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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja!

http://www.facebook.com/GminaPobiedziska

życzą
Burmistrzowie
Michał Podsada i Ireneusz Antkowiak
oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka
z Radnymi: Jarosławem Balcerkiem, Józefem Czerniawskim, Renatą Jończyk,
Krzysztofem Krygierem,Bernadetą Koszutą, Agnieszką Małyszką,
Markiem Matuszakiem, Mirosławą Marciniak, Kazimierzem Michalakiem,
Januszem Mikołajczakiem,Andrzejem Nowaczykiem,
Dariuszem Pauterem, Danutą Sobką, Adamem Szczygielskim.
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
w okresie od 28.02.2013 r. do 21.03.2013 r.
Trwają prace budowlane przy:

.
.

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic",
przebudowie ul. Poznańskiej od ul. Kaczyńskiej do ul. Wodnej w
Pobiedziskach oraz budowie ul. Poznańskiej od ul. Wodnej do ul.
Gajowej w Pobiedziskach wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej:
Zadanie I - wykonawca POL-DRÓG Sp. z o.o. z Piły,
wartość wykonywanych prac 3 648 870,07 zł brutto
Zadanie II i III - wykonawca Zakład Wielobranżowy
TRANS-BRUK M. Begier z Nekli, war tość
wykonywanych prac 1 589 732,44 zł brutto,
ze względów bezpieczeństwa przyspieszono prace związane z
rozbiórką budynku mieszkalnego i dwóch budynków
gospodarczych zlokalizowanych w Pobiedziskach przy ul.
Jeziornej 4, wykonawca ZHiU Bogdan Chlebowicz z Gorzowa,
wartość prac 26 600,00 zł brutto,
rozbiórce budynku mieszkalnego w m. Jankowo Młyn 2,
wykonawca ZHiU Bogdan Chlebowicz z Gorzowa, wartość prac
11. 070,00 zł brutto.

.
.

.
.
.
.
.
.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

przebudowa ul.Poznańskiej

Zakończono prace związane z:
rozbiórką budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Pobiedziskach - Rynek 11, Kostrzyńska 2,
wartość: 91.020,00 zł, wykonawca ZHiU Bogdan Chlebowicz.

Przygotowywane są przetargi na:
termomodernizację i remont świetlicy w Latalicach,
remont i adaptacje budynku harcówki w Stęszewku - Wrota
Puszczy Zielonki,
dostawę i montaż 10 lamp hybrydowych na terenie gminy.

rozbiórka budynków - Pobiedziska, ul.Jeziorna 4

Zakończono postępowania przetargowe na:
równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w
Gminie Pobiedziska w roku 2013.

Ponadto:

.

.

2

odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego przekazano
informacje o: naborze wniosków o przyznanie pomocy na
"Modernizację gospodarstw rolnych", zakazie wypalania traw,
szczegółowych warunkach przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych",
odpowiedzi Ministra Rolnictwa na pismo Burmistrza w sprawie
wyznaczania kryteriów kwalifikujących tereny do dopłat z tytułu
ONW na lata 2014-2020,
przeprowadzono liczne szkolenia dla rolników na temat:
"Ochrona środowiska na poziomie gospodarstwa rolnego", z
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szkolenia dla pracowników samorządowych
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. zakresu wymagań wzajemnej zgodności - cross-compliance ,
.
.

Pobiedziskie Spotkania Akademickie

.
.
.

posiedzenie sejmowe Komisji Infrastruktury

.
.
.
.

spotkanie z przedsiębiorcami

.
.
Gala Przyjaciół Kultury

.
.
.
.
.

"Program rolnośrodowiskowy szansą dla rolnika i środowiska",
"Gospodarstwo ekologiczne źródłem dochodu dla małych i
średnich gospodarstw" oraz "BHP w rolnictwie,
uczestniczono w spotkaniach z seniorami Sołectwa Biskupice,
Góra i Jerzykowo,
problem drogi krajowej nr 5 trafił do Sejmu, uczestniczyłem w
posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwszym z
poruszonych tematów była zmiana ustawy o drogach
publicznych. Dzięki działaniom samorządowców oraz licznym
rozmowom z posłami z naszego regionu, udało się doprowadzić
do powołania podkomisji, która ma zająć się tym tematem,
uczestniczono w spotkaniu ZMPZ w sprawie zmian i przyjęcia
statutu związku,
zorganizowano kolejny wykład z cyklu Pobiedziskich Spotkań
Akademickich, prelekcję ,,Czy inteligencja jako warstwa
społeczna jest jeszcze potrzebna?" wygłosiła prof. Renata
Suchocka,
odbyło się spotkanie robocze członków Związku
Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej". Podczas spotkania omówiono propozycje uchwał
dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami (m.in. w
sprawie podziału obszaru Związku Międzygminnego na sektory
odbierania odpadów oraz w sprawie metody naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty),
w ZS w Pobiedziskach dla uczniów gimnazjum przeprowadzono
wykłady przybliżające pracę samorządu terytorialnego,
uczestniczono w konferencji prasowej zorganizowanej w GDDKiA
dotyczącej przejęcia przez w/w instytucję utrzymanie drogi
krajowej nr 5,
trwają szkolenia dla pracowników samorządowych w ramach
projektu "Wdrożenie usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta i
Gminy Pobiedziska",
wniosek na realizację filmu promocyjnego Turystyczna Gmina
Pobiedziska, którego celem jest wypromowanie walorów
turystyczno-rekreacyjnych naszej gminy, złożony do Światowida
zajął 10 miejsce na liście rankingowej, natomiast wniosek o
dofinansowanie "Wyposażenia domu sołeckiego w Węglewie"
został odrzucony,
uczestniczono w konferencji dotyczącej organów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
podczas imprez i zgromadzeń,
zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami, podczas którego
przybliżono sprawy m.in. związane z zagospodarowaniem
przestrzennym gminy Pobiedziska,
wzięto udział w Gali Przyjaciół Kultury, podczas której
podziękowano sponsorom wspierającym lokalne uroczystości,
uczestniczono w walnym zebraniu Koła Pszczelarzy,
wzięto udział w zjeździe prezydentów, burmistrzów i wójtów
zorganizowanym w Jeleniej Górze. Tematem konferencji była
współpraca na różnych płaszczyznach samorządów polskich z
czeskimi,
w Murowanej Goślinie uczestniczono w spotkaniu członków
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
przeprowadzony został konkurs na dyrektorów szkoły w
Węglewie i przedszkola w Pomarzanowicach,

debata w Sali Sesyjnej
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uczestniczono w zakończeniu rozgrywek VI edycji Pobiedziskiej
Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej , które objęte są Patronatem
Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Wręczono
puchary i nagrody wszystkim drużynom uczestniczącym w
rozgrywkach,
13 marca w Pobiedziskach gościła delegacja władz polskich i
europejskich stowarzyszeń rugby na czele z Jean-Claude Baquéprezesem Europejskiej Federacji Rugby FIRA-AER. Mistrzostwa
Europy U18 w Rugby w 2014 roku najprawdopodobniej odbywać
się będą w Pobiedziskach.
Burmistrz
M.. Podsada

zakończenie rozgrywek VI edycji Pobiedziskiej Amatorskiej Ligii Siatkowej

Wywiad z Burmistrzem Pobiedzisk
Michałem Podsadą

4

- Co dzisiaj spędza sen z powiek
Burmistrzowi Pobiedzisk?
- Zazwyczaj najważniejszym problemem
samorządów są pieniądze, których często
brakuje. Nam udało się po wielu latach
zabiegania o środki unijne pozyskać 93 miliony
złotych, dzięki czemu budujemy 107 km
kanalizacji. Budowa infrastruktury podziemnej
zawsze utrudnia na jakiś czas życie
mieszkańcom. Mamy świadomość od samego
początku, że największym problemem naszym
i mieszkańców są drogi gminne i osiedlowe, na
których ta inwestycja jest realizowana. Nie
czekamy bezradnie, aż inwestycja się zakończy i
przystępujemy do budowy głównych dróg,
które stworzą ramę komunikacyjną. Ma to na
celu umożliwienie dojazdu jak największej
liczbie mieszkańców do ich własnych domów.
Nie tylko drogi gminne i osiedlowe są naszym
zmartwieniem. Sporo nerwów i pieniędzy
kosztowała nas droga nr 5, którą od 1 stycznia
do 18 lutego musieliśmy utrzymywać.
- A jakie są inne problemy?
- Inna ważna sprawa to wejście w życie ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Co prawda, w gminie Pobiedziska nie wywołuje
ona szoku, natomiast zmusza nas do nowych
rozwiązań organizacyjnych. Jednak ze względu
na to, że od 1995 roku w gminie Pobiedziska po
referendum mieszkańcy płacili za wywóz
nieczystości od osoby, z tą sprawą szybko
przejdziemy do porządku dziennego. Pomimo
wielkiego szumu medialnego wokół tej sprawy,
uważamy, że ta ustawa będzie chroniła
środowisko naturalne. Ono jest najważniejsze,
ponieważ ma duży wpływ na zdrowie nasze i
przyszłych pokoleń.
- Czy zarządzanie gminą z perspektywy
czasu jest dla Pana coraz łatwiejsze czy
coraz trudniejsze?
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- Jest łatwiej zarządzać gminą, która dziś jest
bogatsza, w której zrealizowano wiele
inwestycji, które poprawiły jakość życia
mieszkańców. Jest zdecydowanie lepiej niż 10
lat temu, ale spadają na nas co roku nowe
problemy, których kiedyś nie było. Rząd nie
stwarza dobrego klimatu do tego, by
samorządy mogły dobrze się rozwijać. Władze
naszego kraju spychają na gminy coraz więcej
zadań, za którymi nie idą konieczne do ich
realizacji środki finansowe. Rządzący składają
kolejne obietnice a ich wykonanie powierza się
samorządom, dlatego dokładamy co roku
ogromne kwoty na działalność szkół i
przedszkoli oraz na opiekę społeczną. W
rezultacie nie możemy budować tego na czym
nam jako mieszkańcom najbardziej zależy, czyli
dróg w takim zakresie, jak byśmy sobie tego
życzyli.
- Większość samorządowców narzeka na
brak pieniędzy w oświacie. Jak to jest w
gminie Pobiedziska?
- Subwencje na utr z ymanie szkół
otrzymywane od państwa nie starczają nawet

