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Szanowni Mieszkańcy Gminy Pobiedziska,
przedstawiamy do publicznej wiadomości Raport z wykonanych zadań za lata 2011 
i 2012. Wynika to z zakończenia pierwszego etapu rozdzielenia funduszy 
europejskich za lata okres 2007 - 2013. Gmina Pobiedziska jako beneficjent 
europejskich i krajowych środków pozyskała w tym okresie kwotę 107 milionów zł, 
co dało nam bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach, przeliczając 
kwotę na jednego mieszkańca. Pozyskane środki pozwoliły konstruować przez 
kolejne lata budżety nastawione na inwestycje związane z ochroną środowiska, 
edukacją, infrastrukturą drogową, kulturą, sportem i rekreacją. Podmioty 
korzystające z pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej mają obowiązek 
podawania do publicznej wiadomości, jak przekazane środki zostały 
wykorzystane. Poza koniecznością informowania mieszkańców o wydatkowaniu 
środków unijnych, chcemy Państwu zdać sprawozdanie z działalności naszego 
samorządu. Zapraszamy zatem wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z 
niniejszym Raportem. 
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Porównanie budżetów lat 2011 i 2012 

Rok 2011 Rok 2012

 
Nazwa

 

Dochody

 

Wydatki Dochody Wydatki
1

 

4

 

5 4 5

plan pierwotny

 

45.132.644

 

50.027.672 52.704.693 54.494.241

plan na 31 grudnia

 

51.658.880

 

56.459.692 54.322.454 57.552.802

zwiększenia/zmniejszenia planu

 

6.526.236

 

6.432.020 1.617.761 3.058.561

wykonanie

 

52.351.682

 

52.761.791 53.720.587 53.301.915

wykonanie w stosunku do planu na 31.12. 

 

101,34%

 

93,45% 98,89% 92,62%

Kredyty i pożyczki uzyskane 

 

x

 

9.000.000 x 4.500.000
Kredyty i pożyczki spłacone 

 

x

 

4.874.531 x 5.310.452

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.

 

24.110.173 23.299.721

Dochody 52.351.682 53.720.587
- dochody własne 30.820.003 32.746.790

- dotacje celowe i środki pozabudżetowe 9.069.310 7.412.690

- subwencja ogólna 12.462.369 13.561.107

Wydatki 52.761.791 53.301.915
- bieżące 42.454.769 44.155.891

- majątkowe 10.307.022 9.146.024
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Budżet gminy za rok 2012 przedstawia się następująco:Budżet gminy za rok 2012 przedstawia się następująco:
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Budowa kanalizacji sanitarnej

ulica Leśna Jerzykowo

ulica Polna Biskupice

ulica Rzeczna w Pobiedziskach

Kompleks Sportowo - Edukacyjny

Szkoła Podstawowa kl.I  w Pobiedziskach

Związek Międzygminny

„Puszcza Zielonka”

Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego

Puszcza Zielonka i okolic

INWESTYCJEINWESTYCJE

Największą inwestycją realizowaną w naszej gminie w tej kadencji jest budowa 
sytemu kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach projektu "Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Od rozpoczęcia w 
dniu 3.11.2011 r. budowy do chwili obecnej wybudowano już przeszło 50 km sieci 
kanalizacyjnych, to jest więcej, niż w całej historii naszej gminy.
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi opłaty 
adiacenckiej z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej, uprzejmie 
wyjaśniamy, że w kolejnym numerze biuletynu udzielimy więcej 
informacji na ten temat.

Poza projektem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka wybudowano 
dodatkowe odcinki kanalizacji sanitarnej. 

Zakończenie prac kanalizacyjnych umożliwiło budowę nowych dróg. Za kwotę 
4 220 270,59 zł zbudowano ul. Polną i Leśną w Biskupicach i Jerzykowie.                        

Nową nawierzchnię drogową otrzymały w Pobiedziskach ulice Miła i Pogodna  za 
kwotę 1 670 371,62 zł.

Za prawie 950 tys. zł wybudowano drogę i chodnik oraz przeszło 800 m kanalizacji 
deszczowej na ul.Rzecznej. 

Przy znaczącym udziale środków budżetu Gminy (100 000,00 zł), Starostwo 
Powiatowe wykonało kolejny etap remontu nawierzchni drogi powiatowej do 
Węglewa. Łączny koszt tej inwestycji to 760 tys. zł.

Rok 2010 kończyliśmy oddaniem do użytkowania Kompleksu Sportowo-
Edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach. Inwestycja ta kosztowała 
łącznie prawie 14 mln zł, z tego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego otrzymaliśmy kwotę blisko 5,7 mln zł. Ten nowoczesny obiekt od 
momentu otwarcia służy uczniom szkoły oraz stowarzyszeniom. 

W 2011 roku skupiliśmy się na dokończeniu rozpoczętych inwestycji 
termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu budynki 
oświatowe we Wronczynie, Węglewie, Pobiedziskach Letnisku i Pobiedziskach przy 
ul Jagiełły, nie tylko są tańsze w utrzymaniu, ale również zdecydowanie bardziej 
estetycznie wyglądają, co ma wpływ na wizerunek gminy.

Dokończono wymianę zaworów termostatycznych w ww. obiektach jak również w 
Ośrodku Kultury i Przedszkolu w Pobiedziskach. W szkole we Wronczynie 
wymieniono piec. Aktualnie szkoła jest opalana peletami tanio i ekologicznie. Na 
termomodernizację obiektów publicznych Gmina pozyskała środki z Unii 
Europejskiej w wysokości 1 173 191,48 zł. 

Sytuacja demograficzna w szkole w Pomarzanowicach zmusiła samorząd do 
zamknięcia placówki. Obiekt w części został wyremontowany za kwotę 
200 tys. zł. Utworzono przedszkole, do którego uczęszcza 84 dzieci. Dodatkowo 
dzięki pozyskaniu funduszy unijnych zagospodarowano teren przed przedszkolem 
w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum wsi i budowa parkingu w 
Pomarzanowicach", który kosztował 281 tys. zł, z tego przeszło 114 tys. zł to środki 
pozyskane Unii Europejskiej. To, w połączeniu z przedszkolem wybudowanym przez 
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Biblioteka Publiczna

Plac w Pobiedziskach - Letnisku

Szlak Kajakowy

Świetlica w Wagowie

Termomodernizacja  Szkoły w Węglewie

Szkoła Pobiedziska - Letnisko

Systematycznie podnosimy standardy życia na wsiach. 
Kosztem blisko 480 tys. zł , w tym ponad  265 tys. zł to środki pozyskane z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano i 
wyposażono nowoczesny obiekt w Wagowie.  
Na remont i wyposażenie świetlicy w Kołacie wydatkowano 60 tys. zł, z tego 
ponad 43 tys. zł to dofinansowanie z PROW. 

Kosztem ponad 70 tys. zł wyremontowaliśmy po pożarze i wyposażyliśmy 
świetlicę w Jankowie. Na to zadanie gmina otrzymała 7,5 tys. zł ze środków 
PROW.

Na ukończeniu jest budowa obiektu dla straży pożarnej w Węglewie.

W bieżącym roku już pozyskaliśmy środki na budowę nowoczesnego oświetlenia 
hybrydowego. 10 nowoczesnych lamp stanie w Górze, Pruszewcu, Uzarzewie 
Hubach, Borówku i Wagowie. Pierwsza taka lampa w naszej gminie została 
zainstalowana w 2011 roku w Pomarzankach.

Chcąc przyciągnąć inwestorów gmina postanowiła całkowicie uzbroić teren 
aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk. Zadanie to, które kosztowało 
łącznie ponad 7 milionów złotych zrealizowano w latach 2011-2012. 
Realizacja byłaby niemożliwa bez środków europejskich w kwocie blisko 2 mln zł 
Zakres zadania obejmował kompleksowe uzbrojenie ok. 35 ha gruntów 
przeznaczonych pod inwestycje. Wybudowano między innymi 1,751 km drogi, 
1,672 km kanalizacji sanitarnej, 1,964 km kanalizacji deszczowej i 1,403 km 
wodociągu. 

inwestora prywatnego w Biskupicach, umożliwiło pełen dostęp naszych dzieci do 
opieki przedszkolnej.

Kolejną z ważnych decyzji było przeniesienie Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach z 
ul. Kazimierza Odnowiciela do budynku Ośrodka Kultury. Za przeszło 125 tys. zł 
stworzone zostały komfortowe warunki korzystania z biblioteki. Bliskość Ośrodka 
Kultury, Szkoły, Kompleksu Sportowo-Edukacyjnego, stworzyło nową jakość na 
mapie Pobiedzisk. 

Wybudowano kolejne place zabaw dla dzieci w Pobiedziskach Letnisku i Wronczynie 
za kwotę blisko 200 tys. zł i Skate Park w Jerzykowie za prawie 
195 tys. zł. Na ostatnie z tych zadań otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 
65 tys. zł. 
Łącznie z istniejącymi już placami zabaw w Jerzykowie, Biskupicach, Kocanowie, 
Węglewie, Pomarzanowicach i centrum w Pobiedziskach tworzą one sieć, którą w 
najbliższych latach mamy zamiar rozbudowywać.

