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OTWARCIE FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W POBIEDZISKACH

INFORMACJE UMiG

Pobiedziska od 27 września są
kolejnym miejscem na powiatowej
mapie, w którym mieszkańcy mogą
załatwić wszystkie formalności
związane z rejestracją pojazdów.
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Szczególnym udogodnieniem dla
mieszkańców będzie pełna rejestracja
pojazdów włącznie z wydawaniem
dowodów rejestracyjnych.
Filia Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego została oficjalnie otwarta
przez Starostę poznańskiego Jana
Grabkowskiego, Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska Dorotę Nowacką oraz
Dyrektora Wydziału Komunikacji i
Transportu Małgorzatę Kaniewską.
Zapraszamy - Pobiedziska, ul. Kościuszki 4
(pomieszczenia wcześniej użytkowane
przez ING Bank Śląski). Filia Wydziału
Komunikacji przyjmuje wszystkich
mieszkańców powiatu poznańskiego.
Udostępniona została również możliwość
zarezerwowania terminu wizyty i
umówienia się przez wypełnienie
formularza na stronie
http://orchestra.powiat.poznan.pl/pl/
bookAppointment/5

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI W POBIEDZISKACH

Wszystkie formalności na miejscu
PL

POBIEDZISKA, UL.KOŚCIUSZKI 4
ZAPRASZAMY

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9:00-16:30
Wtorek - Piątek 8:00-15:00

podpisanie porozumienia z pkp
polskie linie kolejowe s.a.
W związku z koniecznością wykonania
przedsięwzięcia obejmującego budowę
tunelu kolejowego na linii kolejowej nr
353 Poznań Wschód - Skandawa w
miejscowości Pobiedziska oraz związaną
z nią koniecznością budowy
infrastruktury drogowej, zlokalizowanej
pod wiaduktem - zawarto
porozumienie, regulujące zasady
współfinansowania i współdziałania
PKP PLK S.A. i Gminy Pobiedziska.
O g ó l n e z a s a d y w w. z a d a n i a
inwestycyjnego dotyczą wykonania robót
budowlanych, ich odbioru i przekazania
wykonanych budowli do użytkowania.
W wyniku postępowania przetargowego
wykonawcą budowy dróg i tunelu pod
torami kolejowymi będzie firma Strabag.
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. Budowa

w i a d u k t u ko l e j o w e g o u m o ż l i w i
bezkolizyjne połączenie południowej
części miasta i gminy z północną jego
częścią oraz drogą wojewódzką Poznań Gniezno, zgodnie z uchwalonym przez

Radę Miejską Gminy Pobiedziska
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Pobiedziska.
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STARANIA GMINY POBIEDZISKA O ROZBUDOWĘ
SIECI GAZOWEJ UWIEŃCZONE SUKCESEM
Polska Spółka Gazownictwa oddział w
Poznaniu na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Pobiedziska zmieniła plan
inwestycyjny i rozstrzygnęła
postępowanie przetargowe na budowę
gazociągu w miejscowościach:
Pobiedziska, Złotniczki, Jerzyn,
Wronczyn, Stęszewko i Tuczno.
W związku z tym zostanie podpisana
umowa, w wyniku której do 28.02.2018
powstanie prawie 27 kilometrów sieci
gazowej.
Realizacja przedmiotowej inwestycji w
znaczący sposób wpłynie na ochronę
środowiska w naszej gminie i poprawi
komfort życia mieszkańców.

PONAD 28 MILIONÓW DOFINANSOWANIA
DLA GMINY POBIEDZISKA

W dniu 27.10.2016 r. Instytucja
Zarządzająca-Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego opublikowała listę projektów ocenionych
pozytywnie pod względem
merytorycznym i tym samym
zatwierdziła listę rankingową projektów
rekomendowanych do dofinansowania
przez Stowarzyszenie Metropolia
Poznań, zgodnie z którą projekt Gminy
Pobiedziska uzyskał 19 punktów i zajął 2
miejsce (ex aequo z gminami Oborniki i
Czempiń).
W ramach wartego 33.512.280,42 zł
projektu powstanie dworzec
autobusowy, 14.380 m2 parkingów (329
miejsc parkingowych P&R), 154 miejsc
parkingowych dla rowerów B&R, stacja
ładowania samochodów elektrycznych
oraz zakupimy 3 autobusy hybrydowe.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z
Powiatem Poznańskim, który w ramach
projektu zrealizuje modernizację ulicy
Kiszkowskiej w Pobiedziskach w zakresie

INFORMACJE UMiG

28.380.888,35 zł to kwota dofinansowania jaką w ramach projektu: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy
Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach,
Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego" otrzyma Gmina Pobiedziska w ramach
WRPO 2014+ poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

ścieżki rowerowej i nawierzchni oraz
modernizację ul. Dworcowej i Głównej w
B i s ku p i ca c h w za k re s i e ś c i eże k
rowerowych i kanalizacji deszczowej.

Wkład własny Gminy Pobiedziska
stanowi 15% wartości projektu tj.
5. 008.392, 07 zł.
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KAZIMIERZ ODNOWICIEL ZAPRASZA
Prace remontowo-budowlane na ulicy
Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach
zostały zakończone. Od kilku tygodni
mieszkańcy mogą w pełni korzystać z tej
nowoczesnej drogi. Szerokie chodniki, na

których dopuszczony jest ruch rowerowy,
nowa nawierzchnia i nowe oświetlenie
sprawiają, że wizerunek tego miejsca
całkowicie uległ zmianie.
Koszt realizacji wyniósł 1.569.099,59

złotych, z czego 696.000,00 złotych
udziału w tej kwocie miał Powiat
Poznański.

WYDARZENIA

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
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Złote i diamentowe rocznice
długoletniego pożycia małżeńskiego
obchodziły 27 września w Pobiedziskach
23 pary. Wśród nich 19 par z 50-letnim
stażem małżeńskim i 4 pary, które w
małżeństwie razem przeżyły 60 lat.
Uroczystość odbyła się w Restauracji
"Alexandra", a jej obchody wyjątkowo
zaszczycił swoją obecnością starosta
poznański Jan Grabkowski.
Małżeńskie pary otrzymały z rąk
Burmistrz Doroty Nowackiej oraz
Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Renaty Jończyk medale,
dyplomy i okolicznościowe legitymacje z
gratulacjami od Prezydenta RP.
Wśród małżeńskich par byli Genowefa i
Edward Czamarka. Razem przeżyli ze
sobą 60 lat w małżeństwie. Zapytaliśmy
co trzeba w życiu robić, jak żyć żeby
obchodzić taki jubileusz?
Zgodnym i wspólnym głosem
odpowiedzieli, że "najważniejsze to
wspierać się nawzajem, szanować i mieć
cierpliwość. Wspólne życie to czasami
trudne chwile, ale zawsze byliśmy razem
ze sobą". Miłość to według nich
"najlepszy i najmilszy sposób, by życie
było szczęśliwe. Nie możemy bez siebie
żyć i po tylu latach ciągle się kochamy,
chodzimy trzymając się za ręce. Życzymy
każdej parze, by udało się im tak jak nam"

Marcin Wojcieszak
Foto: Tomasz Chmielewski
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BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ
CENTRUM RATOWNICZO-EDUKACYJNEGO
W KOCIAŁKOWEJ GÓRCE

Zespół Szkół w Jerzykowie to ostatnio
plac budowy za sprawą realizowanej
kolejnej gminnej inwestycji pn.
"Rozbudowa i przebudowa szkoły w
Jerzykowie przy ul. Spokojnej 3".
W ramach inwestycji do istniejącego
obiektu dwukondygnacyjnego
dobudowywany jest łącznik oraz główna
bryła rozbudowy, w której będą sale
lekcyjne, biblioteka, świetlica, sala
konferencyjna, pracownia artystyczna
oraz pomieszczenia uzupełniające.
Prace prowadzone zgodnie z
harmonogramem. Termin zakończenia
prac: zgodnie z zawartą umową:
15.04.2017.
Przedstawiciele instytucji publicznych z
Markheindelfeld - jednego z partnerów
naszego miasta: Elmar Kirchner,
Karlheinz Pilsl, Peter Wodzick, tłumacz
oraz Heinz Matschiner, przez trzy dni
gościli w naszym mieście. Celem wizyty
było zapoznanie się z działaniami
samorządu w wybranych obszarach, a
także wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk.
Podczas spotkań roboczych poruszane
były rozmowy m. in. na temat : procedur
administracyjnych, planowania
przestrzennego, infrastruktury, turystyki
i sportu oraz planowanych inwestycji.
Czteroosobowa delegacja wspólnie z
pracownikami UMiG zwiedziła: Muzeum

Godz. 11:00 - Msza św. w kościele p.w św.
Ducha w Pobiedziskach,
Około godz. 12:30 - poświęcenie
sztandaru oraz otwarcie Centrum

Ratowniczo-Edukacyjnego i świetlicy
wiejskiej w Kociałkowej Górce.
Serdecznie zapraszamy!

SZKOŁA W JERZYKOWIE
Z KAŻDYM DNIEM
OBIECUJĄCO „ROŚNIE”

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Pierwszych Piastów na Lednicy i Park
Etnograficzny. Odwiedziła również nowo
wybudowane Centrum RatowniczoEdukacyjne w Kociałkowej Górce, a w

Bednarach w Sobiesław Zasada Centrum
uczestniczyła w zajęciach doskonalenia
techniki jazdy samochodem.