na pensje dla nauczycieli. W naszej gminie nie
tylko dokładamy do utrzymania placówek
oświatowych, ale także realizujemy w nich
kolejne inwestycje. Minioną kadencję możemy
z perspektywy czasu nazwać kadencją
oświatową. Edukacja i troska o najmłodszych
wolą rady stały się absolutnym priorytetem. Był
to czas, kiedy składaliśmy wnioski na duże
projekty infrastrukturalne, a sporo pieniędzy z
budżetu gminy wydawaliśmy na rozwój bazy
oświatowej. W efekcie wszystkie placówki
oświatowe objęliśmy projektem
termomodernizacji ,co przynosi tylko korzystne
efekty: płacimy mniej za ogrzewanie, przez co
oszczędzamy pieniądze i chronimy środowisko,
poprawiła się znacznie estetyka budynków
oświatowych, ale co najważniejsze dzieci i
nauczyciele mają dużo lepsze warunki do pracy.
Ponadto zrealizowaliśmy oczekiwania
wszystkich mieszkańców budując Kompleks
Sportowo-Edukacyjny za blisko 13 milionów
złotych. W mieście oprócz pięknego stadionu
mamy boisko Orlik oraz bezpieczny i bardzo
dobrze wyposażony plac zabaw ze skate
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parkiem. Mniejsze place zabaw oraz skate park
zostały także utworzone w innych
miejscowościach gminy. Niestety w tym roku
szkolnym nie została utworzona klasa w
liceum ogólnokształcącym na Letnisku a z
uwagi na niż demograficzny nieopłacalne
okazało się prowadzenie szkoły w
Po m a r z a n o w i c a c h . W j e j m i e j s c u
utworzyliśmy przedszkole. Następna
placówka dla dzieci powstała w Biskupicach.
Dzięki temu, jako jedna z niewielu gmin w
Polsce, możemy się dziś pochwalić, że
zapewniamy miejsca w przedszkolu dla
każdego dziecka.
- A więc mieszkańcy Biskupic i Jerzykowa
już nie muszą dowozić dzieci do
przedszkola w Pobiedziskach?
- Wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą
wybrać przedszkole najbliższe miejscu
zamieszkania lub z najciekawszą ofertą dla ich
dziecka, przy czym zadbaliśmy o to, by ceny w
k a ż d e j z p l a cówe k by ł y p o d o b n e.
Przypominam przy okazji, że do końca marca
prowadzony jest nabór do przedszkoli na rok
2013/2014.
- Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że na
terenie Biskupic i Jerzykowa
realizowanych jest znacznie więcej
inwestycji niż w Pobiedziskach i innych
miejscach w gminie. Jak w takim razie
dzielone są środki budżetowe?
- W dużym stopniu niemożliwe jest równe
dzielenie środków ze względu na wielkość
naszej gminy i rozproszoną zabudowę. Często
w jednym roku decydujemy się przeznaczyć
większość pieniędzy na jedną dużą inwestycję,
by w roku następnym realizować kolejny duży
projekt. Dzielenie budżetu na małe kwoty dla
każdej miejscowości uniemożliwiłoby nam
podejmowanie dużych działań
inwestycyjnych. W ostatnich latach wyraźnie
widać, że zarówno miasto, jak i gmina
rozwijają się w sposób zrównoważony.
Świadczy to o tym, że wszyscy, którzy płacą
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podatki tak samo z nich korzystają. Staramy się
sprawiedliwie traktować mieszkańców wsi i
miasta, co nie oznacza, że nie zdajemy sobie
sprawy, że wszystkie potrzeby zostały
wszędzie i równo zaspokojone. Często
jesteśmy oceniani surowo przez mieszkańców,
dlatego aby rozwiać wątpliwości co do
słuszności i sensowności podejmowanych
d z i a ł a ń ko l e j n y n u m e r B i u l e t y n u
Pobiedziskiego zostanie w całości poświęcony
analizie gminnych inwestycji i moich działań w
obecnej kadencji.
- Niedawno chwaliliście się Państwo
otwarciem fabryki Baumit. Co robi gmina
by przyciągnąć kolejnych inwestorów?
-Tereny, które przeznaczyliśmy pod
aktywizację gospodarczą należały do skarbu
państwa. Zarządzająca nimi Agencja
Nieruchomości Rolnej realizując nieracjonalną
politykę państwa, musi wykonywać przyjęte
odgórnie plany sprzedaży. Ponieważ
pobiedziskich terenów nie udało się zbyć w
pierwszych dwóch ogłoszonych przetargach
za kwotę 60zł za m2, zostały one przecenione i
wystawione na sprzedaż za 30 zł od metra.
Ziemie natychmiast znalazły kupców, którzy
blokują dziś te grunty, nie chcąc na nich
inwestować. Winna jest kolejna ustawa, która
zabezpieczyła interesy prywatnych osób,
hamując prawdziwe inwestycje dające miejsca
pracy dla naszych mieszkańców, a gminie
zyski z podatków. To, co gmina może zrobić, to
już zrobiliśmy tworząc Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego i całą
niezbędną infrastrukturę. Ponadto aktywnie
poszukujemy inwestorów. W samym 2013
roku przeprowadziliśmy już poważne
rozmow y z kilkoma potencjalnymi
inwestorami z Holandii i Szwajcarii, którzy
chcą wybudować zakłady produkcyjne, ale
oczekują od nas niższych cen gruntów, na co
nie mamy wpływu.
- Jakie cele stawia Pan sobie na najbliższe
półtora roku?

- Będziemy kontynuować działania
inwestycyjne. Poza realizowanym projektem
"Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” doprowadziłem do
podpisania dwóch kolejnych kontraktów
będąc ych kontynuacją realizowanej
inwestycji. Projekt "Kanalizacja Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic etap II" obejmie między innymi ulice:
Akacjową, Leśną, Jagodową, Wrzosową,
Świerkową, Gajową, Malinową, Poziomkową,
Brzozową, Konwaliową, Zbożową, Okrężną,
Jęczmienną, Żytnią, Owsianą, Pszenną, Polną,
Malwową, Słonecznikową,Chabrową,
Zawilcową, Makową, Kaczyńską,
Gnieźnieńską, Skośną, Niecałą,Spadzistą,
Sandaczową, Węgorzową, Łososiową,
Okoniową, Drawską, Notecką, Odrzańską i
Warciańską. Następnym z nich jest projekt
"Puszcza Zielonka BIS", który obejmie
możliwość indywidualnych przyłączy nieobjętych projektem podstawowym z
możliwością dofinansowania przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska do wysokości
90% wartości. Uczestniczymy w projektach
realizowanych w ramach stowarzyszenia
Metropolia Poznań, do którego należymy.
Wspólne projekty rozwiążą aglomeracyjne
problemy związane z komunikacją, ochroną
środowiska czy innowacyjną gospodarką i
będą dofinansowywane z Unii Europejskiej w
ramach perspektywy 2013-2020. Mimo
zapowiadanego kryzysu staramy się kierować
nasze myśli i działania w pozytywnym
kierunku. Zdecydowaliśmy się w obecnym
roku traktować przedsiębiorczość jako jeden z
priorytetów, aby rezultaty działalności
gospodarczej prowadziły do rozwoju a nie
spowolnienia. Jesteśmy świadomi, że bez
przedsiębiorczości i pracodawców nie będzie
dostatku w rodzinach, wpły wów
podatkowych w budżecie gminy, nie będzie
rozwoju.
- Dziękujemy za rozmowę.

WIEŚCI Z RADY...

D

nia 28 lutego 2013r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady
Dorota Nowacka. Burmistrz Michał Podsada przedstawił Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między
sesyjnym. Debata: Standaryzacja placówek oświatowych - analiza wdrożonych działań oraz kierunki rozwoju placówek
oświatowych.
Radni zapoznali się z opracowaniem, które zawierało analizę porównawczą organizacyjnych warunków kształcenia w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Pobiedziska w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013.
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Analiza ta uwzględnia zmiany wprowadzone w placówkach po zdiagnozowaniu oświaty w
czerwcu 2011r. przez Pracownię Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku w
Jarocinie oraz wprowadzeniu elementów standaryzacji rozporządzeniem Burmistrza w
sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska. Opracowanie ma również na
celu określenie dalszych kierunków rozwoju oświaty w Gminie Pobiedziska. W materiałach
wykorzystano dane za 2011/2012r. oraz 2012/2013 zawarte w Systemie Informacji
Oświatowej oraz arkuszach organizacyjnych.
Ponadto omówiono:

.
.

realizację założeń po diagnozie przeprowadzonej w czerwcu 2011r. oraz po wprowadzeniu
zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska,
aktualny stan oświaty - analiza wprowadzonych zmian ( dane statystyczne, analiza
porównawcza arkuszy organizacyjnych za 2011/2012 i 2012/2013 - skutki wprowadzenie
elementów standaryzacji; organizacja świetlicy w placówkach; organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w placówkach; dowozu uczniów, doskonalenie zawodowe
nauczycieli; dożywianie uczniów, analiza finansowa za 2011 i 2012r.).

Dyrektor Danuta Larus przedstawiła szanse i zagrożenia (sytuacja demograficzna do
roku szkolnego 2018/2019) oraz sytuację szkoły ponadgimnazjalnej w Pobiedziskach
Letnisku.
Podjęto uchwały w sprawach:

. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki
bezdomnym psom z terenu gminy Pobiedziska,
. odmowy
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w
sprawie: utworzenia Parku Krajobrazowego Promno ,
. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pobiedziska" dla O.Eleuteriusza
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Stanisława Klimczaka, O.Sylwina Zbigniewa Wojadanowicza oraz dla ks. Kanonika
Stanisława Zywerta,
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Pobiedziska,
przyjęcia pomocy rzeczowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pobiedziskach i Biskupicach,
przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2006-2012,
wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia otrzymanego wsparcia finansowego na
zatrudnienie prze Spółdzielnię Socjalną Wykon pracowników i wsparcie pomostowe,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ul.Biedrzyckiego i ul.Kostrzyńską
w Pobiedziskach,
zmiany Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XVII/209/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Biskupice, Gmina Pobiedziska,
zmiany Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr IX/87/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części obrębu Bugaj, gmina Pobiedziska,
zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2013,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2013-2032,
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pobiedziska roku 2014 środków
stanowiących fundusz sołecki ,
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny w
Pobiedziskach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Pobiedziska, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012.

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą stanu realizacji i wykonania podjętych uchwał
przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska za rok 2012.
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kalendarium
Odbyły się posiedzenia
Komisji:
5.02.2013r.
- Spraw Socjalnych-wizje w
terenie,
6 .02. 2013r.
- Bezpieczeństwa - zimowe
utrzymanie dróg,
11 .02. 2013r.
-Ochrony Środowiska - projekt
Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Pobiedziska w 2013r.,
14 .02. 2013r.
- Oświaty i Kultury - analiza
materiałów przygotowanych na
debatę sesyjną dot. oświaty,
18 .02. 2013r.
Rolnictwa - opiniowanie
projektów uchwał
21 .02. 2013r.
-Rozwoju - opiniowanie wniosków
o przedłużenie dzierżawy oraz
projektów uchwał,
25.02. 2013r.
- Rewizyjnej-analiza kosztów
związanych z utrzymaniem
kompleksu sportowego przy
Zespole Szkół w Pobiedziskach,
opiniowanie projektów uchwał,
- Bezpieczeństwa - opiniowanie
projektów uchwał,
27 .02. 2013r.
- Budżetu -opiniowanie projektów
uchwał,
28 .02. 2013r.
- XXX sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
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Najlepszy matematyk

W

ygrał szkolne eliminacje a z konkursu rejonowego przedarł się do wojewódzkiego finału. Michał Kmiecik - uczeń szkoły
podstawowej w Biskupicach został najlepszym matematykiem w Wielkopolsce.