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" zajmuje się głównie budową sieci 
kanalizacyjnej, ale w statucie ma także zapis o rozwoju turystyki. Dzięki temu 
pozyskano 75% dofinansowania z UE do budowy prawie 12 km szlaku 
kajakowego za 743 937 zł. Wraz z oddaniem szlaku gmina za przeszło 
150 tys. zł wybudowała pomost na jeziorze Biezdruchowo oraz zakupiła kajaki, 
kamizelki ratunkowe i przyczepkę do przewozu kajaków. 

Chcąc zapewnić mieszkańcom gminy Pobiedziska szybszy dostęp do ratownictwa 
medycznego, zainwestowano 685 tys. zł w komunalny budynek i utworzono stację 
wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego.

Za wartość prawie 160 tys. zł, z tego środki pozyskane to ponad 56 tys. zł, 
zbudowano 2 nowoczesne toalety na targowisku i przy Skansenie Miniatur.
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Sprzedaż i dzierżawa gruntów oraz lokali mieszkalnych jest bardzo istotnym źródłem dochodów w budżecie Miasta i 
Gminy Pobiedziska. Polityka gospodarowania nieruchomościami musi być długofalowa i bardzo rozsądnie 
przemyślana. Europejski kryzys gospodarczy najbardziej odczuwalny dla naszego samorządu był właśnie w dziedzinie 
sprzedaży nieruchomości. Zyski z tego tytułu w 2012 r. zmalały dwukrotnie w stosunku do roku 2011.

Kryzys na rynku nieruchomości

2 379 610,08 zł

1 069 139,54 zł

2011 2012

Wpływy ze sprzedaży gruntów

Gminne grunty są nie tylko sprzedawane, ale również dzierżawione. 
W 2011 i 2012 roku, wpływy z tytułu dzierżawy blisko 200 ha wyniosły 
629 413,02 zł. Sprzedano również 5 lokali mieszkalnych oraz jeden 
lokal użytkowy za łączną kwotę 352 942,48 zł. 
W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego do 62 
działek o łącznej powierzchni 3,0749 ha uzyskano 221 854,67 zł.

W wyniku wzrostu wartości działek, które zostały objęte miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, na ich właścicieli 
nałożony został obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej.  Łączna 
kwota uzyskana z tego tytułu w latach 2010 - 2012 to 880.297,80 zł. 
W tym okresie Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wydał 904 
decyzje o warunkach zabudowy i 94 decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
Suma kosztów poniesionych na wydanie tych decyzji to 89.942,07 zł.

1.Pobiedziska - Północ  
- projekt planu miejscowego został trzy razy wyłożony do publicznego 
wglądu. Obecnie odbywa się czwarte wyłożenie projektu planu.
2.Pobiedziska - Południe  
- Burmistrz odstąpił od umowy z firmą Lex-Urbi z Wrocławia z powodu 
błędnie przygotowywanych kolejnych projektów planu. Sprawę 
zostanie przekazania do sądu.
3.Jerzykowo  
- projekt planu miejscowego został trzy razy wyłożony do publicznego 
wglądu. Obecnie odbywa się czwarte wyłożenie projektu planu.
4.Biskupice  
- projekt planu jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego 

Od początku obecnej kadencji władz Miasta i Gminy Pobiedziska z tytułu sprzedaży 33 działek o łącznej powierzchni blisko 2,5ha uzyskano ponad 
trzy i pół miliona złotych. 

wglądu.
5.Bugaj - Zachód  i Bugaj - Południe
- zostały zebrane wnioski od instytucji i osób prywatnych. Trwają 
prace związane z przygotowaniem projektu planu miejscowego.
6.Bugaj - Centrum i Bugaj - Wschód
- zostały zebrane wnioski od instytucji i osób prywatnych.
7.zmiana planu wsi Góra
- zostały zebrane wnioski od instytucji i osób prywatnych do zmiany 
planu miejscowego.
8.zmiana planu w Pomarzanowicach (Drew - Zet )
-  zostały zebrane wnioski od instytucji i osób prywatnych do zmiany 
planu miejscowego.
9.zmiana planu w Polskiej Wsi 
- zostały zebrane wnioski od instytucji i osób prywatnych do zmiany 
planu miejscowego.
10.zmiana planu przy ul.Kiszkowskiej
- zostały zebrane wnioski od instytucji i osób prywatnych.

Informacja w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:

Gospodarka Nieruchomościami, Planowanie Przestrzenne, GeodezjaGospodarka Nieruchomościami, Planowanie Przestrzenne, Geodezja

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią 
podstawę planowania przestrzennego w gminie. W oparciu o nie 
wydawane są decyzje administracyjne dotyczące danego terenu. 
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem następujących planów 
obejmujących tereny Gminy Pobiedziska:
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Racjonalizacja sieci szkół na ternie gminy to trudny proces, ale pozwala na systematyczną poprawę warunków 
nauczania i poszerzanie oferty oświatowej. Miniony okres 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.

Gmina Pobiedziska prowadzi 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 1 
liceum i 3 przedszkola. Od 1 września 2012 r. uruchomiono 
Przedszkole Publiczne w Pomarzanowicach oraz Przedszkole 
Publiczne  "Pod Świerkiem" w Biskupicach prowadzone przez 
osoby fizyczne. Poza tym na terenie Gminy działają placówki 
n i e p u b l i c z n e :  Pr zedszkola  "Nasze Pr zedszkole"  w 
Pobiedziskach, "Junior" w Jerzykowie i "Krasnal" w 
Biskupicach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
"Montessori" w Pobiedziskach. 

Dysponujemy również dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrą 
pedagogiczną. 

Kadra pedagogiczna Gminy Pobiedziska

Dużym osiągnięciem jest fakt objęcia edukacją przedszkolną 78,40% 
dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących naszą gminę. W roku 
2012 zwiększyliśmy ilość miejsc w przedszkolach. Uruchomiono dwie 
nowe placówki w Pomarzanowicach i w Biskupicach co umożliwiło w 
stosunku do roku 2011 zwiększyć o 160 ilość dzieci uczęszczających do 
przedszkoli.

Wydatki na oświatę poniesione w ostatnich dwóch 
latach przedstawia poniższa tabela:

 
 
 
 

 
 

  
2010  2011 2012

subwencja oświatowa 

 
 

11 088 294,00 11 593 657,00 12 671 873,00

Wydatki poniesione 
ogółem na oświatę

 

17 149 237 20 139 566,84 21 479 008,90

procentowy udział 
subwencji w wydatkach 
na oświatę ogółem

43,79 % 57,57% 59,00%

W ostatnich dwóch latach skutecznie pozyskiwano środki finansowe z 
UE na realizację szkolnych projektów m.in.: "Sukces dzieci naszą 
radością - rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji 
wczesnoszkolnej" - zajęcia dla uczniów klas I-III: logopedyczne, 
gimnastyki korekcyjnej, mających trudności w pisaniu i czytaniu, z 
trudnościami matematycznymi, rozwijające umiejętności 
przyrodnicze i matematyczno-informatyczne, "Eau-Wasser-Woda" 
projekt realizowany we współpracy z Niemcami (Marktheidenfeld) i 
Francją (Montfort) w ramach partnerstwa Gmin, Comenius "Uczenie 
się przez całe życie" - wielostronny projekt Partnerski - współpraca 
ze szkołami w ramach wymiany  międzynarodowej.

OŚWIATAOŚWIATA
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Starając się sprostać powierzonym mu zadaniom 
współpracuje m.in. z:  Zespołem Parków 
K r a j o b r a z o w y c h  W o j e w ó d z t w a  
Wielkopolskiego, Zakładem Komunalnym w 
Pobiedziskach Sp. z o.o., Regionalną Dyrekcją 
O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  w  P o z n a n i u ,  
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowisk a w Poznaniu, Powiatow ym 
Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologiczym 
w Poznaniu. Gmina Pobiedziska jest członkiem: 
Związku Międzygminnego "Schronisko dla 
zwierząt -  SCHRONISKO"  oraz Związku 
Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej" . 

W 2010 r. na podstawie porozumienia podpisanego z 
Z e s p o ł e m  P a r k ó w  K r a j o b r a z o w y c h  
Województwa Wielkopolskiego, zrealizowano 
projekt "Utworzenie nasadzeń drzew gatunków 
nektarodajnych na terenie Parku Krajobrazowego 
Promno i otuliny (gm. Pobiedziska)". W ramach 
przedmiotowego porozumienia posadzono 360  szt. 
lip.

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach podejmuje całokształt działań mających na celu 
utrzymanie i prawidłowy rozwój środowiska naturalnego. Referat wykonuje zadania m.in. w zakresie: ustawy o 
ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska, ochrony zwierząt, prawa wodnego i utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy oraz dba o utrzymanie zieleni na  terenach gminnych oraz  miejskich. 

 placu przy OSP w Biskupicach, 
Stacji Wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego,
parkingu w Jerzykowie,
now ych pr z ystankach ustawionych w 
Pobiedzisk a  Letnisku,  B iskupicach i   
Jerzykowie,
pomniku Powstańców Wlkp. na Rynku w 
Pobiedziskach,
 ul. Dworcowej w Pobiedziskach, 
ulicach  w  Pobiedziskach Letnisku, 
wykonano nową elewację stacji uzdatniania 
wody w Gołuniu, 
wyremontowano stację uzdatniania wody w  
Stęszewku oraz studnię głębinową w Górze.

