
Pobiedziska wśród najlepszych (str. 8)
Ponad 25 milionów na inwestycje i remonty (str. 3)

System śmieciowy w 2010 r. (str. 34)
Najważniejszy przetarg już ogłoszony (str. 33)

240 669 zł na wsparcie działalności  
organizacji pozarządowych (str. 27)

III edycja palps zakończona (str. 31)

Wszystkich mieszkańców infor-
mujemy, że w tym roku czwartemu 
konkursowi na WIELKOPOLSKĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ będzie 
towarzyszyła parada pisanek gigan-
tów. Impreza odbędzie się o godz. 
11.30 na pobiedziskim Rynku – 
w niedzielę palmową dnia 28 marca 
2010 r. Serdecznie zapraszamy. 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,  
nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzą
Burmistrzowie M. Podsada i I. Antkowiak 

oraz Przewodniczący Rady M. Sękowski z Radnymi:
J. Balcerkiem, J. Czerniawskim, E. Gołębiewskim, 

R. Jończyk, M. Węgrzyn, F. Kosickim,  
K. Krygierem, M. Marciniak, J. Mikołajczykiem, 

D. Nowacką, D. Pauterem, A. Szczygielskim,  
W. Wegnerem, A. Zywertem. 

Odnowiciel dla prymasa polski 
(str. 8) 
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Rok 2009 to przede wszystkim rok skutecznego 
pozyskiwania środków zewnętrznych, władze samo-
rządowe pozyskały 7 370 812, 00 zł (w tym 6 511 410 zł 
to środki unijne z WRPO). Pozwoliło to na realizację 
inwestycji o łącznej wartości 16 619 568,68 zł. W su-
mie całkowity koszt zadań zakończonych oraz realizo-
wanych przez samorząd to 25 322 629,24 zł. 

Poza tym zostały złożone wnioski o dofinanso-
wanie ze środków unijnych prowadzonej termomo-
dernizacji budynków użyteczności publicznej i bu-
dowy kanalizacji, drogi i wodociągu w rejonie ulicy 
Kanałowej i Słonecznej, gdzie zlokalizowane są naj-
lepsze w Wielkopolsce tereny inwestycyjne „Grunt na 
medal”. Powstaje tam już zakład produkcyjny Firmy 
Baumit. Zadania te mają kosztować 8 milionów zło-
tych, zabiegamy o wsparcie ich realizacji kwotą 4 mi-
lionów złotych. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę 
formalną. 

Zdecydowana większość inwestycji sprzyja roz-
wojowi edukacji oraz indywidualnych uzdolnień ar-

tystycznych i sportowych dzieci i młodzieży. Przynosi 
to konkretne rezultaty w postaci osiągniętych w 2009 
r. wyników z egzaminów gimnazjalnych, które sytuują 
gminę Pobiedziska powyżej średniej krajowej, powia-
towej i wojewódzkiej oraz licznych tytułów zdobywa-
nych przez naszych zawodników na arenie ogólno-
polskiej i międzynarodowej. To wynik konsekwentnej 
realizacji priorytetów polityki społecznej wyznaczo-
nych ponad 7 lat temu przez Radę Miejską i Burmi-
strza Miasta i gminy Pobiedziska. 

Poniżej podsumowanie najważniejszych zadań re-
montowo-inwestycyjnych zrealizowanych w gminie 
przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach i podle-
głe mu jednostki

Wykaz zadań: 
rozpoczętych w 2008 r. i zakończonych w 2009 r., •	
rozpoczętych i zrealizowanych w 2009 r. •	
rozpoczętych w 2009 r., których zakończenie nastąpi •	
w 2010 r., ale bez tych których rozpoczęcie planuje 
się w 2010 r. 

Ponad 25 milionów 
na inwestycje i remonty 

Łączna wartość zadań zakończonych lub będących w trakcie realizacji  25 553 711,52 

Pozyskane środki unijne zagwarantowane umowami  6 511 410,00
Zadanie Wartość w zł

1. Kanalizacja – razem 
zadania w realizacji

2 628 991,19 
420 007,41

ulica Radosna – Poznańska (sanitarna i deszczowa), 854 163,63
ulica Czerniejewska etap II (sanitarna i deszczowa), 613 403,99
ulica Kostrzyńska (sanitarna i deszczowa), 741 416,16
ulica Kiszkowska (deszczowa) w trakcie realizacji, 420 007,41

2. Wodociągi – razem 402 746,56 
Kocanowo, 48 169,52 
Biskupice – ul. Jagodowa, Wiśniowa i Śliwkowa 63 928,00 
Biskupice ul. Dożynkowa, Ziemniaczana i Jęczmienna 44 096,00 
Borowo Młyn - ul. Leśna, Starych Wierzb i Morwowa 143 719,00 
odcinek sieci w miejscowości Zbierkowo–Wagowo 7 000,00 
przyłącze wodociągowe w Kołatce 12 200,00 
modernizacje i remonty stacji uzdatniania wody w Biskupicach, Jerzynie i Stęszewku 83 634,00 

3. Drogi i chodniki – razem 
zadania w realizacji

3 658 960,18 
737 916,76

ulica Wierzbowa na Letnisku etap I  144 666,51 
droga w Kocanowie  577 957,57 
droga w Złotniczkach etap I  316 644,39 

INFORMACJE UMiG



NR 166 ∗ maRzec 20104

ulica Główna etap I 233 343,49 
ulica Czerniejewska etap I i II 268 000,00 
ulica Poznańska i Radosna 453 891,29 
ulica Kostrzyńska 177 346,68 
chodniki ulica Wojska Polskiego i Kwiatowa 68 000,00 
chodnik ulica Główna 138 000,00 
chodnik w miejscowości Borowo Młyn 110 990,81
plac targowy ulica Czerniejewska (zdj. nr 1) 103 081,36
parking ulica Czerniejewska 74 758,62 
parking przy ulicy Zaułek w Pobiedziskach 21 422,70 
wspólna z powiatem poznańskim modernizacja drogi powiatowej do Latalic (etap II i III) 
– za kwotę 1 700 000 zł, w tym udział własny gminy 200 000,00

Kociałkowa Górka – dokumentacja na wyk. ulicy Osiedlowej 32 940,00 
Pobiedziska – przebudowa ulicy Różanej – w trakcie realizacji 322 920,28 
Jerzykowo – wykonanie chodnika w części ulicy Wronczyńskiej - w trakcie realizacji 130 806,50
Pobiedziska – dokumentacja na wyk. ulicy Poznańskiej wraz z kanalizacją deszczową – w trak-
cie realizacji 98 500,00 

Letnisko – dokumentacja na wyk. ulicy Gajowej wraz kanalizacją deszczową – w trakcie realizacji 48 499,98 
Pobiedziska – dokumentacja na wyk. ulicy Rzecznej wraz z kanalizacją deszczową – w trak-
cie realizacji 28 000,00 

Biskupice – dokumentacja na wyk. ulicy Polnej wraz z kanalizacją deszczową - w trakcie realizacji 34 404,00 
Jerzykowo – dokumentacja na wyk. ulicy Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i koncepcją od-
wodnienia ulic sąsiednich – w trakcie realizacji 74 786,00 

4. Budowle – razem 
zadania w realizacji

15 419 563,58 
9 552 907,74

Centrum Sportowo-Edukacyjne w Pobiedziskach – w trakcie realizacji (zdj. nr 2) 
• wartość kosztorysowa 
• dofinansowanie ze środków UE
•	dotychczas	wydatkowano
•	dotychczas	gmina	otrzymała	ze	środków	UE

12 922 822,53 
5 747 707, 00
3 509 470,79
1 277 402,15

kompleks sportowy „ Orlik”, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Mini-
sterstwa Sportu 666 000 zł (zdj. nr 3) 1 043 415,79 

Centrum Integracji Społecznej w Pobiedziskach (zdj. nr 4)
• oświetlenie w trakcie realizacji

835 000,00
139 556,00

budynek socjalny w Borówku 478 769,26 
5. Remonty – razem 1 582 604,00

remont i wyposażenie świetlicy w Kocanowie i świetlicy na dworcu PKP, 61 984,07 
remonty szkoły w Pobiedziskach: 
•	termomodernizacja sali gimnastycznej – elewacja, 
•	remont sali gimnastycznej, 
•	wymiana	podłogi	na	sali	gimnastycznej,	w	tym	dofinansowanie	Urzędu	Marszałkowskie-

go 50 000 zł,
•	remont dachu oraz elewacja na budynku nr 3, w tym dofinansowanie MEN 63 402 zł 

(zdj. nr 5),
•	remont klatki schodowej w budynku nr 2 i wymiana okien

63 131,65 
77 499,57
75 083,73

178 943,14 

127 166,83
termomodernizacja przedszkola w Pobiedziskach (zdj. nr 6) 243 545,23
termomodernizacja dachu szkoły na Letnisku 63 777,00 
termomodernizacja dachu szkoły we Wronczynie 56 865,10
termomodernizacja świetlicy w Węglewie 73 213,45
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termomodernizacja dachu i elewacja budynku UMiG 197 000,00 
remont dachu dawnej „Harcówki” w Stęszewku 124 250,23
remonty budynków komunalnych 240 144,00

6. Zagospodarowanie terenów – razem 
zadania w realizacji

1 648 441,90 1 
504 701,53

zagospodarowanie terenów nad jeziorem Biezdruchowo (Zdj. nr 7) 143 740,37 
place zabaw w Jerzykowie, Kocanowie, Pomarzanowicach, , Biskupicach, Węglewie, w tym środ-
ki z UE 193 571 zł 627 574,53

szlak kajakowy, w tym środki z UE 570 132 zł 877 127,00 
7. Oświetlenie - razem 212 404,11

oświetlenie kościoła w Jerzykowie (zdj. nr 8) 54 176,91 
oświetlenie ulic Poznańska – Boczna w Pobiedziskach 48 648,18
oświetlenie placu targowego i parkingu przy ulicy Czerniejewskiej 24 997,80
oświetlenie kościoła w Węglewie 31 036,32
oświetlenie Placu Piastowskiego – teren pawilonów handlowych w Jerzykowie 18 116,80 
usunięcie kolizji w ulicy Słonecznikowej w Pobiedziskach 27 132,10 
opracowanie dokumentacji na wyk. oświetlenia ulicznego Bugaj – Jerzykowo 8 296,00 

Wartość zadań będących w trakcie realizacji 12 215 533,44
Wartość zadań zrealizowanych 13 338 178,08

Zadanie zrealizowane przez Związek Międzygminny „ Puszcza Zielonka”  
w zakresie opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Pobiedziska

Koszt wykonania dokumentacji i nadzoru autorskiego – razem 5 000 000,00 zł 
Koszt opracowania dokumentacji na wyk. 105 200 mb kanalizacji sanitarnej w następują-
cych miejscowościach: 4 600 000,00 zł 

Biskupice 23 284 mb 1 018 209,32 
Jankowo 3412 mb 149 206,76 
Uzarzewo Huby 1081 mb 47 272,13 
Bugaj 4112 mb 179 817,76 
Jerzykowo 14 618 mb 639 245, 14
Promienko 5466 mb 239 028,18
Kowalskie 7300 mb 319 229,00
Promno Stacja 612 mb 26 762,76 
Borowo Młyn 7694 mb 336 458,62 
Wronczyn 2427 mb 106 132,71 
Wronczynek 1687 mb 73 772,51 
Stęszewko 19 954 mb 872 588,42 
Tuczno 4987 mb 218 081,51 
Bednary 3116 mb 136 262,68 
Pobiedziska 5450 mb 238 328,50 
Nadzór autorski 400 000,00 

RED.

INFORMACJE UMiG
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Trwają prace budowlane przy:
budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Kiszkowskiej •	
w Pobiedziskach, wykonawca: Konsorcjum Tombud-
Serwis z Biskupic, wartość: 415 857,41 zł brutto,
przebudowie ulicy Różanej oraz drogi do hali spor-•	
towej w Pobiedziskach, wykonawca: Firma Budow-
lano-Remontowo-Drogowa, Dariusz Białobrzycki, 
wartość: 207 604,03 zł brutto,
budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-•	
nią i rurociągiem tłocznym w ul. Kanałowej we wsi 
Główna. Dankar Usługi Budowlane, wykonawca: 
WOD-KAN i C.O. KOSZTORYSOWANIE Da-
nuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno, war-
tość: 503 607,23 zł brutto.

Zakończono prace przy:
budowie budynku mieszkalno-socjalnego „Borówko” •	
w miejscowości Zbierkowo, wykonawca: Firma Ogól-
nobudowlana DACH-POL, wartość: 459 231,49 zł 
brutto.

Przygotowywane są przetargi na:
wyposażenie hali sportowo-edukacyjnej przy Zespo-•	
le Szkół w Pobiedziskach,
ocieplenie budynku Zespołu Szkół we Wronczynie, •	
ocieplenie kompleksu budynków Zespołu Szkół •	
w Pobiedziskach–Letnisku,
zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, długotermino-•	
wego w wysokości do 6 006 751,00 zł z przeznacze-
niem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 
2010 tj. budowę kompleksu sportowo-edukacyjnego 
przy Zespole Szkół w Pobiedziskach oraz termomo-
dernizację obiektów użyteczności publicznej,

zakup wraz z dostawą kruszywa betonowego oraz •	
destruktu asfaltowego pochodzącego z recyklingu, 
wykonanie instalacji telekomunikacji oraz okablo-•	
wania związanego z nagłośnieniem obiektu w bu-
dowanym kompleksie sportowo-edukacyjnym przy 
Zespole Szkół w Pobiedziskach.

Ogłoszono postępowania przetargowe na:
równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni •	
gruntowej w gminie Pobiedziska.

Trwają prace komisji przetargowej związane  
z wyborem wykonawcy dla zadania:

budowa kolektora sanitarnego-grawitacyjnego wraz •	
z przykanalikami do studzienek i budowa kolekto-
ra deszczowego w ul. Klasztornej (na odcinku od ul. 
Czerniejewskiej do ul. Półwiejskiej) oraz w ul. Pół-
wiejskiej (na odcinku od ul. Klasztornej do ul. Czer-
niejewskiej) oraz remont nawierzchni ul. Klasztornej 
(na odcinku od ul. Czerniejewskiej do ul. Półwiej-
skiej) w Pobiedziskach,
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniczki,•	
budowę oświetlenia drogowego (zadanie 1. – Budowa •	
oświetlenia drogowego w miejscowości Bugaj, obwód 
nr 1 – ul. Sosnowa, zadanie 2. – Budowa oświetlenia 
drogowego w miejscowości Kapalica, ul. Ptasia),
wykonanie pomp ciepła dla kompleksu sportowo-•	
edukacyjnego oraz Zespołu Szkół w Pobiedziskach.

Rozstrzygnięto przetargi na:
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic •	
i dróg na terenie Gminy Pobiedziska w roku 2010, 
wykonawca: Przedsiębiorstwo DROMA, wartość: 
156 608,00 zł brutto,
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ist-•	
niejącej kotłowni wraz z instalacjami i źródłami cie-
pła dla kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Ze-
spole Szkół w Pobiedziskach oraz istniejącej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pobiedziskach; wyko-
nawca: Nadzór i Projektowanie Janusz Węclewicz, 
wartość: 15 860,00 zł brutto,
budowę placów zabaw w miejscowości Jerzykowo, •	
Węglewo, Biskupice, Kocanowo i Pomarzanowice 
oraz parkingu w Biskupicach, wykonawca: SUN, 
łączna wartość 627 574,53 zł brutto, w tym:

 Jerzykowo 143 769,29 zł brutto
 Węglewo 106 900,74 zł brutto

Dzieciom oraz najbliższym zmarłego
Śp. 

