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W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska 
serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na „Dożynki Gminne Pobiedziska 2010”,

które odbędą się w niedzielę 5 września w Pobiedziskach na targowisku miejskim przy ul. Czerniejewskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Bumistrz
 Gminy Pobiedziska Miasta i Gminy Pobiedziska
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Ponad 100 milionów złotych dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej udało się pozyskać gminie Pobie-
dziska od 2007 roku. Daje to kwotę prawie 6000 zł do-
datkowych środków na jednego mieszkańca. W rankingu 
Dziennika Gazeta Prawna „Europejska Gmina – Euro-
pejskie Miasto” realizowanego we współpracy z Minister-
stwem Rozwoju Regionalnego – Pobiedziska zajęły wyso-
kie trzecie miejsce w województwie wielkopolskim i zostały 
laureatem tego konkursu. 

Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego przygotowała coroczny ranking 
Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Z opublikowanych 
8 lipca danych wynika, że Gmina Pobiedziska znajduje się 
w ścisłej czołówce samorządów najskuteczniej pozyskują-
cych unijne fundusze. 

Konkurs wyróżnia miasta i gminy mające największe 
sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych ze wszystkich 
kategorii programów wsparcia: Infrastruktura i Środowisko, 
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Projekty Regio-
nalne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ranking ułożono na podstawie danych z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości oraz Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa zawartych w umowach od 2007 r. do końca 
I kwartału 2010 r. Punktacja jest sumą trzech wskaźników: 
wartości podpisanych umów do liczby mieszkańców, warto-
ści umów do liczby projektów oraz liczby projektów przy-
padających na 1000 mieszkańców. W sumie Pobiedziska 
uzyskały 2404,77 punktów i zostały laureatem rankingu. 
Szczególnie dużo punktów dostaliśmy za wysokość środ-
ków przypadających w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
– 5 991,07 zł, dzięki czemu znaleźliśmy się w tej kategorii na 
2 miejscu w województwie. Reasumując, gmina Pobiedziska 
została jednym z laureatów konkursu zajmując w ogólnej 
punktacji 3 miejsce w Wielkopolsce oraz 14 miejsce wśród 
592 gmin województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolno-
śląskiego i zachodniopomorskiego.

Według burmistrza M. Podsady na ten sukces złożyła 
się praca przedsiębiorców, rolników urzędników, radnych, 
wielu osób i instytucji, które profesjonalnie wspomagają 
władze samorządowe oraz tych aktywnych mieszkańców 
naszej gminy, którzy są zainteresowani pozyskaniem jak 
największej ilości środków z unijnego tortu finansowego 
przeznaczonego na wsparcie rozwoju regionów europejskich 
w latach 2007–2013. 

Opinię tę potwierdza m.in. wzrost wskaźnika przedsię-
biorczości mieszkańców, którzy zakładają coraz więcej małych 

Pobiedziska laureatem – to nie przypadek

Województwo Wielkopolskie

lp. Gmina JST Powiat Liczba 
ludności

Liczba 
projektów

Wartość do-
tacji z UE

w tys. zł (2007 )

Dotacje 
z UE 

w zł/głowę

Dotacje 
z UE 

w tys. zł/ 
projekt

Liczba 
projektów 
na 1000 
mieszk.

Punkty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Murowana Goślina
Czerwonak
Pobiedziska
Stare Miasto
Jutrosin
Skoki
Pogorzela
Poznań
Dominowo
Tarnowo Podgórne
Doplewo
Jaraczewo
Grodzisk Wielkopolski
Buk
Kobylin
Śmigiel
Kórnik
Wapno
Pakosław
Pniewy

gm. mw.
gm. w.

gm. mw.
gm. w

gm. mw.
gm. mw.
gm. mw.

M.
gm. w.
gm. w.
gm. w.
gm. w.

gm. mw.
gm. mw.
gm. mw.
gm. mw.
gm. mw.
gm. w.
gm. w.

gm. mw.

poznański
poznański
poznański
koniński
rawicki

wągrowiecki
gostyński
m. Poznań

średzki
poznański
poznański
jarociński
grodziski
poznański

krotoszyński
kościański
poznański

wągrowiecki
rawicki

szamotulski

16 174
25 056
17 211
10 858

7122
8839
5135

557 264
2900

20 352
16 109

8307
18 884
12 115

8120
17 523
19 449

3008
4682

12 158

37
37
82
61
32
43
76

1024
44
62
81
35
51
44
55
63
56
32
29
47

136 388,1
127 703,0
103 112,2
52 628,5
32 041,4
37 865,4
19 116,5

1 936 972,1
9413,1

74 075,7
56 772,1
27 781,1
59 559,1
39 621,9
25 542,9
53 550,2
54 366,9

7299,3
12 276,1
31 993,5

8432,55
5096,70
5991,07
4846,98
4498,93
4283,90
3722,79
3475,86
3245,90
3639,73
3524,25
3344,31
3153,94
3270,48
3145,67
3056,00
2795,36
2426,64
2621,97
2631,48

3686,17
3451,43
1257,47
862,76

1001,29
880,59
251,53

1891,57
213,93

1194,77
700,89
793,75

1167,82
900,50
464,42
850,00
970,84
228,10
423,31
680,71

2,3
1,5
4,8
5,6
4,5
4,9
14,8
1,8
15,2
3,0
5,0
4,2
2,7
3,6
6,8
3,6
2,9
10,9
6,2
3,9

3767,17
2622,80
2404,77
1963,81
1853,75
1765,22
1759,17
1688,25
1611,48
1586,91
1481,42
1422,32
1414,34
1408,68
1356,91
1325,73
1252,51
1199,24
1160,28
1154,10

Województwo 3 397 447 10 357 5 246 223,7 1544,17 506,54 3,0 734,44
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i średnich firm. Według Instytutu Eurotest ilość firm w na-
szej gminie w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyła się o 14,8% 
co jest znaczącym sukcesem, ponieważ w większości innych 
miast i gmin ilość firm zauważalnie się zmniejszyła. Obec-
nie działa na naszym terenie ponad 1800 firm, co w prostym 
przełożeniu na liczbę mieszkańców (ponad 18 000) oznacza-
łoby, że statystycznie co dziesiąty mieszkaniec naszej gminy 
prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych 
wykazali się również nasi rolnicy, którzy musieli niejedno-
krotnie zmienić prawie wszystko w swoich gospodarstwach, 
żeby nie stracić prawa do unijnego wsparcia finansowego 
przewidzianego dla sektora rolniczego w naszym kraju. Ilość 
składanych wniosków i zawieranych na ich podstawie umów 
o dofinansowanie świadczy o tym, że rolnicy w gminie Po-
biedziska nie przestraszyli się unijnych wymagań i konse-
kwentnie czerpią pieniądze z unijnego źródła. 

Niewątpliwie rozwojowi aktywności naszych miesz-
kańców sprzyjała realizacja szeregu projektów szkolenio-
wych zorganizowanych przez gminę Pobiedziska, które 
przeprowadzono we współpracy ze sprawdzonymi partne-
rami, a finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) takich jak: „Największy atut regionu – 
wykwalifikowani pracownicy” o wartości – 269 385,32 zł; 
„Agroturystyka szansą rozwoju usług turystycznych na te-
renach wiejskich gmin położonych przy Szlaku Piastow-
skim” o wartości 324 810 zł; „Spawanie metodą MAG” 
przeprowadzone w ramach projektu „Podnoszę swoje 
kwalifikacje” o wartości 48 837 zł; „Program Aktywizacji 
Zawodowej” obejmujący sześć różnych szkoleń zawodo-

wych o następujących profilach: florystyka, administracyj-
no-biurowy, opiekunka dziecięca, obsługa kasy fiskalnej, 
kosmetyka i wizaż oraz informatyka. Całkowita wartość 
tego projektu to 929 499,69 zł z czego 85% (790 074,74 
zł) to środki EFS – w ciągu trzech miesięcy od zakończe-
nia tego projektu pracę znalazła co czwarta uczestniczka 
szkolenia – oraz socjalny projekt systemowy realizowany 
od 3 lat przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Tacy sami” 
o wartości 406 257,95 zł.

Władze samorządowe korzystają z politycznej stabil-
ności w naszej gminie, którą zapewnia dobra współpraca 
burmistrza z Radą Miejską Gminy Pobiedziska, nie zaprze-
paściły także innych szans uzyskania dodatkowych środków 
finansowych z UE. Dobrym treningiem było skorzystanie 
ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004–2006. Dzięki 
pozyskaniu z niego 3 483 758,82 zł wybudowana została ka-
nalizacja sanitarna dla miejscowości Pomarzanowice i części 
Pobiedzisk o długości 12,51 km. Zadanie to po ostatecznych 
rozliczeniach kosztowało 5 205 084,15 zł. 

Gmina Pobiedziska przystąpiła również do Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka, bowiem tylko on mógł 
zgłosić odpowiednio wielkie zadanie inwestycyjne spełniają-
ce wymagania Europejskiego Funduszu Spójności. Realiza-
cja tego projektu zakłada wykonanie 370 km sieci kanaliza-
cyjnej na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic (105 km kolektorów sanitarnych na terenie gminy 
Pobiedziska) za kwotę 292 mln złotych (dofinansowanie na 
poziomie prawie 70%) z tego ok. 30% pozyskanych środków 
przeznaczonych będzie dla gminy Pobiedziska. 
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Na lata 2007–2013 przygotowano kilkanaście projek-
tów obejmujących budowę, modernizację lub remont: sieci 
kanalizacyjnej, bazy sportowo – edukacyjnej, obiektów re-
kreacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych skiero-
wanych do dzieci i dorosłych. 