Na przełomie lat 2011/2012 
dokonano nasadzeń 
i uporządkowano tereny przy:

OCHRONA ŚRODOWISKAOCHRONA ŚRODOWISKA

POMNIK POWSTAŃCÓW WLKP. W POBIEDZISKACH

PLAC OSP W BISKUPICACH

STACJA UZDATNIANIA WODY W M.STĘSZEWKO 
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1. Wdrożono system sezonowego nadzoru porządkowego nad 
atrakcyjnymi dla mieszkańców miejscami plażowania.
2. Na zlecenie U M i G w Pobiedziskach, Zakład Komunalny zakupił 
siedem pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, które 
przekazał do aptek.

Ponadto:
Wprowadzono system finansowania sterylizacji i kastracji 
bezdomnych kotów z terenu gminy Pobiedziska, a wspólnie z 
Powiatem Poznańskim gmina dofinansowuje likwidację wyrobów 
zawierających azbest. 
Największą imprezą organizowaną od 2009 r. w ramach ochrony 
środowiska jest Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny, 
podczas której w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób każdy 
zainteresowany tematyką ekologiczną, może poszerzyć swoją wiedzę 
z tego zakresu, zdobyć praktyczne umiejętności w rozpoznawaniu 
zagrożeń dla środowiska oraz zrozumieć i poznać różne zjawiska 
fizyko-chemiczne oraz biologiczne zachodzące w świecie przyrody. 
Organizacja Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego 
wpisuje się w Politykę Ekologiczną Państwa. Ponadto w przedszkolach 
i szkołach na różnych szczeblach organizowane są konkursy o 
tematyce ekologicznej oraz przeprowadzane są akcje Sprzątania 
Świata i Dni Ziemi.

Nowy system 
odbioru odpadów

- składanie deklaracji, 
spotkanie z mieszkańcami 

gminy Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach przypomina, że w związku ze 
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 
lipca 2013r. w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system 
gospodarki odpadami. Gmina Pobiedziska zgodnie z zapisami 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który podzielił 
województwo na Regiony należy do Związku Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Przede wszystkim zmieni się sposób naliczania stawki za 
wywóz odpadów - dla osób zamieszkałych nie będzie to już 
opłata od pojemnika, lecz od osoby zamieszkującej 
gospodarstwo domowe. 
Dodatkowo ustawa zobowiązuje gminy lub związki międzygminne do  
zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. 
Spółki z udziałem gminy będą mogły odbierać odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, tylko w przypadku, gdy zostaną wybrane w 
drodze przetargu. Dlatego też burmistrz podjął decyzję o 
przekształceniu Zakładu Komunalnego w spółkę, która będzie mogła 
uczestniczyć w przetargu. Również dzięki staraniom UMiG w 
Pobiedziskach, udało się wyodrębnić gminę Pobiedziska, jako osobny 
sektor, co umożliwi Zakładowi Komunalnemu w Pobiedziskach Sp. z 
o.o. przystąpienie do przetargu na odbiór odpadów.
Zgodnie z zapisami ustawy, opłaty za odbiór odpadów będą naliczane 
na podstawie złożonych deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
związek międzygminny określi w drodze decyzji wysokość opłaty, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 
podobnym charakterze.
W związku z powyższym informujemy, że przedmiotowe 
deklaracje należy składać w delegaturze Związku 
Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej" przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach 
(budynek Zakładu Komunalnego - wejście od ul. Powstańców 
Wlkp.) lub w siedzibie ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w 
Poznaniu, w terminie do 03.06.2013 r.
Formularze deklaracji można pobrać w delegaturze, a także ze strony 
internetowej: www.goap.org.pl i  w siedzibie ZM GOAP przy ul. Św. 
Michała 43 w Poznaniu. 

Szczegółowych informacji udziela :
 -  ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu  (infolinia: 61624 22) 
- delegatura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej" ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach 
(Joanna Krauze, tel.: 505 423 078)

W związku z pojawiającymi się wiadomościami w mediach (które 
przekazują informacje ogólne, nie zawsze odpowiadające zasadom, 
które będą obowiązywać na terenie naszej gminy) oraz licznymi 
pytaniami mieszkańców, dotyczącymi nowego systemu gospodarki 
odpadami, informujemy że w dniu 27 maja 2013r. o godz.18.00 
w Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne 
pracowników biura Związku Międzygminnego "Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z mieszkańcami gminy 
Pobiedziska. 
Dodatkowo podczas " V Ogólnopolskiego Pikniku 
Ekologicznego Pobiedziska 2013",  25 maja 2013 r. w godz. 
11.00 - 17.00 na terenie Zespołu Szkół w Pobiedziskach, 
pracownicy biura Związku Międzygminnego "Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na swoim stoisku będą 
wydawali druki deklaracji oraz udzielali informacji na temat 
nowych zasad gospodarowania odpadami i segregowania 
odpadów. 

Gospodarka odpadami w naszej gminie od 1995 r. spełniła wszystkie 
wymogi w ochronie środowiska. Dzięki temu mieszkańcy są 
przygotowani na zmiany ustawowe, które zaczną obowiązywać od 1 
lipca 2013 r.  Sukcesywnie rozwija się segregacja odpadów. Zgodnie z 
zapisem uchwały w sprawie  zryczałtowanych opłat na finansowanie 
kosztów wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z posesji na 
rok 2013 (do 30.06.2013 r.), wprowadzona została zniżka w wysokości 
20% stawki przedmiotowej opłaty dla posesji segregujących odpady.

UWAGA!
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W ciągu ostatnich 2 lat  na terenach wiejskich w zainwestowaliśmy ponad milion złotych. Działania te realizowane były 
przez Gminę Pobiedziska przy wsparciu środków unijnych.
Stawiamy na rozwój rolnictwa na terenie naszej gminy - mówi Burmistrz M. Podsada -współpracujemy z rolnikami przy 
pozyskiwaniu funduszy na inwestycje na terenach wiejskich, rozpowszechniamy wiedzę przydatną rolnikom, staramy 
się wpływać na dostosowanie rolnictwa do wymogów prawa unijnego oraz na poprawę warunków społecznych, 
estetycznych i integrację mieszkańców wsi. 

Każdego roku w okresie jesienno  - zimowym prowadzony jest cykl 
szkoleń pt. "Jesień i zima z edukacją". Organizowany jest także  
"Gminny Dzień Pola".

W celu poprawy estetyki naszych wsi ogłaszany jest wiosną 
każdego roku konkurs na "Najpiękniejszą zagrodę - 
Najpiękniejszą posesję" na terenie gminy Pobiedziska.Dla 
poprawy estetyki wsi, umożliwienia spędzenia wolnego czasu 
dzieciom, młodzieży a także  stworzenia warunków do integracji 
społecznej skorzystano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, w ramach którego złożono wnioski na realizację 6 

2010r. - "Na szlaku sławnych Polaków"- sołectwo Kołata- 
wysokość nagrody - 15 000 zł.
2012r. - "Pszczoła sprzymierzeńcem człowieka, człowiek 
sprzymierzeńcem pszczoły"-beneficjent Koło Pszczelarzy w 
Pobiedziskach - wysokość nagrody - 15 000 zł.

W ramach odnowy zabytków, udzielono pomocy sołtysom w 
przeprowadzeniu remontu figur: w Krześlicach w 2011 roku i w 
Jerzykowie w 2012 roku. Najlepszym łącznikiem mieszkańców z 
urzędem są sołtysi, którzy raz w miesiącu odbywają spotkania i 
informowani są o bieżących sprawach dotyczących rolnictwa, 
przepisach prawnych aktualnie obowiązujących w rolnictwie i innych 
zagadnieniach dotyczących wsi i  rolnictwa.

Obecnie na terenie gminy funkcjonują 24 gospodarstwa agroturystyczne
2010 rok przybyło 5 gospodarstw,2011 rok przybyło 1 gospodarstwo,2012 rok przybyły 4 gospodarstwa,2013 rok styczeń i luty przybyły 

2 gospodarstwa.

ROLNICTWO * INWESTYCJE NA WSIROLNICTWO * INWESTYCJE NA WSI

zadań o ogólnej wartości 1036 446,17 zł, z czego dofinansowanie w 
ramach PROW na lata 2007 -2013 wyniosło 497 162,80 zł.
Ze środków własnych Gminy w 2011 roku wyremontowano po pożarze  
świetlicę wiejską w Jankowie (koszt remontu - 57 064,00 zł) oraz 
uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową w świetlicy wiejskiej w 
Gołuniu. Natomiast w 2012 roku wykonano termomodernizację 
świetlicy wiejskiej w Górze.
Gmina aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursach 
organizowanych w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich:

Liczba działających

 gospodarstw

rolnych na terenie 

gminy to 382.
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Atrakcyjne i nowoczesne biblioteki
Corocznie 3.500 osób wypożycza 70.000 książek. To chlubna liczby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska, 
która w statystykach w powiecie poznańskim zajmuje niezmiennie wysokie miejsce.  

