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Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w imieniu władz samorządowych 
wszystkim pracownikom oświaty z gminy Pobiedziska

serdecznie dziękuję za codzienne wysiłki, jakie podejmujecie Państwo 
w realizacji trudnej i odpowiedzialnej pracy. 

Na Waszych barkach spoczywa nie tylko obowiązek przekazywania wiedzy 
oraz wychowania naszego młodego pokolenia, ale także 
dobrego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. 

Składam wszystkim Państwu najgorętsze życzenia, 
wytrwałości w pełnieniu swojej misji, 
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska 

 Michał Podsada
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Sprawozdanie Burmistrza
z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
w okresie od 25.08.2011 r. do 11.10.2011 r.

Trwają prace budowlane przy:
remoncie pomieszczeń w Zespole Szkół w Jerzykowie •	
przy ul. Spokojnej – II podejście,
budowie placu zabaw w miejscowości Letnisko Leśne,•	

remoncie nawierzchni drogi powiatowej (ul. Kostrzyń-•	
ska) – 2 etapy; Wykonawca: Zakład Wielobranżowy 
„TRANS-BRUK” Marek Begier, wartość: 278 568,43 zł.

Zakończono prace budowlane przy:
remoncie nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospoda-•	
rowania terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice,

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., 
budowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Wagowie – •	
Etap II, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Pro-
dukcyjno Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, wartość: 
418 852,82 zł,
montażu alternatywnego źródła ciepła wraz z remontem •	
kotłowni w Zespole Szkół we Wronczynie,

budowie skate parku w Jerzykowie.•	

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na:
promenadę w Pobiedziskach. Projekt obejmować ma •	
m.in. mini tor kajakowy, przechowalnię sprzętu wodnego, 
pomosty i zagospodarowanie skarpy jeziora Małego oraz 
ścieżkę dydaktyczną. Wykonawca projektu – Biuro Reali-
zacji Inwestycji „BUDMEX”,
przebudowę oraz budowę ulicy Poznańskiej i Gajowej •	
w Pobiedziskach oraz w Pobiedziskach Letnisku,
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Przygotowywane są przetargi na:
wykonanie projektu dróg (obwodnica Pobiedzisk, ul. Ku-•	
trzeby).

Trwają postępowania przetargowe na:
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi •	
w pasie drogowym 3KD-L w miejscowości Główna, 
realizację zajęć dodatkowych obejmujących 5 zadań •	
dla uczniów klas I–III w szkołach, biorących udział 
w projekcie „Sukces dzieci naszą radością – rozwi-
janie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wcze-
snoszkolnej”,
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i szkole-•	
niowych dla szkół podstawowych Gminy Pobiedziska 
biorących udział w projekcie „Sukces dzieci naszą rado-
ścią-rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji 
wczesnoszkolnej” – IV podejście,
adaptację pomieszczeń (pokój nr 2 i 3) w budynku prze-•	
znaczonym na Wrota Puszczy Zielonka Centrum Eduka-
cji Ekologicznej – Stęszewko”. 

Ogłoszono postępowania przetargowe na:
sprzedaż działek w miejscowościach: Kapalica, Wago-•	
wo, Jerzyn i w Pobiedziskach: ul. Notecka – Drawska, 
ul. Kiszkowska, ul. Jagiełły oraz lokal mieszczący przy ul. 
Gnieźnieńskiej 25. 

Rozstrzygnięto przetargi na:
bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym, Rejon I – •	
Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa LUKTRANS- 
223 603,20 zł, Rejon II – Wykonawca: Spółdzielnia Usług 
Rolniczych: 174 742,64 zł,
wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej (ul. •	
Kostrzyńska) – 2 etapy; Wykonawca: Zakład Wielo-
branżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, wartość: 
278 568,43 zł,
budowę oświetlenia ulic Podgórna, Miodowa, Gucia, •	
Pszczela, Pszczółki Mai w miejscowości Biskupice, wy-
konawca: Energo-Tele, Edmund Pokładecki, wartość: 
85 122,88 zł,
sprzedaż działki nr 12/43, arkusz 28 pod budownictwo wy-•	
sokie za kwotę 1 294 857,90 zł. brutto. Nabywca AGRO-
BEX PP-UiH Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
sprzedaż garażu przy ul. Zaułek za kwotę 19 311,00 zł. •	
brutto. 

Ponadto 
odbyło się spotkanie rolników z posłem Stanisławem Ka-•	
lembą, 
w związku z wystąpieniem niespodziewanych warunków •	
pogodowych na terenie realizacji projektu „Szlak Kajako-
wy „Puszcza Zielonka” termin jego realizacji uległ przesu-
nięciu na okres wiosny 2012 r., 
na spotkaniu z sołtysami, przedstawiono aktualne infor-•	
macje w sprawie pomocy dla poszkodowanych gospo-
darstw w wyniku klęski wiosennych mrozów, 
przyjęto reprezentacje sportowców miasta Marktheiden-•	
feld, którzy uczestniczyli w zawodach kajakarskich w Po-
znaniu,

uczestniczono w obchodach Gminnego Dnia Pola, •	

po remoncie oddano do użytku świetlicę wiejską w Kołacie. •	
Koszt remontu wyniósł 43 070,97 zł. Do Stowarzyszenia 
ŚWIATOWID został złożony wniosek o dofinansowanie 
remontu w ramach działania LIDER – Odnowa i Rozwój 
Wsi. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Obecnie 
czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie,

współorganizowano Dożynki Gminne – Pobiedziska •	
2011,

w placówkach oświatowych na terenie gminy wzięto •	
udział w inauguracji roku szkolnego 2011/2012, 
uczestniczono w wyjeździe studyjnym do Niemiec, pod-•	
czas którego wzięto udział w seminariach oraz zwiedzono 
przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych, 
rozpoczęto prace nad projektem budżetu gminy Pobie-•	
dziska na rok 2012, 
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pod pomnikiem wdzięczności na rynku, w 72 rocz-•	
nicę wybuchu II wojny światowej złożono wiązankę 
kwiatów,

odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stacji Wyczeki-•	
wania Pogotowia Ratunkowego, policji i władzami gminy 
w celu omówienia wzajemnej współpracy, 
trwają prace nad stworzeniem Wirtualnego Muzeum •	
Miasta i Gminy Pobiedziska,
uczestniczono w spotkaniu zespołu do spraw turystyki •	
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
zorganizowano bezpłatne warsztaty Nordic Walking, •	
w których wzięło udział 17 osób,
interweniowano do PKP w celu usprawnienia remontu •	
przejazdów kolejowych,
rozpoczęto prace nad stworzeniem kalendarza imprez od-•	
bywających się w gminie Pobiedziska na rok 2012,

uczestniczono w uroczystym otwarciu XIII edycji Mię-•	
dzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2011,
z okazji 30-lecia Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk •	
wręczono na ręce prezesa pamiątkowy grawerton,
wręczono nagrody uczestnikom VII Festiwalu Kapel •	
Folkloru Miejskiego Pobiedziska 2011, który odbył się na 
pobiedziskim rynku,

w Kostrzynie uczestniczono w obradach posiedzenia •	
Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt-
Schronisko”, podczas którego została przedstawiona kon-
cepcja architektoniczno-budowlana wraz z otoczeniem 
i infrastrukturą dla budowy Schroniska dla Zwierząt 
w miejscowości Skałowo.

Burmistrz
M. Podsada

Od wielu lat wspieramy edukację i dzięki podjętym dzia-
łaniom oraz poniesionym ogromnym nakładom finansowym, 
w ostatnich latach zdecydowanej poprawie uległa baza gmin-
nych placówek oświatowych. Zlikwidowaliśmy w ten sposób 
wieloletnie zaniedbania cywilizacyjne, a sami mamy ogromną 
satysfakcję, że mogliśmy uczestniczyć w przeobrażaniu naszej 
gminy w gminę nowoczesną. Nie zamykaliśmy placówek oraz 
nie obniżaliśmy jakości kształcenia, wręcz odwrotnie. Zmniej-
szyliśmy liczebność oddziałów szkolnych, rozszerzyliśmy ofer-
tę edukacyjną o naukę języków obcych oraz szereg zajęć poza-
lekcyjnych. Oprócz tego została wprowadzona obowiązkowa 
– bezpłatna nauka pływania dla wszystkich uczniów klas V, 
z której korzysta rocznie ok. 250 uczniów. Od nowego roku we 
wszystkich placówkach wprowadzono dzienniki elektroniczne, 
które niewątpliwie ułatwiają prace nauczycieli i wzbogacającą 
formy kontaktu na linii szkoła–rodzice. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu rodzice mają możliwość na bieżąco monitorowania 
postępów w nauce. Wdrażanie tego systemu poprawi również 
współpracę między wychowawcą i rodzicami we wczesnym 
wykrywaniu trudności i kłopotów wychowawczych, jakie do-
tykają młodzież w okresie dojrzewania.

Obowiązkowa matura z matematyki, przywrócona po 
latach, była jednym z ważniejszych wydarzeń 2010 r. Decyzja 
ta wymusiła na uczniach większą pilność w nauce tego przed-

miotu, a także zwiększyła motywację nauczycieli matematyki. 
Statystyki z egzaminów nie tylko maturalnych w tym roku 
okazały się bezlitosne.

 Nasz niepokój budzą wyniki egzaminów w gminnych 
placówkach oświatowych na wszystkich etapach nauczania 
i dlatego postanowiliśmy szybko wyciągnąć wnioski. Mając 
na uwadze poprawę wyników testów szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych, burmistrz podjął decyzję o wprowadze-
niu dodatkowej godziny zajęć z matematyki w klasach szó-
stych i trzecich gimnazjalnych. Możemy śmiało stwierdzić, że 
uczniowie uczęszczający obecnie do placówek oświatowych 
na terenie gminy Pobiedziska mają zapewnione bardzo dobre 
warunki do kształcenia. W tej chwili wprowadzamy standary-
zację i każdego roku będziemy przeznaczać środki budżetowe 
na dodatkowe lekcje z przedmiotów obowiązkowych, a więc 
matematyki i języka polskiego. Wierzymy, że te powolne, ale 
stanowcze zmiany przyniosą oczekiwane efekty. Zapewne nie 
zauważymy ich w ciągu jednego lub dwóch lat, ponieważ po-
stęp w edukacji jest procesem wieloletnim. Zamierzony cel 
powinien być jednak widoczny wśród przyszłych roczników 
– absolwentów pobiedziskich szkół.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej oferty zajęć dodatko-
wych i pozalekcyjnych, które zostały zamieszczone na stro-
nach internetowych szkół oraz Ośrodka Kultury.