Do najważniejszych zadań należą:
	 •	 place	 zabaw	 w	 miejscowościach	 Biskupice,	 Kocano-

wo, Jerzykowo, Węglewo i Pomarzanowice realizowa-
ne przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich. Dzięki pozyskaniu tych funduszy 
można było z zaoszczędzonych w ten sposób środków 
własnych dokończyć budowę Centrum Integracji Spo-
łecznej przy kortach oraz zaplanować budowę w 2010 r. 
kolejnych placów zabaw z Programu „Radosna Szkoła” 
dla Zespołów Szkół we Wronczynie i Letnisku, 

	 •	 największa	inwestycja	w	dotychczasowej	historii	Pobie-
dzisk – budowa Kompleksu Sportowo Edukacyjnego 
przy Zespole Szkół w Pobiedziskach. Na realizację tego 

zdania o planowanej wartości – 12 942 682,53 zł uzyska-
no dofinansowanie w wysokości 5 747 646,62 zł z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007–2013 (WRPO 2007–2013),

	 •	 projekt	 turystyczny	 Budowa	 szlaku	 kajakowego,	 który	
w większej swej części połączy jeziora położone na te-
renie gminy Pobiedziska o wartości – 877 127,00 zł, na 
który otrzymamy wsparcie w wysokości 570 132 zł ze 
środków WRPO 2007–2013, 

	 •	 projekt	uzbrojenie	terenów	aktywizacji	gospodarczej	na	
wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi, kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej o wartości 4 606 924,03 zł, 
na realizację którego gmina otrzyma na podstawie 
podpisanej już umowy dofinansowanie w wysokości 
2 186 898,99 zł z WRPO 2007–2013. Po zakończeniu 
realizacji tego zadania zostaną uzbrojone w infrastruk-
turę techniczną najlepsze tereny inwestycyjne w Wiel-
kopolsce wyróżnione w 2008 roku tytułem „Grunt na 
medal”. Obecnie na tym terenie buduje swój zakład 
produkcyjny za blisko 16 mln EURO firma Baumit. 
Dzięki tej inwestycji zostały już sprzedane kolejne 
działki na tym terenie, 

	 •	 projekt	 termomodernizacja obiektów publicznych 
w gminie Pobiedziska o wartości 2 816 898,84 zł, prze-
szedł pozytywnie ocenę formalną, w przypadku otrzy-
mania odpowiedniej ilości punktów w ocenie meryto-
rycznej gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 
85% wartości zadania tj. 2 394 364,01 zł ze środków 
WRPO 2007–2013. Zadania z tego projektu zostały 
już w znacznej części wykonane lub są w trakcie reali-
zacji, obejmują one kompleksową termomodernizację 
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	 •	 na	 podobnym	 etapie	 oceny	 jest	 projekt	 systemowy	 dla	
gminnych placówek oświatowych zakładający realizację 
programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wycho-
wania uczniów klas I–III szkół podstawowych” o warto-
ści 288 507,33 zł. W przypadku otrzymania tych środków 
z EFS zostaną one przeznaczone na uruchomienie w szko-
łach dodatkowych zajęć z uczniami słabymi i zdolnymi. 
Niezależnie od wymienionych projektów cały czas 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz podle-
głych mu jednostkach trwają prace nad poszukiwaniem do-
datkowych środków na realizację różnego rodzaju projektów, 
bowiem każdy dodatkowo pozyskany grosz pozwala nam na 
rozszerzenie wachlarza realizowanych zadań bez koniecz-
ności znaczącego podnoszenia wysokości podatków. 

Czy samorządowcy, przedsiębiorcy i rolnicy zdali egza-
min ze skuteczności pozyskiwania środków unijnych na roz-
wój naszej gminy, pozostawiamy ocenie naszych czytelników.

przedszkola, domu kultury i szkół. Otrzymanie tych 
środków umożliwi wcześniejsze zakończenie wszyst-
kich etapów zaplanowanych zadań i rozpoczęcie no-
wych, takich jak np. termomodernizacja budynku klas 
I w Pobiedziskach. 

Trwają prace budowlane przy budowie:
kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Zespole Szkół •	
w Pobiedziskach, 
remoncie istniejącej kotłowni wraz z instalacjami i źró-•	
dłami ciepła dla kompleksu sportowo-edukacyjnego oraz 

Zespołu Szkół w Pobiedziskach, wykonawca konsorcjum 
ECO-THERM z Łowicza oraz SATOR z Kozienic,
wyposażenie hali sportowo-edukacyjnej przy Zespole •	
Szkół w Pobiedziskach.
remont ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach. Etap II, •	

Sprawozdanie Burmistrza 
z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
w okresie OD 22.06.2010 r. do 20.08.2010 r.
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ocieplenie budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej •	
i Gimnazjum we Wronczynie, wartość umowy 177 187,48 zł,
trwają prace związane z przebudową fontanny w Pobie-•	
dziskach,
kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Klasz-•	
tornej i Półwiejskiej w Pobiedziskach.

Zakończono prace budowlane związane z:
przebudową ul. Wierzbowej – etap II, wartość umowy •	
121 125,67 zł,

ociepleniem kompleksu budynków Szkoły Podstawowej •	
i Liceum w Zespole Szkół w Pobiedziskach Letnisku, 
wartość umowy 125 970,04 zł. 

Przygotowywane są przetargi na:
budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchnie •	
drogowe i wodociągu – ul. Kanałowa, 

termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Biskupicach,•	
budowę fundamentów pod remizę w Węglewie i świetlicę •	
w Wagowie.

Ogłoszono postępowania przetargowe na:
termomodernizację szkoły w Węglewie – Etap I oraz •	
Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach (budynek przy 
Ośrodku Zdrowia),

remont nawierzchni etap III ul. Główna,•	
budowę placów zabaw w ramach programu „Radosna •	
Szkoła”,
wykonanie robót remontowych w budynku szkoły wraz •	
z mieszkaniem zlokalizowanym na poddaszu, w Pobiedzi-
skach przy ul. Jagiełły,
wykonanie zaprojektowanej lady szatni wraz z wyposaże-•	
niem w kompleksie sportowo-edukacyjnym przy Zespole 
Szkół w Pobiedziskach.

Trwają prace komisji przetargowej związane z wybo-
rem wykonawcy dla zadań:

budowa kanalizacji w ul. Miła i Pogodna wraz z na-•	
wierzchniami.

Rozstrzygnięto przetargi na:
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do •	
placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedzi-
ska w roku szkolnym 2010/2011 oraz dowóz dzieci szkol-
nych w tym dzieci niepełnosprawnych,
wyposażenie hali sportowo-edukacyjnej przy Zespole •	
Szkół w Pobiedziskach,
remont ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach. Etap I, II •	
i III.

Ponadto
złożono wnioski o dofinansowanie projektów w ramach •	
działania „Odnowa Wsi” na:

Zagospodarowanie centrum wsi Pomarzanowice,1. 
Budowę skate parku w Jerzykowie,2. 
Wrota Puszczy Zielonka – Centrum Edukacji Ekolo-3. 
gicznej,

odbyło się spotkanie w sprawie organizacji „Gminnego •	
Dnia Pola” w temacie uprawa kukurydzy na CCM,
pozytywną weryfikację przeszedł wniosek na budowę świetli-•	
cy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Wagowo,
przeprowadzono pierwszą lustrację zgłoszonych do kon-•	
kursu p.n. „Najpiękniejsza zagroda – Najpiękniejsza pose-
sja” zagród i posesji,
odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego omó-•	
wiono przygotowanie do Dożynek Gminnych 2010 oraz 
poinformowano o przystąpieniu gminnych rachmistrzów 
spisowych do obchodu przedspisowego, 
przystąpiono do zagospodarowania skweru w miejsco-•	
wości Kowalskie w ramach projektu p.n. „Na szlaku 
sławnych Polaków”, 
w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Konkurs „Wiel-•	
kopolska wieś pięknieje” został złożony wniosek na odbu-
dowę figury przydrożnej w miejscowości Jerzykowo,
uczestniczono w festynach rodzinnych zorganizowa-•	
nych przez szkoły na Letnisku, w Jerzykowie i Poma-
rzanowicach,
w gminnych placówkach oświatowych uczestniczono •	
w uroczystościach zakończenia roku szkolnego,
współorganizowano Jarmark Piastowski, podczas któ-•	
rego wręczono nagrody uczniom gminnych placówek 
oświatowych osiągających wysokie wyniki w nauce 
i promujących gminę podczas olimpiad i konkursów. 
Zaproszono również delegacje z Montfort i Markha-
idenfeld w ramach projektu „Spotkania kulturowe 
miast partnerskich”,
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za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną •	
oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu 
i rekreacji w gminie, Gmina Pobiedziska została uhono-
rowana Wyróżnieniem „Sportowa Gmina”, 

Burmistrz
Michał Podsada

uczestniczono w kolejnym posiedzeniu Rady Projektowej •	
Stowarzyszenia Światowid, 
wręczono puchary i medale zwycięzcom 21. Biegu Jagieł-•	
ły, w którym uczestniczyło 182 biegaczy z całej Polski,
za realizowanie największej ilości, najbardziej wartościo-•	
wych projektów unijnych Gmina Pobiedziska została li-
derem w pozyskiwaniu funduszy i zajęła wśród 226 gmin 
w Wielkopolsce zaszczytne III miejsce,

INFORMACJE UMiG

10 czerwca 2010 r. odbyła się LV sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska.

Z uwagi na nieobecność burmistrzów, którzy pojechali do 
gminy Wietrzychowice z pomocą humanitarną dla powodzian, 
sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyj-
nym przedstawił sekretarz Grzegorz Połeć. Tematem debaty 
była: Analiza stanu promocji gminy oraz współpracy z gmina-
mi partnerskimi. Działanie promocji oraz efekty współpracy 
z miastami partnerskimi przedstawił sekretarz Grzegorz Połeć, 
a Łucja Kapcińska z Wydziału Promocji omówiła stan zaawan-
sowania prac nad nową stroną internetową.

Podjęto uchwały w sprawach:
sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego •	
nr 8B w budynku wielolokalowym, położonym w Pobie-
dziskach ul. Zaułek 7,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w for-•	
mie bezprzetargowej, położonej we wsi Tuczno, na rzecz 
użytkownika wieczystego,
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Mię-•	
dzygminnego Puszcza Zielonka pod nazwą „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego •	
oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie 
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. 
Klasztornej w Pobiedziskach”,
zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wielolet-•	
nich programów inwestycyjnych na lata 2008–2015,
zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na 2010 roku,•	

Ponadto rozpatrzono wnioski i skargi obywateli. Skargi 
zostały uznane przez Radę Miejską za bezzasadne.