Czytelnik - mieszkaniec Gminy 
P o b i e d z i s k a  b y ł  i  j e s t  
n a j w a ż n i e j s z y m  p u n k t e m  
odniesień działań statutowych 
prowadzonych przez bibliotekę, 
która realizuje swoją misję w 
oparciu o dwie placówki w 
Pobiedziskach: dla dorosłych i dla 
d z i e c i ,  o r a z  t r z y  f i l i e :  w  
Biskupicach, Pomarzanowicach i 
Pobiedziskach-Letnisku. Bardzo 
dobry wynik czytelnictwa nie 
byłby możliwy do osiągnięcia bez 
s z e r o k i e g o ,  a k t u a l n e g o  i  
atrakc yjnego księgozbioru - 
każdego roku przybywa ponad 
1.600 now ych książek za 
ok.35000 zł. 
Oprócz wypożyczania książek, 
udzielania informacji, korzystania 
z  cz ytelni  z  ks ięgozbiorem 
popularno-naukowym, czytelni i 
wypożyczalni prasy, we wszystkich placówkach bibliotecznych można 
skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. 
Biblioteka uczestniczy też w licznych projektach, m.in. bierze udział w 
Programie Rozwoju Bibliotek, realizowanym przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, czego efektem jest pozyskanie 
sprzętu multimedialnego i udział  bibliotekarzy w licznych 
szkoleniach.
W 2012 roku biblioteka w Pobiedziskach została przeniesiona do 
lokalu przy ulicy Kostrzyńskiej. Wystrój nowych wnętrz harmonijnie 
łączy elementy tradycji i nowoczesności, przez co biblioteka zyskała 
nowy wizerunek i jest bardzo pozytywnie odbierana przez 
czytelników. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła także na 
rozszerzenie oferty dla mieszkańców Gminy 
Pobiedziska. Oprócz spotkań autorskich i prelekcji 
organizowane są: warsztaty szachowe, Dyskusyjny 
Klub Książki, Małe Kino, Klub Rękodzieła. Przy filiach 
bibliotecznych działają Kluby Seniora: w Biskupicach, 
Pobiedziskach-Letnisku, Pomarzanowicach, 
biblioteka współpracuje z Klubem Wrzosy z 
Jerzykowa. Pokolenie 50+ oraz młodsze osoby 
korzystają z cyklicznych spotkań o zróżnicowanej 
tematyce. Działania biblioteki w ostatnich dwóch 
latach skupiły się na promowaniu regionalnych 
dziejów, organizowaniu wyjazdów na spektakle 
teatralne, corocznie  promuje się też klubowiczom 
kilkudniowy wyjazd krajoznawczo-wypoczynkowy 

oraz jednodniowe wycieczki. Odpowiada również na zainteresowania 
uczestników spotkań, organizując zajęcia plastyczno-rękodzielnicze 
oraz promujące zdrowy styl odżywiania. 
W  animatorskich działaniach łącznie uczestniczy około 100 osób.

Biblioteka współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami, 
ze szkołami i przedszkolami, organizuje lekcje biblioteczne i głośne 
czytanie. Staraniem biblioteki wydano zestaw pocztówek "Historia 
blisko nas", które przedstawiają treści oraz ilustracje z życia postaci 
historycznych, zwracając szczególną uwagę na ich związki z 
Pobiedziskami.

KULTURA, SPORT I BEZPIECZEŃSTWOKULTURA, SPORT I BEZPIECZEŃSTWO

***

BIBLIOTEKA - WARSZTATY SZACHOWE

BIBLIOTEKA - KLUB RĘKODZIEŁA
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Wielki koncert
Jarmark Piastowski to nie jedyna duża impreza organizowana przez Ośrodek Kultury w Pobiedziskach. Tysiące 
pobiedziszczan oraz goście z całego regionu bawią się co roku na plaży nad jeziorem Biezdruchowo , na organizowanym 
tutaj corocznie Jarmarku Piastowskim. Na naszej scenie gościł dwa lata temu zespół Budka Suflera, The Pupils oraz 
Babylon a w zeszłym roku Kamil Bednarek i Golec uOrkiestra. 29 czerwca 2013 r. w Pobiedziskach usłyszymy Varius 
Manx i Cree.
 W ostatnią niedzielę sierpnia organizowane jest dla rolników 
Święto Plonów. Oprócz znanych i lubianych artystów na scenie prezentują 
się wychowankowie Ośrodka Kultury. Wielkie zasługi w promowaniu 
dorobku kulturalnego naszego regionu ma Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty, 
którego działania są corocznie dofinansowywane i wspierane przez urząd 
Miasta i Gminy w Pobiedziskach. W ostatnich dwóch latach Ośrodek Kultury 
zorganizował 8 przeglądów, w których uczestniczyło ponad 1950 osób, 15 
konkursów skierowanych do 703 dzieci i młodzieży,  8 warsztatów w tym 5 o 
charakterze ogólnopolskim, w których uczestniczyło 268 osób, 4 festiwale, 
77 koncertów, 13 wystaw, 9 spektakli teatralnych, 49 prelekcji i spotkań. 
Realizacja, przy współpracy poszczególnych sołectw, programu „Z kulturą 
przez Gminę” pozwoliła na dotarcie z ofertą kulturalną do mieszkańców 
wsi i małych miejscowości.
Poza imprezami organizowanymi na terenie całej gminy, Ośrodek Kultury 
dla 266 osób organizuje zajęcia z instruktorami w dziedzinie teatru, tańca, 
muzyki, folkloru, wokalistyki i plastyki. Działa również orkiestra dęta, którą 
usłyszeć można przy okazji organizowanych uroczystości. Zainicjowany 
przez Ośrodek Kultury dwadzieścia lat temu ruch seniorski szeroko 
prowadzony na terenie całej gminy (5 klubów) cieszy się dużym 
zainteresowaniem, sam ośrodek skupia 140 osób.  Przy Klubie działa Chór 
Melodia (30 osób). Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia Nordic 
Walking realizowane z funduszy unijnych oraz spotkania z seniorami z 
Wielkopolski przy piosence biesiadnej, w których uczestniczy średnio 300 
osób. W okresie ostatnich 2 lat przeprowadzono remonty na kwotę 
212.848,50 zł w tym: termomodernizację, remont miniatur w Skansenie, 
wymiana drzwi wewnętrznych oraz podłogi na scenie w sali wielkiej, kompleksowy remont kuchni i komina przy kotłowni, naprawa i zakup 
instrumentów muzycznych oraz komputerów. Przeprowadzono modernizację części pomieszczeń dla celów bibliotecznych. Zarządzany przez 
ośrodek Skansen Miniatur w ostatnich dwóch latach odwiedziło ponad 60 tys. osób. Pod koniec 2010 r w Skansenie powstało Centrum Sztuki 
Współczesnej, w którym wystawiają swoje prace artyści z kraju i zagranicy. Na co dzień ośrodek współpracuje z Fundacją Scena Pobiedziska oraz 
innymi podmiotami w naszej gminie.

Kultura czasu wolnego
Głównym zadaniem OSiR - u w Pobiedziskach jest zapewnienie mieszkańcom naszej gminy tzw. kultury czasu wolnego. 
W ramach powierzonych obiektów i środków  zadanie to realizowane jest na trzech płaszczyznach;

1. modernizacji, remontach, budowie infrastruktury rekreacyjno - 
sportowej: 
Stadion Miejski, Hala sportowa i korty, Przystań kajakowa 
Jerzykowo, Centrum Integracji Społecznej (Plac  zabaw w 
Pobiedziskach).
2. organizacji i współorganizacji imprez rekreacyjno - sportowych.
W 2011/ 2012 roku przeprowadzono około 50 różnego rodzaju imprez 
sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców oraz gości naszej gminy. W 
spektrum zainteresowania znalazły się: biegi, kolarstwo, fitness, 
koszykówka, siatkówka, rugby, piłka nożna, tenis ziemny, unihokej, 
spływy kajakowe, żeglarstwo oraz rajdy samochodowe. 
Naszą sztandarową imprezą jest lipcowy Bieg W. Jagiełły - Półmaraton 
Pobiedziska. Na jego starcie co roku, staje ok. 600 zawodników i 

***

 BIEG JAGIEŁŁY

KONCERT GOLEC uORKIESTRA

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WIWATY”
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Spieszymy z pomocą
Przeprowadzone badania opinii potwierdzają, że mieszkańcy czują się bezpieczni. To bardzo ważny obszar życia każdej 
społeczności.
Najważniejszym w tym obszarze było uruchomienie w lipcu 2011 r. 
Zespołu Ratownictwa Medycznego, który służy pomocą naszym 
mieszkańcom 24 godziny na dobę (130 wyjazdów miesięcznie). 
Przyspieszyliśmy także kontakt z Policją. Zakupiliśmy i opłacamy 
numer telefonu komórkowego - 784 112 067. Dzwoniąc pod ten 
numer łączymy się bezpośrednio z miejscowym patrolem z 
pominięciem Komendy Miejskiej w Poznaniu. Również w celu 
poprawy bezpieczeństwa przekazujemy 25 tys. zł. na dodatkowe 
płatne dwuosobowe patrole Policji. Poza policjantami, miasta strzeże 
również ochrona. System monitoringu składa się z 10 kamer 
ustawionych w newralgicznych punktach miasta.  Od maja 2011 r. 
działa SiSMS - system szybkiego powiadamiania mieszkańców o 
zagrożeniach przez wysyłane z urzędu wiadomości SMS na telefon 
komórkowy. Od początku 2012 roku przy współpracy OPS oraz 
ratowników medycznych i strażaków realizujemy program 
edukacyjny "Reaguj i Ratuj". Wzięło w nim udział  535 dzieci ,  a w 
roku bieżącym zostanie przeszkolonych  701 maluchów.

