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Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
w okresie od 28.06.2012 r. do14.08.2012 r.
Trwają prace budowlane przy:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic" w miejscowościach: Biskupice,
Jerzykowo, Bugaj, Wronczyn, Pobiedziska,
remoncie przedszkola w Pomarzanowicach (lewe
skrzydło),

Trwają prace projektowe przy:
wykonaniu alternatywnego źródła energii w istniejącej
kotłowni w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach - Letnisku.

INFORMACJE UMIG

Zakończono prace przy:

budowie skweru w ZS w Jerzykowie,
przebudowie ul. Polnej w Biskupicach-przewidywany
termin zakończenia 28.09.2012 r., Wykonawca Zakład
Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, wartość
inwestycji 1.685.034,77 zł brutto,

budowie 3 wiat przystankowych w Pobiedziskach i
Kocanowie,
stworzeniu systemu informacji miejskiej na terenie miasta
Pobiedziska.

Przygotowywane są przetargi na:

przebudowie ul.Leśnej w Jerzykowie - przewidywany
termin zakończenia 31.08.2012 r., wykonawca Zakład
Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy
Cegłowski, wartość inwestycji 2.304.762,73 zł brutto.
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dostawę i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy
Pobiedziska,
Budowa nawierzchni ul. Spokojną w Jerzykowie, oraz
przebudowa nawierzchni na ul. Graniczną i Chrobrego
w Bugaju.

Ogłoszono postępowania przetargowe na:
wycenę nieruchomości położonych na terenie Gminy
Pobiedziska w celu określenia wartości prawa własności
dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste osób fizycznych i prawnych.
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Trwają prace przetargowe na:
dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013.

Zakończono postępowania na:
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wzięto udział w uroczystości zakończenia roku
przedszkolnego, na którym podsumowano projekt
edukacyjny realizowany w bieżącym roku szkolnym pod
hasłem "Moja ojczyzna - Polska",

adaptację budynku gospodarczego na świetlicę z
rozbudową o garaż dla straży pożarnej. Etap III wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku garażu
dla straży pożarnej na istniejącym fundamencie - prace
budowlane w zakresie budowy parteru, dachu, montażu
okien, drzwi i bram zewnętrznych garażu dla straży
pożarnej w miejscowości Węglewo gmina Pobiedziska na
działce nr 68/22,
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
budżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy
Pobiedziska w roku 2012.

uczestniczono w kolejnym spotkaniu w sprawie
organizacji Dożynek Gminnych,
odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego
poinformowano o zmianie kryterium procentowego przy
obliczaniu strat w uprawach polowych powstałych w
wyniku ujemnych skutków przezimowania,
uczestniczono w przetargu na sprzedaż gruntów ANR na
rzecz rolników,
prowadzono rozmowy z Firmą MASCHIO GASPARDO w
sprawie organizacji "Powiatowego Dnia Pola" w
Kocanowie,
podpisano umowy na wyposażenie świetlic gminnych w
Jankowie i Kałacie,
trwa remont elewacji świetlicy wiejskiej w Górze,
objęto honorowym patronatem V Ogólnopolski Zlot
Gigantów 2012 oraz XXVII Zlot Hufca Poznań z okazji 80lecia istnienia 6 Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa
Poniatowskiego i 1 Drużyny Harcerek im. Marii
Konopnickiej w Pobiedziskach,

Jubileuszowy książkobus “Media Rodzina” odwiedził
Przedszkole "Wesołe Skrzaty", przekazując ponad 400
książek promował czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży,
na targowisku miejskim z okazji zakończenia roku
szkolnego zorganizowano dla dzieci i młodzieży koncert z
udziałem zespołów DOOGIE WEEKEND oraz MEZO,

na plaży nad jeziorem Biezdruchowo w ostatnią sobotę
czerwca zorganizowano coroczny Jarmark Piastowski , w

z okazji 75. lecia powstania klubu piłkarskiego Huragan
Pobiedziska na Stadionie Miejskim uczestniczono w
Rodzinnym Pikniku Piłkarskim,

INFORMACJE UMIG

Ponadto:
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Dobra wiadomość!

INFORMACJE UMIG

Po wieloletnich negocjacjach z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w sprawie gazyfikacji części
gminy, udało się doprowadzić rozmowy do finalnego końca. Spółka przygotowuje postępowanie
przetargowe na podpisanie umowy na projekt dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę.
Dzięki projektowi zgazyfikowane zostaną Sołectwa: Złotniczki, Wronczyn, Bednary, Wronczynek,
Stęszewko i Tuczno. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2014 rok, a wnioski o przyłączenie,
mieszkańcy będą mogli składać w momencie, kiedy firma rozpocznie inwestycje.
ramach którego odbyły się: zawody wędkarskie o Puchar
Pobiedzisk, spływ kajakowy "Mama, tata i ja", występy
dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury w Pobiedziskach,
koncerty Golec uOrkiestra oraz Kamila Bednarka, pokaz
tańczących fontann, dyskoteka oraz wręczono
wyróżnienia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie gminy,
rozpoczęto akcję "Gmina przyjazna dzieciom", od 01.07.
br. rodzic, który przyjdzie do urzędu, aby odebrać PESEL
dziecka otrzyma dla niego upominek,
zorganizowano bezpłatny spływ kajakowy "Wodna zielona
szkoła - ptaki naszych jezior",
trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju
Gminy Pobiedziska na lata 2012 - 2022,
ogłoszono konkurs fotograficzny "Pobiedziska - miejsce z
klimatem, wspomnienie z wakacji",
zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami
terenów rekreacyjnych z miejscowości Stęszewko
objętych projektem "Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"
realizowanego przez Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka",
uczestniczono w nadzwyczajnym posiedzeniu
zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka oraz w walnym zgromadzeniu członków
Stowarzyszenia Światowid, na którym wybrano nowe
władze stowarzyszenia,
w ramach corocznego cyklu imprez Lato z Przewodnikiem
w Puszczy Zielonka, zorganizowano na terenie Parku
Krajobrazowego Promno bezpłatną pieszą wycieczkę
Nordic Walking z instruktorem ,

we współpracy ze Związkiem Międzygminnym "Puszcza
Zielonka" przystąpiono do odnowienia oznakowania
Systemu Szlaków Rowerowych w Puszczy Zielonka,
uczestniczono w wyjeździe do Francji organizowanym
przez WOKiSS w ramach obchodów 20-lecia współpracy
Wielkopolski oraz Bretanii,

wręczono puchary uczestnikom 23 Biegu Władysława
Jagiełły Półmaraton Pobiedziski, w którym wzięło udział
około 500 biegaczy z różnych krajów,

uczestniczono w uroczystościach pogrzebowych aktora
Augusta Kowalczyka, który pochowany został w alei
zasłużonych na cmentarzu na Powązkach.
Michał Podsada
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
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uczestniczono w otwarciu wystawy fotograficznej J. Zycha
w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach,

nr 182 * sierpień 2012

Modernizacja drogi
Z zadowoleniem informujemy, że w najbliższych dniach zostaną rozpoczęte prace nad modernizacją brakującego odcinka drogi
powiatowej 2482P Główna - Węglewo. Jeszcze do połowy maja bieżącego roku realizacja tej inwestycji stała pod znakiem
zapytania - Zarząd Dróg Powiatowych informował nas, że remont ten znajduje się na liście zadań do realizacji po uzyskaniu
oszczędności przetargowych. W efekcie prowadzonych rozmów ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu władze samorządowe
naszej gminy podjęły decyzję o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na realizację zadań na drogach
powiatowych na terenie Gminy Pobiedziska ze wskazaniem właśnie na drogę Główna - Węglewo.
Zgodnie z zawartym dnia 2 lipca 2012 roku porozumieniem Gmina Pobiedziska udzieliła dofinansowania do realizacji
modernizacji w wysokości 100.000,00 zł.

Samorząd z pasją
Samorządy z terenu całej Polski zgłosiły 320 dobrych praktyk do projektu Ministerstwa Edukacji
Narodowej "Szkoły z pasją". Przykłady współpracy gmin ze szkołami zostały poddane ocenie w
wyniku której wyłoniono 15 samorządów, które otrzymały tytuł "Samorząd z pasją". Mamy zaszczyt
poinformować, że jedno z tych wyróżnień trafiło do Pobiedzisk.

Pobiedziska strefa gospodarcza

W chwili obecnej trwają prace związane z odbiorem inwestycji. To jeden z największych projektów realizowanych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dofinansowany z funduszy europejskich. Projekt swoim zakresem obejmował
2 zadania: infrastrukturę techniczną w pasie drogowym 2KD-Z (ul.Partnerska dawna Kanałowa) oraz infrastrukturę techniczną w pasie
drogowym 3 KD-L (nowo wybudowana). W wyniku realizacji projektu powstała: sieć sanitarna o długości 1,536 km, sieć deszczowa o
długości 1,964 km, sieć wodociągowa o długości 1,403 km oraz 1,653 km drogi gminnej. Wybudowana infrastruktura będzie stanowiła
uzbrojenie dla 34,73 ha terenów inwestycyjnych, które w 2008 zostały wyróżnione nagrodą "Grunt na Medal" przyznaną za najlepszy
teren inwestycyjny na terenie województwa wielkopolskiego.
Umowa na ten etap opiewała na kwotę: 2.777.131,16 zł brutto. Łączny koszt całego projektu to: 8.110.254,29 zł.

INFORMACJE UMIG

Pod koniec lipca w ramach uzbrojenia terenów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu zakończone zostały prace przy budowie drogi 3KD-L.
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“Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” Zadanie 3
Wzmożony ruch pojazdów samochodowych jak i koparek samojezdnych świadczy o
intensywnych pracach związanych z budową kanalizacji w naszej gminie. Postęp
prac nakłada się na wcześniej założony harmonogram realizacji robót. Poprzednie
publikacje w miarę szczegółowo przedstawiały obszar na którym Wykonawca Eko
Wark Szczecin (obecnie TAHAL POLAND Sp. z o.o.) prowadzi roboty związane z
budową kanalizacji. Obecnie trwa ich dalsza kontynuacja.
Należy przyznać, że Firma Eko Wark Szczecin w miarę możliwości prowadzi roboty w
sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Chociaż wykonywanie tego typu robót stanowi
zawsze pewne utrudnienia. Stara się utrzymać przejezdność ulic i dróg w ciągu których
prowadzone są roboty.
Zaawansowanie robót kanalizacyjnych pozwala na rozpoczęcie odtwarzania
nawierzchni drogowej niektórych ulic. Sporządzony został harmonogram odtworzeń które
będą wykonane w pierwszej kolejności. Są to ulice: Nad Zalewem, Osiedlowa, Zaciszna w
Jerzykowie i ul. Jerzykowska - Borowo Młyn oraz w Biskupicach ul. Podgórna, Miodowa,
Pszczółki Mai, Bartnicza, Boczna, Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa, Truskawkowa ,
Gucia, Porzeczkowa. Kolejność i zakres odtworzeń uwarunkowany jest potrzebą
przejazdów i organizacją ruchu przy budowie kanalizacji.
Drogi i ulice które będą w znacznym stopniu eksploatowane przez sprzęt ciężki i samochody
ciężarowe będą odtwarzane w dalszej kolejności. Do tego czasu, jak większość ulic, wykonywane będą uzupełnienia umożliwiające ich
przejezdność.

Jaka powinna być gmina?