INFORMACJE UMiG

W ramach inwestycji rozebrano
istniejący budynek gospodarczy i
wybudowano na jego miejscu świetlicę
wiejską - Centrum RatowniczoEdukacyjne wraz z zagospodarowaniem
terenu, polegającym na przebudowie
w j a z d u , b u d o w i e c h o d n i k ó w,
przeniesienia boiska piłkarskiego o
nawierzchni trawiastej, montażu małej
architektury oraz budowie i wykonaniu
infrastruktury towarzyszącej.
Układ funkcjonalny dzieli nowo
wybudowany budynek na część główną salę spotkań i część towarzyszącą - garaż i
pomieszczenia Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz pozostałe pomieszczenia
pomocnicze.
Uroczyste otwarcie nastąpi 26.11.2016 r.
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POWSTANIE GMINNEGO ZESPOŁU
DO SPRAW POLITYKI SOCJALNEJ

INFORMACJE UMiG

Dnia 10 października 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu do
Spraw Polityki Senioralnej. Powstanie Zespołu ma związek ze zmieniającą się w
szybkim tempie strukturą demograficzną polskiego społeczeństwa - wzrasta odsetek
osób starszych, także na terenie Gminy Pobiedziska.
W skład Zespołu wchodzą następujące
osoby:
- Kierownik Gminnego Zespołu do Spraw
Polityki Senioralnej Radny Mikołaj
Witaszyk.
- Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Radna Danuta Sobka.
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pobiedziskach Iwona Matysiak.
- Dyrektor Pobiedziskiego Ośrodka Kultury
Barbara Matuszewska - Biniszkiewicz.
- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach Artur Krzysztofiak.
- P r zewo d n i c z ą c y G m i n n e j R a d y
Działalności Pożytku Publicznego
Krzysztof Chmiel.
Dążeniem Zespołu jest silna
potrzeba rozpoznania aktualnych
oczekiwań, potrzeb oraz problemów, z
którymi boryka się środowisko seniorów mieszkańców naszej gminy. W tym celu
przeprowadzimy szereg działań, mających
ułatwić dokonanie Diagnozy Społecznej,

poczynając od profesjonalnych badań
ankietowych, a kończąc na szerokich
konsultacjach społecznych. Zespół ma
charakter nieformalny, opiniotwórczy dla
obecnych władz. Cyklicznie, raz w
miesiącu odbywać się będą zebrania
robocze Zespołu. Mamy nadzieję, iż po
przeprowadzeniu diagnozy uda nam się
wyznaczyć najbardziej pilne i potrzebne
kierunki działań w kwestii polityki
senioralnej na lata 2018-2027, które
poprawią komfort życia najstarszych
mieszkańców gminy Pobiedziska oraz
zaktywizują wyżej wymienioną grupę
społeczną. W przyszłym roku tematem
październikowej sesji będzie szeroko
rozumiana polityka senioralna.
Wkrótce więcej informacji.
W imieniu Zespołu
Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Mikołaj Witaszyk

SZANSA ROZWOJU SPORTU
W GMINIE POBIEDZISKA
Na XXXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 27
października 2016r. podjęto uchwałę w sprawie określenia
warunków oraz trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie
Pobiedziska.
Uchwała została przygotowana we współpracy z organizacjami pożytku
publicznego, które wykazały duże zaangażowanie w stworzenie
innego modelu finansowania sportu w Gminie Pobiedziska.
Wynegocjowane rozwiązanie pozwoli na rozpoczęcie w roku 2017
działalności klubu sportowego Huragan Pobiedziska i Pobiedziskiego
Klubu Tenisowego na nowych zasadach finansowania. Uchwała
zmienia dotychczasowe zasady działalności klubów i otwiera nowy
rozdział współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi.

KALENDARIUM
ODBYŁY SIĘ POSIEDZENIA KOMISJI :
29 września 2016r.
- XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
4 października 2016r.
- Spraw Gospodarczych - wizje w
terenie.
20 października 2016r.
- Spraw Społecznych - opiniowanie
w n i o s kó w o p r z y d z i a ł l o k a l i ,
opiniowanie projektów uchwał,
Informacja o stanie realizacji zadań
o św i atow yc h za ro k sz ko l ny
2015/2016, Program współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
24 października 2016r.
- Rewizyjnej - wybór uchwał - I półrocze
2016r. w celu weryfikacji ich realizacji,
rozliczenie Biegu Jagiełły, sprawy dot.
świetlic wiejskich.
24 października 2016r.
- Rolnictwa Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego - przebudowa
Rynku i zmiana organizacji ruchu,
spotkanie z rolnikami w sprawie szkód
łowieckich, Stowarzyszenie Visna,
rozpatrzenie wniosków, opiniowanie
projektów uchwał.

PROŚBA O POMOC
W dniu 27.10.2016r. w miejscowości Gorzkie
Pole uległ całkowitemu spaleniu domek
jednorodzinny, zamieszkały przez czteroosobową
rodzinę ( w tym dzieci w wieku 12 i 20 lat).
W związku z tym prosimy wszystkich o pomoc
finansową na odbudowę domu i rzeczową
(materiały budowlane). Wpłat można dokonywać
na udostępnione przez Stowarzyszenie Patent
konto: 37 9044 0001 0010 0000 2929 0001 z
dopiskiem: Odbudowa zielonego domku
Bardzo liczymy na Państwa pomoc, za którą
serdecznie dziękujemy.
Wszelkie pytania odnośnie pomocy prosimy
kierować pod nr telefonu 508 173 820.

Obchody Święta Niepodległości
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Obchody Święta Niepodległości - 11 listopada, w Pobiedziskach zostaną uczczone
Mszą św. o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Michała.
Oprawa muzyczna w wykonaniu Pobiedziskiej Orkiestry Dętej oraz chóru
"MELODIA". Następnie na Rynku nastąpi uroczyste złożenie kwiatów i odśpiewanie
hymnu państwowego. Zapraszamy!
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I nfo r m u j e my, i ż zgo d n i e z d a ny m i
zamieszczanymi cyklicznie na stronach
internetowych Systemu Monitoringu Suszy
Rolniczej na terenie gminy Pobiedziska nie
wystąpiła klęska suszy w roku 2016.
W całym okresie raportowania (od kwietnia do
września) utrzymywał się niekorzystny bilans
wodny, jednak zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11
maja 2016 roku w sprawie wartości
klimatycznego bilansu wodnego dla
poszczególnych gatunków roślin uprawnych i
gleb, dla żadnej uprawy na terenie gminy
Pobiedziska próg suszy nie został osiągnięty.

ZACHOWAJ
OSTROŻNOŚĆ

„NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA
- NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA”
EDYCJA XV ROZSTRZYGNIĘTA!
Do tegorocznej edycji konkursu "Najpiękniejsza Zagroda - Najpiękniejsza
Posesja" zgłoszono aż 18 posesji. Niestety do udziału w rywalizacji nie
zgłoszono żadnej zagrody, w związku z czym komisja konkursowa w
sześcioosobowym składzie dokonała w czerwcu oględzin przedmiotowych
ogrodów.
Tytuł "Najpiękniejszej Posesji" uzyskała nieruchomość Artura Gałki z m.
Pobiedziska Letnisko. Kolejne posesje z największą liczbą uzyskanych
punktów należą do Pani Danuty Barełkowskiej z m. Pobiedziska Letnisko i
Renaty Kaliskiej-Rozynek z Biskupic.
Burmistrz Dorota Nowacka wręczyła zwycięzcy nagrodę pieniężną, którą
p.Artur przekazał ZS w Pobiedziskach Letnisku na wykonanie nasadzeń na
terenie szkoły oraz podziękowania i upominki dla uczestników konkursu
podczas obchodów Dożynek Gminnych we Węglewie. Serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

W związku z wystąpieniem w Polsce
przypadków zachorowań trzody na
afrykański pomór świń, Główny Lekarz
Weterynarii przypomina, że zakup zwierząt
b ez w y m a ga n e go oz n a ko wa n i a l u b
dokumentów albo z niepewnego źródła,
może doprowadzić do olbrzymich strat
finansowych państwa, a tym samym strat,
które zostaną poniesione przez wszystkich
hodowców w Polsce. Inspekcja weterynaryjna
przypomina również, iż istnieje całkowity
zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt
gospodarskich. Hodowcy nie ponoszą kosztów
związanych z przekazywaniem padłych
zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w
Polsce specjalny system dopłat z budżetu
państwa do zakładów utylizacyjnych
odbierających od rolników padłe zwierzęta.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ
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).
W związku z powyższym przypominamy,
że nieruchomości posiadające możliwość
podłączenia do sieci kanalizacyjnej
powinny zostać niezwłocznie (po
uzyskaniu warunków technicznych od
operatora sieci) podłączone do kolektora
sanitarnego.
Jednocześnie informujemy, że w
przypadku stwierdzenia niewykonania
ww. obowiązku, będą wszczynane
postępowania administracyjne w celu
wydania decyzji nakazującej
przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej.