 

 

 

 

 

 

111 strażaków w 5 jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych strzeże bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. 
Wyposażeni w specjalistyczny sprzęt docierają pierwsi do 
poszkodowanych w wypadkach samochodowych, gaszą 
pożary, wypompowują wodę z zalanych budynków, ratują 

zawodniczek z całej Polski i zagranicy.
Wyścig o nazwie Ogólnopolski Wyścig Kolarski Masters przyciąga rok 
rocznie 150 zawodników. Trzeci rok z rzędu organizujemy Pobiedziski 
Maraton Fitness, a na kortach ziemnych - dzięki współpracy z 
Pobiedziskim Klubem Tenisowym - współorganizujemy około 12 
turniejów tenisowych. Coraz większą popularnością cieszą się 
rodzinne rajdy samochodowe. Do tej pory we wszystkich naszych 
rajdach wzięło udział 120 rodzin. Cyklicznie rozgrywane są także 
turnieje koszykówki ulicznej, w naszej gminie działa już 7 takich 
drużyn.  Gramy także w rugby,  mini koszykówkę, mini siatkówkę, 
unihokeja, piłkę nożną. Nasi mieszkańcy mają także możliwość 
poznawania uroków sportów wodnych. Propozycja dotyczy 
żeglarstwa (Omega nad Biezdruchowem) i rodzinnych spływów 
kajakowych. Prowadzone są  także zajęcia sekcji sportów walki oraz 
zajęcia na siłowni dla pań i panów. Dla najmłodszych z klas I-III mamy 
zajęcia z koordynacji ruchowej i tenisa ziemnego, które stanowią 
uzupełnienie lekcji w- f w edukacji wczesnoszkolnej.
Wszystkie powyższe przedsięwzięcia objęte są kompleksową, 
wykwalifikowaną opieką medyczną i pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów.
3. wspieraniu obiektowo - finansowo- logistycznym stowarzyszeń 
sportowych działających na terenie naszej gminy.
Korzystanie z obiektów, dzięki uchwale Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska - administrowanych przez OSiR dla stowarzyszeń 
sportowych z terenu naszej gminy jest bezpłatne. W bieżącej kadencji 
ośrodek z organizacji imprez komercyjnych, osiągnął przychód na 
poziomie ok. 70 000 zł. Są  to wpływy od osób fizycznych, dzięki 
którym mieszkańcy naszej gminy biorą w nich udział bezpłatnie. W 
ramach współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi  sfinansowane 
zostały  wyjazdy UKS - ów na zawody sportowe. Ogółem na ten cel 
wydatkowano kwotę ok. 82 000 zł. Współfinansowano także 
trenerów naszych zawodników ( kwota 137 000 PLN ). W tej chwili 
to wsparcie zostało przeniesione do pożytku publicznego. 

Nadal będziemy wspierać finansowo wyjazdy reprezentacji 
gminy na zawody spor towe oraz doposażać sprzętowo 
stowarzyszenia korzystające z naszych obiektów. Na ten cel 
dotychczas wydatkowaliśmy kwotę ok. 30 000 PLN.  

***

SEKCJA JUDO

„REAGUJ I RATUJ”

PLAC ZABAW W POBIEDZISKACH
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Pomimo ogólnopolskiego problemu starzenia się społeczeństwa i nagłaśniania haseł o kryzysie rodziny, pocieszające 
wydają się dane statystyczne z gminy Pobiedziska. Działający w pobiedziskim magistracie Urząd Stanu Cywilnego oraz 
Referat Spraw Obywatelskich rejestrują wzrost liczby mieszkańców oraz rosnącą ilość zawieranych małżeństw.
Wzrost liczby mieszkańców naszej gminy nie wynika raczej z lokalnego wyżu demograficznego, lecz ma z pewnością 
swoje źródło w coraz liczniej sprowadzających się tutaj mieszkańcach Poznania i innych miast. Atrakcyjne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe skutkują powstawaniem co roku wielu kolejnych domów, głównie jednorodzinnych.

URZĄD STANU CYWILNEGOURZĄD STANU CYWILNEGO

Liczba narodzin do liczby zgonów jest niestety bardzo 
niska. W latach 2011 i 2012 odnotowano aż 156 zgonów i tylko 43 
urodzenia. Niemniej należy cieszyć się, że wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców rośnie liczba zawieranych związków małżeńskich: 119 
w roku 2011 i 122 w roku 2012. Liczba rozwodów była w obydwu 
latach taka sama - 26.
Na Bal Jubilatów z okazji 25-lecia Pożycia Małżeńskiego w 2011 r. 
zaproszono 88 par małżeńskich, z których uczestniczyło 25 par. Rok 

później na bal zaproszono 96 par (przybyły 32).
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wystąpił w imieniu Prezydenta 
RP o uhonorowanie 27 par w 2011 i 22 par w 2012 r. medalami ,,Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Z tej okazji zorganizowane zostały 
uroczyste spotkania z jubilatami, na które zaproszono również 4 pary 
zamieszkałe na terenie naszej gminy, które obchodziły swoją 60. 
rocznicę ślubu.

Statystyka ludności w okresie od 2010 r. do 2012 r. wg stanu na ostatni dzień danego roku

Interwencje jednostek OSP związane z prowadzeniem działań ratowniczo - gaśniczych 
od dnia 01.11.2010 r. do dnia 31.12.2012 r.

Rodzaj działań Od  listopada  
2010r.

 

       2011r.
 

    2012r. Razem

Pożary     13           

 

         145

 

         97    255

Miejscowe zagrożenia     w 
tym (pompowanie wody, 
wypadki rogowe, owady, 
poszukiwania zaginionych, 
LPR, itd.)

    30

 

         245

 

       202

 

   477

Alarm fałszywy       0             11         18       29
Razem     43           401       317      761

również na wodzie - pomagają ludziom, a także zwierzętom i sprawiają, że na co dzień możemy 
czuć się bezpiecznie.  Przeprowadziliśmy  szkolenia oraz wiele innych działań, mających na celu 
utrzymanie naszych jednostek strażackich w jak najlepszej formie.
W ostatnim okresie najważniejszym wydarzeniem było włączenie w lipcu 2012 r. jednostki OSP w 
Biskupicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wydatki 
na działalność OSP

2012 r.

2011 r.

2010 r.

0  5000   10 000    15 000    20 000

17 624

17 891

18 074

Pobyt czasowy Pobyt stały

246

255

297

2011r.

 
2012r.

        260.046,68 

      381.428,35
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1."Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wagowie" - 
całkowity koszt projektu 476 833,73 zł w tym kwota dofinansowania 
266 429,00 zł - projekt zrealizowany i rozliczony;
2."Remont nawier zchni  jezdni  i  chodników oraz 
zagospodarowanie centrum wsi Pomarzanowice" - całkowity 
koszt projektu 281 393,97 zł w tym kwota dofinansowania 
114  414,00 zł  - projekt zrealizowany i rozliczony;
3."Skate Park Jerzykowo"- całkowity koszt projektu 193 644,22  zł  
w tym kwota dofinansowania 65 185,00 zł - projekt zrealizowany i 
rozliczony;
4."Remont świetlicy wiejskiej Kołata"- całkowity koszt projektu 
45 212,97 zł w tym kwota dofinansowania 29 406,80 zł - projekt 
zrealizowany i rozliczony;
5."Wrota Puszczy Zielonki - Centrum Edukacji Ekologicznej" - 
całkowity koszt projektu 1 245 016,76 zł wnioskowana kwota 
dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wynosi 500 000,00 zł - 
projekt w trakcie realizacji - rozliczono I etap, w którym kwota 
otrzymanego dofinansowania wynosiła 8 197,00 zł. Zakończenie 
operacji zgodnie z umową oraz aneksami do umowy ma nastąpić  w 
październiku  2013;
6."Promocja walorów przyrodniczych i edukacyjnych Wrót 
Puszczy Zielonki"-całkowity koszt projektu 26 445,18 zł 
wnioskowana kwota dofinansowania zgodnie z podpisanym 
aneksem 15 130,62 zł - projekt w trakcie rozliczania;
7."Zakup wyposażenia sal wykorzystywanych w ramach 
programu "Zielona Szkoła" w obiekcie "Wrota Puszczy Zielonki 
w miejscowości Stęszewko" - całkowity koszt projektu 22 033,33 zł 
wnioskowana kwota dofinansowania 12 539,30 zł - niestety nie 
udało się pozyskać środków;
8."Montaż lamp hybrydowych na terenie miejscowości: Góra, 
Uzarzewo-Huby, Borówko-Zbierkowo, Wagowo oraz 
Pruszewiec w gminie Pobiedziska" - całkowity koszt projektu 
156 025,50 zł wnioskowana kwota dofinansowania zgodnie z 
podpisaną umową wynosi 101 480,00 zł - projekt w trakcie realizacji. 
Zakończenie operacji zgodnie z umową oraz aneksami do umowy ma 
nastąpić  w sierpniu  2013.
9."Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Latalice, gmina Pobiedziska"- całkowity koszt 
projektu 301 854,75 zł  wnioskowana kwota dofinansowania 
150 500,00 zł  - niestety nie udało się pozyskać środków; 
10."Budowa Placu Zabaw w Kociałkowej Górce" - całkowity 
koszt projektu 62 619,30 zł wnioskowana kwota dofinansowania 
wynosiła 25 420,00 zł - niestety nie udało się pozyskać środków;
11."Promocja walorów przyrodniczych, architektonicznych, 
kulturowych i historycznych poprzez organizację spływów 
kajakowych na terenie gminy Pobiedziska" - całkowity koszt 
projektu 34 621,06 zł z czego kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosiła 19 703,00 zł - niestety nie udało się 
pozyskać środków;
12."Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy" -  całkowity koszt 
projektu 13 457,78 zł z czego kwota wnioskowanego 