INFORMACJE UMIG

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2012-2022 zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzez
zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej www.pobiedziska.pl. W dniu 23.08.br o godz.15.30 (UMIG - sala sesyjna)
wykonawca dokumentu firma DGA S.A, przedstawi projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2012-2022.
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Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Dotychczas przeprowadzono badania ankietowe na etapie opracowywania diagnozy
oraz podczas ustalania Kart Informacyjnych Zadań Strategicznych. Serdecznie dziękujemy za przesyłane informacje drogą elektroniczną
oraz złożone ankiety. Mieszkańcy Gminy Pobiedziska dzielili się pomysłami oraz spostrzeżeniami w odpowiedzi na pytania "Jaka
powinna być gmina Pobiedziska? - Jak powinny rozwijać się Pobiedziska pod względem: mieszkaniowym (otwarcie dla nowych
mieszkańców), gospodarczym (rozwój przemysłu, usług, rolnictwa), turystycznym (sport, wypoczynek i rekreacja)" oraz "Moja
propozycja na projekty, (obiekty, inwestycje) lub usługi (z różnych dziedzin, np. turystyki, sportu, kultury itd.), których brakuje w gminie, a
które byłyby dobrym pomysłem na rozwój Pobiedzisk". Podczas prac nad nową strategią, w warsztatach, uczestniczyli m.in. pracownicy
urzędu, radni, radni powiatowi, sołtysi, przewodniczący rady osiedla, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele
instytucji: Komisariatu Policji, Urzędu Miasta Poznania, LGD "Światowid", ZM "Puszcza Zielonka", Miejsko-Gminnego Oddziału Związku
OSP w Pobiedziskach, jednostek podległych oraz placówek oświatowych.

Dlaczego szkoła nie cieszy się zaufaniem?

“Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”
Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń (10 osób, w tym 9 z terenu gminy Pobiedziska)
do Liceum Ogólnokształcącego w Pobiedziskach Letnisku, dyrekcja szkoły i grono
pedagogiczne zadecydowało, że klasa pierwsza w roku szkolnym 2012/2013 nie zostanie
utworzona.
Szkoła zgodnie z kalendarzem rekrutacji ogłosiła nabór uczniów do klasy I
humanistyczno - językowej, przyrodniczo - informatycznej oraz proponowała kandydatom
zajęcia w profilu mundurowo- sportowym. Mimo podjęcia wielu działań ze strony dyrekcji,
dużego zaangażowania nauczycieli oraz włączeniu się w proces naboru placówek
gimnazjalnych Gminy Pobiedziska, rekrutacja przebiegła niepomyślnie. Z przykrością stwierdzamy, że na przeszło 200 absolwentów
pobiedziskich gimnazjów, tak niewielka liczba uczniów wybrała szkołę na Letnisku. Tworząc liceum na terenie gminy mieliśmy nadzieję,
że ułatwimy młodym ludziom dostęp do kształcenia. Szkoła położona jest blisko miejsca zamieszkania ucznia, z możliwością dojazdu
rowerem lub środkami komunikacji publicznej. Nie obciąża zbytnio budżetu rodzinnego, m.in. z tytułu niskich kosztów dojazdu i braku
konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków. Plan lekcji dostosowany jest do możliwości dojazdu uczniów do szkoły, a nauka
odbywa się w systemie jednozmianowym.
Należy również wspomnieć o profesjonalizmie w kształceniu, który przez lata potwierdzony jest wysokimi wskaźnikami zdawalności na
egzaminie maturalnym. A więc dlaczego szkoła nie cieszy się zaufaniem? Wszystkim nam zależy na tym, aby na terenie gminy działała
publiczna szkoła średnia, dla środowiska lokalnego to forma wyrównywania szans edukacyjnych dla całej młodzieży, a dla miasta prestiż.
Apelujemy do tegorocznych trzecioklasistów gimnazjum, aby przy wyborze szkoły średniej zastanowili się, czy nie warto podjąć nauki w
pobiedziskim liceum.
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Prace remontowe w placówkach oświatowych
Wszystkie zadania zakończone będą w sierpniu, aby początek roku szkolnego zaskoczył uczniów
zmianami wpływającymi na ich bezpieczeństwo i wygodę.
Dzięki podjętym działaniom i poniesionym ogromnym nakładom finansowym, w ostatnich latach zdecydowanej poprawie
uległa baza gminnych placówek oświatowych . Mając jednak ciągle na uwadze poprawę warunków nauczania i bezpieczeństwa
w okresie wakacyjnym prawie we wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzono szereg remontów.
W Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie zakończono
remont chodnika przed głównym wejściem do budynku. Obecnie trwa remont łazienek na parterze. W związku z próbami włamań będzie
zainstalowany monitoring wizyjny.
Na terenie Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i
Przedszkole w Biskupicach wykonano remont dachu łącznika
między budynkiem szkoły i przedszkola, remont sali
komputerowej, malowanie sali przedszkolnej oraz korytarza w
budynku przedszkola oraz holu szkoły.
Prace trwają również w Zespole Szkół w Jerzykowie m.in.
malowanie sal oraz korytarzy, ułożenie wykładziny
przemysłowej w klasach oraz zagospodarowanie terenu wokół
szkoły, na którym zostaną ustawione m.in. trzy ławki z herbami
gmin partnerskich w ramach realizowanego projektu
współpracy międzynarodowej młodzieży "Eau-wasser-woda".

W chwili obecnej na terenie Zespołu Szkół w Pobiedziskach
przeprowadzane są kompleksowe remonty dwóch pomieszczeń.
W zakres wykonywanych prac wchodzi wymiana centralnego
ogrzewania, oświetlenia, wykładzin, drzwi, przygotowanie
instalacji pod urządzenia multimedialne oraz malowanie.
Zostaną również podjęte prace związane z odświeżeniem kilku
pomieszczeń w pierwszym starym budynku "wejście A " remont
schodów wejściowych do budynku głównego oraz wymianę
ogrodzenia przy ulicy W. Jagiełły od strony ośrodka zdrowia
(budynek do którego uczęszczają dzieci klas I) .
Szkoła Podstawowa w Węglewie przystępuje do prac
remontowych: wymiany podłogi w jednej sali lekcyjnej,
malowania korytarzy i sali przedszkolnej oraz sanitariatów.
Remont Przedszkola w Pomarzanowicach
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska od 1
września br. w Pomarzanowicach zostanie uruchomione nowe
przedszkole, które będzie miało swoją siedzibę w budynku
Szkoły Podstawowej. Będzie to placówka publiczna prowadzona
przez Gminę Pobiedziska dla 95 dzieci, w czterech oddziałach.
Przedszkole posiada jeszcze 10 wolnych miejsc (dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 8153 423).
Obecnie trwa remont wnętrza (lewe skrzydło) z przeznaczeniem
na 2 oddziały, świetlicę, sanitariaty, wc dla personelu z
pomieszczeniem gospodarczym, magazynem, schowkiem,
korytarzem, szatnią, klatką schodową i wiatrołapem oraz
wykonywany jest komplet robót budowlanych, budowlanowykończeniowych, dostosowawczych, koniecznych do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie: instalacji wodociągowej,
co., kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej.
Wykonawca Firma ARBUD Arkadiusz Graczyk, wartość podpisanej umowy za Etap I (wykonanie projektu) -13.530,00zł brutto i Etap II
(wykonanie prac remontowych) - 202.381,10 zł brutto.

INFORMACJE UMIG

W Przedszkolu "Wesołe Skrzaty" rozpoczęto wymianę
instalacji elektrycznej, trwa cyklinowanie i lakierowanie podłóg
na dolnej kondygnacji budynku oraz malowanie sal. Wszystkie
te prace wykonywane są z myślą i troską o naszych
najmłodszych.
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Gmina przyjazna dzieciom
Od lipca rozpoczęliśmy nową akcję
wręczania prezentów dla nowonarodzonych
mieszkańców naszej gminy.
W poniedziałek 2.07.2012 r. po raz pierwszy
podczas odebrania przez rodziców numeru PESEL
powitaliśmy nowonarodzonego mieszkańca Gminy
Pobiedziska prezentem w postaci body ozdobionego
haftem z logo Gminy Pobiedziska. Gratulujemy
szczęśliwym rodzicom Amelki.

Pobiedziska wysoko w rankingu

INFORMACJE UMIG

Pobiedziska zajęły 45 miejsce w złotej setce rankingu samorządów Rzeczpospolitej. Znaleźliśmy się na 3
miejscu w Wielkopolsce. To najlepszy wynik naszej gminy w historii tego prestiżowego rankingu.

8

Ranking samorządów dokonywany jest przez gazetę
Rzeczpospolita od 1998 roku. W pierwszych jego edycjach
wskaźniki Pobiedzisk nie spełniały kryteriów
kwalifikacyjnych. Dziś możemy cieszyć się rosnącą z roku na
rok pozycją naszej gminy. Ranking rozpatrywany jest w
trzech kategoriach (miasta na prawach powiatu, gminy
miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie) i składa się z
dwóch etapów. Nad przebiegiem każdego z nich sprawuje
pieczę dziewięcioosobowa kapituła ekspertów, której
przewodniczy prof. Jerzy Buzek. Pierwszy etap przeszły w
tym roku gminy, które na podstawie danych z Ministerstwa
Finansów, najlepiej zarządzały swoim budżetem w latach
2008-2011 i jednocześnie najwięcej w tym czasie
inwestowały.
Do oceny punktowano następujące wskaźniki:

. dynamika wzrostu wydatków majątkowych
(pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w latach 2008-2011,
. wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego

mieszkańca, które w latach 2009-2011 wpłynęły na
rachunek budżetu gminy/miasta,
zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w
latach 2008-2011,
nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w
latach 2008-2011,
dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach
2008-2011,
relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu
zadłużenia w latach 2008-2011:
transport i łączność,
ochronę środowiska.
Pobiedziska znalazły się wśród 250 samorządów gmin
miejsko-wiejskich, które przeszły pierwszy etap. Drugi etap
był rozstrzygany na podstawie przeprowadzonych wśród
samorządów ankiet rozesłanych drogą pocztową.

.
.
.
..
.
.

Pytania dotyczyły:

. udziału

wydatków na realizację kontraktów z
organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w
latach 2008-2011,

. liczby złożonych wniosków o dofinansowanie
organizacji pozarządowych w latach 2008-2011,
. wydatków
mieszkaniowych w przeliczeniu na
.
.
.
.
.

jednego mieszkańca w latach 2008-2011,
wyników testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w
2011 i 2012 r.,
liczby nowych podmiotów gospodarczych
działających na terenie gminy w latach 2008-2011 w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
funkcjonowania urzędu w oparciu o metody wsparcia
zarządzania,
udziału wydatków na promocję gminy w wydatkach
ogółem w latach 2010-2011,
wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
przynależności do związków i stowarzyszeń
lokalnych.

Pobiedziska znalazły się w rankingu Rzeczpospolitej już
w zeszłym roku plasując się na 67 miejscu, dlatego w
tym roku kapituła analizowała i przyznawała punkty
przede wszystkim za ostatni rok. Ostatecznie
Pobiedziska zajęły 45 miejsce w kraju spośród blisko
850 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Przed naszą
gminą znalazły się jedynie dwa inne samorządy z
Wielkopolski - Kórnik oraz Środa Wielkopolska.
opracowano na podstawie "Ranking samorządów" w
Rzeczpospolita z 17 lipca 2012 nr 165, s.16
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Dnia 28 czerwca 2012r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska. Temat sesji: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na
lata 2012-2020 - finalizacja zadania
Przedstawiciel firny DGA Marcin Ługawiak poinformował, że w chwili obecnej są
przygotowywane Karty Informacyjne Zadań Strategicznych opracowywane w
oparciu o wyniki analiz ankietowych oraz wniosków z warsztatów strategicznych.
Najważniejsze zadania będą zapisane ogólnie, by zapewnić elastyczność działania.
Projekt Strategii zostanie opublikowany na stronie internetowej w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych, a następnie uchwalony na sesji Rady.
Podjęto uchwały w sprawach:

. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu
.
.
.
.
..
.
.
.

użytkowego, położonego w budynku nr 23 przy ulicy Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach zapisanego w księdze wieczystej lokalowej KW
PO1G/00038488/4 oraz udziału w wysokości 11330/71000 w prawie własności
nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej KW
PO1G/00028130/7,
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli
prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych
dotacji ,
podziału Gminy Pobiedziska na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów,
podziału Gminy Pobiedziska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i
numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
zmiany uchwały nr XIX/196/12 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26
kwietnia 2012 r. ,
zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat
nieruchomości gruntowej, położonej w Węglewie, gmina Pobiedziska.
zmiany uchwały nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29
marca 2012r.,
zmiany uchwały nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29