Wykonanie takiej decyzji podlega
egzekucji w trybie przepisów ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z
2016r. poz. 599 ze zm.), w którym to
postępowaniu w pierwszej kolejności
może zostać nałożona grzywna w celu
przymuszenia w jednorazowej kwocie do
10 000 zł, a w całości sięgająca kwoty
nawet 50 000 zł, a w ostateczności
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
zo sta n i e w y ko n a n e w ra m a c h
wykonawstwa zastępczego na koszt
właściciela nieruchomości.

Gmina Pobiedziska rozbudowuje
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.
Pamiętajmy: każde nowe przyłącze to
szansa na bardziej czyste środowisko.

OCHRONA ŚRODOWISKA / ROLNICTWO
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW PROBLEMOWYCH
Przypominamy, że w listopadzie i grudniu br. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych HEMAR Sp. z o.o. będzie odbierało odpady
problemowe. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z
gospodarstw domowych, odpadów wielkogabarytowych - meble, wózki dziecięce itd. oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej

Termin

Trasa

21 listopad
Na Stoku, Skryta, Łąkowa, Nowa, Niecała,
Ogrodowa, Rynek, Fiołkowa, Zaułek, Zawiła
Rzeczna, Warciańska, Odrzańska, Drawska, Notecka,
Cybińska, Kaczyna (1,2), Wójtostwo, Promno, Stara
Górka, Góra, Jankowo, Jankowo - Młyn, Uzarzewo
Huby, Promienko, Główienka Złotnicka, Biskupice,
ul. Dworcowa (od Jankowa do ul. Ogrodowej)
22 listopad
Pobiedziska: Kaczyńska, Spadzista, Kościuszki,
Wojska Polskiego, Klasztorna, Kwiatowa, Różana,
Armii Poznań, B. Chrobrego, Jackowskiego,
Kostrzewskiego, Kostrzyńska, Biedrzyckiego,
Bartlitza, Marcinkowskiego, Mieszka I, Wawrzyniaka,
Kutrzeby, Królowej Jadwigi, Zielińskiego,
Sypniewskiego, Lewandowskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

23 listopad
Pobiedziska: Gnieźnieńska, Słoneczna, Główna, m.
Główna, Węglewo, Węglewko, Latalice, Kocanowo,
Bociniec do torów kolejowych
24 listopad
Pobiedziska: Czerniejewska, Polska Wieś, Bociniec
(do przejazdu kolejowego), Borówko, Gołunin,
Gołuń, Czachurki, Jezierce, Wagowo, Kociałkowa
Górka, Kapalica, Nowa Górka, Zbierkowo

25 listopad
Kuracz, Pobiedziska: Rolna, Długa, Poprzeczna,
Gajowa do P -5, Kiszkowska, Jesiotrowa, Sandaczowa
Łososiowa, Węgorzowa, Okoniowa, Główienka
(oprócz Złotnickiej), Pomarzanowice, Krześlice,
Pomarzanki, Łagiewniki, Podarzewo
12 grudzień
Biskupice, Promno Stacja
13 grudzień
Jerzykowo, Bugaj, Barcinek, Kołata, Kołatka, Borowo
Młyn, Gorzkie Pole, Kowalskie
14 grudzień
Pobiedziska: Jeziorna, Krótka, Podgórna, Skośna,
Półwiejska, Jagiełły, Powstańców Wlkp., Działkowa,
Fabryczna, Wodna, Radosna, Zielona, Dworcowa,
Odnowiciela, Księcia Przemysła I
15 grudzień
Pobiedziska: Goślińska, Nadrożno, Jerzyn , Złotniczki,
Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewice,
Stęszewko, Siodłowo, Tuczno, Pruszewiec, Skorzęcin
16 grudzień
Pobiedziska: Tysiąclecia, Poznańska, Pogodna,
Słonecznikowa, Malwowa, Rumiankowa, Fiołkowa,
Prosta, Halina, Boczna, Brzozowa, Gajowa do P-5,
Kolejowa, Wierzbowa, Leśna, Kręta, Malinowa,
Okrężna, Poziomkowa, Świerkowa, Sosnowa,
Wrzosowa, Żytnia, Pszenna, Polna, Makowa,
Chabrowa, Zawilcowa, Jęczmienna, Owsiana,
Topolowa, Akacjowa, Jagodowa, Konwaliowa, Miła,
Zbożowa, Kaczyna 3

NOWELIZACJA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Informujemy, że Zgromadzenie Związku
Międzygminnego "Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej" podjęło dwie
nowe uchwały:
- w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
na obszarze gmin wchodzących w skład

Związku Międzygminnego "Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej",
- w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczaną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Z treścią znowelizowanych uchwał można
zapoznać się na stronie internetowej
UMiG w zakładce ochrona
środowiska/aktualności i komunikaty.

posprzątaj po swoim psie
Sprzątanie po psie powinno być codziennym nawykiem właścicieli zwierząt. Dzięki temu dbamy nie tylko o estetyczny wygląd
chodników, skwerów, placów itd., ale także o zdrowie innych zwierząt i ludzi. Psie odchody mogą zawierać larwy pasożytów, które
mogą przedostać się do organizmu zwierzęcia lub człowieka i wywołać groźną chorobę.
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Larwy mogą przedostać się do organizmu
poprzez kontakt zdrowego psa lub dziecka
z odchodami psa-nosiciela. Dzieci
narażone są najbardziej na choroby
pasożytnicze, ponieważ często bawią się w
piaskownicach, parkach, placach zabaw i
mają nawyk wkładania rąk do buzi i oczu.
Larwy można także łatwo przenieść do
domu na podeszwach butów i zostawić na

dywanie, na którym bawią się dzieci.
Nieposprzątanie po pupilu niesie więc o
wiele poważniejsze skutki niż mogłoby się
wydawać, dlatego warto zainwestować
niewielkie pieniądze w torebkę i sprzątnąć
pamiątkę po swoim czworonogu z
chodnika lub innego miejsca użyteczności
publicznej.
Przypominamy, że zgodnie z art. 145

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń: "kto zanieczyszcza lub
zaśmieca miejsca dostępne dla
publiczności, a w szczególności drogę,
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych
albo karze nagany".
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KOTY WOLNO ŻYJĄCE
Z uwagi na zbliżający się okres zimowy przypominamy kilka zasad dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi:
Opieka nie może ograniczać się jedynie do dokarmiania, a powinna polegać na stworzeniu dziko żyjącym kotom odpowiednich
warunków - możliwości przezimowania oraz zadbaniu o to, by koty się nie rozmnażały ponad możliwości, jakie ma określony
teren, na którym żyją.
Kiedy zdecydujemy się na dokarmianie
dzikich kotów, należy pamiętać, że
powinno się ono odbywać się w zgodzie z
kilkoma bardzo ważnymi zasadami. W
przeciwnym razie możemy bardziej
zaszkodzić niż pomóc zwierzętom, a
dodatkowo niepotrzebnie skonfliktować
się z sąsiadami.
Przede wszystkim warto zdać sobie
sprawę, że decyzja o dokarmianiu wolno
żyjących kotów powinna być bardzo
przemyślana, ponieważ rozpoczynając
k a r m i e n i e , b i e r ze m y n a s i e b i e
odpowiedzialność za zwierzęta, które
zaczynamy żywić. Po pierwsze, należy to
robić regularnie, a nie "z doskoku".
Zwierzęta, które przyzwyczają się do

otrzymywania jedzenia, nie będą
poszukiwały go samodzielnie, dlatego
nagła przerwa w dokarmianiu może
narazić je na głód i utratę zdrowia.
Miejsce, w którym zostawiamy kotom
jedzenie, nie powinno przeszkadzać
otoczeniu. Zimą najlepsza jest sucha
karma, ponieważ nie zamarznie. Koty
powinny mieć stały dostęp do świeżej
wody.
Osoba, która dokarmia koty, powinna
zdawać sobie sprawę, że poprawa ich
bytu bardzo szybko przełoży się na
zwiększenie populacji. Nie jest to dobra
informacja, bo im więcej dziko żyjących
kotów, tym ciężej im przetrwać (mają
mniej jedzenia, szybciej rozprzestrzeniają

się między nimi choroby zakaźne).
Ponadto nadmierne zagęszczenie kotów
na małym terenie ma negatywny wpływ
na ich samopoczucie, ponieważ koty
potrzebują swojego terytorium i każdy
kot w pobliżu powoduje duży stres.
Dlatego ważne jest zapobieganie
nadmiernemu rozmnażaniu.
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach od
lat prowadzi program sterylizacji i
kastracji kotów wolnobytujących i
bezdomnych. Zdrowe, dorosłe koty
wolno żyjące, które radzą sobie w
środowisku naturalnym, po
sterylizacji/kastracji wracają do miejsc
bytowania.