W listopadzie 2012 roku grupa 14 uczniów z Biskupic z klas V, VIA i VIB
zmagała się z testem w ramach szkolnych eliminacji Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego. Awans do następnego etapu dawało
zdobycie minimum 30 punktów z 40 możliwych. Do etapu
rejonowego udało się przejść Michałowi Kmiecikowi. W rejonowych
zmaganiach nasz uczeń zdobył 34 punkty na 40 możliwych oraz
awans do etapu wojewódzkiego. Zadania były trudne, bo w ciągu

miesiąca musiał poznać i opanować cały materiał z klasy VI i I klasy
gimnazjum. W finale konkursu, który odbył się 2 marca 2013 Michał
Kmiecik zdobył 36 punktów na 40 możliwych i został Laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół
podstawowych. Gratulujemy Michałowi sukcesu.
A.Pawlak

Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły
Ogólnopolski konkurs WWF

U

czniowie ze szkoły w Biskupicach brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, "którego celem była zmiana
postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu
ginących gatunków zwierząt.

Działania podjęte w ramach
Kampanii miały na celu uwrażliwienie
dzieci na problem handlu zagrożonymi
gatunkami zwierząt. Wczesna edukacja,
zaangażowanie młodego pokolenia w
ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na
problem ginących gatunków ma więc
kluczowe znaczenie w naszych staraniach
o ochronę bioróżnorodności na świecie.
Dzięki podejmowaniu działań
edukacyjnych, mamy szansę na zmianę
postaw społecznych, bez których ginące
gatunki, a szczególnie te wykorzystywane
w handlu, nie mają szans na przetrwanie"
(www.wwfpl.panda.org).Działania
podjęte w szkole polegały na prezentacji
pokazów multimedialnych, prelekcjach i

dyskusjach. Zadaniem uczniów było
również zobrazowanie problemu
poruszonego w kampanii poprzez
wykonanie ulotki lub plakatu.
Zainteresowanie było ogromne - spośród

Warszawie.
Komisja otrzymała 450 prac ze szkół
podstawowych z całej Polski, z których
nagrodzono 20. W gronie laureatów
znalazły się dwie uczennice ze szkoły w
Biskupicach: Małgorzata Wojciechowska z
kl. IIa i Joanna Kmiecik z kl. IIIa. Zostały
nagrodzone w kategorii: uczeń - praca
plastyczna ulotka lub plakat.Szkoła nasza,
jako jedyna w Polsce, otrzymała aż dwie
nagrody! Nagrodzone prace można
obejrzeć na stronie:
www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatu
nki_glowna/handel_zagrozonymi_gatu
prawie 40 prac wykonanych przez uczniów nkami/kampania_edukacyjna/wyniki_k
komisja konkursowa wybrała 3, które onkursu/
U. Pawlikowska, J. Schneider
wysłano do siedziby fundacji WWF w

„Koniec sezonu
łyżwiarskiego”

J

ak co roku uczniowie ZS w Pobiedziskach Letnisku w okresie
zimowym korzystali z możliwości wyjazdów na lodowisko do
Swarzędza.

Od listopada do marca, w każdą środę po lekcjach chętni uczyli się i
doskonalili swoje umiejętności łyżwiarskie. Atrakcyjne spędzanie czasu
wolnego było doskonałą zabawą i integracją uczniów z różnych klas i typów
szkół. Wielbiciele łyżew, a jest ich sporo w naszej szkole, już czekają na
rozpoczęcie nowego sezonu jesienią 2013.
nr 186 * marzec 2013
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Jedyny taki bal w naszej gminie
„(...)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę
prosi(..)" - tymi słowami uczniowie trzeciej klasy LO w Pobiedziskach Letnisku rozpoczęli kolejną, trzynastą studniówkę w historii szkoły. W tym
roku odbyła się ona w hotelu Alexnadra. Uczniowie wraz z nauczycielami bardzo miło spędzili ten czas. Mimo 13-tki przebiegła bez zakłóceń, było
mnóstwo wesołych akcentów, a na parkiecie wszyscy bawili się doskonale. " Szampańska " zabawa skończyła się nad ranem ;).
Zapraszamy do galerii foto na stronie www.letnisko.superszkola.pl

Sportowy Dzień Kobiet

P

o raz pierwszy z okazji 8 Marca w ZS w Pobiedziskach Letnisku odbył się turniej piłki nożnej dla uczennic gimnazjów.
Zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęły Panie z gimnazjum w Jerzykowie.

Wszystkie przedstawicielki płci pięknej zostały entuzjastycznie powitane przez
kolegów. Panowie zatańczyli dla swoich koleżanek, potem radośnie (przy
pomocy pomponów) dopingowali. Atmosfera spotkania piłkarskiego była
wyjątkowo miła i wesoła, a wynik sportowy znacznie mniej istotny od wspólnej
zabawy. Sportowy Dzień Kobiet na stałe zostanie wpisany w kalendarz imprez
organizowanych przez naszą szkołę.

Czas na wybór szkoły!
Liceum Ogólnokształcące w Pobiedziskach-Letnisku zaprasza

8

Uwaga Rodzice i Gimnazjaliści!
Już 20 maja br. rozpoczynamy
rekrutację do klasy I Liceum
Ogólnokształcącego w Pobiedziskach
Letnisku. Oferujemy klasę o profilu
akademickim. Uczniowie mogą dobrze
przygotować się do matury, ponieważ
z g o d n i e z ro z p o r z ą d ze n i e m M E N
proponujemy rozszer zenia aż z 4
przedmiotów: języka angielskiego, geografii,
biologii i matematyki. Ostateczna oferta
nr 186 * marzec 2013

przedmiotów rozszerzonych będzie zależała
od oczekiwań uczniów.
Szansą na uzyskanie wysokich wyników z
egzaminów będą dodatkowe godziny z zajęć
obowiązkowych: języka polskiego, języka
angielskiego i matematyki, przyznanych
przez burmistrza w maksymalnej liczbie 3
godzin tygodniowo, realizowanych w
ostatnim roku nauki.
Cenną inicjatywą jest możliwość rozwijania
pasji sportowych siatkarzy w formie zajęć

pozalekcyjnych. Zapewniamy dodatkowo 4
godziny treningów piłki siatkowej
tygodniowo.
Gimnazjalisto, pozyty wna ocena z
zachowania oraz min 70 punktów uzyskanych
zgodnie z regulaminem rekrutacji WKO daje
ci szansę na przyjęcie do naszej szkoły.
Jeśli chcesz mieć pewność, dokonaj
pierwszego wyboru Liceum
Ogólnokształcącego w Pobiedziskach
Letnisku.
Dyrekcja
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Żołnierze
wyklęci
1 MARCA NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
Od 2011 roku, oficjalnie obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święto
państwowe. Pierwszy dzień marca jest dniem
symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Dzień Patrona

K

ażdego roku 25 lutego w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa
Kostrzewskiego w Węglewie jest obchodzony Dzień Patrona.

Przybyli rodzice i zaproszeni goście, razem z ubranymi na galowo
uczniami wysłuchali prelekcji o życiu Józefa Kostrzewskiego wygłoszonej przez
dr Andrzeja Prinke.
Kolejnym punktem było wręczenie nagród laureatom corocznego szkolnego
konkursu "Nasz Patron", przez burmistrza Michała Podsadę oraz emerytowanego
dyrektora szkoły Włodzimierza Pawłowskiego. Po prelekcji zebrani zwiedzili
wystawę "Moja wieś, moja tradycja", która była wielką atrakcją, ponieważ w ciągu
kilku minut mogliśmy się cofnąć w czasie o około 50 lat. Dla zwiedzających gości to
wspomnienie dzieciństwa i młodości, a dla dzieci odkrywanie zupełnie nowych
rzeczy. Radio duże jak telewizor, żelazko, które nie potrzebuje prądu i zegarek budzik wymagający nakręcania. Wśród dużej ilości książek, zdjęć i pamiątek były
takie, które przebyły drogę od Lenino do Berlina.
Zorganizowanie wystawy nie byłoby możliwe bez ogromnej pomocy
rodziców i ludzi dobrej woli, za co bardzo dziękujemy.

W tym dniu, w 1951 wykonano wyrok śmierci
na kierownictwie IV Zarządu "Wolność i Niezawisłość"
wraz z komendantem płk Łukaszem Cieplińskim. Po raz
kolejny uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć
Zapomnianych Bohaterów, którzy nie pogodzili się z
sowieckim zniewoleniem i narzuconą Polsce władzą
komunistyczną po okupacji niemieckiej. Żołnierze
Podziemia zmuszeni zostali ponownie do nierównej
walki o wolną i niepodległą Polskę.
W lutym - nauczycielka historii - Barbara
Urban wraz z uczniami liceum przygotowała Tablicę
Upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych. 28 lutego i 1
marca, uczniowie zapoznali się z filmami ukazującymi
rozprawę komunistów i NKWD z Podziemnym
Państ wem Polskim i jego żołnier zami.
Zadaniem nauczycieli jest przywrócić Żołnierzom
Wyklętym dobre imię i należne miejsce w świadomości
młodego pokolenia, aby mogli spoczywać z honorem
otoczeni czcią należną tym, którzy o wolną i niezawisłą
Polskę walczyli.
red. Halina Czajka
nr 186 * marzec 2013
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Łączymy pokolenia

W

Zespole Szkół w Jerzykowie w marcu 2013 r.
rozpoczęto realizację projektu "Łączymy
pokolenia", w którym biorą udział seniorzy,
rodzice , uczniowie i dzieci z terenu Jerzykowa i Biskupic
oraz okolicznych wiosek.
Głównym celem projektu jest integrowanie społeczności
lokalnej, podtrzymywanie tradycji polskich , twórcze rozwijanie
zainteresowań uczniów, dzielenie się doświadczeniami i
przekazywanie ich młodszemu pokoleniu. Pierwsze warsztaty
odbyły się w dniach 11 i 12 marca 2013 r., podczas których
wykonywano ozdoby świąteczne metodą Quilling'u., bazie
wielkanocne, stroiki i dekoracje wiosenne. Wspólnie wykonane
prace ozdobiły szkołę. Kolejne warsztaty to działania kulinarne.
Seniorzy, rodzice i nauczyciele wspólnie z dziećmi i młodzieżą
przygotują wypieki świąteczne i poznają tradycje związane z przygotowaniem święconki. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2013 r.

***

Warsztaty Smaku „Zmysłowa podróż”

U

czniowie ze szkoły podstawowej w Jerzykowie
mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach
"Zmysłowa podróż" realizowanych przez LGD
Stowarzyszenie Światowid.
Celem projektu było nabycie przez uczestników umiejętności
przewidywania efektów dokonywanych wyborów dotyczących
żywności ,rozpoznawanie i interpretowanie bodźców
zmysłowych. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu w
miesiącach lutym i marcu 2013 r. Warsztaty cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Uczniowie mieli okazję inaczej spojrzeć na
to, co jedzą. Udział w projekcie rozszerzył działania szkoły w
ramach przedsięwzięć związanych z tytułem szkoły promującej
zdrowie.

***

Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń

R

edakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie,
Fundacja Państwo Obywatelskie oraz Komitet
Honorowy ogłosiły kolejną edycję konkursu
"Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń, do którego
przystąpiła szkoła w Jerzykowie.