KALENDARIUM
Czerwiec 2012
Odbyły się posiedzenia Komisji:
18.06.2012r.
- Bezpieczeństwa - ocena stanu
kąpielisk i miejsc plażowania-wizje w
terenie,
19.06.2012r.
- Spraw Socjalnych - opiniowanie
wniosków o przydział lokalu
mieszkalnego,
20.06.2012r.
- Rolnictwa - Gminne Dni Polainformacja, sprawy bieżące
21.06.2012r.
- Rozwoju - projekt zagospodarowania
J. Małego, rozpatrywanie wniosków dot.
dzierżawy, sprawy bieżące, opiniowanie
projektów uchwał,
22.06.2012r.
- Rewizyjnej - rozpatrywanie skarg i
wniosków obywateli
25.06.2012r.
- Ochrony Środowiska - wizja kąpielisk i
miejsc plażowania, sprawy bieżące,
26.06.2012r.
- Oświaty i Kultury - informacja dot.
wypoczynku letniego,
27.06.2012r.
- Budżetu- opiniowanie projektów
uchwał,
28.06.2012r.
- XXII Sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska

Pobiedziska w Montfort sur Meu
Przedstawiciele samorządów województwa wielkopolskiego w dniach
9-17 lipca br. wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Francji
organizowanym przez WOKiSS w ramach obchodów 20 - lecia
współpracy Wielkopolski oraz Bretanii. Gminę Pobiedziska
reprezentowali: I. Tomaszewska-Kujawa- sekretarz gminy, A. Mańka dyrektor Zespołu Szkół w Jerzykowie oraz L. Pawlikowski- zastępca
dyrektora Zespołu Szkół w Pobiedziskach .
Podczas wizyty w merostwie Montfort sur Meu omówiono m.in.
wspólny projekt "eau-Wasser-woda" oraz sprawy przekształcenia umowy o
przyjaźni i współpracy (podpisana w 1992 roku) w umowę partnerstwa
pomiędzy gminami. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szeregu seminariów
tematycznych poświęconych na wymianę wzajemnych doświadczeń w
zakresie sposobu organizacji, przyszłości oraz tożsamości europejskiego
partnerstwa. Była to również okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem
m.in. obiektów sportowych, centrum ratownictwa oraz zakładu utylizacji
odpadów. W czasie wyjazdu polska delegacja spotkała się z przedstawicielami
Obwodu Winnickiego, M. Dorin - konsulem honorowym Polski, prezesem
Stowarzyszenia Bretania - Polska oraz D. Cueff - reprezentantem prezesa
Rady Regionalnej Bretanii. W dniu Święta Narodowego Francji, delegacja z
Pobiedzisk wraz z władzami miasta Montfort sur Meu złożyła wiązankę kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym ofiary I Wojny Światowej. W podziękowaniu
za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kontaktów polsko-francuskich
wręczono M. Riopel grafikę przedstawiającą pobiedziski Rynek. Już w sierpniu podczas Dożynek Gminnych odbędzie się oficjalna
wizyta władz Marktheidenfeld oraz Montfort sur Meu w Pobiedziskach.

INFORMACJE UMIG

Wieści z Rady
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Co dalej z budynkami Schroniska dla Nieletnich
Z dniem 1 lipca 2012 roku Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach zakończyło swoją działalność. Do końca wakacji
sfinalizowane zostaną prace likwidacyjne w jednostce.
Kim będą następni lokatorzy budynków należących do Skarbu Państwa? Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wystąpił z
pismem do Ministra Sprawiedliwości, w którym wyraził wolę przejęcia budynków. To z kolei odpowiedziało odmownie, sugerując w piśmie,
iż budynki po Schronisku dla Nieletnich zostaną przekazane na rzecz Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej, z przeznaczeniem na
utworzenie w Pobiedziskach Oddziału Zewnętrznego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

INFORMACJE UMIG

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), która została uruchomiona w celu umożliwienia dostępu do
usług przez Internet. ESP działa w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opracowanej przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (ówczesne MSWiA). Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta na
platformie ePUAP. Konto jest bezpłatne i można je założyć na stronie http://epuap.gov.pl. Wszystkie dokumenty elektroniczne
wysyłane na ESP Gminy Pobiedziska muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym: kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu poprzez ESP:
1. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF,
b. XLS,
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG , PNG
f. PDF
g. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)
2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Instrukcja uzyskania profilu zaufanego:
Krok I
Krok II
Krok III
Krok IV

Krok V
Krok VI

Wejście na stronę http://epuap.gov.pl.
Założenie konta jako osoba fizyczna (zarejestruj się - prawy górny róg na portalu).
Złożenie wniosku o nadanie Profilu Zaufanego (Moje konto -> Moje Profile Zaufane ->
Złóż wniosek).
Udanie się do Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, dowolnego urzędu
wojewódzkiego, urzędu skarbowego, oddziału ZUS lub konsulatu RP poza granicami
kraju w celu potwierdzenia Profilu Zaufania przez urzędnika państwowego (wymaga
stawiennictwa osobistego, tylko raz by potwierdzić tożsamość danej osoby, należy
wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport).
Urzędnik państwowy potwierdza tożsamość oraz nadaje Profil Zaufania.
Obywatel może załatwiać sprawy w urzędach przy pomocy Profilu Zaufanego przez
Internet. Profil Zaufany nadawany jest na 3 lat a i można przedłużyć jego ważność bez
kolejnej wizyty w Punkcie Potwierdzania, jeśli przedłuży się jego ważność przy pomocy
platformy ePUAP przed upływem ważności profilu.

Ponadto informujemy, iż w najbliższym czasie zostaną uruchomione następujące usługi dostępne na ePUAPie, tj.:
a)
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium
b)
Uzyskanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
c)
Nadanie numeru domu
d)
Podanie wielkości posiadanych hektarów z ewidencji podatkowej
e)
Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
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Katalog usług na ePUAPie będzie sukcesywnie rozszerzany.
Projekt "Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet 5. Dobre Rządzenie; Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
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***
BIEDRONKA OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO: MAGAZYNIER
Miejsce pracy: Kostrzyn
Wymagania:
gotowość do pracy w systemie
zmianowym,uprawnienia na wózki
jezdniowe oraz aktualne badania sanitarno
epi dem i ol ogi c z ne m i l e wi dz i ane,
dokładność, rzetelność,odpowiedzialność,
dobra organizacja pracy własnej,
podzielność uwagi,silna motywacja do
pracy i nastawienie na działanie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26
sierpnia 2012 r. na adres Jeronimo
Martins Polska, ul. Żniwna 3, 62-025
Kostrzyn z dopiskiem "Magazynier
Kostrzyn", bądź drogą mailową na adres:
ewa_pawlak@jmpolska.com

***
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LIDER W POBIEDZISKACH
prowadzą nabór na rok szkolny
2012/2013
SZKOŁA POLICEALNA:
technik administracji
technik BHP
opiekun w domu pomocy społecznej
asystent osoby niepełnosprawnej
technik turystyki wiejskiej
(DAJE KWALIFIKACJE ROLNICZE)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie gimnazjum 3 lata
na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej 2 lata
Zebranie organizacyjne odbędzie się 06
września (czwartek) godz. 18:00
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
I DOKŁADNA INFORMACJA:
Pobiedziska
ul. Kostrzyńska 23
62-010 Pobiedziska
TEL. 61 817-71-42
www.cds-lider.com.pl

NIE nowotworom u dzieci
W porozumieniu z fundacją McDonalda w dniach 8-9 listopada 2012 roku w
Jerzykowie oraz w dniach 10-11 listopada 2012 roku w Pobiedziskach zapraszamy
dzieci na pokład specjalistycznego ambulansu medycznego, daru amerykańskiej
Fundacji RMHC dla polskiej fundacji.
Badaniami objęte są dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonają je radiolodzy na
co dzień przyjmujący w szpitalu pediatrycznym. W czasie badań lekarz dokonuje
kompleksowej oceny stanu tarczycy, węzłów chłonnych wewnątrz jamy brzusznej, a
u chłopców dodatkowo moszny. Rodzice otrzymają dodatkowe porady związane z
koniecznością wykonania innych specjalistycznych badań i dalszej diagnostyki.
Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda ma długość 12 m i oferuje dwa
gabinety lekarskie służące do ultrasonograficznych badań przesiewowych małych
dzieci. Koordynatorem badań w Jerzykowie będzie Monika Stasiak z Fundacji Zawsze
Razem. Natomiast w Pobiedziskach Maria Jankowska z UMiG w Pobiedziskach. W
sprawie zapisów dzieci na badania będziemy informować państwa w miesiącu
wrześniu.

***
Bezpłatna mammografia
Badania dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie
korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ odbędą się w dniu
14 września br. Mammobus stanie przy OSP (strażnica) ul. Tysiąclecia w
Pobiedziskach.
Badania wykonuje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań. Rejestracja na badania od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo-15.oo pod tel. 61 855 75 28; 61 851 30 77;
800 160 168

***

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej
Dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. i o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2012 r. do 31
października 2013 r.
Od 6 sierpnia 2012 r. wydawane są druki wniosków dotyczące ustalenia
uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 3 września 2012 r.
Będą wydawane druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń
rodzinnch. Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i
świadczeń rodzinnych nastąpi w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane
w 2011 r.
Zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych w 2011 r. wydawane są przez
właściwe dla miejsca zamieszkania Urzędy Skarbowe. Osoby ubiegające się o
świadczenia rodzinne i pełnoletni członkowie rodziny (wszyscy bez względu na fakt
czy pozostają w zatrudnieniu i czy osiągają dochody, a także pełnoletnie dzieci uczące
się, studiujące lub pracujące) mogą zwracać się do Urzędów Skarbowych o wydanie
stosownych zaświadczeń.
Wnioski z kompletem dokumentów można składać począwszy od 6 sierpnia
2012 r. (Fundusz alimentacyjny) i od 3 września 2012 r. (świadczenia rodzinne) w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26. Druki
wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej czynny:
Poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00.
Ponadto informujemy, że osoby, którym przyznano w miesiącu wrześniu 2012 r.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatek z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem
zamieszkania zobowiązane są do dostarczenia zaświadzczenia o
kontynuowaniu przez dziecko nauki w takiej szkole w terminie od 3 września do
14 września 2012 r. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia w terminie
dodatki te nie zostaną wypłacone.

OGŁOSZENIA

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
informuje, że z uwagi na pojawiające się
dzikie wysypiska odpadów oraz
powtarzające się sytuacje podrzucania
odpadów zmieszanych pod pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów, została
zawarta umowa z Biurem Ochrony na
monitoring wszystkich miejsc, gdzie
znajdują się dzikie wysypiska odpadów.
Nagrania z kamer zostały przesłane na
Komisariat Policji w Pobiedziskach w celu
zastosowania wobec sprawców zdarzeń
stosownych sankcji prawnych.
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Wychowanie przez teatr
Wychowanie przez teatr Kadra szkoły dba o integrację uczniów oraz propaguje działania na rzecz społeczności
lokalnej i do tej pory szkoła dwukrotnie włączyła się w realizację projektów wolontariatu pracowniczego KP. Tym razem została
beneficjentem projektu "Wychowanie przez teatr". Scena znajdująca się w auli szkoły pozwala występującym na niej dzieciom
poczuć się wyjątkowo - są zauważone, docenione, obcują ze sztuką, rozwijają się, odkrywają swoje talenty, przełamują
nieśmiałość oraz pokonują tremę.

