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ZYGMUNT KORNACKI
POBIEDZISZCZANIN, HARCERZ, NAUCZYCIEL, PATRIOTA...

„WA BALANDA”

WYDARZENIA

KOCHAJĄCY BIEDNYCH
O.ELEUTHERIUSZ
ODSZEDŁ NA ZAWSZE
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

W środę 11 maja br. w pobiedziskiej bibliotece odbyło się
spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem - twórcą cyklu kryminałów,
których akcja toczy się w Poznaniu , w czasach PRL-u.
Autor odpowiedział na mnóstwo zadanych pytań, zdradzając
zebranej publiczności skąd, czerpie pomysły na swoje książki, jak
buduje barwne i wyraziste postacie takie jak Teofil Olkiewicz.
Opowiedział też o swojej najnowszej powieści pt."Tam ci będzie
lepiej", klasycznym retrokryminale, pierwszym tomie nowego
cyklu, w którym przenosimy się do Poznania z okresu
dwudziestolecia międzywojennego i poznajemy przygody
komisarza Antoniego Fischera. Uchylił również rąbka tajemnicy i
opowiedział o swoich planach i tytułach, które już niedługo
ukażą się na rynku wydawniczym.

„KRYMINALISTA”RYSZARD ĆWIRLEJ

W Tygodniu Bibliotek na początku maja odbyła się wycieczka,
zorganizowana dla czytelników pobiedziskich bibliotek i
Klubów Seniora. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć cały proces
produkcji porcelany - od momentu, gdy porcelanowa glinka
wlewana jest do form, kształtowana, suszona.
Następnie wypalana, szkliwiona i zdobiona. Czynności
wykonane niezmienne od lat ludzkimi rękoma, by pojedyncze
naczynie trafiło do odbiorcy są żmudne i pracochłonne, a
warunki pracy bardzo trudne. Warte podkreślenia, że każde
zdobienie jest wykonane ręcznie. Po zwiedzeniu fabryki
uczestnicy odwiedzili muzeum regionalne w chodzieskiej
Bibliotece Miejskiej, gdzie w bardzo efektowny sposób poprzez
pryzmat dokumentów, eksponatów pokazano dzieje Chodzieży.

Wnętrza dwóch pobiedziskich bibliotek w piątkowy wieczór 13
maja br. powoli zapełniały się dziecięcym gwarem. To w nich
właśnie zorganizowano - w Pobiedziskach po raz drugi, a w
Biskupicach po raz pierwszy - Noc w Bibliotece.
I choć dla niektórych może to wydawać się co najmniej dziwne w tych przepełnionych elektroniczną formą komunikacji czasach
- to na brak frekwencji każda z placówek bibliotecznych nie
mogła narzekać. Jak widać, książka w swej niezmiennej formie
nadal przyciąga do siebie. A już piękne jest to, że przyciąga dzieci i
młodzież. W dwóch placówkach bibliotecznych tą wyjątkową
noc spędziło w sumie 46 dzieci. Widać było, że jest to dla nich
wielka przygoda. Noc poza domem, a do tego wśród takiego
ogromu książek wszelakich, wzbudzała emocje. Śpiwory,
poduszki, maskotki-przytulanki i uśmiechnięte buzie. Gotowi do
poznawania i zgłębiania świata, w którym jak same dzieci mówiły
wszystko się może zdarzyć. Gdy za oknem ciemność nocy zaczęła
zasłaniać jasność świata przyszła pora na najciekawszy,

II GMINNE DYKTANDO

II GMINNE DYKTANDO

FUNDUSZE SOŁECKIE W BIBLIOTECE

BIBLIOTEKA

PEŁNA PRZYGÓD NOC W BIBLIOTECE
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najbardziej wyczekiwany punkt programu nocnych
bibliotecznych przygód. Rozpoczęła się zabawa w ciemnościach,
z latarkami w rękach w poszukiwaniu książek. Każde dziecko
dostało karteczkę z tytułem, autorem i określonym miejscem,
gdzie znajduje się poszukiwana książka. Świetliste snopy latarek
omiatały całą bibliotekę w energicznych poszukiwaniach. I tak co
chwilę dało się słyszeć okrzyki radości, że już jest, że znalazłem
lub znalazłam. A ile przy tym emocji i błysku w oczach było. Nie
wiem czy zdjęcia są w stanie oddać charakter tych chwil. Lekko
już zmęczeni zabawami powoli wszyscy zaczęli układać się na
swoich miejscach i w tych wygodnych pozycjach rozpoczął się
seans filmowy.

INFORMACJE UMiG/BIBLIOTEKA

Marcin Wojcieszak
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W sobotę 14 maja br. Biblioteka w Pobiedziskach
zorganizowała drugą edycję gminnego dyktanda pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Pobiedzisk Doroty
Nowackiej.
W zmaganiach z językiem polskim wzięło udział 11 osób.
Przygotowany specjalnie na to wydarzenie tekst, choć krótki, to
zawierał w sobie mnóstwo językowych i ortograficznych
niespodzianek. Po niecałej godzinie pisania przez uczestników,
swoją pracę rozpoczęło jury, które sprawdzało poprawność
oddanych prac. Uczestnicy przy kawie, herbacie i słodkościach
kojących zmęczenie po językowych ćwiczeniach, oczekiwali na
wyniki.
Pierwsze trzy miejsca premiowane okazjonalnym piórem zajęli: I
miejsce - Olga Żyminkowska, II miejsce - Małgorzata Nowak, III
miejsce - Kacper Skwarek
Marcin Wojcieszak

W ramach porozumienia z sołectwami w Pomarzanowicach i
Jerzykowie dla członków klubów prowadzone są warsztaty
rehabilitacyjne i wykłady. Warsztaty rehabilitacyjne mają na
celu naukę zestawu ćwiczeń, które wykonywane
konsekwentnie w domach pozwolą na poprawę sprawności,
ograniczą ból i poprawią komfort życia.
W Klubie Seniora "Wrzosy" wykłady wygłosili p. Maurycy Kustra historyczny na temat 1050 rocznicy Chrztu Mieszka I oraz dr
Marcin Kański - lekarz geriatra, który wskazał jak ważne jest
całościowe patrzenie na pacjenta w wieku senioralnym, by jego
leczenie było efektywne.

17 czerwca br. o godz. 18.00 zapraszamy do pobiedziskiej
biblioteki na kolejne spotkanie DKK pt. "Książka na wakacje".
Wybór wakacyjno-urlopowej lektury często nastręcza sporych
problemów. Co czytać, kiedy ma się dużo wolnego czasu, co
spakować do walizki, co zabrać w daleką podróż?
Czy nadrabiać zaległości w ambitniejszej literaturze, czy wybrać
książki lekkie, łatwe i przyjemne, przy których łatwo się
zrelaksować? Odpowiedzi poszukamy wspólnie w piątkowy
wieczór. Polecimy też książki, które po prostu dobrze się czyta i
od których trudno będzie się oderwać nawet w pięknych,
absorbujących okolicznościach przyrody w wakacyjny, letni czas.

Oficjalna delegacja gminy Pobiedziska na zaproszenie Mera miasta Montfort-sur-Meu Delphine DAVID uczestniczyła w
obchodach święta patrona Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, miasta partnerskiego we Francji. Kulminacją obchodów
była uroczysta Msza Święta. Wydarzenie było niezwykle ważne zarówno dla mieszkańców gminy Montfort, jak również Polonii,
która uczestniczyła w uroczystościach, dając wyraz swojej wiary oraz więzi z ojczystym krajem .
„Montfortański akt oddania siebie Maryi
stał się na wieki wzorem dla niezliczonych
papieży, teologów, kapłanów oraz osób
świeckich. Zawierzyli się tak Matce Bożej
m.in. kardynał Stefan Wyszyński oraz Jan
Paweł II, który słowa zawierzenia
Bogurodzicy umieścił nawet w swoim
herbie: "Totus Tuus" - "Cały Twój". On też
w uroczystym Akcie Poświęcenia
powierzył Najświętszej Maryi Pannie
kościół i świat. W swojej książce: "Pamięć
i Tożsamość", zamieścił następujące
słowa: "Dzięki św. Ludwikowi Marii
Grignion de Montfort zrozumiałem, że
prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej
jest właśnie chrystocentryczne, co
więcej, jest najgłębiej zakorzenione w
Trynitarnej tajemnicy Boga, związane z
misterium Wcielenia i Odkupienia. Tak
więc nauczyłem się na nowo Maryjności i

ten dojrzały kształt nabożeństwa do Matki Bożej idzie za mną od lat...". "
Ponad duchowymi przeżyciami, wizyta umożliwiła delegacji poznać obecne problemy
miast partnerskich Marktheidenfeld i Montfort-sur-Meu oraz omówić obszary dalszej
współpracy.
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Wyłoniony wykonawca to konsorcjum
INFRAKOM RDM. Kwota realizacji
inwestycji wynosi: 1.540.698,89 zł.
Termin realizacji 09 września 2016 r.
Umowę w imieniu gminy Pobiedziska
podpisywała Burmistrz Dorota Nowacka,
INFRAKOM RDM reprezentował Prezes
Zarządu Wiesław Nadrowski. Ulica
stanowi drogę powiatową będącą w
zarządzie Miasta i Gminy Pobiedziska.
Długość ulicy Kazimierza Odnowiciela ca
590 m.
W szczególności w zakres inwestycji
d ro gowe j wc h o d z i : p r ze b u d owa
istniejących nawierzchni bitumicznych
obejmująca wykonanie frezowania i
nakładki wzmacniającej, nawierzchni
chodników, istniejących zjazdów, wlotu
skrzyżowania z ul. Fabryczną,
ko re kta p r ze b i e g u i re g u l a c j a
wysokościowa istniejących krawężników
i oporników, skrzyżowania z ul.
Dworcową z zachowaniem istniejącej
nawierzchni z kostki kamiennej,
skrzyżowań z ulicami Tysiąclecia,
Kiszkowską i Jagiełły, wykonanie

Gmina Pobiedziska podpisała 29
kwietnia br. umowę z wykonawcą na
realizację projektu "Rozbudowa i
przebudowa Szkoły w Jerzykowie przy
ul. Spokojnej gm. Pobiedziska". Tym
samym firma Agrobex, która została
wyłoniona jako wykonawca, może
przystąpić do prac.
Projekt, który realizowany będzie w
Jerzykowie uzyskał dofinansowanie w
formie pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Szacowane koszty
kwalifikowane to: 2.716 476,00 zł.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia to
15 kwiecień 2017.
Uroczystego podpisania umow y
dokonali Burmistrz Dorota Nowacka oraz
w imieniu firmy Agrobex Prezes Krzysztof
Kruszona.

oznakowania poziomego i pionowego,
regulacja istniejącej infrastruktury
technicznej, wycinka drzew, urządzenie
trawników i zieleni.
Ponadto w związku z budową
nawierzchni drogowych wykonane będą
następujące roboty:

przebudowa fragmentu kanalizacji
deszczowej i istniejących wpustów.
W czasie budowy właściciel oświetlenia
u l i c z n e g o ( E N E A ) d o ko n a j e g o
przestawienia oraz modernizacji w celu
dostosowania do nowego rozwiązania
drogowego.

INFORMACJE UMiG

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska 4 maja br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji, która
obejmuje przebudowę ulicy Kazimierza Odnowiciela na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fabryczną do Rynku.
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Mieszkańcy następujących miejscowości
w gminie Pobiedziska mogą od 6 czerwca
2016 r. rozpocząć zrzut ścieków -

INFORMACJE UMiG

1.Pobiedziska - ulice:
Żytnia, Akacjowa, Leśna, Jagodowa,
Wrzosowa, Kręta, Halina, Świerkowa,
Gajowa, Goślińska, Malinowa,
Poziomkowa, Konwaliowa, Polna,
Owsiana, Zbożowa, Pszenna, Okrężna,
J ę c z m i e n n a , Ży t n i a , Ka c z y ń s ka ,
Słonecznikowa, Chabrowa, Spadzista,
G n i e ź n i e ń s ka , N i e c a ł a , S ko ś n a ,
Sandaczowa, Łososiowa, Węgorzowa,
O ko n i o w a , D ra w s ka , M a l w o w a ,
Warciańska, Notecka, Odrzańska,
Drawska.
Z wyłączeniem poniższych odcinków w
ulicy Zawilcowej, Makowej, Malwowej:
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2.Uzarzewo Huby - całość, z wyłączeniem
posesji nr 8a, 8, 7, 6 oraz nr ewid. 23/2,
25/1.