Pomoc dla oświaty
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Niegospodarność czy chęć zapewnienia bezpieczeń-
stwa? To skrajnie różne oceny, z jakimi może się spotkać 
dotychczasowa polityka Burmistrza Miasta i Gminy Pobie-
dziska w sprawie dowozów dzieci do szkół.

Władze gminy od lat zapewniały wszystkim dzie-
ciom i młodzieży bezpłatne dowozy autobusowe, mając na 
uwadze przede wszystkim bezpieczne dotarcie do szkoły 
i powrót do domu. W roku szkolnym 2011/2012 nastąpi-
ła niestety niespodziewana zmiana przepisów. Burmistrz 
i władze gminy musiały odstąpić od wcześniejszej polityki 
dowozowej, ponieważ ustawa o systemie oświaty nie upo-
ważnia burmistrza do organizowania bezpłatnego dowozu 
dzieci do szkoły wówczas, gdy odległości pomiędzy miej-
scem zamieszkania a placówką oświatową są mniejsze, niż 
wskazane w ustawie.

Zgodnie z art. 14a ust.2 i art.17 ust.1 i 2 ustawy 
o systemie oświaty droga dziecka do szkoły nie może 
przekroczyć:
3 km – w przypadku dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 
I–IV, 
4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawo-
wych oraz uczniów gimnazjów.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu tylko, jeżeli dro-
ga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko 
mieszka, przekracza wyżej wskazane odległości. Należy 
tu zaznaczyć, że długość drogi powinna być mierzona nie 
w linii prostej, lecz z uwzględnieniem warunków lokalnych, 
w tym istniejących połączeń drogowych, rzeźby terenu itp.

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) zarzuciły nie-
gospodarność gminom, które organizowały dowóz, kiedy ta 
odległość była mniejsza. Grażyna Wróblewska prezes RIO 
w Poznaniu w artykule zamieszczonym w Gazecie Prawnej 
wyraźnie zaznaczyła, że wydatki na ten cel będą kwestio-
nowane w przypadku naruszenia w/w ustawy, a wójtowie 
i burmistrzowie mogą narazić się na zarzut naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych.

Jesteśmy zmartwieni takim stanowieniem prawa – 
mówi burmistrz M. Podsada – Przez ostatnie lata poczy-
niliśmy wiele kroków, w celu jak najlepszego zabezpiecze-
nia bezpiecznego i darmowego transportu dzieci do szkół. 
Przeprowadziliśmy we wszystkich placówkach oświatowych 
badania monitorujące poczucie bezpieczeństwa podczas 
dowozów szkolnych. Również jako priorytetowe zadania 
potraktowaliśmy trwałe utwardzenie dróg dojazdowych do 
gminnych placówek oświatowych, na których wykonano 
szereg progów spowalniających ruch oraz oznakowań po-
ziomych i pionowych. Opracowaliśmy koncepcję organizacji 
ruchu wraz z dojazdem do budynków szkolnych. Skutecznie 
zabiegałem o założenie sygnalizacji świetlnej oraz budowę 
bezpiecznych i oświetlonych przejść przy skrzyżowaniach. 
Pomimo zmian prawnych nadal kontynuujemy nasze za-
dania, inwestujemy w gminną infrastrukturę i zapewniamy 
uczniom bezpłatne dowozy.

Tak więc dzieci, które nie spełniają kryteriów do bez-
płatnego dowozu mogą oczywiście korzystać z dowozów 
szkolnych, po wcześniejszym wykupieniu biletu.

Szczegółowy harmonogram kursu autobusów znajduje 
się na stronach internetowych szkół.

Autobusem do szkoły

ANKIETA 
DOTYCZĄCA POSTRZEGANIA PRACY 

URZĘDU MIASTA I GMINY POBIEDZISKA 
PRZEZ INTERESANTÓW 

Dążąc do udoskonalenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach pragniemy poznać opinie miesz-
kańców na temat jego działania. Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety, która będzie 
stanowić cenne źródło informacji. Zapewniamy, iż udział w badaniu jest anonimowy. 
Ankieta przeprowadzona jest w ramach realizacji projektu pt.: Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Pobiedziska” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.  Dostępna jest w siedzibie urzędu,  do pobrania ze strony internetowej www.pobiedziska.pl oraz dotrze do 
mieszkańców w tym wydaniu Biuletynu Pobiedziskiego.
Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety do dnia 30 listopada br.  na e-maila: umig@pobiedziska.pl lub wrzucić ją do wy-
stawionej skrzynki w holu UMiG Pobiedziska, oddać w Sekretariacie, przesłać do Urzędu Miasta i Gminy pocztą. 
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Szanowni Mieszkańcy
Sercem miasta jest jego budżet, który umożliwia reali-

zację zadań przewidzianych dla samorządu terytorialnego 
i tym samym pozwala na spełnianie potrzeb i oczekiwań kie-
rowanych przez jego mieszkańców. Jednym z podstawowych 
zadań Burmistrza jest efektywne gospodarowanie naszym 
wspólnym dobrem oraz dbanie o to,  by środki do dyspozycji 
były jak największe. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 
to, że wiele osób zamieszkałych na naszym terenie posiada 
zameldowanie w innej gminie lub mieście. W związku z tym 
część płaconego przez tych mieszkańców podatku od osób 
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin i miast, a nie bu-
dżet Pobiedzisk. Warto dodać, że zasadniczym źródłem do-
chodu gminy na terenie, której Państwo mieszkają jest część 
płaconego przez każdego z nas podatku PIT. Jeśli więc na 
przykład płacicie Państwo 1000 zł podatku dochodowego 
to do budżetu gminy lub miasta, które Państwo wskażecie 
w PIT trafia około 400 zł. Taką kwotę można przeznaczyć 
na kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie 
usług publicznych, z których Państwo na co dzień korzy-
stają, m.in. na: oświatę, sport, budowę dróg czy też wspar-
cie działalności kulturalno-oświatowej gminy. Zwracam się 
do wszystkich Mieszkańców z prośbą o wspólną odpowie-
dzialność za dochody naszego miasta. Aby Państwa podat-
ki trafiły do budżetu Miasta wystarczy zaktualizować swój 
adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. 
Proszę o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 
i NIP-3 (wpisując Pobiedziska jako miejsce zamieszka-
nia w części B.4, a adres zameldowania w części B.5) Im 
szybciej dokonają Państwo aktualizacji danych, tym szyb-
ciej Państwa podatki będą pracować na rzecz naszej gminy. 
Wystarczy wypełnić formularz, przesłać pocztą, mailem lub 
złożyć osobiście w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Po-
znaniu, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz 

Dziękując Państwu za poparcie tej akcji,
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Michał Podsada    

INFORMACJE UMiG

Zostaw podatki w Pobiedziskach
Nr telefonu: 61 651 25 36 

Godziny urzędowania: 
Poniedziałek	 8.00–16.00
Wtorek	 7.00–15.00
Środa	 7.00–15.00
Czwartek	 7.00–15.00
Piątek		 7.00–15.00	

Email:	 us3029@wp.mofnet.gov.pl

Rejestracja	–	NIP;	Zaświadczenia	o	dochodach	 61 65 12 524
Podatek	Majątkowy	(PCC,	spadki,	darowizny)	 61 65 12 527
Podatek	Dochodowy	od	Osób	Fizycznych	(INFORMACJA)	 61 65 12 536
Podatek	VAT	(INFORMACJA,	VAT-25)	 61 65 12 542
Zaświadczenia	o	niezaleganiu	w	podatkach	lub	 61 65 12 519
stwierdzające	stan	zaległości		 lub	61 65 12 537
(Pn,	Wt,	Śr,	Pt:	8.00–12.00,	Czw:	8.00–15.00)	 

DZIAŁ EGZEKUCYJNY:   
gmina	POBIEDZISKA	 		61 65 12 540

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. Urząd Miasta i Gminy 
Pobiedziska przystąpił do prac nad powołaniem Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada ma być or-
ganem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez 
Burmistrza Pobiedzisk na wniosek organizacji pozarządo-
wych działających na terenie Gminy Pobiedziska. Uchwała 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr X/100/2011 w sprawie 
określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu 
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
została przyjęta na sesji Rady w dniu 25 sierpnia br.

W związku z koniecznością sporządzenia wykazu orga-
nizacji niezbędnego do przeprowadzenia zebrania delega-
tów przypominamy o przesłaniu informacji przez organiza-
cje pozarządowe z terenu gminy Pobiedziska o prowadzonej 
działalności drogą e-mailową: zp@pobiedziska.pl. 

Prosimy, aby e-mail zawierał: nazwę organizacji, dane 
kontaktowe wraz z adresem korespondencyjnym. Informa-
cje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 października br.

Iwona Tomaszewska-Kujawa

GMINNA RADA 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szlak kajakowy 
na wiosnę

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem niespodzie-
wanych warunków pogodowych na terenie realizacji pro-
jektu „Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka” (ulewne deszcze, 
podniesione poziomy wód) termin jego realizacji uległ prze-
sunięciu. Ze względu na specyfikę projektu i brak możliwo-
ści wykonywania prac w okresie jesienno-zimowym termin 
realizacji projektu przesunie się na okres wiosny 2012 r.

W związku z powyższym spływ kajakowy, wcześniej 
planowany na wrzesień br. odbędzie się w maju lub w czerw-
cu 2012 r.
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INFORMACJE UMiG

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

Z okazji 
ŚWIĘTA NIEPODlEGłOŚCI 

w dniu 11 listopada br. o godz. 11.00
w Kościele p.w. św. Michała Archanioła

odprawiona zostanie Msza św. 
w intencji ojczyzny. 

Dalsza część obchodów odbę-
dzie się na pobiedziskim rynku.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 05.10.2011 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Pobiedziskach odbyło się spotkanie Radnych 
i Sołtysów z terenów objętych kanalizacją z przedstawicie-
lami Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, In-
żyniera Kontraktu i firmy wykonawczej, na którym został 
omówiony proces realizacji inwestycji.

