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Kilkanaście dni temu została podpisana umowa, w ramach której jest przygotowanie dokumentacji projektowej i koncepcyjnej,
dotyczącej bardzo istotnych inwestycji w rejonie Jeziora Biezdruchowo.

.
.

rowerowo-pieszymi,
. pomostu,
budynku użyteczności publicznej, w . parkingi i mała architektura krajobrazu.

.
..

którym znajdą miejsce:
- pomieszczenia klubu kajakowego,
- klub fitness z siłownią,
-lokal gastronomiczny z tarasem
widokowym,
plac zabaw dla dzieci,
boisko do siatkówki plażowej,
zagospodarowanie terenu ze ścieżkami

Już teraz można zobaczyć, jak za jakiś
czas będzie wyglądało kąpielisko,
pomost i infrastruktura nad jeziorem
Biezdruchowo. Prezentujemy Państwu
wizualizacje projektów
http://www.pobiedziska.pl/zmianynad-jeziorem-biezdruchowo/

VIII OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY
PIKNIK EKOLOGICZNY - POBIEDZISKA 2016
W "VIII Ogólnopolskim Edukacyjnym Pikniku Ekologicznym - Pobiedziska 2016" pod hasłem: „Gospodarka wodna i ściekowa, ze
szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych dla projektów kanalizacyjnych”, wzięło udział 14 drużyn, reprezentujących
gimnazja z całej Polski (Buk, Stęszew, Łubowo, Kiszkowo, Mieścisko, Skoki, Wronczyn, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko,
Jerzykowo, Kołaczkowo, Swarzędz, Łaziska Górne, Strykowo). Piknik dofinasowany został z Unii Europejskiej - Funduszu
Spójności, Programu Infrastruktury i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podobnie jak w ubiegłych latach imprezę
wraz z Gminą Pobiedziska organizował
Z e s p ó ł Pa r kó w K ra j o b ra zo w y c h
Województwa Wielkopolskiego, Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z
o.o, AQUANET S.A., Związek
Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz
Związki Międzygminne: "Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej",
"Schronisko dla Zwierząt w Skałowie" i
Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Poznaniu. Honorowy patronat nad
piknikiem objął Marszałek Województwa
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Wśród zleconych w ramach umowy prac
p r o j e k t o w y c h i ko n c e p c y j n y c h
przewidziane są m.in.:
rozbiórka istniejącego pomostu,
budowa kompleksu stałych pomostów
rekreacyjnych z wygrodzonym basenem i
kąpieliskiem (nowy pomost o wymiarach
70 m x 50 m, o powierzchni ok. 1200 m2 ),
pomost dla kajakarzy,
zagospodarowanie terenu wokół
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WYDARZENIA

Wielkopolskiego - Marek Woźniak,
patronat naukowy - Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab.
G r ze go r z S k r zy p c za k , n ato m i a st
patronami medialnymi byli: Radio
Merkury, Swarzędzka Telewizja Kablowa,
Przemiany na Szlaku Piastowskim, Nasz
Głos Poznański, Portal Komunalny pl. i
Portal Edukacji Ekologicznej "Zielona
Lekcja".
W części zasadniczej imprezy
przeprowadzony został rajd terenowy
zorganizowany dla młodzieży
gimnazjalnej z 14 miast i gmin z terenu
całej Polski. Na trasie przebiegającej
przez tereny leśne Parku Krajobrazowego
"Promno" oraz na miejscu pikniku na
uczestników czekały stanowiska z
punktowanymi zadaniami,
opracowanymi przez naszych partnerów.
W klasyfikacji końcowej szkół spoza
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gminy Pobiedziska najlepsza okazała się
reprezentacja ze Strykowa, tuż za nią
znalazły się Łaziska Górne, a ostatnie
miejsce na podium zajęła drużyna ze
Stęszewa. Wśród reprezentantów
placówek oświatow ych z gminy
Pobiedziska w konkurencji rajdowej
wygrała szkoła z Jerzykowa. Wszystkie
wyróżnione drużyny otrzymały cenny
sprzęt multimedialny, poza tym każdy
uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowe
upominki. Oprócz rywalizacji podczas
rajdu, na terenie Zespołu Szkół w
Pobiedziskach na uczestników Pikniku
czekały liczne atrakcje m.in.: pokazy w
planetarium, konkurencje
sprawnościowe, akcja policji bezpłatnego
znakowania rowerów "Bezpieczny
Rower", zabawy dla najmłodszych z
animatorami czy akcja wymiany
makulatury na drzewka.

Szkoły podstawowe (Pobiedziska,
Pobiedziska Letnisko, Wronczyn,
Jerzykowo, Biskupice, Węglewo,
Montessori z Pobiedzisk) uczestniczyły w
ko n ku rs i e n a n a j l e p s ze s t o i s ko
popularnonaukowe, zorganizowane pod
hasłem: " CZYSTE ŚRODOWISKO, CZYSTA
WODA. Wpływ oszczędzania wody i
budowy kanalizacji sanitarnej na życie
nasze i przyszłych pokoleń". Zwyciężyła
szkoła z Biskupic. Natomiast przedszkola
("Wesołe Skrzaty" z Pobiedzisk,
Przedszkole w Pomarzanowicach,
"Krasnal" z Biskupic, Ślimaczek" z
Pobiedzisk, "Junior" z Jerzykowa"),
uczestniczyły w konkursie "OWADY pożyteczni mieszkańcy lasów, łąk i
ogrodów". Zwyciężyło przedszkole
Krasnal z Biskupic. Gośćmi Pikniku byli
aktorzy serialu "Ranczo": Cezary Żak i
Artur Barciś.

Sesja absolutoryjna z wykonania
zadań budżetu za 2015 rok
za ko ń c zy ł a s i ę 1 7 m a j a b r.
u d z i e l e n i e m j e d n o g ł o ś n e go,
pełnego poparcia dla działań
Burmistrza Pobiedzisk.
O wydarzeniach, inwestycjach,
zmianach w gminie oraz realizacji
wcześniejszych planów w 2015 roku
roz m aw i a my z B u r m i st r ze m
Pobiedzisk Dorota Nowacką.
Czas kampanii wyborczych i
głoszonych obietnic konfrontuje
rzeczywistość oraz mijający czas.
Jak Pani ocenia samą siebie w 2015
roku, kiedy to już jako burmistrz
zaczęła Pani spełniać część ze
swoich obietnic wyborczych?
Wśród wielu z rozpoczętych działań
kilka jest naprawdę nowatorskich i
przełomowych. Jednym z nich to
uchwała o przyznaniu i
uruchomieniu funduszy sołeckich.
Dzięki temu w tym roku mieszkańcy
poszczególnych sołectw i całej
gminy Pobiedziska uczestniczą w
organizowanych przez sołtysów
festynach i piknikach. Środki
przyznane w ramach funduszy
sołeckich rozdysponowywane są na
potrzeby lokalnych społeczności. I
tak w każdym sołectwie potrzeby
warunkują wydatkowanie środków.
Sołtysi i Rady Sołeckie sami
d e c yd u j ą n a co p r zez n a c z ą
przyznane im fundusze.
Sołtysi i Rady Sołeckie jak widać
naprawdę dużo zyskały, co
faktycznie zmieniło w znaczący
sposób ich funkcjonowanie. A co ze
zmianami w organizacji pracy Rady

Miejskiej, o której dosyć dużo było
mówione?
R a d n i p ra c u j ą c y w o k r e s i e
międzysesyjnym w poszczególnych
Komisjach, które opiniują projekty
uchwał do późniejszego głosowania
podczas sesji, od 2015 roku skupieni
są już nie w ośmiu, a tylko w
c z t e r e c h K o m i s j a c h : S p ra w
Gospodarczych, Spraw
Społecznych, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa oraz Rewizyjnej. Zmieniło
to tryb i charakter prac Komisji, ale
przede wszystkim usprawniło ich
działanie, a także wyeliminowało
pojawiające się czasami zbieżności
w terminach posiedzeń.
Radni Rady Miejskiej rozpoczęli
również pracę w systemie e-sesja.
Ta zmiana to usprawnienie pracy
radnych podczas spotkań sesyjnych,
ale także bezpośredni kontakt z nimi
i przesyłanie na bieżąco wszelkich
informacji. Teraz w naprawdę
wyjątkowych sytuacjach system
głosowania przeprowadzany jest w
sposób tradycyjny poprzez
p o d n i e s i e n i e r ę k i . Po d c z a s
głosowania w systemie e-sesja
wszystkie informacje wyświetlane
są na bieżąco na ekranie, a
posiedzenia Rady dzięki temu
informatycznemu udogodnieniu
trwają krócej.
Przechodząc, przejeżdżając przez
drogi i ulice w gminie można
zauważyć utrudnienia w ruchu
związane z bardzo wieloma
pracami. Zakładam, że są one
efektem działań i podpisanych
umów w ubiegłym roku?
Od samego początku sprawowania
urzędu burmistrza założyłam zgodnie zresztą z jednym z punktów
mojego programu wyborczego - że
prowadzona będzie jawna
prezentacja inwestorów. Każde
d z i a ł a n i e n a r ze c z z m i a n i

rozbudowy gminnej infrastruktury
będzie transparentne, a informacje
ogólnie dostępne. Takie działania
zresztą nie przeszkadzają w niczym i
postępowania toczą się normalnym
trybem. Wśród poczynionych
kro ków maj ących n a celu
pozyskanie środków, wykonania
niezbędnej dokumentacji i
p r zygo towa n i a p ro c e d u r d o
realizacji działań mogę wymienić
m . i n . : roz b u d owę S ka n s e n u
Miniatur, budowę nowoczesnego
kąpieliska z zapleczem nad jeziorem
Biezdruchowo, działania na rzecz
budowy promenady nad jeziorem
Małym, budowę dróg i chodników,
modernizację oświetlenia na
terenach wiejskich, budowę dwóch
nowych dworców kolejowych (
Biskupice i Pobiedziska Letnisko)
oraz całkowita rewitalizacja dworca
w Pobiedziskach.
Wspomniane wcześniej utrudnienia
w ruchu są efektem podjętych na
szeroką skalę działań na terenie
gminy i są niestety konieczne. A
skala tychże działań świadczy o
uruchomieniu środków na jak
najszybsze zmiany i modernizacje.
C óż , m oże c za s a m i j e s t t o
kłopotliwe, ale po zakończeniu prac
efekt i udogodnienia powstałe w
wyniku remontów będę
rekompensowały ten trudny okres.
Muszę tutaj z przyjemnością
powiedzieć, że prace remontowe i
budowlane będą na jeszcze szerszą
skalę prowadzone w gminie
Pobiedziska przez kilka najbliższych
lat. Ale to świadczy tylko i wyłącznie
o nieustannym rozwoju całej gminy,
której mam zaszczyt być
Burmistrzem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Marcin Wojcieszak
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Radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w środę 6 lipca przegłosowali jednogłośnie zmiany w budżecie
gminy Pobiedziska. Sesja i pilne głosowanie związane były z podpisaniem w piątek 1 lipca w Warszawie listu intencyjnego, w
którym PKP PLK zobowiązuje się przekazać gminie Pobiedziska kwotę 3.000.000 zł na budowę tunelu dla ruchu kołowego pod linią
kolejową w rejonie ul. Poznańskiej.

INFORMACJE UMiG

Na spotkaniu w siedzibie PKP PLK byli
obecni Burmistrz Dorota Nowacka,
zastępca Burmistrza Zbigniew Zastrożny
oraz Poseł na Sejm RP Bartłomiej
Wróblewski, którego działania bardzo
pomogły w ostatecznym porozumieniu i
deklaracji przekazania tak dużych środków
na budowę tunelu.
Wymogiem stawianym przez PKP PLK jest
rozpoczęcie prac w styczniu 2017 i ich
ukończenie w maju 2017. W związku z tym
ogłoszony został przetarg na wykonanie
tej inwestycji.
W ramach prowadzonych prac
rozbudowany zostanie węzeł drogowy o
dwa skrzyżowania z ruchem okrężnym
( tzw. ronda ) oraz zmieniony przebieg DK 5
w rejonie Skansenu Miniatur.
Podjęte działania spowodują rozwiązanie
długoletnich problemów związanych z
bezpiecznym przejazdem przez linię
kolejową Poznań-Skandawa.
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W dniu 16.06.2016 roku został
zatwierdzony projekt budowlany i
uzyskano pozwolenie na budowę dla
inwestycji polegającej na rozbudowie i
p r z e b u d o w i e b u d y n kó w s z ko ł y

podstawowej w Biskupicach przy ul.
Szkolnej. Projekt został wykonany przez
firmę P.P.U.H. MARKER z Poznania. Na
t y m e t a p i e p l a n u j e my b u d o w ę
dodatkowych sal lekcyjnych, budowę

stołówki, kuchni, sali wielofunkcyjnej z
szatniami i nowej kotłowni w poziomie
parteru. Projekt obejmuje również
przebudowę i modernizację istniejących
pomieszczeń na parterze i piętrze wraz z
budową windy.

Spotkanie zostało poświęcone
funkcjonowaniu organizacji
pozarządowych i aktywności społecznej
w n a s ze j G m i n i e . U c ze s t n i ko m
zaproponowano omówienie
następujących kwestii:
1. Rola i możliwości rozwoju w
Pobiedziskach organizacji
pozarządowych.
2. Miejsce GRDPP w systemie wsparcia
organizacji pozarządowych.
Spotkanie zaplanowano jako kolejny etap
w dyskusji nad możliwościami rozwoju
pobiedziskich organizacji
pozarządowych, współpracy GRDPP z
Urzędem i jego jednostkami.