10

Obowiązkiem nauczycieli jest wykonanie 10 zadań określonych
w regulaminie związanych z działaniami wychowawczymi i
profilaktycznymi szkoły w terminie do 31 marca 2013 r. W
ramach wyżej wymienionych działań odbyły się między innymi
warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzone przez
studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu i Akademickie Stowarzyszenie
Medycyny Ratunkowej. Uczniowie pod nadzorem
profesjonalnie przygotowanych instruktorów mogli nauczyć się
i zdobyć umiejętności związane z ratowaniem życia drugiego
człowieka.
nr 186 *marzec 2013
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XII edycja Gminnego Konkursu
Języka Angielskiego

D

nia 19.03 br. w Zespole Szkół we Wronczynie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół
Podstawowych. Była to już XII edycja tego konkursu. Uczestniczyło w niej 14 uczniów z sześciu szkół podstawowych z
naszej gminy.
Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka miejsce zajęła Julia Olejniczak z SP w uczestnicy nagrody pocieszenia. Wszystkim
Bigosińska, Beata Jerzyńska, Izabella Kustra, Jerzykowie, a III - Michał Kmiecik z SP w wręczono także pamiątkowe dyplomy. Widząc
Dorota Przybyła i Robert Zbieranki oceniała Biskupicach. Wszystkim jednak uczestnikom prawdziwe zaangażowanie i spore
wiedzę uczniów z zakresu znajomości należą się słowa uznania, gdyż rywalizacja umiejętności językowe uczestników konkursu,
jesteśmy pewni, że dla wielu z nich prawdziwa
angielskiej gramatyki, umiejętności słuchania była bardzo wyrównana.
i czytania ze zrozumieniem, a także głośnego Zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne przygoda z językiem angielskim tak naprawdę
czytania. Zwyciężczynią została uczennica SP nagrody rzeczowe ufundowane przez dopiero się zaczyna. Zachęcamy ich młodszych
w Pobiedziskach - Zuzanna Wierzbicki, II dyrektora szkoły we Wronczynie, a pozostali kolegów do udziału za rok, w kolejnej XIII już
edycji w/w konkursu.
R. Zbierański

Rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
Od 1 do 31 marca 2013 roku trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.
Karty zapisu dziecka do przedszkola można pobierać i składać w tym terminie w
wybranych przedszkolach. Listy dzieci przyjętych do przedszkola placówki wywieszą
na swoich tablicach 10 kwietnia.
W przedszkolach obowiązują wewnętrzne regulaminy rekrutacji na rok szkolny 2013/2014.
Regulaminy rekrutacji oraz Karty Zapisu Dzieci do Przedszkola są dostępne w przedszkolach
oraz na stronach internetowych przedszkoli i Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska:
www.pobiedziska.pl Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe
na terenie Pobiedzisk. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie do
podjęcia nauki w szkole.
Wykaz przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Pobiedziska:
Przedszkole "Wesołe Skrzaty”
ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska
tel./fax 61 817 79 62
www.przedszkolepobiedziska.republika.pl;
e-mail: przedszkolaki@wp.pl
Przedszkole w Pomarzanowicach
Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 815 34 23
www.przedszkolepomarzanowice.edupage.org;
e-mail: przedszkolepomarzanowice@wp.pl
Przedszkole w Zespole Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Biskupicach
ul. Szkolna 2, 62-007 Biskupice
tel. 61 815 21 11; fax 61 815 21 12
www.szkola-biskupice.edu.pl
e-mail: sp.biskupice@wp.pl;
sekretariat@szkola-biskupice.edu.pl

Poza tym na terenie Gminy funkconuje
przedszkole publiczne prowadzone przez osoby fizyczne:
Przedszkole Publiczne "Pod Świerkiem" w Biskupicach
ul. Polna 10, 62-007 Biskupice
tel. 61 8155 135
www.podswierkiem.pl;
e-mail: biuro@podswierkiem.pl

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Węglewie
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wronczynie
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedzisdkach Letnisku
nr 186 * marzec 2013
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6 latki do szkoły

O

d 1 września 2014 r. wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nadchodzący rok szkolny jest
więc ostatnim, w którym to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu dzieci sześcioletnich do szkoły. Natomiast wszystkie
dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie urodzone
w roku 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, od dnia 1 września
2013 r. będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej.
Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku
czeka jedno z najistotniejszych rozstrzygnięć
dla przyszłości i rozwoju dziecka: rozważenie
czy rozpocznie ono naukę w szkole jako
sześciolatek, czy pozostanie na kolejny rok w
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
Sześciolatki uczą się już w ponad 90 proc. szkół
podstawowych. Od 2009 roku decyzję o
wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez dzieci

podjęło ponad 350 tys. rodziców. Uważne
analizy wykazują, że bardzo dobrze radzą
sobie one w szkole, osiągając czasami lepsze
wyniki niż ich siedmioletni koledzy. Szkoła
daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do
opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz
kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które
zacznie rozwijać się wcześniej, będzie miało
naturalną przewagę nad rówieśnikami, którzy

zostali pozbawieni takiej okazji. Wcześniejsza
nauka w szkole nie oznacza odbierania dziecku
dzieciństwa, przeciwnie - w pełni
wykorzystuje jego potencjał i stwarza
optymalne warunki rozwoju.
Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie www.men.gov.pl/mam6lat
Opr. na podstawie materiałów MEN

Dzień Kobiet
w sołectwach
ze Studiem
Piosenki
Ze Studiem Piosenki w sposób bardzo przyjemny spędziły
Panie swoje święto w sołectwach Wagowo i Borowo Młyn.
Przy kawce i cieście zabrzmiały popularne piosenki biesiadne
i przeboje w wykonaniu młodzieży.
Dziękujemy pani sołtys Barbarze Widelickiej i panu sołtysowi Zenonowi Marciniakowi za zaproszenie, gorące przyjęcie i wspaniałą wspólną
zabawę.

***

Walentynki
w Ośrodku
Kultury

Z

okazji Dnia Zakochanych w sali widowiskowej naszego
Ośrodka Kultury odbył się "Koncert Walentynkowy" w
wykonaniu Studia Piosenki oraz "Walentynkowy Pokaz
Zumby". Na imprezy te bardzo licznie przybyły zakochane pary
oraz kochający rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Dzieci i
młodzież ze Studia Piosenki wystąpiły w repertuarze specjalnie
przygotowanym na ten wyjątkowy dzień.
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Gala Przyjaciół Kultury i Kabaret „OLD SPICE GIRLS”
miech przedłuża życie, zapewnia zdrowie i poprawia samopoczucie, stąd stały jego deficyt! Porcję szczerego śmiechu z Okazji
Dnia Kobiet zapewnił spektakl kabaretowy "OLD SPICE GIRLS" czyli Babski Kabaret, w wykonaniu trzech artystek o dużym i
bardzo zróżnicowanym dorobku scenicznym: Emilii Krakowskiej, Lidii Stanisławskiej i Barbary Wrzesińskiej.

Ś

Aktorki z ogromnym poczuciem
humoru, wyczuciem nonsensu sytuacyjnego
"dokładały" w zabawny sposób panom
wykorzystując teksty znakomitych twórców:
Tuwima, Hemara, Brechta, Czubaszek czy
Korpolewskiego. Półtoragodzinny spektakl
nawiązywał do tradycji klasycznego

literackiego kabaretu gdzie skecz, monolog
przeplatane były piosenką czasem gorzką,
częściej dowcipną i gdzie zawsze można było
liczyć na dobrą puentę. Spektakl przyciągnął
tłumy widzów i sprawił, (nie tylko) Panią wiele
radości.
Jak co roku w Dzień Kobiet odbyła się również

Gala Przyjaciół Kultury, w której Ośrodek
Kultury w imieniu własnym oraz władz
samorządowych podziękował sponsorom i
darczyńcom za okazaną pomoc oraz przyznał
zaszczytny tytuł "PRZYJACIEL KULTURY ZA ROK
2012".

Zapowiedzi

Wiosenne Przebudzenie
Pobiedziska 2013
Ośrodek Kultury w Pobiedziskach zaprasza 8 kwietnia br. o godz.10:00
uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu naszej gminy na XIV
Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne Przebudzenie Pobiedziska
2013".

Palmy Wielkanocne

W

każdy czwartek o godz. 17.00 w Bibliotece w Pobiedziskach odbywają się
spotkania w Klubie Rękodzieła. Robótki na drutach, szydełkowanie,
tworzenie ozdób świątecznych, szycie, itp. działania dają możliwość
wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności i fachowej porady w coraz
bardziej popularnej sztuce rękodzieła. Na ostatnim spotkaniu Panie wykonały palmy
wielkanocne, inspirując się ich wielkopolską tradycją, którą przybliżyli:
M. Leśniewska, M. Halber i K.Krygier.
nr 186 * marzec 2013
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Profesor Józef Kostrzewski

W

ramach obchodów "Dni Pamięci Profesora Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) -Wybitnego Syna Ziemi Pobiedziskiej" w
Bibliotece odbyły się dwa interesujące spotkania z dr Andrzejem Prinke, archeologiem, etnografem pełniącym
obecnie funkcję starszego kustosza w Dziale Ochrony Zabytków Archeologicznych w Poznaniu.

6 marca br. w Bibliotece w Pobiedziskach badacz życia i dorobku
Profesora wygłosił prelekcję pt. "Moja największa przygoda
archeologiczna: wędrówka śladami Profesora Józefa Kostrzewskiego",
której towarzyszyły także osobiste wzruszenia i przeżycia związane z
podróżą do "miejsc pamięci". 11 marca br. odbyło się spotkanie w Filii w
Biskupicach. Dr Andrzej Prinke przybliżył zebranym sylwetkę wybitnego
archeologa w wykładzie pt. "Profesor Józef Kostrzewski: uczony,
Wielkopolanin, patriota", wzbudzając duże zainteresowanie wśród
obecnych. Szczególnie ciekawe okazały się mało znane fakty z życia
Profesora, jak ten dotyczący umowy, jaką 16-letni wówczas Józio, zawarł
ze swoim ojcem. W swoich opowieściach dr Andrzej Prinke często
odwoływał się do pamiętnika Józefa Kostrzewskiego "Z mego życia",
wydanego przez Ossolineum , będącego nieocenionym źródłem wiedzy o
życiu Wybitnego Syna Ziemi Pobiedziskiej, który Biblioteka posiada w
swoich zbiorach.

***
Wychowanie przez czytanie

C

zyli jak wspierać rozwój dziecka w społecznie toksycznym świecie" - to temat spotkania, które odbyło się w Bibliotece w
Pobiedziskach 12 marca br. Marzanna Kuszyńska - z fundacji ABCXXI, koordynator kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" i
programu "Rodzinne czytanie", przedstawiła zebranym ważne kwestie w wychowaniu.

Codzienne czytanie dzieciom jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej, w świecie w którym media nie promują pozytywnych wzorców,
a jedynie wychowują potencjalnego konsumenta. Telewizja nie rozwija
wyobraźni, nie uczy mowy i samodzielnego myślenia - ogłupia.
Prowadząca spotkanie zauważyła, że mnóstwo dzieci cierpi na anemię
emocjonalną. Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z konieczności
zasilania emocjonalnego dziecka, co nie wynika ze złej woli , a z braku
czasu i umiejętności efektywnego spędzenia czasu z dzieckiem. Książka
jest niedocenioną pomocą w wychowaniu, uczy wartości, przygotowuje
dziecko do wyzwań, jakie stawia przed nim świat. Czytanie dziecku przez
rodzica odpowiednio dobranych lektur, pomaga zbudować emocjonalną
więź, daje poczucie bezpieczeństwa, stymuluje rozwój psychiczny,
umysłowy i moralny. 20 minut dziennie - tak niewiele, a zyskać można
wiele.