Dariusza Kopaczyka
lekarza pediatry

kierownika OLR „Pronus”

wyrazy głębokiego współczucia
składają

władze samorządowe
gminy Pobiedziska

INFORMACJE UMiG
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 Biskupice 155 320,87 zł brutto
 Pomarzanowice 141 864,52 zł brutto
 Kocanowo 79 719,11 zł brutto

na sporządzanie projektów decyzji o warunkach za-•	
budowy i zagospodarowania terenu oraz projektów 
decyzji o lokalizacji celu publicznego w roku 2010, 
wykonawca: Tectum, wartość: 52 500,00 zł brutto,
całodobowy monitoring wizyjny ulic na terenie mia-•	
sta Pobiedziska w latach 2010–2012, wykonawca: 
Biuro Ochrony Sezam, wartość: 211 365,00 zł brut-
to,
skład i druk Biuletynu Pobiedziskiego w latach •	
2010–2012, wykonawca: Drukarnia Folarex z Elblą-
ga, wartość: 143 881,92 zł brutto.
przebudowę ulicy w Kociałkowej Górce, wykonaw-•	
ca: Trans-Bruk Marek Begier, wartość: 625 731,29 zł 
brutto, 
nadzór inwestorski nad inwestycją: Uzbrojenie tere-•	
nów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobie-
dzisk poprzez budowę drogi, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz wodociągu, wykonawca: P.U.H 
REMIX, wartość: 56 455,06 zł brutto.

Ponadto
dwukrotnie zwołano Zespół Kryzysowy, który kiero-•	
wał i monitorował tegoroczną akcją zima, 

odbyły się spotkania z sołtysami, podczas których •	
przekazano im bieżące informacje oraz podziękowa-
no za pomoc w tegorocznej akcji „Zima 2010”, 
uczestniczono w zorganizowanej przez Urząd Mar-•	
szałkowski konferencji dotyczącej działań wdraża-
nych przez Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go w ramach PROW 2007–2013,
w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umo-•	
wa na przekazanie środków finansowych uzyskanych 
przez Gminę Pobiedziska w konkursie „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi” – projekt „Ranczo Kołata”,
uczestniczono w zebraniu z rolnikami wsi Góra •	
w sprawie wystąpienia do WZMiUW o uwzględnie-
nie w planach inwestycyjnych odbudowy urządzeń 
drenarskich na gruntach rolników,

zorganizowano tradycyjny już w naszej gminie bal •	
srebrnych jubilatów z roku 2009, na który zaproszo-
no ponad 100 par, 

we Wronczynie uczestniczono w uroczystości skoń-•	
czenia Technikum Rolniczego przez słuchaczy 
uczęszczających w latach 2007/2010,
z okazji 91 rocznicy Powstania Wielkopolskiego zło-•	
żono wiązanki kwiatów pod pomnikami na rynku,
wzięto udział w koncercie charytatywnym zorga-•	
nizowanym na rzecz podopiecznej Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
złożono gratulacje, wręczono dokumenty pamiątko-•	
we, upominki oraz kwiaty Jubilatom z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego: Państwu Danieli i Mieczysła-
wowi Pawlakom, Jadwidze i Jerzemu Heinrichom, 
Halinie i Stanisławowi Depom, Klarze i Stanisła-
wowi Skrokom, Helenie i Stanisławowi Drabarzom 
oraz z okazji 60-lecia Państwu Irenie i Tadeuszowi 
Dybikowskim oraz Krystynie i Zbigniewowi Pie-
czyńskim,
na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych •	
i innych jednostek samorządowych uzgodniono pro-
gramy zajęć ferii zimowych oraz omówiono m.in. za-
sady funkcjonowania dowozów szkolnych w okresie 
zimowym i naliczania stawek żywieniowych w sto-
łówkach szkolnych, 
zorganizowano tradycyjne już spotkanie promocyjne •	
gminy Pobiedziska, w którym udział wziął Arcybi-
skup H. Muszyński – Prymas Polski, 
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Odnowiciel  
dla Prymasa Polski

Tradycją ubiegłych lat władze Miasta i Gminy Pobie-
dziska zaprosiły osoby zaangażowane w życie samorządu na 
noworoczne spotkanie promocyjne. Wręczono przy tej okazji 
statuetkę Odnowiciela przyznawaną za szczególne zasługi dla 
naszej Gminy. 

Podczas wizyty u ks. abp. Henryka Muszyńskiego z oka-
zji inauguracji jego posługi jako Prymasa Polski, władze sa-
morządowe zaprosiły Jego Eminencję na coroczne spotkanie 

uczestniczono w Walnych Zebraniach Gminnej •	
Spółki Wodnej, Stowarzyszenia „Rybactwo Ziemi 
Piastowskiej”, Koła Pszczelarzy oraz Zarządu PKPS, 
a w Pomarzanowicach, Jerzykowie i na Letnisku 
uczestniczono w spotkaniach z okazji Dnia Seniora,
w Rokosowie podczas konferencji przedstawiono •	
inwestorom brazylijskim ofertę inwestycyjną gminy 
Pobiedziska,
na kolejnych dwóch spotkaniach Rady Sportu opra-•	
cowywano projekt przydziału nagród dla zawodni-
ków osiągających najlepsze wyniki w sporcie,
sporządzono i podano do publicznej wiadomości •	
ostateczną listę przydziału lokali socjalnych i miesz-
kalnych na rok 2010,
w urzędzie studenci z Wydziału Architektury Poli-•	
techniki Poznańskiej zaprezentowali władzom, rad-
nym i urzędnikom projekty na nowoczesne zagospo-
darowanie Pobiedzisk, 
w Sali Sesyjnej przyjęto delegacje z 5 krajów, które •	
przebywały w ZS w Jerzykowie w ramach realizacji 
projektu „Wszyscy Przyjaciółmi”. Przyjazd do Jerzy-
kowa był drugim z planowanych spotkań. Wiosną 
dzieci udadzą się do Grecji, a następnie do Bułgarii, 
Niemiec i Francji, 

rozpoczęto przygotowania do Ogólnopolskiego Pik-•	
niku Ekologicznego Pobiedziska 2010, który odbę-
dzie się 29 maja 2010 r.,
zakończono I etap konkursu na opracowanie logo •	
i hasła promującego Miasto i Gminę Pobiedziska,
rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wsparcie •	
realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Pobie-
dziska w roku 2010 w zakresie: pomocy osobom nie-
pełnosprawnym, kultury, sportu i edukacji.

Burmistrz
M. Podsada

INFORMACJE UMiG

Pobiedziska  
wśród 

najlepszych

W wyniku przeprowadzonej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego zewnętrznej analizy 
aktywności samorządów terytorialnych 
w sięganiu po wsparcie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007–2013 gmina Pobiedziska znalazła 
się w elitarnej grupie 24 miast i gmin, 
które najskuteczniej pozyskiwały środki 
spośród 256 poddanych badaniu wiel-
kopolskich jednostek samorządu tery-
torialnego. Liczymy na to, że rok 2010 
będzie równie owocny.

RED. 
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Pomnażanie otrzymanych środków było bowiem w ze-
szłorocznym budżecie Pobiedzisk szczególnie efektyw-
ne. Władzom Gminy udało się pozyskać dodatkowe 
środki na wsparcie nowych inwestycji 7 370 812,00 zł 
(w tym 6 511 410 zł to środki unijne z WRPO). Po-
zwala to na realizację inwestycji o łącznej wartości 16 
619 568,68 zł. 

Prezentacji sukcesów inwestycyjnych towarzyszy-
ła oprawa artystyczna na najwyższym poziomie, któ-
rą zapewnił przybyłym licznie gościom występ Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Relację z tej uroczystości obejrzeć można 
na stronie internetowej www.itvpobiedziska.pl.

RED.

promocyjne Gminy Pobiedziska. Ksiądz Arcybiskup 
nie spodziewał się jednak otrzymania najwyższego 
wyróżnienia gminnego „Odnowiciel” ustanowionego 
z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Pobiedzi-

skom. W jego ręce trafił „Odnowiciel 2009” przyzna-
ny w podziękowaniu za duchowe wsparcie i osobisty 
udział w najważniejszych uroczystościach gminnych. 

Pobiedziską galę swoją obecnością uświetnili także 
Starosta Poznański Jan Grabkowski, Członek Zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Bło-
chowiak oraz wielu przedstawicieli różnych środowisk 
z terenu miasta i gminy Pobiedziska.

Uroczystość odbyła się w 8 lutego w Ośrodku Kul-
tury w Pobiedziskach. Tematem przewodnim tegorocz-
nego spotkania była biblijna przypowieść o talentach. 

W styczniu zawitała do nas tak długo oczekiwana 
przez wszystkich zima. Duże opady śniegu, silnie wie-
jący wiatr, zatory śnieżne, zaspy i niska temperatura wy-

woływały poważne zakłócenia komunikacyjne. W celu 
zminimalizowania skutków niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych w dniu 10 stycznia br. Burmistrz Miasta 
i Gminy M. Podsada zwołał Zespół Kryzysowy, który 
wdrożył system monitoringu stanu przejezdności dróg 
gminnych i na bieżąco w porozumieniu z sołtysami 
kierował akcją odśnieżania. Reagował on również na 
sygnały mieszkańców, a w szczególności na takie jak: 
zbliżające się terminy porodów, brak insuliny czy ko-
nieczność udzielenia pilnej pomocy lekarskiej. Ofiarna 
współpraca firm biorących udział w walce ze śniegiem 
i gołoledzią oraz pomoc mieszkańców pozwalały na 
systematyczne udrażnianie dróg.

Szczególne podziękowania kierujemy do:
pana •	 Andrzeja Nowaczyka sołtysa Sołectwa Jerzy-
kowo, na którego pomoc mogliśmy liczyć o każdej 
porze dnia i nocy, 

Cisza nocna, insulina, porody 
i piękna, ale groźna zima 

INFORMACJE UMiG
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panów •	 Mieczysława Szuby i Mirosława Godka ze 
Spółdzielni Usług Rolniczych w Pobiedziskach, 
która nad wyraz skutecznie radziła sobie ze śnież-
nym żywiołem i cierpliwie znosiła w czasie odśnie-
żania oskarżenia o naruszanie ciszy nocnej. Dzięki 
ich pomysłowi i osobistemu zaangażowaniu został 
skonstruowany na bazie maszyny rolniczej wir-
nikowy pług odśnieżny, który w tak trudnych wa-
runkach przeszedł chrzest bojowy i całkowicie się 
sprawdził, 
pracowników Zakładu Komunalnego•	 , którzy w naj-
trudniejszych momentach pracowali nawet po 18 
godzin na dobę,

firm, które wspierały nas dodatkowym sprzętem oraz •	
do wszystkich innych nie wymienionych służb dro-
gowych, z którymi współpracowaliśmy podczas te-
gorocznej akcji „zima”, 
strażakom ochotnikom, którzy nie tylko usuwa-•	
li śnieg i sople lodowe z obiektów publicznych, ale 
również przecierali drogę do chorych lub ich prze-
wozili do karetek, 
radnym, sołtysom i pracownikom szkół za szybkie •	
przekazywanie informacji o czasowym zawieszeniu 

INFORMACJE UMiG

przewozów szkolnych. W takich przypadkach ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci były one urucha-
miane dopiero po ocenie stanu dróg przez pracowni-
ków urzędu, kierowców autobusów, a często i dyrek-
torów gminnych placówek oświatowych. 

Dziękujemy również mieszkańcom naszej gmi-
ny za wyrozumiałość i cierpliwość, a szczególnie tym, 
którzy w ramach sąsiedzkiej solidarności włączali się 
w akcje odśnieżania dróg, chodników i parkingów, 
a tym samym przyspieszali skuteczność działań podej-
mowanych przez gminę. 

Na wielkie słowa uznania zasługuje Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu i podległy mu Obwód Drogowy 
w Biskupicach kierowany przez panią Danutę Chle-
bowską, dzięki którym prawie stale utrzymywana była 
przejezdność na drogach powiatowych przebiegają-
cych przez gminę Pobiedziska. 

Liczne grono osób zaangażowanych w usuwanie 
następstw pogodowych zaproszone zostało 18 marca 

przez burmistrza M. Podsadę na spotkanie podsumo-
wujące akcję „Zima 2009/2010”. Wszystkim gościom 
władze Pobiedzisk wręczyły pamiątkowe dyplomy. 

RED. 
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Wieści z Rady… KALENDARIUM

Odbyły się posiedzenia komisji:

30.12.2010 r. 
•	XLVIII	Nadzwyczajna	sesja	Rady	Miej-

skiej Gminy Pobiedziska

04.01.2010 r. 
•	Spraw	Socjalnych	–	rozpatrywanie	wnio-

sków

06.01.2010 r.
•	Ochrony	 Środowiska	 –	 rozpatrywanie	

wniosków

18.01.2010 r. 
•	Bezpieczeństwa	–	sprawy	bieżące;
•	Rewizyjnej	–	Kontrola	inwestycji	po	cał-

kowitym jej zakończeniu; sprawy bieżące,

19.01.2010 r. 
•	Oświaty

21.01.2010 r. 
•	Rozwoju	–	opiniowanie	projektów	uchwał	

na sesję, rozpatrywanie wniosków,

25.01.2010 r. 
•	Spraw	 Socjalnych	 –	 opiniowanie	 pro-

jektów uchwał na sesję, rozpatrywanie 
wniosków,

26.01.2010 r. 
•	Budżetu	–	opiniowanie	projektów	uchwał	

na sesję

27.01.2010 r.
•	XLIX	 sesja	Rady	Miejskiej	Gminy	Po-

biedziska

15.02.2010 r.
•	Ochrony	 Środowiska	 –	 sprawy	 bieżące,	

opiniowanie projektów uchwał na sesję 
L – Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska

 16.02.2010 r. 
•	Bezpieczeństwa	–	sprawy	bieżące,	moni-

toring, spotkanie z Komendantem Policji 
Tomaszem Sworowskim

23.02.2010 r. 
•	Spraw	Socjalnych	 –	 opiniowanie	wnio-

sków, wizje w terenie

25.05.2010 r. 
•	Oświaty	i	Kultury	–	sprawy	bieżące,
•	Rozwoju	–	opiniowanie	wniosków,	przy-

gotowanie materiałów do debaty sesyjnej 
dot. Analizy realizacji planów inwesty-
cyjnych i modernizacyjnych kadencji 
2006-2010. Stan bieżący prac nad Stra-
tegią rozwoju Gminy oraz planami zago-
spodarowania przestrzennego

03.03.2010 r. 
•	Komisji	Budżetu	–	opiniowanie	projek-

tów uchwał na sesję

04.03.2010 r.
LI sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

15.03.2010 r. 
•	Ochrony	Środowiska
•	Rewizyjnej
•	Bezpieczeństwa

Dnia 17 grudnia 2009 roku od-
była się XLVII sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska. Obrady otworzył 
Przewodniczący Rady M. Sękowski. 
Burmistrz M. Podsada przedstawił 
Sprawozdanie z pracy Urzędu w okre-
sie międzysesyjnym, po którym Radni 
przyjęli Plan Pracy Rady na 2010 r.

Kolejnym punktem debaty był 
Budżet Gminy Pobiedziska na 2010 r.

Zastępca Skarbnika zapoznała 
Radnych z Uchwałami RIO w Po-
znaniu w sprawach:

wyrażenia opinii o projekcie bu-•	
dżetu Miasta i Gminy Pobiedziska 
na 2010 rok – opinia pozytywna, 
wyrażenia opinii o możliwości •	
sfinansowania deficytu budżetu 
Miasta i Gminy Pobiedziska – 
opinia pozytywna,
wyrażenia opinii o prawidłowo-•	
ści prognozy kwoty długu Mia-
sta i Gminy Pobiedziska – opinia 
pozytywna z uwagą.