3.Jankowo - całość
4.Biskupice - ulice:
Główna (od. ul. Szkolnej w kierunku
Promienka), Miodowa, Pasieka, Pszczela,
Nektarowa, Gucia, Podgórna, Bartnicza,
Boczna, Malinowa, Poziomkowa,
Jagodowa, Jabłkowa, Czereśniowa,
Wiśniowa, Truskawkowa, Gruszkowa,
Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, Śliwkowa,
Pogodna, Słoneczna, Gospodarcza,
Zakładowa, Skrajna, Krótka.
5.Promienko - ulice:
Trakt Dębiniecki, Piaskowa nr ew. 1/20,
1/19 (podłączenie nie jest wykonane od
ulicy Piaskowej), Główna, Wiśniowa,
Dzikiej Róży, Wiktorówka, Dereniowa,
Tawułowa, Jarzębinowa, Tarninowa.
6.Kowalskie - całość.
7.Gorzkie Pole - całość.
WSZELKIE USTERKI URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH W CZASIE TRWANIA
ROZRUCHU NALEŻY ZGŁASZAĆ P.
MARKOWI MICHAŁOWSKIEMU
TEL: 694 415 635.
Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest
posiadanie podpisanej umowy na
odbiór ścieków z AQUANET S.A.
Osoby posiadające podpisane umowy
na odbiór ścieków z AQUANET S.A.
mogą dokonać przełączenia instalacji
wewnętrznej z budynku do studzienki
przyłączeniowej wybudowanej w ramach
Projektu lub wybudowanej we własnym
zakresie przez mieszkańca i znajdującej
się na terenie posesji. Prace należy
wykonać własnym staraniem i na swój

W kwietniu br. w siedzibie Komisariatu Policji w
Pobiedziskach odbyło się spotkanie, w trakcie
którego Komendant Miejski Policji w Poznaniu
insp. Roman Kuster wraz z Komendantem
Komisariatu Policji w Pobiedziskach nadkom.
Romanem Wardą podziękowali osobom, które w
okresie ostatnich lat przyczyniły się do poprawy
warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników
Komisariatu Policji w Pobiedziskach oraz obsługi
mieszkańców.
Burmistrz Dorota Nowacka odebrała
podziękowania za pomoc i wkład gminy Pobiedziska
w sprawne funkcjonowanie Komisariatu Policji w
Pobiedziskach. Urząd Miasta i Gminy
współfinansował w 2015 roku zakup nowego
radiowozu dla pobiedziskiego Komisariatu.

koszt. Prace nie podlegają odbiorowi
technicznemu. Po dokonaniu
przełączenia należy niezwłocznie :
- zgłosić rozpoczęcie zrzutu ścieków do
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W POBIEDZISKACH - tel.61 8-177-584.
Po zgłoszeniu pracownicy Zakładu
Ko m u n a l n e g o w Po b i e d z i s k a c h
dokonają odczytu stanu wodomierzy
który to odczyt stanowić będzie
podstawę do naliczania opłat za ścieki
zgodnie z zawarta umową. Na bieżąco, tj.
w związku z odczytami stanu
wodomierzy, prowadzone będą kontrole
legalności podłączeń do wybudowanej
sieci kanalizacyjnej.
OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ
UMOWY mogą uzyskać informacje na
temat stanu załatwiania sprawy, pobrać
druki wniosków i wszelkie inne
informacje w następujących miejscach:
- U R Z Ą D M I A S TA I G M I N Y W
POBIEDZISKACH - Biuro Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 2, Barbara
Fórmaniak, tel.: 61 8-977-102.
- ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY "PUSZCZA
ZIELONKA" w Murowanej Goślinie, Nowy
Rynek 8, Biuro Obsługi II Agnieszka
Ogrodnik, tel. : 512 844 133.
Opracował na podstawie danych działu
technicznego ZMPZ: Stefan Ogorzałek inspektor ds. regulacji i gospodarowania
mieniem komunalnym

Podczas oficjalnych uroczystości
niezwykle cennym dla gminy Pobiedziska
akcentem było wręczanie nagrody
przyznanej przez Starostę Poznańskiego
"Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego".
Najlepszym "Strażakiem Roku Powiatu
Poznańskiego" wśród ochotników został
dh Włodzimierz Pawłowski z OSP
Węglewo w gminie Pobiedziska.
Panie Włodzimierzu taka nagroda, takie
wyróżnienie wywołało chyba niemałe
zaskoczenie?
Włodzimierz Pawłowski: Tak, to prawda,
że było to dla mnie naprawdę ogromne
wyróżnienie i czuję się doceniony za to co
do tej pory robiłem w OSP Węglewo.
Ile to już lat w tej zaszczytnej służbie?
WP: Strażakiem się po prostu należy
urodzić i to co się robi w straży wypływa
prosto z serca. Ja to robię już od 40 lat.
Strażak to osoba o wielkim społecznym
zaufaniu, a my każdego dnia służby
jesteśmy gotowi do pomocy
potrzebującym.
Jak to było kiedyś, przed laty? Teraz
widzę nowy samochód, piękny,
czerwony.
WP: Nowa remiza, nowy samochód od
dwóch lat. To prawda, że teraz jest
zupełnie inaczej niż kiedyś. Pamiętam
czasy konnych wozów strażackich,
później traktorów. Byliśmy bardzo
zadowoleni jak udało nam się zdobyć
wycofanego ze służby w innej jednostce
Żuka. Ale i on w końcu się wysłużył.

BEZPIECZEŃSTWO

Kórnicki Rynek gościł 7 maja br. strażaków podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowanych przez
władze Miasta i Gminy Kórnik, Ochotniczą Straż Pożarną w Kamionkach oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu.

Jak wygląda dzień strażaka w Węglewie,
taki normalny, nie od święta?
WP: Nasza jednostka jest specyficzna, bo
większość strażaków to rolnicy. Jesteśmy
jednostką wspomagającą Pobiedziska i
okolice. Sam jestem czasami bardzo mile
zaskoczony, gdy od sygnału syreny
alarmowej do wyjazdu wozu mija
zaledwie kilka minut. A tutaj w Węglewie
życie toczy się trochę inaczej - tak jak
mówiłem wcześniej nasi strażacy to
rolnicy, którzy bardzo często podczas
alarmu są w polu lub podczas prac w
gospodarstwie.
Co dalej, jakie plany mają strażacy z OSP
Węglewo?

WP: Codziennie jesteśmy gotowi do
pomocy, ratowania ludzi i ich dobytku.
Chcielibyśmy, żeby wyposażenie
jednostki było zawsze na najwyższym
poziomie. A z drugiej strony życzymy
sobie żeby jak najmniej wykorzystywać te
wszystkie zdobycze techniki i oby ta
syrena na dachu szkoły jak najrzadziej
włączała się z alarmem. Bo to znaczy, że
gdzieś komuś dzieje się krzywda i czeka
na pomoc strażaka.
Rozmawiał
Marcin Wojcieszak
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Piątkowe popołudnie - 6 maja 2016 - dla Strażaków z gminy Pobiedziska upłynęło pod znakiem integracji.

BEZPIECZEŃSTWO

Kilkudziesięciu strażaków na zaproszenie
Burmistrz Doroty Nowackiej przy
ognisku, kiełbasce z grilla i smacznej
grochówce mogło spotkać się,
porozmawiać i pobawić.
A zabawy były naprawdę pełne emocji.
Wspólne przeciąganie liny, gra w piłkę czy
też zajęcia z dziećmi to główne punkty
piątkowego programu rekreacyjnego
przygotowanego przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Wspólne biesiadowanie, a
także gry i zabawy sportowe pozwoliły w
miłej atmosferze spędzić strażakom czas i
poznać się bliżej.
Podczas spotkania Burmistrz Dorota
Nowacka podziękowała wszystkim
strażakom, za to co robią i wręczyła
okolicznościowe listy.

W związku ze zgłoszeniami docierającymi do przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tutejszego urzędu
dotyczącymi donośnego dźwięku syren alarmowych informujemy, że sygnał syreny służy nie tylko do wezwania strażaków, którzy
za pomocą powiadomień przez SMS wiedzą, że mają stawić się w remizie, ale jest to również sygnał dla mieszkańców, by
sprawdzili, czy w okolicy ich domostwa nie dzieje się nic niepokojącego.
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Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie:
Co w sytuacji, gdy łączność za pomocą
telefonii komórkowej zawiedzie, czy to z
powodu awarii, czy działania jakiegoś
żywiołu? Właśnie z tego powodu
alarmowanie odbywa się także za
pomocą syren. Ochotnicza Straż Pożarna

w Pobiedziskach działa od 132 lat i tak jak
inne jednostki OSP w naszym kraju na
pomoc społeczeństwu wzywane są
syrenami, które włączane są przez
Państwową Straż Pożarną. Na terenie
Gminy Pobiedziska mamy dwie jednostki,
które znajdują się w Krajowym Systemie

Ratowniczo-Gaśniczym tj. OSP
Pobiedziska oraz OSP Biskupice. Poniżej
zamieszczamy zestawienie ilości
interwencji związanych z prowadzeniem
działań ratowniczo-gaśniczych w latach
2014 i 2015.

czerwiec 2016
Życzymy strażakom jak najmniej
wyjazdów, ale życie pisze swój scenariusz
i niestety liczba wyjazdów do akcji
ratowniczo-gaśniczych wzrasta z każdym
rokiem. Zwracamy się do osób, które
zgłaszają takie zastrzeżenia o
wyrozumiałość, ponieważ wszystko jest
dobrze jak sytuacja losowa nie dotyka nas
osobiście. Sygnał syreny może przeważyć
o każdej minucie dotarcia strażaków do
akcji ratowniczo-gaśniczej.

Rodzaj
interwencji/rok

OSP
w
Pobiedziskach

OSP
w
Biskupicach

OSP
w
Węglewie

OSP
w
Kociałkowej
Górce

OSP
w
Latalicach

2014r.
2015r.

72
87

37
62

2
12

7
6

3
6

2014r.
2015r.

172
213

82
121

13
22

7
42

3
17

2015r.

7

2

0

0

0

Razem
2014r.
interwencji
2015r.