***
DREW-ZET laureatem

C

elem programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest przede
wszystkim promocja etyki w działalności gospodarczej,
rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach
przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami,
wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i
państwową, działań zgodnych z powszechnie przyjętymi
normami społecznym.
Miło nam poinformować , że Krajowa Izba Gospodarcza przyznała
firmie DREWZET Spółka z o.o. działającą w Pomarzanowicach
Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012 . Serdecznie gratulujemy i
życzymy Prezesowi dalszego dynamicznego rozwoju, a pracownikom
milej atmosfery.
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1% podatku dochodowego zostaw blisko siebie,
wybierz beneficjenta z naszej Gminy

1

% podatku dochodowego już po raz dziesiąty polscy podatnicy będą mogli przekazać na rzecz organizacji pożytku
publicznego. W zamierzeniu ustawodawcy 1% miał sprzyjać rozwojowi inicjatyw oddolnych, wesprzeć rozwój społecznej
odpowiedzialności, lokalnych wspólnot, sprzyjać działaniom trzeciego sektora - organizacji pozarządowych.

Najistotniejszym jest, aby 1% dzielić się lokalnie, by ten ułamek
naszego podatku , był naszym gestem dbałości o dobro wspólne
naszych małych ojczyzn. Zachęcam , by 1% podatku za 2012 rok
zostawić blisko siebie w naszej Gminie Pobiedziska.
Organizacje uprawnione do pozyskiwania 1% z terenu Gminy
Pobiedziska:
1.KRS 0000132851 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Różana 4, 62-010 Pobiedziska, tel. 882 204 789 jako cel szczegółowy można podać imię i nazwisko podopiecznego
2. KRS 0000016288 - Pobiedziski Klub Tenisowy, ul. Kostrzyńska 21, 62010 Pobiedziska

3. KRS 0000369245 - ZALEW Uczniowski Klub Sportowy,
4 .ZOSPRP:0000116212
Jako cel szczegółowy wpisz nazwę i adres wybranej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy:
OSP Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 18, 62-010 Pobiedziska; OSP Biskupice,
ul. Główna 39, 62-007 Biskupice
OSP Węglewo, 62-010 Pobiedziska; OSP Kociałkowa Górka, 62-010
Pobiedziska
Wybór organizacji z naszej Gminy to pozostawienie 1% podatku na
rozwój naszej lokalnej wspólnoty.
M. Halber

Z wizytą w Sejmie RP

D

ziałające od 47 lat Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach jest jedną z nielicznych organizacji kobiecych na terenie powiatu
poznańskiego i jedynym w gminie Pobiedziska. Panie w nim działające w marcu na zaproszenie Poseł Bożeny Szydłowskiej
pojechały do Sejmu RP, by uczestniczyć w Konferencji z okazji 20-lecia Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Podczas wizyty miały okazję do spotkania się
m.in. z marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz , wice
marszałkiem Wandą Nowicką oraz jedną z najbardziej
znanych kobiet w Polsce Barbarą Labudą. Nasze Panie
przysłuchiwały się licznym wystąpieniom działaczek
Parlamentarnej Grupy Kobiet. Wyjątkowe wrażenie na
uczestniczkach wyjazdu do Warszawy zrobiła
bezpośrednia rozmowa ze znaną dziennikarką
telewizyjną Dorotą Worakomską.
Po zakończonym kongresie gospodyni
spotkania poseł B. Szydłowska oprowadziła panie KGW
po salach sejmowych.
opr. na podst. mat. D. Koszuty

Jak kształtuje się wizja Metropolii Poznań?

N

ad tym pytaniem będą debatować przedsiębiorcy, samorządowcy oraz naukowcy
podczas VI edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbędzie się 24
kwietnia 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uroczysta inauguracja wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10.00 w najnowocześniejszym obiekcie konferencyjnym w Polsce- Sali Ziemi. FGMP
organizowane jest w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości.
Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na losy naszego regionu a także są zainteresowani udziałem w panelach dyskusyjnych, które zawierają praktyczne
porady na temat prowadzenia biznesu, zapraszamy do zapoznania się ze stroną wydarzenia oraz do rejestracji on-line na
www.forumgospodarcze.com . Więcej informacji także na stronie http://www.facebook.com/FGMPVI
nr 186 * marzec 2013

15

STOWARZYSZENIA

www.pobiedziska.pl

Pobiedziska Przedsiębiorczość

.
.
.
.

16

Do napisania tych kilku zdań zainspirowały mnie dwa wydarzenia, które miały miejsce w Pobiedziskach w ubiegłym tygodniu :
pierwsze to debata nad Pobiedziską Przedsiebiorczością w roku 2013 i najbliższej dekadzie - założenia Strategii Rozwoju Gminy
Pobiedziska w latach 2012-2022, drugie to kolejny wykład w ramach Pobiedziskich Spotkań Akademickich organizowanych przez
urząd oraz OPS.
Dyskusja dotyczyła inteligencji, nie tej wolnym kraju o ustroju demokratycznym wymierność przedsięwzięć, innowacyjność ,
indywidualnej, osobowościowej, ale określenie "inteligent" nie musi brzmieć niezależność ekonomiczna ale i umysłowa to
inteligencji jako grupy społecznej. Profesor dumnie. Są niepokorni - jak to młodzi, nie wartości które powinny być pokazywane
Renata Suchocka, socjolog, wykładowca na chcą by forma zakrywała treść - całkiem pozostałej części społeczeństwa. A możliwości
Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w sensownie; kolejne rewolucje technologiczne oddziaływania będą coraz większe, coraz
Poznaniu poprowadziła wykład "Czy dadzą im jeszcze większą wolność więcej będzie osób pracujących na własny
inteligencja jako warstwa społeczna jest nam funkcjonowania w społeczeństwie. Po to by rachunek. Duży przemysł który zatrudniał
potrzebna". Zwięzłe ramy czasowe oraz uznali wartości swych rodziców i dziadków za kiedyś znaczną część społeczeństwa, klasę
wielość dyskutantów nie pozwoliły nazbyt swoje, za hasłami muszą iść działania, r o b o t n i c z ą , w w y n i k u r e w o l u c j i
rozwinąć tematu, ale dowiedzieliśmy się autorytety w jakiejkolwiek by nie były technologicznych wykorzystuje automaty,
jakimi kryteriami posługuje się nauka by dziedzinie życia muszą być prawdziwe, praca ludzka zastępowana jest przez roboty;
wyodręnić inteligencję i jak postrzega rolę tej zweryfikowane doświadczeniem a nie małe zakłady produkują artykuły niszowe albo
upiększane powszechnym dziś stają się kooperantami dla wielkich.
"pudrowaniem".
Zwolnieni szukać będą zajęcia w usługach,
Wracając do punktu pierwszego, co to staną się nowymi przedsiębiorcami.
ma wspólnego z przedsiębiorczością o Liczebność tej klasy będzie więc rosła,
której miałem pisać? Debata a samoświadomość powinna także rosnąć,
właściwie jej próba wykazała, że na tej zwłaszcza że znaczna część to młodzi ludzie po
płaszczyźnie "kulejemy". Wydawać by studiach, a wykształcenie powinno zobwsię mogło, że kto jak kto ale i ą z y w a ć d o k o r z y s t a n i a z n i e g o.
przedsiębiorcy jako ludzie z natury Społeczeństwo funkcjonuje w ten sposób, że
swej praktyczni, powinni pilnować poszczególni jego członkowie występują w
swoich spraw i wiedzieć co w trawie różnych rolach, najczęściej zakresy tych
piszczy
czyli być na bieżąco z zbiorów nie pokrywają się lecz przecinają.
grupy społecznej. Cechy wyodrębniające:
zamierzeniami
i
planami
rozwoju gminy.
Będą przedsiębiorcy nie będący inteligentami,
wykształcenie - w okresie międzywojennym
Rozmawialiśmy
o
strategii
,
o
planch
będą
inteligenci nie będący przedsiębiorcami
d u ż a g r u p a t o o s o b y z e ś re d n i m
zagospodarowania,
o
kanalizacji,
o
drogach
ale będzie także, duża liczba osób zaliczanych
wykształceniem, obecnie głównie wyższe
audytorium
było
jednak
niewielkie.
Można
by
do
obu grup. Co z tego wynika? Może to, że
dzięki większej dostępności studiów;
pwiedzieć,
że
sprawy
natury
ogólnej
nie
wykonując swą pracę
zajmowane stanowiska - kadra urzędnicza,
j
ak najlepiej i
nauczyciele, artyści, kadra techniczna,
przekazując
wartości
wynagrodzenie - średnia krajowa lub wyższe,
społecznie ważne
w tym wypadku można mówić o dużej
obie
grupy zbudują
rozpiętości,
wreszcie
silną klasę
misja - cechy i wartości które "przechowuje",
średnią.
A
ta z kolei
cele które swym działaniem promuje; w
wymusi
przestrzegokresie międzywojennym to budowa
anie reguł i zasad
odrodzonej Polski, łączenie na nowo rozbitego
t
ypowych dla
zaborami narodu; po wojnie w okresie błędów
s
p
ołeczeństwa
i wypaczeń oraz budowy realnego socjalizmu
obywatelskiego
w
to kultywowanie pamięci o ofiarach wojny,
k
tó
r
y
m
wo
l
n
o
ś
ć
sprzeciw zafałszowywaniu historii, dążenie do
jednostki nie narusza
odzyskania suwerenności i budowa interesują przedsiębiorców, ze spraw ważnych
granic
wolności
innych,
w którym dyskurs
interesuje ich tylko zysk. Ale codzienne
demokracji.
odbywa
się
z
szacunkiem
dla rozmówcy a
Dla piszącego te słowa najistotniejsze jest to działania temu przeczą, często włączamy się w
"pudrowanie"
jest
cechą
całkowicie
ostatnie kryterium - misja - stanowi ono działania organizacji pozarządowych
zmarginalizowaną.
bowiem o tym jakie znaczenie dla pozostałej wspierając je finansowo i organizacyjnie.
części społeczeństwa ma inteligencja. By nie Co zatem znaczy ta absencja na tego typu Na nadchodzące Święta życzę wszystkim, nie
tylko przedsiębiorcom, wielu konstruktywnych
stała się zbiorem jednostek zadowolonych z spotkaniach ?
przemyśleń.
siebie i zajmowanych pozycji , by nie stała się Może powinniśmy sobie uświadomić, że
zamkniętą kastą w której dziedziczy się podobnie jak wyżej opisana grupa społeczna, Pozdrawiam współmieszkańców.
"inteligenckość" powinna kultywujac tradycję inteligencja, także przedsiębiorcy mają swą
Stowarzyszenie Przedsiębiorców
nadążać za dynamicznie zmieniającym się misję do wykonania. Odpowiedzialność za
K. Chmiel
światem. Dla młodych wychowanych w swoje działania, praktyczność i elastyczność,
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REAGUJ
I RATUJ

Z

a nami kolejne z cyklu spotkań Ratowników Medycznych i Strażaków z dziećmi uczęszczającymi do pobiedziskich placówek
oświatowych. W minionym miesiącu akcja "Reaguj i Ratuj" realizowana była w przedszkolu w Pomarzanowicach, w Zespole
Szkół w Biskupicach oraz w Zespole Szkół w Pobiedziskach.