dofinansowania wynosiła 7 735,00 zł - niestety nie udało się 
pozyskać środków;
13."Wirtualne muzeum Pobiedziska"- całkowity koszt projektu 
26 445,18 zł wnioskowana kwota dofinansowania zgodnie z 
podpisanym aneksem 15 130,62 zł - projekt zrealizowany w trakcie 
rozliczania.
14."Budowa budynku gospodarczego na targowisku w 
Pobiedziskach"- całkowity koszt projektu 92 010,72 zł 
wnioskowana kwota dofinansowania 56 104,00 zł - projekt 
zrealizowany w trakcie rozliczania.
15.Projekt realizowany w latach 2009-2012 "Uzbrojenie terenów 
aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez 
budowę drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
wodociągu." Całkowity koszt projektu 7 395 534,72 zł kwota 
dofinansowania 1 917 076,21 zł  -projekt zrealizowany i zakończony.
16.Projekt "Redukcja zużycia energii i emisji zanieczyszczeń 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Pobiedziska" 
całkowity koszt projektu 2 623 436,14 zł kwota dofinansowania 
2 229 920,71 zł  - projekt zrealizowany i zakończony.
17.Zakończono realizację projektu "Wdrożenie usprawnień 
zarządczych w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska". Projekt 
został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 
Kwota dofinansowania wyniosła prawie 412.000 485.000 zł - w 
trakcie rozliczania.
18."Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołacie" - całkowity 
koszt projektu 25 524,55 zł  wnioskowana kwota dofinansowania 
14 095,20 zł  - projekt zrealizowany i rozliczony;
19."Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jankowie"- całkowity 
koszt projektu 13 836,73 zł wnioskowana kwota dofinansowania 
7 632,80 zł  - projekt zrealizowany i rozliczony;
20. Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekt 
systemowy pt. „TACY SAMI”, którego całkowity koszt wyniósł do 
końca 2012 r. 906 660 zł, z czego kwota dofinansowania to 
811 460 zł.
21.W 2012 r. Gmina Pobiedziska wspólnie z urzędem w 
Marktheidenfeld otrzymała nagrodę od Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej za najlepszy projekt samorządowy w wysokości 
40.000 zł. Na realizację nowego projektu każda ze stron otrzymała 
połowę nagrody czyli kwotę 20.000,00 zł. Projekt historyczny pt: 
"Ruch oporu podczas drugiej wojny światowej/Proces 
pojednania w stosunkach polsko-niemieckich" realizowany 
będzie w dwóch częściach: 
- pierwsza w Polsce w miejscowości Krzyżowa, 
- druga w Niemczech w miejscowości Marktheidenfeld.
22.Projekt realizowany wraz z Zespołem Szkół Szkoła Podstawowa i 
G imnazjum w Jer z ykowie  pt :  "Eau-  Wasser-Woda -  
międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach partnerstwa 
miast Monfort - Marktheidenfeld - Pobiedziska". Całkowity 
koszt projektu wynosił 64 964,18 zł, w kwocie tej mieszczą się 
również pozyskane dotacje:

Projekty Unii Europejskiej
wnioskowane i realizowane w latach 2011-2012

Projekty Unii Europejskiej
wnioskowane i realizowane w latach 2011-2012
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z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w wysokości 15 000.00;
z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w 
Poczdamie w wysokości 9 450,00zł.

23. Projekt "Sukces dzieci naszą radością - rozwijanie i 
wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej" 
realizowany od 01.10.2010 r. do 31.05.2012 r. Środki pozyskano z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w wysokości 293 318,33 zł, a wydatkowano  kwotę 286 
106,52 zł. 
24.Projekt edukacyjny Comenius -"Uczenie się przez całe życie" 
realizowany w szkołach:

w Jerzykowie w latach 2009-2011. Projekt uzyskał akceptację i 
otrzymał 24 000 euro na wymianę międzynarodową;
w Jerzykowie od 2012 r. do 2013 r. Projekt uzyskał akceptację i 
otrzymał 20 000 euro na wymianę międzynarodową;
w Pobiedziskach Letnisku w 2011 r. Dwutygodniowy kurs 
szkoleniowy w Oxford dla nauczyciela języka angielskiego. 
Całkowity koszt projektu 2 228 euro;

25.Pozyskano środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodowa Agencja programu "Uczenie się przez całe życie" w 
wysokości 990 euro  ( tj. ok. 4 059,00 zł) w celu uczestnictwa 
pracownika urzędu w wizycie przygotowawczej podczas której 
prowadzono rozmowy nad planowanym projektem pt: "Słońce-
Woda -Wiatr - jak pozyskujemy młodzież do przekazywania 
idei zrównoważonego rozwoju" realizowanym przez miasta 
partnerskie. 

1.Wyposażenie domu sołeckiego w Węglewie - całkowity koszt 
projektu 33 381,17 zł wnioskowana kwota dofinansowania 
21 714,41 zł;
2."Turystyczna Gmina Pobiedziska" całkowity koszt 28 000,00 zł 
wnioskowana kwota dofinansowania 10 243,89 zł.

Wnioski złożone w roku 2013:

w Pobiedziskach, Comenius - Bridge od 2011 r. do 2013 r. Kwota 
otrzymanej dotacji 20 000 euro;
w Pobiedziskach, Comenius - Legends, od 2012 r. do  2014 r. 
Kwota otrzymanej dotacji 20 000 euro.

WYRÓŻNIENIA DLA GMINY POBIEDZISKA

Laur Gospodarności to jeden z 
najbardziej znaczących konkursów 
dla samorządów lokalnych.  
Oceniane jest tam jak najefekt-
y w n i e j s z e  p o z y s k i w a n i e  i  
z a r z ą d z a n i e  p o w i e r zo n y m i  
funduszami  oraz  real izac ja  
n a j l e p s z y c h  p r o j e k t ó w .  
Pobiedziska w 2011 r. jako jedyna 
gmina w Polsce  otr z ymały  
w yróżnienia we wsz ystkich 
kategoriach konkursu dedykowa-
nych samorządom: "Rozwój 
Przedsiębiorczości Wiejskiej", 
"Rozwój Kapitału Społecznego" 
oraz "Harmonijny Rozwój".
Patronat honorowy nad "Laurem 
Gospodarności" objęli: Prezydent 
R z e c z p o s p o l i t e j  Po l s k i e j  -  
B r o n i s ł a w  K o m o r o w s k i ,  
Przewodnicząc y Parlamentu 
Europejskiego - Jerzy Buzek i 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 
Marek Sawicki.

Pobiedziska zostały także wyróżnione certyfikatem potwierdzającym jakość działań na 
rzecz rozwoju sportu i rekreacji w naszym mieście. Spośród  wszystkich nadesłanych 
zgłoszeń do I Edycji Konkursu „AKTYWNE MIASTO” wyłoniono 28 finalistów w 4 
grupach konkursowych. Wśród nich znalazła się nasza gmina.

Cenne wyróżnienie dla naszego samorządu to Gmina na Piątkę. Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie przeprowadziła ogólnopolski niezależny projekt badawczy 
"Zmiany na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski". Po sprawdzeniu w utajnionym 
audycie elektronicznym jakości obsługi potencjalnych przedsiębiorców, dokonano 
utajnionego audytu elektronicznego oraz weryfikacji strony internetowej Pobiedzisk. 
Zdobyte punkty uplasowały nas na 4 miejscu wśród 440 progresywnych gmin w Polsce. 
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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

tel. 61 81 54 076

(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)

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

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

Dzielnicowy - Rejon nr 2
tj. Pobiedziska
sierż.sztab. Piotr Pawlak

tel. 61 841 30 40

Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska 
posterunkowy Michał Wesołowski

tel. 519 064 539

Dzielnicowy - Rejon nr 3
tj. północna część gminy Pobiedziska
st. sierż. Piotr Seidlitz

tel. 519 064 541
Dzielnicowy - Rejon nr 4
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

WAŻNE TELEFONY

kom. 784-112-067

W gminie działa ok. 42 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 
Działalność lokalnych władz jest ukierunkowana na szeroką współpracę i 
wsparcie inicjatyw lokalnych skupiających mieszkańców naszej gminy 
wokół wielu sfer działalności społecznej: kultury, sportu, pomocy 
społecznej, przedsiębiorczości, rolnictwa, współpracy międzynarodowej. 