Zakład Komunalny
Zakład Komunalny w Pobiedziskach
Sp. z o.o. informuje, iż w związku z
planowanym przyjęciem nowej ustawy
Prawo wodne, która zakłada między
innymi wprowadzenie nowych stawek za
p o b ó r wo d y p o d z i e m n e j , co w

Do wiadomości mieszkańców
przekazujemy informacje o zasadach
odśnieżania i likwidacji gołoledzi na
drogach gminnych oraz podmiotach za to
odpowiedzialnych. W sezonie zimowym
2016/2017, drogi gminne będą
utrzymywane w standardzie IIIB.
Wszystkie drogi gminne oraz powiatowe
na terenie miasta utrzymywać będzie
Za k ł a d Ko m u n a l ny s p . z o . o . w
Pobiedziskach. Koordynatorem zadań
związanych z utrzymaniem dróg
gminnych w Zakładzie Komunalnym w
Pobiedziskach będzie Dariusz Pauter,
tel. 61 8154 469. Koordynatorem zadań
związanych z utrzymaniem dróg
gminnych w UMiG w Pobiedziskach,
będzie Bartosz Kistowski tel. 61 8977 127.

konsekwencji oznacza wzrost opłaty
środowiskowej (o 700, a w największych
przedsiębiorstwach nawet o 1000 %),
a tym samym drastyczny wzrost kosztów
działalności wszystkich przedsiębiorstw
wodociągowo - kanalizacyjnych, od

1 stycznia 2017 roku wzrosną ceny wody.
Z szacunków Izby Gospodarczej
"Wodociągi Polskie" opublikowanych
przez Dziennik Gazeta Prawna wynika, że
cena wody wzrośnie, tylko ze względu na
zmianę Prawa wodnego, nawet o ok. 15 17 %.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Standard

III B

Minimalny poziom
utrzymania
powierzchni jezdni

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu
po ustaniu opadów
śniegu

od stwierdzenia
zjawiska

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z
drogami,
- skrzyżowaniach z koleją,
- odc. o pochyleniu > 4 %,
- przystankach
autobusowych,
- innych miejscach
ustalonych przez Gminę.

- luźny - 6 godz.,
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śnieżne lokalnie
6 godz.,
- utrudnienie dla samochodów
osobowych.

w miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 6 godz.,
- szron - 6 godz.,
- szadź - 6 godz.,
- pośniegowa - 8 godz.,
- lodowica - 6 godz.,
- wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżeniu - 2 godz.

OCHRONA ŚRODOWISKA

w Pobiedziskach Sp. z o.o.
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Zimowym utrzymaniem objęto drogi o
nawierzchni twardej ulepszonej oraz drogi
o nawierzchni gruntowej - główne ciągi
łączące poszczególne miejscowości gminy
w Rejonie I oraz II i ulice miasta.
Zaplanowano:
1)odśnieżanie wyznaczonych dróg,
2)zwalczanie śliskości zimowej poprzez
posypywanie jezdni mieszaniną chlorku
sodu i piasku, generalnie 10%, a w
uzasadnionych przypadkach25% chlorku
sodu,
- w miejscach niebezpiecznych dla
przyjętego standardu,
- na całej długości w przypadkach
występowania silnej gołoledzi tj. opady
m a r z n ą c e j m żaw k i n a p o l e c e n i e
koordynatora z Urzędu Miasta i Gminy.
Pierwsza kolejność
zimowego utrzymania:
ulice: Kazimierza Odnowiciela,
Kostrzyńska, Gnieźnieńska, Tysiąclecia,
Tadeusza Kościuszki, Władysława Jagiełły,
Kiszkowska - do przejazdu kolejowego,
Rynek, Czerniejewska.
Druga kolejność zimowego utrzymania:
ulice: Powstańców Wielkopolskich,

Klasztorna, Zielona, Radosna, Dworcowa,
Łąkowa, Wodna, Poznańska do Gajowej,
Kaczyńska, Różana, Gajowa, Kręta.
Trzecia kolejność zimowego utrzymania:
ulice: Niecała, Półwiejska (do wysypiska w
m.Borówko), Wojska Polskiego, Goślińska
(do wjazdu na oczyszczalnię - 1200mb),
Kiszkowska (do rzeki Głównej - 1200 mb),
Główna (do wsi Główna 1100 mb), Zawiła
- Zaułek.
Czwarta kolejność
zimowego utrzymania:
ulice: Osiedla Kostrzyńska III, Nowa,
Kw i atowa , S p a d z i sta , S ł o n e c z n a ,
Partnerska, teren Letniska Leśnego.
Drogi gminne pomiędzy
miejscowościami utrzymywane będą w
standardzie IIIb, w pierwszej kolejności
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi
odbywać się będzie na drogach
obsługujących komunikację i dowozy
m ł o d z i e ż y d o s z kó ł , d ro ga c h o
nawierzchni bitumicznej lub z kostki
brukowej.
Pozostałe drogi w mieście Pobiedziska i
innych miejscowościach utrzymywane
będą w ramach systemu

interwencyjnego w przypadku
wystąpienia opadów o charakterze klęski
żywiołowej.
WAŻNE i PRZYDATNE INFORMACJE
1.Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak
51, 61-623 Poznań, telefony:
centrala 61 826-53-92,
- Rejon Dróg Wielkopolskich Gniezno,
ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno,
tel. 61 426-56-23 (była droga 5).
2.Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
tel. 61 8593430 centrala, dyżurny
zimowego utrzymania 61 859 34 46, kom
508 236 315.
- Obwód Drogowy w Biskupicach,
telefony: 61 815-50-51, 519181 377 odpowiedzialny za utrzymanie dróg
powiatowych na terenie gminy
Pobiedziska:
Swarzędz - Tuczno, Kostrzyn - Pobiedziska,
Swarzędz - Biskupice, Biskupice Paczkowo, Kiszkowo - Pobiedziska,
Pobiedziska - Tuczno, Pobiedziska Czerniejewo, Jerzykowo - Tuczno,
Pobiedziska - Latalice, Promno - Biskupice,
Iwno - Pobiedziska, Nekla - Wagowo.

BEZPIECZEŃSTWO

STRAŻACKIE MANEWRY W JEZIERCACH
Jezierce w gminie Pobiedziska we
wrześniu już po raz 16-ty były miejscem
rozgrywanych manewrów strażackich.
Organizatorem imprezy była jednostka
JRG - 3 Państwowej Straży Pożarnej. Do
r y w a l i za c j i s t a n ę ł o 8 j e d n o s t e k
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
trzech Gmin - Pobiedziska, Swarzędz oraz
Kostrzyn. Każda z drużyn rywalizowała w 6
konkurencjach, sprawdzając swoje
umiejętności.
Zwycięzcą podczas manewrów i tym
samym zdobywcą Pucharu Dowódcy JRG
3 Komendy Miejskiej PSP w 2016 roku
została jednostka OSP Latalice.
II miejsce - OSP Pobiedziska
III miejsce - OSP Kostrzyn
Przyszłoroczne manewry pod dowództwem JRG 3 będą międzynarodowe, bowiem
IV miejsce - OSP Biskupice
przyjadą na nie strażacy z Francji, Niemiec i Szwecji, którzy będą oficjalnymi gośćmi
V miejsce - OSP Węglewo
obchodów 760-lecia nadania praw miejskich dla Pobiedzisk.
VI miejsce - OSP Kociałkowa Górka
VII miejsce - OSP Kobylnica
Marcin Wojcieszak
VIII miejsce - OSP Swarzędz
Foto: Archiwum UMiG Pobiedziska

WeŹ PARAGON NA STACJI BENZYNOWEJ
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Pod hasłem "Weź paragon ze sobą" w całym kraju rusza
ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja
ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie
paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze
sobą, kiedy je otrzymują.
Kampania będzie prowadzona od września do listopada 2016 r.
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SENIORZE
NIE DAJ SIĘ
OSZUKAĆ

CZUJKA CZADU
KONKURS

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach przyłączając się do kampanii
społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień
obudź czujność” ogłasza na stronie urzędu konkurs, w którym rozlosujemy
4 czujki tlenku węgla.

palenie odpadów w piecach domowych
szkodzi środowisku i naszemu zdrowiu
Z uwagi na częste przypadki spalania odpadów w domowych piecach, przypominamy, że zgodnie z ustawą o odpadach spalanie
może się odbywać wyłącznie w instalacjach do tego celu przystosowanych.
Powstające zanieczyszczenia, w wyniku
spalania odpadów stanowią zagrożenie
dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzi. Szczególnie niebezpieczne jest
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych
np. butelek, worków foliowych a także
opakowań po sokach, mleku, odpadów z
gumy, lakierowanego drewna. Spalając
odpady uwalniamy do środowiska wiele
szkodliwych substancji. Szczególnie
niebezpieczne są powstające przy
spalaniu tworzyw sztucznych toksyczne
związki chemiczne zwane dioksynami,
które szkodzą ludziom, zwierzętom
domowym i hodowlanym. Są wyjątkowo
rakotwórcze. Niszczą m.in. system
immunologiczny, obniżają płodność,
działają na układ nerwowy i powodują

alergie. Skutki ich działania są
odczuwalne nawet po wielu latach.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż
zanieczyszczenia powstające w wyniku
spalania śmieci odprowadzane są do
powietrza niskimi emitorami (kominami)
uniemożliwiającymi ich wyniesienie i
rozproszenie na wyższych wysokościach.
Palenie odpadów ma także negatywny
wpływ na stan przewodów kominowych,
powodując odkładanie się tzw. "mokrej
sadzy" w kominach, co może być
powodem uszkodzenia, a nawet
zapalenia się instalacji.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
prosimy o przekazywanie informacji o
przypadkach występowania sytuacji

wskazujących na możliwość spalania
odpadów w domowych instalacjach
grzewczych do UMiG w Pobiedziskach
(Referat Ochrony Środowiska, tel.: 61
8977 104) lub na Komisariat Policji w
Pobiedziskach (61 8413 040 lub 997).