Akcja ma na celu m.in.. upowszechnienie i nabycie podstawowych umiejętności
u dzieci - udzielanie pierwszej pomocy medycznej, poznanie zasad zachowania
się podczas pożaru oraz wzrostu poczucia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych osób. O tym, jak zareagować w sytuacji
zagrożenia i udzielić pierwszej pomocy, dowiedzą się w tym roku przedszkolaki
(3-4 latki) oraz uczniowie klas II-III Szkół Podstawowych w gminie Pobiedziska.
Podziękowania za przeprowadzenie zajęć dla Ł.Marcinkowskiego,
Ł. Groszaka, M.Ambrożaka, K.Furmaniaka - Stacja Wyczekiwania Pogotowia
Ratunkowego w Pobiedziskach oraz A.Walkowiaka - KWPSP, M.Walkowiaka KMPSP, OSP Biskupice - K.Słupskiego, P.Maćkowiaka, K.Milewskiego, S.Bor,
P.Walkowiaka, OSP Pobiedziska- Ł.Bielawnego.

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN
zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W
badaniu mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat,
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z
profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty.
Badania odbędą się w dniu 7 kwietnia 2013 roku w
Pobiedziskach - mammobus stanie przy OSP
ul.Tysiąclecia

Rejestracja codziennie od 8.oo do 15.oo
pod nr telefonów:
61 855 75 28, 61 851 30 77, 800 160 168.

KAMPANIA
PRZECIWKO
RAKOWI
JAMY USTNEJ
Przypuszcza się, że koło 400 000 ludzi na świecie będzie zdiagnozowanych
w tym roku z rakiem jamy ustnej. Bez wczesnej diagnostyki polowa z nich
umrze. Ponad 30% przypadków raka jest zdiagnozowana zbyt późno co
drastycznie obniża szanse przeżycia.
Sondaże ujawniają ze:
- tylko 1/3 ludzi myśli , ze rakowi jamy ustnej można zapobiec ,
- 4 z 5 ludzi nie zna oznak raka jamy ustnej,
- tylko 5% ludzi wie ze HPV może powodować raka jamy ustnej.
Bezpłatne badania mające na celu wczesne wykrycie nowotworów jamy
ustnej na początku marca przeprowadził Gabinet Smile Dental Studio z
Jerzykowa wraz z Fundacją "Z uśmiechem przez życie".
Lek.dent. K. Griffith
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Drukarz - maszyny Mimaki
Miejsce pracy: Poznań
Wymagania: doświadczenie w druku -Mimaki,
Roland itp.,Specjalista ds. wykańczania
wydruków reklamowych
Miejsce pracy: Poznań
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie
odpowiedzialna za wykańczanie i bieżącą kontrolę
jakości wydruków wielkoformatowych.
Wymagania: doświadczenie w plotowaniu i aplikacji
folii. Od osób zatrudnionych wymaga się umiejętności
pracy w zespole oraz dyspozycyjności (praca w
systemie zmianowym) .
Ponadto oferujemy: zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku, zapewnienie potrzebnych narzędzi pracy,
pracę w młodym, dynamicznym zespole, możliwość
rozwoju i awansu. Osoby zainteresowane pracą
prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@laboprint.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z
wybranymi kandydatami. W dokumentach
aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926)".

KLUB PRACY W POBIEDZISKACH ZAPRASZA!
Oferujemy pomoc osobom bezrobotnym,
uczącym się i chcącym zmienić
pracę m. in. w:
- pisaniu CV i listu motywacyjnego,
- przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
- skutecznym poszukiwaniu pracy oraz w
wyborze odpowiedniej szkoły,
- organizujemy zajęcia aktywnego
poszukiwania pracy !
Zajmujemy się pośrednictwem pracy !
PRACODAWCO TO U NAS MOŻESZ SKŁADAĆ
OFERTY PRACY - BEZPŁATNIE !
A MY POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ
ODPOWIEDNIEGO PRACOWNIKA !
Klub Pracy, UMiG w Pobiedziskach (pok.211);
Tel: 61 897 71 78
e- mail: kppobiedziska@ohp.pl,
klubpracy@pobiedziska.pl,
pobiedziskakp@o2.pl
Czynny w godzinach:
pon. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 7:15 - 15:15
( z wyjątkiem szkoleń i pracy w terenie)

Pomoc dla Filipa
W Biskupicach w sklepie spożywczym przez dwa miesiące przeprowadzono akcję pod patronatem Fundacji "Dzieciom
zdążyć z pomocą". Zebrano 220 zł na rzecz Filipa Biegały. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

W dniu 24 kwietnia 2013 roku od godz.9:00 do godz.14:00 w sali sesyjnej Urzędu będzie udzielana pomoc
w wypełnianiu wniosków o udzielenie dopłat bezpośrednich za rok 2013.

MRiRW

W

związku z doniesieniami o planowanych zmianach przepisów, które będą regulować wyznaczenie obszarów o
niekorzystnych warunkach gospodarowania, zwanych ONW, burmistrz M. Podsada wystosował pismo do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, w którym uzasadnił, że gmina Pobiedziska jest szczególnym obszarem
gospodarowania i z całą pewnością powinna być wspierana i zaliczona jak dotychczas do obszarów ONW.

Na ograniczone warunki gospodarowania
mają wpływ m. in. warunki pogodowe susza, wymarzanie gleby, niskie opady i
wysokie temperatury podczas wzrostu i
rozwoju roślin. Podobnie jak struktura
obszarowa, w której największy odsetek
zajmują gleby IV, V, i VI klasy bonitacyjnej. Te
uwarunkowania sprawiają , że w gminie
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Pobiedziska dominuje produkcja zwierzęca,
szczególnie produkcja mleka i drobiarstwo.
Dodając do tego niestabilność
ekonomiczną, zapowiadane zniesienie
kwoty mlecznej są kolejnym czynnikiem
predysponującym naszą gminę do
obszarów ONW. Kolejnym elementem
utrudniającym produkcję rolniczą są walory

przyrodnicze. Na terenie gminy położone są
trzy parki krajobrazowe : Promno, Puszcza
Zielonka i Lednicki, które nadają
Pobiedziskom charakter gminy
turystycznej, ale ograniczają rodzaj
gospodarki rolnej. Przedstawione fakty
przemawiają za uwzględnieniem gminy
Pobiedziska w ONW.

ROLNICTWO

www.pobiedziska.pl

Pomoc finansowa

S

zczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Rolnictwo w naszej gminie w ostatnim
okresie było nawiedzane klęskami rodzaju
susza czy wymarznięcia. Z tego powodu
rolnicy występowali o oszacowanie zakresu i
wysokości szkód w gospodarstwach rolnych,
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi.
Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla komisji gminnych wskazują, że wysokość
szkód uwzględnianych w protokole
oszacowania nie może być wyższa niż 40 %,
natomiast obniżenie prz ychodu w
gospodarstwie kwalifikujące rolnika do

otrzymania pomocy, nie może być niższe niż
30 % .
Istotnym problemem pojawiającym się w
protokołach, który ma wpływ na opinię
wojewody jest powierzchnia upraw. Komisja
dokonuje oszacowania szkód na wniosek
rolnika, który podaje podstawowe dane
dotyczące powierzchni gospodarstwa
rolnego, prowadzonych upraw oraz produkcji
zwierzęcej. Pragnę szczególnie podkreślić, że
rolnik podaje dokładną powierzchnię
poszczególnych upraw, która zostaje
oszacowana (powierzchnia musi być zgodna z

powierzchnią upraw podawanych do ARiMR
we wnioskach o dopłaty bezpośrednie). W
przypadku wystąpienia niezgodności
pomiędzy powierzchnią zgłoszoną przez
rolnika do oszacowania, a powierzchnią
zgłoszoną do dopłat, komisja nie będzie miała
możliwości dokonania korekty, gdyż wpływa
to na wysokość ustalonych strat średniej
rocznej produkcji rolnej wyrażonej kwotą
obniżenia przychodu.
Dopuszczalne jest tylko sporządzenie korekt
dotyczących omyłek pisarskich np. błędny NIP
czy nieścisłości adresowe. Prosimy rolników o
przestrzeganie tych zasad.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

O

d 27 marca do 23 kwietnia 2013 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja
gospodarstw rolnych".

Wnioski można składać osobiście lub przez
upoważnioną osobę w Oddziale
Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.
Kolejność przysługiwania pomocy zostanie
określona na podstawie sumy punktów
przyznawanych w odniesieniu do trzech
kryteriów określonych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Są nimi:

-wielkość ekonomiczna gospodarstwa
wyrażona w ESU,
-to, czy cel inwestycji jest związany ze
wzrostem wartości dodanej brutto GVA
(stopień realizacji celu - Gross Value Added) w
gospodarstwie,
-to, czy wniosek był składany indywidualnie,
czy na operację realizowaną w ramach tzw.
wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń.
Maksymalne dofinansowanie, jakie można

uzyskać na operacje w ramach "
Modernizacja gospodarstw rolnych" w całym
okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi
300 tys. na jedno gospodarstwo i jednego
beneficjenta.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60%
kosztów kwalifikowalnych na realizację jego
inwestycji.

Konkurs „Najpiękniejsza zagroda
- najpiękniejsza posesja”

B

urmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zaprasza mieszkańców do udziału w Konkursie na "Najpiękniejszą zagrodę Najpiękniejszą posesję" na terenie gminy Pobiedziska. Konkurs stawia przed uczestnikami obowiązek aktywnego udziału
w pracach mających na celu: poprawę wyglądu estetycznego poszczególnych zagród i posesji oraz całych wsi,
zahamowanie degradacji środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy gminy.
Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie
przyjmuje do dnia 17 maja br. sołtys, który
przekazuje je do komórki Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska do
dnia 20 maja br.
Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo,
pierwszy przegląd zgłoszonych do Konkursu
zagród i posesji nastąpi do dnia 31 maja br.,

drugi do dnia 30 września br.
1.Dla zagrody wiejskiej, która osiągnie
najwyższą ilość punktów Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska wyznaczył nagrodę w
wysokości 1.000,00 zł brutto.
2.Dla posesji wiejskiej, która osiągnie
najwyższą ilość punktów Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska wyznaczył nagrodę w

wysokości 500,00 zł brutto.
Właściciele nagrodzonych zagród i posesji w
poprzednich edycjach Konkursu mogą
zgłaszać swój udział w Konkursie po upływie
trzech lat od zdobycia nagrody. Zgodnie z
zasadami oceny i punktacji dokona Komisja
Gminna.
M.Jankowska
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Śmieci w nowej cenie

W

marcu na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
przyjęto uchwałę dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, że opłata za odbiór odpadów
zbieranych selektywnie wyniesie 12 zł. miesięcznie, natomiast za odpady zbierane nieselektywnie - 20 zł. To
mieszkańcy zdecydują czy będą segregować odpady i w związku z tym jaką opłatę będą ponosić.
Dodatkowo dla osób, które będą segregować odpady oprócz niżej stawki wyjściowej, zastosowano metodę zmniejszania stawki w zależności od
ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe (stopniowe zmniejszanie stawki nie będzie dotyczyło gospodarstw, które nie segregują
odpadów).
W stosunku do pierwotnie proponowanej przez Związek stawki, która miała wynosić 14,75 zł. (bez możliwości zmniejszenia stawki) za odbiór
odpadów selektywnych, stawka będzie mniejsza. Burmistrz od samego początku na wszystkich spotkaniach związku podkreślał, że pierwotna
stawka jest za wysoka i należy ją zmniejszyć, co po wielu dyskusjach i sztywnym stanowisku urzędu Miasta Poznania w tej sprawie, udało się
osiągnąć. Dodatkowo zmieniona została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wprowadzono zapisy o możliwości różnicowania
stawki, co umożliwiło zastosowanie niższych stawek w zależności od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

Poniżej przedstawiamy tabelę opłat dla gospodarstw domowych:
Wysokość stawki
Ilość osób
w gospodarstwie
domowym

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 i więcej

Degresywność

100 %
100 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %

selektywna zbiórka
odpadów
(opłata za każdą osobę w
gospodarstwie domowym w zł.)

nieselektywna zbiórka
odpadów
(opłata za każdą osobę w
gospodarstwie domowym w zł.)