EDUKACJA

W minionym roku z funduszy Rady Rodziców udało się zakupić nagłośnienie. W związku z tym, że ograniczone środki
finansowe nie pozwalają na podjęcie kolejnych działań, "Ekipa nie tylko od święta" - wolontariuszy z Kompanii Piwowarskiej SA zgłosiła
projekt i pozyskała fundusze na doposażenie sceny. W czerwcu uczniowie klasy III przedstawili nagrodzoną I miejscem na tegorocznych
konfrontacjach teatrów dziecięcych "Wojciechy", adaptację "Rzepki" J. Tuwima. Na widowni zasiedli także podopieczni pobiedziskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Po spektaklu dzieci, młodzież niepełnosprawna wraz z wolontariuszami
KP SA uczestniczyli we wspólnej zabawie plastyczno-muzycznej z rówieśnikami z zespołu szkół. Wyjątkowość przedsięwzięcia polega
na tym, że połączono działanie społeczne pracowników - wolontariuszy Kompanii Piwowarskiej SA, finansowe i organizacyjne wsparcie
tej korporacyjnej firmy z działaniami publicznej szkoły na niwie edukacji kulturalnej i emocjonalnej dzieci oraz wsparto ideę integracji
niepełnosprawnych z rówieśnikami. To budujący przykład, że współpraca niesie pozytywne zmiany. Biznes, instytucja publiczna i
organizacja pozarządowa połączyły siły, by dać dzieciom radość.
Organizatorzy

“Wesołe Skrzaty” pożegnały przedszkole

12

W czerwcu na hali sportowo - widowiskowej w Z S w Pobiedziskach odbyła się uroczystość zakończenia roku
przedszkolnego, którą swoją obecnością zaszczyciły władze samorządowe, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy,
placówek oświatowych, kulturalnych na co dzień współpracujących z przedszkolem, jak również sponsorzy, przyjaciele i
rodziny naszych absolwentów.
Podsumowując projekt edukacyjny realizowany w ubiegłym roku szkolnym "Moja ojczyzna - Polska" dzieci wystąpiły w
przedstawieniu pt:. "Wesołe Skrzaty wędrują po Polsce", a towarzyszyło im hasło: "Każdy człowiek, duży, czy mały powinien znać swój
kraj cały. Wesołe Skrzaty w Polskę ruszają, do jej zwiedzania wszystkich zapraszają". Kolejne grupy (w tym roku było ich aż osiem- 189
dzieci) w przepięknych strojach poprzez wiersze, piosenki, tańce ukazywały bardzo licznie zebranej widowni regiony i miasta naszego
kraju, jego piękno, różnorodność i wyjątkowość. Przybyli goście mogli "przenieść" się w góry, nad morze, "zwiedzić" Kraków, Śląsk,
Warszawę, Toruń czy Kruszwicę.
opr. na podst. mat. J. Cieśla
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KSIĄŻKOBUS w Pobiedziskach
Jubileuszowy książkobus “Media Rodzina” wyjechał w tournee po 20 miastach
i miasteczkach, rozwożąc bibliotekom 20 palet książek z okazji 20 urodzin wydawnictwa.
Książki przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Szczególny autobus, przygotowany
wspólnie z fundacją "Cała Polska czyta dzieciom" w dniu 20 czerwca odwiedził
Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach. Jego zadaniem jest nie tylko transport
książek, ale i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzieci miały okazję
zwiedzić autobus oraz posłuchać bajek w wykonaniu Pana Kuleczki.

Klasa sportowa o profilu piłki siatkowej
sposobem na rekreację i rozwój pobiedziskiej młodzieży
Zespół Szkół w Pobiedziskach to placówka, w której utylitarną rolę sportu doceniają pedagodzy od pokoleń. Jedną z
dyscyplin , która w ostatnich latach intensywnie rozwija się w gminie jest piłka siatkowa. Od kilku lat w siatkówkę w
Pobiedziskach może pograć każdy, bez względu na wiek. Funkcjonująca od pięciu lat Pobiedziska Amatorska Liga Piłki
Siatkowej rozwija się harmonijnie, zrzeszając co roku w rozgrywkach ponad 10 zespołów amatorskich, a od momentu oddania
nowej hali przy Zespole Szkół w Pobiedziskach dysponuje nowoczesnym zapleczem sportowym.

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2012/2013
w gminnych placówkach oświatowych

EDUKACJA

W 2010 roku z inicjatywy grupy sympatyków siatkówki z terenu Pobiedzisk powstał Uczniowski Klub Sportowy “Pobiedziska”,
któryma na celu organizowanie zajęć dla uczniów i mieszkańców gminy rozwijających i propagujących piłkę siatkową. Z inicjatywy
nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Pobiedziskach w roku 2010 powstała pierwsza w szkole klasa sportowa o profilu
piłki siatkowej. UKS “Pobiedziska” jest członkiem zrzeszonym w strukturach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, a nasi młodzi
zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek.
Klub rozwija swoją działalność wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców naszej gminy.
W roku szkolnym 2012/2013 przy wsparciu dyrektora Zespołu Szkół w Pobiedziskach i władz gminy uruchomiono kolejną
klasę sportową o profilu piłki siatkowej, w której swoje umiejętności będą doskonalić głównie dziewczęta z gimnazjum. Skład osobowy
klasy w tym roku uzupełnią młodzi adepci piłki nożnej.

Zespół Szkół w Pobiedziskach - dla wszystkich uczniów - godz. 9.00
Zespół Szkół Jerzykowo - dla wszystkich uczniów - godz. 9.00
Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku - dla wszystkich uczniów - godz. 10.00
Szkoła Podstawowa w Węglewie - Szkoła Podstawowa - godz. 8.45
Zespół Szkół we Wronczynie - dla wszystkich uczniów - godz. 9.00
Zespół szkół - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach - dla wszystkich uczniów - godz. 9.00
Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach
Grupa 3 i 4 latki- godz. 10.00
Grupa 5 i 6 latki - godz. 11.00
Pomarzanowice
Przedszkole - godz. 10.00

13
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80 lat OSP w Biskupicach
6 października 2012r. Ochotnicza Straż Pożarna w
Biskupiach będzie obchodziła swoje 80-lecie oraz
wejdzie do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Obchody jubileuszu rozpoczną się o godz. 10:00 Mszą
św. w Kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy w
Biskupicach, po której planowane jest przejście pod
Strażnicę OSP gdzie odbędzie się apel. Uroczystość
uświetni występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Mieściska.
Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach powstała w
1932r. Jej założycielami byli m.in. Wiktor Nowak,
Władysław Cieślak, Stanisław Gendaszyk, Tomasz
Mrówczyński, Czesław Papajewski, Michał Bela,
Franciszek Sękowski. Jednostka skupia w swoich szeregach 21 czynnych członków. Strażacy ochotnicy w 2011 r. brali udział w 121
interwencjach, w tym: 68 miejscowych zagrożeniach, 50 pożarach, 3 wyjazdach do alarmów fałszywych. 6 osób przeszkolonych jest w
zakresie udzielania pierwszej pomocy. Funkcję prezesa OSP pełni Krzysztof Słupski, a naczelnikiem jest Andrzej Pomian.

BEZPIECZEŃSTWO

II miejsce na zawodach Obrony Cywilnej
W czerwcu. podczas Powiatowych Zawodów Sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty
Poznańskiego, które odbyły się na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie - drużyna z Gminy Pobiedziska zajęła II miejsce,
pokonując 11 innych drużyn z terenu powiatu poznańskiego.
Reprezentacja Pobiedzisk wystartowała w składzie: A. Koralewski, R. Godek, R. Sutkowski, D.Sutkowski, H. Cichosz i A.
Jabłoński. Do pokonania mieli tor przeszkód, który obejmował zadania: gaszenie miejscowego źródła ognia, zakładanie odzieży
ochronnej (3 zawodników w masce przeciwgazowej typu SzM-41 M oraz lekkiej odzieży ochronnej typu L - 2), budowa zapory z worków,
odgruzowywanie poszkodowanych, wydobycie rannych z zagruzowanego budynku i przygotowanie ich do przeniesienia oraz transport
do miejsca udzielenia pierwszej pomocy medycznej, udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym. Warto dodać, że w
poprzednich latach nasza drużyna zajęła trzykrotnie miejsce I i dwukrotnie miejsce II. Nagrody wręczył P. Kurosz - Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
W urzędzie zwycięzcom podziękował burmistrz M. Podsada.

Wandalizm

14

Kilkakrotnie na łamach Biuletynu Pobiedziskiego informowaliśmy Państwa o nasilających się dewastacjach mienia
publicznego, prosiliśmy o reakcję na przypadki wandalizmu i współpracę z Komisariatem Policji w Pobiedziskach. Niestety
wielokrotnie brak jest reakcji na przypadki wandalizmu - uszkodzenia wiat przystankowych, znaków drogowych, oznaczeń
turystycznych czy powyrywanych koszy na śmieci.
Zdarzają się podpalenia zabetonowanych ławek nad J. Biezdruchowo (desperacja w przypadku braku możliwości ich
wyrwania przez sprawców?), powyrywane ławo-stoły, kradzieże włazów do studzienek kanalizacyjnych, ławek czy roślin nasadzonych
na skwerach. Art. 228 Kodeksu karnego: kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku podlega karze pozbawienia
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wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku. Poniżej przedstawimy kilka przykładów, które ukażą skalę wandalizmu na terenie naszej gminy. Są to kwoty, które
mogłyby być przeznaczone m.in. na zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych czy infrastrukturę drogową. Niestety są
wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków dewastacji. Widząc akt wandalizmu, nie reagując pamiętajmy, że
jego skutki będą opłacane z naszych wspólnych podatków.
- ul. Fabryczna: - połamanych ok. 10 szt. drzew (gat. jarzębina), koszt zakupu 50 zł./sztukę = 500 zł.
Koszt nasadzeń: 150 zł, łącznie kwota 650 zł.
- ul. Gajowa: - połamanych ok. 40 szt. drzew (gat. lipa krymska), koszt zakupu 18 zł./sztukę = 720 zł.
koszt nasadzeń: 600 zł, łącznie kwota 1.320 zł.
- spalone pojemniki do segregacji odpadów w latach 2011-2012: - ok. 6 szt. pojemników, koszt zakupu ok. 1.100 zł./ sztukę = 6.600 zł.
- remont zniszczonych wiat przystankowych, to koszt 36.000 zł. W/w kwota starczyłaby na zakup 12 nowych wiat przystankowych
( 1 szt. ok. 3.000 zł).
Prosimy o informowanie o takich zdarzeniach pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska - tel. 61 8977-135, 61 8977-175
(w godzinach pracy urzędu) lub całodobowo Policję - tel. alarmowy 997.
Dzięki Państwa sygnałom sprawniej będzie można reagować. Będzie bezpieczniej i zyska estetyka naszego otoczenia.
Zdjęcia pozostawiamy bez komentarza...

ROLNICTWO

Pszczelarze z terenu gminy Pobiedziska z
dumą mogą poinformować, że są zrzeszeni w
Kole Pszczelarzy już 50 lat, a stało się to
dokładnie 1 kwietnia 1962 roku. Pierwszym
prezesem Koła, skupiającym 13 pszczelarzy
został nauczyciel ze SP w Węglewie Józef
Wieczorek, który pełnił tą funkcję do 1973
roku.
Pszczelarze uczestniczą w kursach
doszkalających i pokazach, działają aktywnie na
rzecz społeczności lokalnej, a także uczestniczą
w różnych akcjach o zasięgu krajowym , m.in.:
zbiórka miodu dla dzieci z Domów Dziecka,
budowa "Domu Pszczelarza" w Kamiannej czy
budowa pomnika ks. dr Jana Dzierżonia w
Kluczborku.
Koło Pszczelarzy intensywnie prowadzi
również szkolenia dla rolników i swoich
członków na temat: “Funkcjonowania pszczoły w
przyrodzie i jej znaczenia w rolnictwie”. Od roku 1998 do chwili obecnej funkcję prezesa piastuje Aleksander Frąckowiak, dla którego
pszczelarstwo stało się zawodowa pasją, którą stara się przenieść na wszystkich członków koła. Z dużą skutecznością zachęca
pszczelarzy do uczestnictwa w wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach, czego owocem są tytuły "Mistrza Pszczelarstwa" zdobyte
przez 6 członków. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim w Poznaniu pszczelarze mają dostęp do
biuletynów, zapewnione uczestnictwo w szkoleniach i wykładach naukowych. Kołoprężnie współpracuje z Gminą Pobiedziska,
uczestnicząc w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Obecnie Koło Pszczelarzy w Pobiedziskach skupia 20 członków
posiadających 730 pni pszczelich.
Z racji zależnego od siebie funkcjonowania rolnictwa i pszczelarstwa połączyliśmy obchody Jubileuszu 50-lecia założenia Koła
Pszczelarzy z rolniczym świętem plonów, uroczystość przybrała nazwę "Gminne święto plonów i miodu Jerzykowo 2012".
M. Jankowska

BEZPIECZEŃSTWO

Jubileusz 50-lecia utworzenia Koła Pszczelarzy
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Pobiedziska kultura
Na zaproszenie Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Związku Chórów I Orkiestr , który w br. obchodzi
120 - lecie swojej działalności wystąpiły pobiedziskie
zespoły. Na poznańskim Starym Rynku oraz w Parku Wilsona
swój bogaty dorobek artystyczny zaprezentowały działające przy
OK w Pobiedziskach Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" wraz z
kapelą oraz Chór Melodia. Warto wspomnieć, że chóralistyka w
Pobiedziskach działa od 1904 r., kiedy powstał chór im.
Bolesława Dębińskiego, a po nim od 1999 r. rozpoczął
działalność chór Melodia. Niedawno swoje 40-lecie obchodził
Zespół Pieśni i Tańca “Wiwaty”, natomiast w tym roku
Pobiedziska Orkiestra Dęta świętować będzie jubileusz 65 lecia
swojego istnienia.