Burmistrz M. Podsada przed-
stawił informacje ogólne dotyczące 
projektu tegorocznego budżetu:

Dochody gminy Pobiedziska 
na rok 2010 planowane są w kwocie 
45 256 645 zł (są wyższe od plano-
wanych dochodów na rok 2009 o ok. 
4,0 mln zł). Planowane wydatki gmi-
ny Pobiedziska na rok 2010 to kwota 
58 483 157 zł (wyższe od planowa-
nych na rok 2009 o ok. 11 mln zł). 

Z tego wydatki na zadania in-
westycyjne stanowią 34,03% plano-
wanych wydatków ogółem i wyno-
szą 19 905 933 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 
38 577 224 zł składają się:

wydatki rzeczowe – 31 486 516 zł,1. 
wydatki na obsługę długu – 2. 
400 000 zł,
rezerwa ogólna i celowa – 3. 
1 664 915 zł,
dotacje celowe, przedmiotowe 4. 
i podmiotowe – 4 728 993 zł,
środki do wykorzystania w sołec-5. 
twach i radzie osiedla – 296 800 zł.

Wartość dochodów na rok 2010 
planowana była na podstawie uzy-
skanych dochodów za III kwartały 
2009 roku, planowanego wskaźnika 
inflacji, projektów stawek podatko-
wych oraz informacji o środkach 
z zewnątrz (Ministerstwo Finan-
sów, Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki, Krajowe Biuro Wyborcze).

Natomiast planowane wydatki 
uwzględniają wydatki na podstawo-
we zadania gminy – oświatę, kulturę 
i kulturę fizyczną, bezpieczeństwo 
publiczne, uzbrojenie terenów w wo-
dociągi i kanalizację, utrzymanie dróg 
– środki są zabezpieczone, lecz nie 
zaspokajają wszystkich potrzeb zgło-
szonych przez Referaty Urzędu Mia-
sta i Gminy, Radnych Rady Miejskiej 
oraz jednostki podległe i innych, wy-
nikających np. ze zmiany planów za-
gospodarowania przestrzennego.

Środki przeznaczone na zadania 
inwestycyjne zostały skupione głów-
nie w tych dziedzinach, w których 
możliwe jest uzyskanie dodatkowych 
środków z zewnątrz (np. środki unij-
ne) lub pożyczek preferencyjnych (np. 
WFOŚiGW w Poznaniu) lub wyni-
kają z wieloletniego programu inwe-
stycyjnego, podpisanych umów lub 
wydatkowanych wcześniej środków 
na projekty w zakresie inwestycji. In-
westycje w roku 2010 to kwota zna-
cząca dla budżetu gminy, gdyż stanowi 
aż 34,03 % wydatków budżetu.

Deficyt budżetowy wynosił bę-
dzie na dzień 1 stycznia 13 226 512 
złotych i zostanie sfinansowany przy-
chodami z pożyczek i kredytów. 

Łączna kwota zaplanowanych 
przychodów (z zaciągniętych poży-
czek i kredytów na rynku krajowym) 
wynosiła będzie 16 800 912 złotych, 
natomiast kwota zaplanowanych roz-
chodów to kwota 311 574  400 złotych 
(przeznaczona na spłatę otrzymanych 
pożyczek i kredytów). Relacja deficy-
tu do planowanego dochodu wynosi-
ła będzie 29,23%.

WIEŚCI Z RADY…
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Na dzień 31 grudnia 2010 
roku zadłużenie gminy wyniesie 
24  807  931 zł, co stanowi 54,82% 
zakładanych dochodów budżetu.

Projekt budżetu na rok 2010 
jest kolejnym projektem proinwe-
stycyjnym, ale również budżetem 
prospołecznym, ponieważ zdecy-
dowana większość zaplanowanych 
zadań będzie miała znaczący wpływ 
na szeroko rozumianą poprawę wa-
runków życia mieszkańców gminy 
Pobiedziska.

Ponadto Burmistrz zgłosił auto-
poprawkę do projektu budżetu i za-
wnioskował o przeznaczenie z pro-
mocji kwoty 12 100 zł na wsparcie 
stowarzyszeń działających w zakresie 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
i sportu. W związku z powyższym 
środki przeznaczone na realizację za-
dań przez organizacje pozarządowe 
wzrosły do 142 310 zł. Takie zwięk-
szenie było możliwe dzięki uzyskaniu 
ze źródeł zewnętrznych dodatkowych 
środków na promocję gminy. 

Po wystąpieniu Burmistrza, 
Przewodniczący Rady otworzył dys-
kusję na temat przyszłorocznego bu-
dżetu. Radni zgłaszali swoje uwagi 
i wątpliwości, które na bieżąco wyja-

śniali merytoryczni pracownicy oraz 
Burmistrz.

Po zakończeniu dyskusji Prze-
wodniczący Rady poddał pod gło-
sowanie przedstawiony projekt 
uchwały z uwzględnieniem auto-
poprawki Burmistrza o przesunię-
ciu środków w wysokości 12 100 zł, 
który został pozytywnie zaopinio-
wany przez Komisję Budżetu. 

W wyniku głosowania Uchwa-
ła	nr	XLVII/485/09	została	podjęta	
przy dwunastu głosach „za” i dwóch 
„wstrzymujących się”

Poza tym podjęto uchwały 
w następujących sprawach: 

wyrażenia zgody na zbycie nie-•	
ruchomości gruntowej w formie 
bezprzetargowej, położonej we 
wsi Bugaj na rzecz użytkownika, 
przyjęcia Programu Współpracy •	
z Organizacjami Pozarządowymi, 
ustalenia stawki dotacji przedmio-•	
towej dla Zakładu Komunalnego 
na utrzymanie szaletów miejskich, 
na pokrycie kosztów: utrzymania 
czystości w mieście, utrzymania 
1m2 powierzchni zieleni, wywozu 
nieczystości w ramach „gminnego 
systemu odbioru i utylizacji odpa-
dów stałych” oraz ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Komunalnego na pokrycie kosztów 
1m2 powierzchni ulic w zimowym 
utrzymaniu czystości w mieście,
zmiany wykazu zadań inwestycyj-•	
nych w ramach wieloletnich pro-
gramów inwestycyjnych na lata 
2008–2015,
ustalenia wykazu wydatków niewy-•	
gasających z upływem roku budże-
towego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich wydatkowania, 
zmiany uchwały budżetowej gmi-•	
ny Pobiedziska na 2009 r. 
zmiany uchwały nr XXXIII/398/09 •	
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dota-
cji miesięcznej dla niepublicznych 
przedszkoli,
odpowiedzi na skargę na uchwałę •	
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
nr	 XLIV/469/09	 z	 dnia	 29	 wrze-
śnia 2009 roku w sprawie odpłat-
ności za świadczenia przekraczające 
podstawę programową wychowa-
nia przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach: Przedszkolu „Weso-
łe Skrzaty” w Pobiedziskach i Przed-
szkolu w Biskupicach prowadzonych 
przez Gminę Pobiedziska.

Dnia 30 grudnia 2009 roku 
odbyła się XLVIII Nadzwyczaj-
na sesja Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska zwołana w związku 
z koniecznością zmiany uchwa-
ły budżetowej na 2009 r. i zmianą 

uchwały w sprawie wydatków nie-
wygasających.

Obrady Sesji otworzył Prze-
wodniczący Rady M. Sękowski.

Podjęto uchwały: 
Nr	 XLVIII/498/09	 w	 spra-•	

wie: zmiany uchwały nr 
XLVII/494/09	z	dnia	17	grud-
nia 2009 r. w sprawie wydatków 
niewygasających,
w sprawie zmiany uchwały bu-•	
dżetowej na 2009 r.

Dnia 28 stycznia 2010 roku odbyła 
się XLIX sesja Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska. Obrady otworzył Prze-
wodniczący Rady M. Sękowski.

Zastępca Burmistrza I. Ant-
kowiak przedstawił Sprawozdanie 
z pracy Urzędu w okresie między-
sesyjnym, a pani M. Halber podsu-
mowała dotychczasową działalność 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej, które 
działa już 25 lat na terenie naszej gmi-

ny. Dzieci zrzeszone w tej organizacji 
pożytku publicznego korzystają m. in. 
z zajęć rehabilitacyjnych, logopedycz-
nych, pedagogicznych z matematyki, 
plastyki i muzyki oraz z hipoterapii. 
Na zakończenie swojego wystąpienia 
pani prezes podziękowała władzom 
samorządowym i darczyńcom. 

Tematem debaty sesyjnej były: 
„Informacje na temat planów i har-
monogramów pracy (w tym kalen-
darze imprez na 2010 r.) Ośrodka 

Kultury, Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz Biblioteki Publicznej”

Dyrektorzy tych jednostek 
przedstawili swoje sprawozdania 
z działalności oraz harmonogramy 
pracy na 2010 rok.

Sekretarz Gminy G. Połeć poin-
formował, o planach związanych ze 
zmianą siedziby Biblioteki w związ-
ku z zamiarem uruchomienia przez 
Ministerstwo Kultury programu bu-
dowy bibliotek gminnych. Przewidy-

INFORMACJE UMiG
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wana lokalizacja dla nowej biblioteki 
to działka przy ulicy Jeziornej. 

Podjęto uchwały w sprawach:
zasad wynajmowania lokali wcho-•	
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Pobiedziska,
nadania nazwy ulicy we wsi Główna,•	
zmiany uchwały nr XXXI/268/04 •	
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Pobiedziska,

zatwierdzenia „Planu Odnowy So-•	
łectwa Wagowo” na lata 2010–2015,
zasad nadawania honorowego •	
obywatelstwa miasta i gminy Po-
biedziska,
uchwalenia Gminnego Programu •	
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Przeciw-
działania Narkomanii oraz Prze-
ciwdziałania Przemocy na 2010 r.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-•	
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Pozna-

niu na zadanie „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami 
w ul. Pogodnej, Poznańskiej i Mi-
łej (etap II) oraz w ul. Klasztornej 
w Pobiedziskach,
zmiany wykazu zadań inwestycyj-•	
nych w ramach wieloletnich pro-
gramów inwestycyjnych na lata 
2008–2015,
zaciągnięcia kredytu inwestycyj-•	
nego długoterminowego,
zmiany uchwały budżetowej gmi-•	
ny Pobiedziska na 2010 r.

INFORMACJE UMiG

Dnia 15 lutego 2010 r. odby-
ła się L Nadzwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska, któ-
ra została zwołana przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej M. Sę-

kowskiego na wniosek Burmistrza 
MiG Pobiedziska.

Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany wykazu zadań inwesty-•	
cyjnych w ramach wieloletnich 

programów inwestycyjnych na 
lata 2008–2015,
zmiany uchwały budżetowej •	
Gminy Pobiedziska na rok 
2010.

Dnia 4 marca 2010 roku odbyła 
się LI sesja Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska. Obrady otworzył Prze-
wodniczący Rady M. Sękowski.

Zastępca Burmistrza I. Ant-
kowiak przedstawił Sprawozdanie 
z pracy Urzędu w okresie między-
sesyjnym.

Tematem sesji była: Analiza re-
alizacji planów inwestycyjnych i mo-
dernizacyjnych kadencji 2006–2010. 
Stan bieżący prac nad Strategią roz-
woju Gminy oraz planami zagospo-
darowania przestrzennego.

Radni zapoznali się z się z wydat-
kami poniesionymi na inwestycje:

wodociągowe, •	
kanalizacyjne m.in.: kanalizacja •	
obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic,
drogowe m.in.: uzbrojenie tere-•	
nów aktywizacji gospodarczej na 
wschód od Pobiedzisk,
budowlane m.in: szkoła w Bi-•	
skupicach, boisko wielofunkcyjne 
w Biskupicach, „Orlik” w Pobie-
dziskach, budownictwo socjalne, 
budowa kompleksu sportowo-
edukacyjnego przy Zespole Szkół 
w Pobiedziskach; remont: Przed-
szkola w Pobiedziskach, świetlicy 
w Węglewie, Ośrodka Kultury, 
Urzędu Miasta i Gminy Pobie-

dziska; szlak kajakowy Puszcza 
Zielonka.

Przewodniczący Komisji Roz-
woju – K. Krygier przedstawił Wnio-
sek Rady Miejskiej Gminy Pobiedzi-
ska podsumowujący debatę:

Rada Miejska zaleca Burmi-
strzowi podjęcie prac nad opraco-
waniem Strategii Rozwoju Gminy 
na lata 2013–2022.

Prace przygotowawcze polegać 
mają na:

Powołaniu zespołu ds. opraco-1. 
wania wstępnych wniosków do 
Strategii w oparciu o aktualne 
wykonanie Strategii i innych pla-
nów inwestycyjnych.
Zlecenia zespołowi fachowców 2. 
lub firmie wyspecjalizowanej, 
opracowania wizji rozwoju Gmi-
ny do roku 2022.
Zamieszczenie na linku strony inter-3. 
netowej Gminy ogłoszenia o możli-
wości zgłaszania przez mieszkań-
ców, organizacje pozarządowe, firmy, 
instytucje i inne grupy zorganizowa-
ne wniosków w sprawie kierunków 
rozwoju Gminy, a także konkretnych 
postulatów dotyczących inwestycji 
gminnych, zmian w funkcjonowa-
niu Gminy itp.
Treść ogłoszenia z pkt.3 i ankieta 4. 
ze strony internetowej powinna być 

zamieszczona także w Biuletynie. 
Ma to na celu szerokie uspołecz-
nienie prac nad Strategią. Nadzór 
i koordynację prac nad opracowa-
niem nowej Strategii sprawować 
będzie Komisja Rozwoju w poro-
zumieniu ze wszystkimi statutowy-
mi Komisjami Rady Miejskiej.

Radni jednogłośnie zadecydowali 
o przystąpieniu do prac przygotowaw-
czych dot. opracowania Strategii.

Podjęto uchwały w sprawach:
wymagań jakie powinien speł-•	
niać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świad-
czenie usług w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami 
oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części,
wymagań jakie powinien speł-•	
niać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świad-
czenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości oraz opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,
zmiany uchwały budżetowej gmi-•	
ny Pobiedziska na 2010 r.

K. Wierzbińska 
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„Otwarci na zmiany” – to ha-
sło	 tegorocznej	XIV	 edycji	Targów	
Edukacyjnych, które odbyły się 
w dniach 19–21 lutego 2010 r. na 
terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. Podobnie jak 
w latach ubiegłych targi odwiedziło 
wielu młodych ludzi poszukujących 
w bogatej ofercie placówek oświato-
wych szczegółowej wiedzy na temat 
możliwości kształcenia w naszym 
regionie. Podczas targów swoją ofer-

tę edukacyjną przedstawiły również 
szkoły prowadzone przez Powiat 
Poznański: Zespół Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie, Liceum Ogólnokształcące 
im. Generałowej Jadwigi Zamoy-
skiej w Kórniku, Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Puszczykowie, Zespół Szkół nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu, Zespół Szkół nr 2 
w Swarzędzu, Zespół Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie oraz 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Włady-
sława Zamoyskich w Rokietnicy. 
Przez trzy dni trwania targów moż-
na było skorzystać także z konsulta-
cji dotyczących doradztwa zawodo-
wego świadczonych przez Poradnie 
Psychologiczno-Pedagogiczne pro-
wadzone przez Powiat Poznański. 
Swoje stoisko na targach wystawiało 
również Starostwo Powiatowe w Po-

znaniu, na którym młodzież gim-
nazjalna mogła uzyskać informacje 
o możliwościach dalszego kształce-
nia na terenie powiatu poznańskiego 
oraz o przebiegu i zasadach naboru. 
Na stoisku Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu wyświetlana była spe-
cjalnie przygotowana na tę okazję 
prezentacja o szkołach Powiatu Po-
znańskiego. W Targach Edukacyj-
nych udział wzięli: Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski, Wicestarosta 
Poznański Tomasz Łubiński oraz 
Radni Powiatu. 

