski, którzy od marca do maja 

w każdy poniedziałek i środę spotykali się z młodzieżą 
w ramach warsztatów erystyczno-retorycznych, ucząc ich 
ponadto tajników autoprezentacji, a także zaznajamiając 
z funkcjonowaniem samorządu gminnego. 11 maja do-
konano symulacji obrad rady miasta z udziałem zastępcy 
burmistrza Ireneusza Antkowiaka. Młodzież zapoznała 
się dzięki temu z procedurą sesji rady miasta, funkcjono-
waniem klubów radnych, przewodniczącego rady, komisji 
rady miasta oraz roli opozycji. Podsumowaniem tych cieka-
wych działań było zorganizowanie w dniu 9 czerwca 2011 
roku na terenie szkoły debaty uczniowskiej, w której wzięli 
udział przedstawiciele klas I i II gimnazjum, wyłonieni na 
drodze eliminacji rozgrywanych w ostatnich tygodniach. 
Tematy wcześniejszych dyskusji bazowały na problemach 
szkolnych, za to w głównej rozgrywce temat był związa-
ny z gminą Pobiedziska, a mianowicie „Czy gmina Po-
biedziska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkiwania”. 
10 czerwca odbyły się wybory do samorządu uczniowskie-
go, dodatkowo na karcie uczniowie mogli oddawać głos na 
opiekuna samorządu uczniowskiego.

Natalia Bartlitz

Nauka samorządności

W lutym minęła 5 rocznica śmierci byłego nauczy-
ciela naszej szkoły, aktywnego regionalisty i autora wie-
lu publikacji o Ziemi Pobiedziskiej – p. Bolesława Fran-
kiewicza.

Z tej okazji dnia 1 kwietnia br. członkowie Szkolne-
go Koła Miłośników Pobiedzisk pod opieką Anny Mig-
dałek i pań z biblioteki: E. Sowiar, L. Holuaszwili oraz 
E. Dopierały przedstawili program artystyczny, w którym 
zaprezentowali historię jego życia oraz dorobek pisarski. 
Narrację wzbogaciła prezentacja multimedialna ukazu-
jąca pamiątkowe fotografie ze zbiorów szkolnych i pry-
watnych. Na uroczystość przybyli: członkowie rodziny, 
przedstawiciele władz samorządowych, członkowie To-
warzystwa Miłośników Pobiedzisk, a także inni zapro-
szeni goście. 

Po zakończeniu przedstawienia mieli okazję obejrzeć 
wystawę przygotowaną pod czujnym okiem Bożeny Szy-
mańskiej.

Pamiętamy
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Naród ginie, gdy znieprawia swoje-
go ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz 
bardziej się oczyszcza i tego żadne siły ze-
wnętrzne nie zdołają zniszczyć. Te słowa 
Jana Pawła II towarzyszyły uroczystości 
oraz zmaganiom historycznym uczniów 
gimnazjów naszej gminy.

W piątek 13 maja w auli im. Błogo-
sławionego Jana Pawła II Zespołu Szkół 
w Pobiedziskach odbyła się uroczystość 
z okazji 220 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja i Gminny Konkurs Hi-
storyczny dla uczniów gimnazjów. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
D. Nowacka, jej zastępca J. Czerniawski, 
dyrektor Biblioteki Publicznej E. Białek, 
dyrektor ZS we Wronczynie – B. Bor, dr M. Kozłowski oraz 
drużyny z pięciu gimnazjów naszej gminy wraz z opiekunami 
– nauczycielami historii. 

Uroczystość otworzył dyrektor ZS w Pobiedziskach 
M. Krzywdziński. Po odśpiewaniu Roty i przedstawieniu 
części artystycznej, na którą złożyły się m.in. pieśni patrio-
tyczne oraz fragmenty Konstytucji 3 Maja w wykonaniu 
uczniów, interesujący, pełen anegdot wykład nt. uchwalenia 
Ustawy Zasadniczej i jej twórców, wygłosił dr M. Kozłow-
ski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, or-
ganizator wielu sesji i sympozjów o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym. Następnie kolejne drużyny gimna-
zjalne zmagały się w konkursie prezentacji historycznych, 
które przeplatane były kolejnymi częściami programu arty-
stycznego. Uczniowie w interesujący, a często niekonwencjo-
nalny sposób przybliżyli postacie związane z uchwaleniem 

Konstytucji. W konkursie prezentacji wygrała drużyna z ZS 
w Pobiedziskach Letnisku, natomiast w testach najlepsza 
okazała się drużyna naszego gimnazjum. 

Po przerwie przeznaczonej na poczęstunek nastąpiło 
rozdanie nagród – publikacji historycznych – przez dyrektora 
szkoły i omówienie prezentacji przez przewodniczącego jury, 
dr. M. Kozłowskiego. Uroczystość przygotowały M. Mruk 
i B. Jekel.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje 
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości 
– słowa Józefa Piłsudskiego to drugie hasło uroczystości. 
Nauczyciele i zaproszeni goście byli zbudowani rozległą 
wiedzą i świetnym przygotowaniem wszystkich uczniów, 
co pozwala nam wierzyć, że jako naród mamy prawo do 
przyszłości.

Beata Jekel

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Od kwietnia br. uczniowie Zespołu Szkół w Pobiedzi-
skach rozpoczęli pracę nad projektem religijnym związanym 
z beatyfikacją Jana Pawła II.

Projekt zakończyła uroczystość, podczas której gim-
nazjaliści zaprezentowali materiał o życiu i działalności 
papieża Polaka. Częścią projektu był także spektakl pt. 
„Zagubiliśmy drogę...” przygotowany przez Szkolne Koło 

Teatralne. Najważniejszym wydarzeniem było jednak 
nadanie Auli 1 imienia błogosławionego Jana Pawła II 
oraz odsłonięcie obrazu Ojca Świętego. Na uroczystości 
gościł ks. dr hab. Aleksander Sobczak, władze samorządo-
we oraz mieszkańcy Pobiedzisk. Słoneczne, sobotnie po-
południe zakończył koncert wokalistek, przygotowanych 
przez Justynę Dutkiewicz.

Błogosławiony Jan Paweł II – nasz patron
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Spektakl w reżyserii Natalii Bartlitz i Lucyny Kapciń-
skiej wystawiony przez grupę teatralną, to efekt wielu prób 
i systematycznej pracy. Całość podzielona była na poszcze-
gólne sceny, w których główną rolę odgrywały ruchy, mimika, 
gesty oraz światło. Odpowiednio dobrany podkład muzycz-
ny wprawiał widza w refleksyjny nastrój. Wykorzystany zo-
stał także teatr cieni. Ważną rolę odgrywały także symbole: 

w pierwszej scenie drzewo – alegoria raju, z którego zostają 
wygnani Adam i Ewa, w drugiej dzieciątko, jako Zbawiciel 
mający odkupić lud. W kolejnych ukazany został krzyż, jako 
symbol męki i cierpienia oraz ukrzyżowania Jezusa, a to dla-
tego, że spektakl był wystawiany podczas rekolekcji wielko-
postnych. 

Po udanych występach, uczniowie postanowili spróbo-
wać swoich sił w Gnieźnie, gdzie wzięli udział w Mityn-
gu Teatralnym. Zajęli drugie miejsce otrzymując nagrodę 
„Srebrny Gwóźdź”. Młodzież spotkała się z konstruktywną 

krytyką, która pomogła im jeszcze lepiej przygotować się 
do kolejnego występu. Podczas Przeglądu Młodych Talen-
tów, który odbył się w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach 
nasi reprezentanci otrzymali „Nagrodę Publiczności”. Mło-
dzi aktorzy usłyszeli również mnóstwo ciepłych słów, m. 
in. opinię od Macieja Kucharskiego: Bardzo podobał mi się 
pomysł z cieniami rąk, świetna gra bielą i czernią. Bardzo faj-
na „niewidoczna symbolika”, która była przedstawiana gestem, 
oraz mimiką. Nie było niedomówień. Dobre przejście w pokaz 
z rzutnika, doskonale dobrana muzyka – sugestywna. Świetne 
stroje. Fajne rekwizyty. Brawo. Ogólnie naprawdę widzę kawał 
dobrej i ciężkiej pracy. Pracy, która odniosła pożądany skutek. 
Młodzi aktorzy są bardzo zadowoleni ze swoich osiągnięć. 
„Poświęciliśmy masę czasu, ale sądząc po opiniach, myślę, że 
było warto.” – mówi jedna z aktorek.

Życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że ucznio-
wie, którzy w tym roku opuszczą mury naszej szkoły dalej będą 
rozwijać swoje pasje. 

Zagubiliśmy drogę...

Wieczornica ku czci bł. Jana Pawła II
14 maja br. w parafii pw. Świętego Ducha w Pobie-

dziskach odbyła się Wieczornica ku czci bł. Jana Pawła II, 
przygotowana przez wychowanków Schroniska dla Nielet-
nich w Pobiedziskach.

Młodzi chłopcy przygotowywali się do tego spotkania 
przez miesiąc. Podczas prac warsztatowych wykonali małe 
drewniane krzyżyki i wiosła, na których umieszczone zo-
stały słowa bł. Jana Pawła II. Miały być one nie tylko pa-
miątką ze spotkania – składane za nie dobrowolne ofiary 

były wsparciem dla młodzieży niepełnosprawnej z Zespołu 
Szkół w Pobiedziskach na wyjazd do Częstochowy. 

Wieczór z bł. Janem Pawłem II młodym wychowan-
kom pomogli przygotować nauczyciele, wychowawcy i po-
sługujący w schronisku kapłan. Podczas spotkania parafianie 
oraz zaproszeni goście mogli posłuchać wybranych tekstów 
Papieża Polaka oraz pieśni religijnych

Spotkanie z bł. Janem Pawłem II zakończyła zaśpie-
wana przez wszystkich znana pieśń Barka, która jak mówił 
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W konkursie zorganizowanym przez p. Agnieszkę Je-
rzyńską z SDN w Pobiedziskach dla Zakładów Poprawczych 
i Schronisk dla Nieletnich wzięło udział 15 placówek z całej 

Polski. W związku z niespodziewaną ilością nadesłanych prac 
konkursowych – razem 67, przyznano aż 14 wyróżnień. Pra-
ce zostały wystawione w Ośrodku Kultury, gdzie zwiedzający 
mogli oddawać głosy na najciekawszą pisankę. W opinii komi-
sji i zwiedzających, poziom prac został określony jako bardzo 
wysoki, a jurorzy zaskoczeni byli różnorodnością zastosowa-
nych form i metod twórczych. Wystawa Pisanek Wielkanoc-
nych trwała dłużej niż przewidywali organizatorzy, ponieważ 
zwiedzający postanowili przyznać jeszcze jedno wyróżnienie. 
Największą ilość głosów i tym samym nagrodę publiczności 
otrzymał Kacper Wojciechowski z ZP w Nowem. 

Lista laureatów konkursu:
I miejsce równorzędnie – Bartosz Budzisz (Koszalin) 
oraz Kacper Wojciechowski (Nowe)
II miejsce – Łukasz Weremko (Studzieniec)
III miejsce – Sebastian Jaworski (Gacki)

Ojciec Święty – ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie przed 
23 laty z Ojczyzny. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wy-
rok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się 
przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczy-
zny, była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła… 

/18 sierpnia 2002 r., Błonie krakowskie/

Przekazanie zebranej ofiary w wysokości 910,00 zł od-
było się w dniu 20.05.2011 r.

Ks. Rafał Budzyński

ED UKACJA

Pisanka wielkanocna

Włoski Piknik Rodzinny
Dnia 21 maja na terenie kompleksu sportowego  Ze-

społu Szkół w Pobiedziskach odbył się „Włoski Piknik 
Rodzinny” dla klas I–III. Temat pikniku nawiązywał do 
Włoch, które przez wiele lat były drugim domem naszego 
błogosławionego Jana Pawła II. Każda klasa wraz z rodzi-
cami wykonywała zadanie wprowadzające w klimat tego 
ciekawego kraju. Imprezie towarzyszyły różne atrakcje: 
zawody sportowe, loteria fantowa, pokaz tańca, malowanie 
twarzy. Na stoiskach plastycznych powstawała piękna bi-

żuteria z makaronu. Wszystkie klasy doskonale bawiły się 
podczas zabawy „Gotujemy spaghetti”. Uczestnicy pikniku 
mogli spróbować włoskiej potrawy – spaghetti bolognese. 
Piękna pogoda i wesoła, włoska muzyka towarzyszyły dzie-
ciom do końca imprezy.

Z loterii fantowej zebrano kwotę 936 zł, którą przeka-
zano dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ZS w Pobie-
dziskach.

E. Rutkowska
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ED UKACJA

Nie bydymy się tu stalować z tym szpyciatym godanim zez 
telewizora ino zarutko od poczuntku po naszymu bydymy Se 
blubrać – jak pyra z pyrum – po Wielkopolsku.

Tymi słowami rozpoczął się III Integracyjny Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez Przedszkole „Wesołe 
Skrzaty” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach, dnia 28 maja 
na terenie Centrum Integracji Społecznej. Tegoroczna 
impreza została przygotowana „Na wielkopolską nutę” 
z jednoczesnym zachowaniem tradycyjnego hasła „Ra-
zem niesiemy szczęście”, które przyświeca jej od samego 
początku.

Interesujące i różnorodne atrakcje sprawiły, że miesz-
kańcy Pobiedzisk, oraz okolic przybyli bardzo licznie. 
Nie zabrakło także przedstawicieli samorządu oraz władz 
naszej gminy i powiatu poznańskiego. Można było tutaj 
spotkać dzieci, rodziców i dziadków, całe rodziny i zna-
jomych, a każdy miał okazję radośnie spędzić sobotnie 
popołudnie. Dzieci z zachwytem i zapałem brały udział 
w zabawach proponowanych przez nauczycieli przed-
szkola w „Małej Pyrlandii”, rodzice i dziadkowie zajadali 
smakołyki kuchni wielkopolskiej, a wszystkim zabawom 
towarzyszył zespół „Wiwaty” ze swoim muzycznym i ta-
necznym repertuarem. Można było również spotkać zna-
nego wszystkim policjanta Pyrka, zajrzeć do samochodu 
strażackiego, skorzystać z przejażdżki motocyklem lub 
bryczką, ale też podpatrzeć życie takich zwierząt jak koza, 
króliki, pszczoły czy konie. Na zakończenie wystąpili  

soliści „Pobiedziskiej Sceny Radosnej Pomocy”, prezen-
tując przeboje muzyczne.

 III Integracyjny Festyn Rodzinny przebiegał w radosnej, 
rodzinnej atmosferze, ale przede wszystkim był okazją do 
spotkania i wspólnej zabawy z dziećmi dotkniętymi niepełno-
sprawnością, bo ten festyn był zorganizowany dla wszystkich, 
bo na tym festynie naprawdę razem nieśliśmy szczęście. 

W imieniu organizatorów i uczestników szczególnie 
ciepłe i pełne wdzięczności słowa kierowane są w stronę 
wszystkich sponsorów, którzy w formie finansowej, mate-
rialnej lub poprzez własną prace pokazali, że bezinteresow-
ność i ofiarność to cechy najważniejsze u nas w Wielkopol-
sce, że dzieląc pomnażamy to co najważniejsze – szczęście 
własne i innych. 

Magdalena Piasecka

PRZEDSZKOLEWitojcie, 
witojcie wiaruchno kochano!