244

119

15

14

6

307

185

34

48

23

Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Fałszywy
alarm

WIEŚCI Z RADY

Radny Mikołaj Witaszyk, z wykształcenia historyk
wprowadził zebranych gości w dziejowe
wydarzenie, jakim jest rocznica Chrztu Polski.
Przypomniał ważne dla Polski fakty, które
kreowały naszą tożsamość. Na uroczystość został
zaproszony dr hab. Leszek- Wetesko, który jest
historykiem sztuki, historykiem, muzealnikiem,
pracownikiem Instytutu Kultury Europejskiej na
UAM. Pan doktor przygotował wykład
zatytułowany ,,O chrzcie Mieszka". W klimat
epoki, wykonując średniowieczne utwory na
flażolecie, wprowadziła zebranych Eliza
Grocholska uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół
w Pobiedziskach oraz członkini Swarzędzkiej
Orkiestry Flażoletowej. Na zakończenie
przewodnicząca Renata Jończyk podziękowała
zebranym za przybycie i wspólne upamiętnienie
wydarzeń, które miały miejsce 1050 lat temu.
Wśród zaproszonych gości, obecni byli m.in..
burmistrzowie: Swarzędza Marian Szkudlarek i
Kostrzyna Szymon Matysek, zastępca wójta
Gminy Czerwonak Ewa Jedlikowska, dyrektor
Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań Maciej
Musiał, doradca starosty powiatu poznańskiego
ds. Transportu Publicznego Zbigniew Rusak,
dyrektor oddziału PKP ds. nieruchomości Poznań
A l i n a S ta c h o w i a k , za stę p ca d y re k to ra
D e p a r ta m e nt u Wd ra ża n i a P ro g ra m u
Regionalnego Maciej Sytek, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Poznańskiego Małgorzata Halber,
radni Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Sołtysi,

WIEŚCI Z RADY

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 22 kwietnia br. poprzedziła Msza św. odprawiona częściowo w
rycie gregoriańskim. Przewodnicząca Renata Jończyk otwierając sesję poświęconą 1050. Rocznicy Chrztu Polski
zaznaczyła, że to szczególne wydarzenie - przyjęcie chrztu dało początek obecności kościoła katolickiego i przyczyniło się do
powstania naszego państwa. Chrzest księcia Polski zapoczątkował chrystianizację i włączył Polskę do wspólnoty
europejskich chrześcijańskich krajów.

laureaci Statuy "Odnowiciel", dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
prezes TMP Marian Błażek, Krzysztof Krygier oraz przedstawiciele
Bractwa "Matki Boskiej Pani Pobiedzisk".
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Dnia 17 maja 2016r. odbyła się XXVIII
sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady
Renata Jończyk, która powitała
wszystkich przybyłych na sesję Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Tr a d y c y j n y r a p o r t B u r m i s t r z a
prezentowany każdego roku podczas
sesji absolutoryjnej zastąpiono w tym
roku po raz pierwszy filmowym
sprawozdaniem wybranych,

p o d d a w a ny b y ł w t r a kc i e r o ku
aktualizacji; takie zmiany miały też i
miejsce w przeszłości. Jednak istotnym
początkiem tych zmian - w którym swój
udział zarysowali Państwo Radni tej
kadencji - było ustalenie wykazu zadań
inwestycyjnych w ramach wieloletnich
programów inwestycyjnych na lata
2015-2019 i podjęcie stosownej uchwały
Rady w marcu 2015 roku. Wykaz tych
zadań podzielono na sześć grup

KALENDARIUM
ODBYŁY SIĘ POSIEDZENIA :

22 kwietnia 2016r.
- Uroczysta sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z okazji 1050
rocznicy Chrztu Polski,
27 kwietnia 2016r.
- Komisji Rewizyjnej - Sprawy
związane z absolutorium,
5 maja 2016r.
- wyjazd Radnych - wizje
obiektów sportoworekreacyjnych, place zabaw w
Gminie,

WIEŚCI Z RADY

12 maja 2016r.
- wspólne posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego,
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najważniejszych wydarzeń w gminie
Pobiedziska.
Głównym tematem sesji było:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za
2015 rok wraz z uchwałą w sprawie
absolutorium dla burmistrza.
Skarbnik Agata Majcherczak przedstawiła
prezentację oraz odczytała Uchwałę Nr
SO-0954/27/19/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12
kwietnia 2016r. w sprawie: wyrażenia
opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu wraz z informacją o stanie
mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za rok
2015 - opinia pozytywna.
Głosowano w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2015r. - Uchwała została
podjęta jednogłośnie 15 głosów "za".
Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu
powiedziała:
Rok 2015 to kolejny rok działania
pobiedziskiego samorządu lokalnego.
Jest on jednak pierwszym pełnym rokiem
budżetowym w VII kadencji (lat 20142018), który zatwierdzony został przez tę
Radę a jego wyniki zostały
zaprezentowane w złożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Pierwotny plan budżetu na rok 2015

tematycznych (Rolnictwo i łowiectwo;
Transport i łączność; Gospodarka
mieszkaniowa; Oświata i wychowanie;
Gospodarka komunalna i ochrona
ś r o d o w i s ka ; K u l t u r a f i z y c z n a ) .
Zatwierdzony przez Państwa Radnych
nowy WPI spowodował , iż na swej
aktualności stracił dotychczasowy wykaz
zadań inwestycyjnych na lata 2008-2015
a pozostałe do realizacji zadania z 2015
roku zostały przejęte przez nowo
uchwalony wykaz zadań.
Z analizy budżetu za 2015 rok wynika, iż
zaprojektowane zadania w budżecie na
ten rok wraz z przeprowadzoną korektą
zapisów dokonanych w trakcie roku
budżetowego zostały wykonane.
W realizacji tegoż budżetu swój znaczący
udział mieli: Z-ca Burmistrza, Skarbnik
Gminny oraz zespół pracowników Urzędu
Miasta i Gminy pod moim
kierownictwem, Państwo Radni oraz
pracownicy jednostek gminnych, którzy
angażowali się w realizację zadań
minionego roku.
Wysoka Rado!
Absolutorium za 2015 rok to rozliczenie
burmistrza z całokształtu działań w
pierwszym roku urzędowania w nowej
kadencji. Problemy, które nawarstwiały
się przez lata staramy się rozwiązywać zgodnie z przyjętym przez Państwa WPI,

16 maja 2016r.
- Komisji Spraw Społecznych S p rawozd a n i e z re a l i za c j i
Programu współpracy Gminy
Pobiedziska z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2015;
opiniowanie wniosków,
17 maja 2016r.
- XXVIII sesja RMG PobiedziskaABSOLUTORIUM,
23 maja 2016r.
- posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego - I część rozpatrywanie wniosków, II część
wizje w terenie - Puszcza
Zielonka,
24 maja 2016r.
- Komisji Spraw Gospodarczychopiniowanie wniosków oraz
projektów uchwał,
30 maja 2016r.
- Komisji Rewizyjnej,
30 maja 2016r.
- XXIX sesja RMG Pobiedziska.
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***
Dnia 30 maja 2016r. odbyła się XXIX sesja
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady
Renata Jończyk, która powitała
wszystkich przybyłych na sesję Rady

Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Burmistrz Dorota Nowacka odczytała
sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2016,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Pobiedziska na lata 2016-2036,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2015-2019,
zmiany uchwały NR XVI/124/2015 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24
września 2015r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z Programu "Efektywne
wykorzystanie energii" - LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności
Publicznej na realizację zadania
"Rozbudowa i przebudowa Szkoły w
Jerzykowie przy ul. Spokojnej Gmina
Pobiedziska ,
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej położonej w
Pobiedziskach, oznaczonej numerem
działki 2/9, obręb Pobiedziska, arkusz
mapy 12, zwolnienia z obowiązku jej
zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia
zgody na obciążenie służebnością
gruntową nieruchomości oznaczonych
numerami działek 2/7 i 2/8, obręb
Pobiedziska, arkusz mapy 12,
wyrażenia zgody na nabycie bez
obciążenia nieruchomości gruntowych

niezabudowanych, położonych w
Stęszewku, oznaczonych numerami
działek 126/1, 127/3, 127/5 ,
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, położonych w
o b r ę b i e B e d n a r y, o z n a c z o n y c h
numerami działek ,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego
udziałów w nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej w
Pobiedziskach, oznaczonej numerem
działki 64, ark.25, obręb Pobiedziska ,
przejęcia od Powiatu Poznańskiego
prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zarządzaniu drogą
powiatową nr 2408P i 2147P w
Pobiedziskach oraz 2437P i 2485P w
Biskupicach w zakresie przygotowania i
realizacji projektu "Wspieranie strategii
niskoemisyjnych na terenie gminy
Po b i e d z i s k a p o p r ze z t w o r ze n i e
kompleksowej infrastruktury
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
w B i s ku p i ca c h , Po b i e d z i s ka c h i
Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem
środków transportu publicznego".
Interpelacje złożyli:
- radna Barbara Widelicka - w sprawie:
bezpieczeństwa pieszych i kierowcówdot. parkowania przy cmentarzu
komunalnym na Letnisku Leśnym;
- radny Sylwester Antkowiak - w sprawie:
umowy użyczenia świetlicy wiejskiej w
Stęszewku, tzw. "Harcówki".

JERZYKOWO

Młodzież z Polski, Niemiec i Francji mogła zgłosić wspólny projekt do konkursu "Young Europeans Award 2016" podejmujący
temat "Jak daleko sięga Europa?". Międzynarodowe jury obradujące w dniu 8 kwietnia 2016 r. wyłoniło zwycięzców.
Projekt pt. "The colourful face of
Europe" do konkursu zgłosili
uczniowie z Zespołu Szkół w
Jerzykowie wspólnie z niemieckim
Gimnazjum Gabriele-von-Bulov w
Berlinie, francuskim College Pierre
Falanc e Beleves oraz ukraińską
Melitopolską spetsializovana shkoląinternat III stupenya "Tvorichst" ZOR i
zdobyli I miejsce. Nagrodą jest
pięciodniowy wspólny wyjazd do
Brukseli w miesiącu wrześniu 2016 r .
Gratulujemy zwycięzcom, a
szczególnie młodzieży z naszej szkoły i
opiekunowi grupy Hannie
Nawrockiej.
Alina Mańka

EDUKACJA / WIEŚCI Z RADY

choć nadal pozostaje ich wiele do
rozwiązania. Koncentracja działań i
wysiłków w tej kadencji jest skierowana w
przyszłość z jednoczesną analizą tego co
zostało zrobione w przeszłości. Uprzejmie
proszę Wysoką Radę o udzielenie
Absolutorium."
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Franciszek Kosicki
przedstawił Radnym opinię, jaką
przygotowała Komisja Rewizyjna w
sprawie wykonania budżetu Gminy
Pobiedziska za 2015 rok.
Uchwałę Nr SO-0955/16/19/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja
2016r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pobiedziska z tytułu wykonania
budżetu za rok 2015 odczytała Skarbnik
Agata Majcherczak .
W sprawie: absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska z tytułu
wykonania budżetu za 2015r. jednogłośnie 15 głosów "za".
Ponadto podjęto uchwałę w
sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów rolnych Gminy Pobiedziska.
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24 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Jerzykowie odbył się II Festiwal Nauki i Sztuki. Do udziału w imprezie zostali zaproszeni
uczniowie i dzieci placówek gminnych. Dzień Nauki w szkole obfitował w wiele atrakcji. Uroczystego otwarcia dokonała Burmistrz
Dorota Nowacka oraz dyrektor szkoły Alina Mańka. Wykład inauguracyjny na temat: Zaskakujące właściwości wody wygłosił
prof. dr hab. Lechosław Łomozik.
Doktor Luiza Handschuh przedstawiła
wykład oraz przeprowadziła warsztaty z
uczniami na temat DNA-cząsteczka życia.
Młodzież i dzieci mogli też uczestniczyć w
wykładach i warsztatach
zorganizowanych przez Przeźmierowskie
Obserwatorium Astronomiczne, a
następnie dr Leszek Bolewski
z a p r e z e n t o w a ł u c z n i o m t z w.
Imaginarium, czyli magiczne
doświadczenia. Liczne stoiska
interaktywne przygotowane przez
nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych
szkoły spowodowały, że festiwal stał się
czarodziejskim
dniem
nauki w
placówce. Zachwyciły wszystkich liczne
stoiska, a wśród nich : Mały geolog czyli
torturowanie skały, Skrzaty na laborcelaboratorium chemiczne dla
n a j m ł o d szyc h , ko n st r u kto r n i a ,
laboratorium kryminalne i biologiczne,
astronomia dla dzieci czy zajęcia z optyki.
Dużą atrakcją był również pokaz robotów
oraz fotografia klasyczna. Uczniowie
starsi i młodsi mogli poznawać tajniki
nauki przez samodzielne
eksperymentowanie co było głównym
celem festiwalu. Dziękujemy wszystkim
za udział w imprezie i zapraszamy na
ponowne spotkanie za rok.
Alina Mańka
Foto: Marcin Wojcieszak

***
W piątek 20 maja w Zespole Szkół w Jerzykowie rozpoczęła się wizyta uczniów z niemieckiego Marktheidenfeld. Podczas
spotkania uczestników projektu powitała w szkole Burmistrz Dorota Nowacka.
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Przedsięwzięcie to jest kontynuacją
projektu szkół z gmin partnerskich
Pobiedzisk: Marktheidenfeld z Niemiec i
Montfort-sur- Meu z Francji, który został
zapoczątkowany w 2012 roku tematem:
"Woda-Wasser-eau". Współpraca szkół
trwa nadal i kolejne inicjatywy były

realizowane przez młodzież z Polski i
N i e m i e c . Te g o r o c z n a o d s ł o n a
wspomnianego projektu związana jest
tematycznie ze zwyczajami
żywieniowymi Polaków i Niemców, ich
przyzwyczajeniami kulinarnymi oraz
sposobem spędzania wolnego czasu na

sportowo- w myśl hasła projektu: w
zdrowym ciele, zdrowy duch (In einem
gesunden Körper, ein gesunder Geist).
Uczniowie spędzili dwa dni w Jerzykowie,
przygotowując wspólnie posiłki,
zwiedzając Poznań i Pobiedziska, a
następnie wzięli udział w warsztatach

czerwiec 2016
przygotowywanych przez fundację
"Krzyżowa" na terenie Dolnego Śląska.
Projekt jest finansowany przez gminę
P o b i e d z i s k a , P o l s ko - N i e m i e c k ą
Współpracę Młodzieży jak również dzięki
wkładowi własnemu uczestników.
W spotkaniu wzięło udział 12 uczniów:
sześcioro naszych gimnazjalistów i
szóstka młodych ludzi z Niemiec, a
koordynatorem projektu jest Sławomir
Kozłowski- nauczyciel języka
niemieckiego w Zespole Szkół w
Jerzykowie.