Samorząd w ramach swych kompetencji wspiera inicjatywy społeczne poprzez 
przeznaczanie środków pieniężnych na statutową działalność stowarzyszeń w ramach 
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W otwartych konkursach  ofert ogłaszanych 
przez urząd w ramach ustawy o działalności i pożytku publicznym uczestniczy co roku od 5 
do 12 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W ostatnich 3 latach dofinansowanie 
otrzymało łącznie 7 organizacji. Kwoty przeznaczane z budżetu gminy w ostatnich latach 
przedstawiają się następująco:
2010 r. - 142.100 zł
2011 r.- 135.000 zł
2012 r. - 135.000 zł
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wspiera inicjatywy społeczne poprzez Patronat 
Honorowy wielu przedsięwzięć obywatelskich organizowanych i przeprowadzanych przez 
organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Bezpłatnie udostępniana jest 
również możliwość korzystania z obiektów sportowych, świetlic itp. będących własnością 
gminy.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Zapewnienie rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska oraz tworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej 
dla jej mieszkańców, inwestorów i gości to strategiczny cel promocji Gminy Pobiedziska. Cel ten realizowany jest 
poprzez działania podejmowane w kilku obszarach tematycznych. Pierwszy z nich to obszar działań informacyjnych, 
który zakłada, że aktualna, rzetelna, łatwo dostępna informacja przekazywana przez Urząd Miasta i Gminy oraz 
jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy jest najważniejszym  źródłem promocji. 

Najświeższe wiadomości z życia naszej 
gminy można znaleźć na stronie 
internetowej www.pobiedziska.pl,  
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej www.bip.pobiedziska.pl, w 
t e l e w i z j i  i n t e r n e t o w e j  
www.itv.pobiedziska.pl  oraz na 
profilu:
www.facebook.com/gminapobiedziska/. 
Informacje prasowe przekazywane są 
także do mediów regionalnych i  
o g ó l n o p o l s k i c h ,  a  d o  n a s z y c h  
mieszkańców na telefony komórkowe 
przez bezpłatny system powiadamiania 
SiSMS. 
Drugi obszar działań promocyjnych 
zakłada pozyskiwanie inwestorów i 
promowanie lokalnej przedsiębiorczości. 
Sprowadzenie do gminy Pobiedziska 
nowych inwestorów to szansa na  
stanowiska pracy,  a co za tym idzie  lepsze 
warunki życia mieszkańców. Dlatego 
staramy się zapewnić kompleksową 
o b s ł u g ę  i nwe s to rów  i  l o k a l nyc h  
p r z e d s i ę b i o r c ó w  w  u r z ę d z i e ,  
przygotowujemy i promujemy oferty 
terenów inwestycyjnych pod aktywizację 
gospodarczą, zabudowę mieszkaniową 
oraz tur ystykę i rekreację. Dzięki 
współpracy z najlepszymi architektami w 
Polsce, Pobiedziska były jednym z 
głównych tematów podczas ostatnich 
targów Arena Design. Skuteczność 
n a s z y c h  d z i a ł a ń  p r o m o c y j n y c h  
s k i e r o w a n y c h  d o  i n w e s t o r ó w  
potwierdzona została w ogólnopolskim 
niezależnym projekcie badawczym Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie "Zmiany na mapie atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski", gdzie strona internetowa Pobiedzisk dla 
inwestorów i przedsiębiorców została uznana za najlepszą w kraju. 
Pamiętamy o naszych ogromnych  walorach przyrodniczych, a co za 
tym idzie również turystyczno-rekreacyjnych. Ściśle współpracujemy 
z jednostkami zajmującymi się kulturą, sportem i oświatą na terenie 
gminy oraz wieloma instytucjami zewnętrznymi w celu wspólnej 
organizacji imprez takich jak: Jarmark Piastowski, Ogólnopolski 
Edukacyjny Piknik Ekologiczny, Sylwester na Rynku, Dożynki, festyny 
rodzinne organizowane przez gminne placówki oświatowe, inne 

cykliczne  imprezy wpisane w kalendarium oraz uroczystości z okazji 
świąt państwowych. Co roku przygotowywane są różnego typu 
wydawnictwa promocyjne, uczestniczymy też w wydawaniu 
folderów regionalnych powiatu czy województwa. Realizując 
działania promocyjne w zakresie kultury, sportu i turystyki konieczna 
jest współpraca z Ośrodkiem Kultury,  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 
Biblioteką Publiczną, Towarzystwem Miłośników Pobiedzisk i 
wieloma innymi stowarzyszeniami. Wspólnie organizowane są 
spotkania kulturalne, wystawy, koncerty i inne imprezy masowe, a 
także programy społeczne: Laboratorium Karier, Pobiedziskie 
Spotkania Akademickie, Akademia 50+, Reaguj i Ratuj. 

PROMOCJA GMINYPROMOCJA GMINY

NAJBARDZIEJ ZNANY PREZENTER POGODY,
NAUCZYCIEL GEOGRAFII I RELIGII...

PASJONAT METEOROLOGII, 
MIŁOŚNIK PODRÓŻY.

TOMASZ 
ZUBILEWICZ

Z natury wielki optymista -
zdradził swoją receptę 
na sukces i uśmiech.

DWUKROTNY AMBASADOR  RP W RFN,
WICEMINISTER DS.WSPÓŁPRACY 

GOSPODARCZEJ  I SPRAW ZAGRANICZNYCH,
OBECNIE PREZES MTP

DR ANDZEJ 
BYRT

MOTTO: „O wszystkim decyduje przypadek.
Tak, ale trzeba być zawsze

 dobrze przygotowanym” - Napoleon

ZNAKOMITY AKTOR, POETA, PISARZ,
DYREKTOR DWÓCH TEATRÓW,

UCIEKINIER Z AUSCHWITZ,
ZAŁOŻYCIEL HOSPICJUM W OŚWIĘCIMIU

AUGUST
KOWALCZYK

Role, m.in.:”Piątka z ulicy Barskiej”,
„Rękopis znaleziony w Saragossie”,

„Stawka większa niż życie”, „Chłopi”, „Janosik”
„Polskie drogi”, „Tajemnica Enigmy”, „Alchemik”,

„Rób swoje, ryzyko jest Twoje”.  

MUZYK, KOMPOZYTOR, DYRYGENT,
ARANŻER, AUTOR PONAD 200 PIOSENEK,

ZAŁOŻYCIEL ORKIESTRY „ALEX-BAND”

ALEKSANDER
MALISZEWSKI

Autor muzyki m.in. do: 
”Za Tobą pójdę jak na bal”,

„Dziewczyny, które mam na myśli”,
„Samba bez butów”, „Dla przegranego

w pięknym stylu”, „Słownikowa samba”...   

MENEDŻER NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA,
PREZES JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH

W POLSCE FIRM, 
CZŁOWIEK SUKCESU. 

Opowiedział, jak zrobić karierę
i pozostać normalnym człowiekiem.

PAWEŁ
SUDOŁ

AKTOR I REŻYSER TEATRALNY,
LAUREAT LICZNYCH KONKURSÓW,

WYKŁADOWCA SZKÓŁ TEATRALNYCH,
DRAMATURG, POBIEDZISZCZANIN.

WYBRANA FILMOGRAFIA: „Wielki Szu”, „Pierścień i róża”,
„Quo Vadis”, „The Pianist”, „Sfora”, „Tygrysy Europy”,

„Stara baśń”, „Boża podszewka”, „Fala zbrodni”,
„Katyń”, „Prawo Agaty” itd...
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Dla utrzymania atrakcyjności gminy ważny jest 
nieustanny rozwój infrastruktury turystycznej: 
sieć szlaków Nordic Walking, znakowanie szlaków 
pieszych i rowerowych, Szlak Kajakowy "Puszcza 
Zielonka". Pobiedziska promowane są także przez 
sukcesy naszych sportowców, które nagradzane są 
corocznie przez burmistrza. 
Ostatnim z obszarów działań promocyjnych jest 
wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z 
partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi. Współpraca na szczeblu 
ponadlokalnym przyczynia się do dynamicznego 
rozwoju gminy, a to niewątpliwie przynosi  
korzyści jej mieszkańcom. Gmina Pobiedziska jest 
członkiem stowarzyszeń działających na 
płaszczyźnie promocji regionu: Poznańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna, Związek 
M i ę d z y g m i n n y  " P u s z c z a  Z i e l o n k a ",  
Stowarzyszenie "Światowid", Wielkopolski 
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, 
Po l s k i  K l u b  I n f r a s t r u k t u r y  S p o r towe j,  
Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Współpraca 
p r o w a d z o n a  j e s t  r ó w n i e ż  w  z a k r e s i e  
międzynarodowym z miastami 
partnerskimi Montfort Sur Meu 
i Marktheidenfeld.
Dobra kampania promocyjna 
może przesądzić o wyborze 
"tutaj, a nie tam" miejsca 
inwestycji. Wreszcie promocja to nie tylko oferta, 
na którą odpowiada się szybko: tak lub nie. To 
także cierpliwe kształtowanie wizerunku gminy, 
jako miejsca właściwego dla odpowiednich 
działań.  

JARMARK PIASTOWSKI - KONCERT GOLEC uORKIESTRA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

MECZ PODCZAS PIKNIKU EKOLOGICZNEGO
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na lata 2012 - 2015, który ma za zadanie zorganizowanie 
środowiskowego systemu opieki nad zdrowiem psychicznym, 
wzmacnianie i budowanie sieci społecznego oparcia, utworzenie 
społeczności terapeutycznej, zapobieganie społecznej marginalizacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz edukacji społeczności lokalnej w 
zakresie problemów społecznych. Jest to koncepcja długoterminowych, 
zintegrowanych i systematycznych działań w sferze ochrony Zdrowia 
Psychicznego.
W dniu 29 marca 2012 roku Rada Miejska Gminy Pobiedziska  przyjęła 
do realizacji Gminny program wspierania rodziny i system pieczy 
zastępczej na lata 2012-2014. Celem głównym programu jest 
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu swoich 
funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, 
jak i również profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania 
społecznie pożądanego modelu rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach realizuje Gminny 
Program Profilaktyki i  Roz wiązy wania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach  którego 
działa:
-Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
-  Punkt Konsultacyjny dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w 
rodzinie,
-  Klub Środowiskowy  w Kocanowie,
-  Klub Środowiskowy PKP pod Semaforem,
- Klub Środowiskowy w Pobiedziskach.
Kolejny program realizowany przez OPS to Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata -
2010-2020, który został przyjęty w 2010 r. przez Radę Miejską Gminy 
Pobiedziska. Celem głównym programu jest stworzenie jednolitego, 
profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych 
bądź uwikłanych w zjawisko przemocy. Burmistrz w celu zwiększenia 
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy powołał Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Pobiedziska. 
Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekt systemowy 
pt. "TACY SAMI" w założeniach projektu przyjęto, iż osoby korzystające 
z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe 
wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za 
pośrednictwem OPS. 