Film ekologiczny pt. „W życiu to się nie zdarza” zreali-
zowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Jana 
Kąkolewskiego w Pomarzanowicach: Eryka Kowalczyka, 
Karinę Walkowiak, Roksanę Borowską, Rafała Antkowia-
ka i Michała Osińskiego (pod opieką pani Anny Broni-

sz-Alaba), został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie 
organizowanym przez Tesco pt. „Ekomania filmowania”. 
Młodzi filmowcy znaleźli się w grupie 48 nagrodzonych 
filmów spośród ponad 700 nadesłanych i biorących udział 
w konkursie. 

Filmowcy wyróżnieni POMARZANOWICE



NR 175 ∗ CZERWIEC 201118

Marsz Radości

Od 1 września 2011 roku w Punkcie Przedszkolnym 
w Pomarzanowicach zostanie uruchomiony projekt finanso-
wany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet IX poddziałanie 9.1.1 „Rozszerzenie edu-
kacji przedszkolnej” pt. „Wyjątkowe przedszkole w Poma-
rzanowicach”. Projektem objętych zostanie 30 dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat z gminy Pobiedziska. W przedszkolu będzie 
realizowana pełna podstawa programowa wraz z zajęciami 
dodatkowymi, takimi jak: język angielski, zajęcia muzyczne, 
rytmika, logopedia, zajęcia terapeutyczne, gimnastyka ko-
rekcyjno-kompensacyjna.

dyr. Arleta Kurowska

ED UKACJA

Wyjątkowe przedszkole w Pomarzanowicach

PRZEDSZKOLE
W dniu dziecka przez Pobiedziska przemaszerował 

kolorowy korowód. Tradycją ubiegłych lat przedszkole 
„Wesołe Skrzaty” organizuje z okazji święta swoich pod-
opiecznych „Marsz Radości”. Poza pobiedziską placówką 
biorą w nim udział także pozostałe oddziały przedszkolne 
z terenu gminy. Kolorowo przebrane maluchy przespace-
rowały z piosenką na ustach na pobiedziski rynek, gdzie 
spotkały się z władzami Miasta i Gminy oraz z gminną 
maskotką – Danielem. 

Na ręce zastępcy burmistrza wręczona została kronika 
realizowanego przez mijający rok szkolny projektu eduka-
cyjnego. Włodarze odwdzięczyli się torbami pysznych sło-
dyczy i życzeniami, by uśmiechy maluchów nie schodziły 
z ich twarzy przez cały rok.

KULT URA

4 kwietnia w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach odbył się 
XII Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudzenie 
2011”. W tegorocznej edycji udział wzięła młodzież szkolna 
z Biskupic, Jerzykowa, Pobiedzisk i Letniska.

Jury po uważnym wysłuchaniu wszystkich uczestników 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

W kategorii klas 0–III.
I m. – Piotr Kępa – Biskupice, 
II m. – Mikołaj Kościelak – Biskupice, 
III m. – Albert Andrzejewski – Letnisko.
Wyróżnienia otrzymali: Helenka Ferenc (Węglewo), 

Julia Koszuta ( Jerzykowo), Zuzanna Meisner (Letnisko)
W kategorii klas IV–VI
I m. – Martyna Adamczak – Letnisko, 
II m. – Aleksandra Żyminkowska – Pobiedziska, 
III m. – Julia Wiergowska – Biskupice. 
Wyróżnienia: Marcin Jakubowski, Olga Woźny, Mar-

tyna Maciejuk – wszyscy z Jerzykowa.

Laureaci Gminnego Konkursu reprezentowali naszą 
gminę na Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Wio-
senne Przebudzenie Murowana Goślina 2011”, gdzie 
Martynka Adamczak otrzymała wyróżnienie – serdecz-
nie gratulujemy.

Wiosenne Przebudzenie
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KULT URA

V Konkurs 
na Wielkopolską Palmę Wielkanocną 

Ośrodek Kultury już po raz piąty zorganizował konkurs 
na „Wielkopolską Palmę Wielkanocną”. Jury w ocenie prac 
oprócz ogólnych walorów artystycznych palmy, uwzględniło 
również czy została wykonana zgodnie z tradycją wielko-
polską.

Barwny korowód prowadzony przez Zespół Wiwaty 
wyruszył w Niedzielę Palmową spod Ośrodka Kultury na 
rynek. Po sumie ks. proboszcz Ireneusz Pluciński odczytał 
przygotowany na tę chwilę fragment ewangelii i uroczyście 
poświęcił przyniesione palmy. Nagrody i słodkie upominki 
wręczali jurorzy konkursu wraz z burmistrzem. Krzysztof 
Krygier jeden z jurorów ufundował dodatkowe nagrody – 
książki swojego autorstwa. Na Rynku rozstawiły się również 
liczne stoiska ze świątecznymi ozdobami i pamiątkami.

W tym roku zgłoszono do oceny ponad 40 prac. W opar-
ciu o Regulamin Konkursu na „Wielkopolską Palmę Wiel-
kanocną” komisja bardzo wysoko oceniła tegoroczne prace 
doceniając pomysłowość, oryginalne podejście do tematu 
oraz zastosowanie naturalnych materiałów. W kategorii naj-
bardziej tradycyjnej Wielkopolskiej Palmy Wielkanocnej.

Przyznano następujące miejsca:
I m. otrzymały Kamila i Katarzyna Pawlickie, 
II m. – młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „Kaczyna”,
III m. – Oliwia Włodarczyk i Ola Jasińska.

12 majaodbył się spektakl bajka-groteska 
pt. „W mocy Królowej Nocy”, na motywach 
opery W. A. Mozarta „Czarodziejski Flet”. Wy-
konawcami byli uczniowie i absolwenci Zespo-
łu Szkół Muzycznych oraz uczniowie innych 
poznańskich szkół artystycznych w ramach in-
tegracji środowisk szkół muzycznych Poznania. 
Młodzież wraz ze swoimi wychowawcami ar-
tystycznymi przedstawiła interesujący spektakl, 
którego akcja działa się w gabinecie „psycholi-
tyka”, w życiu realnym bohaterów oraz w rze-
czywistości operowej.

 „W Mocy Królowej Nocy” 

Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” wywalczył I miej-
sce w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych pod-
czas XII Międzynarodowych Targów Agroturystycz-
nych w Złotowie. Zespół zaprezentował krakowiaka 
oraz „Jakem jechał do dzieweczki” – tańce i przyśpiew-
ki rzeszowskie w choreografii Sławomira Pawlińskiego. 
Muzycy jako „Pobiedziska kapela lwowska” w progra-
mie konkursowym zajęli II miejsce (jury I miejsca nie 
przyznało). 

Folklor w Złotowie
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KULT URA

9 maja Ośrodku Kultury odbył się „II Międzygminny 
Przegląd Młodych Talentów Scenicznych – Pobiedziska 
2011”. W tegorocznej edycji uczestniczyły dzieci i młodzież 
z gmin: Kostrzyn, Łubowo oraz Pobiedziska w prezentacjach 
wokalnych, instrumentalnych, tanecznych i teatralnych. Jury 
Przeglądu w składzie: Marek Cyris – aktor, Halina Benedyk 
– piosenkarka i Łukasz Kosecki – tancerz, bardzo wysoko 
oceniło występy tegorocznych uczestników zmagań. Talen-
tem Scenicznym Pobiedziska 2011 została Marianna Ta-
naś z Zespołu Szkół w Jerzykowie. Wyróżnienia otrzymali: 
Ewelina Bulewicz z Kostrzyna i Nicole Hoff z Jerzykowa, 
natomiast nagroda publiczności przypadła Grupie Teatral-
nej z Zespołu Szkół w Pobiedziskach.