W dniu 11 czerwca 2016 towarzyską wizytę Burmistrzowi Pobiedzisk złożyło holenderskie małżeństwo Hein i Mieke. Przed laty
zaangażowani w działania w ramach partnerstwa Pobiedzisk i gminy Haaren z Holandii. Największym efektem partnerstwa była
odbudowa Ośrodka Kultury.
Goście podróżując po Europie zaplanowali
swój postój w Pobiedziskach, bowiem
łączą ich z naszą gminą bardzo miłe i
sentymentalne wspomnienia. Spotkanie
w Zespole Szkół w Pobiedziskach w dużym
stopniu zainicjował Krzysztof Krause, który
przed laty zaangażowany był w działania w
ramach współpracy gmin, a dzisiaj dba o
podtrzymanie dobrych stosunków z
Holendrami. Podczas rozmowy z
Burmistrzem holenderskie małżeństwo
wspominało czasy bogatej współpracy, ale
również wyraziło słowa uznania dla
rozwoju gminy, jaki poczynił się przez
kilkanaście lat od ich ostatniej wizyty.
Po spotkaniu wspólnie udano się na Piknik
Ekologiczny, który organizowany był na
terenie Zespołu Szkół w Pobiedziskach.

INFORMACJE UMiG

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zorganizowali 17 czerwca br. w siedzibie
Urzędu warsztaty pt.: "Gmina Pobiedziska silna aktywnością społeczną swoich mieszkańców".
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Dnia 21 czerwca 2016r. odbyła się XXX 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. Tematem sesyjnym było:
Sprawozdanie z pracy Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2015, planowanie działań
na rok 2016. Informacja na temat wypoczynku letniego i funkcjonowania świetlic
wiejskich. Sprawozdanie w formie prezentacji przedstawiła dyrektor Biblioteki Elżbieta
Białek oraz dyrektor Pobiedziskiego Ośrodka Kultury Barbara MatuszewskaBiniszkiewicz.

KALENDARIUM
ODBYŁY SIĘ POSIEDZENIA
KOMISJI :
13 czerwca 2016r.
- Rewizyjnej - rozpatrzenie skargi,
14 czerwca 2016r.
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego - omówiono
sprawy dotyczące suszy, drogowe i
koła łowieckiego,
20 czerwca 2016r.
- Spraw Gospodarczych- opiniowanie
wniosków oraz projektów uchwał,
21 czerwca 2016r.
- XXX sesja RMG Pobiedziska,
27 czerwca 2016r.
- Spraw Społecznych - opiniowanie
w n i o s kó w o p r z yd z i a ł l o ka l i
mieszkalnych.

Podjęto uchwały w sprawach:
Biskupice,
. zmiany
uchwały budżetowej Gminy . wyrażenia zgody na zbycie w trybie
Pobiedziska na rok 2016,
b e z p r ze t a rg o w y m n i e r u c h o m o ś c i
. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gruntowej zabudowanej, położonej we wsi

.
.
.
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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,
określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin,
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zieleni i lasów
gminy Pobiedziska,
zmiany uchwały Nr XXVI/225/2016 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29
marca 2016 roku w sprawie wskazania
wstępnych miejsc lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na terenie
gminy Pobiedziska,
wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we wsi
Biskupice, oznaczonej numerami działek
153/1, 153/2, 153/3, 153/5, obręb

.
.

.
.
.

Pomarzanowice, oznaczonej numerem
działki 34, obręb Pomarzanowice, arkusz
mapy 1,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
b e z p r ze t a rg o w y m n i e r u c h o m o ś c i
gruntowej, niezabudowanej, położonej we
wsi Stęszewko, oznaczonej numerem
działki 8/89, obręb Stęszewko, arkusz
mapy 4,
wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomościach
oznaczonych jako dz.34/5, arkusz mapy 2,
obręb Bednary, dz. 73, arkusz mapy 1,
obręb Jankowo , dz. 27, arkusz mapy 2,
obręb Stęszewko, dz. 10, arkusz mapy 6,
dz. 13/2, dz. 4/24 arkusz mapy 28, obręb
Pobiedziska,
wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiących mienie
komunalne gminy na nieruchomości w
obrębie Główna, nabywane pod drogi,
przyznania w roku 2016 dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków ,
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie drogi krajowej i torów kolejowych

na wschód od Pobiedzisk ,

***

.
.
.

Dnia 6 lipca 2016r. odbyła się XXXI
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska. Nadzwyczajna sesja została
zwołana w celu podjęcia uchwał w
sprawach:
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,
wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego finansowania
budowy wiaduktu kolejowego w ciągu linii
kolejowej nr 353 Poznań - Skandawa.

KOLEJNY ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
W GMINIE POBIEDZISKA
1.Informujemy, że mieszkańcy kolejnych
m i e j s c o w o ś c i : S t ę s ze w ko, Tu c z n o,
Wronczyn,
Wronczynek i Bednary w gminie Pobiedziska
mogą rozpocząć zrzut ścieków - Warunkiem
rozpoczęcia zrzutu jest posiadanie
podpisanej umowy na odbiór ścieków z
AQUANET S.A.
WSZELKIE USTERKI URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH W CZASIE TRWANIA
ROZRUCHU NALEŻY ZGŁASZAĆ MARKOWI
MICHAŁOWSKIEMU TEL: 694 415 635.
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 koszt, prace nie podlegają
odbiorowi technicznemu. Po dokonaniu
przełączenia należy niezwłocznie :
- Zgłosić rozpoczęcie zrzutu ścieków do
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W
POBIEDZISKACH - (61) 8-177-584.
Po zgłoszeniu pracownicy Zakładu
Komunalnego dokonają odczytu stanu
wodomierzy, który to odczyt stanowić będzie
podstawę do naliczania opłat za ścieki,
zgodnie z zawartą umową. Na bieżącą, tj. w
związku z odczytami stanu wodomierzy,
prowadzone będą kontrole legalności
podłączeń do wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.

OSOBY NIE POSIADAJĄCE PODPISANEJ
UMOWY mogą uzyskać informacje na temat
stanu swojej sprawy, 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, Pani Barbara Fórmaniak,
tel.: (61) 8-977-102.
ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „PUSZCZA
ZIELONKA" w Murowanej Goślinie, Nowy
Rynek 8, Biuro Obsługi II Pani Agnieszka
Ogrodnik tel. : 512 844 133.
Opracował na podstawie danych
i wytycznych działu technicznego ZMPZ:
Stefan Ogorzałek - inspektor ds. regulacji
i gospodarowania mieniem komunalnym.
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„Z dziadkiem przez Pobiedziska” to książka
autorstwa Krzysztofa Krygiera adresowana
do młodych czytelników. Została wydana
przez naszą Bibliotekę w ROKU HISTORII w
Gminie Pobiedziska, w swojej treści zawiera
wybrane wątki historyczne, w które
przeszłość naszego miasta jest bardzo
bogata.
Mamy nadzieję, że zasygnalizowanie tych
ważnych i ciekawych wydarzeń
historycznych przyczyni się do wzmocnienia
więzi i poczucia dumy z naszej Małej
Ojczyzny. Wydawnictwo opisuje wakacje
wnuczka u dziadków w Pobiedziskach, jest
ilustrowane oraz wydane w sztywnej
oprawie, co sprawia, że podoba się nie tylko
dzieciom. Książkę „Z dziadkiem przez
Pobiedziska” można zakupić w naszych
bibliotekach w cenie 10 zł.

W dniach 19-27 czerwca odbyła się wycieczka krajoznawczo-wypoczynkowa
nad morze. W tym roku na miejsce wypoczynku wybraliśmy Międzywodzie.
Ciepłe morze, piękna pogoda, ośrodek w przybrzeżnym pasie lasów sprawił, iż
uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Ponadto brali liczny udział w
zaproponowanych wycieczkach do Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego (gdzie
wysłuchaliśmy koncertu w ramach Festiwalu Organowego), Międzyzdrojów,
Dziwnowa, ponadto w drodze zwiedziliśmy Stargard - miasto pełne
średniowiecznych śladów świetności oraz zespół pałacowo-ogrodowy w
Mielżynie. Wycieczkę zorganizowaliśmy w ramach działań środowiskowych
Biblioteki w Pobiedziskach.

BIBLIOTEKA

Przez cały lipiec w naszych placówkach trwają zajęcia dla dzieci i młodzieży,
które cieszą się dużą popularnością. Gry planszowe, piłka guzikowa, kaligrafia,
sztuka pisania listów, warsztaty literacko- historyczne Moje Pobiedziska,
wakacyjne kino, rękodzieło, biblioterapia, konstruowanie świata baśni z
klocków LEGO, a także - Wakacyjne podróże z Nelą to oferta, w której każdy
znajdzie coś dla siebie - zapraszamy!

W sierpniu zapraszamy do bibliotek:
Biblioteka Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21
oraz Filia w Biskupicach - otwarte bez zmian,
Oddział dla dzieci, ul. Władysława Jagiełły nieczynne w dniach 01.08 - 19.08
F i l i a Po b i e d z i s k a - L e t n i s ko i F i l i a
Pomarzanowice - w sierpniu nieczynne.
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Donna Tratt - "Szczygieł”
Nagroda Pulitzera 2014r.
Największe wydarzenie literackie tej dekady.
Jak daleko można się posunąć, by oszukać los?
Szczygieł to epicka opowieść o utracie i obsesji,
przetrwaniu i bezlitosnych kolejach losu,
którego nie da się oszukać. To również
wzruszająca i wielowarstwowa opowieść o
samotności, tęsknocie, żałobie, o miłości,
przyjaźni i graniczących z obsesją życiowych
pasjach, o ludzkich słabościach oraz o
p r z y w i ą za n i u d o p i ę k ny c h , s t a r y c h
przedmiotów z duszą. Powieść, która łączy w
sobie elementy zagadki kryminalnej i
Bildungsroman. Szczygieł to największe
wydarzenie literackie ostatnich lat - powieść
zdobyła Nagrodę Pulitzera i Carnegie Medal,
była nominowana do National Book Critics
Circle Award i Bailey's Prize.

Jerzy Zięba - "Ukryte terapie. Czego ci lekarz
nie powie"
W książce proponowane są naturalne metody
l e c ze n i a i z a p o b i e g a n i a c h o r o b o m
przewlekłym. Przedstawione metody leczenia
i zapobiegania powstały po wielu latach analiz
badań medycznych czy innych publikacji, które
nawet w środowisku medycznym są mało
znane. Autor przedstawia nowe spojrzenie na
badania cholesterolu, a szczególnie na jego
związki z miażdżycą oraz skutki braku
podstawowych witamin w organizmie
człowieka. Zaleca stosowanie naturoterapii
(jako profilaktyki) w połączeniu z medycyną
akademicką. Jerzy Zięba publikuje artykuły w
prasie, jak również prowadzi wykłady dla
b a r d z o l i c z n y c h s ł u c h a c z y, j e s t
dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym i
tłumaczem książki "Cholesterol - naukowe
kłamstwo".

Małgorzata Domagalik, Jakub Błaszczykowski
- "Kuba: autobiografia"
Pierwsza i jedyna biografia światowej gwiazdy
futbolu.
Obarczony brzemieniem niewyobrażalnej
tragedii z dzieciństwa, dotąd niechętnie i
bardzo rzadko mówił o swojej przeszłości. Po
raz pierwszy przerywa milczenie i w
przejmująco szczerych rozmowach opowiada
dziennikarce o sobie, o trudnym dzieciństwie,
o tragicznej śmierci matki, o buncie dorastania
i mozolnym pokonywaniu demonów z
przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak
radzić sobie z przeciwnościami losu,
pokonywaniem stereotypów, jak nie zgubić
siebie w świecie mediów i o blaskach i cieniach
piłkarskiego życia.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w
Biskupicach 2 lipca 2016 roku w ramach
realizacji zadania publicznego "Wspieranie
imprez kulturalnych promujących historię i
tradycję gminy Pobiedziska" pod nazwą
"Tradycja naszą siłą - to co na polu, łące i w
ogrodzie" zorganizowało wycieczkę do rajskiego
ogrodu wielkopolskiego "Elżbietówka" w
Brzeżnie.
Na miejscu oprócz tysięcy drzew i kwiatów
z n a j d u j e s i ę n i e p ozo r ny p i a s ko w i e c
"przywleczony" z Pobiedzisk. Naukowe badanie
oszacowało go na 1,3 mld lat, a to przy 4,5 mld
wieku Ziemi budzi wielki szacunek. Dziękujemy za
wspaniałą lekcje przyrody i geologii właścicielce
ogrodu pani Elżbiecie Guzikowskiej- Konopińskiej
oraz paniom z Koła. Do zobaczenia na następnej
lekcji z zielarstwa i nie tylko.
Foto: Archiwum Stowarzyszenia
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NOWA NAZWA

Wszystkie inne dane Stowarzyszenia pozostają bez zmian - jesteśmy organizacją
posiadająca status OPP, uprawnioną do odpisów 1% - KRS 0000132851,
NIP 7773091528.

Stowarzyszenie Warsztaty Terapii Zajęciowej włączyło środowisko niepełnosprawnych do możliwości uczestnictwa w wielu
imprezach sportowych i kulturalnych, gdzie mogą reprezentować naszą Gminę.
W czerwcu reprezentowaliśmy
Pobiedziska w zawodach STRONG MEN,
organizowanych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy kawalerów
Maltańskich w Puszczykowie, w XV
Olimpiadzie Specjalnej w Swarzędzu,
gdzie drużyna zdobyła trzecie miejsce w
ogólnej klasyfikacji.
Ponadto braliśmy udział w festiwalu
"Zaczarowana Piosenka” w Swarzędzu
oraz w poszerzonym gronie o
podopiecznych Stowarzyszenia w
średniowiecznym Pikniku w Murowanej
Goślinie.
W ten sposób dołączyliśmy do
środowiska niepełnosprawnych z
powiatu poznańskiego, którzy poprzez
integrację włączani są w lokalne
środowisko.

STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie znane Mieszkańcom
Pobiedzisk od wielu lat, jako organizacja
wspierająca niepełnosprawnych i
podejmująca działania integrujące,
wspierające zagrożonych wykluczeniem
społecznym, od 1 lipca będzie sygnowało
swe działania skróconą nazwą.
Członkowie Stowarzyszenie postanowili
o tej zmianie z praktycznego punktu
widzenia, a Krajowy Rejestr Sądowy
naniósł stosowne zmiany w
dokumentach. Pełna nazwa brzmi
Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Aktywności
Lokalnej DLA CIEBIE, w skrócie
Stowarzyszenie DLA CIEBIE. Zmieniliśmy
także w związku z utworzeniem
Warsztatu Terapii Zajęciowej siedzibę nasz aktualny adres:
Stowarzyszenie DLA CIEBIE,
ul. Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska,
tel. 61 8154 488, 731 109 101.
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Organizacja letniego wypoczynku - w
formie integracyjnych warsztatów to
tradycja pobiedziskiego Stowarzyszenia
DLA CIEBIE. I w tym roku zapraszamy
dzieci i młodzież z terenu Gminy
Pobiedziska na wypoczynek.
Zajęcia od pon. do piątku w godz. 8-15
(w indy widualnych przypadkach
możliwość wydłużenia godzin), w dwóch
turnusach od 1 do 5 sierpnia oraz od 8 do
12 sierpnia. Zajęcia będą odbywały się w
godz. od 8 do15.
Dla każdego uczestnika znajdziemy
interesującą formę spędzenia czasu.
Bogaty program, doświadczeni
p e d a go d zy, ka d ra te ra p e u tów i
instruktorów sprawi, iż obok integracji
uczestnicy spędzą czas ciekawie i
inspirująco.
Zapraszamy do zapisów:
e-mail: kontakt@stow-pobiedziska.pl,
tel. 666 848 607

STOWARZYSZENIA

***
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W gminie Pobiedziska mieszka
wiele osób, które korzysta z prawa do rent
ZUS, KRUS w związku z niezdolnością do
pracy.
Niestety, stosunkowo mały procent np.
w porównaniu do miasta Poznania ma
orzeczenia o niepełnosprawności wydane
przez Powiatowy Zespół ds. orzecznictwa
o niepełnosprawności. Orzeczenia
uprawniają do korzystania z systemu
wsparcia pomocy społecznej, korzystania
z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie, kart parkingowych oraz daje
naszemu Stowarzyszeniu możliwości do
pozyskiwania środków na terapię i
rehabilitację.
Oferujemy bezpłatną pomoc
formalną w procedurze złożenia
dokumentów do powiatowego zespołu.
Ponadto zapraszamy do kontaktu osoby
zainteresowane uczestnictwem
niepełnosprawnego członka rodziny w
Wa rs z t a t a c h Te ra p i i Z a j ę c i o w e j .
Oferujemy pomoc psychologa. Pomoże to

Szanowni Państwo,
Wieś Węglewo w tym roku obchodzi
750-lecie lokacji i choć ma tak długą
historię nie zachowało się zbyt wiele
materialnych pamiątek. Najstarsze
budynki pochodzą z XIX wieku; są to:
kościół, plebania i budynki dworskie oraz
cmentarz parafialny, który został założony
w obecnym miejscu w połowie XIX wieku,
po epidemii cholery, która w znacznym
stopniu dotknęła ówczesnych
mieszkańców wsi. Na tym cmentarzu,
wś ró d n a j sta rszyc h za c h owa nyc h
nagrobków jeden zasługuje na szczególne
zainteresowanie. Upamiętnia on Antoninę
Kabacińską z domu Jackowską, urodzoną
4.12.1837 r. i zmarłą 30.11.1896 r.
P ró b owa ła m u sta lić p o to m ków
pochowanej tu Antoniny. Śledząc akta
metrykalne ustaliłam, że Antonina

Jackowska wstąpiła w związek małżeński z
Julianem Kabacińskim w 1863 r., w
Dąbrówce Kościelnej i z tego małżeństwa
urodziły się dzieci: w 1864 r. - Jan, w 1866 Władysław, w 1872- Antonina, po mężu
Garbatowska, w 1880 - Anna, po mężu
Golaska.
Może ktoś z Czytelników potrafi pomóc w
odszukaniu żyjących potomków ?
Ponieważ gromadzę informacje dotyczące
historii Węglewa, zwracam się z prośbą do
czytelników Biuletynu o udostępnienie
posiadanych pamiątek, zwłaszcza starej
korespondencji, zdjęć, map, dokumentów
urzędowych oraz gazet. Oczywiście tylko w
celu skopiowania.
Z poważaniem
Donata Matecka
Węglewo

w uzyskaniu uprawnień, a tym samym
wesprze Państwa w opiece nad osobami z
niepełnosprawnością.
Informacje w siedzibie Stowarzyszenia od
pon. do pt. w godz. 8-14, oraz dodatkowo
w środy 15-19 - Pobiedziska,
ul.Mieszka I/5, nr tel. 666 848 607,
61 8154 488.
Małgorzata Halber
Stowarzyszenie DLA CIEBIE

KULTURA

Bardzo aktywny tydzień, pełen zabawy, intensywnych zajęć i
przygód, przygotował na pierwszy tydzień wakacji dla
młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy Pobiedziski Ośrodek
Kultury. Oprócz standardowych zajęć ruchowo-sportowych,
gier i zabaw, dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych,
wokalnych z piosenkarką Haliną Benedyk, muzycznych z
muzykiem Stanisławem Horbikiem oraz plastycznych z
plastykiem Magdaleną Skorniak.
Dużą frajdą były wyjazdy do kręgielni Niku Bowling, na basen do
Maciejowej Chaty oraz piesza wycieczka do Skansenu Miniatur.
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KONCERT ORGANOWY

KAROL MOSSAKOWSKI
31.07.2016.

PARYŻ

po mszy wieczornej (ok.19:15)

KOŚCIÓŁ P. W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
W POBIEDZISKACH

KONCERT
HISZPAŃSKIEGO DUETU
- Carles Pons & Orlando Di Bello

EDUKACJA

Pobiedziski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert Carles
Pons (gitara) & Orlando Di Bello (bandoneon) z
Hiszpanii w dniu 10 września 2016 r. o godz. 19:00 w
kościele św. Ducha w Pobiedziskach. Koncert odbędzie
się w ramach Polskiej Akademii Gitary.
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„Jadwiżanki" przyznawane w Zespole Szkół w Jerzykowie za każdym razem - a trwa to już od siedmiu lat, wzbudzają ogromne
emocje. Cała szkoła włącza się w akcję nominowania i wybierania najlepszych spośród uczniów w 7 kategoriach: Mądrość,
Wiedza, Dobroć, Religijność, Talent, Sport i Pracowitość. 17 czerwca 2016 podczas uroczystego zakończenia tegorocznej edycji
"Jadwiżanek" wręczono zwycięzcom statuetki.
„Jadwiżanki" wręczane uczniom od
siedmiu lat w Zespole Szkół w Jerzykowie
to symboliczne wyróżnienie i nagroda za
działalność w szkole i dla lokalnej
społeczności. Choć niejednokrotnie
zakres tego, czym zajmują się uczniowie
j e r z y ko w s k i e j s z ko ł y, w y k r a c z a
geograficznie poza teren gminy
Pobiedziska. W nominacjach i wyborach
uczestniczy cała szkoła. Swoisty konkurs
m o b i l i zu j e n o m i n owa nyc h i i c h
wyborców. Nominowanych nobilituje i
sprawia, że sama nominacja jest już
ogromną nagrodą. Po konkursowych
zmaganiach i głosowaniu nastąpił 17
czerwca uroczysty dzień nadania
szlachetnego wyróżnienia tym, którzy w
głosowaniu zdobyli najwięcej punktów.
Galę wręczania "Jadwiżanek" zaszczycili
swoja obecnością m.in.: Burmistrz
Dorota Nowacka, Radni Rady Miasta i
Gminy Pobiedziska Jarosław Balcerek i
Robert Łucka, Sołtys Jerzykowa Andrzej

Gruszczyński, Sołtys Biskupic Franciszek Kosicki, Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Pobiedziska Letnisko Aleksandra Mazurek oraz Ks. Sławomir Brząkała z Parafii
Węglewo. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymywali statuetki Królowej Jadwigi
z rąk zaproszonych gości.
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Zapytaliśmy Michała co trzeba robić, by
osiągać takie wyniki w nauce?
Michał Kmiecik: Najważniejsza w życiu
jest pasja. Ja tylko zgłębiam wiedzę w
dziedzinach, które są dla mnie bardzo
interesujące. Odnajduję w zdobywaniu
wiedzy przyjemność. Szczególnie
interesują mnie: chemia, fizyka i
matematyka
Biuletyn Pobiedziski: Jesteś również
laureatem czterech olimpiad, czy nauka
nie zabiera tobie całego wolnego czasu?
W drugiej klasie byłem laureatem
olimpiady z fizyki i języka angielskiego, a
w tym roku szkolnym z chemii i
matematyki. Tym samym jestem już
przyjęty do VIII Liceum
Ogólnokształcącego. A czas? Oczywiście,
że spędzam go jak wszyscy też na
rozrywce i przyjemnościach.
Odpowiednio podzielony starcza na
wszystko.
Czy masz jakiś swój sposób na naukę, na
takie wyniki?
Tak jak każdy muszę w to czego się uczę

włożyć dużo pracy. Wiedza nie przychodzi
mi łatwiej niż innym. Ale najważniejsze
według mnie jest to, żeby nigdy nie bać
się spróbować. Nauka i zdobywanie
wiedzy jest równie pasjonujące i

odkrywcze jak wszystko. Opłaca się
podjąć takie ryzyko.
Życzymy dalszych sukcesów w nowej
szkole i ciągłe rozwijania twojej pasji.
Rozmawiał Marcin Wojcieszak

EDUKACJA

Michał Kmiecik tegoroczny absolwent gimnazjum w Zespole Szkół w Jerzykowie otrzymał nagrodę i wyróżnienie dla najlepszego
ucznia w gminie Pobiedziska. Średnia ocen uzyskanych przez Michała w III klasie gimnazjum to 6,0. Jako najlepszy otrzymał też z
rąk Burmistrz Doroty Nowackiej i zastępcy Zbigniewa Zastrożnego koszulkę " Number one".

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Pobiedziska Letnisko miało dodatkowo wyjątkowy charakter. Oficjalnie
żegnano tam wieloletniego dyrektora Wiesławę Smalarz. Wypełniona po brzegi aula, a wśród gości m.in: Burmistrz Dorota
Nowacka, oraz Radny Edward Gołębiewski, Przewodnicząca Rady Osiedla Aleksandra Mazurek i Ksiądz Proboszcz Adam Zasada.

Listy gratulacyjne na ręce Wiesławy
Smalarz przesłali: Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Małgorzata Halber, Radny
Rady Miejskiej Dariusz Dobry. Bukiety
kwiatów, upominki i podziękowania za
wieloletnią współpracę złożyła Rada
Rodziców i samorząd uczniowski.
Specjalny list dla nauczycieli, dyrektorów
i pracowników oświaty odczytała
Burmistrz Dorota Nowacka. Z jej rąk
również Wiesława Smalarz otrzymała
podziękowania za dotychczasową pracę i
pamiątkowy obraz twórczości lokalnego
artysty.
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W czerwcu w Szkole Podstawowej w Węglewie uczestnicy Biesiady Rodzinnej " Wędrówki po Polsce" zwiedzili cały kraj. Od
nadmorskich Kaszub po podhalańskie wierchy, od mazurskich jezior po śląskie kopalnie. Słowem cała Polska na wyciągnięcie ręki.
Dzieci zaprosiły na tą niesamowitą podróż po kraju, przedstawiając historię, obyczaje i specyfikę każdego z rejonów Polski. Każda
grupa, klasa prezentowała coś innego.
Za to na koniec, do prezentowanych krain
geograficznych rodzice dorzucili coś dla
ciała. Długi stół zapraszał jadłem
przygotowanym specjalnie na tą okazję,
tylko z własnej produkcji i smakami
k a żd e g o r e g i o n u . P o t r a w a m i z
w i e l ko p o l s k i , ś l ą s k a , p o d h a l a ,
kaszub…można było się zauroczyć.
Słowa uznania dla wszystkich, którzy
przygotowywali biesiadę, gratulacje dla
dzieci, słowa podziękowania dla
rodziców za pomoc i nauczycieli za ogrom
pracy.
Pokrzepieni duchowo wracaliśmy z
Burmistrz Dorotą Nowacką pełni dumy,
że takie doskonałe wydarzenia są dziełem
dzieci, nauczycieli i rodziców z gminy
Pobiedziska.

EDUKACJA

Relacja i foto: Marcin Wojcieszak

Przedszkole "Wesołe Skrzaty" zorganizowało pożegnanie dla najstarszych dzieci, które od przyszłego roku szkolnego będą
uczęszczać do szkoły podstawowej. Cała uroczystość odbywała się 14 czerwca w Pobiedziskim Ośrodku Kultury. Na początku
doskonale przygotowane występy na dużej scenie POK poszczególnych grup z przedszkola. Każde w innym klimacie,
zróżnicowanej scenerii i choreografii.Przedstawienie wzbudzało podziw, uznanie i owacje wśród publiczności. Pełne wrażliwości,
empatii i artystycznego wdzięku, występujące dzieci bardzo dobrze czuły się w swoich rolach na scenie i bawiły się tym co robiły.
Przedszkole uhonorowało w geście
podziękowania za całoroczną pomoc
osobom i instytucjom, nadając im tytuł
"Przyjaciel przedszkola".Dyrektor
przedszkola pożegnała dzieci, życząc im
dużo szczęścia i uśmiechu na nowym
etapie życia. Swoje życzenia wyraziła też
obecna na uroczystościach Burmistrz
Dorota Nowacka. Nie zabrakło też nagród
dla uczestników konkursów, które
odbywały się w ciągu roku.
Na koniec każdy z odchodzących
przedszkolaków otrzymał upominek od
d y re kto r J o l a nt y Ł a ko m s k i e j
i
symbolicznym uściskiem dłoni pożegnał
się z murami swojego przedszkola.
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Szczegóły dot. pełnionych dyżurów dostępne są
na stronach internetowych ww. placówek.