W dniach 22-26 maja 2016 r. odbyło się w Zespole Szkół w Pobiedziskach międzynarodowe spotkanie grupy projektu Erasmus+
"Kamuflaż I bezpieczeństwo w wirtualnym świecie". Gościliśmy 15 nauczycieli z krajów partnerskich: Portugalii, Cypru, Grecji ,
Turcji i Bułgarii oraz 20 dzieci z Krety (Grecja), Bułgarii i Turcji.
Dzięki gościnności rodziców naszych
uczniów dzieci te miały okazję poznać
życie przeciętnej polskiej rodziny, jej
zwyczaje i tradycje. Nawiązały się nowe
przyjaźnie, które, mamy nadzieję,
przyniosą w niedalekiej przyszłości
owoce w postaci łamania stereotypów,
większej tolerancji dla innych
narodowości, kultur, tradycji, religii,
w i ę k s ze g o z r o z u m i e n i a p o j ę c i a
wielokulturowości, postaw otwartych na
drugiego, innego człowieka. Członkowie
konsorcjum spędzili aktywnie trzy
pracowite dni, uczestnicząc w wykładzie
na temat prawnego aspektu
cyberprzemocy, prowadzonego przez
przedstawiciela Fundacji Kultura Online Waldemara Barana oraz w warsztatach
autorskich światowej sławy profesora
Jacka Pyżalskiego - wybitnego praktyka w
dziedzinie przemocy wśród młodzieży i
cyberprzemocy. Odbyliśmy cykl spotkań
roboczych, podczas których dokonaliśmy
ewaluacji dotychczasowych działań w
ramach projektu i zaplanowaliśmy
następne. Oprócz pracy, znaleźliśmy też
odrobinę czasu na pokazanie gościom

najbliższych okolic: Poznania, Gniezna,
Lednogóry - miejsc, silnie związanych z
początkami polskiej państwowości.
Uwieńczeniem naszego spotkania była
biesiada folklorystyczna z udziałem
zespołu "Wiwaty", podczas której
nauczyciele wraz z uczniami kosztowali

EDUKACJA

POBIEDZISKA

specjały polskiej kuchni oraz uczestniczyli
w warsztatach tańców polskich, tureckich
i greckich. Następne spotkanie w
październiku w Bułgarii.
Koordynator projektu
Magdalena Goc
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Zespół Szkół w Pobiedziskach po raz kolejny był organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego, w tym roku pod hasłem
,,U źródeł chrzcielnych Polski - w 1050 rocznicę chrztu Polski". Wzięły w nim udział po dwie drużyny uczniów z gimnazjów
w Pobiedziskach Letnisku, we Wronczynie, w Jerzykowie i w Pobiedziskach.
Po uroczystym rozpoczęciu, podczas
którego dyrektor Maciej Krzywdziński
powitał gości, zespół muzyczny
odśpiewał pieśń jubileuszową, a
następnie wykłady wygłosili historycy: p.
dr Marek Kozłowski - mówił o czasach
Mieszka I oraz Maurycy Kustraprzedstawił wydarzenia w świetle badań
archeologicznych. Zespoły uczniów z
gimnazjów zaprezentowały tematy
związane z początkami naszej
państwowości. W tym roku szkoły
losowały jeden z następujących
tematów: Mieszko I władcą Polski,
Organizacja państwa pierwszych Piastów,
Początki chrześcijaństwa w państwach
E u ro py Ś ro d ko wo - Ws c h o d n i e j ,
Znaczenie chrystianizacji dla kultury
polskiej i Chrzest Polski - Poznań, Gniezno
czy Ostrów Lednicki?
Jury w składzie: dr Marek Kozłowskiprzewodniczący, M. Żabicka, B. Urban, T.
Kasprzak i M. Kustra oceniło prezentacje
uczniów i przyznało:
I m- zespół z gimnazjum w Jerzykowie,

II m ex aequo - zespoły z gimnazjów we Wronczynie i w Pobiedziskach i III m - zespół z
gimnazjum w Pobiedziskach Letnisku.
Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o czasach Mieszka I. Zwyciężyła
drużyna z Jerzykowa, II m. - uczniowie z Pobiedzisk Letniska, III - z Wronczyna, IV - z
gimnazjum w Pobiedziskach.
Opr. na podst. mat. Beaty Jekel - organizatora konkursu historycznego

WĘGLEWO

W kwietniu bieżącego roku w naszej szkole odbył się XI Gminny Konkurs Piosenki. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań
uczniów szkół podstawowych była piosenka patriotyczna.
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U c z n i o w i e ze w s z y s t k i c h s z kó ł
p o d s t a w o w y c h z t e r e n u g m i ny
Pobiedziska rywalizowali i prezentowali
swoje utwory w dwóch kategoriach
wiekowych. Profesjonalne JURY w
składzie: Halina Benedyk, Małgorzata
Hoff i Hanna Borucka wyróżniło
następujących uczniów:
Kategoria klas I - III
I m. Alicja Kawarska - Wronczyn,
II m. - Maja Szczepańska i III m. - Marianna
Kowalska - uczennice z Jerzykowa.
Wyróżnienia otrzymali:
Zofia Jędroszkowiak - Biskupice, Emilia
Cieśla, Amelia Palacz i Joanna Ziółkowska
- uczennice z Węglewa.
Kategoria klas IV-VI
I m. Aleksander Łepski - Węglewo,
II m. Aleksandra Pastor - Pobiedziska -

Letnisko, III m. Martyna Mikołajczak - Biskupice,
III m. ex aequo - Julia Bartlitz - Pobiedziska.
Wyróżnienia otrzymali: Matylda Walkowiak - Pobiedziska, Katarzyna Potocka Jerzykowo, Marta Osak - Biskupice i Weronika Janiszewska - Wronczyn.
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WRONCZYN

Pan mjr Włodzimierz Bystrzycki, ps.
Dzielny, był członkiem AK i dowódcą
kompanii w oddziale por. Józefa Kurasia
ps. Ogień, z którym w latach 1945- 47
walczył na Podhalu. Brał m. in. udział w
akcji rozbicia więzienia św. Michała w
Krakowie, gdzie przebywali aresztowani
żołnierze AK. Najpierw szykanowany
przez władze PRL-u , później przez wiele
lat zapomniany, mieszkał samotnie i nie
miał komu opowiedzieć niezwykłej
historii swojego życia. Dziś, dzięki
zaangażowaniu i determinacji pana
Tomasza Kasprzaka, nauczyciela historii
we Wronczynie, grupa młodzieży
odwiedza i opiekuje się tym niezwykłym
człowiekiem. Od grudnia 2015 r.
uczniowie systematycznie odwiedzają
pana Włodzimierza. Pomagają w
zwykłych domowych obowiązkach,
porządkują rozległy teren wokół posesji,
ale przede wszystkim słuchają jego
wspomnień . Dla tego dzielnego żołnierza
młodzi ludzie stali się rodziną, na którą
zawsze może liczyć, a co najważniejsze,

dzięki tym spotkaniom odkrywają oni nieco zapomnianą, lecz jakże ważną kartę
historii. Takie zaangażowanie uczniów jest godne podziwu, a oni sami swoją postawą
przekazują nam, że warto pomagać.

EDUKACJA

Taki odzew wśród uczniów Zespołu Szkół we Wronczynie wzbudziła propozycja niesienia pomocy panu mjr. Włodzimierzowi
Bystrzyckiemu, mieszkańcowi naszej gminy , który jest jednym z Żołnierzy Niezłomnych. Niewielu z nas ma świadomość , że żyje
wśród nas człowiek, który całą swoją młodość poświęcił ojczyźnie i walce o jej niepodległość.

W poniedziałek 30 maja br. w hotelu Alexandra odbyło się spotkanie inaugurujące działalność pierwszego w naszej gminie
społecznego biura poselskiego. Jest ono uwieńczeniem kilkuletniej współpracy Bartłomieja Wróblewskiego z mieszkańcami
naszej gminy.
Znakomita frekwencja na otwarciu, w
tym obecność wielu przedstawicieli Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska oraz
Burmistrz Doroty Nowackiej wraz z
zastępcą Zbigniewem Zastrożnym, daje
nadzieję na owocną współpracę w
przyszłości. Dyżury biura będą odbywały
się w Hotelu Alexandra, w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca od godziny 19.00
do 20.00. Biuro to działa z myślą o
wszystkich mieszkańcach naszej gminy, w
którym mogą Państwo skorzystać z
pomocy. Obok udzielania typowych
porad związanych z funkcjonowaniem
Sejmu (procedowanie ustaw, kontrola
organów administracji publicznej i
samorządowej), biuro współpracować
będzie również z działającymi przy

poznańskiej siedzibie B.Wróblewskiego bezpłatnym doradztwem w sprawach
prawnych, dla poszukujących pracy, a także doradztwem w sprawach finansowych i
budowlanych.
Józef Napierała
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WYDARZENIA

24 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się ósma edycja Gali Wolontariatu, podczas której
nagrodzono 57 najbardziej zasłużonych wolontariuszy powiatu poznańskiego. Gala Wolontariatu, to inicjatywa Rady Powiatu,
której wykonanie należy do starosty.
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Organizacje z terenu powiatu
poznańskiego są proszone o
nominowanie osób, które w danym roku
najbardziej zasłużyły się swoimi
działaniami w różnego rodzaju klubach
czy stowarzyszeniach. W tej edycji 54
organizacje zgłosiły swoich
przedstawicieli. Wśród nagrodzonych
znalazło się czterech wolontariuszy z
Gminy Pobiedziska.
Statuetką z tytułem Wolontariusza
powiatu poznańskiego zostali
wyróżnieni:
Janusz Szofiński - wiceprezes
S t o w a r z y s ze n i a n a R ze c z O s ó b
Niepełnosprawnych i Aktywności
Lokalnej DLA CIEBIE. Stowarzyszenie
desygnowało Wiceprezesa za wielkie
zaangażowanie w powstanie Warsztatów
Terapii Zajęciowej - prace organizacyjną i
tą wykonaną własnymi rękoma przy
pracach remontowych oraz za
kompetencje i spokój, jaki wnosi w pracę
zarządu Stowarzyszenia. Marian Błażek,

Zenon Maciejewski oraz Marta Kasprowicz - członkowie Zarządu Towarzystwa
Miłośników Pobiedzisk zostali nominowani przez Towarzystwo w roku obchodów 35lecia działalności organizacji, która dba o zachowanie dziedzictwa historycznego naszej
małej ojczyzny. Galę prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata
Halber.