Przegląd młodych talentów scenicznych

W dniu 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Farnym, z udziałem 
władz i przedstawicieli organizacji z naszej gminy, uczest-
nicy uroczystości przemaszerowali pod pomniki na Rynku. 
Pochód prowadziła Orkiestra Dęta, a za nią podążały pocz-
ty sztandarowe, przedstawiciele władz i organizacji oraz nasi 
mieszkańcy.

Po złożeniu wieńców pod pomnikami zagrała Or-
kiestra Dęta oraz odbył się koncert w wykonaniu Chóru 
„Melodia”.

Tego samego dnia odbył się Festyn Rodzinny w Imioł-
kach zorganizowany przez Fundację „Patria”. Koncertowa-
ły na nim dzieci i młodzież ze Studia Piosenki pod opieką 
Haliny Benedyk. Było mnóstwo atrakcji: czołgi, konnica, 
szczudlarze, liczne postacie z bajek, a także występy or-
kiestry, operetki oraz duet Halinka i Marco. Cała impreza 
służyła wspomaganiu idei Fundacji „Patria” oraz pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym poprzez zebranie środków na 
ukończenie budowy obiektu w Imiołkach.

Obchody 3 Maja

SPORT

Szacunek, dyscyplina, zaufanie
Ponad 60 zawodników z Polski, Chorwacji i Danii 

wzięło udział w Mistrzostwach Polski Kyokushin Budo Kai 
oraz Jon Bluming Cup, które odbyły się w hali kompleksu 
Edukacyjno-Sportowego w dniu 16.04.2011 r. Honorowy 
patronat nad imprezą zorganizowaną przez Poznański Klub 
Kyokushinkai Karate oraz IBK Poland objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska. W zawodach bardzo dobrze 
zaprezentowali się reprezentanci gminy Pobiedziska.

Po uroczystym otwarciu imprezy przez burmistrza Mi-
chała Podsadę i zaproszonych gości – Henka Kuipersa – dy-
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W dniu 02.05.2011 na torze motocrossowym „MAGIERA” w Nekli koło Wrze-
śni  odbyły się zawody I Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. W imprezie 
wziął udział mieszkaniec Pobiedzisk Rafał Karalus, reprezentujący barwy Klubu 
Motorowego MKS Nekla klasa otwarta. Zarówno Rafał jak i inni młodzi pasjona-
ci sportów motorowych mieli zaszczyt i niebywałą okazję wystartować w jednych 
zawodach z Mistrzem Świata na żużlu Tomaszem Gollobem, który traktuje jazdę 
na motocrossie jako stały element swojego treningu. Możliwe jest, że mistrz świata 
uczestniczący w majowych zawo-
dach jako gość honorowy, będzie 
w przyszłości jeździł w motocrossie 
jako zawodnik MKS Nekla. Dla Ra-
fała Karalusa i innych zawodników 
tej drużyny, jeżdżenie w jednym klu-
bie z Tomaszem Gollobem było by 
fantastyczną przygodą i szansą na-
uki od najlepszych. Mamy nadzieję, 
że jeszcze usłyszymy o sukcesach 
Rafała na torach motocrossowych.

Szesnaście zwycięstw, cztery remisy i pięć porażek – to bi-
lans piłkarzy Huraganu na kolejkę przed zakończeniem zma-
gań w poznańskiej klasie okręgowej. Taki dorobek daje drugie 
miejsce w ligowej tabeli i pozwala na walkę w barażach o moż-
liwość gry w IV lidze.

W ostatnich trzech spotkaniach Huragan odniósł komplet 
zwycięstw pokonując kolejno: Juranda Koziegłowy 3:0 (walkower 
po wycofaniu z rozgrywek rywali), u siebie Polonię II Środa 4:0 (2:0) 
po bramkach Napieralskiego, Witaszyka, Gocałka, Andrusieczki 
oraz na wyjeździe Vitcovie Witkowo 2:1 po golach Napieralskiego 
oraz Jóźwiaka. Więcej informacji dotyczących Huraganistów na  
www.huraganpobiedziska.pl. Zapraszamy!

G. Krawczyk

Huragan krok od walki o IV ligę

SPORT

Z Gollobem na jednym torze

rektora światowego IBK oraz Bernarda Cretona, przed po-
biedziską widownią wystąpili najmłodsi adepci poznańskiego 
klubu oraz Sensei Andrzej Kulesza w efektownym pokazie 
tamaeshiwari – łamania przedmiotów. Następnie rozpoczęła 

się najważniejsza część imprezy, a na ring wyszli zawodnicy 
walczący w Knockdownie czyli pełnokontaktowej walce bez 
uderzeń w głowę. Trzecie miejsce w kategorii Junior +70kg 
zajął Ryszard Widelicki z Borowa-Młyn. Po rozegraniu walk 
finałowych w 6 kategoriach wagowych tej konkurencji, do 
rywalizacji przystąpili zawodnicy K1 (walki w rękawicach 
dopuszczającej uderzenia w głowę). Jedynym pobiedzisz-
czaninem walczącym w K1 był Karol Mielnik, który po wy-
równanym pojedynku przegrał z Kamilem Dobronieckim 
z Wrześni. Zdecydowanie najsilniejsza reprezentacja gminy 
Pobiedziska pokazała się w walkach MMA, w których do-
zwolone są już rzuty, duszenia, dźwignie oraz wszelkie kop-
nięcia i uderzenia. Zwycięsko ze swoich starć wyszli Ryszard 
Widelicki oraz Filip Jóźwiak, którego walka z Krzysztofem 
Sową była najbardziej widowiskowym pojedynkiem kwiet-
niowych zawodów. Na ringu wystąpił także młodszy z braci 
Józwiaków – Bartosz, który mimo porażki z Chorwatem Da-
mirem Geušićem, również wypadł bardzo dobrze.
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PALPS 
po raz czwarty

W niedzielę 17 kwietnia odbyło się oficjalne podsu-
mowanie IV edycji Pobiedziskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. Po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna TIP TOPOLU, która wygrała wszystkie czterna-
ście spotkań, nie tracąc przy tym nawet jednego seta. Dru-
gie miejsce zajęła Gmina Niechanowo, a trzecie zawod-
nicy Hotelu Aleksandra. Stawkę rywalizujących zespołów  

Kolejny sukces 
Oliwii

W kwietniu w Kuźni Nowowiejskiej pod Warszawą 
odbył się Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży, pod-
czas którego Oliwia Łęc zdobyła srebrny medal w grupie B. 
Gratulujemy!

SPORT

Już szósty rok z rzędu mieszkańcy sołectwa Borowo-
Młyn spotkali się 1 maja na sportowej imprezie Majowe 
Biegi Przełajowe. Zgłosiło się aż 48 osób – zarówno dzieci, 
jak i dorośli. Zawodnicy startowali na różnych dystansach 
od 50 m do 4,2 km. Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchar, 
medal i upominek. Na pozostałych zawodników czekały pa-
miątkowe medale i słodycze.

Miniony miesiąc w wykonaniu Justyny Koralewskiej był 
bardzo pracowity. 1 maja uczestniczyła w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Białymstoku, gdzie zajęła wyso-
kie V miejsce. Dzięki temu Justyna została zakwalifikowana 

do reprezentacji Polski na rok 2011. 21 maja zawodniczka 
wzięła udział również w turnieju EJU w Bielsko-Białej oraz 
w obozie kadry narodowej U-17.

Sukcesy Justyny

Majowe 
Biegi Przełajowe
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uzupełniły: Belfers Team, Gilberth, KS Sputnik Pobiedzi-
ska, Bajobongo i Bracia. Natomiast w rywalizacji uczniow-
skich drużyn pierwsze miejsce zajął UKS Gimnazjum 
Pobiedziska II. Zainteresowanie ligą i zacięta rywalizacja 
w czasie meczów w kompleksie sportowo-edukacyjnym 
świadczą o popularności, jaką cieszy się ta dyscyplina 
wśród społeczności Pobiedzisk. Najzdolniejsi zawodnicy, 
grający w PALPS, wejdą w skład drużyny, która będzie 
reprezentować gminę w rozgrywkach ligowych. Kolejna 
edycja Pobiedziskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej już 
pod koniec bieżącego roku.