Co roku podczas okresu letniego bardzo często dochodzi do wypadków czy pożarów przy pracach żniwnych. Dlatego podczas prac
żniwnych należy przestrzegać podstawowych zasad, które pomogą zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożenia. Zwróćmy
szczególną uwagę na dzieci, które pozostawione bez opieki na miejsce zabaw wybierają sobie często niebezpieczne miejsca.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., nr
109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów
wypalanie słomy i pozostałości
roślinnych na polach jest zabronione!
Podczas zbioru, transportu i składowania
płodów rolnych należy:
- stosować: wskazania podane w
instrukcjach obsługi przy eksploatacji
maszyn rolniczych i innych z napędem,
stosować silniki elektryczne o
odpowiednim do warunków pracy
stopniu ochrony, minimalna odległość
układu napędowego od stert, stogów i
budynków o konstrukcji palnej powinna
wynosić 5m;
- ustawiać silniki spalinowe na podłożu
niepalnym, w odległości co najmniej 10
m od stert, stogów lub budynków o
konstrukcji palnej;
- zabezpieczyć urządzenia wydechowe
silników spalinowych przed wylotem
iskier;
- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i

sprzętu,
- przechowywać niezbędne materiały
pędne, w ilości nieprzekraczającej
d o b o w e g o z a p o t r ze b o w a n i a , w

zamkniętych nietłukących się
naczyniach, w odległości, co najmniej 10
m od punktu omłotowego i miejsc
występowania palnych płodów rolnych;
- miejsca omłotów, stertowania i
kombajnowania należy wyposażyć w
gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt
służący do wykonywania pasów
ograniczających rozprzestrzenianie się
pożaru.
Takie zabezpieczenie ze strony rolników i

podjęcie działań przed przybyciem
jednostek straży pożarnej może znacznie
ograniczać wysokość strat.
Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu,
maszyn i pojazdów podczas zbiorów
palnych płodów rolnych jest
zabronione!
Używanie otwartego ognia i palenie
tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od
miejsca omłotów i miejsc występowania
palnych płodów rolnych jest zabronione!
Strefa pożarowa sterty lub stogu z
palnymi produktami roślinnymi nie
powinna przekraczać powierzchni 1000
m2 lub kubatury 5000 m3 .
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów
należy zachować co najmniej
następujące odległości od :
- od budynków w ykonanych z
materiałów palnych - 30 m i niepalnych i o
pokryciu co najmniej trudno zapalnym 20 m.,
- dróg publicznych i torów kolejowych30 m.,
- dróg wewnętrznych i od granicy działki 10 m.,
- u r z ą d ze ń i p r ze w o d ó w l i n i i

BEZPIECZEŃSTWO/EDUKACJA

Ostatni dzień roku szkolnego 2015/2016 to uroczystości
wręczania uczniom świadectw, ale także podziękowania i
pożegnania. Niektóre na dwa miesiące, inne już na zawsze. Przed
niektórymi nowe szkoły i nowe wyzwania. Jednak dla nauczycieli i
uczniów ten ostatni dzień to też upragniony pierwszy z letniego,
zasłużonego wypoczynku. W podziękowaniu za pracę do
wszystkich dyrektorów, nauczycieli i wychowawców,
pracowników oświaty, ale również uczniów i rodziców Burmistrz
Dorota Nowacka wystosowała gratulacyjny list.

Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach
- dyżur w lipcu
Przedszkole w Pomarzanowicach
- dyżur w sierpniu
Przedszkole "Ślimaczek" w Pobiedziskach
- dyżur w lipcu
Przedszkole "Pod Świerkiem" w Biskupicach dyżur w lipcu i sierpniu
Przedszkole "Krasnal" w Biskupicach
- dyżur od 01.07. - 15.07.br. oraz cały sierpień
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elektrycznych wysokiego napięcia - 30
m.,
- lasów i terenów zalesionych - 100 m.,
- między stertami, stogami stanowiącymi
odrębne strefy pożarowe- 30 m.
Wokół stert i stogów należy wykonać i
utrzymać powierzchnię o szerokości, co
najmniej 2 m w odległości 3 m od ich
obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
Produkty roślinne należy składować w

sposób uniemożliwiający ich
samozapalenie. W przypadku
konieczności składowania produktów
niedosuszonych należy okresowo
sprawdzać ich temperaturę.
Panująca susza zwiększa zagrożenie
pożarowe na obszarach leśnych. Dlatego
wypoczywający w lasach czy też w ich
sąsiedztwie powinni pamiętać, że
za b ro n io n e j est w y ko ny wa n ie

jakichkolwiek czynności, które mogłyby
spowodować pożar:
- rozniecanie ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lub zarządcę lasu;
- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na
d ro ga c h u t wa rd zo nyc h i m i e j s c
wyznaczonych do pobytu ludzi.

BEZPIECZEŃSTWO

W dniu 13 czerwca br. w siedzibie urzędu odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Pobiedziskach, w którym wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP Pobiedziska, Biskupice, Kociałkowa Górka, Węglewo oraz
Latalice. Otwarcia Miejsko-Gminnego Zjazdu Związku OSP RP w Pobiedziskach dokonał Prezes Zarządu druh Włodzimierz
Pawłowski.
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W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni
goście m.in. przedstawiciele Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Poznaniu, Prezes
Dariusz Piechocki, Sekretarz Ryszard
Kubiak oraz przedstawiciel Urzędu
Sekretarz Gminy Iwona Tomaszewska.
Istotnymi punktami w porządku obrad
Zjazdu było m.in. udzielenie
absolutorium oraz wybory nowego
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Pobiedziskach.
Kolejna kadencja nowego wybranego
Zarządu na lata 2016-2021 przedstawia
się następująco:
Komendant Miejsko - Gminny - Krzysztof
Słupski
Prezes - Włodzimierz Pawłowski
Wiceprezesi - Jacek Michalak i Tomasz
Kornobis,
Skarbnik- Piotr Raczek,
Sekretarz- Elżbieta Kuźniewska,
Członkowie Zarządu - Mirosław Godek,
Krzysztof Urban, Krzysztof Hadyński,
Bogdan Raczek, Andrzej Pomian i Iwona
Tomaszewska.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w
składzie:
Przewodniczący- Karol Milewski

Zastępca Przewodniczącego - Michał
Kluczyński,
Sekretarz- Radosław Godek,
Członkowie Komisji - Dominik Brzęcki i
Damian Nowak.
Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty
realizujące zadania w zakresie ochrony
życia, zdrowia, mienia i środowiska przed
pożarami, klęskami żywiołowymi oraz

zagrożeniami ekologicznymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami. Skupiają one
profesjonalnych i oddanych
społeczników, gotowych w każdym czasie
i w każdej sytuacji nieść pomoc, często
narażając własne życie. To właśnie oni są
najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia,
niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
przypominamy że wszelkie uwagi należy zgłaszać do Delegatury Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej",
ul. Powstańców Wlkp. 28, 62 - 010 Pobiedziska - Pan Krzysztof Czechowski tel.: 506 423 078.
Wszelkie pytania i uwagi można również kierować bezpośrednio do ZM GOAP na adres
e-mail: bok@goap.org.pl lub skorzystać z infolinii + 48 61 624 22 22.
Dodatkowo należy kontaktować się z wykonawcą świadczącym usługę wywozu odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych HEMAR Sp. z o.o. ul. Dworska 6, 61-619 Poznań, tel. : 61 8 201 443.
Oddział w Pobiedziskach: ul. Sypniewskiego 7, tel.: 61 223 52 38

W c z e r w c u b r. L a b o r a t o r i u m
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu na
zlecenie Gminy Pobiedziska przebadało
wody powierzchniowe jezior: Dobre,
Brzostek, Baba, Uli.
Wyniki analiz wód powierzchniowych
wykazały, że woda w jeziorach: Brzostek,
Ula, Baba odpowiada wymaganiom
wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli.
Natomiast woda w jeziorze Dobre nie
odpowiada wymaganiom, jakim powinna
odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli
(przekroczenie parametru enterokoków paciorkowców kałowych).
Wyniki badania wód powierzchniowych
wykonanych na zlecenie Związku
Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
przez SGS Polska Sp. z o.o. w maju 2016r.:
Wyniki analiz wód powierzchniowych
wykazały, że woda w jeziorach: Dębiniec,
Jerzyńskie, Stęszewskie, Tuczno
odpowiada wymaganiom wody w
kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli.
Natomiast woda w jeziorach:
- j. "prawe" w Biskupicach nie
odpowiada w ymaganiom, jakim
powinna odpowiadać woda w kąpielisku i
miejscu wykorzystywanym do kąpieli

(przekroczenie parametru BZT5);
- Zalew Kowalskie nie odpowiada
wymaganiom, jakim powinna
odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli
(przekroczenie parametru BZT5);
Wronczyńskie nie odpowiada
wymaganiom, jakim powinna
odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli
(przekroczenie parametru enterokoków
kałowych).
Dodatkowo Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakością wody

w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli, na podstawie wyników
badania wody stwierdził:
-miejsce wykorzystywane do kąpieli nad
jeziorem Stęszewsko-Kołatkowskim
("EKO-PLAŻA") - woda przydatna do
kąpieli.
Na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
zbadała wodę w jeziorze Biezdruchowo w o d a o d p o w i a d a w y m a ga n i o m
określonym w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w
sprawie prowadzenia nadzoru nad
jakością wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli.

Jest to roślina, która rośnie głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, oraz na poboczach
dróg i przy szlakach turystycznych, na nieużytkach czy odłogach.
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie
zachwaszczającą teren, ponadto włoski
na liściach i łodygach wytwarzają parzącą
substancję, która może powodować
zapalenie skóry oraz błon śluzowych,
powstawanie pęcherzy i trudno gojących
się ran. Jego parzące działanie nasila się
podczas słonecznej pogody, wysokiej
temperatury oraz dużej wilgotności
powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i
osoby cierpiące na alergie, przez co może
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i
zwierząt.
W przypadku kontaktu skórnego z
barszczem Sosnowskiego należy jak
najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli w miejscu gdzie przebywamy nie
możemy liczyć na pomoc lekarską, to

należy działać szybko i miejsce zetknięcia
z rośliną przemyć obficie chłodną wodą, a
następnie zastosować preparat na
oparzenia zawierający panthenol.
W związku z podejrzeniem
występowania na terenie gminy
Po b i e d z i s ka sta n o w i s k b a rszc z u
Sosnowskiego, informujemy, że w
przypadku stwierdzenia pojawienia się
barszczu Sosnowskiego jego zwalczanie
należy do właścicieli i użytkowników
gruntów.
W przypadku zlokalizowania rośliny na
terenach gminnych, należy
poinformować o tym fakcie pracowników
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w
Pobiedziskach (tel: 61 8154469).

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Pomimo obowiązujących przepisów prawnych, które nakładają na właścicieli i zarządców terenów obowiązek dbania o ich
czystość, procedura powstawania dzikich wysypisk trwa. Zapisy ustaw nic nie pomogą, jeśli my sami nie zrozumiemy, że dbanie o
nasze środowisko to szansa na lepsze życie, dla nas i naszych pokoleń.
Największe zagrożenie powodują miejsca
przypadkowo wybrane, gdzie śmieci nie są
w żaden sposób zabezpieczone, stanowiąc
zagrożenie dla środowiska i człowieka.
Brak zabezpieczeń może spowodować, że
pod wpływem opadów atmosferycznych
szkodliwe substancje wnikną w glebę i
przedostaną się do wód gruntowych, co
może spowodować skażenie wody pitnej
w miejscowościach nawet bardzo
oddalonych od "dzikiego" wysypiska
śmieci.
Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88,
poz. 553 ze zm.), kto wbrew przepisom
składuje, usuwa, unieszkodliwia odpady

lub substancje w takich warunkach lub w
taki sposób, że może to zagrozić życiu lub
zdrowiu człowieka lub spowodować
istotne obniżenie jakości wody, powietrza
lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w
świecie roślinnym lub zwierzęcym w
znacznych rozmiarach, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5. Jeżeli sprawca ww. czynów działa
nieumyślnie podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Zgodnie z ustawą o odpadach, w
przypadku, gdy burmistrz stwierdzi
składowanie lub magazynowanie
odpadów w miejscu do tego celu

nieprzeznaczonym wydaje decyzję
nakazującą usunięcie odpadów. Gdy
nielegalne wysypisko znajduje się na
terenie gminnym i nie można ustalić
podmiotu odpowiedzialnego za jego
powstanie, uporządkowanie terenu
następuje na zlecenie i koszt urzędu.
Informujemy, że przed likwidacją
" d z i k i e g o " w y s y p i s k a o d p a d ó w,
podejmowane są wszelkie działania w celu
identy fikacji sprawcy. W gminie
Pobiedziska zdarzały się już takie sytuacje,
gdzie sprawca został zidentyfikowany i
przy pomocy policji ukarany oraz
zobowiązany do uporządkowania terenu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele
nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku, m.in. przez pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych, obowiązani do
udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług wykonywanych przez:
gminną jednostkę organizacyjną lub
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, przez
okazanie takich umów i dowodów
uiszczania opłat za te usługi.
Nawiązując do zapisów ww. ustawy, która
nakłada na gminy obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
informujemy, że UMiG w Pobiedziskach
obecnie aktualizuje ww. ewidencję.
W związku z powyższym wszystkich,
k t ó r z y n i e p r ze ka za l i w c ze ś n i e j

przedmiotowych informacji, prosimy o
przekazanie brakujących danych (typ
z b i o r n i k a :
z b i o r n i k
bezodpływowy/przydomowa
oczyszczalnia ścieków, pojemność oraz
częstotliwość opróżniania zbiornika) do
tutejszego urzędu (Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa-pokój nr 224, tel.
61 8977 135).
Przypominamy również, że zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, właściciele nieruchomości są
zobowiązani do przyłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej (wyjątek stanowią
nieruchomości wyposażone w
przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w
przepisach odrębnych). Naruszenie ww.

przepisów podlega karze grzywny, a
postępowanie toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia.
G m i n a Po b i e d z i s ka roz b u d ow u j e
infrastrukturę sanitarną w celu ochrony
środowiska i zdrowia mieszkańców. Brak
możliwości oczyszczania ścieków, a także
przedostawanie się nieczystości do ziemi
w ostateczności daje bardzo negatywne
skutki, nie tylko dla właścicieli najbliższych
posesji, ale stanowi zagrożenie dla
zdrowia wszystkich mieszkańców.
Dlatego zwracamy się z prośbą o
włączenie się we wspólną troskę o
środowisko naturalne i przyłączenie do
sieci kanalizacyjnej w miejscach, gdzie
z n a j d u j e s i ę ko l e kto r s a n i ta r ny.
Pamiętajmy: każde nowe przyłącze to
szansa na bardziej czyste środowisko.