Jak już informowaliśmy w poprzednim biuletynie 
w lipcu br. została podpisana umowa na realizację projektu 
kanalizacyjnego obejmującego „Kanalizację obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Dla Kontrak-
tu X – Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Ko-
ziegłowach – ZADANIE 3 – GMINA POBIEDZISKA, 
wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy P.P.U. „Eko-
Wark” Sp. z o.o. ze Szczecina. W Gminie Pobiedziska prze-
widziano do realizacji w ramach ZADANIA 3 105,2 km 
i 54 pompownie.

Zadanie 3a Biskupice – 27 490 m, 10 pompowni,
Zadanie 3b Uzarzewo Huby – 1150 m, 1 pompownia, 

Jankowo, Jankowo Młyn – 3537 m, 5 pompowni,
Zadanie 3c Jerzykowo – 15 696 m, 7 pompowni, Bugaj  

– 4368 m, 2 pompownie,
Zadanie 3d Promienko – 5838 m, 1 pompownia, Promno 

Stacja – 632 m, 2 pompownie, Kowalskie – 7633 m, 4 pom-
pownie,

Zadanie 3e Wronczyn – 2496 m, 1 pompow-
nia, Wronczynek – 1738 m, 1 pompownia, Stę-
szewko Stęszewice 20 887 m, 14 pompowni, Tucz-
no – 5379 m, 3 pompownie, Bednaru – 3310 m, 
2 pompownie,

Zadanie 3f Pobiedziska – 5450 m, 1 pom-
pownia. 

Zaczynamy od Jerzykowa
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska 

oraz przedstawiciele firmy EKO-WARK w dniu 
12.10.2011 roku w auli Zespołu Szkół w Jerzy-
kowie spotkali się z mieszkańcami miejscowości 
Jerzykowo, na którym przedstawiono informacje 
o budowie kanalizacji w tej miejscowości.

 Koordynatorem ze strony Gminy Pobie-
dziska do spraw realizacji projektu i kontak-
tów mieszkańców z wykonawcami jest Marian  

Sękowski – zamieszkały w Jerzykowie ul. Okrężna 15 tel. 
602 192 029.

W sprawach możliwości przyłączenia posesji nieobjętych 
projektem do budowanej kanalizacji sanitarnej prosimy o kon-
takt z Biurem Związku Między Gminnego Puszcza Zielonka.

62-095 Murowana Goślina , Nowy Rynek 8
tel. 61 811 41 42

sekretariat@puszcz-zielonka.pl.
www.puszcza-zielonka.pl

Prace ruszą niebawem  



NR 177 ∗ WRZESIEŃ 20118

WIEŚCI Z RADY

X Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska odbyła 
się 25 sierpnia 2011 r. Obrady Sesji prowadziła przewod-
niczaca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota No-
wacka.

Tematy wiodące:
Informacja na temat zaawansowanych prac nad aktuali-•	
zacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska oraz 
planów zagospodarowania – przystąpiono do opracowy-
wania strategii na kolejne lata, zadanie to zlecono Firmie 
DGA z Poznania,
Informacja na temat harmonogramu i postępu prac w re-•	
alizacji kanalizacji na terenie gminy Pobiedziskach w ra-
mach projektu realizowanego przez Związek Międzyg-
minny „Puszcza Zielonka”,

Przewodnicząca rady i burmistrz w imieniu władz sa-
morządowych złożyli gratulacje i wręczyli pamiątkowy 
grawerton Rafałowi Henning policjantowi z Komisariatu 
Policji w Pobiedziskach, który został laureatem konkursu 
„Najlepszy Policjant Powiatu Poznańskiego”.

Podjęto uchwały w sprawach:
powołania Zespołu, do przedstawienia Radzie Miejskiej •	
Gminy Pobiedziska opinii o głoszonych kandydatach na 
ławników,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych •	
niezabudowanych w drodze przetargu, położonych w Po-
biedziskach w rejonie ulic Drawskiej i Noteckiej,
wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w dro-•	
dze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem usługowym położonej w Pobiedziskach przy 
ul. Poznańskiej,
wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w dro-•	
dze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem usługowym położonej w Pobiedziskach przy 
ul. Poznańskiej,
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej •	
niezabudowanej, położonej w Pobiedziskach, oznaczonej 
numerem działki 1, obręb Pobiedziska, arkusz mapy 2,
nadania nazwy ulicy we wsi Borowo Młyn,•	
wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości •	
gruntowej, położonej w Pobiedziskach przy ukl.Włady-
sława Jagiełły 48,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej •	
w formie bezprzetargowej, położonej we wsi Kapalica na 
rzecz użytkownika wieczystego,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej •	
w formie bezprzetargowej, położonej we wsi Kapalica na 
rzecz użytkownika wieczystego,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej •	
w formie bezprzetargowej, położonej we wsi Stęszewko,
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki •	
sportowe,
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji •	
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego,

Wieści z Rady…. KALENDARIUM
Odbyły się posiedzenia komisji:

zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-•	
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii dla Miasta i Gminy Pobiedziska na rok 2011,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-•	
gnozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 
2011–2025,
zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok •	
2011,
zmiany uchwały nr XLVI/484/09 z dnia 26 listopa-•	
da 2009 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 
LXII/612/10 z dnia 9 listopada 2010 r. – uchwalenia pla-
nu budowy urządzeń wodociągowych na lata 2010–2012 
na terenie gminy Pobiedziska,
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Magdale-•	
nie Adamczewskiej do reprezentowania Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska przed sądami administracyjnymi, 
w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rozpatrzono skargę Obywatela na działalność Burmi-
strza, Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wy-
jaśniające i przedstawiła Radnym wyniki swojej pracy. Radni 
w głosowaniu uznali skargę za bezzasadną.

17 września
♦ Budżetu – opiniowanie projektów uchwał dotyczą-

cych budżetu.

12 września 
♦ Bezpieczeństwa – wspólnie z komisją Oświaty i Kultu-

ry sprawozdanie o ocenie bezpieczeństwa w oświacie 
na ternie miasta i gminy Pobiedziska, przygotowywa-
nie sprawozdania z działalności Komisji.

12, 19 września
♦ Oświaty i Kultury – Wspólnie z Komisją Bezpie-

czeństwa przygotowywanie sprawozdania o ocenie 
bezpieczeństwa w oświacie na ternie Miasta i Gminy 
Pobiedziska.

12 września 
♦ Rolnictwa – sprawy bieżące.

20 września
♦ Rozwoju – opiniowanie wniosków oraz projektów 

uchwał na XI sesje RMG.

22 wrzesień
♦ Rewizyjna – sprawozdanie za wykonanie budżetu za 

pierwsze półrocze 2011 r., sprawy bieżące. 

20 września
♦ Spraw Socjalnych – wizja w ternie, opiniowanie wnio-

sków o przydział mieszkań.

26 września
♦ Ochrony środowiska – omówienie zmian w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, spra-
wy bieżące.
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Dnia 29 września 2011 r. odbyła się XI sesja Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła Przewod-
nicząca Rady Dorota Nowacka, przywitała Radnych, Soł-
tysów, Dyrektorów gminnych jednostek samorządowych, 
Komendanta Policji, Komendanta OSP Pobiedziska oraz 
zaproszonych gości.

Burmistrz Michał Podsada przedstawił sprawozdanie 
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Tematem debaty była: 
Kompleksowa analiza stanu i bezpieczeństwa na terenie •	
miasta i gminy Pobiedziska.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Janusz Mi-
chalak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
za okres 10 miesięcy, tj. od 14 listopada 2010r. do 27 
września 2011. 

Wprowadzenia do tematu obrony cywilnej i zarządza-
nia kryzysowego dokonał kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego Witold Laskowski. O stanie dróg na terenie 
gminy Pobiedziska poinformował kierownik Referatu In-
westycji i Planowania Przestrzennego Dawid Moliński. Po-
informował również o stanie oświetlenia dróg i ulic gminy 
Pobiedziska. Miejscowości Gminy Pobiedziska są wyposa-
żone w infrastrukturę techniczną oświetlenia drogowego 
w stopniu zadawalającym. Wszystkie podstawowe ciągi 
dróg i ulic są oświetlone. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu kołowym w gminie mie-
rzony liczbą wypadków drogowych, jak i skutkami tych wy-
padków, ulega poprawie:

okres liczba 
wypadków

liczba 
kolizji

liczba 
rannych

liczba 
zabitych

2004 32 131 50 4
2005 26 140 37 2
2006 26 88 34 1
2007 29 116 37 1
2008 37 92 68 4
2009 20 92 30 2
2010 16 134 19 1

Sprawozdanie o działalności OSP na terenie gminy 
przedstawił Komendant OSP Jacek Michalak. Na terenie 
gminy Pobiedziska poszczególne jednostki OSP interwe-
niowały: Pobiedziska – 199 razy, Biskupice – 101 razy, Wę-
glewo 4 razy, Latalice 5 razy i Kociałkowa Górka 6 razy.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Mirosława 
Marciniak przedstawiła informacje o stanie bezpieczeń-
stwie w oświacie, z których wynika, że wszystkie placówki są 
bezpieczne. Kwestię zagrożeń występujących zewnątrz jak 
i wewnątrz placówek przedstawił Komendant Komisariatu 
Policji w Pobiedziskach nadkom. Tomasz Sworowski, któ-
ry potwierdził, iż w kwestii bezpieczeństwa w placówkach 
oświatowych Pobiedziska nie odnotowują wzrostu. 

Przewodnicząca rady Dorota Nowacka złożyła podzię-
kowania Komendantowi Policji oraz Komendantowi OSP 
za trud i wysiłek włożony w pracę. Po zakończonej debacie 
odbyło się głosowanie na ławników do Sadu Rejonowego 
w Gnieźnie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przewodni-
cząca rady przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru ławników 
– uchwała Nr XI/107/11 została przyjęta jednogłośnie.

Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice, •	
nadania nazwy osiedla we wsi Bugaj,•	
zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,•	
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy •	
Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2011–2025, 
zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wielolet-•	
nich programów inwestycyjnych na lata 2008-2015, 
wyrażenie zgody na utworzenie hipoteki, •	
zmiany uchwały nr XLVI/371/97 Rady Miejskiej Gminy •	
Pobiedziska a dnia 23 maja 1997 roku w sprawie odda-
nia składników mienia komunalnego Gminy Pobiedziska 
w zarząd Zakładowi Komunalnemu w Pobiedziskach, 
zmiany uchwały nr L/320/93 Rady Miejskiej Gminy Po-•	
biedziska z dnia 16 września 1993 roku w sprawie odda-
nia składników mienia komunalnego Gminy Pobiedziska 
w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodocią-
gów w Pobiedziskach. 