Nordic Walking powstało w latach 20 ubiegłego stulecia 
jako metoda całorocznego treningu dla narciarzy biegowych. 
Popularność marszu nordyckiego systematycznie wzrasta, 
zarówno w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, jak i w Polsce. 
Również na terenie naszej gminy nie brakuje osób, któ-
re wybierają tę formę aktywności ruchowej. Spośród zalet 
marszu z kijkami na uwagę zasługują przede wszystkim:

czynny udział ponad 90% mięśni całego ciała,•	
wzmocnienie mięśni, wytrzymałości ramion i barków,•	
spalanie zdecydowanie większej ilości kalorii niż przy •	
chodzeniu, czy bieganiu,
poprawa stabilności sylwetki.•	

Marsz stanowi zatem trening całego ciała. Ćwicząc, 
dbamy o serce, mięśnie oraz układ krążenia. Dobre efek-
ty daje każdy rodzaj aktywności z kijami: łagodny trening 
przynosi odprężenie, a bardziej dynamiczny znacznie po-
prawia kondycję.

Nordic walking jest adresowany dla każdego, niezależ-
nie od wieku, sprawności, czy wagi. Marsz z kijami moż-
na uprawiać zarówno nad morzem, w lesie, w parku czy 
w górach – przez cały rok. Dla miłośników Nordic Wal-
king władze samorządowe gminy Pobiedziska postanowi-
ły stworzyć sieć tras przebiegających przez najciekawsze 
naturalne tereny Parku Krajobrazowego „Promno”, gdzie 
zobaczyć można cenne bogactwo przyrodnicze objęte 
ochroną w ramach stworzonych tutaj rezerwatów. Szlaki 
wiodą przez polodowcowy krajobraz morenowy, lasami 
o bardzo bogatym i zróżnicowanym podszyciu krzewów 

pośród których skrywają się urokliwe jeziora i oczka wod-
ne. Zapraszamy na pobiedziskie szlaki:
SZLAK POBIEDZISKA–KAPALICA
START/META: Targowisko miejskie nad jeziorem Ma-
łym w Pobiedziskach
Szlak prowadzi nas od zabytkowej miejskiej zabudowy Po-
biedzisk poprzez otulinę Parku Krajobrazowego Promno aż 
do jego serca, gdzie podziwiać można urokliwy Rezerwat 
Przyrody Jezioro Drążynek.
Podział szlaku na kilka pętli umożliwia wybór trasy o do-
wolnej długości i konfiguracji.
DŁUGOŚĆ: ok. 10 km (największa pętla)
SZLAK BRZOSTEK-DRAZYNEK
START/META: Parking samochodowy przy jeziorze 
Brzostek
Najkrótsza z pętli tego szlaku prowadzi linią brzegową wo-
kół jeziora Brzostek. Wydłużenie wędrówki do najdłuższej 
pętli pozwala dotrzeć do Rezerwatu Przyrody Jezioro Drą-
żynek oraz przejść na szlak Pobiedziska-Kapalica.
DŁUGOŚĆ: ok. 4,3 km (największa pętla)
SZLAK REZERWAT DEBINIEC
START/META: Stacja PKP w miejscowości Promno-Stacja
Najkrótszy ze szlaków wiedzie wokół Rezerwatu Przyrody 
Jezioro Dębiniec.
DŁUGOŚĆ: ok. 2,8 km

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach dostępna 
jest broszura z mapką powyższych tras. Trwają prace nad 
przygotowaniem oznakowania szlaków. Wzdłuż leśnych 
duktów wkrótce pojawią się kamienie, drewniane drogo-
wskazy i tablice informacyjne, które ułatwią korzystanie 
z nowej infrastruktury turystycznej.

Ważne jest, aby rozpocząć swoją przygodę z nordic wal-
king pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej tech-
niki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije.

Od września 2010 zajęcia z nordic walkingu są prowa-
dzone w Zespole Szkół w Pobiedziskach, w ramach lekcji 
wychowania fizycznego, a także pilotażowego programu 
zajęć fakultatywnych. Walory krajobrazowe naszej gminy 
zachęcają do uprawiania tego rodzaju aktywności fizycz-
nej, a powstające ścieżki do nordic walkingu sprawią, że na 
szlaki wyjdzie rzesza mieszkańców gminy.

Ewelina Rutkowska

SPORT

Nordic Walking w Pobiedziskach
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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
518 268 592 Agencja Pocztowa w Biskupicach
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
Lucyna Kapcińska
Redakcja
Artur Krysztofiak
Współpraca
Jacek Franciszczak, Jakub Waligóra
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

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

Tegoroczny bieg odbędzie się na trasie Pobiedziska–Kociałkowa Górka–Po-
biedziska 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 Ogrodowej w stronę Rynku •	
i ul. Podgórnej.

PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Proste prace fizyczne na produkcji:
pakowanie	•	etykietowanie	•	prace	manualne

Umowa zlecenia
Elastyczny czas pracy (firma pracuje w systemie trzy zmianowym).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście w Dziale Kadr
DMS – Direct Marketing Services Sp. Jawna

Janikowo k. Poznania, ul. Pilotów 22-24, 62-006 Kobylnica
tel: 61 815 10 23

Zarząd Osiedla „Letnisko Leśne” uprzejmie informuje o utworzeniu adre-
su poczty elektronicznej, na który wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje 
uwagi i wnioski.

ADRES E-MAIL: letnisko.lesne@gmail.com

Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ANKIETY
/BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „Letnisko Leśne”/

ANKIETA JEST DOSTęPNA
we wszystkich placówkach sklepów spożywczych na terenie osiedla Letnisko Leśne•	
w budynku szkoły – ul. Gajowa 22 •	
w trakcie dyżuru Zarządu Osiedla Letnisko Leśne, w czwartki 17.00–18.00  •	
w budynku szkoły – ul. Gajowa 22 (sala 102)
drogą e-mail (na prośbę mieszkańca – po podaniu adresu)•	
na stronie internetowej www.pobiedziska.pl•	

TERMIN PRZEPROWADZENIA ANKIETY
 maj–czerwiec 2011 r.

MIEJCE ZŁOŻENIA ANKIETY
We wszystkich placówkach sklepów spożywczych na terenie osiedla Letni-

sko Leśne, w budynku szkoły – ul. Gajowa 22, w trakcie dyżuru Zarządu Osiedla 
Letnisko Leśne – w czwartki 17.00–18.00 lub drogą e-mail.
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Jeśli Państwa dziecko:
- chodzi do III, IV lub V klasy i nie pływało jeszcze na kajaku,
- czas wolny spędza najchętniej aktywnie lub za długo siedzi przy komputerze…

Przyprowadź je do nas !!!

Czeka na nie przygoda w jednym z najlepszych w Polsce klubów kajakowych

Uczniowski Klub Sportowy Zalew w Jerzykowie rozpoczyna nabór dzieci do sekcji kajakowej. 
Zapisy bazie sekcji kajakowej, która znajduje się w Jerzykowie przy ul. Okrężnej 68.
Więcej  informacji pod nr tel. 510 244 368.

Jeśli Państwa dziecko:
- chodzi do III, IV lub V klasy  i 
nie pływało jeszcze na   kajaku,

- czas wolny spędza najchętniej 
aktywnie lub za długo siedzi 
przy  komputerze…

Przyprowadź je do nas !!!!

Czeka na nie przygoda

w jednym z najlepszych w Polsce klubów kajakowych

Uczniowski Klub Sportowy Zalew w Jerzykowie rozpoczyna nabór dzieci do sekcji kajakowej. 