Przez trzy dni trwania targów 
stoiska powiatowych szkół cieszyły 
się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży. Powiatowe szkoły dołożyły 
wszelkich starań, by zainteresować 
zwiedzających swoją ofertą. Wy-
stawcy rozdali setki ulotek i udzieli 
odpowiedzi na mnóstwo pytań gim-
nazjalistów i ich rodziców. Ponadto 
szkoły przygotowały kolorowe ga-
dżety z logo szkoły: długopisy, cu-
kierki, ciastka, breloczki, koszulki, 
smycze oraz kieszonkowe kalenda-
rze. Gimnazjaliści mogli zapoznać 
się z kierunkami kształcenia, profila-
mi, specjalnościami, zawodami oraz 
zajęciami pozalekcyjnymi a także 
uzyskać informacje na temat drzwi 
otwartych w szkołach. Dla szkół po-
wiatowych targi to znakomita okazja 
zaprezentwania się od jak najlepszej 
strony i dotarcia ze swoją ofertą edu-
kacyjną do młodych ludzi z całego 
powiatu poznańskiego. 

Mamy nadzieję, że bogata ofer-
ta powiatowych szkół ponadgimna-
zjalnych zainteresuje uczniów klas 
trzecich gimnazjum i przyczyni się 
do efektywnego rozwoju ich dalszej 
kariery zawodowej. 

 Agnieszka Przybylska
 Wydział Edukacji

Powiat Poznański  
na Targach Edukacyjnych 2010



NR 166 ∗ maRzec 2010 15

KRÓT KO Z POWIAT U

Powiat Poznański wraz z gmi-
nami Dopiewo, Komorniki, Ro-
kietnica, Suchy Las oraz Tarnowo 
Podgórne zawarły porozumienie, 
dzięki któremu będą jeszcze spraw-
niej informować o postępach w bu-
dowie zachodniej obwodnicy Po-
znania w ciągu drogi S11 na odcinku 

Posiedzenie Rady Powiatu Po-
znańskiego w dniu 24 lutego br. 
poświęcone bezpieczeństwu miesz-
kańców powiatu, stanowiło okazję 
do podsumowania współpracy Sta-
rostwa Powiatowego z Komendą 
Miejską Policji w Poznaniu i Ko-
mendą Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu w roku 2009. 
Ubiegły rok obfitował w szereg 
przedsięwzięć na rzecz bezpie-
czeństwa lokalnej społeczności, 
zaś zaangażowane środki finanso-
we w wysokości 1 mln 53 tys. zł. 
były rekordowe w historii 
powiatu.

Podczas posiedze-
nia Radni wysłuchali tak-
że sprawozdania z prac 
Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. W roku 2009 
działania Komisji szczegól-
nie ukierunkowane były na 
poprawę bezpieczeństwa 
najmłodszych mieszkańców 
powiatu. W związku z tym 
podjęto następujące inicja-
tywy:

Odblaski dla pierwszoklasistów•	  – 
wszyscy uczniowie klas pierwszych 
w powiecie otrzymali opaski odbla-
skowe. Spotkania z „pierwszakami” 
z udziałem policjantów i strażaków 
stanowiły okazję do przypomnie-
nia dzieciom zasad bezpiecznej 
zabawy, zachowania w domu, oraz 
poruszania się po drodze.

komputerowy;	sprzęt	RTV	i	AGD;	
psy służbowe; wyposażenie do pie-
lęgnacji koni policyjnych.

Dzięki wsparciu finansowemu, 
przeprowadzono także remonty Ko-
misariatów w Kórniku, Mosinie, Po-
biedziskach i Swarzędzu. Dodatko-
wo, Powiat Poznański ufundował na 
nagrody finansowe dla policjantów - 
zwycięzców konkursu Dzielnicowy 
Roku Powiatu Poznańskiego.

Środki finansowe na rzecz Ko-
mendy Miejskiej PSP wyniosły 
w roku ubiegłym 385 tys. zł (w la-

tach 2000–2009 około 
2 mln zł).

W ramach wsparcia 
wykonano remont i mo-
dernizację pomieszczeń 
oraz terenu do ćwiczeń. 
Zakupiono również wy-
posażenie dla Ośrod-
ka Szkolenia Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
Powiatu Poznańskiego 
w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej nr 8 w Bole-
chowie, sprzęt łączności 

w ramach wdrażania cyfrowego sys-
temu dyspozytorskiego oraz środki 
ochrony osobistej strażaków. 

W roku 2009 Powiat Poznań-
ski wsparł finansowo również Jed-
nostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych, w kwocie około 30 tys. zł 
(w latach 2000–2009 blisko 400 tys. 
zł). Dodatkowo kwota 100 tys. zł. 

Porozumienie „Inicjatywa Zachodniaobwodnica.pl”
zawarte

Złotkowo – Głuchowo (Autostrada 
A2).W ramach porozumienia po-
wstanie portal internetowy www.
zachodniaobwodnica.pl, na którym 
znajdą się informacje o ważnych dla 
mieszkańców kwestiach związanych 
z budową oraz dane dotyczące po-
tencjału inwestycyjnego gmin. Strony 

porozumienia zobowiązały się także 
do podjęcia wspólnych działań infor-
macyjnych i reklamowych w prasie 
lokalnej. Umowa została zawarta do 
końca przyszłego roku.

Ziemowit Maląg
Wydział Promocji

Bezpieczeństwo w powiecie poznańskim 
Podsumowanie roku 2009

Zorganizowanie •	 spotkania z Wój-
tami i Burmistrzami gmin powiatu 
poświęconego szeroko rozumiane-
mu bezpieczeństwu mieszkańców.
Przygotowanie 20 tys. kart •	 ICE 
(IN CASE OF EMERGENCY).
Wsparcie organizacji konkur-•	
sów poświęconych szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży. 

W roku 2009 Powiat Poznań-
ski udzielił także wsparcia finanso-
wego Komendzie Miejskiej Policji 
oraz Komendzie Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu. Środki finansowe przekazane 
Policji wyniosły 520 tys. zł (w la-
tach 2000–2009 ponad 1 mln 500 
tys. zł). W ramach wsparcia zaku-
piono: 10 sztuk (współfinansowa-
nie) radiowozów nieoznakowa-
nych; wyposażenie specjalistyczne 
dla grup interwencyjnych; sprzęt 
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przeznaczona na dofinansowanie 
Jednostek OSP została przekaza-
na na wsparcie budowy na terenie 
powiatu cyfrowego systemu dyspo-
nowania jednostek PSP i OSP, re-
alizowanego przez KM PSP w Po-
znaniu.

Powiat Poznański przekazał 
również 10 tys. zł na rzecz Pla-
cówki Straży Granicznej w Pozna-
niu – Ławicy. Środki przeznaczone 
były zakup paliwa dla pojazdów 
Jednostki realizujących zadania na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu poznań-
skiego (kontrola osób i towarów).

15 września 2009 r. Starosta 
Poznański i Komendant Miejski 
PSP w Poznaniu zawarli porozu-
mienie w sprawie użyczenia sprzętu 
będącego na stanie powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego 
(worki przeciwpowodziowe, sprzęt 
okopowy, pilarki, pompy szlamowe, 
agregaty, ubrania ochronne i sprzęt 
kwaterunkowy i radiotelefoniczny). 
Sprzęt będzie wykorzystywany na 
potrzeby prowadzenia akcji ratow-
niczej przez jednostki Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu oraz na potrze-
by zajęć realizowanych w Ośrodku 
Szkolenia Ochotniczych Straży Po-
żarnych Powiatu Poznańskiego. 

W roku 2009 Powiat Poznań-
ski wspierał także inicjatywy ma-

jące na celu zwiększenie aktywno-
ści i sprawności fizycznej druhów, 
integrację druhów oraz promocję 
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i działalności 
OSP. 

Wraz z Zarządem Powiatowym 
Związku OSP RP oraz Komendą 
Miejską PSP współorganizowa-
ne były przedsięwzięcia takie jak: 
Pływackie Mistrzostwa Strażaków 
OSP i PSP; Powiatowy Turniej 
w Tenisie Stołowym OSP i PSP; 
Rajd Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych Powiatu Poznańskiego; 
Turniej Wiedzy Pożarniczej; elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego; Powiato-
we Zawody Strzeleckie Strażaków 
OSP i PSP; Powiatowe Zawody 
w Ratownictwie Medycznym; Po-
wiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Powiat Poznański wystawił 
swoją reprezentację na Mistrzostwa 
Grup Ratownictwa Wodnego oraz 
Krajowe i Europejskie Zawody Si-
kawek Konnych. Dodatkowo, jak 
co roku, Powiat Poznański ufundo-
wał nagrody finansowe dla strażaka 
PSP i druhów OSP- zwycięzców 
konkursu Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego.

W ubiegłym roku, w ramach 
działalności Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego Starosty 
Poznańskiego, Powiatowego Cen-

trum Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Poznańskiego i współpracy 
ze służbami inspekcjami i strażami 
przeprowadzono ćwiczenia na tere-
nie Szpitala w Puszczykowie (ewa-
kuacja budynku) oraz na terenie 
firmy Raben Polska oddział w Gąd-
kach (ratownictwo chemiczne). Ze 
środków przewidzianych na zarzą-
dzanie kryzysowe zakupiono cyfro-
we radiotelefony bazowe, które zo-
staną przekazane (instalacja w roku 
2010) służbom włączonym w Ra-
diowy System Zarządzania Kryzy-
sowego Starosty Poznańskiego.

 W 2009 r. przeprowadzono 
także	V	Powiatowe	Zawody	Spraw-
nościowe Formacji Obrony Cywil-
nej o Puchar Starosty Poznańskiego 
– Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 
Poznańskiego, na terenie stanicy 
AKWENMARINA w Czerwo-
naku. Zawody były sprawdzenie 
wyszkolenia i przygotowania orga-
nizacyjnego formacji obrony cywil-
nej do prowadzenia akcji ratunko-
wych. W zmaganiach udział wzięły 
drużyny z 11 gmin powiatu, zaś 
pierwsze miejsce i puchar Starosty 
Poznańskiego wywalczyła, drużyna 
OC z Gminy Buk.

Łukasz Sobolewski, 
Wydział Bezpieczeństwa,  

Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obywatelskich

Święta Wielkanocne to czas szczególny. 
Dzięki odradzającej się przyrodzie możemy odkrywać tajemnicę życia  

i w pełni cieszyć się wzajemną obecnością. 
Przyjmijcie Państwo życzenia spokojnych i radosnych świąt. 

Niech te wiosenne dni napełnią nas nadzieją oraz siłą  
potrzebną do podejmowania codziennych wyzwań.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

KRÓT KO Z POWIAT U
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WYDARZENIA

Pomysły 
na Pobiedziska

Zamknięty od ruchu samochodowego deptak, no-
woczesny budynek usługowy czy tafla wody na Rynku to 
niektóre z pomysłów na nowoczesne zagospodarowanie 
Pobiedzisk. Kilkadziesiąt takich odważnych projektów 
zaprezentowali władzom, radnym i urzędnikom naszej 
Gminy studenci Wydziału Architektury Politechniki 
Poznańskiej.

W poniedziałek 22 lutego sala sesyjna Urzędu Miasta 
i Gminy w Pobiedziskach zamieniła się w prawdziwą ga-
lerię sztuki. Wyjątkowy wernisaż był efektem długich prac 
kilkudziesięciu młodych osób, które w ten sposób zaliczały 

swoją edukację z przedmiotów „architektura krajobrazu”, 
„projektowanie zieleni” oraz „projektowanie architekto-
niczne miejsc pracy”. Pod okiem Pani dr inż. arch. Joan-
ny Chojnackiej oraz prof. dr hab. inż. arch. Wojciecha 
Bonenberga powstały nowe wizje zagospodarowania 
płyty Rynku w Pobiedziskach i planowanej do rozbiórki 
kamienicy, terenu wokół jeziora Małego, osiedla miesz-
kaniowego przy ul. Fiołkowej oraz terenów inwestycyj-
nych. Miejsca te wybrano wcześniej z władzami Gminy. 

„To miejsce jest przepięknym polem eksperymentów, 
które mogą być tematem prac dyplomowych. Znając pręż-
ność władz miejskich, jestem pewien, że pomysły studen-

tów będą wdrażane w życie” – podsumował prof. Bonenberg – autorytet w dziedzinie architektury użytkowej.
Każdy z zaprezentowanych projektów przewidywał dwie koncepcje. Pierwszą – możliwą do zrealizowania 

w granicach przystępnych środków finansowych i realnych możliwości, oraz drugą – bardziej odważną, droższą 
i trudniejszą do wykonania wizję artystyczną.

Wszystkie prace zostaną dokładnie przeanalizowane przez pracowników Urzędu. Być może któryś z projek-
tów doczeka się realizacji.

RED.

Dzień kobiet w Kołacie
Z inicjatywy sołtysa Kołaty Pana Józefa Sło-

mińskiego 6 marca odbyło się coroczne spotkanie 
dla kobiet z sołectwa Kołata z okazji ich święta. Pa-
nie przygotowały wiele domowych potraw i ciast. 
Wspólne biesiadowanie to doskonała i sprawdzo-
na forma integracji miejscowej społeczność. Panie 
podczas wspólnych rozmów chętnie wymieniały 
się przepisami kulinarnymi oraz wspominały miłe 
chwile spędzone w czasie zajęć w ramach Centrum 
Aktywności Lokalnej. 
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Już trzeci raz…
Tradycją już stało się, że strażacy z Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Latalicach organizują spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Jak na panów przystało, przygotowali oni dla 
wszystkich przybyłych Pań z okazji ich święta słodki po-
częstunek przy kawie. Każdej przybyłej damie wręczono 
symbolicznego tulipana, a za ich zdrowie wzniesiono toast 
z czerwonego wina. Całe spotkanie przebiegało w miłej 
i sympatycznej atmosferze.

Tylko tak dalej druhowie! 

T. Kornobis

Podziękowaniem władz sa-
morządowych prezesowi Zarządu 
Miejsko-Gminnego PKPS-u w Po-
biedziskach Ł. Iwanowskiej za po-
moc mieszkańcom naszej gminy 
z okazji 50-lecia działalności PKPS 
RP oraz 30-lecia pracy na terenie 
gminy Pobiedziska rozpoczęło się 
kolejne walne zebranie zarządu. 

Z tej okazji zostały wręczone 
również Honorowe Odznaki za 
szczególne zasługi dla organizacji 
przyznane decyzją Zarządu Głów-
nego i Wojewódzkiego PKPS. 
Otrzymali je: srebrne: M. Podsada, 
W. Borucki, K. Rostowski, I. Ko-
smowska, G. Mańkowska-Krawiec, 
R. Sawada; brązowe: M. Czajka, 
J. Grzeczka, U. Skubiszyńska; złotą: 
J. Franciszczak

Tematem posiedzenia były 
sprawy związane z działalnością 
statutową stowarzyszenia na prze-
strzeni ostatniej kadencji, które 
przedstawili prezes Ł. Iwanowska 
i skarbnik J. Franciszczak. Do re-
alizacji celów statutowych Zarząd 
pozyskiwał środki finansowe i rze-
czowe od osób fizycznych i praw-
nych. Wydatną pomoc uzyskano 
ze strony Urzędu Miasta i Gminy 
Pobiedziska, Zespołu Szkół w Po-
biedziskach oraz dwóch instytu-

cji: Przedsiębiorstwa Spedycyjno-
Handlowego AMRO i Firmy TIP 
– TOPOL.