Dnia 30 czerwca 2010 r. odbyła się LVI sesja Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska. Burmistrz Michał Podsada 

Wieści z Rady
przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między 
sesyjnym.

Temat sesji to: Stan składowiska odpadów stałych oraz 
analiza systemu zbiórki odpadów.

Materiały do debaty zostały przygotowane przez Ko-
misję Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska 
i Infrastruktury oraz Zakład Komunalny, które przedstawili 
zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Ja-
rosław Balcerek i dyrektor Zakładu Komunalnego Szymon 
Stachowiak.

W trakcie dyskusji radny Janusz Mikołajczak zapytał 
o pojemniki na surowce wtórne i trawę. Dyrektor Zakładu 
Komunalnego wyjaśnił, że w pojemnikach jest przysłowio-
we „wszystko” jednak najmniej surowców wtórnych i trawy, 
więc należy rozważyć, czy jest sens tego typu zbiórki. Radni 
zgodnie stwierdzili, że należy zrobić wszystko, by jak najwię-
cej odzyskiwać surowców wtórnych, ponieważ do takiego po-
stępowania zobowiązują nas normy unijne. Dyrektor Zakła-
du Komunalnego mówił również o potrzebie budowy nowej 
kwatery na odpady, ponieważ wysypisko już wkrótce może 
być za małe.

Wnioski z dyskusji zostały przedstawione do zaopinio-
wania Komisji Ochrony Środowiska.

Podjęto uchwały w sprawach:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej nie-•	
zabudowanej, położonej we wsi Jerzykowo, oznaczonej nr 
działki 102/46,
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyko-•	
nania budżetu Gminy Pobiedziska za I półrocze roku bu-
dżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półro-
cze roku bieżącego,
zmiana uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska,•	

WIEŚCI Z RADY
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były bardzo proste – należało poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie dotyczące powiatu poznańskiego, które poprzedzone 
było fragmentem wywiadu ze Starostą Janem Grabkowskim. 
Wystarczyło więc uważnie słuchać zawierającego podpo-
wiedź materiału, by wygrać cenne nagrody. Tematy porusza-
ne przez Starostę, a tym samym pytania konkursowe doty-
czyły m.in. atrakcji turystycznych naszego regionu, edukacji, 
sportu czy powstającej właśnie Aglomeracji Poznańskiej. 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 11 sierpnia 
w siedzibie radia Planeta FM w Poznaniu. Główną nagro-
dę z rąk Starosty odebrał pan Robert z Krotoszyna, który 
jest częstym gościem powiatu poznańskiego ze względu na 
obowiązki służbowe. Gratulujemy i mamy nadzieję, że nowe 
dwa kółka świetnie sprawdzą się na licznych szlakach rowe-
rowych powiatu!

Michał Dziedzic, Asystent Starosty Poznańskiego

Konkurs „Co Wy wiecie o powiecie?” rozstrzygnięty! 
Nagroda główna – rower górski oraz liczne upominki trafiły 
do zwycięzców zabawy prowadzonej przez niemal sześć ty-
godni na falach radia Planeta FM Poznań. Zasady konkursu 

WIEŚCI Z RADY

23 czerwca 2010 r.
♦ Rozwoju – opiniowanie projektów uchwał na sesję,

28 czerwca 2010 r.
♦ Oświaty i Kultury – omówienie spraw bieżących

30 czerwca 2010 r.
♦ LVI sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

27 lipca 2010 r.
♦ LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Gminy 

Pobiedziska

09 sierpnia 2010 r.
♦ Bezpieczeństwa – omówienie spraw bieżących

17 sierpnia 2010 r.
♦ Ochrony Środowiska –  opiniowanie projektu uchwa-

ły na sesję oraz   wizje w terenie,

19 sierpnia 2010 r.
♦ Spraw Socjalnych – opiniowanie wniosków i projek-

tów uchwał na sesję, wizje w terenie

KALENDARIUM
Odbyły się posiedzenia komisji:

aplikowania Ośrodka Kultury o środki z EFRR Prio-•	
rytet VI Działanie 6.2 Schemat II „Podróże promocyj-
ne” w ramach WRPO na lata 2007–2013 na realizacje 
projektu pod nazwą „Podróże promocyjno-edukacyj-
ne Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku 
w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach” 
oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środ-
ków finansowych w budżetach Gminy Pobiedziska na 
lata 20011–2012,
zmiany uchwały Nr LXII/547/2002 Rady Miejskiej Gmi-•	
ny Pobiedziska z dnia 27 czerwca 2002 w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze (zmieniona uchwałą nr LVI
/461/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w zakresie dotyczą-
cym okręgu nr 12 i 13),
zmiany uchwały Nr LXII/548/2002 Rady Miejskiej Gmi-•	
ny Pobiedziska z dnia 27 czerwca 2002 w sprawie podziału 
gminy na obwody głosowania (zmieniona uchwałą nr LVI
/462/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w zakresie dotyczą-
cym obwodu nr 7 i 8),
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, •	
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu 
i Gminie Pobiedziska lub jej jednostkom podległym,
zmiany uchwały Nr XLIX/505/10 z dnia 28 stycznia •	
2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2010,
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań publicznego za-•	
rządzania drogami powiatowymi.

Dnia 27 lipca 2010 r. odbyła się LVII nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzył wice-
przewodniczący rady Janusz Mikołajczak.

Podjęto uchwały w sprawach wyrażenia zgody na wyna-
jem w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalu użytko-
wego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pobiedziskach:

Pielęgniarskiemu Ośrodkowi Medycyny Środowiskowo-•	
Rodzinnej „BONITAS”,
Poradni Specjalistycznej NOWAMED – Wojciech Pyska,•	
Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poradnia •	
Stomatologiczna „DUODENT” – lek. stomatolog Maria 
Ślusarska, lek. stomatolog Leszek Jakubowski,
Położniczemu Ośrodkowi Medycyny Środowiskowo-Ro-•	
dzinnej „KOBIETA”,
Ośrodkowi Lekarza Rodzinnego „Pronus” – Niepubliczny •	
Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Rower za wiedzę o powiecie
KRÓT KO Z POWIAT U
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INFORMACJE UMiG

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową odsłonę 
strony internetowej www.pobiedziska.pl, która została po-
dzielona na trzy główne działy: Informacje dla mieszkańców, 
Informacje dla inwestorów oraz Informacje dla turystów. Jak 
same nazwy wskazują, każdy z działów skierowany jest do in-
nej grupy odbiorców, by w łatwy i szybki sposób naprowadzić 
naszego internetowego gościa do poszukiwanych przez niego 
informacji. Z lewej strony znajduje się menu główne, które 
kataloguje najważniejsze w danym dziale tematy. W central-
nej części otwiera się natomiast odtwarzacz filmów zrealizo-
wanych przez itvpobiedziska.pl Tuż pod filmami pojawiają się 
najświeższe informacje z życia miasta i gminy Pobiedziska. Bez 
względu na to, czy jesteś mieszkańcem, turystą czy inwestorem, 
zawsze w nagłówku naszej strony znajdziesz wyszukiwarkę in-
formacji ze strony, odnośniki do innych wersji językowych, które 
są obecnie przygotowywane, a nieco niżej przejście na stronę 
z interaktywną mapą Pobiedzisk, Biuletyn Informacji Publicz-
nej oraz rozkłady jazdy PKP i dowozy autobusowe na terenie 
gminy. Po prawej stronie znajduje się menu „Na skróty”, gdzie 
zebrane zostały odnośniki do najczęściej poszukiwanych infor-
macji oraz godziny pracy i kontakt do Urzędu Miasta i Gminy 
w Pobiedziskach. W kalendarium widoczna jest data najbliższej 
imprezy, w której warto wziąć udział. W dolnej części strony 
znaleźć można galerie zdjęć oraz skrótowe menu i odnośnik do 
Pobiedzisk na Facebooku.

Równolegle do oficjalnej strony Pobiedzisk powstała nowa 
strona Biuletynu Informacji Publicznej, którego prowadzenie 

jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy. Nowy BIP jest 
bardziej czytelny i przyjazny dla użytkownika. Cały czas ak-
tualizujemy wszystkie umieszczone tam dane, by ułatwić za-
łatwianie przez Państwa spraw administracyjnych i umożliwić 
załatwianie wielu z nich drogą elektroniczną. Jest to początek 
nowego wyzwania, przed jakim stoi pobiedziski samorząd tj. 
wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, który 
jeszcze bardziej przybliży i ułatwi każdemu dostęp do urzę-
du. Powyższy opis to jedynie skrót najważniejszych informacji 
o naszej witrynie. W związku z trwającymi pracami programi-
stycznymi oraz przenoszeniem i uzupełnianiem danych, wy-
stępować mogą drobne błędy lub chwilowe usterki w działaniu 
strony, a umieszczone informacje mogą być niekompletne, za co 
serdecznie Państwa przepraszamy. Pragniemy, by strona Pobie-
dzisk stawała się coraz ciekawsza i bardziej pomocna wszystkim 
interesantom. Jeśli w którymś z istniejących działów znajdują się 
nieaktualne informacje lub brakuje danych, prosimy nas o tym 
powiadomić wysyłając wiadomość na adres promocja@pobie-
dziska.pl. Modyfikacja strony www.pobiedziska.pl realizowana 
jest jako operacja Internetowy Wizerunek Pobiedzisk w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś 
4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia 
celów tej osi, tzw. „małych projektów”.

Zapraszamy do lektury i surfowania po www.pobiedziska.pl

Nowa strona Pobiedzisk
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towała tak zwaną piosenkę „z tekstem”, która bardzo spodobała 
się zebranej publiczności. W międzyczasie zostały wręczone 
nagrody w konkursie organizowanym wspólnie przez powiat 
poznański oraz TVP, oddział w Poznaniu. Trzecim zespołem, 
który poruszył tłum festiwalowy był Kwartet Kuby Marcinia-
ka. Muzycy znakomicie odnaleźli się w klimatach jazzowych. 
Na końcu na scenę, z mocnym uderzeniem, weszła Strefa Zero 
z Kostrzyna, która oprócz autorskich piosenek zagrała utwory 
znanych gwiazd. 