Zapisy bazie sekcji kajakowej, która znajduje się

w Jerzykowie przy ul. Okrężnej 68

Więcej  informacji pod nr tel.   510     244 368  

O GŁOSZENIA

Zakład Komunalny w Pobiedziskach uprzejmie informuje mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska, iż od 
01.06.2011 uległa zmianie taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Nowa taryfa obowiązuje od 01.06.2011 do 31.05.2012. Ostatnia zmiana cen wody i ścieków nastąpiła w 2009 r. 
W roku 2010 ceny zostały zachowane na poziomie roku 2009. Obecną zmianę wymusza wzrost cen materiałów, 
energii elektrycznej, inflacji oraz skalkulowanie kosztów amortyzacji.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfa Taryfowa grupa
odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka Jednostka
miarynetto VAT

I. Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza 
przemysłowi odbiorcy usług.

1. cena za 1m³ 
dostarczonej wody 2,81 zgodny z obowiązującymi 

przepisami zł/m³

2. stawka opłaty abo-
namentowej za wodę 2,80 zgodny z obowiązującymi 

przepisami zł/miesiąc

II.

Gmina za wodę pobraną z publicznych stud-
ni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicz-
nych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz 
do zraszania publicznych ulic i publicznych 
terenów zielonych

Cena za 1m³ dostar-
czonej wody 2,81 zgodny z obowiązującymi 

przepisami zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfa Taryfowa grupa
odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka Jednostka
miarynetto VAT

I.
Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi 
odbiorcy usług przyłączeni do sieci kanaliza-
cyjnej

1. cena za 1m³ odpro-
wadzonych ścieków 5,01 zgodny z obowiązującymi 

przepisami zł/m³

2. stawka opłaty abo-
namentowej za ścieki 3,80 zgodny z obowiązującymi 

przepisami zł/miesiąc

Telewizja Pobiedziska
Zapraszamy na stronę telewizji internetowej gminy Pobiedziska. W wydawanym raz w miesiącu programie 
dziennikarze starają się przekazać w postaci serwisu informacyjnego najciekawsze wiadomości o wydarzeniach 
i problemach Pobiedzisk. 
Zachęcamy do odwiedzania strony www.itvpobiedziska.pl
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Gościem czwartej odsłony Laboratorium Karier był 
August Kowalczyk, więzień obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz, aktor znany z takich seriali jak „Stawka większa niż 
życie”, „Janosik” czy „Chłopi”. Ten niezwykły człowiek po-
stanowił przerwać milczenie i opowiedzieć ludziom w kraju 
i za granicą o tym, jak wkroczył w dorosłe życie jako numer 
6804. Miał 19 lat, kiedy trafił do KL Auschwitz. 

Aktor w monologu mówił o swoim pobycie w obozie 
Auschwitz-Birkenau, z którego został przeniesiony do do-
żywotniej kompanii karnej. Opowiadał o codzienności za 

drutami, o tym jak udało mu się uciec i przeżyć na wolności. 
Nasz gość, aby nie zostać złapanym, przebrał się za kobietę. 
Wiele zawdzięczał nieznanym mu ludziom, którzy pomimo 
niebezpieczeństwa na jakie się narażali, postanowili podać mu 
przysłowiową pomocną dłoń. Właśnie dzięki takim osobom 
znalazł bezpieczne schronienie na poddaszu, gdzie pozostał 
przez 7 tygodni. Następnie udał się do Krakowa, po czym 
do końca wojny walczył w szeregach Armii Krajowej. August 
Kowalczyk objechał z tą opowieścią Polskę i świat. Założył, 
że liczba spotkań ma dorównać numerowi, jaki hitlerowcy 

Musisz dać świadectwo…

Sołeckie 
akcje

W akcji „Sprzątanie świata” co-
rocznie biorą udział mieszkańcy sołec-
twa Borowo-Młyn. Nie inaczej było 9 
kwietnia. Ponieważ tereny gminy Po-
biedziska odwiedzane są każdego lata 
przez tysiące turystów, społeczność 
stara się, aby ich okolica nie odstraszała 
gości śmieciami. Porządki przeprowa-
dzane są zarówno przed sezonem tury-
stycznym, jak i po wakacjach.

Mamy wykonawcę
Jesteśmy krok bliżej do symbolicznego wbicia łopaty i rozpoczęcia na te-

renie gminy Pobiedziska robót budowlanych w ramach projektu „Kanaliza-
cja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. 26 kwietnia 
2011 roku ogłoszono wynik postępowania przetargowego dla Kontraktu X – 
Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – ZADANIE 3 
– GMINA POBIEDZISKA. Wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy 
P.P.U. „Eko-Wark” Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie 105 200 mb sieci kanaliza-
cyjnych wraz z 54 przepompowniami na terenie gminy Pobiedziska w zakresie 
miejscowości: Biskupice, Jankowo, Jankowo Młyn, Uzarzewo Huby, Jerzyko-
wo, Bugaj, Promienko, Promno Stacja, Borowo Młyn, Kowalskie, Wronczyn, 
Wronczynek, Stęszewko, Stęszewice, Tuczno, Bednary, Pobiedziska.

230 rowerzystów i miłośników Nordic Walking wzięło 
udział w VIII Rajdzie „Puszcza Wpuszcza”, który tym ra-
zem miał swoją metę na terenie gminy Pobiedziska. Turyści 
mieli do wyboru 8 tras głównych i łącznikowych. Kilkadzie-
siąt kilometrów pedałowania lub marsz z kijkami wzdłuż 
urokliwego jeziora Wronczyńskiego to wyzwania, które po-
konali wszyscy uczestnicy rajdu, docierając w pogodną nie-
dzielę 29 maja do miejscowości Stęszewko. Na miłośników 
turystycznych wojaży czekała tutaj grochówka oraz liczne 

zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Panie chętnie 
wzięły udział w krótkim kursie zumby, a na boisku do siat-
kówki plażowej rozegrano turniej międzygminny, który wy-
grała drużyna Skoków. Na drugim miejscu uplasowały się ex 
aequo ekipy z Czerwonaka i z Pobiedzisk, a trzecie miejsce 
przypadło Murowanej Goślinie. Piękne krajobrazy Puszczy 

Zielonki oraz słoneczna pogoda sprawiły, że wszyscy świet-
nie się bawili. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję rajdu za 
rok. Do zobaczenia na szlaku!

VIII Rajd Puszcza Wpuszcza
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Starosta Poznański 

przestrzega 

 

KĄP SIĘ TYLKO W 

MIEJSCACH 

WYZNACZONYCH! 

Akcja informacyjna prowadzona wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania 
Informacja opracowana przez Romualda Grabiaka – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

 

Źródło ilustracji: http://www.we-dwoje.pl/poczatkiem%3Bwszechrzeczy%3Bjest%3Bwoda,artykul,11138.html, http://www.szkolnictwo.pl/test,4,975,16,Znaki_drogowe-znaki_ostrzegawcze-Inne_niebezpiecze%C5%84stwo, http://www.pwsz.pila.pl/jednostki-organizacyjne/studium-

wychowania-fizycznego-i-sportu/fakultety/plywanie.html 

 
Kąpiąc się na wyznaczonych 

kąpieliskach: 

� Masz pewność, że jakość wody 

pozostaje pod stałą kontrolą 

odpowiednich służb, 

� Możesz cieszyć się odpoczynkiem 

wiedząc, że kąpielisko zostało 

odpowiednio przygotowane, 

� W razie nieszczęśliwego wypadku 

możesz liczyć na szybką pomoc 

specjalistów. 