Trwa realizacja zadań wybranych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich w ubiegłym roku w ramach środków pochodzących z
funduszu sołeckiego. Z uwagi na to, iż jest to pierwszy rok funduszu sołeckiego w gminie Pobiedziska jego wprowadzenie i
realizacja związane były z wieloma obawami i niewiadomymi.

20

Jednak na półmetku jego realizacji można
śmiało powiedzieć, że jest to rewelacyjna
inicjatywa. Sołectwa mają do dyspozycji
środki w wysokości od 8 985 zł do 28 891 zł
w zależności od ilości mieszkańców

danego sołectwa. Zebrania wiejskie we
wrześniu ubiegłego roku wybrały szereg
inicjatyw i przedsięwzięć do realizacji na
terenie ich sołectw. Najpopularniejszymi
zadaniami okazały się sołeckie festyny i

wydarzenia kulturalne integrujące
mieszkańców, które przyciągały tłumy
zarówno dzieci jak i dorosłych, nie tylko z
danego sołectwa, ale z całej gminy.
Zadbano o wyposażenie świetlic

wiejskich, placów zabaw i innych
obiektów małej architektury oraz dróg.
Mieszkańcy zaplanowali również zadania
i nwe st yc y j n e d l a s o ł e c t w, któ re
rozpoczynają się w tym roku od
przygotowania dokumentacji projektowej
w ramach środków funduszu sołeckiego.
Z uwagi na zaplanowania kolejnych zadań

na przyszły rok zapraszamy we wrześniu
wszystkich mieszkańców sołectw na
zebrania wiejskie, na których będziecie
Państwo planować fundusz sołecki na rok
2017. Przypominamy, że wnioski sołectw
muszą mieścić się w zadaniach własnych
gminy, zapewniać poprawę warunków
życia mieszkańców oraz być zgodne ze

strategią rozwoju gminy. Jeżeli masz
nietuzinkowy pomysł, chcesz zrealizować
ciekawą inicjatywę w swojej
miejscowości, nie podoba Ci się aktualny
sposób wydatkowania środków z
funduszu - koniecznie przyjdź na zebranie
wiejskie i zadecyduj o budżecie
przyszłorocznym dla swojej wsi.

Związek Międzygminny "Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
rozstrzygnął przetarg na prowadzenie
Mobilnych Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
odbiór przeterminowanych leków z aptek
na terenie gmin wchodzących w skład

Związku Międzygminnego, na okres
01.07.2016r. - 31.12.2017r.
Powyższe usługi na terenie gminy
Pobiedziska świadczone będą przez Firmę
FB Serwis S.A., ul. Stawki 40,
01 - 040 Warszawa, tel. 61 679 33 63
(T.Buszkiewicz),

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl,
bokpoznan.fbserwis@budimex.pl,
www.fbserwis.pl
M P S ZO K ku rs o wa ć b ę d ą we d ł u g
harmonogramu ustalonego na dany rok
kalendarzowy dla danej gminy. MPSZOK
przyjmuje odpady bezpłatnie.

Data

16 lipca 2016r.
15 października 2016r.
21 stycznia 2017r.
15 kwietnia 2017r.
15 lipca 2017r.
14 października 2017r.

23 lipca 2016r.
22 października 2016r.
28 stycznia 2017r.
22 kwietnia 2017r.
22 lipca 2017r.
21 października 2017r.
30 lipca 2016r.
29 października 2016r.
4 lutego 2017r.
29 kwietnia 2017r.
29 lipca 2017r.
28 października 2017r.
13 sierpnia 2016r.
12 listopada 2016r.
18 lutego 2017r.
13 maja 2017r.
12 sierpnia 2017r.
18 listopada 2017r.
6 sierpnia 2016r.
5 listopada 2016r.
11 lutego 2017r.
6 maja 2017r.
5 sierpnia 2017r.
4 listopada 2017r.

Godzina
07:00-07:30
07:50-08:20
08:40-09:10
09:30-10:00
10:15-10:45
11:00-11:30
11:45-12:15
12:30-13:00
13:20-13:50

Miejscowość
Złotniczki
Pobiedziska
Kocanowo
Główna
Węglewo
Latalice
Podarzewo
Łagiewniki
Pomarzanowice

07:00-07:30

Jerzykowo

07:45-08:15
08:30-09:00
10:50-11:20
11:40-12:10
12:20-12:50
13:10-13:40

Borowo Młyn
Pobiedziska Letnisko
Pobiedziska
Borówko
Gołuń
Wagowo

Lokalizacja
przy świetlicy
ul. Kiszkowska, na parkingu przy stadionie
przy blokach
przy świetlicy
przy świetlicy
przy sklepie
przy starym sklepie
przy świetlicy
przy blokach nr 21,22 (przy pojemnikach na
odpady)
ul. Spokojna 3, za Placem Piastowskim, przy
Zespole Szkół
przy pierwszym sklepie przed mostem
ul. Wierzbowa/ul. Kręta przy kościele
ul. Czerniejewska, na targowisku
przy wjeździe na składowisko odpadów
przy świetlicy
przy sklepie

13:20-13:50

Kowalskie

przy sklepie

14:10-14:40

Kołata

przy świetlicy

09:45-10:15
10:30-11:00
11:10-11:40
12:10-12:40
12:50-13:20
13:40-14:10

Promno
Biskupice
Biskupice
Jankowo
Góra
Kociałkowa Górka

przy Rolniczej Spółdzielni Promno
ul. Główna, przy firmie MODERTRANS
ul. Dworcowa, przy ośrodku zdrowia
przy świetlicy
przy świetlicy
przy blokach

11:40-12:10
12:30-13:00
13:45-14:15
14:30-15:00

Tuczno
Stęszewko
Bednary
Wronczyn

naprzeciw sklepu, przy zjeździe na Kołatkę
przy świetlicy
przy tablicy informacyjnej, Wronczynek
naprzeciwko kościoła
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Pod Wagą

Do MPSZOK odpady dostarczać mogą
mieszkańcy z terenu Związku
Międzygminnego "GOAP".
Do MPSZOK można oddać:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory przenośne,
odpady niebezpieczne, w tym chemikalia:
farby, rozpuszczalniki, opakowania po
środkach ochrony roślin pochodzące z
gospodarstw domowych,
przeterminowane leki pochodzące z
gospodarstw domowych (leki można
również oddać bezpłatnie do aptek).

Przy Rynku
Rodzinne Centrum Zdrowia
Apteka Jagiellońska
Dr Max
Pharmacia
Apteczka
Panaceum
Varia

Do MPSZOK nie oddajemy:

. materiałów zawierających azbest,
. odpadów w ilościach wskazujących

.

.

.
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na
pochodzenie z działalności gospodarczej
odpady w beczkach, workach, skrzynkach
np. zawierające kilkanaście butelek tego
samego odpadu,
odpadów nieoznaczonych bez możliwości
wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
odpadów, których odebranie może
naruszać przepisy,
odpadów w opakowaniach cieknących

!

ul. K. Odnowiciela 11,
62-010 Pobiedziska
ul. Kostrzyńska 2,
62-010 Pobiedziska
ul. Królowej Jadwigi 9,
62-010 Pobiedziska
ul. Wł. Jagiełły 46,
62-010 Pobiedziska
ul. Królowej Jadwigi 4,
62-010 Pobiedziska
ul. Krótka 1, 62 – 010
Pobiedziska
ul. Sosnowa 3, 62 – 007 Bugaj

Do pojemników na
przeterminowane leki można
wrzucać: przeterminowane i
niepotrzebne tabletki, kapsułki,
czopki, proszki, syropy, maści,
żele, roztwory, krople
zamknięte w szczelnych
opakowaniach

Nie wrzucamy: zużytych igieł,
strzykawek i opatrunków,
aerozoli, termometrów,
glukometrów

pl. Piastowski 22, 62 – 007
Jerzykowo
ul. Mieszka I 2,
62-007 Biskupice

oraz spoza listy odpadów wymienionych w
informacji o zbiórce,
jakichkolwiek odpadów wskazujących na
źródło pochodzenia inne niż z
gospodarstwa domowego np.: chemikalia
nietypowe dla prac domowych (kwasy,
zasady, sole chemiczne, odczynniki),
odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych, opon, odpadów zielonych,
odpadów komunalnych zmieszanych,
papieru, szkła i tworzyw sztucznych.

Pamiętać należy o tym, że:
wymagające opakowania
powinny znajdować się w szczelnych tzn.
niecieknących i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili
przekazania,
Pracownik firmy ma prawo odmówić
przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to
sprzeczne z przepisami prawa oraz
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

. Odpady

.

Przypominany o możliwości złożenia wniosku o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających
azbest. Wnioski można składać w terminie do 31 sierpnia br. w siedzibie UMiG Pobiedziska.

O mjr.Włodzimierzu Bystrzyckim,
żołnierzu wyklętym, o którym nie
zapomina młodzież z Wronczyna
p i s a l i ś m y n a s t r o n i e
http://www.pobiedziska.pl/wolontaria
t-wronczyn-zapomina-pomaga/, jak
również w Biuletynie Pobiedziskim
(nr 212).
Tymczasem młodzież z Zespołu Szkół we
Wronczynie razem z nauczycielem
h i s t o r i i To m a s ze m Ka s p r za k i e m
zrealizowała film o tym zapomnianym
przez kilkadziesiąt lat bohaterze. Przez
swoje działania odczarowali bohatera
filmu. Zresztą najlepiej obejrzeć ten
obraz i podzielić się słowami uznania za
pomysł i realizację filmu „Dzielny,
wyklęty-zapomniany-odczarowany”.

Link do strony z filmem - http://konkursefektdomina.pl/prace

Sezon 2015/2016 roku właśnie dobiegł końca dla zawodników, trenujących karate we Wronczynie. Był to sezon bardzo udany,
ponieważ zawodnicy nabyli sporą wiedzę i umiejętności na temat tej sztuki walki, które wykorzystywali na turniejach karate,
zdając egzaminy z wyróżnieniami. Karatecy z Wronczyna zaznaczali swoją obecność na zawodach, zdobywając w sumie: 6 złotych ,
8 srebrnych i 23 brązowe medale.
Wśród zawodników miejsca na podium
będzie nabywać doświadczenie na
( 2 brązowe ), Jakub Nolberczak
zdobyli: Kacper Włodarczyk ( 3 złote,
(1 srebrny ), Filip Graffunder (3 brązowe) i obozie karate w Jarosławcu nad morzem.
1 srebrny, 5 brązowych), Fabian Klawiter
Jan Pławski (1 brązowy). W ciągu trwania
(1 złoty, 4 srebrne, 4 brązowe), Karol
Trener Mateusz Mizera
sezonu karatecy trzy razy podchodzili do
Raszewski ( 1 srebrny, 3 brązowe ), Oliwia egzaminów na stopień wtajemniczenia, Zapraszam na treningi karate od nowego
Dudzińska (1 złoty, 1 brązowy), Kacper które są drogą by dojść do wymarzonego sezonu, który zacznie się równo z rokiem
Hadyński ( 1 srebrny, 1 brązowy ), Zofia czarnego pasa. Zaliczali bezbłędnie. szkolnym 2016/2017.
Godek ( 1 srebrny, 1 brązowy ), Szymon Dwójka zawodników Fabian Klawiter oraz
Foto: Archiwum
Adamczyk ( 2 brązowe ), Mateusz Snoch
Kacper Włodarczyk w czasie wakacji

SPORT
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W sołectwie Borowo Młyn, została
zainstalowana siłownia zewnętrzna,
wyposażona w zespół urządzeń
rekreacyjnych: wyciąg górny, krzesło do
wyciskania, orbitrek, biegacz, prasa
nożna, twister, surfer oraz wioślarz.
Sołtys Barbara Widelicka dziękuje
mieszkańcom za wspólne przygotowanie
terenu pod siłownię: J. i K. Dudzińscy,
A. Grenda, A.Lick Szatkowska,
M.Lewandowski, W.Kowalski,
J. Cegłowski, W. Łakomy, A. Łakoma, N. M.
i K. Pałasz. Siłownia jest nadal w trakcie
realizacji , chodź pierwsze osoby już z niej
korzystały.
Aneta Tokarz

Foto: Archiwum Sołectwo Borowo Młyn
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W dniach 02-03 lipca 2016 roku w Opolu na Stadionie
Opolskich Olimpijczyków rozegrane zostały
26 Mistrzostwa Polski Weteranów w lekkoatletyce.