Podczas Festiwalu odbył się również konkurs na Pol-
ską Nalewkę Roku. Nagrodę Starosty Poznańskiego za naj-
lepszą nalewkę Powiatu Poznańskiego otrzymała Zenona 
Urbaniak, której „Ognista Truskawka” zdobyła także tytuł 
Polskiej Nalewki Roku 2010. Warto wspomnieć, że wśród 
wystawców zgromadzonych na Starym Rynku w Poznaniu 
nie zabrakło wytwórców z powiatu poznańskiego. Podczas 
Festiwalu Dobrego Smaku można było spróbować chleba na 
zakwasie, wędlin według staropolskiej receptury, win z róż-
nych stron świata, wybornych serów zagrodowych i wielu, 
wielu innych wspaniałości. Ponadto swoją obecnością za-
szczycili nas goście z zagranicy. Mogliśmy spróbować wę-
dlin z Węgier, oliwy z Grecji oraz win z Niemiec, Włoch, 
Hiszpanii oraz Austrii. Goście z ostatniego z wymienionych 
krajów, dokładnie z powiatu Krems, miasta Langenlois, na-
wiązali także współpracę w gminą Kórnik. Relację z imprezy 
można było obejrzeć na antenie TVP Poznań. Dzień z Po-
wiatem Poznańskim zakończył się o godzinie 21:00. Kolejny 
już za rok. Zatem serdecznie zapraszamy.

Justyna Szepietowska-Jarzyńska, Wydział Promocji

Standardy muzyki jazzowej, piosenki z tekstami m.in. 
Agnieszki Osieckiej czy Zenona Laskowika, utwory autorskie 
– to wszystko zaprezentowali artyści z naszego regionu podczas 
Dnia z Powiatem Poznańskim, który miał miejsce 15 sierpnia, 
w niedzielę, na Starym Rynku w Poznaniu. Oficjalne otwarcie 
imprezy odbyło się o godzinie 16:00. Po pierwszym utworze 
zagranym przez MassivBrass Quintet, reprezentującym gminę 
Swarzędz, wszystkich zebranych na płycie poznańskiego rynku 
przywitali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Jan Bab-
czyszyn, Organizator IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego 
Smaku, w ramach którego odbywał się Dzień z Powiatem Po-
znańskim. Jako druga pojawiła się na scenie, pochodząca z Po-
biedzisk, Julia Mikołajczak z zespołem. Artystka znana miedzy 
innymi z występów z Kabaretem Zenona Laskowika, zaprezen-

KRÓT KO Z POWIAT U

Dzień z Powiatem Poznańskim w ramach  
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku

Nowa Polityka Bezpieczeństwa dotycząca ochrony da-
nych osobowych oraz instrukcja zarządzania w systemie in-
formatycznym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu prze-
szły pozytywnie audyt weryfikacyjny przeprowadzony przez 
Amigable.pl (partnera technologicznego Związku Powia-
tów Polskich). Przyznany Certyfikat Bezpieczeństwa ważny 
jest do czerwca 2011 r. Gwarantuje on, że prowadzona przez 
urząd dokumentacja spełnia wymogi określone w Rozpo-
rządzeniu MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organi-
zacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100 poz. 1024).

Polityka Bezpieczeństwa wraz Instrukcją Zarządza-
nia Systemem Informatycznym stanowią nie tylko zbiór 
dokumentów wymaganych z mocy prawa, ale także są 

podstawą bezpieczeństwa przetwarzania danych w urzę-
dzie. Warto wspomnieć, że to już kolejny Certyfikat doty-
czący bezpieczeństwa, przyznany Starostwu Powiatowe-
mu w Poznaniu przez ZPP. Pierwszy, nadany w grudniu 
2009 r., gwarantował, że urząd spełnia wymogi z zakresie 
legalności oprogramowania i bezpieczeństwa określone 
w ustawach o:

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego •	
1994 r.,
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,•	
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lip-•	
ca 1983 r.,
informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-•	
dania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r.

Krzysztof Piechocki, Wydział Promocji

Bezpieczny Urząd
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Podpoznańskie gminy plasują się w czołówce prestiżo-
wych zestawień. Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych 
i efektywne zarządzanie finansami to główne atuty naszego 
regionu.

Gmina Kórnik zajęła pierwsze miejsce w kraju w „Ran-
kingu Samorządów” przygotowanym przez dziennik „Rzecz-
pospolita” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
Autorzy zestawienia wyróżnili samorządy, które najbardziej 
dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, 
przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego. W tym samym rankingu 
znalazły się jeszcze gminy Murowana Goślina i Puszczy-
kowo (odpowiednio 32. i 34. miejsce w kraju). W kategorii 
gmin wiejskich na 2. miejscu w Wielkopolsce i 24. w kraju 
uplasowało się Dopiewo. 

Gmina Puszczykowo okazała się najbardziej innowa-
cyjnym samorządem wśród wielkopolskich gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. Autorzy zestawienia „Innowacyjny Sa-

morząd” (w ramach rankingu „Rzeczpospolitej”) uhonorowali 
gminy, które inwestują w infrastrukturę internetową i świad-
czą usługi internetowe na własną rękę. Natomiast Murowana 
Goślina, Czerwonak i Pobiedziska to trzy wielkopolskie gminy, 
które najlepiej pozyskują fundusze z Unii Europejskiej – wyni-
ka z rankingu „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”. 

Zestawienie przygotowały wspólnie: „Dziennik Gazeta 
Prawna” oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ran-
kingu brano pod uwagę wszystkie programy pomocowe, 
a więc te otrzymywane przez władze samorządowe, a także 
przez przedsiębiorstwa, rolników i organizacje społeczne. 
Do obliczania wyników zastosowano trzy kryteria: wartość 
pomocy przyznanej z Unii Europejskiej, liczba realizowa-
nych projektów oraz liczba mieszkańców. W pierwszej dwu-
dziestce zestawienia znalazły się również gminy: Tarnowo 
Podgórne, Dopiewo, Buk i Kórnik. Gratulujemy!

Anna Jacznik, Gabinet Starosty 

Gminy powiatu poznańskiego 
wysoko w rankingach

Plan remontów dróg powiatowych realizowany jest przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie Progra-
mu Naprawy Dróg Powiatowych na lata 2008–2010. Został 
on opracowany w 2008 roku przez przedstawicieli Starostwa 
Poznańskiego, Zarządu Dróg Powiatowych i skonsultowany 
z wójtami i burmistrzami poszczególnych gmin.

Program miał na celu poprawę stanu infrastruktury 
drogowej. Priorytetem była eliminacja odcinków dróg o naj-
gorszym stanie technicznym, a także utrzymanie w odpo-
wiednim standardzie dróg stanowiących podstawę do prze-
noszenia ruchu tranzytowego oraz najbardziej obciążonych 
ruchem pojazdów.

Program zakładał ułożenie w latach 2008–2010 ok. 85 km 
nowych nawierzchni bitumicznych i przebudowę 18 km dróg. 
Koszt realizacji programu w okresie 3 lat szacowano na kwo-
tę 45 mln zł.  Przyjęcie przy realizacji inwestycji i remontów 
dróg trzyletniej perspektywy uporządkowało układ planowa-
nia rzeczowego robót drogowych. Umożliwiło też prowadze-
nie racjonalnej polityki z uwzględnieniem największych po-
trzeb remontowych dróg, przy współudziale gmin.

Przy planowaniu prac inwestycyjno-remontowych 
przyjęto kilka założeń. Nakłady Powiatu Poznańskiego na 
drogi powiatowe, ze względu na ograniczone środki finan-
sowe, przeznaczane są przede wszystkim na roboty w cią-
gach dróg powiatowych, uznanych za spełniające ustawo-

wą definicję kategorii drogi powiatowej. Ustawa o drogach 
publicznych, art. 6a. 1. do dróg powiatowych zalicza drogi 
inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące 
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedziba-
mi gmin i siedzib gmin między sobą. Na drogach powiato-
wych, które nie spełniają ustawowej definicji kategorii drogi 
powiatowej, wykonywane są zasadniczo zabiegi z zakresu 
bieżącego utrzymania dróg w minimalnym standardzie. 
Priorytetem są naprawy polegające na wykonaniu remon-
tów istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej (popularnie zwanej „nakładką bitumiczną”), w za-
kresie istniejącego pasa drogowego. 

W pierwszym roku realizacji programu (2008 r.) roboty dro-
gowe przeprowadzono na ok. 42 km dróg. Ogólny zakres prac 
obejmował: przebudowę dróg –  łącznie na dł. ok. 2 km, położe-
nie nakładek bitumicznych- łącznie na dł. ok. 34,5 km, remonty 
poboczy i zatok – łącznie ok. 5,3 km, budowę dwóch sygnalizacji 
świetlnych. Łączna wartość robót wyniosła ok. 17 mln zł

W roku 2009 wykonano: przebudowę dróg – na dł. 
łącznie ok. 8 km, położenie nakładek bitumicznych – łącz-
nie na dł. ok. 24 km, budowę dwóch sygnalizacji świetlnych. 
Łączna wartość robót to ok. 14 mln zł

Na terenie gminy Pobiedziska w 2008 roku wyremon-
towano drogę 2408P Wierzonka–Pobiedziska na odcinku 
Stęszewko–Wronczyn, dł. 1,2 km, wartość ok. 374 tys. zł.

Remonty dróg powiatowych 
na terenie gminy Pobiedziska 
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KRÓT KO Z POWIAT U

WIETRZYCHOWICE

W 2009 roku wykonano przebudowę drogi 2482P La-
talice–Pobiedziska na odc. Latalice–Pobiedziska, dł. 2,7 km, 
wartość inwestycji ok. 1,6 mln zł (dofinansowanie z gminy 
Pobiedziska w wysokości 200 tys. zł). 

W planie rocznym na 2010 rok na terenie gminy 
przewidziano remont nawierzchni drogi 2409P Pobiedzi-
ska–Kostrzyn na odcinku od Pobiedzisk do granicy gminy, 
wartość ok. 1,2 mln zł.