OPIEKA SPOŁECZNAOPIEKA SPOŁECZNA
Zgodnie z zapisami ustawowymi pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia. Realizowaniem polityki społecznej - w tym także pomocy społecznej - na terenie gminy zajmuje 
się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach. 

W 2010 roku z pomocy społecznej w gminie Pobiedziska korzystało 588 
rodzin, w 2011 r. - 533 rodziny, a w roku ubiegłym już 308 rodzin. 
Skuteczne działania OPS są m.in. efektem poszukiwania innowacyjnych 
rozwiązań przez burmistrza  oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
mających na celu przeciwdziałania problemom społecznym, takim 
jakim jest bezrobocie, czy starzenie się społeczeństwa. 
W listopadzie 2011 r. nawiązano  współpracę ze Stowarzyszeniem Na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnej w ramach projektu  Wielkopolski Ośrodek 
Ekonomii Społecznej II, w wyniku czego powołano Spółdzielnię 
Socjalną "WYKON". Członkami-założycielami są Gmina Pobiedziska i 
Powiat Poznański. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej "WYKON" jest 
misja w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie Miasta i Gminy 
Pobiedziska. 
Aktywność samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania 
nowych inicjatyw w rozwiązywaniu problemów społecznych 
przyczyniła się również do powołania w lutym 2012 r. stowarzyszenia 
"Patent", któremu Wojewoda Wielkopolski przyznał status Centrum 
Integracji Społecznej na okres od 4.04.2012 do 3.04.2017. CIS zajmować 
się będzie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Celem centrum będzie przygotowanie 
osoby bezrobotnej do pracy w formie zatrudnienia bądź 
samozatrudnienia przez spółdzielnię socjalną osób fizycznych.
Ekonomiczne aspekty prognoz demograficznych potwierdzają 
konieczność podejmowania innowacyjnych działań profilaktycznych. 
Pomimo malejących wydatków z tytułu urodzenia dziecka, samotnego 
wychowywania dzieci i wielodzietności, rosną koszty na zabezpieczenie 
wsparcia i opieki dla osób starszych. Gmina Pobiedziska w ramach 
Programu na rzecz aktywności społecznej seniorów przygotowała 
program  "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu", który ma za 
zadanie tworzenie lepszych warunków do aktywnego starzenia się i 
wykorzystania potencjału osób starszych w organizowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Przyjęto również Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
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Przedłożony Mieszkańcom Raport o wykonanych zadaniach w latach 2011/2012 
miał na celu przedstawienie działalności Burmistrza i Rady Miejskiej, z uwzględnieniem 
pozyskanych środków z funduszy europejskich i krajowych oraz ich wykorzystanie na 
inwestycje, mające poprawić warunki życia mieszkańców gminy. Aby w pełni 
podsumować wydatkowane środki należy dodać, że gmina zaciągała kredyty i pożyczki 
tylko na cele inwestycyjne. Pożyczane pieniądze stawały się udziałem własnym do 
realizowanych zadań. Była to zaplanowana strategia działania, akceptowana przez Radę 
Miejską Gminy Pobiedziska. Nie będzie już drugiej takiej szansy na dofinansowywanie 
zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska czy kapitałem ludzkim. Powoli 
wszyscy zaczniemy odczuwać poprawę warunków życia. Po wybudowanej kanalizacji 
pojawią się bowiem utwardzone drogi, które stają się priorytetem na najbliższe lata. 
Kluczem do kolejności zadań drogowych będzie ilość mieszkańców i ważność danej drogi 
dla komunikacji w danej miejscowości. Myślimy również o poprawie nawierzchni dróg, po 
których każdego dnia jeździ autobus szkolny. 

W dalszym ciągu niestrudzenie będziemy promować nasze tereny inwestycyjne 
i zabiegać o inwestorów. To zadanie o ogromnej wadze społecznej, mające także 
odzwierciedlenie w finansach gminy. Dobra kondycja lokalnych firm to rosnący budżet z 
tytułu podatków, to szansa na utrzymanie szybkiego rozwoju gminy. Z uwagą obserwujemy rynek pracy w Europie. Martwi nas 
problem bezrobocia młodych ludzi i brak pracy wśród osób po 55 roku życia. Tylko nowe firmy mogą temu zapobiec. Wprawdzie 
rejestrowane bezrobocie w naszej gminie nie przekracza 4 %, jednak właśnie teraz należy troszczyć się o nowe miejsca pracy, aby 
jak najmniej osób odczuło skutki kryzysu gospodarczego w Europie i w Polsce. 

Szanowni Mieszkańcy, 
najbliższe dwa lata w naszej działalności będą koncentrowały się na 
dokończeniu budowy 40 km kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu 
Puszcza Zielonka. Chciałbym w tym miejscu potwierdzić bardzo 
ważną informację o pozyskaniu środków na Projekt Puszcza Zielonka 
II, który obejmie budową sieci kanalizacyjnej następujące ulice w 
Pobiedziskach: 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. Na 
projekt ten jest już podpisana umowa, a jego realizacja rozpocznie się 
po zakończeniu budowy I etapu kanalizacji, czyli realnie w 2014 roku. 
Wartość tego projektu to 43,8 mln zł. W kwocie tej zagwarantowane 
jest dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 21,4 mln zł. 

Trwają również przygotowania do projektu Puszcza 
Zielonka Bis, który miałby objąć rozwiązanie gospodarki ściekowej w 
pozostałych miejscowościach gminy. 

Innym ważnym przedsięwzięciem na terenie gminy 
Pobiedziska będzie rozpoczęcie gazyfikacji Tuczna, Stęszewka, 
Bednar, Wronczynka, Wronczyna i Złotniczek. Zadanie to w całości 
będzie realizowane ze środków Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, 
ale należy podkreślić, że współpraca z samorządem mocno 
przyspieszyła te plany. Z tego co nam wiadomo, w tym roku rozpoczną 
się prace projektowe, a w roku 2014 zostanie rozpoczęta budowa sieci 
gazowej.  
W najbliższych dwóch latach przystąpimy do przygotowania 
dokumentacji i realizacji oświetlenia ulic, na których ponad 50 % 
działek jest zamieszkała, a ich właściciele są zameldowani. 
Przyjęliśmy taki program dlatego, aby racjonalnie inwestować i 
dodatkowo zachęcać do zameldowania właścicieli nieruchomości. 

Przypomnę tylko, że średnio 4 tys. zł otrzymujemy z Ministerstwa 
Finansów od każdej zameldowanej osoby jako udział w płaconych 
przez mieszkańców podatków, wynikających z oświadczenia PIT. To 
niezwykle ważna kwestia. Trudno, aby inwestować i później ponosić 
opłaty za coraz droższą energię z podatków innych mieszkańców. 
Zatem realizacja inwestycji oświetleniowych w dużej mierze zależeć 
będzie od aktywności i świadomości zainteresowanych mieszkańców. 
Nadmienię tylko, że bogate samorządy w Niemczech i Francji coraz 
częściej decydują się na wyłączanie w nocy na kilka godzin 
oświetlenia ulicznego. Zaoszczędzone pieniądze wydają na inne 
ważne cele. Warto tę kwestię przemyśleć , tym bardziej, że opłata 
roczna za energię sięga już 1 mln zł. Gdybyśmy się zdecydowali 
wspólnie zaoszczędzić 50 % tych pieniędzy, moglibyśmy każdego 
roku wybudować od 0,5 do 1 km dróg więcej - w zależności od 
przyjętego standardu. 
W polityce oświatowej będziemy dalej wprowadzali standaryzację, 
aby zarządzanie oświatą było coraz bardziej efektywne. Nie jest to 
łatwe zadanie, tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji nie gwarantuje 
stabilizacji w tak ważnym obszarze życia Polaków. Niespodziewane 
zmiany przepisów nie tylko wprowadzają chaos, ale przede wszystkim 
zmuszają samorządy do wydatkowania pieniędzy z gminnego 
budżetu. 
Kończąc, chciałbym Państwa zapewnić, że Miasto i Gmina Pobiedziska 
ma wysokie tempo rozwoju, co jest zauważane przez zewnętrzne 
instytucje i daje nam wysokie lokaty w niezależnych rankingach. 
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczą w 
spotkaniach i wspierają nasze działania. Dziękuję również tym 
wszystkim, którzy z troską przesyłają propozycję zadań do budżetu. 
Dalej zapraszamy wszystkich do konstruktywnej dyskusji i 
współpracy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Michał Podsada
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