Licealiści w Hanowerze
Ośmioro uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 

w Swarzędzu wzięło udział w tygodniowej wymianie mło-
dzieży w Regionie Hanower. Pobyt w Niemczech był nagro-
dą w konkursie wiedzy na temat współpracy Regionu z Po-
wiatem Poznańskim. Konkurs zorganizowany został  przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu wiosną 2011 roku.

Wśród uczestników wymiany znalazło się ośmioro 
uczniów oraz nauczycielka j. niemieckiego, Anna Adam-
czyk, która zajmowała się merytorycznym przygotowaniem 
zwycięskiej drużyny. Program pobytu przygotowany przez 
przedstawicieli Regionu Hanower był pełen atrakcji. Pod-
sumowanie wymiany odbyło się w hanowerskim Centrum 
Muzycznym, gdzie uczestnicy zaprezentowali program in-

strumentalny przygotowany we współpracy z profesjonal-
nymi muzykami. Do Swarzędza pełni wrażeń uczniowie 
wrócili 10 sierpnia.

Wizyta w Niemczech była okazją nie tylko do pod-
szkolenia języka obcego, ale i poznania niemieckiej kultury. 
W czasie pobytu w Hanowerze spotkano się także z lokalny-
mi politykami, m.in. Angeliką Walther, pierwszym zastępcą 
Prezydenta Regionu. Uczniowie mieli również okazję poznać 
zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 
na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 

W Hanowerze obecny był także przedstawiciel Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu, Artur Paszkowiak.

A.P.
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Powiat nagrodzony za modernizacje!

Święto Wielkopolskiej Policji
„Duma”, „radość”, „satysfakcja” to określenia, które 

najlepiej nawiązują do wielkopolskich obchodów Święta 
Policji. Dwudziestego pierwszego lipca br., punktualnie 
o godzinie dwunastej w „Iglicy” na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich rozpoczęła się uroczysta Aka-
demia zorganizowana właśnie z tej okazji. Zgromadziła 
ona wielu znakomitych gości. Przybyli między innymi: 
Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Wal-
demar Jarczewski; Wielkopolski Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu, inspektor Krzysztof Jarosz; przedsta-
wiciele władz państwowych i samorządowych wojewódz-
twa wielkopolskiego, wielkopolscy parlamentarzyści, ka-
pelan wielkopolskich policjantów, służby mundurowe, 
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz związków 
zawodowych. Powiat Poznański reprezentował Starosta 
Poznański, Jan Grabkowski.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie 
odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacji na 
wyższe stopnie policyjne. Uhonorowani zostali również ci, 
którzy na co dzień sami wręczają  odznaczenia, awanse i wy-

różnienia. Komendanci Krzysztof Jarosz i Romuald Miling 
zostali awansowani na stopień inspektora policji. Łącznie 
w całej Wielkopolsce na wyższe stopnie policyjne awanso-
wano 2087 funkcjonariuszy. 

Starosta Jan Grabkowski otrzymał Złoty Medal za za-
sługi dla Policji przyznany mu przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 
w roku 2011 wyniosło 1 mln zł (pieniądze zostały przezna-
czone na wsparcie budowy oraz wyposażenie nowego ko-
misariatu policji w Czerwonaku oraz wyposażenie innych 
komisariatów w powiecie poznańskim, a także Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu). W latach 2000–2011 łączne 
wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego dla Policji to 
ponad 3 mln 760 tys. zł.

Uroczystość zakończyła się występem orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej  Policji z Wrocławia. 

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Za zmodernizowanie boisk sportowych, a przez to 
stworzenie nowoczesnej bazy do krzewienia kultury fi-
zycznej wśród młodzieży regionu – tak Jury Konkursu 
MODERNIZACJA ROKU 2010 uzasadniło przyzna-
nie Nagrody specjalnej Związku Powiatów Polskich oraz 
nominacje w kategorii obiektów szkolnych i obiektów 
sportowych właśnie Powiatowi Poznańskiemu! Nasz Po-
wiat został uhonorowany za zmodernizowanie kompleksu 
sportowego w Mosinie, modernizację boisk wielofunkcyj-
nych w Mosinie, Murowanej Goślinie, Kórniku i Kobyl-
nicy oraz renowację elewacji budynku Szkoły Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło 25 sierpnia 2011 r. w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nominacje 

z rąk Olgierda Dziekońskiego Sekretarza Stanu w Kancela-
rii Prezydenta RP odebrał dla Powiatu Poznańskiego Staro-
sta Jan Grabkowski. Nagrodę Związku Powiatów Polskich 
wręczył z kolei prezes Związku Marek Tramś.

Konkurs MODERNIZACJA ROKU objęty patro-
natem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego ma na celu wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć 
budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających 
się szczególnymi walorami, a polegających na modernizacji 
bądź rozbudowie już istniejących obiektów. Organizatorzy 
chcą w ten sposób propagować i wspierać działania dla ra-
towania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz 
promować przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów 
tak, aby przywrócić ich walory estetyczne i użytkowe.

Warto przypomnieć że realizowany na terenie powiatu 
poznańskiego projekt „Promocja Zdrowia Poprzez Sport” 
objął dziewięć stref sportowo-rekreacyjnych i kosztował 
około 1 640 000,00 euro, z czego 85% zostało dofinan-
sowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (wsparcie udzielone przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Dzięki skutecznemu 
wykorzystaniu funduszy zewnętrznych powstały również 
oszczędności, z których wybudowano dziesiątą strefę spor-
towo-rekreacyjną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego
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KRÓT KO Z POWIAT U

17.00 – godzina „W”, dźwięk syren, milczenie, zaduma 
i pamięć o zdarzeniach sprzed 67. lat, kiedy to rozpoczął 
się jeden z najkrwawszych zrywów powstańczych w histo-
rii Polski. Tak zaczął się najważniejszy punkt tegorocznych 
uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziem-
nego i Armii Krajowej w Poznaniu. Po okolicznościowych 
przemówieniach nastąpił Apel Pamięci oraz złożenie wień-
ców, m.in. przez Piotra Florka, Wojewodę Wielkopolskiego; 
Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego; delegację sej-

mową z posłem Markiem Zielińskim na czele oraz przed-
stawicieli Policji z Krzysztofem Jaroszem, Komendantem 
Wojewódzkim i Straży Pożarnej; z Witoldem Rewersem, 
Komendantem Miejskim.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944. 
W tych krwawych wydarzeniach śmierć poniosło około 
10 tys. żołnierzy, zaginęło 7 tys., a 5 tys. zostało rannych. 
Ponadto przyjmuje się, że straty w ludności cywilnej wynio-
sły aż 150 tys. ofiar. Miasto stołeczne Warszawa zamieniło 
się zaś w całkowitą ruinę. 

Śmierć ponieśli jednak nie tylko warszawianie. W stoli-
cy wielu było wtedy także Wielkopolan, o czym szczegóło-
wo przeczytać można było w biuletynie historycznym oraz 
notatce historycznej autorstwa Grupy Historycznej Gu-
staw-Harnaś, rozdawanych podczas całodniowych obcho-
dów. Według opracowania wśród uczestników powstania 
było przeszło 800 Wielkopolan, z czego do dziś żyje w Po-
znaniu około 60.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego 

Wielkopolska godzina „W”

ED UKACJA

Kursy montessoriańskie gwarantują wszechstronne 
przygotowanie kadry pedagogicznej, dlatego cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. W związku z po-
wyższym Polski Instytut Montessori uruchomił kolejny 
ośrodek edukacyjny w Naszym Przedszkolu w Pobiedzi-
skach. W organizowanym tego roku w sierpniu kursie 
„Wczesnej Edukacji Montessori 2,5–6”, wzięła udział 
20-osobowa grupa nauczycieli z różnych miast Polski, 
do której dołączyli również wychowawcy z Naszego 
Przedszkola. 

W uroczystym rozpoczęciu wzięła udział przewod-
nicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota No-

wacka. Zajęcia poprowadziła dyrektor Polskiego Instytutu 
Montessori Joanna Maghen, doświadczona instruktorka 
z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach 
montessoriańskich. 

Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, że roz-
wój dziecka w okresie przedszkolnym to duże wyzwanie 
dla nauczyciela. Małe dziecko bezkrytycznie przyjmie 
wszystko, czego zostanie nauczone i nie zwróci uwagi 
swojemu nauczycielowi, kiedy ten popełni błąd. Z tego 
powodu tak niezbędne jest odpowiednie przygotowanie 
nauczycieli do pracy z dziećmi oraz umożliwienie im do-
skonalenia nabytych już wcześniej umiejętności. 

Kurs Wczesnej Edukacji Montessori 
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EDUKACJA

KUlTURA

Zespół Szkół w Jerzykowie współpracuje z Teatrem 
Wielkim w Poznaniu już drugi rok poprzez uczestnictwo 
w projekcie Jutropera. Uczniowie z chęcią przystąpili do 
tej inicjatywy, aby podjąć się próby wykonania zadań obję-
tych projektem i poprzez zabawę zdobyć cenne umiejętno-
ści. Z zapałem poznawali różne formy ekspresji scenicznej. 
Wykorzystując elementy tańca klasycznego, przygotowy-
wali spektakl do uwertury dramatu romantycznego „La 
Sylphide”. W maju mieli okazję zaprezentować efek-
ty swojej pracy na deskach poznańskiej Opery i podczas 
szkolnego koncertu „Mam talent”. 

Serdecznie dziękujemy Pani Monice Leśko-Mikołaj-
czyk – twórczyni Teatru Ruchu za cenne sugestie chore-
ograficzne i właścicielce kwiaciarni „Magda” w Jerzykowie 
za wypożyczenie rekwizytów.

Joanna Tanaś

Klub Teatrynek w Teatrze Wielkim

Przez muzykę do zwycięstwa
5 listopada 2011 roku Pałac w Krześlicach będzie 

świadkiem ciekawego muzycznego wydarzenia. „Przez mu-
zykę do zwycięstwa” pod takim tytułem odbędzie się naj-
bliższa impreza, organizowana przez Salon Artystyczny im. 
Jackowskich.