12,00
12,00
12,00
11,40
10,80
10,20
9,60
9,00
8,40
7,80
7,20
6,60
6,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Dla przykładu rodzina 4-osobowa za odbiór odpadów zbieranych selektywnie
zapłaci 45,60 zł., a jeżeli nie będzie segregować - 80 zł. Do tej pory przy gromadzeniu
odpadów w pojemniku 240 l płaciła miesięcznie za wywóz śmieci 48 zł.
Zastosowanie niższych stawek za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny stanowi
istotną zachętę do segregacji odpadów, a to będzie sprzyjało osiągnięciu wynikających z
ustawy odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku.
Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz
obsługę administracyjną systemu. Również dzięki staraniom burmistrza, udało się
wyodrębnić gminę Pobiedziska, jako osobny sektor, co umożliwi Zakładowi Komunalnemu w
Pobiedziskach Sp. z o.o. przystąpienie do przetargu na odbiór odpadów.
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" uruchomił infolinię pod numerem telefonu: 61 624 22 22.
Pod tym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 można uzyskać informacje o zasadach i organizacji nowego systemu
gospodarki odpadami.
Dodatkowo informujmy, że szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Związku Międzygminnego: www.goap.org.pl oraz na
stronie UMiG w Pobiedziskach: www.pobiedziska.pl w zakładce: ochrona środowiska/gospodarka odpadami/nowy system gospodarki odpadami.
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Zakaz wypalania traw
Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i
grożą za to kary
Jak co roku ARiMR stara się uzmysłowić, ile złego ten proceder
przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania suchych
traw.

Wypalanie gruntów jest zabronione
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i
rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku
to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł, a w
przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru
stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest
przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać
dotkliwe kary finansowe, jeśli okaże się, że doszło do świadomego
podpalenia trawy przez rolnika. Zakaz wypalania traw wynika z
konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez

rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności
obszarowe w ramach PROW 2007 - 2013 (płatności
rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na zalesianie gruntów
rolnych). Rolnikowi, który nie przestrzega tych norm grozi
zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów płatności o 3%.
Wysokość kary może wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek wypalania
traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo zmniejszyć.
W zależności od dotkliwości, zasięgu trwałości stwierdzonej
niezgodności względem norm, należna rolnikowi kwota płatności
może zostać pomniejszona do 1% jak i podwyższona do 5% należnych
rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą być też
podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe
wypalanie traw, wtedy Agencja może obniżyć każdy z rodzajów
płatności o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia
uporczywego wypalania traw, może pozbawić rolnika całej kwoty
płatności obszarowych za dany rok.
Z danych posiadanych przez ARiMR wynika, że w 2011 roku wypalanie
na gruntach rolnych stwierdzono u 114 rolników, przy czym tylko 10
rolników zrobiło to celowo.

Mistrzynie Polski z Biskupic

W

ubiegłym roku w październiku odbyły się w Łubowie Mistrzostwa Polski Karate juniorów, na które zjechali zawodnicy i
miłośnicy tej dyscypliny z całej Polski. Na najwyższym stopniu podium stanęły Julia Kuzimska i Nicol Kaczmarek uczennice szkoły w Biskupicach.

Na macie rywalizowało ze sobą kilkudziesięciu zawodników. Juniorzy
walczyli w dwóch kategoriach. W jednej z nich (MMA) mieliśmy okazję
dopingować dwie uczennice klasy czwartej Zespołu S P i Przedszkole w
Biskupicach. Dziewczyny zwyciężyły w swoich kategoriach wagowych
i zdobyły Mistrzostwo Polski Juniorów: Julia Kuzimska I miejsce i tytuł

Mistrzyni Polski Juniorów MMA (kat. do 26 kg), Nicol Kaczmarek
Imiejsce i tytuł Mistrzyni Polski Juniorów MMA (kat. do 30 kg)
Swoje umiejętności potwierdziły 2 lutego 2013 roku zdobywając na
Międzynarodowych Zawodach Karate w Kategorii MMA I i II miejsce.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
nr 186 * marzec 2013
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RADA SPORTU
Informujemy, że 4 marca ukonstytuowała się Rada Sportu Gminy Pobiedziska. To już trzecia kadencja funkcjonowania tego organu w naszej
gminie. W skład rady weszli:
Agnieszka Małyszka - przewodnicząca rady - wybrany przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
Michał Fijałkowski - zastępca przewodniczącego rady - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Joanna Kubiak - sekretarz rady - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska,
Edward Gołębiewski - TKKF Płomień - przedstawiciel Stowarzyszeń i Uczniowskich Klubów Sportowych,
Bogdan Ryś - wybrany spośród kandydatur nauczycieli wychowania fizycznego zgłoszonych przez dyrektorów szkół.

SIATKÓWKA W POBIEDZISKACH
Już wygrywają z najlepszymi

P

owstała w 2010 roku w Zespole Szkół w Pobiedziskach klasa sportowa o profilu piłki siatkowej, zgromadziła młodzież z
gimnazjum, która zdecydowała rozwijać swoją sprawność fizyczną w szerszym niż do tej pory zakresie . Pod czujnym okiem
trenera Łukasza Sikorskiego młodzi zawodnicy wystartowali w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej,
zbierając doświadczenia w lidze młodzika i kadeta.

Systematyczna praca na treningach
przyniosła efekty. Zawodnic y UKS
Pobiedziska w tym sezonie rozgrywek jak
równy z równym walczyli na parkiecie z
drużynami od lat zajmującymi czołowe
miejsca w wielkopolskiej siatkówce. W
listopadzie ub.r. pokonali drużynę UKS
Zielone Wzgórza Murowana Goślina w
stosunku 3:2 i tylko kontuzja zawodników,
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która osłabiła zespół z Pobiedzisk w
decydującym meczu z zespołem z Nowego
Tomyśla o wejście do rozgrywek finałowych
ligi kadeta, zdecydowała o zajęciu 8 miejsca
w tegorocznym rankingu. Wyniki osiągane
przez uczniów klasy sportowej świadczą o
wysokim poziomie pracy z uczniami w
Zespole Szkół w Pobiedziskach, a przede
wszystkim o utalentowaniu naszej
młodzieży, która w odpowiednich

warunkach może rozwijać zainteresowania
nie tylko przed ekranem komputera.
Poniżej przedstawiamy skład drużyny
UKS Pobiedziska
kapitan Kardasz Mateusz, Nagadowski
Tomasz, Brust Jędrzej, Lisiecki Patryk,
Górecki Emilian, Lipnicki Maciej, Flisiak
Mateusz , libero Bieganowski Wojtek
A.Ostatkiewicz,
dyr.M. Krzywdziński
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Mistrzostwa Wielkopolski w Judo

W

połowie lutego w hali OLIMPIA w Poznaniu, odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Judo. Zawody te zakończyły się
dużym sukcesem naszych zawodników, którzy zdobyli w sumie 12 medali.

W pierwszym dniu startowali zawodnicy z roczników 1999 - 2002, czyli w
kategoriach Dzieci i Młodzików. W grupie ponad 200 zawodników i
zawodniczek z Wielkopolski z roczników 1999 - 2002, czyli w kategoriach
Dzieci i Młodzików zawodnicy z naszego Klubu zaprezentowali się z bardzo
dobrej strony i przywieźli z zawodów 9 medali. Najlepsi w swoich
kategoriach wagowych okazali się: I m - Kasia Brzyńska, Martyna
Brzyńska, II m - Liliana Czechanowska, Wojtek Grzęda, III m Patrycja Wolna, Zuzanna Meisner, Milena Gruszka, Damian
Kaszubowski, Mikołaj Miłostan, V m-Marianna Fabiańska, Karol
Wierzbiński, VII m - Julia Balcerska, Albert Andrzejewski. Do walk
przystąpiło również ponad 100 Juniorów i Juniorów Młodszych, a wśród
nich 5 naszych zawodników: Marcel Rybiński, Mikołaj Malicki,
Przemek Talar, Paweł Jóźwiak i Gracjan Brard. Po bardzo
pasjonujących walkach zdobyli oni 1 srebrny i dwa brązowe medale: II m Marcel Rybiński i III m - Mikołaj Malicki, Paweł Jóźwiak
Jak z powyższych danych wynika w kategorii dzieci mamy: dwóch
Mistrzów Wielkopolski,
dwóch v-ce Mistrzów Wielkopolski, pięciu brązowych medalistów,
natomiast w kategorii Juniorów Młodszych: jednego v-ce Mistrza
Wielkopolski i dwóch brązowych medalistów, co jest niewątpliwie wielkim
sukcesem.
A. Rybińśki
nr 186 * marzec 2013
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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
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa 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. 790 650 838
Apteka “Panaceum”
w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków
Nadrożno
tel. 515 062 829

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; 11:00,12:30
Węglewo - 8:30; 11:00
www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl, promocja@pobiedziska.pl

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
Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska
posterunkowy Michał Wesołowski

tel. 519 064 539
Dzielnicowy - Rejon nr 2
tj. Pobiedziska
sierż.sztab. 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
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tj. południowa część gminy Pobiedziska
sierż. sztab. Wiesław Wrona

tel. 61 841 30 40
Wypadki uliczne, zawały serca i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta -całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
tel. 61 85 30 330
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Sukcesy pobiedziskich Judoków

N

a matach Poznańskiego Klubu Sportowego "Olimpia" bój o medale stoczyły wielkopolskie szkoły podstawowe.
Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" i Okręgowy Związek Judo w Poznaniu. W
zawodach uczestniczyło 115 zawodników i 53 zawodniczek z 62 szkół podstawowych województwa Wielkopolskiego
(roczniki 2000- 2002), trenujących na co dzień w 21 Uczniowskich Klubach Sportowych i Klubach Sportowych.
Zawodnicy UKS SMECZ reprezentowali w tych
Mistrzostwach dwie szkoły naszej gminy: Z.S. w
Pobiedziskach oraz S.P. Pobiedziska Letnisko.
Reprezentanci naszych szkół zdobyli w sumie 8 medali.
Złoty medal wywalczyła: Martyna Brzyńska ( SP w
Pobiedziskach Letnisko), Srebrny medal przypadł dwóm
naszym zawodniczkom: Uli Walczak ( ZS w Pobiedziskach)
oraz Lilianie Czechanowskiej (ZS w Pobiedziskach
Letnisko). Brązowy medal zdobyli: Marianna Fabiańska
( ZS w Pobiedziskach), Kasia Brzyńska ( SP w Pobiedziskach
Letnisko), Damian Kaszubowski (ZS w Pobiedziskach),
Wojtek Grzęda (ZS w Pobiedziskach). Dodatkowo dobre
miejsca zajęli również: V miejsca - Albert Andrzejewski
( SP w Pobiedziskach Letnisko), VII miejsca - Julia Balcerska
(ZS w Pobiedziskach), Amelia Fabiańska ( ZS w
Pobiedziskach). Wyniki indywidualne przełożyły się na
wysokie miejsca w klasyfikacji szkół. W klasyfikacji
dziewcząt: Szkoła Podstawowa Pobiedziska Letnisko zajęła III miejsce a Zespół Szkół z Pobiedzisk zajął IV miejsce w klasyfikacji końcowej Mistrzostw.
Gratulacje.!!!