 

Kąpiąc się na „dzikich” 

kąpieliskach: 

� Ryzykujesz wiele chorób z powodu 

niedostatecznej jakości wody, 

� Nie wiesz jak wiele jest 

niebezpieczeństw, które Tobie 

zagrażają – nie znasz głębokości 

wody, nie wiesz czy z wody nie 

wystają korzenie… 

� W razie wypadku służby 

ratownicze będą musiały 

poszukiwać miejsca zdarzenia. 

wytatuowali mu na ręce – 6804. Do osiągnięcia celu pozo-
stało jeszcze piętnaście spektakli, a najważniejszy jak twier-
dzi, odbędzie się we wrześniu w Poznaniu. Spektakle to tylko 
część działalności, jaką prowadzi 90-letni aktor. Zainicjował 
budowę hospicjum w Oświęcimiu, którego otwarcie nastąpi 
pod koniec bieżącego roku. Pragnie bowiem, aby hospicjum 
było pomnikiem poświęconym osobom, które ratowały życie 
więźniom obozu Auschwitz Birkenau. Wiemy, że pan August 
wykreował w swoim życiu wiele ról, tzw. schwarzcharaktery. 
Dla reżyserów podstawowym kryterium doboru do tych ról była 
tzw. ostra gęba, ponieważ wtedy jeszcze taki klucz obowiązywał, 
takie wyobrażenie o esesmanie. Nigdy nie miałem oporów w gra-
niu Niemców. Tworząc role esesmanów starałem się zawsze, by 
w publiczności budziły te same uczucia, jakie budzili oni we mnie, 
gdy byłem po tamtej stronie, za drutami. Ale w swoim aktorskim 

życiu założyłem też pasiak, o czym mało kto wie – powiedział 
gość laboratorium.
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W dniu 26 maja 2011 r. w obecności trenerów, rodziców, 
prezesów klubów sportowych i radnych wręczono 28 nagród 
pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 r. 

Listę rankingową porządkującą ( od największych do naj-
mniejszych ) osiągnięcia 29 zgłoszonych zawodników ustaliła 
Rada Sportu Gminy Pobiedziska pod przewodnictwem rad-
nej Agnieszki Małyszki. Wskazała ona również burmistrzowi 
kandydatów do poszczególnych nagród. W sumie przyznano: 
4 nagrody I stopnia, 2 nagrody II stopnia, 16 nagród III stop-
nia, 6 nagród IV stopnia i jedną nagrodę specjalną. 

Nagrody otrzymali: 
I stopnia 

Sandra Michałowska•	 , zawodniczka Uczniowskiego Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących. Zajęła 
I miejsce w Mistrzostwach Polski na dystansach 50, 100 
i 200 metrów stylem grzbietowym,
Oriana Walasek•	 , zawodniczka UKS Pobiedziska Letni-
sko. Zajęła I miejsce w  Pucharze Europy w seniorskiej 
kadrze Polski w hokeju na trawie,
Paulina Sumela•	 , zawodniczka sekcji judo Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Smecz”. Zajęła II miejsce w Mistrzo-
stwach Szkół Gimnazjalnych Wielkopolski,
Patrycja Sumela•	 , zawodniczka sekcji judo UKS„Smecz”. 
Zajęła I miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich 
Młodziczek,

II stopnia
Hanna Jachimowicz, zawodniczka Klubu Jeździeckiego •	
„Liljówka”. Sklasyfikowana na II miejscu w oficjalnym 
rankingu ogólnopolskim za rok 2010 w kategorii Dzieci 
na Dużych Koniach, 
Marta Tracz, zawodniczka UKS „Zalew” Jerzykowo. Jest •	
medalistką Mistrzostw Polski Seniorek, 

III stopnia 
Piotr Wawrzynkiewicz•	 , zawodnik UKS „Grot” Koziegło-
wy. Jest dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski 
Młodzików w pływaniu,
Wojciech Błażejewski, Bartosz Kosmaczewski, Jacek •	
Błażejewski, Piotr Musiołowski, Wojciech Brzozowski, 
zawodnicy UKS Pobiedziska Letnisko. Zajęli II miejsce 

w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski hokeja na trawie na 
otwartych boiskach,
Łukasz Kosmaczewski•	 , zawodnik UKS Pobiedziska Let-
nisko. Zajął II miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Pol-
ski hokeja na trawie na otwartych boiskach. Jest kapitanem 
UKS Pobiedziska Letnisko oraz Kadry Polski do lat 18,
Adamina Budzińska•	 , zawodniczka UKS „Wanda” Poznań. 
Zajęła I miejsce w kategorii Free Routine Combination 
w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Pływa-
niu Synchronicznym,
Patrycja Sobiech•	 , zawodniczka UKS „Zalew” Jerzykowo. 
Zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w kategorii dwójek,
Kamil Lipiński•	 , zawodnik UKS „Zalew” Jerzykowo. Zajął 
I miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w katego-
rii dwójek na dystansie 2000m,
Alicja Tracz•	 , zawodniczka UKS „Zalew” Jerzykowo. Zaję-
ła III miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w ka-
tegorii dwójek,
Mateusz Augustyniak•	 , zawodnik UKS „Zalew” Jerzyko-
wo. Zajął II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w kategorii czwórek,
Aleksandra Małyszka•	 , zawodniczka UKS „Zalew” Jerzy-
kowo. Zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Junio-
rów Młodszych w kategorii czwórek na 500m,
Monika Rurek•	 , zawodniczka UKS „Zalew” Jerzykowo. 
Zajęła I miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w kategorii jedynek na 2000m,
Piotr Skrodzki•	 , zawodnik UKS „Zalew” Jerzykowo. Zajął 
I i II miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików 2010,
Patrycja Krupa•	 , zawodniczka Klubu Sportowego „Posnania”. 
Zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 2010,

IV stopnia 
Justyna Koralewska•	 , zawodniczka sekcji Judo UKS 
„Smecz”. Zajęła I miejsce w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Wielkopolski juniorów młodszych kat 70 kg,
Jagoda Brzychcy•	 , zawodniczka Klubu Jeździeckiego „Lil-
jówka”. Zajęła II miejsce w Halowym Pucharze Polski 
w kategorii kuców grupy C,

28 najlepszych 

Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Rzepicha 
w Gorzkim Polu świętowano 29 maja dzień dziecka. Na ma-
luchy czekało tutaj wiele atrakcji. Nadmiar energii można było 
spożytkować skacząc na dmuchanej zjeżdżalni oraz eurobun-
gee. Duże zaciekawienie wzbudziły przejażdżki niezwykłym 
elektrycznym pojazdem dwukołowym Sigley. Na festynie sta-
nęło też koło garncarskie, na którym wszyscy chętni mogli ule-
pić własnoręczne naczynie. Szczypty rywalizacji dodały biegi 
w workach i konkurs piosenki. Najmłodszych uczono także jak 
zgniatać butelki PET, by zmniejszyć zanieczyszczenie środowi-
ska. Moc atrakcji i dobra pogoda sprawiły, że kolejna impreza 
w sołectwie Borowo-Młyn była w 100% udana. 

Atrakcyjny dzień dziecka
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Wojciech Tracz•	 , zawodnik UKS „Zalew” Jerzykowo. Za-
jął I miejsce na Ogólnopolskich Regatach Młodzików 
i Dzieci rozgrywanych w ramach Długodystansowych 
Mistrzostw Polski Młodzików 2010, 
Jakub Kulesza•	 , zawodnik KS „Zalew” Jerzykowo. Za-
jął I miejsce na Ogólnopolskich Regatach Młodzików 
i Dzieci rozgrywanych w ramach Długodystansowych 
Mistrzostw Polski Młodzików 2010,
Michalina Kruszona•	 , zawodniczka Klubu Jeździeckiego 
„Liljówka”. Zajęła I miejsce w konkursie zwykłym w Ha-

lowych Zawodach Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży 
w Skokach przez Przeszkody w Jaszkowie,
Paula Tuszyńska•	 , zawodniczka Sekcji Tenisa AZS 
Poznań. Zajęła I miejsce singla na Wielkopolskich 
Mistrzostwach Juniorek Poznań,

W tym roku przyznano po raz pierwszy na-
grodę specjalną. Za promowanie sportowego trybu 
życia wśród społeczności lokalnej i wybitne osią-
gnięcia sportowe w 2010 roku puchar otrzymał  
Edward Gołębiewski. 