Podczas imprezy odbędzie się premiera płyty „Potrafi-
my Zwyciężać – muzycy o Powstaniu Wielkopolskim”, na 
której znajdują się utwory zespołów z Wielkopolski skom-
ponowane z okazji Powstania Wielkopolskiego. Na płycie 
będzie można usłyszeć m.in. Peję z zespołem Slums Attack, 
Roberta Friedricha Litza oraz Hansa z formacji 52Dębiec ze 

swoim rockowym projektem Lux Torpeda a także poznań-
skie formacje Babilon i Deleted. W sumie 10 wykonawców. 
Wydawcą płyty jest największy portal dla muzyków w Pol-
sce – Fabryka Zespołów, którego założycielkom i prezesem 
jest mieszkanka Pobiedzisk Małgorzata Kaczmarek.

Potrafimy Zwyciężać – to pierwsza płyta o Powsta-
niu Wielkopolskim – mówi Małgorzata Kaczmarek – Po-

mysłodawcą projektu jest Paweł Śliwiński Prezes firmy 
InvestCon Group, która jest mecenasem płyty. Potrafi-
my Zwyciężać to płyta, która jest spojrzeniem muzyków 
na historię, na to, że są momenty z których możemy być 
dumni, to pewnego rodzaju hołd dla powstańców ale 
przede wszystkim impuls optymizmu do działania dla 
nas. Na płycie znajdują się utwory typowo rockowe, ale 
również reagge, Hip-Hopowe, czy nawet folkowe. Patro-
nami  oprócz dużych mediów ogólnopolskich czy Mar-
szałka Województwa jest m.in. Fundacja Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy.

W trakcie imprezy oprócz zaprezentowania frag-
mentów płyty, goście będą mogli także posłuchać o sa-
mym pomyśle, oraz o etapach tworzenia tego wydaw-
nictwa.

5 XI w Krześlicach nie tylko będzie można posłuchać 
premierowych utworów „powstańczej” płyty, ale również 
spotkamy się z muzyką Jana Sebastiana Bacha.

To co najpiękniejsze w muzyce to fakt, że potrafi 
ona łączyć ludzi – mówi Prezes Salonu Daromiła To-
mawska – Takie właśnie będzie spotkanie w Krześlicach. 
Z jednej strony młoda muzyka opowiadająca o historii, 
z drugiej muzyka klasyczna, która sama w sobie jest już 
historią. Utwory Bacha zagrają warszawscy artyści – 
Anna Karasińska –  sopran, Adam Zarzycki – skrzypce 
i poznańska pianistka Zofia Mikołajczyk. Goście nasze-
go Salonu będą mogli w trakcie tego spotkania zoba-
czyć, że mimo że muzyka przez wieki się zmieniała, to 
cały czas budzi wielkie emocje. Jak zwykle na naszych 
salonowych spotkaniach, nie zabraknie także chwili 
dla poezji. Impreza odbędzie się 5 listopada w Pałacu 
w Krześlicach o godzinie 15.30. 

Wstęp bezpłatny.
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I MIEJSCE i nagroda w kwocie 2000,00 zł dla: Czę-
stochowskiej Kapeli Biesiadnej „Grupa Romana” 
z Częstochowy.
II MIEJSCE i nagroda w kwocie 1500,00 zł dla Kapeli 
„Spod Dębu” z Mzurek.
III MIEJSCE i nagroda w kwocie 1000,00 zł dla Kape-
li „Piaskowianie” z Piasków.
NAGRODA SPECJALNA ufundowana przez TMMP 
za „Najlepszą Piosenkę o Swoim Mieście” w kwocie 
300,00 zł dla Kapeli Podwórkowej „Fakiry” z Piotrko-
wa Trybunalskiego. 
NAGRODA SPECJALNA ufundowana przez Bur-
mistrz MiG Pobiedziska dla pani Grażyny łoś autorki 
tekstu piosenki o Pobiedziskach, którą zaprezentowała 
„Grupa Romana”.

Kapele Podwórkowe
25 października  na pobiedziskim rynku scenie zaprezen-

towało się 11 kapel folkowych z całej Polski. Artyści w barw-
nym korowodzie przemaszerowali przez Rynek. Występy 

oceniało jury w składzie: Michał Grudziński - aktor, Halina 
Benedyk – piosenkarka oraz Kazimierz Miler – muzyk. Po 
długich obradach postanowiło przyznać następujące nagrody:

Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty obchodzi w tym roku 
40 rocznicę swojej działalności. Przez ten okres czasu ar-
tyści z Pobiedzisk prezentowali polski folklor i kulturę 
w 30 krajach podczas 75 odbytych podróży artystycznych. 
Ostatnią z nich był 12-dniowy wyjazd do Portugalii, gdzie 
zespół uczestniczył aż w 3 festiwalach, które wspierały się 
nawzajem organizacyjnie: XIV Festiwalu FESTARTE 
Matasinhos, V Festiwal Internacional de Folklore More-
ira-Maia oraz XXII Festiwal Internacional de Folklore de 
Mamede de Infesta. Wiwaty wystąpiły m.in. obok zespo-
łów z Irlandii, Hiszpanii, Sebii i Kolumbii. Zespoły mogły 
zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertów na 

6 estradach, dwukrotnie w miejscowym kościele oraz przed 
ratuszem. Wiwaty pokazały tańce narodowe: poloneza 
i krakowiaka, tańce i przyśpiewki Krakowiaków Wschod-
nich, tańce Beskidu Śląskiego oraz tańce i przyśpiewki 
rzeszowskie, a w kościele zaśpiewano Czarną Madonnę, 
Abba Ojcze i Barkę.

Przez 2 dni młodzież uczestniczyła w warsztatach 
tanecznych ucząc się nawzajem tańców ludowych z całej 
Europy, a szefowie zespołów przedstawili tradycje folklo-
ru swoich regionów podczas zorganizowanej przy okazji 
festiwalu konferencji popularno-naukowej w siedzibie ze-
społu Rancho Tipico da Amorosa.

Przed końcem lata Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty 
uczestniczył jeszcze w II Międzynarodowym Przeglądzie 
Zespołów Ludowych w Jabłkowie oraz w Święcie Chleba 
na Starym Rynku w Poznaniu.

Ośrodek	Kultury	w	Pobiedziskach	oraz	chór	„MELODIA”	
zapraszają	na:

IX PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ 
CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH-SENIORÓW 

Z WIELKOPOLSKI – Pobiedziska 2011.

Przegląd	odbędzie	się	w	dniu	26.10.2011	r.	(środa)	w	sali	
widowiskowej	Ośrodka	Kultury	w	Pobiedziskach	przy	ul.	
Kostrzyńskiej	21.

75. podróż Wiwatów
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Już po raz IV w gminie Pobiedziska odbył się „Gminny 
Dzień Pola”. 15 września na ziemi Tadeusza Kozłowskiego 
w Krześlicach, rolnicy mogli się zapoznać z 16 odmianami 

kukurydzy na poletkach demonstracyjnych Pomimo bardzo 
trudnych warunków pogodowych, jakie wystąpiły w tym roku 
w okresie od kwietnia do lipca, poszczególne odmiany mimo 
przeważającej V klasy gruntów wyglądały rewelacyjnie. Pokaz 
odbył się dzięki współpracy z Firmą Limagrain Central Eu-
rope Societe Europeenne Oddział w Polsce.

Specjaliści Firmy LG zaprezentowali każdą z odmian, 
przedstawiając wymagania nawozowe oraz przeznaczenie 
danej odmiany.

Po prezentacji w polu, rolnicy udali się na część semi-
naryjną, podczas której nie zabrakło pytań dotyczących pre-
zentowanych odmian kukurydzy.

Każdy z rolników został wyposażony w katalogi, dzięki 
którym będzie mógł wybrać najbardziej odpowiednią dla po-
siadanych warunków odmianę.

Na zakończenie spotkania dwóch szczęśliwców wylo-
sowało upominki w postaci worka nasion kukurydzy.

Maria Jankowska

ROlNICT WO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu przypomina, 
że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań wete-
rynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny (Dz.U. 10.207.1370), w przypadku uboju zwierząt go-
spodarskich na użytek własny konieczne jest poinformowanie 
o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu co 
najmniej na 24 godziny przed planowanym ubojem.

W przypadku trzody chlewnej powiadomienie może 
być telefoniczne (61 868 97 19) od poniedziałku do piątku w 
godz. od 7.00–15.00. Należy podać imię i nazwisko, nr tele-
fonu kontaktowego właściciela zwierzęcia, adres, planowaną 
datę uboju oraz gatunek zwierzęcia.

W przypadku trzody chlewnej obowiązkowe jest bada-
nie w kierunku włośnicy.

Przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia (bydło powyżej 
6 miesiąca życia nie może być ubijane na użytek własny), 
owiec lub kóz, powiadomienie o planowanym uboju musi 
mieć formę pisemną, zawierającą dodatkowo oświadczenie 
o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka na wła-
sny koszt. Materiałem szczególnego ryzyka w powyższym 
przypadku jest mózg i rdzeń kręgowy.

Cielęta, owce i kozy nie muszą być badane poubojowo.
Za nie wywiązanie się z powyższego grożą sankcje kar-

ne w postaci grzywny w wysokości do 2000 złotych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii jest regularnie infor-

mowany z ARiMR-u oraz z terenowych organów urzędo-
wego badania mięsa o dokonanych ubojach i jest prawnie 
zobowiązany do ścigania z urzędu osób, które nie dopełniły 
obowiązku zgłoszenia uboju.

Powiadom weterynarza przed ubojem

Od dnia 17 października 2011 r. do dnia 4 listopada 
2011 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu trwa nabór wniosków 
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”.

O przyznanie pomocy mogą starać się rolnicy, ich 
współmałżonkowie i domownicy, którzy chcą prowadzić 
działalność niezwiązaną z rolnictwem.

Wnioski mogą składać wszyscy, którzy planują inwesty-
cje z z zakresu np. rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnic-
twa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych 

i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, trans-
portowych, komunalnych i innych.

Pomoc taką można również uzyskać na zakładanie 
przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden 
z elementów rozwoju społecznego wsi.

Wysokość wsparcia jakie może otrzymać jeden benefi-
cjent nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie in-
ternetowej www.arimrgov.pl.

Maria Jankowska

Nabór wniosków PROW

Gminny Dzień Pola
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ROlNICT WO

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Pre-
zesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Wojewodę Wielkopolskiego o wyrażeniu zgody na urucho-
mienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na 
wznowienie produkcji  dla gospodarstw i działów specjalnych 
produkcji rolnej poszkodowanych wskutek przymrozków  
wiosennych w dniach od 3 do 5 maja 2011 r.