Mistrzostwa Europy Rugby w Pobiedziskach

M

istrzostwa Europy U18 w Rugby w 2014 roku najprawdopodobniej odbywać się będą w Pobiedziskach. Staramy się o
miano jednego z miast-gospodarzy tej ważnej imprezy sportowej o międzynarodowej randze.

13 marca w Pobiedziskach gościła delegacja
władz polskich i europejskich stowarzyszeń rugby
na czele z Jean-Claude Baqué - prezesem
Europejskiej Federacji Rugby FIRA-AER. Stadion i
zaplecze sportowe Pobiedzisk wizytowali
również: Michel Arpaillange - Regionalny
Manager Rozwoju FIRA, Grzegorz Borkowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Rugby
oraz Henryk Kuczko - wieloletni przedstawiciel
Polski w europejskich władzach i przedstawiciele
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Rugby Tomasz Kapustka (sekretarz) i Jacek Kalka. Goście
z Francji bardzo pozytywnie wypowiadali się o
naszej gminie i Polsce w kontekście organizacji
EURO 2012 oraz Mistrzostw U-19 i U-21 w piłce
nożnej, które również odbywały się w
Pobiedziskach. Dyrektor OSiR Michał Fijałkowski
będzie się ubiegał o to, by na stadionie w Pobiedziskach rozegrane zostały przynajmniej dwa mecze, być może z udziałem jednej z drużynfaworytów. Istnieje też możliwość, że w naszej gminie swoją bazę będzie miała jedna z reprezentacji. Trzymamy kciuki, by rozmowy i przygotowania
przebiegły po naszej myśli i za rok abyśmy byli świadkami kolejnego wielkiego widowiska sportowego w Pobiedziskach.
nr 186 * marzec 2013
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VI edycja rozgrywek
amatorskich rozstrzygnięta

H

ala Zespołu Szkół w Pobiedziskach od początku swego
funkcjonowania gości siatkarzy amatorów. W tym sezonie
11 drużyn rywalizowało o puchar ufundowany przez
burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska M. Podsadę.
Zwycięstwo przypadło drużynie TIPTOPOLU, która w ostatnim meczu edycji
pokonała zawodników grających w barwach ekipy Hotel Aleksandra . Na
podsumowaniu rozgrywek burmistrz wraz ze sponsorami wręczył puchary i
nagrody wszystkim drużynom biorącym udział w rywalizacji. Zapraszamy
mieszkańców gminy do udziału w VII edycji Ligii, która rusza już jesienią
tego roku.
Poniżej prezentujemy końcową tabelę wyników.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Lp.
1
2
3
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Drużyna
TIP - TOPOL
Hotel Alexandra
KS Sokoły Kostrzyn
Gilberth
Signum
Belfers Team
Gmina Niechanowo
UKS Gimnazjum Pobiedziska

Drużyna
UKS Absolwenci
UKS Lejdis Pobiedziska
UKS Lejdis Pobiedziska I

Punkty
All
14
14
14
14
14
14
14
14

40
38
23
18
15
15
11
8

Mecze
+
13
13
8
5
5
7
3
2

Punkty
9
9
0

All
4
4
4

Mecze
+
3
3
0

1
1
6
9
9
7
11
12

1
1
4

Sety
+
41
4
39
7
28 27
27 32
24 33
23 34
16 36
14 39

Sety
+
9
3
9
4
1 12

Małe punkty
+
1100
754
1101
842
1171 1226
1228 1243
1192 1252
1143 1242
1053 1183
985
1231

Małe punkty
+
228
217
299
230
245
325

A.Ostatkiewicz
nr 186 * marzec 2013

WYDARZENIA

6

www.pobiedziska.pl

Lwów po 750 latach
marca br w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Krzysztofa Strykiera "Lwów po
750 latach".

Stanisław Łukasiewicz v-ce przewodniczący
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich w Poznaniu
o p o w i e d z i a ł o Lw o w i e w l a t a c h
międzywojennych oraz o działalności
Towarzystwa w Poznaniu. Następnie Zespół
Pieśni i Tańca "Wiwaty" zaprezentował
piosenki lwowskie w choreografii Sławomira
Pawlińskiego. Podczas spotkania zespól

promował nowo wydaną płytę CD "Muzyka
naszego podwórka" i śpiewnik lwowski.
Warto dodać,że podczas ostatnich XV Dni
Lwowa i Kresów w Poznaniu zespół
występował na Łęgach Dębińskich i w Hotelu
Meridian . Przy kawie debatowano na temat
powołania w Pobiedziskach Klubu
Miłośników Lwowa i Kresów.
Na zakończenie spotkania Stanisław

Łukasiewicz przekazał gratulacje i
podziękowania oraz wspaniałe albumy
Andrzejowi Horbikowi oraz Zespołowi Pieśni i
Tańca "Wiwaty" za propagowanie kultury
kresowej w Wielkopolsce a Barbara
Matuszewska-Biniszkoiewicz dyrektor
Ośrodka Kultury w Pobiedziskach na ręce
Andrzeja Horbika skierowała list gratulacyjny
z okazji 40-lecia pracy zawodowej i 50-lecia
pracy artystycznej.

Jubileusz Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

K

s. Arcybiskup Henryk Muszyński bardzo mocno wpisał się we
współczesną historię Pobiedzisk. Podczas 18 lat posługi
arcybiskupiej nie tylko wielokrotnie wizytował parafie na
terenie naszej gminy.
W ostatnim dziesięcioleciu był z nami jako mieszkańcami podczas wszystkich
ważnych uroczystości. W 1998 roku przewodniczył uroczystej Mszy Św. z
okazji 960 rocznicy założenia Pobiedzisk, w lipcu 2001 roku koronował Obraz
Pani Pobiedzisk, a w 2007 roku poświęcił Pomnik Kazimierza Odnowiciela z
okazji 750 rocznicy nadania naszemu miastu praw miejskich. Przez ostatnie
10 lat każdego roku zaszczycał nas swoją obecnością na spotkaniach
noworocznych, dzięki czemu mocno wpisał się w życie naszego miasta.
Zawsze życzliwy i zatroskany o rozwój naszej gminy. Jako Prymas Polski z woli
kapituły został uhonorowany najwyższym odznaczeniem, jakie może nadać
miasto-Statuą Kazimierza Odnowiciela. Za życzliwość i dobro oraz
wielokrotne wsparcie jesteśmy wdzięczni. W dniu 20 marca tego roku Ks. Abp
Henryk Muszyński ukończył 80 lat. Życzymy dużo zdrowia, 100 lat i
błogosławieństwa Bożego.
Abp Henryk Muszyński w latach 1985 - 87 był biskupem pomocniczy chełmiński,
następnie do 1992 r. biskup włocławski. W latach 1992 - 2010 posługiwał jako
arcybiskup, metropolita gnieźnieński, od 2009 do 2010 roku Prymas Polski.
Profesor, wybitny biblista, zasłużony dla dialogu polsko - żydowskiego. Od 1994
roku jest członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Pomysłodawca i patron Zjazdów Gnieźnieńskich. Ma wielki wkład w przywróceniu
Gnieznu prymasostwa. Obecnie na emeryturze.
I.Antkowiak
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Przedszkolaki na start!
ROK SZKOLNY 2013/2014
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rocznika 2007, 2008
spełniające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci
z rocznika 2009, 2010
Pobieranie kart zapisu i ankiet w dniach od 4.03.2013roku
1)Strona internetowa Gminy www.pobiedziska.pl
2) Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach (w godz. 6.00-17.00)
2) strona internetowa Przedszkola "Wesołe Skrzaty" www.wesołeskrzaty.pl
Zapisy z dzieckiem wraz z kompletem dokumentów (nie przyjmujemy niekompletnych dokumentów)
odbywać się będą w dniach: 07.03.-29.03.2013r.
07.03.2013r. ( czwartek) w godz. 16:00 do 17:30
08.03.2013r. ( piątek) w godz. 10:00 do 14:00
09.03.2013r. ( sobota) w godz. 10:00 do 13:00
14.03.2013r. ( czwartek) w godz. 16:00 do 17:30

15.03.2013r. ( piątek) w godz. 10:00 do 14:00
16.03.2013r. ( sobota) w godz. 10:00 do 13:00
21.03.2013r. ( czwartek) w godz. 16:00 do 17:30
22.03.2013r. ( piątek) w godz. 10:00 do 14:00

Ostateczny termin zapisu dziecka do przedszkola upływa dnia 29.03.2013r. o godz. 14:00
Dokumenty wymagane w czasie zapisu dziecka do przedszkola:(nie przyjmujemy niekompletnych dokumentów)
1) Prawidłowo wypełniona Karta Zapisu Dziecka do Przedszkola w Pobiedziskach w roku szkol. 2013/2014
2) Zaświadczenie z zakładu pracy - miejsce pracy, nazwa, adres, telefon, godziny pracy
3) Ankieta Dziecka Zapisywanego do Przedszkola
4) Książeczka Zdrowia Dziecka.
Wszelkie informacje umieszczone są na stronie internetowej przedszkola - nie udzielamy informacji telefonicznej i za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Zerówka w Przedszkolu

”K
KRASNAL”
RASNAL”
wrzesień 2013

OGŁASZA NABÓR DO GRUPY zerowej
ZASADY REKRUTACJI
- podstawą zgłoszenia jest:
- karta naboru/zgłoszenia dziecka,
umowa przyjęcia dziecka,
- wpisowe 150,00 pln

.
.
.

- czesne miesięczne:
* pakiet 5 h = 150,00 pln
* pakiet 10 h = 300,00 pln

.
.

(gwarancja miejsca, opłata jednorazowa,
bezzwrotna,dzieci uczęszczające do młodszych
grup przedszkola - zwolnione z opłaty)

Oferujemy:
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla
dzieci pięcioletni oraz sześcioletnich - grupa
zerówki;
odpowiedni,zatwierdzony
program
MEN
wzbogacony o autorskie programy nauczycieli;
indywidualne podejście do każdego dziecka;
zajęcia, gry i zabawy edukacyjne oraz zajęcia
dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę - w cenie czesnego (czesne 150,00 pln
miesięcznie)
podział na grupę wiekową: dzieci pięcioletnie i dzieci
sześcioletnie*
całodzienna opieka z wyżywieniem**
* minimalna grupa 15 dzieci w danym wieku
** uzależnione od wybranego pakietu 5 h lub 10 h