Zgodnie z naszą przedszkolną tradycją 1 czerwca odbył się Spacer Radości, w którym uczestniczyły wszystkie dzieci, pracownicy,
rodzice oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pobiedzisk.
Ulicami miasta przeszedł zielony
korowód. Byliśmy ubrani na zielono jak
Skrzaty, które żyją w harmonii z naturą,
głosząc przyświecające nam w tym roku
hasło: "Jestem aktywny, twórczy i
działam". Na Rynku miało miejsce
spotkanie z Panią Burmistrz, która złożyła
dzieciom życzenia i poczęstowała
cukierkami. Były też wspólne śpiewy i
tańce oraz wypuszczenie kolorowych
balonów z życzeniami dla dzieci z
pobliskich miast. Bardzo nas ucieszyło,
gdy następnego dnia dostaliśmy maila od
trójki rodzeństwa z Zielonki z informacją,
iż znaleźli nasze balony. Po powrocie do
przedszkola na dzieci czekały upominki i
zabawy. Przeprowadzone były konkursy z
n a g ro d a m i p r ze g o to wa n e p r zez
Towarzystwo Aviva. Natomiast w
godzinach popołudniowych liczne
atrakcje w postaci np. dmuchanych
zamków, zjeżdżalni, gier, malowania

twarzy, waty cukrowej zapewniła firma Agrobex. Mamy nadzieję, że dzień ten zostanie
na długo w pamięci dzieci i chcemy, aby takie radosne chwile trwały przez cały rok.
Justyna Cieśla

Piknik Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie DLA
CIEBIE (wcześniej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej) to już majowa tradycja w
Pobiedziskach .
Poprzez zaproszenie na Piknik Stowarzyszenie
integruje mieszkańców wokół tematu niepełnosprawności.
Wraz z wieloma partnerami, korzystając z gościny Sióstr
Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur, 14
maja zorganizowało w ogrodach klasztornych Piknik
Rodzinny pod hasłem "Bezpiecznie niesiemy pomoc", pod
honorowym patronatem burmistrz Doroty Nowackiej i
Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Stowarzyszenia połączyły siły z pasjonatami tematu
bezpieczeństwa - Martą i Pawłem Antczakami - ratownikami
medycznymi z Grupy Paramed (współorganizatora Pikniku)
oraz zawodowym strażakiem Arturem Walkowiakiem. To z
ich inicjatywy w pikniku wzięli udział: Komenda Miejska
Policji w Poznaniu, Komisariat Policji w Poznaniu, Jednostka
ratowniczo-gaśnicza PSP nr 3 w Poznaniu, OSP Biskupice, OSP
Pobiedziska, OSP GRS Poznań oraz zaproszeni przez
Stowarzyszenie Centrum Sobiesław Zasada i Automobilklub
Wielkopolski.
Wśród gości pikniku nie zabrakło Wielkopolskich
Motocyklistów, którzy ponownie z Rynku w Pobiedziskach w
zwartej grupie ponad stu motocykli wjechali na dziedziniec
klasztoru. Byli również podopieczni z Goślińskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych,
uczennice z Domu Opiekuńczo-Wychowawczego dla
Dziewcząt im. Bł. M. Karłowskiej ss. Pasterek od Opatrzności
Bożej z Poznania, rodzicielstwo zastępcze propagowało
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uzupełnieniem
atrakcji był pokaz Zumby zaprezentowany przez Asia Zumba
Pobiedziska Team oraz występ zespołów Prorock i Zodiak.
Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci. Przedszkole
"Wesołe Skrzaty” zorganizowało animację zabaw, wystąpił
teatr "Z głową w chmurach", były zabawy z clownem, koło
fortuny, a sportowych emocji na trenażerze zapewnił Klub
"Zalew" .
Piknik to także wydarzenie o charakterze charytatywnym. W
tym roku po raz pierwszy organizacja propagująca bieganie i
zdrowy styl życia Pobiedziska Running Team zorganizowała I
Bieg Charytatywny DLA CIEBIE, w którym uczestniczyło 66
biegaczy w dwóch kategoriach: bieg - 10 km, i Nordic Walking
- 5 km.
opr. na podst. mat. Małgorzaty Halber

STOWARZYSZENIA
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W piątkowe popołudnie 6 maja br. w Auli Jana Pawła II w Zespole Szkół w Pobiedziskach zaproszeni goście brali udział w
uroczystościach 35 - lecia Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk. Wśród oficjalnych gości byli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska Dorota Nowacka, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Poznańskiego
Małgorzata Halber.
uświetnił występ artystyczny Szkolnego
Koła Miłośników Pobiedzisk.
Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk z
okazji jubileuszu wydało okolicznościowe
opracowanie o swojej działalności, a
każdy z obecnych na sali gości oprócz
tego otrzymał pamiątkową wpinkę.

STOWARZYSZENIA

Na ręce Prezesa Towarzystwa Miłośników
Pobiedzisk Mariana Błażka goście składali
pamiątkowe listy gratulacyjne, a zasłużeni
członkowie otrzymali z rąk prezesa
podziękowania. Całość wydarzenia, po
oficjalnych słowach podziękowań za
działalność i gratulacji od wielu osób

II Rodzinna Majówka Sołectwa Główna to wydarzenie,
którego atmosfera na długo pozostanie w pamięci. Dla
każdego było coś miłego. Dzieci mogły do woli bawić się i
skakać na dmuchanych zamkach i trampolinie.
Pozostali w cieniu parasoli, przy zapachach i smakach pysznych
domowych wypieków prowadzili długie i serdeczne rozmowy.
Sportowy duch wyzwalał emocje podczas rozgrywek w piłkę
siatkową na niedawno wyremontowanym boisku. Amatorzy
tanecznej zabawy mieli "zumbowe"szaleństwo. I tak przez kilka
godzin sielankowa, rodzinna zabawa trwała podczas majówki.
Gratulacje dla sołtysa za tak sprawnie zorganizowane
spotkanie i za miły nastrój, który każdemu, kto przybył na II
Rodzinną Majówkę Sołectwa Główna udzielał się od samego
początku.
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Marcin Wojcieszak
Foto: Marcin Wojcieszak

Zakończeniem oficjalnych uroczystości
było zaproszenie do zwiedzania
okolicznościowej wystawy.
FOTO: Tomasz Chmielewski,
Marcin Wojcieszak
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W kwietniu odbyła się kolejna edycja międzygminnego
konkursu: "PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW SCENICZNYCH
POBIEDZISKA 2016" do udziału zaproszone zostały dzieci i
młodzież z gmin: Czerniejewo, Kiszkowo, Kostrzyn, Łubowo i
Pobiedziska. W tegorocznym Przeglądzie udział wzięło ponad 70
młodych artystów. Jury w składzie: Marek Cyris aktor, Halina
Benedyk piosenkarka, Andrzej Horbik muzyk, wyłoniło laureatkę
oraz wyróżnionych.
Młodym Talentem Scenicznym Pobiedziska 2016 została Maja
Sobczyńska uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Kostrzynie,
która wykonaniem utworu "Its oh so quiet" zapewniła sobie
zwycięstwo.

Wyróżnienia otrzymali: Nina Bakaj - Kostrzyn S.P.. kl. II "Zakazany owoc"- śpiew, Aleksandra Prentka - Pobiedziska S.P.

kl. IV - "My Way" - gra na trąbce, Julia Michalak - Jerzykowo
Gimn. kl. I - "Takie tango"- śpiew, Agnieszka Bobryk- Pobiedziska.
LO kl. III - "Hurt"- śpiew,
Formacja taneczna "Born to Dance" Pobiedziska -Choreografia
Klaudia Szok-układ taneczny.
Zwyciężczyni oraz wyróżnieni w tegorocznej edycji Młody Talent
Sceniczny wystąpią na dużej scenie podczas Jarmarku
Piastowskiego w dniu 26 czerwca 2016r. o godz. 17.00, plaża przy
j. Biezdruchowo. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Tegoroczne uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 MAJA w
Pobiedziskach rozpoczęła Msza św. za Ojczyznę, która

odprawiona została w kościele pod wezwaniem św. Michała
Archanioła w oprawie muzycznej Chóru "Melodia".
Po mszy poczty sztandarowe prowadzone przez Pobiedziską
Orkiestrę Dętą przemaszerowały na Rynek, gdzie po odegraniu
Hymnu władze naszej gminy złożyły kwiaty pod pomnikami.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Majowy weekend w gminie Pobiedziska rozpoczęły atrakcje festynu we wsi Borowo Młyn. Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z
Sołectwem Borowo Młyn i ROD Rzepicha zorganizował tradycyjne Majowe Biegi Przełajowe oraz festyn z mnóstwem atrakcji dla
dzieci i dorosłych.
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KULTURA

Burmistrz Dorota Nowacka przybliżyła nam moment uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz jej fundamentalne założenia, które nadal
mimo upływu wielu lat warunkują praworządność. Po
zakończeniu części patriotycznej wysłuchaliśmy koncertu
majowego w wykonaniu Pobiedziskiej Orkiestry Dętej. Drugą
część obchodów 3-cio Majowych mieszkańcy spędzili w sposób
aktywny, biorąc udział w dwóch trasach: rowerowej oraz
biegowej - z metą w Zespole Szkół na Letnisku.

Otwarcie sezonu to niebywała gradka dla turystów ponieważ w
tym dniu można Skansen odwiedzać bezpłatnie a przy tym wziąć
udział w atrakcjach przygotowanych przez Pobiedziski Ośrodek
Kultury. W tym roku przygotowano koncerty najmłodszych grup
zespołów działających w Pobiedziskim Ośrodku Kultury. Licznie
zgromadzona widownia uczestniczyła w koncercie
przygotowanym przez Pobiedziską Orkiestrę Dętą, grupę
dziecięcą ZPiT WIWATY, wystąpiły również najmłodsze solistki ze
Studia Piosenki. Tradycyjne otwarcie sezonu turystycznego jest
połączone z otwarciem sezonu artystycznego w Centrum Sztuki
Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu w Skansenie
Miniatur w Pobiedziskach. Tegoroczny sezon zainaugurowało
otwarcie wystawy pt. Work in Progress. Kuratorką wystawy w
tym sezonie jest Ewa Mrozikiewicz. Ponadto dzieci mogły
umalować twarze w bajkowe postacie. Uczestnicy otwarcia
mogli podziwiać prace lokalnych twórców, rękodzielników były
też stoiska z produktami lokalnymi.

6 maja br. w sali widowiskowej Pobiedziskiego Ośrodka Kultury
odbył się Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków POBIEDZISKA 2016, przeznaczony wyłącznie dla solistów.
Wystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym, urodzone po 2008

roku, które przygotowały po jednej piosence w języku polskim, z
repertuaru dziecięcego. Jury w składzie Halina Benedyk i
Małgorzata Pietrzak-Hoff wyłoniło czworo dzieci, które będą
reprezentowały naszą gminę w kolejnych etapach Festiwalu. Są
to: Magdalena Białek - Biskupice, Jakub Cieśla - Węglewo, Helena
Kolińska - Pobiedziska oraz Aleksandra Wilkosz - Stęszewko.

Spektakl "Femina" to spektakl zrobiony przez kobiety, o
kobietach i nie tylko dla kobiet - odbył się w Pobiedziskim
Ośrodku Kultury z okazji Dnia Matki.
Akcja toczy się między jawą a snem, płynnie przechodząca z
jednej rzeczywistości w drugą.
Spektakl jest o marzeniach, lękach - czyli o kosmosie jakim jest
kobieta. Reżyserem i choreografem sztuki jest Wioletta Dadej.
Wykonanie przez Teatr Aby działający w Pobiedziskim Ośrodku
Kultury. Zagrana bardzo profesjonalnie sztuka została
nagrodzona licznymi brawami.