W związku z tym informuję zainteresowanych rolni-
ków o możliwości przystąpienia do Zespołu Komisji Gmin-
nej o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego.

Zadaniem Zespołu jest sporządzanie projektów opinii 
i przekazanie ich do Zespołu Doradczego wraz z protoko-
łem oszacowania strat.

Maria Jankowska

Preferencyjne kredyty dla rolników

BEZP IECZEŃST WO

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła konkurs filmowy pod 
nazwą „Uzależnienia w obiektywie kamery”, który adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wiel-
kopolskiego.

Głównym celem konkursu jest ukazanie za pośrednictwem filmu negatywnych 
skutków uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu i narkomanii, 
przełamanie obojętności i przyzwolenia na szkodliwe zachowania oraz pozyskanie 
młodzieży dla idei przeciwdziałania uzależnieniom.

Rozpoczęcie konkursu nastąpiło l września 2011 roku, zakończenie w dniu 31 
października 2011 r. Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie internatowej 
www.wielkopolska.policja.gov.pl w zakładce Prewencja.

Uzależnienia 
w obiektywie kamery

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informa-
cje o zasadach odśnieżania i likwidacji gołoledzi na drogach 
gminnych oraz podmiotach za to odpowiedzialnych. W se-
zonie zimowym 2011/2012, drogi gminne będą utrzymywa-
ne w standardzie IIIB. 

Koordynatorem zadań związanych z utrzymaniem dróg 
gminnych jest Paweł Wełnic, UMiG w Pobiedziskach, pokój 
301, tel. 61 89 77 100, 61 89 77 155.

Zimowym utrzymaniem objęto drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej oraz drogi o nawierzchni gruntowej – 
główne ciągi łączące poszczególne miejscowości gminy. 

Zaplanowano: 
odśnieżanie wyznaczonych dróg na całej szerokości,•	
zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie •	
jezdni mieszaniną chlorku sodu i piasku, generalnie 
10 %, 
- w miejscach niebezpiecznych dla przyjętego stan-

dardu,
- na całej długości w przypadkach występowania silnej go-

łoledzi tj. opady,
marznącej mżawki na polecenie Burmistrza. •	

Zimowe utrzymanie dróg 

Standard Minimalny poziom 
utrzymania powierzchni jezdni

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska

III B

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odc. o pochyleniu >4 %
- przystankach  autobusowych 
- innych miejscach ustalonych 
przez Gminę

- luźny  –  6 godz.
- zajeżdżony – występuje
- zaspy, języki śnieżne 
  lokalnie 6 godz.
- utrudnienie dla samochodów 
    osobowych    

W miejscach wyznaczonych:
-  gołoledź – 6 godz.
-  szron – 6 godz.
-  szadź – 6 godz.
-  pośniegowa – 8 godz.
-  lodowica – 6 godz.
-  wszystkie rodzaje śliskości
   po odśnieżeniu – 2 godz. 
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ROlNICT WO

Do zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie i zwalcza-
nie śliskości) wyznaczono dwa rejony:

Rejon I – Sołectwa: Góra, Jankowo, Biskupice, Jerzyko-
wo, Kołata, Stęszewko, Łagiewniki, Wronczyn, Bednary.

Odśnieżanie ulic w miejscowości Jerzykowo i Biskupi-
ce odbywać się będzie na życzenie sołtysów. 

Za zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie odpowie-
dzialna jest firma Handlowo-Usługowa ,,Luktrans” Łukasz 
Ratajczak, ulica Konikowo 10–12, 62-200 Gniezno, kom. 
501 259 820. 

Rejon II – Sołectwa: Złotniczki, Podarzewo, Latali-
ce, Węglewo, Kocanowo, Bociniec, Wagowo, Polska Wieś, 
Kociałkowa Górka, Promno, Biskupice (rejon Promienko), 
Pomarzanowice, Borowo Młyn. 

Za zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie odpowie-
dzialna jest firma Spółdzielnia Usług Rolniczych ul. Po-
znańska 54, 62-010 Pobiedziska, tel. 61 81 77 407.

Utrzymaniem ulic wg wykazu na terenie miasta zaj-
mować się będzie Zakład Komunalny w Pobiedziskach tel. 
61 81 77 074.

Wykaz ulic:
Pierwsza kolejność zimowego utrzymania: ul. Kazimierza 

Odnowiciela, ul. Kostrzyńska, ul. Gnieźnieńska, ul. Tysiąclecia, 
ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Władysława Jagiełły, ul. Kiszkow-
ska – do przejazdu kolejowego, Rynek, ul. Czerniejewska.

Druga kolejność zimowego utrzymania: ul. Powstań-
ców Wielkopolskich, ul. Klasztorna, ul. Zielona, ul. Radosna, 
ul. Dworcowa, ul. Łąkowa, ul. Wodna, ul. Poznańska (do ulicy 
Wodnej), ul. Kaczyńska, ul. Różana, ul. Gajowa, ul. Kręta.

Trzecia kolejność zimowego utrzymania: ul. Niecała, 
ul. Półwiejska (do wysypiska w m. Borówko), ul. Wojska 
Polskiego, ul. Goślińska (do wjazdu na oczyszczalnię – 
1200 mb), ul. Kiszkowska (do rzeki Głównej – 1200 mb), 
ul. Główna (do wsi Główna 1100 mb), ul. Zawiła – Zaułek, 
ul. Słoneczna.

Czwarta kolejność zimowego utrzymania – system 
interwencyjny: ul. Osiedla Kostrzyńska III, ul. Nowa, ul. 
Kwiatowa, ul. Spadzista, ul. teren Letnisko Leśne. 

W pierwszej kolejności odśnieżanie i zwalczanie goło-
ledzi odbywać się będzie na drogach obsługujących komu-
nikację i dowozy młodzieży do szkół. Drogi o nawierzchni 
bitumicznej w drugiej kolejności, a następnie pozostałe dro-
gi objęte zimowym utrzymaniem.

Niewymienione powyżej drogi gminne będą odśnie-
żane w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów 
o charakterze klęski żywiołowej. 

WAŻNE i PRZYDATNE INFORMACJE
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad 
– Oddział Zachodni w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 
5a, 60-703 Poznań, telefony: centrala – 61 866 67 16, 
dyżurny zimowego utrzymania 61 866 58 34 odpowie-
dzialna za drogi krajowe i autostrady.
Rejon Dróg Krajowych Gniezno, ul. Reymonta 32, 
62-200 Gniezno, telefon – 61 426 50 62 – odpowie-
dzialny za drogę krajową nr 5 na odcinku ul. Fabrycz-
nej w Pobiedziskach. 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Po-
znaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, telefony: cen-
trala – 61 826 53 92, dyżurny zimowego utrzymania 
– 61 826 50 98 – odpowiedzialny za utrzymanie dróg 
wojewódzkich.
Rejon Dróg Wojewódzkich Gniezno, ul. Reymonta 
32, 62-200 Gniezno, telefon – 61 426 56 23 – odpo-
wiedzialny za utrzymanie drogi wojewódzkiej Ko-
strzyn– Łubowo.
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 
61-851 Poznań, telefony – 61 85 93  438, -438, -439 od-
powiedzialny za utrzymanie dróg powiatowych.
Obwód Drogowy w Biskupicach, telefony: 61 815 50 51, 
519 181 377 – odpowiedzialny za utrzymanie dróg po-
wiatowych na terenie gminy Pobiedziska:
Swarzędz–Tuczno, Kostrzyn–Pobiedziska, Swarzędz–
Biskupice, Biskupice–Paczkowo, Kiszkowo–Pobie-
dziska, Kiszkowo–Łagiewniki, Pobiedziska–Tuczno, 
Pobiedziska–Czerniejewo, Jerzykowo–Tuczno, Pobie-
dziska–Latalice, Latalice–Łagiewniki, Promno–Bisku-
pice, Iwno–Pobiedziska, Nekla–Wagowo. 

Ten oraz archiwalne numery Biuletynu Pobiedziskiego możesz przeczytać na

www.pobiedziska.pl 
Aktualne informacje z gminy Pobiedziska 

zawsze na stronie naszej internetowej oraz profilu Facebook.
Zapraszamy
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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

508 101 506  Państwowa Straż Rybacka
 Posterunek Rejonowy  
 w Pobiedziskach
 ul. K. Odnowiciela 16
 Komendant Posterunku  
 Sylwester Jackowiak
 Przyjmowanie interesantów:  
 poniedziałek 9.00–15.00

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
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

O GłOSZENIA

INFORMACJA DlA PRZEDsIębIORCóW

Osoba fizyczna może podjąć działalność  po dokonaniu zgłoszenia do CEIDG lub ewiden-
cji działalności gospodarczej.
WAŻNE! Do czasu przekazania bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska przyjmuje wnio-
ski na dotychczasowych zasadach, tzn. w trybie ustawy Prawo działalności gospodarczej 
(nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem 
do CEIDG.
Przedsiębiorcom ponownie zwraca się uwagę na aktualizację swoich  danych w ewiden-
cji działalności gospodarczej. Do niektórych przedsiębiorców (ok. 300 osób) wysłano 
z urzędu listowne informacje o posiadaniu wpisów nieaktualnych np. opis działalności 
w formie pisemnej lub wg PKD 2004, zakończyli działalność a nie wykreślili wpisu, po-
siadają dwa lub więcej wpisów w ewidencji (wówczas do systemu automatycznie prze-
chodzi 1 wpis).
Podkreśla się, że po przekazaniu do CEIDG nieaktualnych danych np. opis działalności 
wg PKD 2004 miejsce to w CEIDG pozostanie puste. 
Sprawy prowadzone są w Biurze Obsługi Interesanta - stanowisko nr 3, tel 61 89 77 103, 
e-mail: eg@pobiedziska.pl  w godzinach pracy urzędu.
Odnośnik do strony CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
Gabriela Purol – ewidencja działalności gospodarczej UMiG Pobiedziska
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Początek roku 2011 to uroczyste jubileusze. Uczciliśmy osiemdziesiątą roczni-
cę urodzin Gertrudy Wardeńskiej i Henryka Kujawy oraz jubilatów obchodzących 
55. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego pp.  T. i H. Kujawów. Organizowali-
śmy również liczne spotkania z ludźmi, którzy prezentowali nam swoje osiągnięcia. 
Mieszkanka Jerzykowa, Halina Czajka, przedstawiła swój poetycki dorobek, a jej 
wiersze recytowała młodzież oraz nauczyciele Z.S. w Pobiedziskach-Letnisku. Na-
tomiast przed zbliżającą się uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II, Małgorzata 
Haller przygotowała dla klubowiczów prelekcję pt.: „Sacrum i profanum, czyli hi-
storia Kościoła i innych wyznań”. 