W najbliższym czasie zakończą się prace związane 
z ustaleniem Programu Napraw Dróg Powiatowych na ko-
lejny okres, czyli lata 2011–2014. Propozycje sformułowane 
przez Starostwo i Zarząd Dróg Powiatowych konsultowane 
są wójtami i burmistrzami, by wyjść naprzeciw także pla-
nom i potrzebom gmin. W czteroletnim programie należy 
również uwzględnić plany poszczególnych gestorów sieci, 
którzy mogą w najbliższym czasie operować w pasach dróg 
powiatowych np. Aquanetu, inwestorów związanych z „Ka-
nalizacją obszaru Parku Krajobrazowego »Puszcza Zielon-
ka« i okolic”, czy poszukiwaniem gazu łupkowego. Utrud-
nieniem w planowaniu są też liczne inwestycje drogowe 
innych zarządców dróg, np. budowa S5, S11, przebudowa 
drogi Poznań–Szamotuły, ul. Bukowskiej, ronda w Skórze-
wie. Starostwo z odpowiednim wyprzedzeniem zwróciło się 
do wójtów i burmistrzów z prośbą o informację, które pod-
mioty, wykonując prace przy budowie infrastruktury, operują 
w pasie drogowym. Ma to na celu uniknięcie marnotrawie-
nia finansów i czasu na prace, które należałoby wykonać po-
nownie po zakończeniu inwestycji wykonywanej przez inny 
podmiot. Budowa sieci gazowej czy kanalizacyjnej zwykle 
bowiem łączy się z naruszeniem nawierzchni drogi. Podob-
nie nieracjonalne byłoby wykonywanie remontu na drodze, 
która poddana będzie eksploatacji przez ciężkie pojazdy 
pracujące przy wielkich budowach dróg krajowych. Remon-
ty na takich odcinkach są wówczas przesuwane. Często uda-

je się w podobnych przypadkach w porozumieniu z gminą 
lub operatorem połączyć taką inwestycję z remontem drogi 
powiatowej. Program Napraw Dróg Powiatowych na lata 
2011–2014 powinien być gotowy jesienią 2010 roku. 

W lipcu 2007 r. Powiat Poznański zawarł z Gminą 
Pobiedziska porozumienie dotyczące zarządzania przez 
Burmistrza drogami powiatowymi w granicach administra-
cyjnych miasta Pobiedziska. Zgodnie z warunkami porozu-
mienia Powiat Poznański przekazuje corocznie środki na 
bieżące utrzymanie i remont dróg powiatowych. 

W latach 2009 i 2010 na bieżące zadania przeznaczono 
odpowiednio kwoty o łącznej wartości 189 100 zł (22 490 zł/
km) i 196 700 zł (23 390 zł/km) wypłacane w ratach kwar-
talnych. Ponadto w związku z intensywnymi opadami śniegu 
i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w roku 2010 przyznano do-
datkowe środki finansowe w kwocie 42 045 zł (5 tys. zł/km).

Poza środkami finansowymi na bieżące utrzymanie 
gminie przekazywane są środki na remonty dróg powiato-
wych w granicach administracyjnych miasta. W roku 2009 
przekazana została kwota 335 468 zł na odtworzenie remon-
towe nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,5 km ul. Głów-
nej (droga powiatowa nr 2482P), na odcinku 0,22 km ul. 
Kostrzyńskiej (droga powiatowa nr 2409P) oraz na odcinku 
0,21 km ul. Czerniejewskiej (droga powiatowa nr 2483P). 
W roku bieżącym powiat przekaże gminie kwotę 340 tys. zł 
na odtworzenie remontowe nawierzchni ul. Głównej (droga 
powiatowa nr 2482P) i ul. Kostrzyńskiej (droga powiatowa 
nr 2409P).

Katarzyna Jędraszczyk 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Joanna Kostrzewska,
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

WYDARZENIA

Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które włączy-
ły się do organizowanej przez naszą 
Gminę akcji pomocy dla poszkodo-
wanych podczas tegorocznej powodzi 
mieszkańców gminy Wietrzychowice.  
Władze samorządowe gminy Wie-
trzychowice wyraziły wdzięczność za 
przekazaną pomoc w nadesłanym do 
Pobiedzisk piśmie, w którym gratulują 
wszystkim darczyńcom wielkiego daru 
niesienia pomocy człowiekowi.

Michał Podsada
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
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WYDARZENIA

  Od 8 do 15 sierpnia 2010 Fundacja PATRIA przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej zorganizowała kompleksowy cykl 
zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Warsztaty 
rehabilitacyjno-logopedyczne  trwały 7 dni, codziennie  od-
bywały się zajęcia z wykwalifikowanymi pedagogami z fi-
zjoterapii, logopedii, hipoterapii, arteterapii i przy udziale 
psów. Na realizację powyższego przedsięwzięcia stowarzy-
szenie pozyskało środki finansowe dzięki loterii fantowej 
zorganizowanej podczas II Rodzinnego Festynu Integra-
cyjnego „Razem niesiemy szczęście” oraz dzięki życzliwości 

Fundacji Orange. Nasza działalność została wsparta rów-
nież  przez Kompanię Piwowarską S.A. w ramach progra-
mu wolontariatu pracowniczego „Ekipa nie tylko od święta” 
Dodatkowo dzięki życzliwości burmistrza Michała Podsady 
podopieczni stowarzyszenia otrzymali bezpłatny transport. 

Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Halber

Warsztaty w Skrzetuszewie

Salon Artystyczny im. Jackowskich, „Ostoja” – Re-
stauracja Pensjonat oraz Pałac Pomarzanowice, zapraszają 
w dniu 11 września 2010 roku (sobota) o godz. 15.30 do 
pałacu w Pomarzanowicach na koncert poetycko-muzycz-
ny pt. „Iż przenika pieśń, kształci kamienie...” Impreza 
odbędzie się w 15-lecie Salonu Artystycznego im. Jackow-
skich oraz 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Na-
stąpi wręczenie przez Marszalka Województwa Wielko-
polskiego odznaczeń, które otrzymają: Andrzej Kandziora, 

KULT URA

JUBILEUSZOWY SALON
Jolanta Szwarc, Jarosława Ewa Buczyńska, Włodzimierz 
Buczyński. W programie znajdzie się słowo o Chopinie 
i Salonie, które wygłosi Daromiła Wąsowska-Tomawska, 
listy F. Chopina czytać będzie Andrzej Pieczyński, a jego 
utwory wykona na XIX-wiecznym fortepianie Aleksandra 
Mazurek. Wystąpią też poznańscy poeci. 

Zapraszamy
Barbara Lempka

Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” w przyszłym roku 
obchodzi jubileusz 40-lecia działalności artystycznej. 
Dorobek artystyczny oraz twórcze dokonania zespołu zy-
skały powszechny szacunek i stanowią integralną część 

dziedzictwa kulturowego naszego regionu. „Wiwaty” wy-
stępowały w 28 krajach podczas 69 podróży artystycz-
nych. Mają na koncie ponad tysiąc koncertów w Polsce 
i zagranicą, nagrania radiowe i telewizyjne, wydaną ka-

„Wiwaty”
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setę magnetofonową, płytę, udział 
w filmach i programach telewizyj-
nych.

W ostatnim czasie zespół 
folklorystyczny z Pobiedzisk go-
ścił w amfiteatrze im. Anny Jantar 
we Wrześni prezentując „Wiwat 
bratu mymu” – tańce i przyśpiew-
ki szamotulskie, „Zaborów ładno 
wieś” – tańce i przyśpiewki Kra-
kowiaków  Wschodnich, tańce 
i przyśpiewki z Wielkopolski Za-
chodniej z kozłem weselnym oraz 
tańce Beskidu Śląskiego.

Niedawno tancerze gościli 
w naszym mieście Partnerskim 
Marktheidenfeld w Niemczech, 
a później wyjechali do Słowacji 
reprezentując nasz kraj na III 
Międzynarodowych Spotkaniach 
Miłośników Autentycznego Folkloru „…taki sme”. W planach wakacyjnych Wiwatów był jeszcze udział w festi-
walu nad jeziorem Ohrid w Macedonii.

KULT URA
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Powołane 30 maja 2010 roku Centrum Sztuki Współ-
czesnej przy Starym Rynku w Poznaniu, w Skansenie Mi-
niatur w Pobiedziskach organizuje swój pierwszy program 
rezydencyjny.

Rezydencja Artystyczna ma polegać na zaproszeniu 
artysty spoza Wielkopolski do Pobiedzisk, aby (przynaj-
mniej częściowo) stworzył nową pracę na miejscu, inspiru-
jąc się otoczeniem. Efekt rezydencji zawsze jest w pewnym 
stopniu nieprzewidywalny, ponieważ artysta zyskuje więcej 
swobody i przygotowuje pracę bez znaczącego nadzoru ku-
ratora. Rezydencja kończyć się ma  pełnoprawną wystawą 
otwartą dla publiczności. Pod koniec lipca w ramach pro-
gramu w Skansenie Miniatur  gościł artysta z Berlina Mi-
chael Smacke, który stworzył instalację „HELL WAR NA-

TURE BABY HEAVEN” używając 
takich materiałów jak modelina, fo-
tografie a nawet sztuczna trawa. Pra-
ca  odwołuje się do uniwersalnych 
przemyśleń, a także stereotypów 
na temat narodzin i śmierci, wojny 
o przetrwanie i niewinności nowo-
narodzonych dzieci. Gość z Niemiec 
odwiedził UMiG w Pobiedziskach, 
gdzie spotkał się z zastępcą  burmi-
strza I. Antkowiakiem.

 Centrum Sztuki Współczesnej 
otwarte jest codziennie w godzinach 
od 8:00 do 20:00.

„HELL WAR NATURE BABY HEAVEN”
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O CHRONA ŚROD OWISKA

Do korzystania ze środków finansowych zgromadzo-
nych na realizację likwidacji wyrobów zawierających azbest, 
uprawnione są następujące podmioty:

właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący dzia-•	
łalności gospodarczej,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,•	
jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów pu-•	
blicznych
Polski Związek Działkowców, •	

które posiadają nieruchomość na terenie powiatu po-
znańskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawie-
rające azbest i złożą wniosek do UMiG. Do korzystania ze 
środków finansowych w przypadku niewykorzystania limi-
tów dotacyjnych przez ww. określone podmioty, uprawnione 
stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające 
nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której 
znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. 