Noc Świętojańska w Pobiedziskach!
26 czerwca po zorganizowanym przez władze gminy
koncercie poznańskiego rapera Mezo Ośrodek Kultury
przygotował widowisko "Noc Świętojańska".
O zmroku na estradzie na Targowisku Miejskim nad
jeziorem Małe pojawił się Zespół Pieśni i Tańca "WIWATY", który
w oparciu o teksty Jana Kochanowskiego zainscenizował
wpisany w polską tradycję obrzęd. Finałem widowiska było
puszczanie na wodzie wianków przez dziewczęta ubrane w
barwne ludowe stroje.

***

Wieczór z Teatrem Ruchu
- zakończenie tegorocznego sezonu teatralnego

KULTURA

W czerwcu odbył się "WIECZÓR z TEATREM RUCHU", który
zakończył tegoroczny sezon teatralny w Ośrodku Kultury w
Pobiedziskach.
Na imprezie zaprezentowały się wszystkie grupy
Teatru Ruchu. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki w
spektaklu pt. "Królewną być", grupa średnia zaprezentowała
spektakl pt. "Magiczny dotyk", a młodzież wraz z dziewczynkami
z grupy średniej spektakl "Szach Mat".
Wystąpiły również panie w Impresjach Tanecznych wraz ze
swoją trenerką Moniką Leśko-Mikołajczyk twórcą wszystkich
spektakli.

8 sierpnia na boisku w Latalicach spotkali się mieszkańcy
wsi Latalice i Węglewo, aby razem ze swoimi pociechami
wziąć udział w zorganizowanych tam grach i zabawach.

***

Festyn w Kociałkowej Górce

***

Zakręcone Koło Fortuny
23 czerwca do sali
widowiskowej Ośrodka
Kultury w Pobiedziskach
przybyły dzieci z
Kociałkowej Górki,
Gołunia, Wagowa i
Pobiedzisk, które zabawiał
aktor Marek Cyris.
Najodważniejsze maluchy
mogły wejść na scenę i
wygrać nagrody w
zakręconym Kole Fortuny.
Zabawny spektakl zapewne
na długo pozostanie w
pamięci przybyłych dzieci.
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***

Zabawy w Latalicach

W sobotę 7 lipca mieszkańcy Kociałkowej Górki spotkali się
na boisku gdzie odbył się Piknik Country.
Imprezę rozpoczął mecz piłkarski. Następnie swoje
umiejętności zaprezentowali strażacy z OSP. Odbywały się
również konkursy dla dzieci. O godz. 18:00 na scenie wystąpił
zespół "Country Spiders Group". Usłyszeliśmy amerykańskie i
polskie standardy muzyki country. Festyn zakończył się
dyskoteką.
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“DLA CIEBIE MAMO”

Wystawa J. Zycha
30 lipca w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w
Pobiedziskach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
fotograficznej p. Jerzego Zycha "Ptaki, zwierzęta naszych
pól i lasów".
Oprócz pięknych fotografii podziwiać można było
liczne trofea myśliwskie. Pomysłodawca wystawy Stanisław
Lewandowski opowiadał o pracy koła łowieckiego, zasadach
którymi kierują się ekosystemy oraz współpracy myśliwych.

Po wojażach we Francji Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty"
rozpoczął przygotowania do udziału w VII
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Podlaskie
Spotkania".
Formuła imprezy zakładała organizację 6 koncertów
codziennie w innej miejscowości Podlasia, stąd też Wiwaty
przygotowały na ten wyjazd aż 6 układów tanecznych i 6
kompletów strojów. Otwarcie festiwalu odbyło się z udziałem
władz samorządowych w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w
Korycinach, gdzie zaprezentowały się uczestniczące w
spotkaniach zespoły z Serbii, Bośni i Hercegowiny, Łotwy,
Czech i Polski. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę festiwalową,
a zespół pamiątkową plakietkę. Drugiego dnia festiwalu odbył
się koncert w miejscowości Boćki połączony z jubileuszem
Zespołu "Klekociaki". Kolejne występy to przemarsz
korowodem ulicami Bielska Podlaskiego do amfiteatru, gdzie
Wiwaty zatańczyły krakowiaka i tańce rzeszowskie, następnie
koncert w Wysokiem Mazowieckiem i kolejny korowód w

KULTURA

***

Pracowite lato “Wiwatów”

Ciechanowcu. Ostatni dzień festiwalu rozpoczął się Mszą Św. w
Sanktuarium Matki Bożej w Hodyszewie, gdzie każdy zespół
zaprezentował pieśń religijną swojego kraju. Polskie zespoły
zaśpiewały "Czarną Madonnę". Następnie barwnym
korowodem przemaszerowano na stadion w Brańsku, gdzie
odbył się II Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych "Folklor na Bank" oraz Koncert Galowy
Festiwalu. "Wiwaty" zaprezentowały Wielkopolskę w tańcach
szamotulskich. Po tygodniowej wspaniałej pogodzie nadeszła
burza i polonez oraz fajerwerki kończące "Podlaskie Spotkania"
odbyły się w deszczu. 6 festiwalowych dni upłynęło nie tylko na
występach, ale również na zwiedzaniu regionu. Członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" byli m.in. w Soborze Świętej
Trójcy w Hajnówce, Rezerwacie Pokazowym Żubrów w
Białowieży, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Twierdzy
Modlin oraz na basenie w Bielsku Podlaskim.
We wrześniu zapraszamy do Ośrodka Kultury na
wystawę fotograficzną z "Podlaskich Spotkań". Wcześniej na
żywo będzie można podziwiać występy Wiwatów na gminnych
Dożynkach w Jerzykowie 26 sierpnia.
Opracowano na podstawie materiału
A.Horbika

KONKURS F OTOGRAFICZNY
. .
ejsce at rakcyjne
“ Pokaz, ze jest to mi,
ów!
kanców jak i turyst
esz
mi
la
d
o
ówn
zar

Warunki techniczne:

Wszystkie informacje o konkursie fotograficznym
“POBIEDZISKA - MIEJSCE Z KLIMATEM, WSPOMNIENIE Z WAKACJI ”
wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.pobiedziska.pl.
Konkurs jest adresowany do osób, które amatorsko zajmują się fotografią.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 fotografii.
Zdjęcia w formacie JPG i nie większe niż 10 MB wraz z danymi kontaktowymi autora, należy wysłać na adres:
promocja@pobiedziska.pl z dopiskiem “KONKURS FOTOGRAFICZNY.

NAGRODY:
przewiduje się przyznanie nagród
dla autorów 5 najlepszych zdjęć

ORGANIZATOR KONKURSU:
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

TERMINARZ KONKURSU:

30.06.2012.
15.09.2012.

- początek konkursu

do

01.09.2012.

- wybór najlepszych zdjęć

- koniec przyjmowania
prac konkursowych

do

30.09.2012.

- przekazanie nagród
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"Folklores du Monde" w Saint Malo
Od kilku lat pomyślnie rozwija się współpraca trzech miast partnerskich: Marktheidenfeld (Niemcy), Montfort (Francja) i
Pobiedzisk w ramach wymiany młodzieży szkolnej oraz dziedzictwa kulturowego.
Dwa lata temu w Marktheidenfeld w Niemczech
"Wiwaty" koncertowały wspólnie z Cerkle Montfortais z
Montfort i Glasf'lder na jubileuszu 20- lecia współpracy
Marktheidenfeld i Montfort. Jubileusz 90-lecia działalności
artystycznej "Cerkle Montfortais" był okazją do ponownego
spotkania zespołów. Realizując projekt "Ochrona dziedzictwa
kulturowego przez działalność zespołów folklorystycznych z
miast partnerskich" wspartego przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej, "Wiwaty" miały okazję uczestniczyć we
wspólnych warsztatach i koncertach. Zespół gościł m.in. u
rodzin w Montfort, by wieczorem uczestniczyć w paradzie i

koncertować na jubileuszu "Cerkle Montfortais". "Wiwaty"
uczestniczyły również w XVII edycji Międzynarodowego
Festiwalu "Folklor Świata" w Saint Malo, gdzie występowały
zespoły m.in. z Trynidadu i Tobago, Paragwaju, Rosji,
Rumunii, Kuby, Turcji oraz cztery zespoły bretońskie.
Terminowo festiwal wpisany był w światowe spotkania
żaglowców "Tall Ship Race", które przyciągają turystów z
całego świata. Zespół brał udział w paradzie, która przeszła
ulicami Starego Miasta Saint Malo. Defilowały załogi
żaglowców uczestniczących w "Tall Ship Race" przeplatane
zespołami folklorystycznymi uczestniczącymi w festiwalu.
"Wiwaty" za poloneza i tańce Krakowiaków Wschodnich
otrzymały gromkie brawa od wielotysięcznej widowni.

WYDARZENIA

KULTURA

Opracowano na podstawie materiału
A. Horbika

OŚRODEK KULTURY W POBIEDZISKACH WRAZ Z FUNDACJĄ MAŁY DOM KULTURY
zapraszają na

SOLOWY KONCERT

MARCINA MASECKIEGO
NA RYNKU W POBIEDZISKACH
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Niezwykłe obrazy

nieznanego autorstwa, które można na co dzień
podziwiać w Muzeum Narodowym we Wiedniu.
Przedstawiają one najstarsze znane nam panoramy
Pobiedzisk.
Pierwszy z widoków ukazuje miasto z południowozachodniego krańca (obecnie okolice ulicy Różanej,
Zawiłej). Duża część przedstawionych budynków na tym
obrazie nie dotrwała do dnia dzisiejszego. Na pierwszym
planie został namalowany kościół Objawień Matki Bożej,
który spłonął w 1814 roku. Patrząc w prawo widoczny
jest dach Sądu Grodzkiego. Budynek ten dotrwał do dnia
dzisiejszego, znajduje się przy południowej części rynku
miasta. Dalej w prawo widoczny jest budynek ratusza
miejskiego, który znajdował się na rynku a następnie
dostrzec możemy dach kościoła św. Ducha z wysoką
wieżą. Tuż za nią wyłania się sylwetka kościoła św. Michała.
Dwa ostatnie budynki na prawo to dom zarządcy ogrodów zamkowych - dzisiejszy teren Zespołu Szkół w Pobiedziskach oraz budynek
zarządcy folwarku plebańskiego.
Drugi z obrazów przedstawia widok na zamek królewski znajdujący się na wyspie jeziora Małe w Pobiedziskach oraz na most i
samborzę obronną znajdującą się na grobli międzyjeziornej, od strony Jeziora Dobra. Namalowano go od strony dzisiejszej okolicy ulic
Klasztornej i Półwiejskiej.