SPORT

Jedyny reprezentant Pobiedzisk Edward Gołębiewski
wywalczył 2 medale w kategorii M65. Złoty w chodzie na
3km, pokonując dystans w czasie 17 minut i 46 sekund oraz
srebrny w chodzie na 5 km - w czasie 29 minut i 52 sekund,
poprawiając tym samym wynik z ubiegłego roku o ponad 1
minutę.
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Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Dzień Dziecka to jedno z przyjemniejszych świąt w życiu rodziny i szkoły. To chwila, kiedy czas zwalnia, a my dorośli poświęcamy
naszym pociechom całą naszą uwagę. A jeśli można to połączyć z zamiłowaniem do sportu i zdrowego trybu życia - łączymy wtedy
przyjemne z pożytecznym.
Czwartego czerwca Pobiedziska Running
Team miało ogromną przyjemność
wesprzeć Zespół Szkół im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach w
organizacji szkolnych obchodów Dnia
Dziecka. Oczywiście - z bogatej oferty
szkolnej nam najlepiej wychodzi
bieganie, zatem pomagaliśmy
nauczycielom wychowania fizycznego
przy tej części zabawy.
Z podziwem przyglądaliśmy się najpierw
zmaganiom uczniów klas 4-6 na dystansie
ośmiuset metrów nad jeziorem Dobre.
Asystując nauczycielom na linii startu i
mety oraz na trasie biegu mieliśmy okazję
przekonać się, że nasze dzieci - wbrew
obiegowym opiniom - lubią sport, a nasze
kibicowanie dodaje im skrzydeł.
Nie zawiedli również rodzice, którzy
świecąc przykładem dzielnie pokonali
trasę 2,5 km - niektórzy zupełnie bez
wcześniejszych przygotowań.
Niemniej radosna była rywalizacja klas 13. Widać, że rośnie silna grupa, która być
m o że w e s p r ze s ze r e g i n a s ze g o

stowarzyszenia, kiedy my będziemy
zajmować się wnukami…
Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji
Zespołu Szkół w Pobiedziskach oraz
Nauczycielom za możliwość uczestnictwa

w szkolnej uroczystości. Mamy nadzieję,
że biegowe ziarno zostało zasiane…
Dagmara Wąsowska

lipiec 2016

Ruszyły wakacje, większość z nas myśli o wypoczynku. Jednak ci, którzy podjęli się ciężkiej pracy społecznej w ramach
funkcjonujących w naszej gminie największych klubów sportowych czyli MGKS Huragan oraz Pobiedziskiego Klubu Tenisowego
spotkali się w poniedziałek 4 lipca, z członkami Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz grupą radnych, by
porozmawiać o stworzeniu lepszych warunków dla funkcjonowania pobiedziskiego sportu.

kształtowaniu naszego społecznego życia.
Rezultatem prowadzonych obecnie
rozmów w sferze pobiedziskiego sportu
wyczynowego, ma być nie tylko
utrzymanie osiągniętych wyników, ale
b o g a t s z a o fe r t a s k i e r o w a n a d o

współmieszkańców. Więcej informacji
u z y s ka c i e Pa ń s t w o n a s t r o n a c h
internetowych klubów.
Opracowano na podstawie informacji
przesłanej od Krzysztofa Chmiela

Każdego roku na przełomie maja i czerwca odbywają się na jeziorze Dobre Polskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w
Wędkarstwie Karpiowym (World Carp Classic). Udział w tych prestiżowych zawodach prawie zawsze bierze ekipa Pobiedziskiego
Klubu Karpiowego. Nie inaczej było i w tym roku podczas Karpiowego Pucharu Normark rozgrywanego w dniach 1-5 czerwca,
który był jednocześnie polskimi eliminacjami do World Carp Classic 2016.
Stowarzyszenie Pobiedziski Klub Karpiowy
bardzo mocno związane z Pobiedziskami
reprezentowali koledzy Jerzy Błachnio i
Rafał Łaskarzewski. Warto nadmienić, że
zwycięski zespół ma możliwość pokazania
się na arenie międzynarodowej. W
ubiegłych latach mistrzostwa rozgrywały
się kolejno we Włoszech i Francji ,a w tym
roku odbędą się w Czechach.
Formuła łowienia jaka towarzyszyła tym
zawodom, to waga trzech największych
ryb złowionych przez dany zespół. Nasza
drużyna mogła pochwalić się wynikiem
61,2 kg co dało średnią ponad 20 kg na
rybę. Wynik ten jest absolutnym
rekordem na tego typu imprezach. Warto
nadmienić, że kolega Jerzy Błachnio złowił
też największą rybę, karpia o masie prawie
24kg.
Zawody takie jak te są bardzo dobrą formą
promocji Pobiedzisk wśród uczestników z
całej Polski i nie tylko. Bardzo częstymi
gośćmi , dzięki właśnie takim imprezom są

obcokrajowcy odwiedzający jezioro
Dobre. Nasz akwen jest wśród topowych
łowisk karpiowych w Polsce. Ludzie z
całego kraju z ogromną przyjemnością i
satysfakcją przyjeżdżają nad nasze jezioro
wypocząć, dobrze się bawić i złowić
rekordową rybę. Karpie i amury w

przedziale 15- 20 kg nie są niczym
nadzwyczajnym.
Opracowano na podstawie materiałów
przesłanych przez Łukasza
Maciejewskiego - Stowarzyszenie
Sportowe Pobiedziski Klub Karpiowy
Foto: karpmax.pl
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Czas goni, wkrótce rusza kolejny sezon, a
problemów nie brakuje. Obydwa kluby od
lat prowadząc aktywną działalność,
skupiły wokół siebie już kilkaset osób dzieci, młodzież ich rodziców czy też
dorosłych sportowców. Poświęcając swój
wolny czas i angażując mnóstwo energii,
członkowie klubów oraz osoby z nimi
współpracujące potrzebują na co dzień
wsparcia ze strony samorządu. Stały dobry
kontakt i zrozumienie wyzwań, z którymi
muszą się mierzyć w codziennej pracy, jest
dla tych osób ważnym czynnikiem
wpływającym na komfort działania i
satysfakcję. Płaszczyzną dla takich
rozmów stała się Rada Pożytku skupiająca
przedstawicieli Urzędu (dwie osoby), Rady
Gminy (dwie osoby) i organizacji
pozarządowych (cztery osoby). Choć sama
nie ma kompetencji do rozstrzygania
spraw, to inicjując dyskusję czy też
formułując opinie dla władzy
samorządowej bierze czynny udział w
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NASZE PKT DZIECIAKI TALENCIAKI W WIELKIM FINALE TALENTIADY 2016!
Najpierw "Rekiny z PKT" (to nazwa naszej
drużyny) wyszły jako 4 drużyna eliminacji
międzywojewódzkich, następnie dzielnie
walczyły w półfinale (Polska Zachodnia), z
którego awansowały do finału, a w nim
spotka się 16 najlepszych drużyn w
Polsce, w dniach 18-19.06 na kortach AZS
Poznań. Nasza ekipa (na zdjęciu od
lewej): Ola Rękoś, Pola Zborowska,
Marcel Bajołek, Krystian Majchrzak, Filip
Chmielewski, Pola Milecka i trener
S ł awe k Za p r za ł ka . D r u ży n a P K T
Pobiedziska jest jedyną drużyną w finale
spoza klubów z ośrodków
wielkomiejskich i pierwszą w historii
Klubu, która doszła tak wysoko w tych
prestiżowych rozgrywkach. Gratulacje za
historyczny wyczyn i podziękowania dla
całej 6 i trenera.

SPORT

Fotorelacja na: fb.com/PobiedziskieAsy

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się turniej siatkówki
plażowej organizowanej przez OSiR w Pobiedziskach.
Do zawodów przystąpiło 10 par,które zostały podzielone na
dwie grupy. Po rozegranych meczach grupowych, do
rozgrywek finałowych awansowały cztery pary ,z których po
zaciętej walce wyłoniono zwycięzcę turnieju.
Klasyfikacja końcowa:
1.Lisiecki, Brust
2.Kardasz, Skowroński
3.Bieganowski, Lipnicki
4.Wojdanowicz, Ciurlik

Cztery drużyny wystąpiły w turnieju piłki nożnej
organizowanym przez OSiR w Pobiedziskach. Drużyny zagrały
systemem "każdy z każdym".Po wielu emocjach i efektownych
bramkach,
klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1.Old Boys
2.FC Dojazdownia
3.Red Bulls
4.FC Burza
Drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe.
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Przez trzy tygodnie lipca dzieci szkół
podstawowych mogły uczestniczyć w
zajęciach zorganizowanych w obiektach
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach. W trzech pięciodniowych
turnusach zapewniono łącznie miejsce
dla 90 dzieci. Koszt uczestnictwa dziecka
w półkolonii z pełnym wyżywieniem
wynosił 120 zł. Z racji bardzo dużego
zainteresowania wszystkie miejsca
zostały szybko zajęte. Niestety ze
względów organizacyjnych niemożliwe
było zorganizowanie większej ilości
turnusów. Organizatorzy zapewniają, że
półkolonie odbywać się będą w podobnej
formie zawsze podczas letniej i zimowej
przerwy w nauce.

Z CYKLU WAŻNE ROCZNICE

Po upływie pięćdziesięciu lat od daty
chrztu Mieszka I rodzi się w przyszłej
rodzinie królewskiej Mieszka II i
Rychezy, syn nazwany Kazimierzem
Odnowicielem. To jemu przypadła
ważna i niezwykle trudna rola
odnowienia królestwa i
chrześcijaństwa w Polsce.
Kazimierz, prawnuk Mieszka
I i wnuk Bolesława Chrobrego
przychodzi na świat w dniu 25 lipca
1016 roku, prawdopodobnie na
Ostrowie Lednickim. Ostrów był
siedzibą Mieszka II po jego ożenku z
Rychezą pochodzącą z cesarskiej
rodziny.
Dzieciństwo Mieszka

upływało w "złotym wieku"- rozrostu
potęgi państwa piastowskiego. Jako
dziewięcioletni chłopiec uczestniczył w
wielkim wydarzeniu o znaczeniu
wiekopomnym, jakim była w 1025 roku
koronacja Bolesława Chrobrego na
króla Polski. Uroczystość ta odbywała
się we wspaniałej katedrze
gnieźnieńskiej, bogato wyposażonej
przez króla Bolesława. To zdarzenie
musiało wywrzeć niezatarte wrażenie
na jego całym przyszłym życiu. Choć
pewnie nie mógł przypuszczać, że dni
sławy i chwały zamienią się wkrótce w
lata tragedii narodowej a ,,wiek złoty"
zmieni się w ołowiany.

Z DZIEJÓW POBIEDZISK / SPORT

Wycieczki, gry terenowe, zajęcia z
ratownikami i strażakami, ścianka
wspinaczkowa, plaża, boiska, mnóstwo
ciekawych gier i zabaw… Lista atrakcji,
jakie czekały na uczestników pierwszych
letnich półkolonii organizowanych przez
OSiR w Pobiedziskach jest bardzo długa.
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Tak o tych czasach pisze w swej kronice
Anonim zwany Gallem: „.Polska,
przedtem królowa, strojna w koronę
królewską błyszczącą złotem i drogimi
kamieniami, siedzi w popiele odziana
we wdowie szaty..." I dodaje:.
"albowiem niewolnicy powstali na
panów, wyzwoleńcy przeciwko
szlachetnie urodzonym .. Nadto
porzucając wiarę katolicką …. podnieśli
bunt przeciw biskupom i kapłanom
Bożym.. . W końcu zaś zarówno od
obcych, jak i samych mieszkańców
Polska doznała takiego spustoszenia,
że w zupełności niemal obrana została z
bogactw i ludzi."
Do takiej to Polski powraca
Kazimierz w 1038 roku na czele hufca
pięciuset pancernych wojów. Jak
wspomina kronikarz Wincenty
Kadłubek (Kronika polska) wierność
zachował mu tylko jeden gród z garstką
wiernych poddanych. Z takimi to
szczupłymi siłami w oparciu o pomoc
swej matki Rychezy, przystąpił
Kazimierz do wiekopomnego dzieła
odbudowy kraju. Powracającego do
Polski księcia Kazimierza witał prosty
lud pieśnią: "a witajże witaj, miły
hospodynie". To byli ci, którzy ocaleli z
pożogi, widzący w przybywającym do
kraju Kazimierzu jedyne swoje
ocalenie. Wtedy też powstało
przysłowie: "mądry Polak po szkodzie"
(Jan Długosz).
Kazimierz miał dwie drogi do
wyboru: mścić się za doznane krzywdy
lub wybrać drogę pojednania.. Wybrał
tą d ru gą. Wo lał kierować się
miłosierdziem i przebaczeniem. Na tej
podstawie budował swoją siłę. A siła i
jedność mu była potrzebna, bo
wrogów Polsce nie brakowało. Jednym
z największych był Masław, dawny
urzędnik dworski jego ojca. Teraz to on
utworzył na Mazowszu nowe państwo
sprzymierzone z pogańskimi
plemionami. Pragnął on w oparciu o
ten sojusz rozciągnąć swoją władzę nad
całą Polską. Na przeszkodzie stanął mu
niespodziewanie Kazimierz z garstką
wiernych poddanych. W przypadku
zwycięstwa Masława, Polska
zniknęłaby na zawsze, w dodatku w
odmętach pogaństwa.
Do pierwszej konfrontacji
Masława z Kazimierzem doszło około
roku 1041 w Pobiedziskach jak
wspomina historyk Zdzisław Pietras w
swej książce "Kazimierz Odnowiciel" z