W roku 2010 zadanie jest realizowane przez firmę Za-
kład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z siedzibą 
w Mikorzynie, która została wyłoniona w wyniku przetargu. 

Wykonawca przeprowadzi prace będące przedmiotem 
przetargu za cenę:

0,71 zł•	  brutto/kg (demontaż, transport i unieszkodliwianie),
0,28 zł•	  brutto/kg (odbiór, transport i unieszkodliwianie) – 
w przypadku, kiedy eternit został już zdemontowany. 

Dofinansowanie do kosztów usuwania (demontażu) 
wyrobów azbestowych oraz transportu i unieszkodliwiania 
wytworzonego odpadu azbestowego albo wyłącznie odbioru 
wyrobów azbestowych wraz z transportem i unieszkodliwia-
niem, przyznawane jest w wysokości 70 % całościowych kosz-
tów tych działań, przy 30% udziale własnym wnioskodawcy. 

Kompletnie wypełnione wnioski rozpatrywane będą 
według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gmi-
ny Pobiedziska i przekazywane sukcesywnie do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Wnioski należy składać w siedzi-
bie UMiG Pobiedziska w terminie do 30 września 2010 r. 

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku 
złożenia do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych, przynajmniej na 30 
dni przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu. 

Formularze wniosków są dostępne na stronie interne-
towej: www.pobiedziska.pl w zakładce „ochrona środowiska” 
oraz w UMiG Pobiedziska: Biuro Obsługi Interesanta, sta-
nowisko nr 4 lub w pokoju nr 224. 

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

17 czerwca br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z sześcioma 
bankami (Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Bankiem 
Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczym Bankiem 
Wielkopolski S.A., Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, 
Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A., Warszawskim 
Bankiem Spółdzielczym) umowy, uruchamiające program 
dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolek-
torów słonecznych. 

Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 
nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, 
NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. 
Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na 
jesień 2010 r. ruszy wcześniej. Część banków uruchomiła 
go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej 
ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbęd-
nej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą 
zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,•	
zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika wod-•	
nego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, cie-
płomierza,
montażu zestawu. •	

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
www.nfosigw.gov.pl
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem 

w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku zmian do usta-
wy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 ze zm.), likwidacji uległ Powiatowy i Gminny 
Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Środki Funduszy stały się odpowiednio dochodami 
budżetu powiatu i gminy. W świetle obowiązujących 
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 ze zm.) nie można udzielać wsparcia finansowego 
bezpośrednio osobom fizycznym lub prawnym realizu-
jącym inwestycje prywatne np. z zakresu odnawialnych 
źródeł energii.

Informacja dotycząca dopłat do zakupu  
i montażu kolektorów słonecznych 
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W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przepro-
wadzony powszechny spis rolny, na podstawie ustawy 
z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2010 r. Szczegółowe informacje o go-
spodarstwach rolnych rachmistrzowie będą 
zbierać w drodze wywiadu bezpośredniego 
od 8 września do 31 października 2010 r. 
przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń 
elektronicznych. Podczas spisu będą zbie-
rane informacje takie jak: powierzchnia 
użytkowanych gruntów, powierzchnia za-
siewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, 
maszyny i sprzęt rolniczy, struktura dochodów gospo-
darstwa domowego, aktywność ekonomiczna, prowa-
dzenie działalności rolniczej, zużycie nawozów i pro-

wadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem rolnym.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska zwraca się z serdeczną prośbą o współpracę 

z osobami przeprowadzającymi spis. Każda 
z osób przeprowadzających spis w celu iden-
tyfikacji będzie wyposażona w legitymację ze 
zdjęciem. Wszelkie informacje przekazywane 
rachmistrzom są poufne i podlegają szczegól-
nej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą sta-
tystyczną na zasadach określonych w artykule 
10 ustawy o statystyce publicznej oraz ustawie 
o ochronie danych osobowych. Wszelkich in-

formacji związanych ze spisem można uzyskać w Gmin-
nym Biurze Spisowym z siedzibą w Urzędzie Miasta 
i Gminy Pobiedziska lub na stronie www.spis.gov.pl

Powszechny Spis Rolny

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2010/2011 
w gminnych placówkach

oświatowych

Zespół Szkół w Pobiedziskach 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – godz. 8:30
klasy I SP – godz. 10:00

Pomarzanowice
Szkoła Podstawowa – godz. 9:00

Zespół Szkół Jerzykowo
Szkoła Podstawowa – godz. 9:00
Gimnazjum – godz. 10:00

Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku
Dla wszystkich uczniów – godz. 10:00

Szkoła Podstawowa w Węglewie
Szkoła Podstawowa – godz. 8:00

Zespół Szkół we Wronczynie
Dla wszystkich uczniów – godz. 9:00

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Biskupicach

Dla wszystkich uczniów – godz. 9:00

Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach
Grupa 3- i 4-latków – godz. 10:00
Grupa 5- i 6-latków – godz. 11:00

Nagroda „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” 
przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie 
dzielnicowych z terenu Powiatu Poznańskiego w minionym 
roku. Nagrodę przyznaje komisja w skład której wchodzą 
przedstawiciele Zarządu Powiatu Poznańskiego, Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego 
oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.  

Decyzją Ko-
misji Konkur-
sowej za pracę 
w roku 2009 naj-
lepszym dzielni-
cowym uznano 
st. post. Rafała 
Henniga z Ko-
misariatu Policji 
w Pobiedziskach. 
Rejonem służ-
bowym st. post. R. Henniga jest miasto Pobiedziska i Po-
biedziska-Letnisko. Przyznane wyróżnienie to ogromny 
sukces, który nasz dzielnicowy osiągnął swoją ciężką pracą 
i poświęceniem mając za sobą zaledwie 2 lata służby, z cze-
go 9 miesięcy pełnił funkcję dzielnicowego. Drugie miej-
sce w konkursie przypadło asp. Michałowi Sienkowskiemu 
z Komisariatu Policji w Czerwonaku a trzecie sierż. Seba-
stianowi Kołodziejczykowi z Komisariatu Policji w Tarno-
wie Podgórnym. Nagrody wyróżnionym funkcjonariuszom 
wręczył starosta poznański Jan Grabkowski podczas uro-
czystości z okazji Święta Policji 23 lipca 2010 r.

BEZP IECZEŃST WO

Najlepszy 
dzielnicowy

ROLNICT WO
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W ostatnich latach na terenie naszej gminy przyspieszono roz-
budowę gminnej sieci kanalizacyjnej. Umożliwia to mieszkańcom 
zastąpienie wywozu ścieków z tzw. szamb, bezpośrednim ich zrzu-
tem do kolektorów sanitarnych. Dzięki temu maleją indywidualne 
koszty utylizacji nieczystości płynnych. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że zrzut ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej jest aktualnie 
trzykrotnie tańszy od ich wywożenia, co oznacza, że opłata adia-
cencka w przykładowej wysokości 1000 zł, zwróci się w ciągu roku 
przeciętnej rodzinie uczciwie do tej pory wywożącej ścieki. 

Samorząd gminy od samego początku swojej działalności bu-
dując gminną sieć kanalizacyjną, czyli najdroższą liniową inwestycję 
komunalną, oczekiwał chociaż niewielkiego wsparcia finansowego 
od mieszkańców, poprzez wniesienie przez nich przewidzianych 
prawem opłat. Przykładowo w inwestycji „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Pomarzanowice z przysiółkami” o wartości 
5 205 084,15 zł koszt stworzenia możliwości zrzutu ścieków do ko-
lektora sanitarnego z jednej posesji wyniósł średnio 24 322,82 zł. 

Uczestnictwo mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej, 
polegające na wpłatach pieniężnych zostało usankcjonowane w na-
szej Gminie po raz pierwszy w roku 1992, kiedy to Rada Miejska 
Gminy Pobiedziska I kadencji podjęła uchwałę, w sprawie podłą-
czenia budynków do komunalnej sieci kanalizacyjnej na terenie m. 
Pobiedziska. Wprowadzała ona obowiązek podłączenia budynków 
na koszt ich właścicieli do powstałej sieci kanalizacyjnej. Przed pod-
łączeniem właściciele zostali zobowiązani do jednorazowej opłaty, 
która wynosiła w ówczesnym systemie pieniężnym dla domów 
jednorodzinnych – 4 miliony złotych, a dla lokalu mieszkalnego 
położonego w budynku wielorodzinnym – 2 miliony złotych. Po 
zmianach ww. uchwały, uchwałami z 1993 r. i 1994 r., wysokość 
opłat wynosiła odpowiednio 4 miliony 700 tysięcy złotych i 2 mi-
liony 350 tysięcy złotych.

W roku 2002 Rada III kadencji podjęła w oparciu o przepisy 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwałę nr LXI/530/02 
z dnia 17 maja 2002 r. wprowadzającą opłatę adiacencką wnoszoną 
na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego budową kanalizacji sani-
tarnej, a tym samym stworzeniem warunków do podłączenia nieru-
chomości do tego urządzenia. Opłata została ustalona w wysokości 
35 % różnicy między wartością, jaka nieruchomość miała przed wy-
budowaniem kanalizacji, a wartością jaką nieruchomość ma po ich 
wybudowaniu. Identyczną stawkę w wysokości 35 % przyjęła Rada 
Miejska aktualnej kadencji w swojej uchwale nr IX/103/07 z dnia 
31 maja 2007 r., uchylając pozostałe zapisy uchwały z roku 2002. 

Obie wyżej wymienione uchwały, uchwalone zostały na pod-
stawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 ze zmianami). 

Stosownie do art. 144 ust. 1 i 2 ww. ustawy właściciele nieru-
chomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala w drodze decyzji, po 
podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały o wysokości stawki 
procentowej opłaty, opłatę adiacencką, każdorazowo po stworzeniu 

Kanalizacja sanitarna – 
wybawienie czy utrapienie?

warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do 
korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 ust. 1 ww. ustawy). Prze-
pis stosuje się również do użytkowników wieczystych nieruchomo-
ści gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają 
obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub 
wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za 
cały okres użytkowania wieczystego.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń in-
frastruktury technicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 
nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość 
miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, 
a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wyso-
kość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy 
w drodze uchwały (art. 146 ust. 1 i 2 ww. ustawy – w Gminie 
Pobiedziska 35%).

Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu okre-
ślona zostaje w operacie szacunkowym, wykonanym przez rze-
czoznawcę majątkowego na zlecenie Urzędu, w oparciu o przepisy 
ustawy o zamówieniach publicznych.

Przy ustalaniu opłaty adiacenckiej różnicę między wartością 
jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury 
technicznej a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, po-
mniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela 
lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy 
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej (art. 148 ust. 
4 ww. ustawy). W przypadku kanalizacji sanitarnej są to nakłady 
na budowę sieci bądź tzw. przykanalika. Przyłącze do budynku 
właściciel nieruchomości wykonuje na własny koszt, a nakłady po-
niesione na budowę przyłącza nie są uwzględniane przy ustalaniu 
opłaty adiacenckiej. 

Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nierucho-
mości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki 
rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należ-
ność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez 
ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej sta-
nowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty, podlegają opro-
centowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie 
redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Obowiązek wnoszenia 
opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym 
decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku roz-
łożenia opłaty na raty, obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej 
raty. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenc-
kiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 147 
ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Postępowania dotyczące naliczania opłat adiacenckich z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 
infrastruktury technicznej prowadzone są w Referacie Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Pobie-
dziskach, pokój 116, piętro I. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy referatu pod numerem telefonu 618 977 141.
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Firma 
DMS – Direct Marketing Services

zatrudni

OPERATORA MASZYN
 (umowa o pracę – pełen etat)

wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe (techniczne) 

lub doświadczenie na podobnym stanowisku,
sumienność, uczciwość, dokładność,

umiejetność pracy w grupie.

PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH
(umowa zlecenia – elastyczny czas pracy)

Proste prace manualne.

DMS-Direct Marketing Services
M. Jenek, T. Stankiewicz Sp. J.

ul. Pilotów 22-24
Janikowo k/Poznania

62-006 Kobylnica
tel. 61 815 10 23

e-mail: weronika.binkowska@eurodms.pl

„LIDER”
W POBIEDZISKACH

OGŁASZA NABÓR  DO SZKÓŁ

SZKOŁA POLICEALNA

o kierunkach:
� technik administracji 
� technik handlowiec
� technik obsługi turystycznej
� technik BHP
� opiekunka środowiskowa
� opiekun w domu pomocy społecznej
� technik informatyk
� technik rachunkowości
� technik mechanik

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

� technik mechanik
� technik handlowiec

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie gimnazjum

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

     
Kształcenie w systemie zaocznym,  nabór w lutym i we wrześniu.

Czesne 100 zł miesięcznie (opiekunka środowiskowa 120 zł 
miesięcznie, technik informatyk 150 zł miesięcznie)

Zebranie informacyjne odbędzie się 
11 września 2010 r. o godzinie 9.00

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA
ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska 

(budynek  Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)                       
tel. 61 817 71 42  w godzinach 8.00–15.00                                                                                                                                       

www.cds-lider.com.pl
tel. 508 194 737

Pani Annie Marcinkowskiej wyrazy głębokie-
go współczucia z powodu śmierci Męża 

śp. 
Mariana Marcinkowskiego

składają 
Burmistrz oraz koleżanki i koledzy 

z Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach 

Władzom samorządowym Miasta i Gminy Pobiedziska, 
znajomym i sąsiadom dziękuję za liczne uczestnictwo 

w uroczystościach pogrzebowych mojego Męża
śp.  Mariana Marcinkowskiego  

Składam również serdeczne podziękowania za ofiarowane 
intencje mszalne oraz złożone wiązanki kwiatów.

Żona z Rodziną

Pani Gabrieli Purol
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 

śp.
Piotra Sądeja

składają 
Burmistrz oraz koleżanki i koledzy 

z Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu mojego Ojca 

śp.  Piotra Sądeja
  Dziękuję za ofiarowane intencje mszalne 

oraz złożone wiązanki kwiatów.
W imieniu rodziny

Gabriela Purol

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczy-
stościach pogrzebowych mojego Męża

śp.  Tadeusza Zacholskiego
składam serdeczne podziękowania. 

Słowa te szczególnie kieruję do rodziny, władz samorządo-
wych Miasta i Gminy Pobiedziska, znajomych i sąsiadów. 

Dziękuję za ofiarowane intencje mszalne 
oraz złożone wiązanki kwiatów.

 Żona z Rodziną

W rocznicę wybuchu II wojny światowej 
w dniu 1 września o godzinie 18.00 

w Kościele Parafialnym 
p.w. Świętego Ducha

odprawiona zostanie Msza św. 
w intencji

poległych i walczących 
na wszystkich frontach działań wojennych.

Władze Samorządowe 
Gminy Pobiedziska
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Komplet wyników z biegu znajduje się na stronie inter-
netowej www.maratonypolskie.pl lub www.psb-biegi.com.pl. 

Najważniejszy cel w najbliższym czasie to udział 
w 11. Maratonie Poznań dnia 10 października. Będzie to 
jego 11. Bieg w poznańskim maratonie, a jednocześnie 26 

start w tego typu imprezie sportowej. Jednak zanim to nastą-
pi nasz zawodnik wystartuje dwukrotnie w półmaratonach – 
w Gnieźnie oraz Zbąszyniu. Warto nadmienić, że nasz radny 
rywalizuje również w Grand Prix powiatu gnieźnieńskiego 
i aktualnie, po 3 biegach, plasuje się na I miejscu – do końca 
pozostał jeszcze Bieg Lechitów. Jak na razie przygotowania 
odbywają się bez większych problemów i mamy nadzieje, że 
cel jaki postawił sobie pan Edward będzie spełniony.

SPORT

Reprezentacja Polski w rugby do lat 17 zajęła 2 
miejsce na turnieju Le Loire Rugby Nations we Francji. 
Wśród zawodników reprezentacji był nasz rugbysta Bar-
tosz Tandecki – zawodnik klubu UKS Koziołki. Informu-
jemy również, że od 2–10 lipca 12 zawodników z klubów 
naszej gminy przebywała na obozie sportowym w Człu-
chowie. Z grupy zawodników niektórzy mieli szansę 

Bartek z reprezentacją na podium
wzięcia udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, 
która odbędzie się w Gubinie w dniach 14–19 lipca 2010 
w barwach klubu sportowego Posnania, z którym mamy 
nawiązaną bliską współpracę. To właśnie dzięki poznań-
skiemu klubowi 3 naszych zawodników w ubiegłym roku 
zdobyło brązowe medale w ogólnopolskiej olimpiadzie 
młodzieży w Krakowie.

Rok 2010 okazał się wyjątkowo szczęśliwy, a efek-
tem są sukcesy w biegach. W 14 startach pan Edward 11 
razy wywalczył  miejsce na podium w kat. wiekowej M-60 
lat, w tym 4 krotnie stanął na najwyższym stopniu. Biegi, 
w których uczestniczył mieszkaniec naszej gminy zaliczane 
były do zawodów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 
Największy sukces to wice-mistrzostwo Polski w biegu 
na 10 km w Chojnicach oraz 4 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w Gnieźnie 
w kategorii Open.

Poniżej zamieszczamy wyniki przewodniczącego Rady 
Sportu – radnego Edwarda Gołębiewskiego, który startu-
je w kategorii wiekowej powyżej 60 lat:: I m. na 10 km 
w Biegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Mogil-
no), II m. na 15 km w Biegu Trzech Jezior (Trzemeszno), 
I m. na 10 km w Maniackiej Dziesiątce (Poznań), I m. na 
10 km w Międzynarodowym Biegu Ulicznym W. Osiń-
skiego (Szczecinek), II m. na 10 km w Mistrzostwach  Pol-
ski Weteranów

(Chojnice), I m. na 21,1 km w Biegu Jana Kilińskie-
go (Trzemeszno), VI m. na 21,1 km w Biegu Piastowskim 

(Inowrocław), V m. na 
10 km w Ogólnopol-
skim Biegu  im. Toma-
sza Hoppera ( Janowiec 
Wlkp.), II m. na 10 km 
w Biegu  Europejskim 
(Gniezno), IV m. na 21, 
1 km w Mistrzostwach  
Polski Weteranów (Mu-
rowana Goślina), II m. 
na 10 km Międzyna-
rodowym Biegu o Błę-
kitną Wstęgę (Stargard 
Szczeciński), III m. na 
21, 1 km w Biegu Wła-
dysława Jagiełły (Pobie-
dziska), II m. na 10, 6 km 
w Biegu Jakubowym 
(Wągrowiec) i II m. na 
10 km w Biegu Opaliń-
skich (Opalenica).

Sukcesy w biegach Edwarda Gołębiewskiego

„Sport–przyjaźń–partnerstwo”

Sportowcy z Zespołu Szkół w Pobiedziskach będą go-
ścić od 15 do 19 września 2010 r. sportowców z zaprzy-
jaźnionego miasta Marktheidenfeld. Spotkanie będzie 
okazją do wspólnych treningów i rozgrywek sportowych 
oraz wymiany doświadczeń i zawarcia przyjaźni, a także 
nawiązania dalszej współpracy. Projekt „Sport–przyja-
źń–partnerstwo” zrealizowany zostanie dzięki dofinan-
sowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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SPORT

WAŻNE TELEFONY
61 89 77 100 Urząd Miasta i Gminy  
 w Pobiedziskach
61 81 52 000 Ośrodek Pomocy Społecznej
61 81 77 074 Zakład Komunalny Pobiedziska
61 81 77 584 Wodociągi
61 81 77 060 Ośrodek Lekarza Rodzinnego  
 „Pronus”
61 81 55 018 Ośrodek Lekarza Rodzinnego 
 w Biskupicach
61 81 54 076 CENTRO MEDICO
(Bezpłatna podstawowa i specjalistyczna 
opieka medyczna w Pobiedziskach)
61 81 77 290 Apteka ul. K. Odnowiciela
61 81 77 092 Apteka „Przy Rynku”
61 81 77 625 Apteka Jagiellońska
61 81 77 350 Apteka „Rodzinne Centrum  
 Zdrowia”
61 81 55 153 Apteka w Biskupicach
61 89 77 034 Punkt Apteczny „Panaceum”  
 w Jerzykowie
61 81 77 991  Pogotowie Energetyczne
61 81 77 134 Rozdzielnia Gazu Pobiedziska
515 062 829  Oczyszczalnia Ścieków  
 Nadrożno
61 81 80 817 Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
 (do okienka obsługowego)
61 81 80 818 Naczelnik Poczty
61 81 80 800 Oddział Pocztowy Biskupice
998 Straż Pożarna
61 84 13 040 Komisariat Policji  
 w Pobiedziskach