BEZPIECZEŃSTWO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Policja
kolejny raz ostrzegają przed oszustami. Nie daj się
nabrać "na wnuczka" i "na policjanta".

Jan Grabkowski Starosta Poznański oraz mł. bryg. Jacek Michalak
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisali
regulamin V edycji konkursu "Czujka tlenku węgla może uratować Twoje
życie". Jest on integralną częścią Programu edukacyjnego
bezpieczeństwa pożarowego realizowanego na rzecz mieszkańców
powiatu poznańskiego.
Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronach
www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl, a także w
siedzibach podmiotów będących Organizatorami Konkursu.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:
1.w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją
- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
- za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na
stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl,
- pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w
Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem "Czujka czadu".
2.są zameldowani na terenie powiatu,
3.posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź uzyskają zgodę
opiekuna prawnego.
Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbędzie się
losowanie 8 nagród, którymi są czujki tlenku węgla.
Konkurs będzie trwał do 31 marca 2017 roku lub do wyczerpania czujek
czadu, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie powiatu
poznańskiego.
Źródło: http://powiat.poznan.pl/czujka-czadu-konkurs/

W przypadku stwierdzenia termicznego
przekształcania odpadów w instalacji do
tego nieprzeznaczonej stosowane są
sankcje karne wynikające z art. 191
ustawy o odpadach: "kto wbrew
zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów lub
współspalarnią odpadów, podlega karze
aresztu lub grzywny."
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Zaangażowanie panów i - co bardzo cieszy
- młodzieży, którzy podjęli się tego zadania
jest ogromne. Nawet niekorzystne
warunki pogodowe, nie zniechęcają ich do
dalszego działania. Wspierają ich w tym
żony, które poza wyrozumiałością,
przygotowują słodkie wypieki, kiełbaski,
ciepłą kawę i herbatkę. Wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagają w
r e a l i z a c j i t e g o p r ze d s i ę w z i ę c i a ,
chciałabym serdecznie podziękować.
W szczególności tym, którzy od samego
początku poświęcają swój wolny czas,
organizując a także przywożąc własne
narzędzia, realizują zaplanowane przez
sołectwo mega zadanie, które ma służyć
wszystkim mieszkańcom.
Dziękuję: B.Cwojdzińskiemu, D.Mazur,
M.Krawczyk, M.Kozińskiemu, M.Golan, M.
i P.Kosmowskim a także M.Wojtowicz i
A.Kosmowskiemu. Osobne
podziękowania kieruję dla osoby, która
zawsze od samego początku we wszystkim
mi pomaga, doradza, piecze pyszne placki
- mojej ,,prawej ręce” - B.Krawczyk.
Oczywiście dzięki sponsorom, którzy
zakupili słupki, panele i obejmy, realizacja
tego przedsięwzięcia była możliwa.
Dziękuję firmie TRANSPOL - Żwirownia
Bednary I Polskiej Izbie Gospodarczej organizatorowi AGRO SHOW, za wszelaką
pomoc materialną i finansową.
Dziękuję również Hance Jakubowskiej i
Zakładowi Komunalnemu za
dotychczasową współpracę i liczę na
dalszą.
Sołtys Danuta Kosmowska
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SOŁECTWA

Wiemy, że mieszkańcy Sołectwa Bednary,
to pracowici ludzie. Sobota, 08.10 to
kolejny dzień tzw. ,,czynu społecznego”,
podczas którego grodzony jest teren,
przeznaczony w ramach Funduszu
Sołeckiego na obiekt rekreacyjno sportowy. Efekty ciężkiej pracy są już
widoczne. Zaczęło się od wiercenia dziur,
niczym kretowin, teraz zamontowanych
jest już 75 słupków i 68 paneli czyli ok.
200 m.ogrodzenia.
Do końca zostało 95 m.

Na rodzinnym festynie "Pożegnanie lata z
Zumbą" w Gołuniu podczas gier, zabaw i
konkursów mieszkańcy sołectwa spotkali
się kolejny raz na wspólnie
zorganizowanym wydarzeniu. Festyn
wspomógł Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach.

Dla najmłodszych były ulubione
dmuchane zamki, malowanie twarzy,
słodycze, bańki mydlane i wesoła
zabawa. Starsza młodzież i dorośli
spędzali dodatkowo czas na
relaksujących rozmowach i
ko n k u r e n c j a c h . K u l m i n a c y j n y m
momentem, który poderwał do zabawy
niemal wszystkich były taneczne igraszki
z Zumbą.
Tanecznej magii zumbowego szaleństwa
nie zdołał się też oprzeć sołtys Adam
Stołowski z małżonką. Ostatni taniec
kończący zabawę z ich udziałem to widok,
którego się długo nie zapomina. Sołtys
sołectwa Bociniec kolejny raz pokazał, że
tak naprawdę do dobrej zabawy i
zadowolenia mieszkańców niewiele
potrzeba. I udało się to doskonale.

***
FESTYN
RODZINNY
W STĘSZEWKU
Festyny rodzinne w Stęszewku to już
wieloletnia tradycja. Ten, który się odbył
pod koniec sierpnia to już szósta edycja.
Dla kilkuset gości, którzy odwiedzili tego
dnia Stęszewko przygotowano wiele
atrakcji: gry i zabawy dla dzieci,
dmuchane zamki, które zawsze cieszą się
wielką popularnością wśród
najmłodszych, przejażdżki bryczką czy na
ko n i u , ko n ku rsy c i ę c i a d r ze wa ,
przeciągania liny, pokazy strażackie,
biegi.

......................................................................................................................................................

Z ZUMBĄ
ŻEGNALI LATO

SOBOTA
W BEDNARACH

To wszystko złożyło się na popołudnie i
wieczór atrakcji, które wspólnie
przygotowało Sołectwo Stęszewko i
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach.
Marcin Wojcieszak

***

POŻEGNANIE
LATA
W BOROWO
MŁYN
Pod koniec sierpnia w Borowo Młyn
odbył się Dzień Działkowicza oraz
Pożegnanie Lata. Imprezę wspólnie
zorganizował Zarząd ROD Rzepicha oraz
Sołectwo Borowo-Młyn.

Odbyły się liczne konkursy i animacje dla
dzieci. Komisariat Policji z Pobiedzisk
umożliwił mieszkańcom oznakowanie
rowerów, przypisując im indywidualny
numer. Oprócz mini recitalu Ewy Czajki,
zaśpiewała dla nas mieszkanka naszego
sołectwa - Marysia Pilarczyk.
Na koniec wieczoru swoim występem
umilił czas zespół Quadro Band z Gniezna.
Aneta Tokarz

NARODOWE
CZYTANIE QUO VADIS

SWOJSKIE GADANIE
I SZNEKI Z GLANCEM

Na początku września Biblioteka w Pobiedziskach włączyła się w
akcję Narodowego Czytania. W 2016 wybrano powieść Henryka
Sienkiewicza Quo vadis. Dzięki zaangażowaniu czytających:
Burmistrz dr Doroty Nowackiej oraz Pań: Alicji Wachowiak,
Małgorzaty Nowak, Barbary Urban, Hanny Sosińskiej oraz
Panów Marcina Wojcieszaka i Adama Kurzawa-Górniaka
wysłuchaliśmy obszernych fragmentów powieści. Słowa
uznania za wytrwałość należą się słuchającym, szczególnie
młodzieży z Gimnazjum w Pobiedziskach.

30 września odbyło spotkanie DKK poświęcone gwarze
poznańskiej. Przyrechlało się sporo wiary. Chichrania było co
niemiara. Wysłuchaliśmy Blubrów Starego Marycha i Wuja
Czecha, były przepisy na poznańskie dania, quiz i szneki z
glancem z pobiedziskiej cukierni.

***

***
4 URODZINY KLUBU
RĘKODZIEŁA
To już 4 lata spotkań Klubu Rękodzieła w naszej bibliotece.
Jubileusz obchodzony był 22 września w bardzo sympatycznej
atmosferze. Na spotkanie przyniesione zostały różne przetwory
na zimę : dżemy, syropy, soki, konfitury, sałatki, nalewki... Panie
wymieniały się smakami i przepisami. Goście specjalni - Panie ze
Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska prezentowały produkty z
dziko rosnących roślin. Pycha!

WARSZTATY
KULINARNE
W KLUBIE SENIORÓW
„WRZOSY”
W ramach współpracy środowiskowej Biblioteki w
Pobiedziskach oraz sołectwa Jerzykowo odbyły się warsztaty
kulinarne dla członków Klubu Seniorów "Wrzosy". Celem
warsztatów sfinansowanych z funduszu sołeckiego było
przypomnienie zasad żywieniowych oraz prezentacja prostych
acz zdrowych metod wykonania posiłków. Spotkaniu
towarzyszyło przesłanie "na zdrowie zawsze jest czas".
Uczestnicy włączyli się w dyskusje, przygotowanie potraw oraz
degustację.