KULTURA

Trwają prace nad stworzeniem Wirtualnego Muzeum Pobiedzisk - strony internetowej o charakterze portalu, na którym będzie
można znaleźć opisy dotyczące historii naszej gminy oraz eksponaty, starodruki, archiwalia i pamiątki, które znajdują się w
zbiorach różnych muzeów, instytucji lub osób prywatnych.
W jednym miejscu zebrane zostaną dane, które
pozwolą zarówno badaczom i miłośnikom historii
regionu, jak i uczniom czy studentom znaleźć potrzebne
im informacje o gminie Pobiedziska. Na realizację
projektu Wirtualnego Muzeum Pobiedzisk Urzędowi
Miasta i Gminy w Pobiedziskach udało się uzyskać
dofinansowanie z Osi 4. Leader w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Już
rok temu zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców o
udostępnienie ich zbiorów w celu ich zdigitalizowania i
umieszczenia w naszym muzeum. Skopiowaliśmy
dzięki temu setki starych fotografii, pocztówek,
wydawnictw i pamiątek. Nasz apel skłonił również wiele
osób do poszukiwań w rodzinnych archiwach oraz w
innych ogólnodostępnych źródłach. Jednym z
najciekawszych znalezisk są dwa obrazy

Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka
Blisko 10 km spacer po malowniczych terenach Parku
Krajobrazowego Promno odbyli uczestnicy kolejnego spotkania
w ramach projektu "Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka".
Impreza odbyła się w niedzielne przedpołudnie 8 lipca.
By uczestniczyć w bezpłatnym treningu nordic walking z instruktorem,
wystarczyło wziąć własne kijki i stawić się na parkingu leśnym nad
jeziorem Brzostek, gdzie swój początek ma jeden z wyznaczonych w
tym roku pobiedziskich szlaków nordic walking.
W ramach projektu "Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka"
organizowane są w każdy weekend wakacji imprezy w kolejnych
gminach należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
a także wyjazdy autokarowe na Szlak Kościołów Drewnianych wokół
Puszczy Zielonka. Udział w każdej z imprez jest bezpłatny.

TURYSTYKA

Na podstawie opracowania K. Krygiera
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Spływ kajakowy
Deszcz nie zniechęcił uczestników kolejnego
spływu kajakowego zorganizowanego przez
Gminę Pobiedziska w niedzielę 29 lipca 2012 r.
7 z 10 załóg kajakowych stawiło się na
starcie nad jeziorem Biezdruchowo, gdzie przywitał ich
Paweł Śliwa-dyrektor Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który
opowiedział o ptactwie żyjącym na trasie szlaku
kajakowego Puszcza Zielonka. Uczestników imprezy
przewieziono autokarem nad jezioro StęszewskoKołatkowskie, gdzie nastąpiło wodowanie kajaków i
wbrew pogodowej aurze wszyscy wyruszyli w kierunku
pola biwakowego w Złotniczkach na spływ
malowniczymi jeziorami polodowcowymi gminy
Pobiedziska.

Odnawiamy szlaki rowerowe
Informujemy iż na terenie Puszczy Zielonka i okolic w
Gminach: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina,
Pobiedziska, Skoki i Swarzędz odnowione zostały
oznakowania Systemu Szlaków Rowerowych:
przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Poznaniu odnowione zostało
oznakowanie części Pierścienia Powiatowego na
odcinku od Kiekrza przez Biedrusko, Złotoryjsko,
Mściszewo, Murowaną Goślinę, Rakownię,
Zielonkę, Dąbrówkę Kościelną,Bednary,
Wronczyn, Promno, Górę do Kostrzyna,
w związku z wybudowaniem obwodnicy Murowanej
Gośliny skorygowane zostały oznakowania na
Małym Pierścieniu Rowerowym oraz szlakach R-6 i
R-7 oraz R-10, R-11 i R-12.
Łącznie odnowiono oznakowania na ponad 200 km szlaków.

.
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Spotkanie po latach
Spotkanie koleżeńskie po 60 latach zorganizowane dla rocznika
1951/1952 rozpoczęło się na Cmentarzu Parafialnym, gdzie
uczestnicy oddali hołd zmarłym kolegom i koleżankom. Z liczby 74
uczniów dwóch klas pozostało już tylko 30.
Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Zespole Szkół w
Pobiedziskach, gdzie "uczniowie" zostali przywitani przez dyrektora
Macieja Krzywdzińskiego. Mieli okazję zwiedzić wystawę "Szkoła
naszych rodziców, dziadków i pradziadków", która była doskonałym
wprowadzeniem do dalszej części spotkania pod hasłem "Czas
upływa, nas ubywa". Zwiedzili również szkołę, która obecnie jest
nowoczesną, rozbudowaną placówką oświatową oraz jak przed laty
zasiedli w szkolnych ławkach.
Po zwiedzeniu szkoły w Restauracji Piastowska uczestnicy zasiedli
przy wspólnym posiłku, gdzie Zenon Maciejewski, Mieczysław
Waligórski oraz Józef Woźniak przybliżyli im zmiany jakie ostatnio
zaszły w naszej gminie. Następne spotkanie organizatorzy Elżbieta
Zagalak - Janukiewicz, Dorota Walkowiak - Rasińska, Mieczysław
Waligórski, Jan Witkowski i Józef Wożniak planują w 2017, w 65
rocznicę ukończenia szkoły. Mają również nadzieję, że za pięć lat
przybędą wszyscy zaproszeni, ponieważ w tym roku było ich tylko 15.
opr. na podst. mat. J. Woźniaka
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100 lat z krewnymi z wyboru
Pani Helena Kędziora nie ma już nikogo z najbliższej rodziny, nie wyszła za mąż, nie ma dzieci, a jedyna siostra zmarła w
ubiegłym roku. Mieszka w Domu Pomocy Społecznej, ale swoje setne urodziny obchodziła w bardzo radosnej atmosferze z
ludźmi, o których można powiedzieć, że są rodziną z wyboru.

WYDARZENIA

Prawie całe swoje życie
spędziła w Pobiedziskach, była i
jest niezwykle pogodną, kochającą
ludzi kobietą. Zawsze życzliwa,
ciekawa świata, do dziś ogląda
mecze piłkarskie, oczytana i
niezwykle ciepła. To pewnie
spowodowało, że jej sąsiedzi z ul.
Kostrzyńskiej w Pobiedziskach,
wynajęli salę w miejscowej
restauracji i wyprawili wspaniałe
setne urodziny. Byłem na tym
spotkaniu. Wręczyłem w imieniu
Urzędu Stanu Cywilnego grafikę z
wizerunkiem pobiedziskiej fary.
Pani Helena długo ze mną rozmawiała. Powiedziała, że jest szczęśliwa dzięki
swojej rodzinie z wyboru. Wybór jak się okazało był po obu stronach. Dawni
sąsiedzi ze wzruszeniem opowiadali o tym, że pani Helena jest ich ciocią, nosiła
ich na rękach, kiedy byli dziećmi. Była kochana i kiedy po złamaniu nogi w
biodrze 6 lat temu musiała wyjechać do Domu Pomocy Społecznej, ponieważ
wymagała stałej opieki cały czas ją odwiedzamy. Ona czeka na nas i pamięta o
naszych imieninach- opowiadali, nie kryjąc wzruszenia. Zapytałem panią
Helenę, co robić, by dożyć 100 lat. Pytanie standardowe, ale odpowiedź
szczera. To samo przychodzi, nie ma co o tym za dużo myśleć. W miarę dbać o
zdrowie, interesować się światem i kochać ludzi - odpowiedziała swobodnie i
bez namysłu. Kocham te moje dzieci ( czyli sąsiadów) - dodała po chwili.
Umówiłem się z Jubilatką na kawę z okazji 101 urodzin. Patrząc na więzi z sąsiadami odczułem dumę z tego, że mieszkam w
Pobiedziskach. Właśnie dzięki tym wszystkim sąsiadom - przybranym krewnym pani Heleny.
I. Antkowiak

Aktywne Sołectwa
Na terenie Sołectwa Bociniec w Gołuniu zorganizowano imprezę dla dzieci i ich rodziców. Na maluchy czekało tutaj wiele
atrakcji, a nadmiar energii można było spożytkować uczestnicząc w wielu konkursach. Duże zaciekawienie wzbudziły pokazy
strażackie, które zaprezentowała OSP Pobiedziska oraz udzielanie pierwszej pomocy pod czujnym okiem J. Kabacińskiej.
Sołtys Adam Stołowski serdecznie dziękuje wszystkim za zaangażowanie, a sponsorom za pomoc finansową przy organizacji imprezy.
Tradycyjnie w Sołectwie Borowo-Młyn odbyły się po raz VII Biegi Przełajowe. W imprezie uczestniczyły 62 osoby - zarówno
dzieci, jak i dorośli. Zawodnicy startowali na różnych dystansach. Pierwsze miejsca zajęli: Kajetan Brzyński (50 m chłopców), Natalia
Wawrzyniak (50 m dziewczyn), Dominik Stokowski (100 m chłopców), Martyna Brzyńska (100 m dziewczyn),Jacek Walda (200 m
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chłopców), Weronika Stokoska (200m dziewczyn),Kevin Roth (700m chłopców), Elżbieta Podwójska (700m dziewczyn), Sylwia
Stokowska (1km pań), Tomasz Sołtysiak (4,2km panów), Iliana Jopek Lubik(4,2km pań). Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary, medale i
upominki. Na pozostałych zawodników czekały pamiątkowe medale i czekolady. Za pomoc w zorganizowaniu imprezy Sołtys Barbara
Widelicka serdecznie wszystkim dziękuje.

WYDARZENIA

80 lecie ZHP Pobiedziska
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W czerwcu Ośrodek ZHP Pobiedziska był organizatorem XXVII Zlotu Hufca Poznań - Rejon im. Szarych
Szeregów z okazji 80-lecia istnienia 6 Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego i 1 Drużyny
Harcerek im. Marii Konopnickiej w Pobiedziskach.
Patronat nad Zlotem objął burmistrz Michał Podsada, który po apelu inauguracyjnym przywitał
przybyłych gości. Ważnym punktem zlotu była gra terenowa na terenie Parku Krajobrazowego Promno oraz
pokaz ratownictwa przedmedycznego. Zadania, jakie należało wykonać podczas gry na punktach kontrolnych,
były związane z terenoznastwem, łącznością oraz wiedzą ogólno - harcerską, ale nie zabrakło też takich zadań
jak strzelanie z wiatrówki czy przechodzenie po moście linowym. W wyniku rywalizacji drużyn w zadaniach zlotowych ku naszej uciesze
drugie miejsce zajęła drużyna z naszego ośrodka tj. 33 Drużyna Harcerska z
Kociałkowej Górki prowadzona przez pwd. Michała Kowalskiego.
W zlocie brało udział 12 drużyn harcerskich m.in. z Lubonia, Nekli,
Swarzędza, Puszczykowa, Komornik, Buku, a także jako goście kilku skautów z
Niemiec.
Warto dodać, że w Ośrodku ZHP Pobiedziska prężnie działają trzy drużyny
harcerskie tj. 6 Drużyna Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego (ok. 18
osób) i 1 Drużyna Harcerek im. Marii Konopnickiej (ok. 15 osób) w Pobiedziskach
oraz 33 Drużyna Harcerska w Kociałkowej Górce (ok. 10 osób).
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August Kowalczyk był aktorem i reżyserem. W swej karierze zawodowej był również dyrektorem Teatru w
Częstochowie i Teatru Polskiego w Warszawie. Należał do pokolenia wielkich polskich aktorów minionego wieku.
Grywał najczęściej czarne charaktery. Jak sam mówił rola wójta w ,,Chłopach", generała austriackiego w
,,Janosiku", czy grane postaci w ,,Stawce większej niż życie" z pozoru sympatyczne na końcu też okazały się
szwarccharakterami. Mieliśmy jako mieszkańcy szczęście poznać go osobiście. Wystąpił w naszym mieście dwukrotnie.
Pierwszy raz jako gość w Laboratorium Karier przedstawił swój spektakl ,, 6804". Scenariusz tej gawędy napisało życie.
Jako dwudziestolatek trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Za kontakt z ludnością cywilną i przekazywanie żywności
współwięźniom skazany na podwójny wyrok kary śmierci. Uciekł z obozu podczas buntu Karnej Kompanii, 10 czerwca 1942
roku. Jednak nie życie w obozie było treścią tej niecodziennej Gawędy. Ono było tylko tłem. Spektakl mówił o bohaterskich
śląskich kobietach, które pomagały mu podczas ucieczki. Jego przesłaniem była wiara i szacunek do człowieka. Trzy
miesiące temu, 4 czerwca mimo choroby, udało się nam przygotować Augustowi Kowalczykowi benefis. Jak się okazało, był
to jego ostatni występ na scenie. Prawie pół tysiąca osób, głównie mieszkańców naszej gminy oklaskiwało jego monodram
"6804" . Trochę już słabszy głos, problem z samodzielnym chodzeniem jednak niezwykła pogoda ducha i siła woli
doprowadziły do tego, że dopełniła się misja tylu spotkań, jaki miał numer obozowy. Trwało to 30 lat. Od Japonii, przez
Niemcy, Włochy, Holandię, Ukrainę Stany Zjednoczone i tysiące polskich szkół i Ośrodków Kultury dawał świadectwo
niezwykłe. Ponad 2,3 mln młodych ludzi usłyszało niepowtarzalną lekcję historii. Przyjeżdżał do nas również na krótkie
pobyty. Chciał odpocząć, jednak nie do końca było to możliwe. Zawsze pojawiały się okazje do spotkań, więc mimo trudów
choroby uśmiechnięty spotykał się z
mieszkańcami. Tak budowała się bardzo
serdeczna więź z wieloma mieszkańcami
Pobiedzisk. Zachwycony ludźmi i naszą przyrodą
chciał przyjechać spędzić kilka dni wakacji
właśnie w naszej gminie. Niestety, to już nie
nastąpi. August Kowalczyk zmarł 29 lipca 2012
roku w oświęcimskim hospicjum, które budował
jako wotum dziękczynne za ocalenie. Jego
pragnieniem było, aby nikt nie musiał już cierpieć
będąc w sytuacji terminalnej. Marzył, aby ludzie
mogli godnie umierać. Właśnie w tym hospicjum
umarł wśród najbliższych. Był człowiekiem
mądrym, skromnym i bardzo serdecznym.
Pochowany został w Alei Zasłużonych na
warszawskich powązkach. Pozostanie w naszej
pamięci.
I. Antkowiak