Jednym z celów statutowych 
PKPS-u jest niesienie pomocy oso-
bom i rodzinom, które z różnych 
przyczyn niezdolne są do rozwią-
zywania swych życiowych proble-
mów, a w szczególności ludziom 
starszym, niepełnosprawnym, cho-
rym, samotnym i rodzinom wie-
lodzietnym. Wspomniana pomoc 
udzielana była po konsultacjach 
z władzami samorządowymi gminy 
oraz OPS w Pobiedziskach.

Szczególne podziękowania na-
leżą się władzom samorządowym, 

dyr. Zespołu Szkół w Pobiedzi-
skach M. Krzywdzińskiemu i Jego 
młodzieży za wspaniałe przygo-
towanie Spotkań Wigilijnych. Sy-
tuacja ekonomiczna w kraju oraz 
zmiany przepisów powodują, że 
zmniejsza się liczba ofiarodawców 
i coraz rzadziej można liczyć na ich 
wsparcie. Na wniosek Przewodni-
czącej Komisji Rewizyjnej F. To-
karskiej byłemu Zarządowi udzie-
lono absolutorium. Nowe wybory 
wygrali dotychczasowi członkowie 
Zarządu, tym samym nie zmienił 
się skład osobowy władz Zarządu 
Gminnego PKPS.

RED.

Podsumowanie działalności 

WYDARZENIA
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U progu nowego roku członkowie Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Pobiedziskach spotkali 
się w Restauracji Ewa. Udział w spotkaniu wzięli 
również Burmistrz M. Podsada, Przewodniczą-
cy Rady M. Sękowski i Wiceprzewodniczący J. 
Mikołajczak. Obecny był również ksiądz kano-
nik I. Pluciński. Spotkanie poprowadziła prezes 
związku U. Barczyk. Przybliżyła ona zebranym 
bieżące sprawy pobiedziskiego koła kombatan-

Spotkanie kombatantów

tów informując jednocześnie, że na przestrzeni 
lat 2005/2009 stan członków koła zmniejszył 
się ze 129 do 85 osób. Przybyli goście złożyli 
obecnym na spotkaniu życzenia i rozmawiali 
o bieżących sprawach, nurtujących środowisko 
kombatanckie. Po poczęstunku przedstawiciele 
Związku i władz zapalili znicze pod pomnikiem 
wdzięczności na Rynku, upamiętniając w ten 
sposób 65.rocznicę wyzwolenia Pobiedzisk.

RED. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia po-
życia małżeńskiego ponad sto par 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Pobiedziska zaproszonych zostało 
na organizowaną corocznie z tej 
okazji uroczystość. 

Kilkadziesiąt par, które przybyły 
do Ośrodka Kultury w kameralnym 
nastroju spędziły karnawałowy wie-
czór. Uroczystość rozpoczęła kierow-

nik Urzędu Stanu Cywil-
nego E. Kamińska, która 
podkreśliła doniosłość uro-
czystości, a burmistrz M. 
Podsada, przewodniczący 
Rady Miejskiej M. Sękow-
ski i wice przewodniczący 
J. Mikołajczak wręczyli 
jubilatom pamiątkowe do-
kumenty gratulacyjne oraz 

kwiaty. Każda 
z par otrzy-
mała także 
flagę gminy, 
co ma służyć 
promocji Zie-
mi Pobiedzi-
skiej i podnie-
sieniu estetyki 
naszego mia-
sta podczas 
uroczystości 

Srebrne gody

państwowych i lokalnych. Po części 
oficjalnej rozpoczął się prawdziwy 
bal karnawałowy poprowadzony 
przez profesjonalnego wodzireja S. 
Wajsa. Zdjęcia ze spotkania zain-
teresowani mogą zamawiać w Za-
kładzie Fotograficznym w Pobie-
dziskach Rynek 7. Filmową relację 
ze spotkania można obejrzeć na 
stronie internetowej www.itvpo-
biedziska.pl

RED.
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W okresie ferii zimowych we 
wszystkich szkołach odbywały się 
zorganizowane zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Program zajęć waka-
cyjnych był urozmaicony, dostoso-
wany do potrzeb i zainteresowań 

uczniów, a zaplanowano je tak, aby 
uczniowie nie mogli się nudzić. Za-
jęcia cieszyły się dużym powodze-
niem wśród uczniów szkół z terenu 
gminy Pobiedziska.

Miały one zróżnicowany cha-
rakter: kulturalny, sportowo-rekre-
acyjny, artystyczny oraz edukacyjny. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się zajęcia w pracowniach kompu-
terowych, humanistyczne oraz hi-
storyczne.

Organizowano również baliki 
karnawałowe i dyskoteki. Jednak naj-
większą atrakcją okazały się zajęcia 

sportowo-rekreacyjne i wyjazdowe. 
Zorganizowano kilkanaście wyjaz-
dów, w tym do kina i teatru, na basen 
oraz na wycieczki krajoznawcze.

Wiele atrakcji zapewnił dzie-
ciom i młodzieży również Ośrodek 
Kultury oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji organizując aktywny wypo-
czynek zajęcia gry i zabawy, turnie-

je, wyjazd na basen czy do kina. Na 
Rynku naszego miasta przez dwa 
tygodnie zostało ustawione bez-
płatne sztuczne lodowisko, z które-
go mogli korzystać wszyscy miesz-
kańcy gminy. 

Również w tym w organizację 
zimowego wypoczynku włączyła się 
gmina, która sfinansowała dodatko-
we godziny zajęć i pokryła koszty 
wyjazdów autobusów. Wszystkim, 
którzy czynnie włączyli się w przy-
gotowanie tegorocznych ferii zimo-
wych serdecznie dziękujemy. 

RED.

W drugim tygodniu ferii zimowych 
uczniowie Zespołu Szkół we Wronczynie 
przenieśli się do baśniowej krainy Kró-
lowej Śniegu. Z zaciekawieniem słucha-
li fragmentów baśni H.Ch. Andersena, 
podglądając widoki za oknem, malowali 
piękne zimowe krajobrazy. Wspaniale ba-
wili się, przygotowując gry planszowe oraz 
dekoracje przedstawiające dom staruszki, 
ogród pełen kolorowych kwiatów i pałac 
Królowej Śniegu. Młodzi poszukiwacze 
przygód wraz z Gerdą ruszyli Kajowi na 
ratunek: podróżowali przez cztery pory 
roku w zabawie z chustą animacyjną, pę-

Kino, basen czy palmiarnia …

„W krainie Królowej Śniegu”

Wronczyn



NR 166 ∗ maRzec 2010 21

ED UKACJA

Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie 
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 
i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 
realizowała wielokomponentowy projekt „Wdrażanie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół.” Projekt jest finansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego (program operacyjny 
Kapitał Ludzki). 

W ramach projektu Ośrodek Doskonalenia w Po-
znaniu zorganizował OGÓLNOPOLSKI KON-
KURS DOBRYCH PRAKTYK „OTWARCI NA 
ZMIANY”, w którym wzięło udział Gimnazjum z Ze-
społu Szkół w Jerzykowie. Celem konkursu było zebra-
nie i upowszechnienie ciekawych rozwiązań związanych 
z wdrażaniem w przedszkolach i szkołach reformy pro-
gramowej. Komisja konkursowa oceniła poszczególne 
projekty pod kątem: promowania i wykorzystania za-
łożeń Reformy Programowej w samej placówce i w śro-
dowisku lokalnym, uniwersalności proponowanych 
rozwiązań i możliwości wykorzystania ich przez inne 
placówki, innowacyjności proponowanych rozwiązań, 
uwypuklenia podmiotowości uczniów.

dzili „Galopem” D. Kabalewskiego 
do pałacu Królowej Śniegu, muzy-
kowali na instrumentach, tańczyli jak 
kawałki lodu do „Kontredansa Ges-
dur” F. Chopina, i bawili się na śnie-

gu. Tydzień spędzony w tej baśniowej 
atmosferze był okazją do wielu twór-
czych działań i radosnych przeżyć. 

Młodsi uczniowie śmiali się 
i wzruszali podczas filmu „Alwin 

i wiewiórki 2”, natomiast starsi 
przenieśli się w fantastyczny świat 
„Awatara”.

I. Gierasińska

„OTWARCI NA ZMIANY”
OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK 

Działania podjęte przez naszą szkołę zostały zauważone 
przez Komisję Konkursową. Szkoła z Jerzykowa znalazła się 
w gronie laureatów i zajęła I miejsce w kategorii klas gim-
nazjalnych.	Nagroda	została	wręczona	podczas	XIV	Targów	
Edukacyjnych w Poznaniu dnia 19 lutego 2009 r. Informacje 
na temat podjętych działań przez szkołę można znaleźć na 
stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zsjerzykowo.
internetdsl.pl w zakładce „Otwarci na zmiany”

A. Mańka

Jerzykowo
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Dwudziestu uczniów z Francji, 
Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii i Gre-
cji wraz z opiekunami przybyło do 
Zespołu Szkół w Jerzykowie w ra-
mach realizacji projektu „ Wszyscy 
Przyjaciółmi ”. Wymiana trwała od 
22 do 27 lutego 2010 r.

Młodzież goszczona była przez 
swoich rówieśników w ich rodzin-
nych domach. Obcując ze sobą przez 
całą dobę dzieci mogły nieustannie 
ćwiczyć swoje zdolności językowe. 
Wspólne zajęcia organizowane były 
także na terenie szkoły oraz w ramach 
wspólnych wycieczek. W środę, w po-
łudnie z członkami wymiany spotkał 
się Burmistrz Michał Podsada, któ-
ry w krótkiej prezentacji przedstawił 
walory turystyczne, mieszkaniowe 
i inwestycyjne Gminy oraz wręczył 
gościom pamiątkowe upominki.

Realizowany w ramach progra-
mu Comenius projekt rozpoczął się 
już w listopadzie ubiegłego roku 

ED UKACJA

Wymiana międzynarodowa
wizytą w Hiszpanii. Przyjazd do Je-
rzykowa był drugim z planowanych 
spotkań. Wiosną dzieci udadzą się 
do Grecji a następnie do Bułgarii, 
Niemiec i Francji.

Językiem projektu jest język 
francuski oraz angielski, ale uczestni-
cy projektu będą również brać udział 

w lekcjach języka hiszpańskiego, 
bułgarskiego i greckiego. Filmową 
relację z wymiany międzynarodowej 
zorganizowanej w ramach programu 
COMENIUS można obejrzeć na 
stronie internetowej www.itvpobie-
dziska.pl

A. Mańka 

25 lutego 1885 r. urodził się 
najwybitniejszy polski archeolog 
XX wieku – Józef Kostrzewski. Do-
kładnie sto lat później Szkoła Pod-
stawowa w Węglewie obrała prof. 
Kostrzewskiego za swojego patrona. 
W ostatni czwartek lutego społecz-
ność szkolna z Węglewa obchodziła  
XXV	rocznicę	tego	wydarzenia.

Do działającej przy szkole świe-
tlicy zjechało wielu gości. Przedstawi-
ciele władz samorządowych, czynni 
i emerytowani nauczyciele, absolwen-
ci i uczniowie oraz przyjaciele szkoły 
obejrzeć mogli przygotowany z tej oka-
zji przez uczniów spektakl opowiada-
jący historię życia słynnego profesora. 
Następnie wręczono nagrody w szkol-
nym konkursie wiedzy o patronie.

Kulminacyjnym wydarzeniem 
czwartkowego święta było otwarcie 
w szkole wystawy Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu ”Józef Ko-
strzewski. Najwybitniejszy arche-
olog polski XX wieku”.

RED. 

Patron od ćwierć wieku
Węglewo

Jerzykowo
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W dniach od 19–21 lutego br. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Pobiedziskach Letnisku wziął udział w Poznańskich Targach 
Edukacyjnych. Ekspozycja naszej placówki przedstawiała informa-
cje dotyczące nowej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011, 
prezentowała nasze osiągnięcia oraz atuty szkoły. Szczególnym za-
interesowaniem cieszyła się oferta dotycząca profilu sportowego 
i mundurowego w klasach liceum ogólnokształcącego. Dużą pomo-
cą w promocji tego profilu były z pewnością gadżety wypożyczone 
szkole przez Komisariat Policji w Pobiedziskach. Panu Komendan-
towi oraz pracownikom Komisariatu serdecznie dziękujemy za po-
moc i współpracę. Nasza ekspozycja była dobrą promocją nie tylko 
szkoły, lecz również miasta i gminy Pobiedziska.

B. Majchrowicz

Targi edukacyjne

Jedni obchodzą Dzień Zakocha-
nych, inni nie. Bez wątpienia jest to 
święto budzące wiele kontrowersji. 
Zwolennicy mówią, że jest to dzień, 
w którym można na chwilę przysta-
nąć i spojrzeć na osoby, które kocha-
my. Przeciwnicy natomiast, twierdzą, 
że o miłości powinno się mówić nie 
tylko w Walentynki, ale przez 365 dni 
w roku. Jedno nie wyklucza drugiego, 

dlatego solistki ze szkolnego chóru 
postanowiły przypomnieć, jak ważna 
w naszym życiu jest miłość. 

Goście, którzy przybyli 18 lutego 
do Ośrodku Kultury mogli wysłuchać 
11 piosenek o miłości, a wśród nich 
znalazły się takie hity jak: „Zawsze 
tam gdzie Ty”, „Powiedz”, „Gdzie ci 
mężczyźni?”. Starsza widownia na 
pewno rozpoznała takie utwory jak: 

„Wdzięk, styl, czar, szyk …”
„Łza na rzęsie”, „Na pierwszy znak”, 
„Bombonierka”, „Perhaps” oraz „Sex 
appeal” w wykonaniu naszych pio-
senkarek i publiczności. W koncercie 
wystąpiły: J. Chełmowska, I. Dabiń-
ska, J. Lisiak, P. Kleczewska, M. Ko-
cowska, A. Podemska, które od stro-
ny muzycznej przygotowała Justyna 
Dutkiewicz.

RED. 

Pobiedziska

Letnisko
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Dzień Dialogu 

Jak co roku, Szkolny Związek 
Sportowy zorganizował Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego w Ae-
robiku Grupowym. Tradycyjnie 
wzięły w nim udział uczennice Ze-
społu Szkół w Pobiedziskach.

Dziewczyny ze szkoły pod-
stawowej w składzie: A. Blachnie-
rek, S. Kluczyńska, D. Kozłowska, 
S.Mrówczyńska, M. Obara, I. Py-
rzanowska, M. Rosiak, P.Szafer, za-
prezentowały swój układ taneczny 
11 marca w Murowanej Goślinie 
i zajęły II miejsce.

Również srebrny medal wy-
walczyły dzień później dziewczyny 
z gimnazjum w składzie: A. Blach-
nierek, T. Jackowiak, M. Kardasz, 
S. Kęsicka, P. Kleczewska, K. Miko-
łajczak, W. Mikołajczak, M. Połeć, 
A. Springer, M. Szkudlarek.

Dzięki zwycięstwom obydwie 
drużyny zakwalifikowały się do 
etapu rejonowego i będą walczyć 
o uczestnictwo w Finale Woje-

Podwójne II miejsca w Powiecie

wódzkim. Zawodniczki przygo-
towuje Anna Alejska, która przed 
rozpoczęciem zawodów nie kryła 
obaw o wynik, ponieważ poziom 

zawodniczek w wieku gimnazjal-
nym z powiatu poznańskiego stoi 
na bardzo wysokim poziomie.

RED. 

Dnia 4 marca w Zespole Szkół 
w Pobiedziskach odbył się Dzień 
Dialogu, polegający na zapoznaniu się 
z wielkimi religiami świata. Ucznio-
wie pracowali pod opieką nauczycieli 
i katechetów. 