BIBLIOTEKA
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ZAPOWIEDZI

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIBLIOTEK NA ZAJĘCIA STAŁE

25 listopada o godz. 18.00 spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, w Roku Henryka
Sienkiewicza, poświęcone
twórczości polskiego noblisty.

Klub Nowoczesnych Gier Planszowych "Planszoteka”
zaprasza na spotkania z grami:
-Biblioteka Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21, piątki - 15.00 - 17.00
-Biblioteka Biskupice, czwartki - 16.00 - 18.00
-Biblioteka Pomarzanowice, wtorki - 15.00 - 16.30
Warsztaty szachowe
Biblioteka Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21, pierwsze i trzecie poniedziałki
miesiąca - 17.00-19.00
Zajęcia z elementami biblioterapii dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
Oddział dla dzieci, Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 25, poniedziałki - 17.00
Opowieści różnej treści -odtwarzanie literackich treści przy pomocy
klocków LEGO
Oddział dla dzieci, Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 25, wtorki - 14.30
Nastolatek w strefie uczuć - cykl spotkań dla młodzieży.
Oddział dla dzieci, Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 25,
Dla zainteresowanych nauczycieli (po uprzednim zgłoszeniu)
Bajkowe spotkania - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
-Biblioteka Biskupice, poniedziałki - 16.00
-Biblioteka Pomarzanowice, czwartki - 15.30

UWAGA!
Do 10 listopada br. Biblioteka Oddział dla dzieci,
ul.Wł.Jagiełły 25 w Pobiedziskach
będzie zamknięty
z powodu inwentaryzacji
księgozbioru.

Wszystkie zajęcia w naszych bibliotekach są bezpłatne!

JESIEŃ W PRZEDSZKOLU „WESOŁE SKRZATY”

EDUKACJA/BIBLIOTEKA

SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA PRZEDSZKOLA
W sobotę 8 października na terenie
Przedszkola przeprowadzona została
akcja "70 drzew i krzewów na 70-lecie
Przedszkola". O pomoc poprosiliśmy
rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola, którzy bardzo licznie

odpowiedzieli na nasz apel i wspólnie z
pracownikami Przedszkola z wielkim
zapałem zabrali się do pracy. Teren wokół
przedszkola w okamgnieniu "porósł"
licznymi krzewami. W czasie prac
odwiedziła nas Burmistrz Dorota

Nowacka, która wsparła nas dobrym
słowem oraz, jako były przedszkolak,
zafundowała ozdobne drzewka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
okazaną pomoc!

KASZTANOBRANIE 2016
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Już po raz drugi Przedszkole "Wesołe
S k r z a t y " b i e r ze u d z i a ł w a kc j i
Kasztanobranie. Naszą inicjatywę
wspierają przedszkolacy wraz z
rodzinami, którzy codziennie przynoszą

kolejne torby, worki kasztanów. Do akcji
włączyli się również osadzeni z Zakładu
Karnego w Pobiedziskach i do tej pory
uzbierali 400 kg kasztanów. Za otrzymane
środki zostaną zakupione zabawki i

pomoce edukacyjne dla dzieci.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji
d z i ę ku j e my za za a n ga żowa n i e i
przyniesione do przedszkola kasztany.
Justyna Cieśla
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RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY W JERZYKOWIE
W Zespole Szkół w Jerzykowie odbył się
już po raz trzeci Piknik Integracyjny
organizowany w ramach programu
"Szkoła Współpracy".
Grupa R-U-N przygotowała wiele atrakcji,
by w sobotnie popołudnie rodziny mogły
spędzić wspólnie czas. Liczne konkursy
sportowe rozgrywane między rodzicami,
nauczycielami i uczniami cieszyły się
d u ży m za i nte re s owa n i e m , a p o
zawodach na wszystkich czekało wspólne
grillowanie.
Tekst i foto: ZS Jerzykowo

W drugim dniu tegorocznej jesieni odbył
się tradycyjnie jak co roku rajd uczniów,
nauczycieli i rodziców z Zespołu Szkoła
Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach.
Uczniowie mieli do pokonania różne
t r a s y, n a k t ó r y c h w y k o n y w a l i
przygotowane zadania wymagające
sprawności fizycznej i intelektualnej.
Dzieci poznały zwyczaje zwierząt leśnych,
uczyły się rozpoznawać różne rośliny,
liczyły wiek drzew, brały udział w
warsztatach kartograficznych. Meta rajdu
w y z n a c zo n a zo s t a ł a w G ro d z i e
Pobiedziska, gdzie uczniowie poznali
historię sztuki wojennej i aspekty życia
codziennego średniowiecznych
mieszkańców. Dzieci brały udział w wielu
atrakcjach: wspólne pieczenie kiełbasek,
strzelanie z kuszy wałowej, z wielkiego

trebusza, przymierzanie zbroi. Na
uczniów czekała też średniowieczna
karuzela.Dziękujemy wszystkim, którzy

przyczynili się do tego, że na twarzach
naszych dzieci pojawił się uśmiech .
Jolanta Schneider, Hanna Silbernagel

EDUKACJA

jesienny rajd

kamizelki dla pierwszoklasistów
Po raz piętnasty Starosta Poznański Jan
Grabkowski wraz z Powiatową Komisją
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Poznańskiego oraz z Komendą Miejską
Policji i Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu przekaże
kamizelki odblaskowe wszystkim
u c z n i o m p i e r w s z y c h k l a s s z kó ł
podstawowych z terenu powiatu
poznańskiego. W tym roku 2800
pierwszoklasistów otrzyma kamizelki.
W październiku spotkanie z uczniami z
Ze s p o ł u S z kó ł w Po b i e d z i s ka c h
zorganizowali policjanci z naszego
Komisariatu Policji.
Wręczyli pierwszoklasistom odblaskowe
kamizelki oraz przypomnieli dzieciom o
najważniejszych zasadach
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w
sytuacjach zagrożenia pożarem.
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uczniowie z jerzykowa wyróżnieni w brukseli

EDUKACJA

Projekt "The colorful face of Europe" zrealizowany przez gimnazjalistów z Polski, Niemiec, Francji i Ukrainy zdobył nagrodę Young
Europeans Award, nad którą patronat objęli szefowie MSZ państw Trójkąta Weimarskiego. We wtorek 20.09.2016 w Brukseli
uroczyście wręczono nagrodę.
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W zwycięskim projekcie wzięli udział
uczniowie Zespołu Szkół im. Królowej
Jadwigi w Jerzykowie, berlińskiego
gimnazjum im. Gabriele von Bulow,
francuskiego gimnazjum im. Pierre'a
Fanlaca z Belves oraz ukraińskiej
wyspecjalizowanej szkoły "Tworczist" z
Melitopola. Uczniowie wraz z
opiekującymi się projektem
nauczycielami stworzyli stronę
internetową, na której zamieścili swoje
filmy i prezentacje, będące próbą
odpowiedzi na pytanie-motto konkursu:
"Jak daleko sięga Europa?". Staraliśmy się
udowodnić, że Europa tak naprawdę nie
ma granic, sięga tak daleko jak daleko
sięgają europejskie wartości. W trakcie
prac nad projektem uczniowie zajmowali
się przede wszystkim zjawiskiem migracji;
poszukiwali doświadczeń migracyjnych w
historii własnych rodzin i z tej perspektywy
zastanawiali się nad tym, co znaczy dla
nich ojczyzna oraz tożsamość europejska.
Jury pod przewodnictwem niemieckiego
reżysera Volkera Schloendorffa uznało, że
ten projekt najlepiej spośród nadesłanych
odpowiada na pytanie zadane w
konkursie.
Nagrodą dla zwycięskich grup
projektowych był pięciodniowy wspólny

pobyt w Brukseli. Grupa 17 uczniów
gimnazjum im. Królowej Jadwigi spędziła 5
niezwykłych dni w stolicy Europy. Podczas
pobytu uczniowie mogli już bezpośrednio,
a nie online, poznać uczniów ze szkół
partnerskich i nawiązać nowe przyjaźnie.
Młodzież brała udział w licznych
spotkaniach, warsztatach i grupach
dyskusyjnych. Zwiedziliśmy Parlament
Europejski, Atomium i centrum Brukseli.
Punktem kulminacyjnym pobytu była
uroczystość wręczenia nagrody Young
Europeans Award. W uroczystości
wręczenia wyróżnienia uczestniczyli
Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej
Jarosław Pietras, ministrowie ds.