W maju odbyliśmy wycieczkę do Nowego Tomyśla słynącego z wyrobów wi-
kliniarskich oraz do Świebodzina, gdzie zwiedziliśmy zabytkowy Kościół p.w. Mi-
chała Archanioła, rynek z „Ławeczką Czesława Niemena” i zobaczyliśmy pomnik 
Chrystusa Króla. Członkini Klubu Elżbieta Mikołajczak, zorganizowała spotka-
nie ze specjalistami z Audio-Centrum w Poznaniu, którzy wszystkim chętnym 
wykonali audiometryczne badanie słuchu i uczestniczyliśmy w prelekcji na temat 
przyczyn występowania niedosłuchu.

Teresa Fiedler

STOWARZYSZENIA

Mieszkańcy  
Gminy Pobiedziska!

W związku z zapisem art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 
poz. 897 t. jedn. ze zm.), która nałoży-
ła na gminy obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych (szamb) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, Urząd Miasta 
i Gminy w Pobiedziskach, zwraca się 
z uprzejmą prośbą do mieszkańców 
o podanie poniższych informacji:

1. Czy posiadają Państwo zbiornik 
bezodpływowy (szambo) czy przy-
domową oczyszczalnię ścieków?

2. Proszę podać pojemność zbiornika.
3. Jak często jest on opróżniany 

(średnio)?

Informacje można składać w UMiG 
Pobiedziska:
·  Biuro Obsługi Interesanta, stanowi-
sko nr 4 lub pokój nr 224  – II piętro,
· telefonicznie na numery telefonów: 
61 89 77 104  lub 61 89 77 135,
· na adres e-mail: środowisko@po-
biedziska.pl 

Dziękujemy!

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej z Pobiedzisk  uczestniczyło 7 września 2011 r. w ob-
chodach Dnia Wolontariatu Pracowniczego organizowanego 
w Warszawie w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Obecność pobiedziskiego stowarzyszenia w specjalnym 
pawilonie na warszawskim Placu Defilad związana była z pro-
gramem wolontariatu pracowniczego „Ekipa nie tylko od 
święta” Kompanii Piwowarskiej S.A. Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest jednym  z wie-
lu beneficjentów tego programu. Wolontariusze z wielką ra-

dością starali się wszystkim osobom odwiedzającym pawilon 
zaprezentować wymierne i wielokierunkowe efekty trzyletniej 
współpracy z programem, która zaowocowała trzema zrealizo-
wanymi projektami wolontariatu pracowniczego. 

Organizatorzy stoiska mają nadzieję, że poprzez udaną 
promocję w Warszawie udało im się zachęcić do działania 
tych wszystkich, którzy mają zamiar zaangażować się w wo-
lontariat pracowniczy.

Małgorzata Halber
Prezes Stowarzyszenia 

Europejski Pawilon Wolontariatu

Z kroniki klubu „Wrzos” O C H R O N A  Ś R O D O W I s K A
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Pod koniec sierpnia na terenie harcówki w Stęszewku 
odbył się festyn rodzinny „ Harcówkowa Biesiada”.

Sołtys Sylwester Antkowiak powitał licznie przyby-
łych mieszkańców Stęszewka i okolic oraz zaproszonych 

gości, wśród których byli burmistrz M. Podsada i jego za-
stępca I. Antkowiak. Festyn rodzinny obfitował w wiele 
atrakcji. Dla fanów gier zespołowych zorganizowano roz-
grywki piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, a prawdziwi 

STOWARZYSZENIA

WYDARZENIA

Biesiada w Stęszewku

Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk obchodziło 23 
września 2011 r. 30-lecie swojej działalności. Uroczystość 
z tej okazji zorganizowano w auli im. Jana Pawła II w Kom-
pleksie Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Po-
biedziskach. Zaproszono wiele osób związanych z TMP, 
władze samorządowe, powiatowe, wojewódzkie oraz przed-
stawicieli instytucji działających na terenie naszej gminy. 

Nie obyło się bez wspomnień i licznych gratulacji z oka-
zji okrągłej rocznicy. Burmistrz Michał Podsada wraz z ży-
czeniami przekazał Towarzystwu okolicznościowy grawerton, 
natomiast Marszałek Województwa Wielkopolskiego przy-
znał prezesowi TMP – Zenonowi Maciejewskiemu oraz Ta-
deuszowi Panowiczowi – autorowi wielu publikacji o regionie 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielko-
polskiego. Za szczególne zaangażowanie i aktywną pracę na 
rzecz Towarzystwa pamiątkowe dyplomy otrzymali: Jadwi-
ga Stępak, Anna Migdałek, Bożena Szymańska oraz Maciej 
Krzywdziński. W części oficjalnej prezes Z. Maciejewski 
wspomniał, że na przestrzeni swojej wieloletniej działalności 
Towarzystwo zajmowało się popularyzacją wiedzy historycz-
nej o Ziemi Pobiedziskiej poprzez prelekcje, organizację oko-

licznościowych wystaw, wydanie publikacji oraz współudział 
i popieranie działań mających na celu upamiętnienie dokonań 
zasłużonych mieszkańców naszego regionu.

W części artystycznej natomiast wystąpili członkowie 
Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk, które od ośmiu lat 
prężnie działa przy Zespole Szkół w Pobiedziskach i sku-
pia młode pokolenie pobiedziszczan zainteresowanych po-
znawaniem historii swojej najbliższej okolicy. To oni przed 
publicznością zaprezentowali utwory poetyckie o Pobiedzi-
skach, które zostały napisane przez ich starszych kolegów. 
Po nich na scenie z koncertem życzeń wystąpili przedstawi-
ciele Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”. 

Imprezie towarzyszyła wystawa w holu szkoły ilustru-
jąca działalność TMP. Zaprezentowano m.in. pocztów-
ki ukazujące Pobiedziska na początku XX w., reprodukcje 
akwarel z 1810 r. przedstawiające panoramę Pobiedzisk oraz 
publikacje byłych i obecnych członków TMP: Bolesława 
Frankiewicza, Tadeusza Panowicza, Krzysztofa Krygiera 
i Stanisława Krygiera.

Wystawę można oglądać do 17 października 2011 r.

30-lecie TMP
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siłacze mogli zmierzyć się w przeciąganiu liny. Dorośli 
wraz z dziećmi uczestniczyli w zabawach zręcznościo-
wych, a dodatkową atrakcją festynu było malowanie twa-
rzy. Ostatnim konkursem był bieg o „Puchar Sołtysa”. Na 
zakończenie festynu odbyła się biesiada przy ognisku. 

Rada Sołectwa Stęszewko dziękuje licznym sponsorom 
za umożliwienie zorganizowania 
bezpłatnego festynu rodzinnego
dla mieszkańców Sołectwa Stęszewko i okolic.

WYDARZENIA

Posprzątali Górę
3 października Rada Sołecka wsi Góra, zorganizowała 

akcję, pod nazwą „Sprzątamy Górę przed zimą”. Zaopatrze-
ni w jednorazowe worki i rękawiczki dorośli oraz młodzież 
posprzątali okolice wąwozu oraz jeziora. Zebrano aż 13 
worów puszek, butelek i innych śmieci wyrzucanych przez 
mieszkańców i gości. Wszystkim, którzy z zaangażowaniem 
wsparli nasz pomysł bardzo dziękujemy i zapraszamy na po-
wtórkę akcji na wiosnę.

Rada Sołecka

Świetlica w Kołacie
Dnia 18.09.2011 w Kołacie, po gruntownym remoncie 

została otwarta świetlica wiejska, do czego w dużej mierze 
przyczyniła się Maria Jankowska – pracownik urzędu. Jej 
zaangażowanie dostrzegli nie tylko mieszkańcy Kołaty, ale 
również zastępca burmistrza Ireneusz Antkowiak, który 
dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Otwarciu świetlicy 
towarzyszyły zawody konne oraz artystyczne popisy w wy-
konaniu dzieci i młodzieży z sołectwa. Prawdziwą atrakcją 
okazały się pokazy tresowanych psów, a na koniec zagrał 
zespół Players.  

Anna Nadolińska 

Norbert Baranowski jest uzdolnionym zawodnikiem 
młodego pokolenia klubu GTT „Diament – GOSiR” 
w Gnieźnie, który szkoli dzieci i młodzież pod katem aqu-
athlonu (pływanie + bieg) i triathlonu (pływanie + rower 
+ bieg). Norbert przejawia talent w kierunku aquathlonu, 
a w przyszłości zapewne będzie dobrym triathlonistą. An-
gażuje się w treningi sportowe i z powodzeniem staruje 
na zawodach pływackich różnej rangi, m.in.: Ogólnopol-
ski Aquathlon w ramach Mistrzostw Polski w Gdyni, czy 
w Ogólnopolskich Indywidualnych zawodach w Aquathlo-
nie w Sławie, gdzie zajął III miejsce. 

Jego drużyna zajęła I miejsce w ramach Mistrzostw 
Polski w Aquathlonie w kategorii dzieci.  

Pasja Norberta
SPORT

Rozpoczęły się zajęcia 
NORDIC WAlKING 

Ośrodek Kultury w Pobiedziskach organizuje zajęcia Nor-
dic Walking w ramach projektu „Aktywizacja osób 50+ do 
czynnego spędzania wolnego czasu” współfinansowanego 
przez Stowarzyszenie „Światowid”.
Zajęcia odbywają się we wtorki i środy od godz. 15:30 do 
17:00, zbiórka uczestników na parkingu przed Ośrodkiem 
Kultury w Pobiedziskach przy ul Kostrzyńskiej 21.
Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnego instruktora 
Nordic Walking.
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Kilkadziesiąt osób wzięło udział w drugiej edycji Mara-
tonu Fitness, który odbył się 1.10.2011 w Kompleksie Spor-
towo Edukacyjnym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach. 