kronikarzem ruskim Nestorem. Przed
bitwą Kazimierz zatopił się w
modlitwie. Wtedy to przemówiła do
niego Matka Boska: "wstań i weź swój
miecz, a uderz na wroga".( Kronika
polsko-śląska).
B y ł o t o p i e r w s ze z w y c i ę s t w o
Kazimierza. Tak o nim powiedział w
swojej homilii św. Jan Paweł II w
Lubaczowie w dniu 03.06.1991r ,,.. w
naszych dziejach doznawaliśmy
wielokrotnie szczególnej,
macierzyńskiej opieki Matki Chrystusa.
Kazimierz Odnowiciel wzywa
Bogurodzicę i odzyskuje utracone
dziedzictwo…."
Było to zwycięstwo słabszego
nad wielokrotnie silniejszym wrogiem.
Jednak po stronie Kazimierza była
słuszność. To wiara pozwoliła
zwyciężyć przeważającego znacznie
wroga. Zwycięstwo jakoś szczególnie
zostało zapisane w pobiedziskich
dziejach.
Nazwa Pobiedzisk pochodzi od
starodawnego słowa słowiańskiego
"pobiedzie"- zwycięstwo. To Kazimierz
Odnowiciel nadał założonemu w 1048
roku miastu nazwę, herb i pierwszy
przywilej.
Mieszkańcy Pobiedzisk przez wieki
zachowali go w swojej pamięci nadając
jego imieniem nazwę głównej ulicy a
szkoła wybrała go na swego patrona.
Wystawiono mu także pomnik z
napisem zaczerpniętym z kroniki
Anonima "zdobył zwycięstwo, pokój i
cały kraj".
W u ro c zyst yc h d n i a c h ś w i ąt
kościelnych i państwowych bije dzwon
jego imienia. W tym roku będziemy

uroczyście obchodzić 1000-lecie
urodzin założyciela miasta.
W dawnych wiekach nie
zapomniano o zasługach Kazimierza
Odnowiciela na rzecz kościoła. Był on
uznawany w naszej tradycji za
błogosławionego.
W kalendarzu świętych i
błogosławionych jego wspomnienie
przypadało na dzień 29 stycznia (
Jaroszewicz hagiografia polska nr 243).
Matka Kazimierza
Odnowiciela - królowa Rycheza( Regina
Poloniae) też jest ogłoszona przez
kościół błogosławioną. Jej miejsce
spoczynku znajduje się w katedrze w
Kolonii. Jest ono miejscem spotkań
młodzieży polskiej z młodzieżą
niemiecką.
Kazimierz jest wielce zasłużony dla
naszej ojczyzny. Jego dzieło odbudowy
państwa i kościoła jest nie do
przecenienia. To on przez 11 lat swego
panowania odbudował rozgrabioną i
z n i szc zo n ą Po l s kę w d aw nyc h
granicach
B. Chrobrego. Szedł trudną drogą nie
zadawalając się byle czym. Zawsze miał
w pamięci to, czym może być Polska,
jeżeli się dla jej dobra poświęci samego
siebie.
Taka postawa poparta pracą i
oddaniem przywróciła Polsce uznanie
w międzynarodowej wspólnocie
narodów.
Po swym pracowitym życiu spoczął w
katedrze poznańskiej a wdzięczni
Po l a c y n a d a l i m u p o ś m i e rc i
przydomek "Odnowiciel".
Krzysztof Krygier
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W czerwcu Sołtysi Sołectw: Bociniec, Pomarzanowice, Kołata, Łagiewniki, Złotniczki, Promno i Wronczyn zaprosili dzieci i
mieszkańców na pikniki rodzinne, które obfitowały w wiele atrakcji. Nie zabrakło dmuchanych zamków, bajkowych postaci,
zabaw i konkursów z animatorem. Część sportową wypełniły mecze siatkówki, turnieje piłki nożnej i pokazy strażaków.
było przygotować pyszne pierniczki,
Dopełnieniem całości był poczęstunek: R o k N a u k o w c ó w. N a u k o w c y z
zrobić bransoletkę z korali, a także poznać
ciasto, napoje, słodycze, wata cukrowa, Politechniki Poznańskiej, Polskiej
historyczne już narzędzia rolnicze
grochówka, kiełbaski z grilla. Wszystko Akademii Nauk, Uniwersytetu Adama
okolicznych gospodarstw i ogrodów.
przy pięknej słonecznej pogodzie i miłej, M i c k i e w i c za o ra z U n i w e rsy t e t u
Festyny współorganizowane przez Rady
serdecznej atmosferze.
Przyrodniczego, wprowadzili uczniów w
Sołeckie przy współpracy Pobiedziskiego
W Biskupicach odbył się festyn pod świat nauki. Na dziedzińcu szkolnym
Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i
h a s ł e m - " I Ty m o ż e s z z o s t a ć czekały atrakcje przygotowane przez Koło
Rekreacji.
naukowcem", podsumowujący Szkolny Gospodyń Wiejskich z Biskupic - można

SOŁECTWO ŁAGIEWNIKI

SOŁECTWO BOCINIEC

SOŁECTWO KOŁATA

SOŁECTWO WRONCZYN

SOŁECTWO PROMNO

SOŁECTWO ZŁOTNICZKI

SOŁECTWO POMARZANOWICE

SOŁECTWA

SOŁECTWO BISKUPICE
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WAŻNE TELEFONY
Filmowe relacje w sieci telewizji kablowej
Informujemy, że od 17 czerwca br. filmowe relacje z wydarzeń
realizowane przez STK Swarzędz emitowane są na kanale 6 sieci
kablowej obsługiwanej przez Satpol. Zapraszamy do oglądania.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LIDER W POBIEDZISKACH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA POLICEALNA

. technik administracji . technik turystyki wiejskiej
. technik BHP
(DAJE KWALIFIKACJE ROLNICZE)
Zebranie organizacyjne 7 września 2016 (środa) godz.18:00
Składanie dokumentów w sekretariacie budynku gimnazjum w Pobiedziskach,
ul.Kostrzyńska 23, dokładna informacja - tel. 61 8149 399, 61 8177 142.
biuro@cds-lider.com.pl www.cds-lider.com.pl TEL. 508 194 737

Firma Usługowo-Handlowa "Auto-Wydech" Kazimierz Wąsiak
Janikowo ul. Gnieźnieńska 1B, 62-006 Kobylnica

OGŁOSZENIA

PRZYJMIE MECHANIKA
Tel. 61 8780 -008; 601 148 450
Zatrudnię sprzedawcę na cały etat - wykształcenie średnie
Sklep Papierniczy p. Wodzińska
Tel. 667745636

Wszystkim Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom, Znajomym,
delegacjom oraz Księdzu Proboszczowi, którzy tak licznie uczestniczyli
w ostatniej drodze mojej najukochańszej
Żony Lidii Szuby
serdeczne podziękowania składa Mąż z rodziną

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
Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”
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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Skład i druk: Studio Reklamy i Promocji J&S
ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
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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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Po uroczystościach kościelnych kolorowy
korowód przemaszerował z Rynku nad jezioro
Biezdruchowo. Tam na scenie Burmistrz
Dorota Nowacka oficjalnie otworzyła Dni
Pobiedzisk. Głos zabrał również goszczący
podczas uroczystości Poseł na Sejm RP
Bartłomiej Wróblewski.
Następnym punktem programu były występy
międzynarodowych zespołów biorących
udział w Dziecięcym Festiwalu Folkloru "Folk
Fun Kids". Po ponad dwóch godzinach
dziecięcych występów scena rozbrzmiewać
zaczęła bawarskimi melodiami za sprawą
zaproszonego niemieckiego zespołu
Rohrdorfer - Tanzlmuse. Spektakl "Sny
mojego Miasta" w wykonaniu uczniów ZS w
Pobiedziskach był kolejnym wydarzeniem
artystycznym tego dnia. Ostatnie
przedstawienie to Widowisko Nocy
Świętojańskiej w wykonaniu Zespołu Pieśni i
Tańca Wiwaty. Kilka kilometrów od jeziora
Biezdruchowo zasłuchane w baśnie, legendy i
opowieści przy ognisku szykowały się powoli
do snu dzieci, biorące udział w
organizowanym przez OSiR spływie
kajakowym "Przygoda z tatą". Wystartowali
z Wronczynka i po przepłynięciu kilku
kilometrów zatrzymali się wszyscy na nocleg
w Złotniczkach. Rano wypłynęli ponownie na
szlak kajakowy, by dopłynąć do Wronczynka.
Drugi dzień poświęcony był młodym. Jak co
roku na scenę zaproszono uczniów, którzy
osiągnęli w minionym roku szkolnym
najwyższe wyniki w nauce, a podczas Gali
Sportu nagrodzono najlepszych sportowców
za wybitne osiągnięcia promujące Miasto i
Gminę Pobiedziska.
Za najwyższą średnią ocen i prezentowanie
gminy w konkursach przedmiotowych
Michał Kmiecik z ZS w Jerzykowie średnia
ocen 6,0 otrzymał miano najlepszego
gimnazjalisty w gminie Pobiedziska i koszulkę
złotą Nr 1. W tym roku do Urzędu Miasta i
Gminy w Pobiedziskach wpłynęły 23 wnioski
o przyznanie nagrody/wyróżnienia za
osiągnięcia sportowe zdobyte 2015 roku.
Niezwykle trudne zadanie postawione
zostało przed członkami Rady Sportu Gminy
Pobiedziska, która opiniowała przedstawione
wnioski. Ostatecznie przyznano 17 nagród i 6
wyróżnień, a wśród nich najlepsi: Oriana
Walasek, Sandra Michałowska, Dariusz
Nogaj, Edward Gołębiewski, Kacper
Kosmaczewski i Wojciech Tracz otrzymali
nagrody I stopnia. Natomiast tytuł Trenera
Roku 2015 burmistrz Dorota Nowacka i jej
zastępca Zbigniew Zastrożny wręczyli Sylwii
Kamińskiej - Instruktorce jazdy konnej,
trenerce w Klubie Jeździeckim "Ranczo
Kołata". W 2015 r. jej zawodniczki 37 razy
zajmowały miejsca na podium na zawodach
ogólnopolskich.

Wydarzenia nad jeziorem Biezdruchowo
zgromadziły rzeszę publiczności.
Zróżnicowana tematyka, wielość atrakcji,
występy gwiazd i lokalnych artystów to
sposób na imprezę, na której każdy znajdzie
coś dla siebie. Sobotni program wydarzeń to
m.in.: zawody spinningowe, kajakarskie,
średniowieczny turniej sołectw, uroczystości
20-lecia UKS Zalew i na koniec koncerty
zespołów Power Horse i Piersi. Niedziela
rozpoczęła się od turnieju piłki plażowej, by
później na polanie przed sceną powstała
osada rycerska. Tafla jeziora zawładnięta była
tego dnia przez ciekawy pokaz hydroodrzutowy. Na scenie prezentowała się
Pobiedziska Orkiestra Dęta oraz Młodzi
artyści ze Studia Piosenki. Wieczorem,
podczas oczekiwania na koncerty gwiazd,
rozegrano konkurs na siłacza Pobiedzisk oraz
rozdano nagrody dla najlepszych w zawodach
spinningowych. Od godziny 19:00 na scenie
prezentowały się zaproszone zespoły:
Madame Butterfly, Video, Fun Factory i
Jurad. Cały czas funkcjonowała też strefa
rozrywki i relaksu, a w niej: wesołe
miasteczko dla dzieci, porady medyczne i
kosmetyczne oraz gastronomia. Od
poniedziałku 27 czerwca centrum wydarzeń
w ramach Dni Pobiedzisk przeniosło się na
Rynek. Tutaj na scenie odbywały się pokazy
taneczne TEATRU TAŃCA z Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury, koncerty: Studia Piosenki,
Pobiedziskiej Akademii Gitary, wszystkich
grup Zespołu Pieśni i Tańca WIWATY, Marii
Pilarczyk, występ autorski Ewy Czajki oraz
koncert "Od Mieczysława do Czesława" w
wykonaniu zespołu Macieja Kucharskiego.
Ponadto mieszkańcy mogli zobaczyć
"Kabarecik Horrorek" w wykonaniu grupy
"Literackie Pobiedziska" oraz spektakl
historyczny z projektu Millenium.
Akrobacje rowerowe, pokazy jazdy na
deskorolce, breakdance, turniej koszykówki i
koncerty hip-hopowe to tylko niektóre z
atrakcji Street Sports Day, który 30 czerwca
przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach. Na terenie skateparku dzieci
mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na
rowerze na specjalnie przygotowanym torze
przeszkód oraz w miasteczku ruchu
drogowego. Obok ustawiony był tzw.
"bezpieczny namiot" wyposażony m.in. w
alkogogle. Przy muzyce DJ odbywały się
pokazy breakdance oraz freestyleowe bitwy
na słowa. Można było wziąć udział w
warsztatach skateboardowych, w otwartym
treningu street workout i kickboxingu.
Młodzież i dzieci podziwiały wyczyny
trialowca Jonasza Pakulskiego, który
akrobacje rowerowe wykonywał już m.in.
nad kraterem wygasłego wulkanu, na
największym lodowcu Islandii czy też na

jednym z najwyższych klifów Irlandii. W tym
dniu na pobiedziskim rynku zagrały zespoły:
RasTi z Gniezna, Gębofonizm Beatbox
Soundsystem z Krakowa, a w koncercie
wieczoru wystąpił zespół Flint.
Na płycie rynku został zorganizowany plener
plastyczny "W zaciszu miejskich uliczek śladami historii", targ rękodzieła i produktów
regionalnych oraz odbyła się promocja książki
Krzysztofa Krygiera "Z dziadkiem przez
Pobiedziska", który po podpisaniu
egzemplarzy zabrał grupę osób na spacer po
Pobiedziskach, podczas którego podzielił się
swoją wiedzą historyczną, opowiadając w
ciekawy sposób o dziejach naszego miasta.
Nieformalna grupa działania
"Rozrusznik" zaproponowała mieszkańcom
naszej gminy ciekawy sposób na spędzenie
takich dwóch pięknych letnich wieczorów. 30
czerwca oraz 1 lipca
na rynku w
Pobiedziskach odbyły się dwa seanse
filmowe. W pierwszy wieczór widzowie mieli
szansę obejrzeć komedię "Za jakie grzechy
dobry Boże?" (Philippe de Chauveron). W
piątkowy wieczór wyemitowany został film
"Nietykalni" (Olivier Nakache, Eric Toledano,
Olivier Nakache & Éric Toledano). Za pomoc
dziękujemy współorganizatorom naszego
wydarzenia: Fundacji Scena Pobiedziska oraz
Pobiedziskiemu Ośrodkowi Kultury.
Zapraszamy na stronę FB projektu
"Cosiedziejewpobiedziskach". Można na
niej obejrzeć zdjęcia z obu wieczorów.
W sobotę 2 lipca br. na stadionie
miejskim odbył się I Zlot Fanów Zumby.
Dzięki wygranej w konkursie przez
instruktorkę Zumby Joannę Wolniewicz Zlot
zawitał do Pobiedzisk. Zgromadził na
murawie stadionu blisko 1500 uczestników.
Gościem specjalnym i gwiazdą zaproszoną na
to wydarzenie do Pobiedzisk był światowej
sławy instruktor Zumby - Steve Boedt. Całość
prowadził ze sceny dziennikarz i prezenter
I r e n e u s z B i e l e n i n i k . G o s p o d a r ze m
wydarzenia była Gmina Pobiedziska, a
Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił
uczestnikom stadion miejski. Burmistrz
Dorota Nowacka oficjalnie rozpoczęła I Zlot
Fanów Zumby i od tego momentu ( godzina
17:00) do późnych godzin wieczornych
Zumba królowała na Stadionie Miejskim.
Imprezą towarzyszącą na boisku Orlik był
wielki dmuchany plac zabaw, zorganizowany
z myślą o najmłodszych.
Jednym z ostatnich wydarzeń sportoworekreacyjnych w ramach Dni Pobiedzisk była
niedzielna akcja przygotowana dzięki
pomocy Pobiedziska Running Team - Bieg
Rodzinny nad Jeziorem Biezdruchowo.
Głównymi organizatorami byli: Pobiedziski
Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