europejskich z Polski Konrad Szymański,
Niemiec Michael Roth i Francji Harlem
Desir oraz przedstawiciele jury, brali
czynny udział podczas dyskusji i
prezentacji projektu.
Konkurs Young Europeans Award został
zainicjowany wspólnie przez PolskoNiemiecką Współpracę Młodzieży
( PNWM ) , Fra n cu s ko - Niemiecką
Współpracę Młodzieży (DFJW/OFAJ),
Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej
(FWPN), Fundację Kultury Allianz oraz
Fundację Hippocrene.
Hanna Nawrocka

po prostu wspaniała!
W dniach 14 i 15 lipca tego roku partner Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku, Szkoła Realna w
Marktheidenfeld, obchodził 50-te urodziny. 14 lipca odbyła się uroczysta ceremonia w auli szkolnej, na którą zaproszono
przedstawicieli władz, kościoła, byłych dyrektorów i nauczycieli oraz absolwentów. Uroczystość przygotowywał cały zespół
szkolny - 724 uczniów, 55 nauczycieli oraz Rada Rodziców.
W swoich przemówieniach, zarówno
Burmistrz miasta Marktheidenfeld Helga
Schmidt-Neder, jak również dyrektor
Szkoły Realnej Dieter Schanzer, podkreślali
ogromne znaczenie wymiany
uczniowskiej, którą prowadzimy od ponad
10 lat, dla partnerstwa naszych miast.
Osobiście ujęły mnie podczas tego
wieczoru dwie rzeczy - całą uroczystość
prowadzili uczniowie i nauczyciele, a na
zakończenie był skromny poczęstunek, na
który składały się kanapki przygotowane
przez młodzież. Uroczyście i skromnie
zarazem? - to jest możliwe!
Podczas rozmów dowiedziałam się, że
przed 50-ciu laty szkoła nie miała jeszcze
własnego budynku. W roku 1966 zajęcia
odbywały się w trzech różnych miejscach
miasta, szkoła liczyła wówczas 143
uczniów i miała tylko pięciu nauczycieli!
W następnym dniu, 15 lipca odbył się
festyn szkolny. W każdej sali lekcyjnej

odbywały się jakieś pokazy, były konkursy,
gry i zabawy oraz pokaz mody na
przestrzeni 50-ciu lat. Rada Rodziców
zadbała w tym dniu o poczęstunek wprawdzie płatny, ale ceny raczej
symboliczne, a zebrane fundusze trafiły do
szkolnej kasy.
Po festynie dla nauczycieli i absolwentów
zorganizowano coś naprawdę niezwykłego
- rejs statkiem pasażerskim po Menie.
Wspominano czasy szkolne, opowiadano
zabawne historie i anegdoty. Po wodach
rzeki niosły się wybuchające co rusz salwy
śmiechu.
Wspaniała uroczystość i wspaniała
atmosfera - bo taka jest ta szkoła - po
prostu wspaniała!
Koordynator
ds.. wymiany uczniowskiej
Renata Magnuszewska

pobiedziska - marktheidefeld
- kolejna edycja wymiany

Spotkaliśmy się z niezwykłą gościnnością
nie tylko gospodarzy szkoły i miejskiego
ratuszu, znajomych, przyjaciół, prezesa
Pana Elmara Vath oraz przedstawicieli
komitetu ds. współpracy z zagranicą, ale
również z serdecznością mieszkańców
tego urokliwego miasta. Przyjechaliśmy
do szkoły, w której tradycyjnie przywitał
nas Pan Dyrektor Ewald Kohler, Pani Beata
Nolte oraz Pan Frank Schaffars wraz z
nauczycielami, uczniami i rodzicami.
Przygotowany dla nas program był bardzo
atrakcyjny, a jego realizacja sprawiła
uczniom wiele radości oraz wyposażyła ich
w nową wiedzę i umiejętności. Mieliśmy
okazję zwiedzić śluzę na rzece Men,
zrozumieć jej funkcjonowanie i zobaczyć
p r ze p ł y w a j ą c e p r ze z n i ą s t a t k i .
Odwiedziliśmy Muzeum Papiernictwa z
ponad dwusetną historią produkcji
papieru. Uczniowie wzięli udział w lekcji
muzealnej z możliwością samodzielnego

czerpania papieru. Zwiedziliśmy miasto
Wurzburg, imponujące pod względem
liczby zabytków i różnorodnych stylów
architektonicznych. Zachwyciliśmy się
miastem Marktheidenfeld i jego okolicą,
uroczą pod względem przyrodniczym
oraz ciekawą pod względem prężnego
rozwoju infrastruktury przemysłowej.
Duże wrażenie zrobiła na nas szkoła, która
liczy ponad 700 uczniów, dobrze
wyposażona, z przestronnymi salami,
stołówką, czytelnią i salą sportową. W
sposób niezwykle serdeczny przyjęła nas
w Ratuszu Pani Burmistrz Helga Schmidt Neder, która przedstawiła prezentację
m u l t i m e d i a l n ą n a te m at m i a sta
Marktheidenfeld i podkreśliła znaczenie
partnerstwa pomiędzy naszymi miastami.
Na pamiątkę 12-tego spotkania w ramach
wymiany polsko-niemieckiej, wręczyliśmy
Szkole i Pani Burmistrz pamiątkowe
albumy, które zostały przygotowane z

myślą o naszej wizycie, prezentujące
wspólne działania w latach 2005-2016.
Pan Dyrektor Realschule Dieter Schanzer
przekazał na moje ręce serdeczne
podziękowania - dla mnie i Pani Renaty
Magnuszewskiej, koordynatora wymiany
uczniowskiej, za wkład budowania
wartościowych relacji pomiędzy naszymi
szkołami.
Cieszy nas fakt, że przez tyle lat
potrafiliśmy współdziałać dla dobra
młodzieży, szkół i rozwoju partnerstwa
pomiędzy naszymi miastami. Razem
wyraziliśmy wolę dalszej współpracy w
celu budowania przyjaznych relacji
pomiędzy młodzieżą, bez podziałów
politycznych i uprzedzeń kulturowych,
kształtując postawę otwartości na
otaczające ich środowisko.
Wiesława Smalarz

pomoc na letnisko - czyli szkolne koło
wolontariatu „letnisko-sekcja specjalna”

EDUKACJA

W dniach 10 - 15 października odbyła się kolejna 6-sta wizyta w Realschule w Marktheidenfeld - uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku, w ramach wymiany polsko - niemieckiej, dotowanej przez POLSKO - NIEMIECKĄ
WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY. Nasz pobyt w tym pięknym mieście przebiegał pod hasłem - "Jesteśmy otwarci na innych ludzi".

Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku może pochwalić się prężnie działającym Szkolnym Kołem Wolontariatu, którego
koordynatorką jest Beata Jerzyńska. W skład SKW wchodzą zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści i licealiści. Dzięki
temu możliwa jest wymiana doświadczeń i nauka współdziałania.
W tym roku szkolnym odbyła się zbiórka
pieniędzy dla chorego na glejaka mózgu
Harnasia. Wolontariusze zorganizowali
kiermasz ciast i innych słodkości oraz
pomagali przy organizacji koncertu
charytatywnego. Zebrane pieniądze
zostały przekazane na leczenie Krzysztofa
Seidlitza, który dla wszystkich znany jest
pod pseudonimem Harnaś.
Uczniowie ZS Pobiedziska Letnisko
działający w Szkolnym Kole Wolontariatu
włączyli się również pod opieką Jadwigi
Błażejewskiej w organizację poznańskiego
PKO Maratonu.
Aktywnie wspierane jest przez nich
schronisko dla zwierząt w Skałowie, na

rzecz którego przekazane zostało 160
kilogramów karmy, koce, miski. Wraz z
nadejściem zimy będą kontynuować
wspieranie czworonożnych przyjaciół.
Uczniowie są wrażliwi na wszystkie
problemy współczesnego świata. Zdają
sobie sprawię z tego, jak ważna jest pomoc
potrzebującym, dlatego pragną rozszerzać
zakres swoich działań.
W najbliższym czasie planują zbiórkę na
rzecz hospicjum dla dzieci.
Jeśli chcesz razem z nami sprawiać, aby
świat był lepszym miejscem do życia,
dołącz do nich!
Opracowano na podstawie materiałów
przesłanych przez ZS Letnisko
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pasowanie na ucznia
Na przełomie września i października w
Zespołach Szkół we Wronczynie i w
Pobiedziskach odbyły się uroczystości
pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści
zaprezentowali swoje artystyczne talenty

i po słowach "będę dobrym uczniem"
rozpoczęli kolejny, jakże ważny etap w
swoim edukacyjnym życiu. Na pamiątkę
tej uroczystości otrzymali akty pasowania
na ucznia, legitymacje szkolne i książeczki

ufundowane przez Pobiedzisko Gośliński
Bank Spółdzielczy w
Pobiedziskach. Podobna uroczystość
miała miejsce w Jerzykowie, tak
najmłodsi przed Królem Błystkiem zostali
pasowani na Żaka.