KINO LETNIE W POBIEDZISKACH
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Nieformalna Grupa Działania Rozrusznik, wraz z Fundacją Scena Pobiedziska, oraz Ośrodkiem Kultury zaprasza na Kino Letnie w
Pobiedziskach. Zaplanowano dwa seanse filmowe które odbędą się w dniach 30 czerwca br. (czwartek) oraz 1 lipca br.(piątek) o godzinie
22.00 na rynku w Pobiedziskach.
W pierwszy wieczór widzowie obejrzą komedię "Za jakie grzechy dobry Boże?" Jest to przyjemny, lekki i zarazem bardzo dobry film,
opowiadający o perypetiach małżeństwa wydającego za mąż swoje cztery dorosłe córki. Niewątpliwie jest to idealna propozycja na letni ciepły
wieczór. W piątek wyświetlony zostanie film "Nietykalni". Jest to kilkukrotnie nagradzany komediodramat, opowiadający historię
sparaliżowanego milionera i jego opiekuna - młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Jest to bardzo dobry film,
który każdy powinien obejrzeć.
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27-29 VI br. - Pobiedziski Targ Rękodzieła
i Produktów Regionalnych
Z a p ra s z a m y a r t y s t ó w, t w ó r c ó w
l u d o w y c h , r z e m i e ś l n i k ó w,
stowarzyszenia, fundacje, kluby seniora,
sołectwa, lokalnych przedsiębiorców,
producentów produktów lokalnych oraz
regionalnych, oraz jednostki oświatowe z
terenu Gminy Pobiedziska do udziału w
Pobiedziskim Targu Rękodzieła i
Produktów Regionalnych, który odbędzie

się na Rynku w Pobiedziskach w dniach 27
do 29 czerwca br. w godzinach 17:00 do
21:00 w ramach obchodów Dni Miasta.
Regulamin oraz zgłoszenia na stronie
internetowej
www.ok-pobiedziska.pl
Plener Plastyczny
Pobiedziski Ośrodek Kultury jest
organizatorem pleneru plastycznego "W
zaciszu miejskich uliczek-śladami historii"
dla najzdolniejszej plastycznie młodzieży

gimnazjalnej z terenu naszej gminy.
Plener odbędzie się w dniach 27-29
czerwca 2016 r. pod kierunkiem
wykładowcy Uniwersytetu
A r t y s t y c z n e g o w P o z n a n i u d r.
Włodzimierza Trawińskiego.
Zgłoszenia telefoniczne do dnia 15
czerwca 2016 r. pod nr telefonu: 61 817
72 27 lub 608 256 140 lub e-mail:
instruktorzy @ok.-pobiedziska.pl

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto
nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia
należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

W związku z modernizacją i poszerzeniem
zakresu usług
firma "Auto-Wydech"
w Janikowie/ k. Poznania
poszukuje pracowników na stanowisko
MECHANIK SAMOCHODOWY
Zakres obowiązków:
samodzielne wykonywanie kompleksowych
napraw mechanicznych pojazdów,
spawanie/montaż układów wydechowych
Nasze oczekiwania:
wykształcenie zawodowe lub średnie
techniczne w zakresie budowy i naprawy
pojazdów,
mile widziane uprawnienia do spawania MIG
oraz gazowego (autogen),
doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku,
umiejętność pracy w zespole,
bardzo dobra organizacja pracy własnej.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie
osobiste lub przesłanie listu motywacyjnego i
CV wraz z własnoręcznie podpisanym przez
kandydata oświadczeniem
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926) na adres:
F.U.H. "Auto-Wydech"
Kazimierz Wąsiak

powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma
tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w
skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa i wskazać, z czego wywodzi ten tytuł
prawny (umowa dzierżawy lub wieczystego
użytkowania, lub dożywotniego użytkowania,
lub użyczenia albo została wydana decyzja o

Janikowo ul. Gnieźnieńska 1 B
62-006 Kobylnica
lub drogą elektroniczną na adres:
kaziu.wasiak@o2.pl
Kontakt telefoniczny:
61 8780-008; 601 148 450

***

Stowarzyszenie zatrudni instruktora terapii
zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Pobiedziskach.
Wymagane przygotowanie zawodowe wykształcenie średnie kierunkowe - terapia
zajęciowa lub wyższe kierunkowe lub
pokrewne np. pedagogika specjalna,
zainteresowania kulinarne i ogrodnicze.
Wskazane doświadczenie w pracy z
niepełnosprawnymi intelektualnie.
Zadania:
prowadzenie zajęć terapii zajęciowej z
osobami niepełnosprawnymi w pracowni
gospodarstwa domowego,
Umowa o pracę na zastępstwo, praca od
zaraz.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia
osobiście w siedzibie stowarzyszenia Pobiedziska, Mieszka I/5, telefonicznie - 61
8154 488 - od pon do pt,
w godz. 8-14,
e-mailowo: wtz.pobiedziska@gmail.com

przekazaniu gruntu w trwały zarząd). Płatności
będą przysługiwały również rolnikom, którzy
posiadają te grunty na podstawie innego
tytułu prawnego. Oświadczenie można pobrać
ze strony internetowej www.arimr.gov.pl lub w
siedzibie UMiG Pobiedziska (pok. 224) lub w
biurze WODR w Pobiedziskach przy ul.
Powstańców Wlkp. 28.

Domino Polska Sp. z o.o. w chwili obecnej
dla swojego klienta w Bugaju/ koło
Pobiedzisk pilnie poszukuje pracowników na
stanowisko: - magazynier / monter.
Nie wymagane są uprawnienia do obsługi
wózka widłowego. Praca od zaraz, na jedną
zmianę (8.00 - 16.00),
od poniedziałku do piątku.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
nadsyłania CV na adres:
wroclaw@dominopolska.pl

***

OGŁOSZENIA / KULTURA

Uwaga rolnicy dzierżawiący grunty należące
do Agencji Nieruchomości Rolnych!
Od 2016 roku rolnik, który ubiega się o
płatności bezpośrednie do gruntów
wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31
sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura

W ramach umowy o pracę szkolimy na operatorów
CV proszę składać na adres mailowy: rekrutacja@altom.pl
lub bezpośrednio w siedzibie firmy:
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Na terenie boiska Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku 21 maja odbył się Pierwszy Pobiedziski Festiwal Psów. Głównym
organizatorem imprezy i pomysłodawcą była Rada Osiedla Letnisko Leśne, a współorganizatorami O S i R oraz Zespół Szkół w
Pobiedziskach Letnisku. Festiwal odbywał się po raz pierwszy i zgromadził sporą grupę miłośników psów. Konkursy, bogate
nagrody od sponsorów zachęcały do czynnego uczestniczenia w imprezie.
Na festiwalu gościliśmy przedstawicieli
schroniska dla zwierząt w Skałowie,
którzy prezentowali zdjęcia psów
oczekujących na nowego właściciela.
Konkurs na najpiękniejsze psiaki ( rasowe
i wielorazowe) był zwieńczeniem
festiwalu. W kategorii psów rasowych
wygrała czarna pudelka Angel, a w
kategorii wielorasowych psów pierwsze
miejsce zajęła dwuletnia Tola z pola.
Oficjalne wręczenie pucharów
burmistrza nastąpi w czerwcu w
Pobiedziskach podczas Dni Pobiedzisk.

Pobiedziski Klub Karate Raven po raz pierwszy był organizatorem zawodów z cyklu Liga Karate, w których uczestniczyło 130
zawodników z 15 klubów. Raven Pobiedziska reprezentowała 30 osobowa ekipa z sekcji działających w Pobiedziskach oraz we
Wronczynie. Nasi zawodnicy znakomicie spisali się zdobywając 16 miejsc medalowych: 2 złote, 4 srebrne, oraz 10 brązowych.
Dzięki temu w klasyfikacji generalnej zajęliśmy pierwsze miejsce.
Złote medale zdobyli: Patrycja Pancer w
kumite ingywidualnym, Jan Brończyk w
kihon, srebrne medale zdobyli: Adam
Cebulski w kumite, Zofia Pacek w Kumite,
Jakub Norbeczak kihon początkujący,
Małgorzata Chudy kichon, brązowe
medale zdobyli: Jan Brończyk kata
indy widualne, Zofia Pacek kata
indywidualne, Julia Mrówczyńska kata
indywidualne, Kacper Hadyński kumite,
Jakub Bortkiweicz kumite, Jakub Pacyk
kumite, Julia Mrówczyńska kumite, Filip
Graffunder kihon, Jilia Krąkowska kihon.
W lidze wystartowali również nasi
najmłodsi podopieczni na co dzień
trenujący w przedszkolu, którzy
rywalizowali w konkurencji kihon
podstawowy. Każdy z uczestników
otrzymał drobne słodkie upominki i
dyplomy pamiątkowe.
Dalsze sukcesy.
Na III turnieju ligowym w Nekli, w
których brało udział 120 zawodników,
siódemka karateków z Wronczyna
reprezentująca Pobiedziski Klub Karate
Shotokan Raven , pod trenerską opieką
Mateusza Mizery zdobyła wiele medali: 1
miejsce w konkurencji Kihon zajął Fabian
Klawiter, 3m Zofia Godek i Oliwia

Dudzińska, 2 m Kacper Włodarczyk , który
zdobył również 3 m. w konkurencji
Kumite .
Dobre starty zaliczyli również: Karol
Raszewski, Mateusz Snoch oraz Jerzy
Kasprzak.
Natomiast w maju w Mosinie rozgrywane
były Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych w Karate
WKF. Na matach, do walk o mistrzostwo
stanęło około 600 zawodników.

SPORT

Opr. na podst.mat.
Aleksandry Mazurek

Reprezentujący gminę Pobiedziska
karatecy z Zespołu Szkół we Wronczynie
przygotowani przez M. Mizerę kolejny raz
wywalczyli medalowe pozycje: Fabian
Klawiter i Kacper Włodarczyk wywalczyli
brązowe medale w konkurencji kihon
oraz Kumite, a Mateusz Snoch brązowy
medal w konkurencji Kihon.
Źródło informacji:
Mateusz Mizera

25

czerwiec 2016

WAŻNE TELEFONY

Najpiękniejszy miesiąc w roku przyniósł naszemu stowarzyszeniu wiele ciekawych wyzwań
dostarczając mnóstwo nowych wrażeń i doświadczeń. Wystartowaliśmy w biegach: Konstytucji
Trzeciego Maja, XXV Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego w Bydgoszczy, Wings for Life, I Bieg
Charytatywny DLA CIEBIE w Pobiedziskach, Runmageddon, 15 PZU Cracovia Maraton, Triatlon
Lubasz, VII Bieg Czerniejewski.

Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000
Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625

OGŁOSZENIA

Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”

A oto relacja z XLPL Ekiden-czyli jak cyfra cztery
"sponsoruje" nam dzień…
22 maja to był dla naszego stowarzyszenia
dzień wyzwania i pracy zespołowej.
Wystartowaliśmy w sztafecie maratońskiej,
wystawiając dwie sześcioosobowe drużyny damską i męską. Nasi biegacze mieli do
pokonania: 9795 m, 10800m, 3x 5400 m.
Chłód jeziora Maltańskiego przegrał w walce z
niemal trzydziestostopniowym upałem, zatem
warunki były bardzo wymagające. Nasze
drużyny w składzie: Dagmara Wąsowska,
Patrycja Talar, Katarzyna Wyrwał-Soliwoda,
Agata Otuszewska, Agata Masternak,
Aleksandra Stępka oraz Marcin Matuszczak,
Dominik Świtała, Paweł Skarbiński, Robert
Wciórka, Piotr Wąsowski, Paweł Stępka
bawiły się jak zwykle doskonale, a Panie
bardzo dobitnie przekonały się, jak smakuje
miejsce tuż za podium, przegrywając o
zaledwie cztery sekundy z trzecią damską
drużyną...