Dzieci ze szkoły podstawowej 
poprzez prace plastyczne przedsta-
wiły religie świata, wykonały mapę 
z ich zasięgiem na różnych konty-
nentach oraz zebrały w księgę do-
stępne pisma religijne.  

Młodzież z gimnazjum zapre-
zentowała, jak w praktyce wygląda 
dialog między religiami, realizowany 
także poprzez spotkania ekumenicz-
ne, takie jak Europejskie Spotkania 
Młodych – Wspólnoty Braci z Taize. 

RED. 
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Drużyna piłki siatkowej ze szkoły 
podstawowej w Pobiedziskach w skła-
dzie:  M. Kardasz, J. Wojdanowicz, 
F. Walczak, B. Zbierski, D. Stachowiak, 
P. Talar, M. Lipnicki, W. Wojcieszak, 
T. Nagadowski i K. Pytlak, trenowana 
przez Łukasza Sikorskiego dzięki wy-
granym meczom eliminacyjnym, do-
tarła do półfinału turnieju powiatowe-
go rozegranego w Suchym Lesie. Nasi 
chłopcy zajęli w nim II miejsce, bowiem 
nie udało im się pokonać drużyny ze 
Stęszewa.

RED.

Pokonani tylko przez Stęszew 

Razem możemy więcej!
Koncert charytatywny na rzecz 

Małgosi Jerzewskiej, który przygo-
towały dwie kuzynki Iza i Jagoda 
Góreckie odbił się dużym echem 
nie tylko wśród społeczności pobie-
dziskiej, ale również w mediach. Jak 
mogliśmy się przekonać, są jeszcze 
na świecie osoby, którym los dru-
giego człowieka nie jest obojętny. 

Leczenie Małgosi jest bardzo 
kosztowe. Opiekujący się nią dziad-
kowie pomimo wszelkich starań 
mają trudności z zapewnieniem jej 
wszystkiego, czego potrzebuje. Na 
przeczytany w gazecie apel o wspar-
cie zareagowały Jagoda z Izą, któ-
re od 4 lat opiekują się Małgosią 
z upoważnienia Stowarzyszenia Na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Pobiedziskach. Dziew-
czyny wpadły na pomysł zorgani-
zowania koncertu charytatywnego. 
Rozwiesiły plakaty, wysłały zapro-
szenia. I tak w styczniowe popo-
łudnie Dom Kultury zapełnił się 
ludźmi dobrej woli, którzy nie ża-
łowali pieniędzy. 

W koncercie wystąpiła Swa-
rzędzka Orkiestra Dęta, artyści 
z pobiedziskiego Ośrodka Kultury 

– Teatr Ruchu, Wiwaty i Studio 
Piosenki oraz uczniowie z Zespo-
łu Szkół w Pobiedziskach.. Oprócz 
tego publiczną zbiórkę pienię-
dzy przeprowadzono również po 
mszach w pobiedziskich kościo-
łach. Swoją cegiełkę dołożyły tak-
że dzieci ze szkoły podstawowej, 
które podczas jasełek uzbierały 
na ten cel 1600 zł. Wszystkie ze-
brane w tej akcji środki zostaną 
przeznaczone na leki dla Małgosi 

i zabieg wszczepienia pierwszej 
endoprotezy. 

Obecnie dziewczyny proszą 
o odpisanie 1% podatku na rzecz 
tej niezwykle sympatycznej dziew-
czynki. Wpłaty można realizować 
poprzez konto Stowarzyszenia Na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej w Pobiedziskach, które 
nadzoruje organizację pomocy dla 
Małgosi. Razem możemy więcej!

RED.
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Długa i wyjątkowo mroźna 
zima zahamowała prace nad bu-
dową Kompleksu Sportowo Edu-
kacyjnego przy Zespole Szkół 
w Pobiedziskach, przez co termin 
zakończenia prac przesunięty został 
na 30 sierpnia 2010 r. Jednocześnie 

Zimowe prace
informujemy, iż do tej pory na kon-
to Gminy Pobiedziska w ramach 
realizacji w/w projektu wpłynęła 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego kwota 

1 277 402,15 zł zaliczek i re-
fundacji. Postęp prac nad realizacją 

największej inwestycji w Pobiedzi-
skach jest widoczny gołym okiem. 
Z tygodnia na tydzień pojawiają 
się kolejne elementy konstrukcyj-
ne budynku. Obecnie trwa montaż 
okien.

RED. 

ED UKACJA

Kiedy trzylatek znajdzie się w przedszkolu po raz pierwszy, obce jest mu wszyst-
ko: miejsce, jedzenie, nauczycielka zamiast mamy i nieznane mu dzieci. Maluch z dnia 
na dzień zostaje wrzucony w nieznane środowisko, a jego dojrzałość do podjęcia nowej 
przygody z przedszkolem zależy nie tylko od tempa i poziomu rozwoju, ale również od 
doświadczeń. Można powiedzieć ,że bez odpowiedniego przygotowania dziecka w śro-
dowisku rodzinnym przebieg adaptacji będzie bardzo trudny i długi, a być może dla 
niektórych dzieci wręcz niemożliwy. Rodzic, który pragnie pomóc dziecku będzie je 
uczył samodzielności w czasie mycia, ubierania i załatwiania potrzeb fizjologicznych, 
wprowadzi w domu stały rytm dnia i przyzwyczai je do urozmaiconych potraw. 

Kochani Rodzice – wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad, odzwyczajajmy 
od smoczków, pampersów i nocnika, pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do 
przedszkola i organizujmy mu kontakty z rówieśnikami. Chwalcie dziecko za jego dzielność 
i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jeśli dziecko płacze, powiedzcie mu, że wszyscy 
ludzie denerwują się trochę i boją się robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej 
– tak będzie i z nim. 

I jeszcze jedno – zaufajcie nauczycielom – to wykwalifikowani pedagodzy, którzy przez wiele lat zgłębiali 
temat jak efektywnie i z miłością pomagać małemu dziecku w jego rozwoju i życiowym starcie. Ilu ludzi może 
o sobie powiedzieć to samo? 

M. Piasecka 

ADAPTACJA
co warto wiedzieć 
zanim dziecko pójdzie do przedszkola?
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240 669 zł 
na wsparcie działalności 
organizacji pozarządowych 

ROK SZKOLNY 2010/2011
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rocznika 2004  

spełniające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
W drugiej kolejności dzieci z rocznika 2005,  a następnie z rocznika 2006 i 2007.

Pobieranie kart zapisu i ankiet w dniach od 8.03 do 31.03 w Internecie na stronie: 

www.przedszkolepobiedziska.republika.pl
lub w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach

Zapisy z dzieckiem wraz z kompletem dokumentów 
odbywać się będą w dniach: 07.04.–30.04.2010 r.

 Poniedziałek 11.00–17.00 Środa 10.00–15.00
 Wtorek 11.00–17.00 Piątek  10.00–15.00

Dokumenty wymagane w czasie zapisu dziecka do przedszkola:
Dowód osobisty jednego z rodziców1. 
Karta zapisu dziecka do przedszkola2. 
Ankieta dziecka zapisywanego do przedszkola3. 
Książeczka zdrowia dziecka.4. 
Dowód potwierdzający zamieszkanie na terenie MiG Pobiedziska lub zaświadczenie o odprowadzaniu 5. 

podatku do urzędu skarbowego właściwego dla MiG Pobiedziska dla osób niezameldowanych na terenie 
gminy (PIT 11)

Wszelkie informacje umieszczone są na stronie internetowej – nie udzielamy informacji telefonicznej.

ED UKACJA

PRZEDSZKOLAKI NA START!

W 2009 r. do Urzędu Miasta 
i Gminy w Pobiedziskach, w związ-
ku z ogłoszonym konkursem na 
wsparcie realizacji zadań z zakresu 
działania gminy wpłynęło 12 ofert 
(5 ofert – kultura; 1 oferta – oświata 
i wychowanie; 4 oferty – kultura fi-
zyczna i 2 oferty – pomoc osobom 
niepełnosprawnym), z tego komisja 

konkursowa wybrała 7 projektów 
zgłoszonych przez 6 organizacji 
pozarządowych. W sumie władze 
samorządowe przeznaczyły na 
wsparcie działań i inicjatyw tych or-
ganizacji kwotę 130 000 zł. 

Dotacji udzielono: 
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci 1. 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 

na wsparcie działań prowadzo-
nych na rzecz osób niepełno-
sprawnych – 20 000 zł 
Stowarzyszeniu rozwoju kultury 2. 
psychofizycznej „ Melisa” na re-
alizację programu „ Historia fil-
mu polskiego z elementami języ-
ka filmu. Zajęcia multimedialne” 
– 2200 zł 

STOWARZYSZENIA I  BIBLIOT EKI
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Fundacji „ Scena Pobiedziska” na 3. 
projekt „ Patron Kółek Rolni-
czych Maksymilian Jackowski – 
duma Wielkopolan” – 2800 zł,
Miejsko-Gminnemu klubowi 4. 
Sportowemu „Huragan” na orga-
nizację szkolenia dzieci i młodzie-
ży uzdolnionej sportowo poprzez 
zorganizowany system szkolenio-
wo-wychowawczy w zakresie piłki 
nożnej – 78 000 zł, 
Pobiedziskiemu Klubowi Teni-5. 
sowemu na organizację szkolenia 
dzieci i młodzieży uzdolnionych 
sportowo – 18 000 zł, 
Fundacji „Patria” na organizację 6. 
„Biegu Wielkopolan” – 4000 zł, 
Stowarzyszeniu rozwoju kultury 7. 
psychofizycznej „Melisa” na re-
alizację programu „Z dzieckiem 
do kina. Edukacyjne warsztaty 
filmowe połączone z projekcjami 
bajek dla dzieci” – 3500 zł. 

Z zabezpieczonej kwoty 130 000 
zł pozostało 1500 zł. Fundacja „Pa-
tria”, która nie wykonała zgłoszone-
go do realizacji zadania zwróciła do 
budżetu kwotę 4000 zł powiększoną 
o należne gminie odsetki liczone od 
dnia przekazania jej dotacji. Pozosta-
łe organizacje złożyły sprawozdania 
z wykonania zadań w 2009 r., które 
są obecnie analizowane pod kątem 
finansowo-merytorycznym. 

W 2010 r. do UMiG w Pobie-
dziskach, w związku z ogłoszonym 
konkursem na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu działania gminy 
wpłynęło 10 ofert (5 ofert – kultu-
ra; 2 oferty – oświata i wychowanie; 
2 oferty – sport i 1 oferta – pomoc 
osobom niepełnosprawnym), z tego 
komisja konkursowa wybrała 6 pro-

jektów zgłoszonych przez 5 orga-
nizacji pozarządowych. W sumie 
władze samorządowe przeznaczyły 
na wsparcie działań i inicjatyw tych 
organizacji kwotę 141 300 zł. 

Dotacji udzielono: 
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci 1. 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
na wsparcie działań prowadzo-
nych na rzecz osób niepełno-
sprawnych – 25 000 zł 
Stowarzyszeniu rozwoju kultury 2. 
psychofizycznej „Melisa” na reali-
zację programu „Gatunki filmowe”. 
Zajęcia multimedialne – 2200 zł 
Fundacji „Scena Pobiedziska” na 3. 
projekt „ Patron Kółek Rolni-
czych Maksymilian Jackowski – 
duma Wielkopolan” – 2800 zł, 
Miejsko-Gminnemu klubowi 4. 
Sportowemu „Huragan” na orga-
nizację szkolenia dzieci i młodzie-
ży uzdolnionej sportowo poprzez 
zorganizowany system szkolenio-
wo-wychowawczy w zakresie pił-
ki nożnej – 86 100 zł, 
Pobiedziskiemu Klubowi Teniso-5. 
wemu na szkolenie dzieci i mło-
dzieży w dyscyplinach sporto-
wych – Tenis – 21 000 zł, 
Stowarzyszeniu rozwoju kultury 6. 
psychofizycznej „Melisa” na reali-
zację programu „Z dzieckiem do 
kina. Edukacyjne warsztaty filmo-
we połączone z projekcjami bajek 
dla dzieci”. Edycja II – 4200 zł.

Z zabezpieczonej kwoty 141 300 
zł pozostała kwota 800 zł, która po-
wróci do budżetu gminy Pobiedzi-
ska. Na większość wykazanych po-
wyżej zadań podpisano już umowy. 

Niezależnie od środków prze-
znaczonych do rozdysponowania 

w drodze konkursu, Rada Miej-
ska Gminy Pobiedziska podjęła 
31.01.2008 r. uchwałę zwalniającą 
organizacje pozarządowe z opłat 
za korzystanie z obiektów i urzą-
dzeń publicznych, które w ramach 
realizacji swoich zadań statutowych 
wspomagają realizację zadań wła-
snych gminy w zakresie ochrony 
zdrowia, edukacji, kultury, kultury fi-
zycznej i turystyki, pomocy społecz-
nej, promocji gminy, bezpieczeństwa 
publicznego oraz ochrony środowi-
ska. Są to m.in.: sale gimnastyczne, 
boiska, stadion miejski, korty teni-
sowe, sale treningowe, izby lekcyj-
ne, siłownia, przystań kajakowa itp. 
Nie jest to rozwiązanie popularne 
w skali kraju, ponieważ administra-
torzy tych obiektów mają poważnie 
umniejszone dochody , które muszą 
być uzupełnione zwiększonymi do-
tacjami z budżetu gminy. Mimo to, 
władze gminy świadomie zdecydo-
wały się na takie rozwiązanie, ponie-
waż uznały za najważniejsze korzyści 
społeczne wynikające z szerokiego 
udostępnienia obiektów komunal-
nych społeczeństwu, a w szczegól-
ności dzieciom i młodzieży. 

W ubiegłym roku łączne utra-
cone dochody jednostek organiza-
cyjnych z tytułu powyższej uchwały 
wyniosły ok. 76 000 zł, a tym samym 
taka kwota pozostała w budżetach 
organizacji pozarządowych. W su-
mie wraz z pomocą jaką otrzymują 
uczniowskie kluby sportowe, w ubie-
głym roku Gmina Pobiedziska wyda-
ła 240 669 zł na wsparcie działalności 
różnych organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy Pobie-
dziska. 

STOWARZYSZENIA I  BIBLIOT EKI

Książka Tadeusza Panowicza o powstaniu wielkopolskim

„Pamiętajmy o naszych bohaterach! Powstanie wielkopolskie 1918–1919 – Pobiedziska” to tytuł naj-
nowszej publikacji związanej z naszą historią. Oprócz ogólnie znanych fotografii książka przedstawia  wiele 
faktów mało znanych, ciekawe, dające wiele informacji o tamtych czasach, teksty źródłowe oraz pierwszy raz 
publikowane biogramy: Antoniego Pallutha i gen. Jana Kąkolewskiego „naszych bohaterów”.

Zapraszamy do Biblioteki w Pobiedziskach, której staraniem książka się ukazała.
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KULT URA

Za okazaną pomoc i zasłu-
gi dla Pobiedziskiej Kultury, na 
corocznej uroczystości zostało 
przyznane osiemnaście zaszczyt-
nych tytułów „Przyjaciel Kultury 
2009”. Dyrektor Ośrodka wraz z 
Burmistrzem Pobiedzisk wręczyli 
darczyńcom „złote róże” i okolicz-
nościowe dyplomy.

Uroczystość została uświetnio-
na koncertem zespołu DIAPA-
ZON. Usłyszeliśmy najpopular-
niejsze arie operowe, operetkowe 
i musicalowe w wykonaniu Marii 
Załanowskiej – sopran i Piotra Na-
leżytego – bas. Artystom akompa-
niował Marcina Dęga. 