W tym roku organizatorzy postawili sobie za cel, by 
pośród wielu odmian aktywności ruchowej każdy znalazł 
coś dla siebie. „Chcieliśmy otworzyć się na wszystkich bez 
względu na wiek, dlatego do programu wprowadzono ele-
menty adresowane do grupy 50+. Dodatkowym magnesem 
był marsz z kijkami po szlakach, które miałam okazję wyty-
czać przy współpracy z UMiG Pobiedziska” - mówi Ewelina 
Rutkowska koordynator i pomysłodawca. Na II Maratonie 
Fitness można było trenować nie tylko Nordic Walking, ale 
również step, Hi-Lo czy Jogę. Po wysiłku fizycznym był czas 
na regenerację sił: w przerwie na uczestników czekał słodki 
poczęstunek ufundowany przez cukiernię Jacka Grzeczki. 
Na stoiskach ze zdrową żywnością swoje produkty ofero-
wała Akuna. 

Uczestniczki maratonu chętnie korzystały z bezpłatnego 
malowania paznokci przy stoisku kosmetycznym firmy FM 
Group. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również po-

rady dietetyka. Dla wszystkich przygotowano pakiety powi-
talne ufundowane przez Komplex-Bud, Akuna, Baumit oraz 
FM Group.

Uczestnicy imprezy mogli się przekonać, że słowa „ruch 
to zdrowie” nie są tylko sloganem, ale inspiracją, która pomo-
że zdobywać sprawność, zrzucać zbędne kilogramy, czuć się 
i wyglądać lepiej.

Seniorzy czerwono-czarnych pokazali w pierwszych 
meczach, że będą się liczyć w walce o czołowe miejsca 
w rozgrywkach i w konsekwencji awans do IV ligi. 

Huragan pod wodzą Włodzimierza Watrasa przegrał 
do tej pory tylko jeden mecz. Do najbardziej aktywnych pod 
bramką rywali strzelców należą A. Napieralski, R. Sobkowicz 
oraz M. Witaszyk. 

W bramce tradycyjnie doskonale radzi sobie R. Ra-
szewski oraz młody wychowanek klubu M. Kamiński, który 
w dwóch meczach wpuścił zaledwie jednego gola. 

Młodzież również dzielnie walczy w rozgrywkach. Dru-
żyna juniorów nie przegrała we wrześniu ani jednego meczu, 

a bramki strzelali M. Pawłowski, Ł. Piechocki, F. Laskowski 
i M. Szymkowiak. 

Trampkarze, w swojej lidze, radzą sobie ze zmiennym 
szczęściem. Najskuteczniejszymi strzelcami są J. Paczyński 
i M. Kidawa. Młodzicy w debiucie ulegli drużynie Lidera 
Swarzędz, by później coraz wyżej punktować rywali. Naj-
lepsi napastnicy to syn grającego w Huraganie w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych P. Rogowskiego – 
Hubert oraz M. Kistowski. Wśród najbardziej żywiołowej, 
z racji wieku, nowej drużynie orlików (rocznik 2001) prym 
wiodą lider strzelców R. Wierzbiński oraz M. Jesionkowski 
i Sz. Zieliński.

Kierujemy gorącą prośbę do 
wszystkich mieszkańców i ludzi zwią-
zanych w przeszłości z drużyną, o po-
dzielenie się materiałami archiwalnymi 
z życia i działalności klubu. Każdy za-
pis wydarzeń sportowych i organiza-
cyjnych pomoże nam w pełni odtwo-
rzyć jego całą historię i kto wie, może 
uda się w przyszłości wydać monogra-
fię Huraganu Pobiedziska w formie 
książki… 

Serdecznie zapraszamy na mecze, 
do odwiedzenia naszej zawsze aktual-
nej strony internetowej oraz o kontakt 
za pośrednictwem www.huraganpo-
biedziska.pl.

Paweł Krawczyk

Huragan w gronie faworytów

II Maraton Fitness
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W ostatnią niedzielę lata na boisku Kompleksu Spor-
towo-Edukacyjnego w Pobiedziskach odbył się bezpłatny 
trening Nordic Walking. 17 entuzjastów tej nowej formy 
aktywności fizycznej pod okiem instruktora trenowało pod-
stawową technikę marszu z kijkami. Na warsztaty przybyły 
osoby w różnym wieku, wśród których część po raz pierwszy 
miała kontakt z marszem nordyckim. Podczas dwugodzinne-
go spotkania uczestnicy poznali teorię marszu, dowiedzieli się 
o jego aspektach zdrowotnych, ćwiczyli technikę oraz bawili 
się podczas integracyjnych zabaw. Głównym punktem tre-
ningu był kilkukilometrowy marsz wokół jeziora Dobre.

Zarówno uczestników niedzielnych warsztatów, jak 
i wszystkich innych miłośników Nordic Walking (posia-
dających własne kije) zapraszamy 16 października 2011 r. 
(niedziela) na rajd organizowany przez Związek Międzyg-
minny Puszcza Zielonka. Imprezą o nazwie „Wielka Pętla” 
zakończymy sezon turystyczny w puszczy. Wielka, tzn. bli-
sko 20-kilometrowa trasa będzie przebiegać następująco:

Tuczno – wokół jeziora Tuczno – Rez. J. Czarne – 
Rez. J. Pławno – Okoniec – ścieżką dydaktyczną wokół 
jeziora Zielonka – Zielonka (Postój) – Głęboczek – Rez. 
Klasztorne Modrzewie – Trakt Bednarski – j. Stęszewsko-
Kołatkowskie – Tuczno.

Trasa zakłada liczne postoje, w tym dwa gastronomicz-
ne (pierwszy na uzupełnienie płynów, drugi bardziej tre-
ściwy – obiadowy). Instruktorzy będą pilnować właściwej 
techniki marszu tak, aby zapobiec ewentualnym urazom. 
Tempo spaceru będzie umiarkowane. 

Trasa jest długa, ale podzielimy ją w sposób następu-
jący:
10.00 – wymarsz z Tuczna (pętla autobusowa)
12.00 – Okoniec – postój na herbatę
13.30 – Zielonka – obiad. Stąd, po obiedzie będzie możli-
wość powrotu do Tuczna z instruktorem.
14.00 – wymarsz z Zielonki
16.30 / 17.00 – meta w Tucznie.

Można nawet wybrać sobie etap marszu, w zależności 
od chęci poznania danego odcinka. Udział w imprezie jest 
bezpłatny. Zapisy przyjmuje mailowo Patrycja Owczarzak: 
p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl do dnia 7 października 
2011 r. do godziny 13.00 włącznie (późniejsze zgłoszenia 
nie będą respektowane).

Nordic Walking dla każdego

 Na zawodach jeździeckich w Iwnie, w konkurencji 
skoki przez przeszkody mieszkaniec naszej gminy Filip 
Laskowski z Kocanowa zdobył Mistrzostwo Powiatu 
Poznańskiego. Dwa tygodnie później w Jaszkowie Filip 
wywalczył srebrny medal w Finale Pucharu Polski gr. E 
startując na klaczy Laguna. Gratujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Sukcesy Filipa Wicemistrzyni 
jeździectwa

W Starej Miłosnej, w Warszawie odbył sie finał Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Jeździectwie. W całych 
zawodach brały udział reprezentacje 16 województw, naj-
liczniejsza z nich była ekipa z Wielkopolski. W rywalizacji 
kuców zaprezentowała się  mieszkanka naszej gminy, Oliwia 
Sydow na koniu Nepumuk013. Para ta, reprezentująca klub 
LKJ „Abaria” Iwno, po zaciętej rywalizacji zdobyła srebrny 
medal i wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych.
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Mieszkańcy naszej gminy słyną ze szczególnego 
przywiązania do swojej ziemi, ofiarnej pracy oraz wy-
trwałości i konsekwencji w działaniu.  To z myślą o nich 
w poszczególnych Sołectwach organizowane są co roku 
Dożynki Gminne z bogatym repertuarem rozrywkowym. 
W ostatnią niedzielę sierpnia z udziałem tysięcy miesz-
kańców i licznie przybyłych gości obchodzono w Pobie-
dziskach Święto Plonów. 

 W kościele farnym uroczystą mszą świętą rozpoczęto 
tradycyjne święto rolników. Koncelebrowało ja dwóch księ-
ży ks. proboszcz Ireneusz Pluciński i ks. Grzegorz Dębow-
ski. Przed ołtarzem złożono obrzędowe wieńce wykonane 
przez pobiedziskie sołectwa. Poświęcone plony przeniesio-
no w kolorowym orszaku na plac targowy przy ul. Czer-
niejewskiej, gdzie Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” wyko-

nał tradycyjny obrzęd dożynkowy. Starostowie dożynek 
Edmund Hryniewiecki i Teresa Kośmicka wręczyli bochen 
chleba gospodarzom – burmistrzowi M. Podsadzie, zastęp-
cy I. Antkowiakowi oraz przewodniczącej Rady Miejskiej 
D. Nowackiej, którzy podzielili owoc tegorocznych plonów 
pomiędzy przybyłymi mieszkańcami gminy. W części arty-

stycznej jako pierwszy na scenie zaprezentował się kabaret 
„My z Kopidłowa”, po nich Orkiestra Dęta działająca przy 
Ośrodku Kultury, a w bloku artystycznym wystąpili „Studio 
Piosenki”, „Teatr Ruchu” i chór „Melodia”. Bardzo gorąco 
publiczność przyjęła występ zespołu „Bayer full”, który za-
śpiewał najbardziej znane przeboje. Na targowisku wysta-

wiały się także liczne stoiska gastronomiczne, artystyczne 
oraz sprzedawcy waty cukrowej, popcornu i balonów. Przed-
stawiciele Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Pobiedzi-
skach sprzedawali kawę oraz malowali twarze dzieciom. Po-
zyskane środki finansowe w wysokości 3500 zł przekazali na 
zakup tablicy interaktywnej dla uczniów klas 1–3.

Całość zakończyła, trwająca do północy, zabawa ta-
neczna z zespołem „Horbik Orkiestra”. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska serdecznie dzię-

kuje mieszkańcom sołectw za przygotowanie wieńców dożyn-
kowych, a sponsorom za okazaną pomoc rzeczową i finansową. 
Szczególne podziękowania kieruje do organizatorów, którzy 
przez wiele miesięcy, z wielkim zaangażowaniem i poświęce-
niem przygotowywali tegoroczne dożynki. 

Dożynki – POBIEDZISKA 2011