Pokazaliśmy jednak, że siła tkwi w
zespole - Panie ukończyły sztafetę z czasem
3:22:34, Panowie 3:38:24. Za rok trzeba
podnieść rękawicę i stanąć na podium! Z
naszego stowarzyszenia, w biegu wzięli
również udział: Agnieszka Gilwatowska,
Bartosz Gilwatowski i Maciej Chojnacki serdecznie gratulujemy!
Szanowni Mieszkańcy! Korzystając z okazji,
chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej
biegowej przygody. Jeśli już biegacieprzyjdźcie na nasze cotygodniowe wspólne
treningi. Jeśli nie- ruszamy z programem dla
początkujących! O szczegółach przeczytacie
Państwo na naszej stronie na Facebook`u:
www.facebook.com/Pobiedziska.Running.Team

To jest prostsze niż myślicie- wystarczy tylko
założyć buty i wyjść z domu… :
Opr. na podst.mat. Dagmary Wąsowskiej

tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum”
w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków
Nadrożno
tel. 515 062 829
Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji
w Pobiedziskach
tel. 61 84 13 040
kom. 784-112-067
Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska miasto do trasy K5
sierż. Tomasz Szulc

tel. 519 064 539 (tomasz.szulc@po.policja.gov.pl)

Dzielnicowy - Rejon nr 2
Pobiedziska-Letnisko oraz północna część m.Pobiedziska
od trasy K-5 tj: ul.Goślińska, Kiszkowska, Główna i przyległe
sierż. Tomasz Kłys

tel. 786 936 068 (tomasz.klys@po.policja.gov.pl)

Dzielnicowy - Rejon nr 3

www.pobiedziska.pl

/GminaPobiedziska

umig@pobiedziska.pl
promocja@pobiedziska.pl

/GminaPobiedziska

miejscowości na północ od trasy K-5: Kerzykowo, Barcinek,
Bugaj, Tuczno, Stęszewko, Bednary, Wronczyn, Krześlice,
Główna, Główienka, Borowo Młyn,
Gorzkie Pole,Kołata, Kołatka, Złotniczki, Nadrożno, Jerzyn,
Wronczynek, Pruszewiec,Pomarzanowice
mł. asp. Piotr Pawlak.

tel. 786 936 069 (piotr.pawlak@po.policja.gov.pl)

Dzielnicowy - Rejon nr 4
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miejscowości na południe od trasy K-5: Biskupice,
Jankowo, Góra, Promno, Wagowo,
Gołuń, Kociałkowa Górka, Polska Wieś,
Uzarzewo Huby,Wójtostwo, Kocanowo, Zbierkowo,
Nowa Górka,Stara Górka, Promno Stacja, Borówko,
Bociniec, Czachurki
mł. asp. Wiesław Wrona
tel. 519 064 540 (wieslaw.wrona@po.policja.gov.pl)

Wypadki uliczne, zawały serca i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta -całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
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Zorganizowane po raz pierwszy mistrzostwa właśnie się zakończyły.
Jednak z całą pewnością będą jeszcze na naszym obiekcie
organizowane. Zapraszamy za rok - zapewnia Wiktor Zienkiewicz
kierownik basenu i instruktor, organizator zawodów.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
5-7 lat dziewczęta: I m. Amelia Popiel,
II m. Hanna Wróblewska,
III miejsce Zuzia Mencelewicz
5-7 lat chłopcy: I m. Mateusz Snoch, II m. Eryk Sarlczuk, III m.
Mateusz Stelmaszak
8-11 lat dziewczęta: I m. Amelia Raszewska, II m. Małgorzata
Lisowska, III m. Barbara Kawczyńska
8-11 lat chłopcy: I m. Maciej Lisowski,
II m. Michał Górecki, III m. Maksymilian Sobecki.
Opracowanie: Marcin Wojcieszak
Foto: Wiktor Zienkiewicz - Maciejowa Chata

W tym roku w mistrzowskiej formie jest Patrycja Talar.
Wystartowała w silnie obsadzonym biegu w czeskim Stracov,
zdobywając 3 miejsce. Wygrała również kategorię kobiet w
zawodach zorganizowanych przez firmę Agrobex w Pobiedziskach
oraz w biegu Uniwersytetu Ekonomicznego "Ekonomiczna Piątka" w
Poznaniu.
Zwyciężyła też w biegu na 10 km we Wrześni, ustanawiając rekord
życiowy 35 min. 49 s. Triumfowała w półmaratonie z Mogilna do
Trzemeszna, a w Biegu Szpota na 10 km. 8 maja w Swarzędzu zajęła 2
miejsce .
W wiosennym sezonie Edward Gołębiewski w marcu wywalczył w
Toruniu 2 miejsce w chodzie sportowym na 3 km, zdobywając tytuł
Halowego Wicemistrza Polski. W Trzemesznie na półmaratonie
wywalczył 3 miejsce, a w Biegu Szpota premiowaną lokatę w swojej
kategorii wiekowej.
Tekst: Edward Gołębiewski
Foto: Roman Talar

SPORT

28 maja na basenie w Złotniczkach rozegrane zostały I Otwarte
Mistrzostwa w Pływaniu Gminy Pobiedziska dzieci w wieku 5-11 lat.
W walce o zwycięstwo wystartowało 25 dzieci ze szkół z gminy
Pobiedziska.

W IX Półmaratonie Poznańskim, który zaliczany jest do
największych w Polsce, nie zabrakło przedstawicieli Ogniska TKKF
"Płomień". Z gminy Pobiedziska półmaraton ukończyło około 50
osób. Jedyne premiowane miejsce zajął Edward Gołębiewski
zdobywając 2 miejsce w kategorii wiekowej z czasem 1:38.

Pamiętające niejednokrotnie czasy minionej epoki, mające po
kilkadziesiąt lat samochody produkowane kiedyś pod znakiem FSO, w
przedostatni weekend gościły w gminie Pobiedziska na XXVIII
Ogólnopolskim Zlocie. Za każdym razem takie wydarzenie wywołuje
emocje wśród widzów, publiczności. Nie zabrakło i teraz takich odczuć,
bo czyż nie zadrży w każdym nuta podziwu i szacunku dla samochodu
wyprodukowanego w 1968 roku?
Na Ogólnopolski Zlot do gminy Pobiedziska przyjechało blisko 60
samochodów z najdalszych zakątków kraju. Królowały Polonezy, Duże
Fiaty, w różnych wariantach, kolorystyce, długości, wyposażeniu,
utrzymaniu. Oryginalny radiowóz milicyjny z Łodzi, czy też Polonez,
którego przyprowadził na zlot mieszkaniec Białegostoku. Lecz nie lada
wyczynem był przyjazd uczestnika, który mieszkając na stałe w
Luxemburgu przywiózł swojego Dużego Fiata na lawecie. Tylko po to by
być i bawić się na zlocie.
W piątkowy wieczór w bazie zlotu w Stęszewku uczestników przywitała
Burmistrz Dorota Nowacka. W niedzielę specjalnie dla mieszkańców

zorganizowana została parada i pokaz na targowisku. Młodzi i starsi nieco
wiekiem, pamiętający czasy, kiedy te samochody normalnie jeździły po
drogach, jak i ci, którzy znają je jedynie ze zdjęć, podziwiali ich urok. Oby
trwał jak najdłużej i abyśmy mogli kolejny raz, w przyszłych latach
podziwiać blask dawnej motoryzacji na pobiedziskiej ziemi.
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Tegoroczny maturzysta, mieszkaniec
Pobiedzisk i zakochany w piłce nożnej Jan Paczyński - to piłkarz Warty Poznań.
To także reprezentant Polski w piłce
nożnej niesłyszących. Spotykamy się
wieczorem, pod wierzbą na
pobiedziskim rynku. Dlaczego
wieczorem?
Jan Paczyński: Treningi i zajęcia sportowe
zajmują sporo czasu. Dzisiaj akurat było
ich więcej niż zazwyczaj.
Biuletyn Pobiedziski: Od kiedy jest w
Tobie ta fascynacja piłka nożną?
JP: Od najmłodszych lat chodziłem z tatą
na treningi i mecze Huraganu. Piłka nożna
stała się częścią mojego życia, częścią
mnie. Naturalną koleją rzeczy było
założenie koszulki Huraganu i gra na
boisku przy Kiszkowskiej.
Jednak w pewnym momencie zdjąłeś
koszulkę Huraganu i założyłeś…?
Założyłem koszulkę Lecha Poznań, bo
szkołę średnią zacząłem w Poznaniu. I
była to szkoła sportowa Lecha Poznań.
Tam jednak nie wszystko potoczyło się
tak, jak tego pragnąłem.
I kolejny raz zmieniłeś barwy, tym razem
na…?
Zielone. Postanowiłem, że spróbuję pójść
na testy w innym klubie. Wybór padł na
Wartę Poznań. Udało się, wypadłem na
nich bardzo dobrze i teraz spełniam już
powoli swoje marzenia. Jestem
napastnikiem, a gra w piłkę pomaga mi w
życiu i daje wielką motywację do
działania.
Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Jesteś na
tyle młody, że zapewne masz wielkie
marzenia?

Bardzo chciałbym grać w zagranicznym
klubie piłkarskim. Będę do tego dążył, bo
to jest moje ogromne marzenie. Móc
rozwijać się za granicą, gdzie klub
piłkarski jest godziwie finansowany i
przed piłkarzami są naprawdę
nieograniczone możliwości. Wszystko
zależy tylko od nich. A ja nie chcę
zmarnować swojej szansy i chce
próbować osiągać to wszystko czego
pragnę. Nie zmarnuję możliwości jakie
stoją przede mną.
2016 rok to dobry dla Ciebie okres:
zdałeś egzamin na prawo jazdy,
zadebiutowałeś w Warcie i napisałeś zapewne celująco - maturę. A co z dalszą
nauką?
Jednym z kolejnych moich marzeń to
roz p o c zę c i e n a u k i n a A ka d e m i i
Wychowania Fizycznego. Mam nadzieję,

Zapraszają w dniu 2 lipca 2016 r. do udziału w X Biegu
Rekreacyjno-Pielgrzymkowym
na trasie Uzarzewo - Pobiedziska
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12.30 - 13.00 - rejestracja uczestników w Zespole Szkół w
Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23
13.13 - wyjazd autokarem do Uzarzewa
13.45 - rozgrzewka na placu przy Parafii p. w. św. Michała
Archanioła w Uzarzewie
14.00 - start uczestników biegu
ok.16.00 - zakończenie biegu - rynek w Pobiedziskach

że wyniki napisanego egzaminu
maturalnego pozwolą na to. Chcę już ze
sportem, w każdej postaci związać swoje
życie. Studia na AWF byłyby kolejnym
krokiem, by to spełniać.
Studia na AWF w Poznaniu, wyjazd czego Tobie z całego serca życzę - do
zagranicznego klubu piłkarskiego.
Mieszkasz teraz w Pobiedziskach, i
zamierzasz tak na zawsze je opuścić?
Nie, ja tu jeszcze z całą pewnością wrócę.
Może po wielu latach, ale zobaczymy, czy
nie założę ponownie koszulki Huraganu
już jako trener? Bardzo bym tego chciał.
Życzymy spełnienia wszystkich Twoich
marzeń i wytrwałości, która już teraz w
Tobie jest ogromna.
Rozmawiał
Marcin Wojcieszak

Zgłoszenia:
Mieczysław Waligórski - tel. 508 589 669
Edward Gołębiewski - tel. 694 191 244
Uwaga: uczestnicy rowerzyści proszeni są o przybycie i
zarejestrowanie się bezpośrednio na starcie w Uzarzewie o
godz. 13.45.

czerwiec 2016

SPORT

W dniach 1-3 maja na hipodromie w Iwnie odbywała się 44 edycja Błękitnej Wstęgi Wielkopolski będąca jednocześnie
Memoriałem Henryka Helaka. W trakcie imprezy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w skokach przez
przeszkody, w których wiele sukcesów odniosły zawodniczki trenujące w klubie KJ Ranczo Kołata.
W najważniejszym dniu finałów
O t w a r t y c h M i s t r zo s t w Po w i a t u
Poznańskiego - Agata Kamińska na kucu
Pasjonata Parys zajęła 1 miejsce w grupie
B (kuce do 130), a także 3 miejsce w
konkursie 105 cm na kucu Finisz. To już
ko l e j n e w y g ra n e z a w o d y ra n g i
ogólnopolskiej Agaty w tym roku,
obecnie jest liderką rankingu Polskiego
Związku Jeździeckiego w grupie B oraz
o t r z y m a ł a p o w o ł a n i e d o Ka d r y
Narodowej. Angelina Piotrowska
dwukrotnie pokonała parkur klasy L
(100cm) z oceną stylu umożliwiającą
zdobycie III licencji jeździeckiej.
W kolejnym dniu na koniu Akart po
bezbłędnym przejeździe zajęła ex aequo
1 miejsce. W zawodach uczestniczyła
także najmłodsza zawodniczka klubuJulia Ganowska, która po dwóch dniach
bezbłędnych przejazdów zajęła trzecią
l o k a t ę w f i n a ł o w y m ko n k u r s i e
pocieszenia.