WYDARZENIA

August Kowalczyk nie żyje. Był przyjacielem Pobiedzisk.
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Młodzież Huraganu bezkonkurencyjna!
Nie udało się czwarte podejście do powrotu na IV-ligowe boiska seniorom Huraganu. Czerwono-czarni
przez cały sezon ambitnie walczyli z drużynami zasilanymi nierzadko przez zawodników z Poznania i
okolic. Po 16. kolejce byliśmy nawet liderem i kiedy wydawało się, że nie powinniśmy dać wydrzeć
sobie zwycięstwa, przyszło kilka słabszych meczów, a wraz z nimi niespodziewane przegrane.
Zarząd i zawodnicy nie składają jednak broni. Już w połowie czerwca rozpoczęły się przygotowania do nowego
sezonu pod okiem K. Pancewicza, który zastąpił grającego trenera W. Watrasa.
"Stawiamy na swoich" - ta wprowadzana w życie od roku maksyma doczekała się oficjalnego logo, które
potwierdza ukierunkowanie na pracę z najmłodszymi chłopcami. To oni mają regularnie zasilać kadrę seniorów,
by z powodzeniem reprezentować naszą gminę.
Na potwierdzenie na uwagę zasługują wyniki naszej młodzieży. Efektownie przypieczętowała swoje pierwsze
miejsce w tabeli drużyna orlików, która pokonała przed własną publicznością OKSiR Witkowo aż 7:1. Łupem
bramkowym podzieli się kolejno Marcin Jesionkowski (2), Mateusz Kozłowski (2), Ryszard Wierzbiński,
Krzysztof Szafrański oraz Adam Ostajewski. Również na pierwszym miejscu ligowe zmagania zakończyli
młodzicy. W ostatnim meczu sezonu pokonali Piast Kobylnica 2:1, a obie bramki zdobył etatowy bramkarz
Bartosz Łaganowski, który tym razem zaprezentował swoje umiejętności w polu. Trampkarze z kolei nie dali
szans MKS Trzemeszno aplikując rywalom cztery gole, przy stracie zaledwie jednego. Bramki zdobywali
Patryk Bąkowski, Wojciech Tymczyszyn, Dawid Karpiński oraz Maurycy Szumiński. Na najwyższym stopniu
podium rundę zakończyli także juniorzy pewnie pokonując na wyjeździe Vitcovię Witkowo 3:1 po bramkach
Łukasza Piechockiego (2) oraz Macieja Szymkowiaka.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej zawsze aktualnej strony internetowej
www.huraganpobiedziska.pl.
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Rodzinny Piknik, turniej i ... nowy trener!
Aby godnie uczcić 75-lecie powstania klubu zarząd MGKS Huragan przygotował cykl imprez, które
towarzyszyć mają okrągłej rocznicy. W ostatnią sobotę czerwca, na Stadionie Miejskim odbył się
I Rodzinny Piknik Piłkarski, który rozpoczął się meczem Reprezentantów Ligi Kibiców Huraganu
Pobiedziska (RLKHP) z seniorskim zespołem HP. Mecz zakończył się wynikiem 7:4 dla piłkarzy a
zawodnikiem meczu został bramkarz kibiców, były piłkarz czerwono-czarnych Andrzej Osak.
Najmłodsi adepci futbolu w Pobiedziskach wraz z opiekunami brali udział w konkursach: żonglerki, rzutów karnych oraz miniturnieju "dwójek",
gdzie drużynę stanowił jeden rodzic wraz z dzieckiem. Wydarzeniem był też niecodzienny mecz, w którym najmłodsze dzieci zmierzyły się w sile
ok. 20. zawodników przeciwko dorosłej jedenastce Huraganu! Nie było niespodzianki… i młodzież pokonała dorosły Huragan aż 8:5!
14 lipca w ramach obchodów jubileuszu klubu prawie stu zawodników amatorów wzięło udział w turnieju piłki nożnej rozegranym na Orliku.
Dziesięć drużyn rywalizujących w dwóch grupach w efekcie wyłoniło półfinalistów. Najwięcej emocji było w grupie "A", w której do końca o awans
walczyły wszystkie zespoły. Ostatecznie jednak udało się to "Old Boys 2001" oraz drużynie "Oj Tam Oj Tam". W grupie "B" z kolei rządziła ekipa
Letniska, która wygrała wszystkie mecze. Tuż za nią uplasowali się "Gladiatorzy". Ostatecznie po półfinałach w walce o 3. lokatę od
"Gladiatorów" lepszy okazał się zespół "Oj Tam Oj Tam", a finał bezapelacyjnie wygrało Letnisko. Królem strzelców został Piotr Wala z Letniska,
najlepszym zawodnikiem Włodzimierz Watras z "Old Boys 2001", a bramkarzem Paweł Gierzycki z "Gilberth-Old Team". W czasie turnieju na
każdego uczestnika czekała grochówka zrobiona przez Hotel Bachus oraz słodkości przygotowane przez Sieć Cukierni Grzeczka.
Z czysto sportowych wydarzeń warto odnotować zmianę na stanowisku trenera I zespołu. Od 1 lipca został nim Krzysztof Pancewicz
posiadający tytuł trenera I klasy (UEFA A). Celem nowego szkoleniowca będzie oczywiście walka o najwyższe miejsca premiowane awansem do
IV ligi w nadchodzącym sezonie 2012/2013. Aspiracje rozbudzają wyniki meczów sparingowych. Huragan regularnie pokonuje IV-ligowych
rywali. W polu pozostał nawet III-ligowy Luboński KS 2:1.
P. Krawczyk
p.krawczyk1@wp.pl

Piknik Rodzinny
Na początku lipca na
przystani kajakowej dla
naszych kajakarzy i ich
najbliższych odbył się
kolejny piknik rodzinny
przygotowany przez
Zarząd UKS ZALEW i
rodziców.
Na pikniku
rodzice bliżej przyjrzeli się,
jak ich pociechy trenują i
przygotowują się do
zawodów. Spotkanie odbyło się przy grillu, kawie i cieście w miłej i wesołej atmosferze. Dzięki zaangażowaniu miłośników kajakarstwa,
wszyscy liczą na dalsze osiągnięcia zawodników.
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000
Zakład Komunalny
Pobiedziska
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018

W lipcu Biblioteka Publiczna przygotowała wiele atrakcji dla swoich czytelników. Dla dzieci
była to alternatywna forma spędzenia czasu wakacji w sposób aktywny. Zamiast
przesiadywać kolejne godziny przed komputerem, stawiali się często już przed czasem w
bibliotece, w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć.
I tak, w poniedziałki pod okiem artysty Ryszarda Białka powstawały prawdziwe dzieła
sztuki, których tematem przewodnim były pobiedziskie zabytki. Najpiękniejsze z nich są ozdobą
naszej czytelni i można je podziwiać pomiędzy regałami z książkami. We wtorki było najgłośniej.
Dzieci tworzyły grupy, które rywalizowały między sobą w grach planszowych. Największym
zainteresowaniem cieszyła się “Kolejka”, która opowiada o realiach życia codziennego w czasach
PRL. Dzieci tworzą w niej rodziny, które ustawiają się w kolejkach do sklepów, w których kupić
muszą towary z wylosowanej listy zakupów. Małym zawodnikom niewątpliwie udzieliły się emocje,
które przed laty towarzyszyły ich rodzicom w prawdziwych oczekiwaniach przed otwarciem sklepów
i tak, krzykom i przepychankom nie było końca. W środy czytelnia biblioteki zamieniała się w salę
kinową. Na ponadczasowe “Opowieści z Narni”i niemalże brakowało miejsc. Z różnorodnymi
technikami rękodzielniczymi dzieci, a wśród nich niejeden chłopiec, zmagały się w czwartki. Panie:
Danuta Stanuch, Maria Leśniewska i Katarzyna Pańczak-Pikos, cierpliwie tłumaczyły i pokazywały
dzieciom jak szyć i robić na drutach. Przez cztery kolejne spotkania mali adepci robótek wykonali
prześliczne zwierzątka i ozdoby. Niezwykłe zaangażowanie dzieci w wykonanie prac pokazało, że
właśnie takich zajęć brakuje im najbardziej i dlatego zajęcia z robótek wznowione zostaną po
wakacjach. Ciekawe zajęcia dla dzieci odbywały się także w bibliotekach w Biskupicach, w
Pobiedziskach - Letnisku i w Oddziale dla dzieci. Tematem przewodnim była powieść Juliusza
Verne'a “W 80 dni dookoła świata”. Poznawanie świata odbywało się śladami bohatera książki
Phileosa Phoga. Budowano między innymi piramidy, latawce, maski. W lipcu, w bibliotece w
Pobiedziskach rozpoczęły się także cykliczne Czwartkowe Spotkania, związane z literaturą,
poezją, historią, sztuką, kinem i podróżami. 5 lipca z Pracowni -Muzeum Józefa I.Kraszewskiego
przybył z prelekcją Krzysztof Klupp. W związku z obchodzonym właśnie rokiem Józefa
I.Kraszewskiego przedstawiona została jego twórczość i zdumiewająco ciekawe życie. W kolejne
dwa czwartki czytelnicy zamienili się w widzów i poznawali losy bohaterów książek w filmach
należących do klasyki. Na kilka dni przed 68. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 26
lipca, Marcin Podemski - historyk , w swojej prelekcji przedstawił dzieje tego wydarzenia.
Spotkania czwartkowe wznowione będą we wrześniu. Ich program pojawi się na naszej stronie
internetowej www.bibliotekapobiedziska.pl. W galerii można oglądać zdjęcia ze wszystkich
lipcowych zajęć i spotkań. W sierpniu zapraszamy dzieci na naukę i grę w szachy. Zajęcia
poprowadzi instruktor szachowy Michał Szymanderski. Zapraszamy do odwiedzania nowej
siedzibyBiblioteki na ul.Kostrzyńskiej 21, gdzie w czytelni można rozegrać partyjkę szachów czy też
korzystać z gier planszowych. Oprócz “Kolejki” są to m.in.” Mali powstańcy”, “Hobbit” czy “Na
Grunwald”.
www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl, promocja@pobiedziska.pl

Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa i
specjalistyczna opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne
Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka w Biskupicach
tel. 61 81 55 153
Apteka “Panaceum”
w Jerzykowie
tel. 61 81 55 153
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków
Nadrożno
tel. 515 062 829
Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 518 268 592
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji
w Pobiedziskach
tel. 61 84 13 040
kom. 784-112-067

BIBLIOTEKA

Lipiec w bibliotece

Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska
st.post. Rafał Hennig

tel. 519 064 539
Dzielnicowy - Rejon nr 2
tj. Pobiedziska
sierż. Piotr Pawlak

tel. 61 841 30 40
Dzielnicowy - Rejon nr 3
tj. północna część gminy Pobiedziska
st. sierż. Piotr Seidlitz

tel. 519 064 541
Dzielnicowy - Rejon nr 4

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: Studio Reklamy i Promocji J&S
ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
Nakład: 5680 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

tj. południowa część gminy Pobiedziska
sierż. sztab. Wiesław Wrona

tel. 61 841 30 40
Wypadki uliczne, zawały serca i zasłabnięcia
tel. 999
Pogotowie Ratunkowe
(karetka z lekarzem, od godz.18)
tel. 61 86 60 066
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
tel. 61 85 30 330
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23 Bieg Jagiełły - Półmaraton Pobiedziska

SPORT

455 biegaczy przebyło w sobotę 15 lipca 2012 r. trasę 23 Biegu Jagiełły, który
odbył się na liczącej 21,1 km trasie Pobiedziska - Kociałkowa Górka - Pobiedziska,
prowadzącej min. poprzez malownicze tereny leśne Parku Krajobrazowego
Promno. Pobiedziski półmaraton cieszy się z roku na rok coraz większym
zainteresowaniem, w tym roku organizatorzy przyjęli aż 527 zgłoszeń. Dzięki
zaangażowaniu dyr. OSiR M. Fijałkowskiego i współorganizatorów Danuty
Barełkowskiej, Krzysztofa Janika i Przemysława Kępki rośnie również poziom
jakości tej imprezy od strony organizacyjnej.
Tym razem metę zawodów zorganizowano na Targowisku Miejskim, gdzie
stanęły namioty organizatorów i sponsorów oraz ogródki restauracyjne. Zawodnicy
zaopatrzeni w chipy zapewniające bardzo dokładny pomiar czasu mieli do pokonania
dystans 21,097 km. Trasa z atestem PZLA miała swój początek nad Jeziorem Małym w
centrum Pobiedzisk, skąd zawodnicy musieli zaraz po starcie stromo podbiec ul.
Czerniejewską i skręcić na rynku w ul. Kostrzyńską. Obok Zespołu Szkół w
Pobiedziskach znajdował się pierwszy punkt odżywczy. Tutaj również zgromadziło się
bardzo wielu kibiców, którzy dopingowali biegaczy wraz z przygrywającą folkowe
piosenki orkiestrą. Po ok 1 km biegu zawodnicy znajdowali się już za miastem. Trasa
dalej prowadziła wśród pól po płaskiej drodze, by na 3-cim km wprowadzić zawodników
w morenowy teren Parku Krajobrazowego Promno. Piękny śródleśny odcinek trochę z
górki, trochę pod górkę zmierzał do wsi Kociałkowa Górka, gdzie (na 5-tym km)
zlokalizowano punkt żywieniowy i nawrotkę. Stąd wszyscy uczestnicy wracali do
Pobiedzisk. Na placu targowym czekali na nich kibice i punkt odżywczy. To jednak
dopiero połowa trasy, ponieważ po nawrotce w punkcie startu, należało pokonać drugą
pętlę. Pobiedziskie zawody rozgrywane są na jednej z najpiękniejszych, ale i być może
dla niektórych na jednej z najtrudniejszych tras maratońskich w Wielkopolsce. Dystans
+ profil + lipcowa temperatura są godnym wyzwaniem. Mniej więcej połowa trasy
biegnie terenami leśnymi, a więc w cieniu, za to do pokonania jest długi zbieg i długi
podbieg. W niedzielę pogoda do biegania była bardzo dobra. Zawodnikom nie
doskwierał upał, nie było też deszczu czy silnego wiatru. Bieg ukończyło 455 osób. W
czołówce znaleźli się biegacze zza wschodniej granicy Polski. Jako pierwszy na metę dotarł Sergiej Okseniuk z Ukrainy z czasem 01:08:15. Za nim zawody
ukończył Białorusin Ilia Slavenski (01:10:24), a trzeci był Ukrainiec Pavlo Veretskyy (01:11:19), który tylko o cztery sekundy wyprzedził kolejnego biegacza
z Białorusi. Pierwszy Polak - Maciej Łucyk z Poznania uzyskał czas 01:14:11 i znalazł się na 6 miejscu. Również wśród pań najszybciej pobiegły zawodniczki
z Ukrainy i Białorusi, zajmując pierwsze 4 miejsca w kategorii kobiet. Jako pierwsza linię mety pokonała na 15 miejscu w klasyfikacji generalnej Białorusinka
Halina Karnatsevich (01:21:50). Najlepszy mieszkaniec Pobiedzisk - Marcin Krawczyk ukończył bieg na 30 miejscu z czasem 01:26:07.
Organizatorzy zawodów pragną podziękować wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację, wolontariuszom za ich zaangażowanie i bezinteresowną
ofiarność, sponsorom za wsparcie oraz wszystkim ludziom zaangażowanym w pracę na rzecz zawodów, za ich starania aby półmaraton 2012 był możliwie
najlepszy. A był bez wątpienia!

Złoto dla kajakarzy
W czerwcu w Augustowie odbyły się długodystansowe mistrzostwa Polski w
kajakarstwie.
UKS Zalew Jerzykowo reprezentowało dwóch zawodników Wojciech Tracz
i Kamil Wyrwas, którzy zdobyli złoty medal i zostali mistrzami Polski na dystansie 5 km.
Ponadto w zawodach uczestniczyły dwie nasze byłe zawodniczki Marta Tracz obecnie
reprezentująca klub Zawisza Bydgoszcz zajęła 2 miejsce (srebro) na K2 oraz Alicja
Tracz obecnie reprezentująca klub Posnania Poznań zajęła 3 miejsce( brąz) również
na K2.
Pod koniec lipca na poznańskiej Malcie Wojtek Tracz odniósł kolejny sukces
zdobywając pierwsze miejsce na jedynkach na 2000 metrów i złoty medal. Został tym
samym Mistrzem Polski Młodzików w tej kategorii.
Więcej informacji o naszym klubie na stronie internetowej uks-zalew-jerzykowo.pl.tl

Uśmiechnięta Gmina

Uśmiechnięte Sołectwo Borowo Młyn
oraz
Ośrodek Kultury w Pobiedziskach
zapraszają na Festyn Rodzinny
1 września 2012r.
Gorzkie Pole,
ul. Starych Wierzb 30 ROD
16:00 - 22:00

16:00 - zespół Exters Band
17:00 - dla dzieci Piotr i Bob
18:00 - zespół Exters Band
19:00 - kabaret Marcina Samolczyka
20:00 - zespół Exters Band
21:00 -

Main Stream

kącik dla dzieci
darmowe porady medyczne
Przyjdź! Ubiegamy się o tytuł
“Uśmiechniętej Gminy 2012”.
Rejestracja osób od godz. 16:30 do 19:30.
Więcej na www.zmaganiagmin.pl
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Do Pobiedzisk wróć... Podbili serca pobiedziszczan
Koncert Golec uOrkiestra był główną atrakcją tegorocznego Jarmarku Piastowskiego, który tradycyjnie zorganizowano na plaży nad Jeziorem
Biezdruchowo. Warto jednak wspomnieć, że parę dni wcześniej we wtorek 20 czerwca na Targowisku Miejskim koncertował dla młodzieży z okazji
zakończenia roku szkolnego Mezo oraz zespół młodych muzyków DOOGIE WEEKEND, którego solistką jest pobiedziszczanka Jagoda Górecka.
W dniu jarmarku od samego rana odbywały się imprezy towarzyszące największemu pobiedziskiemu eventowi. O godz. 7:00 rozpoczęły się zawody
wędkarskie nad Biezdruchowem, w których rywalizowano o cenne nagrody oraz puchar Burmistrza Pobiedzisk. Również w godzinach porannych ruszył rodzinny spływ
kajakowy pod hasłem "Mama, Tata i Ja". Wzięło w nim udział blisko 50 osób. Dzieci w towarzystwie swoich rodziców w sprzyjającej pogodzie i w rodzinnej atmosferze
pokonały odcinek Szlaku Kajakowego "Puszcza Zielonka" od Tuczna do Wronczyna. Miłośnicy motoryzacji mogli natomiast spotkać się o godz. 10:00 na rynku, skąd
ruszył Rodzinny Rajd Samochodowy po gminie Pobiedziska. Nad jeziorem w godzinach
popołudniowych trwały występy artystyczne, był konkurs na najmilsze zwierzątko, koncert
młodych artystów z OK, pokaz szkoły tańca BORN TO DANCE oraz występ Pobiedziskiej
Orkiestry Dętej. Na scenę zaproszono także uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku
szkolnym najwyższe wyniki w nauce. Za najwyższą średnią ocen Joanna Lipnicka z ZS w
Pobiedziskach otrzymała miano najlepszej gimnazjalistki w gminie Pobiedziska i złotą koszulkę
Nr 1. Burmistrz nagrodził również dzieci z przedszkoli, które zwyciężyły w konkursie plastycznym
zorganizowanym w ramach akcji "Reaguj i ratuj".
Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert ulubieńców nie tylko nastolatek zespołu Kamila
Bednarka- laureata III edycji programu Mam Talent oraz zwycięzcę programu Bitwa na Głosy.
Przed godziną 21 na plażę nad jeziorem Biezdruchowo przybyły tysiące ludzi chcących usłyszeć
Golec uOrkiestrę. Bracia Łukasz i Paweł wraz z zespołem dostarczyli mieszkańcom i licznie
przybyłym gościom prawdziwej uczty muzycznej. Piękna barwa głosu w połączeniu z
niesamowitą energią oraz elementy góralskiego folku z charakterystycznymi cechami muzyki
pop, rock'n'rolla i jazzu przysporzyły im tysiące fanów w całej gminie. Jarmark Piastowski 2012
zakończył się zabawą taneczną prowadzoną ze sceny przez DJ Dan Van Beat Darka Janika.
Organizatorzy dziękują sponsorom za pomoc finansową i rzeczową.
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26.08.2012 r.
Program obchodów “Gminnego święta plonów i miodu”
11:30-11:55

zbiórka delegacji wieńcowych - teren Zespołu Szkół w Jerzykowie
od ul. Sosnowej

11:55-12:00

przemarsz korowodu dożynkowego w asyście Pobiedziskiej Orkiestry Dętej
na miejsce uroczystości

12:00-13:00

Msza św. polowa

13:00-13:30

obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca “Wiwaty”
i Chóru “Melodia”

14:00-14:30

program artystyczny dzieci i młodzieży - Studio Piosenki

14:30-15:30

koncert Zespołu Pieśni i Tańca “Wiwaty”

15:30-17:00

występ “Kapeli Znad Baryczy”

17:00-18:30

występ Kabaretowej Grupy Biesiadnej

18:30-20:00

Zespół “Pod Budą”

20:00-24:00

zabawa taneczna

Imprezy towarzyszące:

..
...
.

wystawa pszczelarska
rękodzieło artystyczne
pokaz sprzętu rolniczego
prezentacja sołectw
jazda konna
zabawki dmuchane dla dzieci

ORGANIZATORZY: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Ośrodek Kultury w Pobiedziskach, Sołectwo Jerzykowo,
Polski Związek Pszczelarzy Koło w Pobiedziskach

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy
w Pobiedziskach