WYDARZENIA

Coroczne święto miasta obchodzone jako „Dni Pobiedzisk” rozpoczęło się w piątek 24 czerwca. W tym roku przygotowanych
zostało 9 dni atrakcji - pierwsze trzy nad jeziorem Biezdruchowo, pozostałe na Rynku w Pobiedziskach i Ośrodku Sportu i
Rekreacji. Dni Pobiedzisk oficjalnie rozpoczęły się podczas Jubileuszowej Mszy Świętej w kościele św. Michała, koncelebrowanej
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Abp. Henryka Józefa Muszyńskiego - Prymasa Seniora oraz Ojca Sylwina
Wojdanowicza i proboszcza ks. Roberta Nurskiego.
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SPORT

Temperatura ok. 30 stopni C, suma przewyższeń ponad 450m, upływający czas i ciągła walka o każdy kolejny metr. Bieg Jagiełły TIP
TOPOL Półmaraton Pobiedziska to najtrudniejszy półmaraton w prestiżowym cyklu Grand Prix Wielkopolski, a także jeden z
najstarszych biegów długodystansowych organizowanych w Polsce. W niedzielę 10 lipca 2016 odbyła się już jego 27 edycja.
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Do udziału w tegorocznym Biegu Jagiełły
zgłosiło się aż 352 zawodników z całej
Polski oraz z Ukrainy. Biuro zawodów
zorganizowane zostało w Kompleksie
Sportowo-Edukacyjnym przy Zespole
Szkół w Pobiedziskach. Tutaj odbywały
się zapisy, wydawane były pakiety
startowe, zawodnicy mogli skorzystać z
s za t n i , d e p o z y t u , p r y s z n i c ó w i
sanitariatów. W pakiecie startowym
znalazła się dodatkowo m.in.. butelka
napoju izotonicznego od sklepu SPAR,
baton energetyczny, pamiątkowy worek
na odzież i koszulka techniczna.
Meta biegu zorganizowana została przed
pomnikiem Kazimierza Odnowiciela przy
ul. Kostrzyńskiej. Dzięki temu zawodnicy
nie musieli daleko przemieszczać się do
biura zawodów, a mieszkańcy mogli
swobodnie poruszać się samochodami
po Rynku i ul.Czerniejewskiej.
Przed startem specjalną rozgrzewkę dla
zawodników poprowadzili studenci
Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu, która była partnerem
organizacyjnym imprezy. Biegacze
wystartowali na sygnał rogu. Wojowie z
Towarzystwa Miłośników Grodu w
G r z y b o w i e za p e w n i l i w s p a n i a ł ą
historyczną oprawę królewskiego biegu.
Obecni byli zarówno na mecie, jak i na
trasie, dopingując biegaczy grą na
bębnie, szczękiem mieczy i okrzykami.
Trud półmaratonu organizatorzy starali
się jak najbardziej zniwelować. Dzięki
pomocy OSP z Pobiedzisk biegacze mogli
8 razy przebiec przez kurtynę wodną, a
liczna grupa wolontariuszy pomogła w
obsłudze punktów z wodą, bananami i
cukrem, z których zawodnicy mogli
skorzystać aż 10 razy. W pokonaniu trasy
w wymarzonym czasie pomagali
pacemakerzy Pobiedziska Running Team
- uśmiechnięci biegacze w
p o m a r a ń c z o w y c h ko s z u l k a c h z
balonikami, na których widniał czas w
jakim każdy z nich pokona półmaraton.
Najszybciej linię mety przebiegli
przedstawiciele Ukrainy, którzy zajęli
wszystkie miejsca na podium. Bardzo
równa walka toczyła się przez większą
część trasy pomiędzy najszybszymi
paniami. Ku uciesze kibiców przed
końcem biegu od czołówki uciekła

Patrycja Talar - mieszkanka Gminy
Pobiedziska, która pomimo wielu już
tytułów na swoim koncie, po raz pierwszy
wygrała swój domowy bieg.
Gratulujemy!
Na mecie na każdego czekał piękny
odlewany pamiątkowy medal oraz masaż
na dużym stoisku Katedry Fizjoterapii
AWF w Poznaniu. W czasie odpoczynku
można też było zjeść spaghetti i arbuza.
Ceremonia wręczenia pucharów odbyła
się zaraz po zamknięciu trasy pod bramą
mety. Dekoracji dokonał Zbigniew
Zastrożny - Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska, Witold Borucki - TIP
TOPOL oraz Artur Krysztofiak - dyrektor
OSiR w Pobiedziskach. Po raz pierwszy
zwycięzcy Biegu Jagiełły TIP TOPOL
Półmaratonu Pobiedziska w kategorii
open kobiet i mężczyzn zostali
uhonorowani wykonaną specjalnie na
ten dzień koroną królewską. Wszyscy
zawodnicy, którzy ukończyli półmaraton
mogli też wziąć udział w konkursie z
nagrodami od Pobiedzisko Goślińskiego
Banku Spółdzielczego i Gminy
Pobiedziska. Główną nagrodą była Kia Rio
z pełnym bakiem paliwa na wakacyjny
weekend od Miasteczka
Samochodowego Szpot.
Patronat medialny nad biegiem objęły
maratonypolskie.pl Zawody komentował
na mecie, zagrzewając biegaczy do boju

dziennikarz Radia Merkury - Andrzej
Ogórkiewicz. Organizatorem imprezy był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach oraz Gmina Pobiedziska.
Do zobaczenia za rok!

XXVII Bieg Jagiełły - mężczyźni:
1. OLEKSANDER SILKOVSKIY, UKR 01:07:36
2. PAWEL OLIJNYK, UKR - 01:09:50
3. OLEKSII OBUKHOVSYI, UKR 01:09:55
XXVII Bieg Jagiełły - kobiety:
1. PATRYCJA TALAR, POL - 01:23:43
2. TATYANA KUZUBOVA, UKR - 01:24:22
3. OLENA KYTYTSA, UKR - 01:24:41
XXVII Bieg Jagiełły - Mieszkańcy Gminy
Pobiedziska
1. GRZEGORZ KOLINSKI - 01:35:47
2. PATRYK CIEŚLA - 01:39:12
3. MACIEJ CHOJNACKI - 01:39:19
XXVII Bieg Jagiełły - Mieszkanki Gminy
Pobiedziska
1. PATRYCJA TALAR - 01:23:43
2. ELŻBIETA CZEKALSKA - 01:55:51
3. KAROLINA KAŹMIERCZAK - 01:55:52

20-LECIE UKS ZALEW JERZYKOWO

VIDEO

ŚREDNIOWIECZNY TURNIEJ SOŁECTW

WYDARZENIA
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JURAD
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TEATR TAŃCA Z POK

WYSTĘP ZESPOŁU „WIWATY”

UROCZYSTA MSZA ŚW.

SPEKTAKL Z PROJEKTU MILENIUM +

AKADEMIA GITARY

WYDARZENIA

POKAZY HYDRO-ODRZUTOWE

KONCERT „OD MIECZYSŁAWA DO CZESŁAWA”

OLGA ŻYMINKOWSKA

ORGANIZATOR - POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY
SERDECZNIE DZIĘKUJE SPONSOROM:
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WYŚCIGI KAJAKARSKIE

ZLOT FANÓW ZUMBY

FUN FACTORY

SPEKTAKL „SNY MOJEGO MIASTA”

PIERSI

POBIEDZISKA ORKIESTRA DĘTA

VIDEO

CUKIERNIA
ZAGRODNICZA

PIEKARNIA
DYNARYŃSKI

WYDARZENIA

STREET SPORTS DAY

JAROSŁAW BALCEREK
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20 16

wakacje

Zbiorczy plan ferii letnich w gminie Pobiedziska
BIBLIOTEKA W POBIEDZISKACH, ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 146 www.bibliotekapobiedziska.pl
DATA

PROPONOWANE ZAJĘCIA

GODZ.

25 lipca
(poniedz.)

Gry planszowe i piłka guzikowa

11:00-13:00

26 lipca
(środy)

Kaligrafia i sztuka pisania listów

11:00-13:00

20,27 lipca
(środy)
21,28 lipca
(czwartki)
22,29 lipca
(piątki)

Moje Pobiedziska - warsztaty literacko-historyczne

11:00-13:00

Wakacyjne kino - filmy dla dzieci i młodzieży
„Rękodzieło” dla dzieci

POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY, ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 227, www.ok-pobiedziska.pl
DATA

22 lipca

Warsztaty tańca nowoczesnego hip-hop

11:00-13:00

25 lipca

Wyjazd do Niku Bowling na kręgle - Poznań

Zapisy w biurze
Pob.Ośrodka Kul.

11:00-13:00

26 lipca

Warsztaty plastyczne „Pasiaste łąki”

10:00
Targowisko

27 lipca

Warsztaty tańca ludowego

11:00
Ośrodek Kultury

29 lipca

Warsztaty wokalne „Lato z mikrofonem”

11:00
Ośrodek Kultury

31 lipca

LETNI FESTIWAL ORGANOWY
koncert organowy w wykonaniu Michała
Dąbrowskiego z Warszawy - impreza z cyklu
„Lato w Pobiedziskach”

19:00
Kościół pw.
MBNP w
Pobiedziskach
Letnisku

Konstruowanie świata baśni z klocków Lego
- dla dzieci od 7 do 11 lat

12:00 - 13:00

21, 28 lipca
(czwartki)

Biblioterapia. Zajęcia z cyklu „Nastolatek
w strefie uczuć” dla dzieci w wieku 12 do 15 lat.

12:00 -13:30

FILIA W BISKUPICACH, UL.DWORCOWA 3
tel. 61 8155 005
Rękodzieło dla dzieci

11:00-13:00

Gry planszowe dla dzieci

11:00-13:00

FILIA W POBIEDZISKACH-LETNISKU, UL.GAJOWA 22
tel. 61 8153 444
Wakacyjne podróże z Nelą - zajęcia plastycznoliterackie

20, 27 lipca Rękodzieło dla dzieci
(środy)

11:00-13:00

Wakacyjne podróże z Nelą - zajęcia plastycznoliterackie
21, 28 lipca Rękodzieło dla dzieci
(czwartki)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Pobiedziska, ul.Różana 4a
tel. 61 8153 603, www.osir.pobiedziska.pl
DATA

PROPONOWANE ZAJĘCIA

18-22 lipca Półkolonie letnie - turnus II

11:00-13:00

FILIA W POMARZANOWICACH, W PRZEDSZKOLU
26 lipca
(wtorek)

10:00
Zbiórka przed
Ośr. Kultury
17:00
Rynek
Pobiedziska

Pieszy Rajd do Skansenu Miniatur

26 lipca
(wtorek)

25 lipca
(poniedz.)

GODZ.

20 lipca

ODDZIAŁ DLA DZIECI, POBIEDZISKA UL. JAGIEŁŁY 25
tel. 61 8177 210

26 lipca
(wtorek)
21,28 lipca
(czwartki)

PROPONOWANE ZAJĘCIA

25-29 lipca Półkolonie letnie - turnus III
6 sierpnia

11:00-13:00
6 sierpnia
11:00-13:00

Wycieczka autokarowa po Szlaku Kościołów
Drewnianych
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl
Mistrzostwa Pobiedzisk w Siatkówce Plażowej
www.osir.pobiedziska.pl

Prosimy o wcześniejsze zapisy. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

.
DOZYNKI GMINNE
WEGLEWO
2016
,
WIEŚ Z 750-LETNIĄ TRADYCJĄ
Program:
12:30-12:55
13:00-14:00
14:10-14:20
14:20-15:00
15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-00:00

21 SIERPNIA 2016 r.
Zbiórka delegacji wieńcowych,
Msza św. w kościele w Węglewie,
Przemarsz korowodu na miejsce dożynek - teren szkoły,
Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”i Chóru „Melodia”,
Wystąpienie Burmistrz MiG Pobiedziska oraz dzielenie się chlebem z mieszkańcami i gośćmi,
Wystąpienia zaproszonych gości,
Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”,
Występ Pobiedziskiej Orkiestry Dętej,
Występ Chóru „Melodia”,
Występ Studia Piosenki,
Animacje dla dzieci
Konkursy „Potyczki Sołeckie” , m.in.piłowanie drewna o beczkę piwa,
KABARET EWG,
Koncert zespołu „Mirami”,
Zabawa taneczna z DJ-em.
Dożynki poprowadzi znany dziennikarz
Radia Merkury Andrzej Ogórkiewicz.