Gala Przyjaciół Kultury
Tytuł „Przyjaciel Kultu-

ry 2009” otrzymali: PZU S.A. 
Odział w Poznaniu – Paweł Ko-
walewski, Pobiedzisko-Gośliński 
Bank Spółdzielczy – Elżbieta 
Szofińska, Restauracja EWA – 
Ewa de Bewer, Skład Handlo-
wy SZCZEPAŃSCY -Marek 
i Kazimierz Szczepańscy, Hotel 
Restauracja ALEKSANDRA – 
Aleksandra Maciejewska, P.N.B. 
Studio – Jacek Kuczuro, P.U. 
Wiercenia i Cięcia – Maciej 
Chlebanowski, Centrum cam-
pingowe – Zbigniew Smolicz, 
Restauracja Ostoja – Dorota 
Tomczyk, Zakład Piekarniczo-

Cukierniczy – Kazimierz Dynaryjski, Piekpol – Roman Bajon, Firma 
-Andrzej Bystry, Zakład Weterynarii – Marian Porowski, BACHUS 
Bistro i Pokoje Gościnne – Filip Zywert, Lecznica Zwierząt – Paweł 
Górniak, Sklep Ogólnospożywczy – Halina Kamińska, Cukiernia – Ja-
cek Grzeczka, Restauracja Piastowska – Iwona Drzymała.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy swoją hojnością przy-
czynili się do wzbogacenia naszych projektów.

RED. 

6 marca Teatr Ruchu wystąpił w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Gnieźnie w ramach cyklu „Spotkania 
z Terpsychorą”. Gnieźnieńskiej publiczności za-
prezentowany został spektakl „Labirynt” oraz frag-
menty przedstawienia „Odnaleźć siebie”.

12 marca w sali Ośrodka Kultury w Pobiedziskach od-
był się Koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpił – nie 
tylko dla pań – finalista programu MAM TALENT 
– Aleksander Martinez. Po koncercie odbyła się de-
gustacja potraw filipińskich.

28 marca o godz. 11.30 w Niedzielę Palmową – Klub 
Seniora „Złota Jesień” przygotowuje w Ośrod-
ku Kultury wystawę pisanek wielkanocnych, które 

Kalendarium 
wydarzeń kulturalnych
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można będzie zakupić podczas rozstrzygnięcia kon-
kursu na WIELKOPOLSKĄ PALMĘ WIELKA-
NOCNĄ. 

12 kwietnia o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Pobie-
dziskach odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski 
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” Zapraszamy do 
udziału reprezentacje szkół z naszej gminy. Szczegóły 
na stronie internetowej Ośrodka Kultury. 

17 kwietnia Ośrodek Kultury w Pobiedziskach orga-
nizuje I etap Przeglądu Młodych Talentów z gmin: 
Pobiedziska, Kostrzyn Wlkp, Kiszkowo, Łubowo, 
Murowana Goślina. Szczegóły znajdą Państwo na 
stronie internetowej Ośrodka Kultury www.okis-
pobiedziska.pl 

Salon Artystyczny im. Jac-
kowskich w Pobiedziskach w lu-
tym, zainaugurował obchody 
200 rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina, zorganizowaniem im-
prezy pt. „Wieczór z Chopinem” 
w Ośrodku Kultury w Pobiedzi-
skach. Tematykę Chopinowską 
poprzedziła prezen-
tacja nowej książki 
pt. „Dziesięć palców” 
poznańskiego pisarza 
J. Grupińskiego, wice 
prezesa i współzałoży-
ciela salonu. Na spotka-
niu zaprezentowano też 
pozycję pt. „W cieniu 
wronczyńskiego dwo-
ru” autorstwa D. Wą-
sowskiej-Tomawskiej 
i J. Grupińskiego. Książ-
ka przypomina artystów 
bywających w dworze 
Jackowskich we Wron-
czynie przed II wojną 
oraz znakomitych pia-
nistów, którzy wpisali 
się do wronczyńskiej 

księgi pamiątkowej, m.in. Ignace-
go Jana Paderewskiego, A. Rubin-
steina czy H. Sztompki.

Na imprezę współorganizo-
waną przez OK w Pobiedziskach, 
przybyły członkinie poznańskiego 
Klubu Literackiego w Poznaniu. 
Poetki przeczytały wiersze i tek-

sty o tematyce muzycznej i cho-
pinowskiej. Wspominano także 
wizyty Fryderyka Chopina w po-
znańskiem, relacjonowano opinie 
wybitnych artystów oraz czytano 
zapiski przybliżające prywatne ży-
cie kompozytora. Licznie zebrani 
uczestnicy wysłuchali również na-

grań utworów Fryderyka 
Chopina, w tym fragment 
Koncertu „e-moll”

Zapraszamy wszyst-
kich na wrześniowe spo-
tkanie do pałacu Jackow-
skich w Pomarzanowicach 
poświęcone Rocznicy 
Chopinowskiej	 oraz	 XV-
leciu Salonu Artystycz-
nego im. Jackowskich. Na 
XIX-wiecznym fortepianie 
(podarowanym Salonowi 
przez Nelę, Annę i Zofię 
Mikołajczykówny) zagra 
zaproszony na uroczystość 
prof. Piotr Paleczny.

Opr. na podst. materiału  
D. Wąsowska-Tomawska

Wieczór z Chopinem

KULT URA
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SPORT

Już po raz trzeci świętowano w Pobiedziskach 
finał PALPS. Powstała z inicjatywy Artura Ostat-
kiewicza Pobiedziska Amatorska Liga Piłki Siat-
kowej z sezonu na sezon rozwija się coraz lepiej. 
W ostatniej edycji sportowych rozgrywek wystar-
towało aż 10 drużyn i przeszło 100 zawodników. 

Ostatnią X kolejkę III sezonu PALPS roze-
grano 7 marca. Tego dnia drużyny odbyły w gru-
pach swoje ostatnie spotkania. Bezpośrednio po 
rozgrywkach w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Pobiedziskach Letnisku odbyło się podsumo-
wanie i rozdanie nagród zwycięzcom. Puchar Li-
gii ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Pobiedziska M. Podsadę powędrował w ręce kapi-
tana drużyny TIP-TOPOL I, której siatkarze nie 
przegrali żadnego meczu w tej edycji rozgrywek. 
Nagrody rzeczowe wręczyli zawodnikom zastępca 
burmistrza Miasta i Gminy – I. Antkowiak i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej – M. Sękowski. Dru-
żyny Uczniowskich Klubów Sportowych, dzięki 
firmie TIP-TOPOL otrzymały z rąk W. Boruc-
kiego plecaki i torby sportowe.

M. Kopeć – wiceprezes Wielkopolskiego 
Związku Piłki Siatkowej, a jednocześnie główny 
sędzia PALPS wręczył puchar ufundowany przez 
WZPS drużynie UKS Pobiedziska – zwycięzcom 
w grupie uczniowskich klubów sportowych.

Autor siatkarskiego widowiska A. Ostatkiewicz 
serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytu-
cjom, które ufundowały nagrody i przyczyniają się 
do rozwoju piłki siatkowej w Pobiedziskach.

Organizatorowi gratulujemy inicjatywy, a za-
wodników	i	kibiców	zapraszamy	do	udziału	w	IV	
edycji rozgrywek Pobiedziskiej Amatorskiej Li-
gii Piłki Siatkowej. Szczegółowe informacje zna-
leźć można na stronie ligi: www.palps.pl. Poniżej 
przedstawiamy końcową tabelę wyników III edycji 
PALPS.

III edycja PALPS zakończona

Lp. Drużyna Pkt Mecze Sety Małe 
punkty

All + - + - + -
1 TIP-TOPOL I 20 10 10 0 30 2 784 479
2 Hotel Alexandra 17 10 7 3 21 14 804 723
3 Gmina Niechanowo 14 10 4 6 18 20 825 838
4 Belfers Team 14 10 4 6 16 23 813 890
5 „Spoceni” Wiktorowo 13 10 3 7 15 24 741 867
6 Rokersi 12 10 2 8 10 27 690 860

Lp. Drużyna Pkt Mecze Sety Małe 
punkty

All + - + - + -
1 UKS Pobiedziska 16 9 7 2 21 10 720 485

2 FKS Świerczewo  
Poznań 12 9 3 6 12 18 635 551

3 UKS Letnisko 10 9 5 4 15 12 375 574
4 UKS Lejdis 10 9 3 6 10 18 478 598
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Z inicjatywy Rady Rodziców 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w ZS w Pobiedziskach Letnisku 
już trzeci rok biorą udział w nauce 
pływania na pływalni w Swarzędzu. 
Szkolenie odbywa się systematycz-
nie w każdy poniedziałek po za-
kończonych lekcjach. Mali pływacy 
trenują pod okiem instruktorów 
z podziałem na 5 grup, w zależ-
ności od poziomu umiejętności. 
Z końcem każdego roku szkolnego 
pomyślnie zdają egzamin na kartę 
pływacką. W połączeniu z obowiąz-
kowymi zajęciami dla uczniów kla-
sy piątej, finansowanymi z budżetu 
Miasta i Gminy Pobiedziska, szko-
lenie pozwala na osiąganie dobrych 
wyników sportowych. Uczniowie 
reprezentujący szkołę w Mistrzo-
stwach Powiatu Poznańskiego 
w sztafetach pływackich zajęli 
w tym roku 8 miejsce, z czasem 2’ 
52”, poprawiając ubiegłoroczny wy-
nik aż o 14 sekund. Trzy lata temu 

Sportowe Letnisko

Hokej na trawie

Zawodnicy UKS-u Pobiedzi-
ska Letnisko wygrali okręgowe eli-
minacje do Halowych Mistrzostw 
Polski w hokeju na trawie juniorów 
starszych w sezonie 2009/2010. 
Dzięki wygranej wzięli udział 

w finałach Halowych Mistrzostw 
Polski, które odbyły się w Gnieźnie 
w dniach 27–28 lutego 2010 r. Po 
pasjonujących meczach zdobyli ty-
tuł Wicemistrza Polski. Wszystkim 
zawodnikom gratuluję sukcesu!

Pływanie

rozpoczął naukę pływania wraz 
z rówieśnikami Piotr Wawrzynkie-
wicz. Szybko okazało się, że drzemie 
w nim olbrzymi talent pływacki. Od 
dwóch lat Piotr trenuje codziennie 
w Klubie Sportowym „Delfin” Ko-
ziegłowy. W czerwcu 2009 został 
najlepszym zawodnikiem Wiel-
kopolski urodzonym w roku 1998. 
Bierze udział w licznych zawodach, 

Sporty zimowe

odnosząc duże sukcesy. W marcu 
2010 na ogólnopolskich zawodach 
o Puchar Burmistrza Rawicza Piotr 
Wawrzynkiewicz został najlepszym 
zawodnikiem (zdobył dwa zło-
te i jeden srebrny medal) i zdobył 
pierwsze miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej. Obecnie przygotowuje się 
do Mistrzostw Polski. Cała szkoła 
życzy mu miejsca na podium. 

W tym roku szkoła zapropono-
wała uczniom dwie oferty dotyczące 
sportów zimowych. Od grudnia do 

marca raz w tygodniu grupa mło-
dzieży wyjeżdżała na lodowisko 
w Swarzędzu, aby uczyć się i do-

skonalić jazdę na łyżwach. W mar-
cu odbył się weekendowy wyjazd do 
Jańskich Łaźni (Czechy) na narty 

SPORT
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i snowboard. Uczniowie już drugi rok z ko-
lei mieli okazję nauki i doskonalenia swoich 
umiejętności narciarskich i snowboardowych 
pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów PZN i PZS. W zajęciach poza uczniami 
uczestniczyli również nauczyciele i rodzice, 
co bardzo sprzyjało integracji społeczności 
szkolnej. Słoneczna pogoda i dobrze przy-
gotowane, różnorodne trasy były okazją do 
wspaniałej zabawy i wypoczynku dla wszyst-
kich uczestników wyjazdu. 

Artur Niedziółka

Uczennica	 klasy	 V	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w Węglewie Oliwia Łęc od kilku lat pasjonuje się 
jeździectwem. Na Halowych Zawodach Ogólnopol-
skich Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w dniach 
26–28.02.2010 w Jaszkowie wygrała finał grupy A2 
na swoim kucu Fasolka. Na Zawodach Ogólnopol-
skich Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w dniach 
11–13.03.2010 w Wolicy koło Kalisza, Oliwia za-
jęła drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy młodej 
zawodniczce. 

RED.

Oliwia i Fasolka

SPORT

O CHRONA ŚROD OWISKA

Wykonanie 105 200 mb sieci 
kanalizacyjnych wraz z 54 przepom-
powniami na terenie gminy Pobie-
dziska to przedmiot zamówienia w 
przetargu ogłoszonym przez Związek 
Międzygminny Puszcza Zielonka w 
ramach realizacji zadania „Kanaliza-
cja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”.

Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót budowlanych dla 
inwestycji pn.: „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-

lonka i okolic", obejmującego wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej na obsza-
rze gminy: Pobiedziska, wchodzącej 
w skład Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” dla Kontraktu X 
– Zlewnia Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Koziegłowach – ZADA-
NIE 3 – GMINA POBIEDZISKA. 
Niniejsze zamówienie jest częścią za-
mówienia „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic" stanowiącą przedmiot od-
rębnego postępowania, w rozumieniu 

art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Przedmiot zamówie-
nia obejmuje: wykonanie 105 200 
mb sieci kanalizacyjnych wraz z 54 
przepompowniami na terenie gminy 
Pobiedziska w zakresie miejscowości: 
Biskupice, Jankowo, Jankowo Młyn, 
Uzarzewo Huby, Jerzykowo, Bugaj, 
Promienko, Promno Stacja, Borowo 
Młyn, Kowalskie, Wronczyn, Wron-
czynek, Stęszewko, Stęszewice, Tucz-
no, Bednary, Pobiedziska.

RED. 

Najważniejszy przetarg 
już ogłoszony
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O CH RONA ŚROD OWISKA

Pasja Mileny Kuleczki (foto-
graf-amator) i zapał organizacyjny 
Danuty Śliwy z Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego zaowocowały 
zjawiskową publikacją albumową 
o Puszczy Zielonka – pierwszą w 
historii tego terenu.

Z pomocą merytoryczną autor-
ce przyszli: Danuta Śliwa (pracow-
nik ZPKWW) oraz Michał Przy-
bylak (botanik). Album stanowi 

Puszcza Zielonka w kadrze 
– wydanie albumowe!

kwintesencję przyrodniczą Puszczy 
– jej wszystkich atutów, skrywanych 
pod liściem cudów natury – a to 
wszystko owiane poranną mgłą lub 
przysłonięte zachodem słońca.

Poetyczny wymiar zdjęć Puszczy 
każe przypomnieć nam o czasach 
gdy Puszcza była utożsamiana z ta-
jemnicą o odległych horyzontach. 

Fakt, że mogłam wydać swój al-
bum jest prezentem od Pana Boga 
dla mnie. Cały album jest poświęcony 

pięknu jakie stworzył i jakie mi na 
wszystkich wyprawach ukazywał.

Milena
Album został wydany w nakładzie 

3000 egzemplarzy. Wydanie sfinanso-
wały: Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 RED. 

Nie pal śmieci – ta oszczędność kosz-
tuje cię zdrowie i życie  

Z uwagi na coraz częściej zdarzające się przypadki spalania odpadów, informujemy, że zgodnie z ustawą 
o odpadach zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami spełniającymi określone 
wymagania. Niestety często spalanie śmieci odbywa się w domowych piecach, które nie są do tego przysto-
sowane. Powstające zanieczyszczenia oddziałują na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Szczególnie nie-
bezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek, worków foliowych, a także 
opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna.

Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy ze skutków postępowania. Spalając odpady uwalniamy do 
środowiska wiele szkodliwych substancji, które  szkodzą  ludziom, zwierzętom domowym i hodowlanym. 
Są wyjątkowo rakotwórcze. Palenie odpadów ma także negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, 
powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy" w kominach, co  może być powodem uszkodzenia, a nawet 
zapalenia się instalacji. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o przekazywanie informacji o przypadkach występowania 
sytuacji wskazujących na możliwość spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych do UMiG Po-
biedziska (Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska tel.: 618 977 104; 618 977 153) lub na Komisariat 
Policji w Pobiedziskach (618 413 040; 618 413 042). 

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nieprzeznaczo-
nej stosowane są sankcje karne, wynikające z art. 71 ustawy o odpadach („Kto wbrew zakazowi termicznie 
przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega każe aresztu lub 
grzywny”). 

opr. na podst.  materiał.  Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
  

W 2010 r. opłata na finansowa-
nie kosztów jednokrotnego wywozu 
odpadów przez Zakład Komunalny 
z pojemnika 120 l kosztuje 8,00 zł. 

System śmieciowy w 2010 r.
Dla porównania taka sama usługa 
świadczona przez: URBIS Gnie-
zno – wynosi 10,00 zł, ZYS Swa-
rzędz, który obsługuje m.in. również 

Kostrzyn i Kleszczewo – 18,00 zł, 
REMONDIS SANITECH Po-
znań – 21,00 zł. Niższa cena obo-
wiązująca w Pobiedziskach to efekt 
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kompromisu wypracowanego przez 
Radnych podczas wielokrotnych 
dyskusji na komisjach Rady i se-
sjach, którzy postanowili tak jak 
w roku ubiegłym zwiększyć dotację 
dla naszego zakładu w celu pokry-
cia rzeczywistych kosztów działania 
gminnego systemu wywozów odpa-
dów. W 2009 r. dodatkowe dofinan-
sowanie wyniosło 221 000 zł, a na 
2010 r. mimo podwyższenia ceny 
zaplanowano na ten cel 280 000 zł. 
Jednak radni postanowili również 
wprowadzić twarde zasady egzekucji 
opłaty śmieciowej, ponieważ uznali, 
że nie można dalej tolerować sytu-
acji, w której uczciwi mieszkańcy 
gminy płacą za tych, którzy nagmin-
nie uchylają się od tego obowiąz-
ku. Ustalone przez nich zasady już 
spowodowały, że osoby mające za-
ległości regulują je i zgłaszają się po 
nowe naklejki, które są od tego roku 
podstawowym warunkiem odbioru 
odpadów z posesji. Jako gmina nie 
mamy większego wpływu na cenę 
„śmieci”, bowiem składają się na nią: 
tzw. opłata marszałkowska za każdą 
tonę odpadów złożoną na składo-
wisku (104,20 zł), koszty transportu 
i prowadzenia obowiązkowej segre-
gacji. W związku z powyższym je-
dynym możliwym sposobem ogra-
niczenia w przyszłości znaczącego 
wzrostu tzw. opłaty śmieciowej, poza 

kolejnym zwiększaniem dotacji, jest 
uszczelnienie systemu śmieciowego. 
Właśnie takie działania podjęli bur-
mistrz i Rada Miejska Gminy Pobie-
dziska. Kolejnymi krokami władz do 
osiągnięcia założonego celu będzie: 
rozwiązanie sprawy przeładowanych 
pojemników – ich właściciele muszą 
liczyć się ze zwiększeniem opłaty 
oraz powołanie straży gminnej, za 
czym opowiada się 57% mieszkań-
ców naszej gminy. Dzięki niej będzie 
można również skutecznie walczyć 
z dzikim wysypiskami śmieci, które 
zdaniem aż 63% ankietowanych sta-
nowią największe zagrożenie dla ich 
zdrowia. 

 Poniżej podajemy jeszcze raz 
obowiązujące w 2010 r. zasady: 

Od lutego 2010 r. właściciele po-1. 
sesji jednorodzinnych i lokali wraz 
z decyzjami podatkowymi otrzy-
mują zawiadomienia o wysokości 
naliczonej opłaty wraz z nowymi 
naklejkami na pojemniki.
Naklejki należy umieścić nie-2. 
zwłocznie na pojemnikach. 
Naklejek nie otrzymują właści-3. 
ciele nieruchomości lub loka-
li, którzy posiadają zaległości 
w „opłacie śmieciowej”. 
Właściciele nieruchomości lub 4. 
lokali, którzy nie otrzymali na-
klejek, z uwagi na zaległości 
w „opłacie śmieciowej”, mogą je 

otrzymać w UMiG Pobiedziska 
w Referacie Podatków i Opłat 
Lokalnych (Biuro Obsługi In-
teresanta, stanowisko nr 5), po 
uiszczeniu wszystkich zaległości 
wobec gminy.
Począwszy od dnia 1 kwietnia 5. 
2010 r. odpady z pojemników nie 
posiadających naklejek nie będą 
odbierane. 
Pojemniki należy trwale ozna-6. 
kować (pełny adres wraz z nu-
merem posesji lub mieszkania). 
Nieoznakowane pojemniki nie 
będą opróżniane. 
W przypadku okresowego posia-7. 
dania większej ilości śmieci niż 
zadeklarowana, można wystawić 
dodatkowy pojemnik bez naklej-
ki, ale z zamieszczonym na nim 
adresem takim samym jak na 
pojemniku z naklejką. Wywóz 
odpadów z tego pojemnika jest 
dodatkowo płatny. 
W przypadku kilkukrotnego 8. 
ustalenia faktu wrzucania do 
pojemników na surowce wtórne 
i odpady zielone, innych odpa-
dów niż wskazane w ich opisie, 
zestawy pojemników zostaną 
z tego miejsca zabrane, ponieważ 
koszty ich opróżniania obciążają 
dodatkowo mieszkańców całej 
gminy. 

D. Gozdowska 

Dobrze znany już mieszkańcom 
Pobiedzisk czerwony autobus stanął 
po raz kolejny    przy Ośrodku Kultu-
ry.  Zbiórka krwi „dedykowana” była 
chorym dzieciom przebywającym 
w szpitalach. Jak zwykle frekwencja 
mieszkańców Gminy Pobiedziska 
dopisała – do ustawionego krwio-
busu zgłosiły się łącznie 44 osoby, z 
czego krew oddało 38 osób. Udało się 
zebrać aż 17 100 ml krwi.

BEZP IECZEŃST WO

17 100 ml krwi z gminy Pobiedziska
Organizatorzy wydarzenia 

– Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy MPK w Pozna-
niu składają serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich honorowych 
dawców krwi za udział w zbiór-
ce, a w szczególności dla uczniów 
Zespołu Szkół w Pobiedziskach 
Letnisku, którzy po raz pierwszy 
uczestniczyli w akcji oraz osob-
ne podziękowania dla dyrektora 

Ośrodka Kultury i jej pracowni-
ków jak również dyrektora Ze-
społu Szkół w Pobiedziskach – za 
udostępnianie dogodnego miejsca, 
pomoc organizacyjną i stwarzanie 
komfortowych warunków umoż-
liwiających sprawne przeprowa-
dzanie zbiórek krwi dla osób po-
trzebujących.

RED. 
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Naprawa zimowych zniszczeń

BEZP I ECZEŃST WO

Ze względu na coraz częściej 
napływające do Urzędu skargi 
w sprawie umieszczania w pasie 
drogowym drzew, krzewów, ka-
mieni i innych elementów przez 
właścicieli posesji graniczących z 
drogami gminnymi przypomina-
my, że dokonywanie w pasie dro-
gowym czynności powodujących 
niszczenie drogi lub zagrożenie 
ruchu drogowego jest zabronio-
ne. Mijająca zima pokazała, że to 
właśnie one skutecznie utrudniały 
odśnieżanie dróg i powodowały 
uszkodzenia sprzętu biorącego 

Dzięki bardzo szybkiej inter-
wencji strażaków udało się ocalić 
tonącą w stawku klacz. Do drama-
tycznego wydarzenia doszło 13 lu-
tego w stajni w Borówku.

Klacz o imieniu Duma pod-
czas wypasu na łące weszła na ob-
lodzony stawek. Lód nie wytrzymał 
jej ciężaru i zwierzę zaczęło tonąć. 
Powiadomiono Ochotniczą Straż 
Pożarną w Pobiedziskach, która w 

Wraz z ustępującą zimą spod topniejącego śniegu 
wydobywać zaczęły się drogowe niespodzianki, które 
spowodowała wyjątkowo mroźna i obfitująca w opady 
pora roku. Licznych dziur i nierówności w nawierzch-
niach bitumicznych gminnych dróg nie da się natych-
miast usunąć. Prace drogowe, by przyniosły oczekiwany 
efekt, muszą być prowadzone przy stałej dodatniej  tem-
peraturze w ciągu całej doby oraz przy braku opadów 
atmosferycznych. Z tego powodu bieżące naprawy dróg 
ograniczone zostaną do usunięcia najbardziej niebez-

piecznych uszkodzeń nawierzchni – najgłębszych i naj-
większych ubytków. Pozostałe remonty wszczęte zosta-
ną, gdy tylko trwale poprawią się warunki pogodowe. 
Wybrano już w drodze przetargu firmę, która będzie 
wykonywała remonty cząstkowe nawierzchni bitumicz-
nych. Przewidziano na ten cel w budżecie gminy kwotę 
156 608,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska 
ogłosił także przetarg na równanie i profilowanie dróg 
o nawierzchni gruntowej.

RED. 

bezpośredni udział w walce z ży-
wiołem, a tym samym skutecznie 
przerywały akcje usuwania zasp i 
zatorów na czas naprawy powsta-
łych uszkodzeń i awarii. Poza tym 
zagrażały one również bezpo-
średnio życiu i zdrowiu operato-
rów, kierowców i przechodniów. 
Zniszczonych zostało także wiele 
samochodów osobowych, które 
nie mogąc się zmieścić na zwężo-
nych jezdniach wypadały na nie-
bezpieczne pobocza. 

W związku z powyższym w 
najbliższym czasie zostaną podję-

te działania administracyjne, które 
spowodują skuteczne oczyszcze-
nie poboczy dróg i ulic z kamieni 
i innych elementów stwarzających 
zagrożenia dla kierowców i prze-
chodniów oraz służb odpowie-
dzialnych za utrzymanie przejezd-
ności szlaków komunikacyjnych 
przebiegających przez gminę Po-
biedziska. Liczymy w tej sprawie 
na pomoc i zrozumienie miesz-
kańców, bowiem nie zawsze to co 
ozdabia nasze posesje, służy ogó-
łowi mieszkańców. 

RED. 

„Nie przekraczaj płota, 
bo ktoś sprzątnie…” 

ciągu 10 minut zjawiła się na miej-
scu wypadku. Podczas profesjonal-
nie przeprowadzonej akcji przera-
żona i opadająca z sił klacz została 
wyciągnięta ze śmiertelnej pułapki. 
Właścicielka Dumy złożyła na ręce 
strażaków pisemne podziękowania:

"Chciałabym podziękować stra-
żakom i przekazać wszystkim miesz-
kańcom miasta i gminy Pobiedziska 
gratulacje, że ich bezpieczeństwo 

leży w rękach tak wspaniałych ludzi, 
którzy bez zastanowienia i chwili 
wahania śpieszą na ratunek każdej 
żywej istocie, niezależnie czy to jest 
człowiek czy zwierzę. Dla nich jest 
jedynie ważne, że ktoś potrzebuje 
ich pomocy i udzielają tej pomocy 
w sposób profesjonalny i pełen za-
angażowania i ofiarności. BRAWO! 
Serdecznie im dziękuję".

RED. 

Uratowali Dumę
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UWAGA MIESZKAŃCY

W dalszym ciągu obowiązują przepisy zabraniające wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Powyższe wynika z art. 124 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z póź. zm.) Kto narusza postanowienia ww. 
artykułu podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art.131 pkt 12 cytowanej ustawy.

RED. 

Pobiedziska telewizja
Od początku bieżącego roku poza Biuletynem 
Pobiedziskim i stroną internetową www.po-
biedziska.pl pojawiło się kolejne źródło, z któ-
rego można czerpać najświeższe informacje 
na temat życia naszej gminy. Na stronie www.
itvpobiedziska.pl ruszyła telewizja interneto-
wa. W wydawanym raz w miesiącu programie 
dziennikarze starają się przekazać w postaci 
serwisu informacyjnego najciekawsze wiado-
mości o wydarzeniach i problemach Pobiedzisk. 
Zachęcamy do odwiedzania strony nowej inter-
netowej telewizji.

O GŁOSZENIA

Burmistrz Miasta 
i Gminy Pobiedziska

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. 
Dz.U. nr 261, poz. 2603 i zmiany) informuje, że w dniu 
10 marca 2010 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Pobiedziska (I piętro) ul. Kościuszki 4 został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym: 

Pobiedziska, działka nr 43/4, ark. m. 29 o pow. 0,0065 •	
ha. polepszenie zagospodarowania nieruchomości 
przyległej,
Jerzykowo, część działki nr 168/5 o pow. 0,1325 ha. pod •	
ogródek przydomowy,
Stęszewko, działka nr 429/1 o pow. 0,0114ha. pod zie-•	
leń,
Stęszewko, działka nr 676 o pow. 0,0215ha  pod zieleń  •	

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, 
pokój 19 (tel. 61 89 77 142).Treść ogłoszenia została za-
mieszczona na stronie internetowej www.pobiedziska.pl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAUMIT SP. Z O.O.   
 

WSPÓLNIE Z AGENCJĄ DORADZTWA PERSONALNEGO 
   

GRUPĄ INTERCADR SP. Z O. O. 

  

PROWADZI REKRUTACJĘ PRACOWNIKÓW  

 

DO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 

W POBIEDZISKACH NA STANOWISKA: 

 
 

MISTRZ PRODUKCJI  

 
 

AUTOMATYK – ELEKTRYK 

 
 

MECHANIK  
 
 

 
GWARANTUJEMY: 

 

− ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ W STABILNEJ FIRMIE 

− ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE WRAZ Z PREMIĄ KWARTALNĄ 

− PAKIET ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

 
 

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PILNY KONTAKT: 

 
TEL. 061-852-08-56 

E-MAIL: POZNAN@INTERCADR.PL 

61-234 POZNAŃ UL. SZKOLNA 7/4 
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Zaprasza na „drzwi otwarte” 
do  

Liceum Ogólnokształcącego i Profilowanego, 
które odbędą się 

w sobotę 10 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00

Nasze atuty to: 
•	 wysoki	poziom	bezpieczeństwa,
•	 dogodny	dojazd	i	jednozmianowa	nauka,
•	 wysoki	poziom	kształcenia:	w	2009	r.	100%	zdawalności	z	pisemnych	
    egzaminów maturalnych: z języka polskiego, języków obcych, geografii,
•	 atrakcyjne	kierunki	kształcenia,
•	 współpraca	z	uczelniami	wyższymi,		udział	w	warsztatach 
     i wykładach akademickich,
•	 Patronat		Wielkopolskiego	Komendanta	Wojewódzkiego	Policji	 
    w Poznaniu – klasa mundurowa,
•	 wieloletnia	wymiana	uczniów	ze	szkołą	w	Bawarii,
•	 atrakcyjne	zajęcia	sportowe:	m.in.	basen,	judo,	siatkówka,	lekkoatletyka,
•	 obozy	sprawnościowe:	żeglarski	i	narciarski,
•	 certyfikat	jakości	ISO	9001.

Filmową informację o Zespole Szkół na Letnisku można obejrzeć  
na stronie internetowej www.itvpobiedziska.pl

W. Smalarz 
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