 Dzielnicowy 
 Rejonu Służbowego nr 2,
 tj. teren gminy Pobiedziska
 sierż. Piotr Seidlitz
 tel. 519 064 541
 
 Dzielnicowy 
 Rejonu Służbowego nr 1
 tj. Pobiedziska 
 i Pobiedziska-Letnisko
 st. post. Rafał Hennig
 tel. 519 064 539

999 Wypadki uliczne, zawały serca  
 i zasłabnięcia
61 86 60 066 Pogotowie Ratunkowe 
 (karetka z lekarzem)
61 81 72 309 Stacja Pogotowia 
 Ratunkowego w Swarzędzu
61 85 30 330 Karetka Transportowa 
 (skierowanie od lekarza dom.)

www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl
e-mail: promocja@pobiedziska.pl
Wydawca
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100
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Grzegorz Połeć
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Lucyna Kapcińska, Artur Krysztofiak, 
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MSZE ŚW.
Kościół Parafialny
p.w. św. Michała Archanioła 
niedziele i święta – 7.00, 9.00, 11.00, 

15.00 (nie ma w czasie wakacji), 18.30
w dni powszednie – 6.30, 18.30
Kościół Parafialny p.w, św. Ducha
niedziele i święta – 8.00, 9.45, 
 11.00, 12.15, 17.00
w dni powszednie – 7.00, 18.00

Trasę z Uzarzewa do Pobiedzisk 
pokonali uczestnicy imprezy orga-
nizowanej już po raz czwarty przez 
Stowarzyszenie Biegaczy „mens 
sana in corpore sano” oraz Burmi-
strza Miasta i Gminy Pobiedziska. 3 
lipca grupa zawodników pilotowa-
nych przez pobiedziszczanina Mie-
czysława Waligórskiego  dotarła na 
pobiedziski Rynek.  

Impreza jest dofinansowywana 
ze środków budżetowych MiG Po-
biedziska oraz Powiatu Poznańskiego 
w ramach realizacji zadania publicz-
nego w zakresie kultury fizycznej. 
Wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację tego przedsięwzięcia 
promującego walory turystyczne i historyczne naszej gminy oraz terenów Parku Krajo-
brazowego Promno serdecznie dziękujemy.

IV Bieg 
Rekreacyjno-Pielgrzymkowy

Pod koniec czerwca w miejsco-
wości Gyoor na Węgrzech odbyły się 
zawody Pucharu Świata U-15 w judo, 
w których startowały Patrycja i Pauli-
na Sumela reprezentujące sekcję z Po-
biedzisk.

Patrycja w kat. 36 kg stoczyła 5 
walk zdobywając ostatecznie brązowy 
medal, natomiast Paulina w kat. 40 kg  
w pierwszej walce spotkała się z bardzo 
dobrą zawodniczką kadry węgierskiej 
i pokonała ją w czasie 8 sekund. W dal-
szych walkach eliminacyjnych Paulina walczyła z zawodniczką z Serbii, której nie-
znacznie uległa przegrywając przez juko. Wygrane walki w pojedynkach w repasażach 
dały jej możliwość rywalizacji o miejsca medalowe. Niestety, w ostatecznym starciu 
przegrała z zawodniczką z reprezentacji narodowej Macedonii i ostatecznie w Pucha-
rze Świata zajęła punktowane 7 miejsce. 

 
Trener Bartosz Mietliński

Puchar Świata Judo U-15

Kościoły: 
msze w niedziele i święta 
Pobiedziska-Letnisko – 8.00, 11.00, 18.00
Jerzykowo – 8.00, 10.00, 12.00
Wronczyn – 9.00, 11.00, 14.00
Biskupice – 8.00, 11.00
Węglewo – 8.30, 11.00
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Pobiedziszczanin Dariusz Nogaj zdobył brązowy medal 
w Motorowodnych Mistrzostwach Polski w klasie T-550. Do-
skonały rezultat wypracowany został na 3 turniejach elimina-
cyjnych rozegranych w Myśliborzu, Żninie i Śremie. Ostatnia 
z imprez była dla reprezentanta Baszty Żnin wyjątkowo uda-
na. Dariusz Nogaj do ostatniego biegu toczył ciekawą walkę 
o zwycięstwo zdobywając ostatecznie maksymalną ilość punk-
tów i wygrywając z Mistrzem Polski i Mistrzem Europy.

Od 23 do 25 lipca motorowodniak z gminy Pobiedziska 
uczestniczył także w Mistrzostwach Europy w Kijowie. Do Pol-

ski przyjechały dwa medale, niestety nie trafiły one do reprezen-
tantów Baszty, chodź szanse na nie były. Dariusz Nogaj nękany 
przez potwornego pecha zawody zakończył na 13 pozycji.

Przed zawodnikiem pozostały jeszcze Mistrzostwa Świata 
w Zbąszyniu, które zostaną rozegrane 4 i 5 września.

Dariusz Nogaj na podium

nia Puszczykowo z czasem 1:34:57, zajmując 10 miejsce w kat. 
M-20, Edward Gołębiewski z TKKF Płomień Pobiedziska 
pokonał dystans w 1:36:49 i uplasował się na 3 miejscu w kat. 
M-60 oraz Robert Gmaj również z Pobiedzisk, który przebiegł 
w 1:41:38 i ostatecznie zajął 22 miejsce w kat. M-40.

W klasyfikacji generalnej kobiet na podium stanęły: Mag-
dalena Stanny (Olimpia Poznań) 1:30:36, Aleksandra Dzierz-
kowska (Malta Poznań) 1:33:25 i Aneta Lemiesz (Aleksan-
drów Łódzki) 1:34:56

W klasyfikacji generalnej mężczyzn najlepsi okazali się: 
Michał Kaczmarek (Grunwald Poznań) 1:06:25, II m. Mykola 
Juchimczyk (Leszno) 1:09:57 oraz Marcin Zagórny (Wodnik 
Sport Radnica) 1:13:56.

Każdy kończący bieg otrzymał od organizatorów medal 
okolicznościowy, koszulkę, napój oraz posiłek regeneracyjny. 
Medale oraz puchary zwycięzcom wręczył burmistrz Michał 
Podsada i radny Edward Gołębiewski, całość od strony organi-
zacyjnej poprowadził dyr. OKiS Michał Fijałkowski.

W tym roku aż 182 osoby stanęły do startu 21. Bie-
gu Władysława Jagiełły, który odbył się na liczącej 21,1 km 
trasie Pobiedziska–Kociałkowa Górka–Pobiedziska. To re-
kordowa ilość zawodników w długiej historii tej sportowej 
imprezy, której ranga podnosi się z roku na rok. 21. Bieg W. 
Jagiełły został zaliczony do cyklu Grand Prix Wielkopolski 
w półmaratonie, nad którym patronuje Prezydent Miasta 
Poznania oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
Bieg Jagiełły znalazł się tym samym w gronie ośmiu najzna-
mienitszych imprez biegowych w Wielkopolsce takich jak 
Bieg Lechitów czy Półmaraton Poznański.

Wśród zawodników startujących w pobiedziskiej impre-
zie znaleźli się biegacze z terenu naszej gminy. Najlepiej wśród 
nich spisali się: Marcin Krawczyk reprezentujący MKS Juwe-

21. Bieg Władysława Jagiełły
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Ostatnia sobota czerwca  była  przeznaczona dla miesz-
kańców Pobiedzisk, którzy spotkali się nad jeziorem Biez-
druchowo. Do udziału w tegorocznym „Jarmarku Piastow-
skim” zaproszono delegacje zagraniczne  w ramach projektu 
„Spotkania kulturowe miast partnerskich”.  

Helga Schmidt-Neder – burmistrz Markhaidenfeld 
oraz Murielle Valbert wice burmistrz z Montfort witając ze 
sceny mieszkańców Pobiedzisk podziękowały za zaprosze-
nie i nawiązały do rozwijającej się ostatnio dynamicznie na 
wielu płaszczyznach trójstronnej współpracy. 

FOTOREPORTAŻ 
Z JARMARKU PIASTOWSKIEGO

Burmistrz M. Podsada wręczył nagrody najlepszym 
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne osią-
gnięcia w nauce i promowanie gminy w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych.
Nagrody oraz listy gratulacyjne otrzymali:
Iwona Maciak – SP w Węglewie
Izabela Kosmaczewska – SP w Pobiedziskach Letnisku 
Marcelina Kijak – SP w Biskupicach 
Nicole Hoff – SP w Jerzykowie
Adrianna Kałek – SP we Wronczynie 
Sandra  Kujawa – SP w Pobiedziskach
Eryk Kowalczyk – SP w Pomarzanowicach
Olga Pankalla, Marta Kardasz, Marta Kupsch, Matylda 
Połeć, Patrycja Kleczewska, Maja Wrzesińska – Gimna-
zjum w Pobiedziskach 
Aleksandra Bednarczyk – Gimnazjum w Jerzykowie 
Róża Sieińska – Gimnazjum w Jerzykowie 
Mateusz Budzyński – Gimnazjum we Wronczynie 

 Decyzją Kapituły Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz Zarządu Polskiego Klu-
bu Infrastruktury Sportowej, Gmina Pobiedziska została uhonorowana Wyróżnie-
niem „Sportowa Gmina”. Jest ono przyznawane samorządom za inwestycje w nowo-
czesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju 
sportu i rekreacji w gminie. Otrzymanie wyróżnienia jest równoznaczne z przyzna-
niem członkostwa w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej. Uroczystość wręczenia 
Wyróżnień „Sportowa Gmina” odbędzie się w dniu 16 września 2010 roku w Pałacu 
Lubomirskich w Warszawie.

Sportowa Gmina
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