Po zakończeniu uro-
czystości wręczenia na-
gród burmistrz serdecznie 
podziękował nie tylko za-
wodnikom, którzy swo-
imi osiągnięciami promu-
ją gminę Pobiedziska, ale 
również ich rodzicom oraz 
prezesom klubów. Szcze-
gólne podziękowania skie-
rował do trenerów, których 
zaangażowanie i praca nad 
rozwojem indywidualnych 
uzdolnień sportowych na-
szych uczniów stanowi do-
brą podstawę dla ich kolej-
nych sukcesów sportowych, 
osiąganych już na poziomie 
Mistrzostw Świata, Europy 
i Polski. 
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24 drużyny z Polski oraz reprezentacje Gmin Part-
nerskich z Francji i Niemiec wzięły udział w III Ogól-
nopolskim Edukacyjnym Pikniku Ekologicznym – Po-
biedziska 2011. Podobnie jak w ubiegłych latach imprezę 

wraz z Gminą Pobiedziska organizowali: Lasy Państwowe 
Nadleśnictwa Czerniejewo, Zespół Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego, Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Ośrodek Działań Ekologicznych 
„Źródła” i Rodzinne Ogrody Działkowe z Gminy Pobie-
dziska Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkow-
ców w Poznaniu. Honorowy patronat nad piknikiem objął 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woź-
niak, patronat naukowy Rektor Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, 
natomiast patronami medialnymi byli: Radio Merkury 
i Nasz Głos Poznański.

W części zasadniczej imprezy przeprowadzony zo-
stał rajd popularnonaukowy zorganizowany dla młodzieży 
gimnazjalnej z miast i gmin Polski oraz dla gości z zagra-
nicy. Na liczącej 9 kilometrów trasie przebiegającej przez 
malownicze tereny Parku Krajobrazowego Promno na 
uczestników czekało 6 stanowisk z punktowanymi zada-
niami opracowanymi przez partnerów pikniku. Młodzież 
musiała wykazać się m.in. wiedzą z zakresu segregacji od-
padów i rozpoznawania zwierzęcych tropów, a w finałowej 

konkurencji przeprowadzonej na mecie rajdu – znajomo-
ścią ptasich głosów. W klasyfikacji końcowej szkół spoza 
gminy Pobiedziska podobnie jak przed dwoma laty najlep-
sza okazała się reprezentacja Świebodzic (61 pkt.), która 
o jeden punkt wyprzedziła Czerniejewo. Ostatnie miejsce 

na podium zajęła drużyna ze Stęszewa, zdobywając 57 pkt. 
Wśród drużyn reprezentujących placówki oświatowe gmi-
ny Pobiedziska wygrała szkoła z Wronczyna. Tradycyjnie 
odbył się również konkurs „sonda” na najlepsze stoisko po-
pularno-naukowe, po raz kolejny najwyższe oceny zebrało 
stoisko Zespołu Szkół w Pobiedziskach. Wszystkie wyróż-
nione drużyny otrzymały sprzęt multimedialny o łącznej 
wartości ponad 35 000 zł. Poza tym wszyscy uczestnicy 
rajdu otrzymali pamiątkowe gadżety. Stawkę rywalizują-
cych zespołów uzupełniły szkoły z Buku, Łubowa, Mie-
ściska, Skoków, Kołaczkowa, Skórzewa, Jarocina, Czarn-

Ekologiczne Pobiedziska
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
POBIEDZISKA

informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:

 • Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych
 • Konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów
 • Poważnych awariach: wody, prądu, gazu
 • Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy

WYŚLIJ SMS* O TREŚCI
WYBRANEGO KODU REJESTRUJĄCEGO

661 000 112na numer:

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację 
regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Michał Podsada

Serwis informacyjny
kod  

rejestrujący
kod  

wyrejestrowujący

Sołectwo Kocanowo Tak.pz12kc Nie.pz12kc

Sołectwo Kociałkowa Górka Tak.pz12kg Nie.pz12kg

Sołectwo Kołata Tak.pz12ko Nie.pz12ko

Sołectwo Latalice Tak.pz12le Nie.pz12le

Sołectwo Łagiewniki Tak.pz12la Nie.pz12la

Sołectwo Podarzewo Tak.pz12po Nie.pz12po

Sołectwo Polska Wieś Tak.pz12pw Nie.pz12pw

Sołectwo Pomarzanowice Tak.pz12pe Nie.pz12pe

Sołectwo Promno Tak.pz12pr Nie.pz12pr

Sołectwo Stęszewko Tak.pz12st Nie.pz12st

Sołectwo Wagowo Tak.pz12wa Nie.pz12wa

Sołectwo Węglewo Tak.pz12we Nie.pz12we

Sołectwo Wronczyn Tak.pz12wr Nie.pz12wr

Sołectwo Złotniczki Tak.pz12zl Nie.pz12zl

Serwis informacyjny
kod  

rejestrujący
kod  

wyrejestrowujący

Wydarzenia Kulturalne 
i Sportowe

Tak.pz12ks Nie.pz12ks

Przetargi Tak.pz12p Nie.pz12p

Oświata i Zdrowie Tak.pz12oz Nie.pz12oz

Miasto Pobiedziska Tak.pz12mp Nie.pz12mp

Osiedle Letnisko Leśne Tak.pz12ll Nie.pz12ll

Sołectwo Bednary Tak.pz12be Nie.pz12be

Sołectwo Biskupice Tak.pz12bi Nie.pz12bi

Sołectwo Bociniec Tak.pz12bo Nie.pz12bo

Sołectwo Borowo-Młyn Tak.pz12bm Nie.pz12bm

Sołectwo Główna Tak.pz12gl Nie.pz12gl

Sołectwo Góra Tak.pz12go Nie.pz12go

Sołectwo Jankowo Tak.pz12ja Nie.pz12ja

Sołectwo Jerzykowo Tak.pz12je Nie.pz12je

www.pobiedziska.pl

kowa, Drawska Pomorskiego, Łazisk Górnych, Gubina, 
Pobiedzisk-Letniska, Jerzykowa, Działdowa, Skarżysko-
Kamiennej, Środy Wielkopolskiej, Strykowa, Strzegomia, 
Pelplina, Gniezna oraz z Marktheidenfeld i Monfort-Sur-
Meu. Podczas gdy drużyny rywalizowały na trasie rajdu, na 
terenie kompleksu  sportowo-edukacyjnego Zespołu Szkół 
w Pobiedziskach odbywały się liczne konkursy, prezenta-
cje i prelekcje, w których najmłodsi mieli szansę nauczyć 
się wiele przydatnych rzeczy z zakresu szeroko rozumianej 
ochrony środowiska. Imprezę poprowadził znany w całej 
Wielkopolsce dziennikarz radiowy – Wojciech Bernard 
w towarzystwie aktora Jarosława Jakimowicza. Ponadto 

gośćmi pikniku byli również: aktorka Dominika Łakom-
ska – ambasadorka zdrowego trybu życia, Tomasz Zubile-
wicz, który z terenu rajdu przeprowadzał audycje prognozy 
pogody dla stacji TVN oraz zawodnicy Reprezentacji Ar-
tystów Polskich, którzy zagrali w tradycyjnym meczu z re-
prezentacją samorządowców. Mecz na stadionie miejskim 
w Pobiedziskach, był ostatnim punktem tegorocznej edycji 
pikniku. Zgromadzeni na trybunach widzowie obejrzeli 
zacięty i wyrównany mecz, który ostatecznie zakończył się 
wynikiem 5:4 na korzyść RAP-u prowadzonego przez Ry-
szarda Adamusa.
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