Starty i treningi zawodniczek były współfinansowane przez Gminę Pobiedziska w
ramach projektu "Sportowa Kołata".
Tekst: Sylwia Kamińska
FOTO: Weronika Zablocka, Aleksandra Walas, Julia Markiewicz, Sylwia Kamińska

Za nami pierwszy w tym roku turniej ogólnopolski, w dniach 21-23 maja na kortach OSiR Pobiedziska najlepsi juniorzy z całej
Polski walczyli o "Słodki Puchar pana Jacka Grzeczki". Zawody otworzyła sekretarz gminy Pobiedziska - Iwona Tomaszewska, a
każdy uczestnik mógł skosztować wyśmienitego tortu w kształcie kortu z Cukierni pana Jacka Grzeczki, sponsora turnieju.
W turnieju wzięło udział blisko 40
zawodników z całej Polski. Zwycięzcy,
wśród dziewcząt: Paulina Bednarczyk
(WTT Wejherowo), chłopcy: Michał
Skonieczny (SKT Centrum Bydgoszcz).
Nasi zawodnicy (PKT) najwyższe lokaty
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zajęli w grach podwójnych. Marysia
Bujakiewicz i Marianka Milecka oraz
Krystian Łakomy i Kacper Górecki byli
odpowiednio na III miejscach.
Pobiedziski Klub Tenisowy oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji zapraszają na kolejne

turnieje w Pobiedziskach, przed nami
jeszcze 2 turnieje rangi ogólnopolskiej, 2
o mistrzostwo Wielkopolski (kadeci i
juniorzy) oraz kilka rangi
kwalifikacyjnych. Dokładny plan
turniejów na pkt.lubietenis.pl

od 24 czerwca do 3 lipca

POBIEDZISK

2016

dni

PLAŻA PRZY JEZIORZE BIEZDRUCHOWO
PIĄTEK 24.06.2016.
16:00
16:30
17:30
18:00

Spływ kajakowy „Przygoda z tatą”,
Jubileuszowa uroczysta Msza Święta w kościele św. Michała,
Kolorowy korowód, przemarsz z Rynku nad jez. Biezdruchowo,
Otwarcie Jarmarku Piastowskiego przez Burmistrz Miasta
i Gminy Pobiedziska,
Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru
18:10
- FOLK FUN KIDS,
KONCERT kapeli z Bawarii - ROHRDORFER - TANZLMUSE,
21:00
Widowisko teatralne „Sny Mojego Miasta”
22:00
w reż. Łucji Kapcińskiej i Natalii Bartlitz - Skibińskiej,
oprawa muzyczna: Maciej Kucharski, wykonanie:
uczniowie ZS w Pobiedziskach,
23:00-24:00 Widowisko Nocy Świętojańskiej - w wykonaniu ZPiT
Wiwaty z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.

PLAŻA PRZY JEZIORZE BIEZDRUCHOWO
SOBOTA 25.06.2016.
6:30

10:00-16:00
11:00
11:00
11:00
16:00

15:00-17:00
16:30
16:15
16:45
17:00-17:30
18:00
19:00
20:15
21:00-24:00

ZAWODY SPINNINGOWE o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Pobiedziska - rozpoczęcie zawodów wędkarskich
nad j.Biezdruchowo,
Dziecięcy Turniej Kajak Polo z UKS Zalew,
Promocja książki „Z dziadkiem przez Pobiedziska”,
Zakończenie spływu kajakowego „Przygoda z tatą”,
„Piastowskie Orliki” - turniej piłkarski kat. Orlik,
Otwarte Mistrzostwa Gminy Pobiedziska w kajakach
turystycznych 2-osobowych o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska,
Średniowieczny Turniej Sołectw,
Wyścigi kajakarskie Sołectw,
Mistrzostwa Zakładów Pracy w kajakarstwie turystycznym,
Wyścigi w kajakach klasycznych o koronę K. Odnowiciela,
Uroczystość 20-lecia UKS Zalew Jerzykowo - wręczenie
medali i pucharów,
Koncert zespołu POWER HORSE,
Gwiazda wieczoru Koncert zespołu PIERSI,
Gala Sportu oraz Nagrody Burmistrza za najlepsze
osiągnięcia w nauce,
Dyskoteka z DJ DAN VAN BEAT.
ATRAKCJE DODATKOWE: pokazy ratownictwa medycznego - pomiar
cukru i ciśnienia, gastronomia,wesołe miasteczko: Karuzela Ławka,
Zjeżdżalnia Disneyland, Kule wodne, Aqua zorbing, Autodrom, Karuzela
dziecięca podłogowa, Eurobungee, Zamek strachu, Baby TIR, Zjeżdżalnia
Dżungla, Małpi Gaj. Jarmark poprowadzi znany dziennikarz Radia Merkury Andrzej Ogórkiewicz.

PLAŻA PRZY JEZIORZE BIEZDRUCHOWO
NIEDZIELA 26.06.2016.

12:00
12:00
14:00
15:00
15:15

15:45

16:00
16:40

17:00

18:00

18:40
19:00
19:10
19:50

Turniej piłki plażowej,
Amatorski turniej piłki nożnej na Orliku,
Kuwaka Wake Cup - pokazy,
Oficjalne otwarcie kąpieliska z Maciejową Chatą,
OSADA RYCERSKA (I część) - obozowisko z czasów monarchii
piastowskiej (pokaz walk, rzemiosł, konkursów rycerskich, gier
i zabaw średniowiecznych),
POKAZY HYDRO-ODRZUTOWE w wykonaniu czołowych
europejskich Flyboardzistów (dla zainteresowanych istnieje
możliwość skorzystania z lekcji latania na wodzie),
Koncert Pobiedziskiej Orkiestry Dętej z Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury,
OSADA RYCERSKA (II część)- obozowisko z czasów monarchii
piastowskiej (pokaz walk, rzemiosł, konkursów rycerskich, gier
i zabaw średniowiecznych),
Koncert Młodych Artystów z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury,
wystąpią m.in.: Studio Piosenki pod opieką Haliny Benedyk,
„Młody Talent Sceniczny - Pobiedziska 2015" - występy
laureatów konkursu,
OSADA RYCERSKA (III część) - obozowisko z czasów monarchii
piastowskiej (pokaz walk, rzemiosł, konkursów rycerskich, gier
i zabaw średniowiecznych),
POKAZY HYDRO-ODRZUTOWE w wykonaniu czołowych
europejskich Flyboardzistów,
Koncert zespołu MADAME BUTTERFLY,
Siłowanie na rękę o tytuł Siłacza Pobiedzisk i beczkę piwa,
Wręczenie nagród przez Burmistrz wędkarzom, Siłacz Pobiedzisk...

KONCERTY WIECZORU:
VIDEO

20:00

Koncert zespołu
- zwycięzca Eska Music Awards
- najlepszy zespół roku 2015,

21:15

Koncert zespołu
- najbardziej rozpoznawalny niemiecki zespół EURODANCE
lat 90-tych.

22:15

POKAZY HYDRO - ODRZUTOWE - nocne latanie przy
użyciu ledowego kostiumu w wykonaniu czołowych
europejskich Flyboardzistów,

22:30

Koncert zespołu

FUN FACTORY

JURAD ( disco polo)

ATRAKCJE DODATKOWE: pokazy ratownictwa medycznego - pomiar
cukru i ciśnienia, gastronomia,wesołe miasteczko: Karuzela Ławka,
Zjeżdżalnia Disneyland, Kule wodne, Aqua zorbing, Autodrom, Karuzela
dziecięca podłogowa, Eurobungee, Zamek strachu, Baby TIR, Zjeżdżalnia
Dżungla, Małpi Gaj. Jarmark poprowadzi znany dziennikarz Radia
Merkury Andrzej Ogórkiewicz.

RYNEK
PONIEDZIAŁEK 27.06.2016.
14:00

15:00-19:00
17:00-21:00
18:00
19:00
21:00

Otwarcie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej
przy Starym Rynku w Poznaniu w Skansenie Miniatur
w Pobiedziskach, wystawa prac T.Panpom,
wystawę można oglądać do 22.07.2016,
kuratorka: Ewa Mrozikiewicz,
„W zaciszu miejskich uliczek - śladami historii”
- plener plastyczny,
Targ Rękodzieła i Produktów Regionalnych,
„Kabarecik Horrorek” przedstawi bajki dla dzieci
w wykonaniu grupy Literackie Pobiedziska,
Koncert wszystkich grup Zespołu Pieśni i Tańca
„Wiwaty”,
„Żyję jak chcę” - autorski koncert Ewy Czajki.

RYNEK
WTOREK 28.06.2016.
15:00-19:00
17:00-21:00
19:00
21:00

„W zaciszu miejskich uliczek” - plener plastyczny,
Targ Rękodzieła i Produktów Regionalnych,
Koncert Pobiedziskiej Orkiestry Dętej,
Występ wokalny Marii Pilarczyk,
Spektakl historyczny z projektu Millenium +.

RYNEK
ŚRODA 29.06.2016.
15:00-19:00
17:00-21:00
19:00
20:00
22:00

„W zaciszu miejskich uliczek” - plener plastyczny,
Targ Rękodzieła i Produktów Regionalnych,
Koncert Studia Piosenki,
Koncert Pobiedziskiej Akademii Gitary,
Film niemy „Bartek zwycięzca” nakręcony w Poznaniu
w 1923 r. oparty na noweli H.Sienkiewicza pod tym
samym tytułem. Muzykę do filmu zagra Waldemar
Rychły z zespołem Kwartet Jogi.

CZWARTEK 30.06.2016.
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
22:00

Turniej streetball - boiska przy ul.Różanej,
Pokaz i warsztaty na skateparku; deskorolka, rolki, BMX,
Street workout,
Breakdance battle,
Koncert hip-hop - Rynek,
Kino Letnie „Za jakie grzechy dobry Boże”
- reż. Philippe Chauveron - Rynek.

RYNEK
PIĄTEK 01.07.2016.
NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH
15:00
15:00
16:00
18:00
21:00
19:00

20:00
22:00

Gra miejska QUEST
Promocja książki „Z dziadkiem przez Pobiedziska”,
Spacer przez Pobiedziska z historią w tle,
Koncert w Węglewie - Chór Gospel,
Koncert w Rejowcu,
Spektakle: ”Mrówcza praca”, „Huśtawka” oraz
„Rytm życia” w wykonaniu TEATRU TAŃCA z
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury - Rynek,
Muzyka Filmowa „Od Mieczysława do Czesława”
w wykonaniu zespołu Macieja Kucharskiego,
Kino Letnie film „Nietykalni” reż. Olivier Nakache,
Eric Toledano - Rynek.

PLAŻA PRZY JEZ. BIEZDRUCHOWO
SOBOTA 02.07.2016.
16:00-21:00
13:00
18:00-21:00

Dmuchany plac zabaw na Orliku,
Kuwaka Wake Cup,
ZLOT FANÓW ZUMBY - stadion.

NIEDZIELA 03.07.2016.
Biegi rodzinne nad jeziorem Biezdruchowo,
Rodzinny festyn rekreacyjny w Pomarzanowicach.

SPONSORZY:

ORGANIZATORZY:

11:00
16:00

Rolchem
..
KUHN

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy
w Pobiedziskach

..

Barbara Kuhn