ERASMUS + W GRECJI
„LEARNING ABOUT OUR COUNTRIES - WE ARE UNITED EUROPE”

EDUKACJA

W dniach 3 - 7 października 2016 r. w Gimnazjum 7th Junior High School of Rhodes w Grecji, na wyspie Rodos, odbyło się trzecie
spotkanie edukacyjne w ramach realizowanego projektu. Tematem była historia naszych krajów - Bułgarii, Grecji, Litwy, Polski
i Turcji. Nasz kraj reprezentowały 4 uczennice: Agnieszka Dziarska, Iga Ledzińska, Konstancja Flisiak, Julia Szulc oraz nauczycielki:
Małgorzata Ciemna, Magdalena Radwan i Bożena Szymańska.
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Po uroczystej ceremonii otwarcia nasi
gospodarze zaprezentowali nam krótkie
filmy o krajach wszystkich partnerów.
Uczniowie prześledzili rozwój
europejskiej cywilizacji i przekonali się, że
jest to nasze wspólne dziedzictwo. Po
takim przygotowaniu gimnazjaliści wzięli
udział w konkursie dotyczącym historii
zabytków i stanowisk archeologicznych
poszczególnych krajów. W drugim dniu
pobytu odbyło się "Polowanie na skarb".
Uczniowie zostali podzieleni na 5
międzynarodowych grup i pod opieką
nauczycieli śledzili ślady różnych kultur
średniowiecznego miasta Rodos, szukali
odpowiedzi na pytania, zdobywali
informacje, które miały ich doprowadzić
do skarbu. Miłym akcentem kończącym
dzień była wycieczka tramwajem
turystycznym po mieście Rodos
ufundowana przez władze miasta.
Podczas pobytu pokazano uczniom, jak
tworzyć cyfrowe filmy. Każdy zespół
przygotował film związany z historią i
zabytkami naszych krajów. Nasza drużyna
wystawiła przedstawienie kukiełkowe o
powstaniu państwa polskiego pt. "Lech,
Czech i Rus". Nie zabrakło ciekawych
wycieczek. Nasi gospodarze zabrali nas
na wycieczkę do Lindos, odwiedziliśmy
Akropol, spacerowaliśmy wąskimi
uliczkami i podziwialiśmy piękne widoki
minionej cywilizacji. Pojechaliśmy
również na wyspę Symi, na której
znajdują się malownicze rezydencje. W
godzinach wieczornych, podczas

ceremonii zakończenia spotkania
Erasmus +, wręczono wszystkim uczniom
i nauczycielom certyfikaty .
Pobyt minął bardzo szybko. Uczestnicy
stworzyli bardzo miłą atmosferę, dużo się
dowiedzieliśmy i nauczyliśmy, cieszyliśmy
się piękną pogodą i smaczną kuchnią.
Nasi gospodarze byli bardzo gościnni,
zawsze uśmiechnięci, opiekuńczy i chętni
do pomocy. Spotkanie w Grecji było
przygotowane na bardzo wysokim
poziomie. Dziękuję mojej polskiej grupie
(nauczycielom i uczennicom) za wkład
pracy w projekt oraz za zaangażowanie w
wykonywane zadania.
Koordynator projektu
Małgorzata Ciemna
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HARMONOGRAM OBCHODÓW
70-LECIA PRZEDSZKOLA
„WESOŁE SKRZATY” W POBIEDZISKACH
którzy są babciami i dziadkami. Występ
odbędzie się w sali Ośrodka Kultury w
Pobiedziskach.
Luty 2017 roku - "Nie samą pracą
żyjemy" - nauczyciele i pracownicy
przedszkola z okazji Jubileuszu 70-lecia
zapraszają dzieci z Przedszkola "Wesołe
Skrzaty" w Pobiedziskach na
przedstawienie teatralne.
Marzec 2017 roku - Gala Przyjaciół
Przedszkola i otwarcie wystawy
fotograficznej "70-lecie Przedszkola
"Wesołe Skrzaty" historia i dzień
dzisiejszy" oraz wręczenie pamiątkowych
upominków związanych z 70-leciem
Przedszkola.
20.05.2017 roku, sobota - Piknik
rodzinny pod hasłem "70 lat minęło",
połączony z charytatywnym biegiem
rodzinnym na rzecz Stowarzyszenia dla

NOWA
APLIKACJA
MOBILNA
PO SZLAKU
PIASTOWSKIM
Od początku września Szlak Piastowski może się
pochwalić nowoczesną aplikacją mobilną. Jest to jeden
z pierwszych efektów działania nowopowstałego w
2016 roku Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w
Wielkopolsce". Aplikację można pobierać za darmo.
Potężną zaletą aplikacji jest możliwość edycji jej treści i
na włączenie powiadomienia o interesujących nas
wydarzeniach na szlaku. Ponadto powiązanie z google
maps pozwala aplikacji prowadzić użytkownika do
każdego obiektu za pośrednictwem nawigacji GPS.
Aplikacja będzie na bieżąco uzupełniana treścią, a jej
oficjalna premiera odbyła się w dniu 1 września. To jedno
z pierwszych efektów działalności stowarzyszenia
powołanego przez 19 wielkopolskich samorządów.
Innym projektem realizowanym przez klaster jest m.in.
program lojalnościowy Karta Piasta.
Wszelkie informacje na temat aplikacji pod linkiem
http://www.szlakpiastowski.pl/dla-turysty/aplikacjaszlak-piastowski

Ciebie, pod hasłem:"Trzymajmy się
razem". Zachęcamy wszystkich naszych
sympatyków, byłych i obecnych
p ra c o w n i kó w, A b s o l w e n t ó w d o
uczestniczenia w tym wydarzeniu, które
odbędzie się na terenie Przedszkola.
01.06.2017 roku, czwartek - Spacer
Radości pod hasłem "Moje miasto
Pobiedziska". Wszystkie dzieci otrzymają
w tym dniu pamiątkowe plakietki z okazji
obchodów 70-lecia Przedszkola.
Zapraszamy do udziału w uroczystości.
Miejsce spotkania: rynek w
Pobiedziskach.
03.06.2017 roku, sobota - Uroczystość
Pożegnania Dzieci 5,6 letnich pod hasłem
"Jestem z Pobiedzisk", wręczenie
plakietek i dyplomów "Przyjaciel
Przedszkola".

zdrowie
- zadbaj o nie
Profilaktyka zdrowotna choć od pewnego czasu ma się o wiele
lepiej w naszym kraju niż przed laty, to jednak nadal nie
jesteśmy - my Polacy - w czołówce statystyk państw, których
obywatele dbają w ten sposób o swoje zdrowie. Eliminują oni
zawczasu - poprzez badania- ryzyko zbyt późnego wykrycia
wielu groźnych chorób. Coraz więcej można zauważyć
różnorodnych akcji, które dzięki szerokiej dostępności badań
maja umożliwić jak najszerszemu gronu mieszkańców
możliwość sprawdzenia swojego zdrowia.
Krokiem ku zdrowiu i szybkiemu wykryciu ewentualnych chorób
oraz natychmiastowej medycznej reakcji jest m.in.. akcja
Centrum Medycznego Jerzykowo, które jak do tej pory
przeprowadziło: badanie piersi dla kobiet, badanie
ortopedyczne dla dzieci i badanie EKG i ciśnienia krwi dla
seniorów.
Lekarze specjaliści za pomocą regularnych badań mogą we
wczesnym stadium wykryć chorobę i monitorować jej przebieg
oraz przygotować proces leczenia lub wychwycić ewentualne
powikłania.
Badania profilaktyczne w Centrum Medycznym Jerzykowo
wykonywane są raz w miesiącu, a każdy miesiąc odpowiada
innej specjalizacji.
Najbliższe akcje zaplanowane w Centrum Medycznym
Jerzykowo:
- Akcja badania tarczycy - 19 listopada 2016
- Akcja badania jąder i prostaty - 2 grudnia 2016
Więcej informacji na facebooku :
https://www.facebook.com/centrummedycznejerzykowo
oraz w rejestracji pod numerem tel : 532-073-471

OGŁOSZENIA / EDUKACJA

18.11.2016 roku, piątek, godzina 17.00 Msza Św. w Kościele p.w. św. Ducha podziękowanie za 70 lat istnienia
Przedszkola oraz prośba
o
błogosławieństwo na kolejne lata,
w intencji wychowanków, pracowników i
absolwentów. Zapraszamy wszystkich
naszych sympatyków, byłych i obecnych
p ra c o w n i kó w, A b s o l w e n t ó w d o
uczestniczenia z nami we Mszy św. w
tym wyjątkowym dniu, bowiem właśnie
18.11.1946 roku zostało otwarte
Przedszkole w Pobiedziskach.
Grudzień 2016 roku - "Spotkanie
Świąteczne - Jasełka".
27.01.2017 roku, piątek, godzina 18.00 "To niezwykła w naszym życiu gratka występ dla Babci i Dziadka". Zapraszamy
do udziału w spektaklu przygotowanym
przez dzieci i nauczycieli wszystkich,
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BOROWO MŁYN TEAM - NOCNE BIEGANIE

SPORT

Pobiedziskie kluby biegacza nie zwalniają tempa, a wśród nich jest Borowo Młyn Team. Grupa zapalonych miłośników biegania,
którzy nie marnują żadnej prawie okazji, by biegać, trenować i cieszyć się sportem dla zdrowia. Nie inaczej też było w Poznaniu,
kiedy to wystartowali na poznańskiej Malcie podczas Nocnego Biegu w ramach Enea Challenge Poznań na dystansie 5,6 km. Ideą
biegu było rozświetlenie Malty, dlatego każdy zawodnik otrzymał specjalne świetlne wyposażenie.
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Reprezentujący gminę Pobiedziska
uczestnicy biegu z Borowo-Młyn tym
razem postawili na dobrą zabawę, a nie
tylko na rywalizację sportową. Z relacji i
opowiadań, które docierają udało się to
im doskonale.
Ponadto nasza drużyna sołecka w
ostatnich miesiącach wystartowała w :
- Zalasewie, w III Bieg Agrobex Leśna
Piątka, nasz sołecki Team wystąpił w 9
osobowym składzie: Aneta Tokarz,
Katarzyna Stokowska, Sylwia Stokowska,
Paulina Walda, Ilona Walczak, Mariusz
Stokowski, Patryk Stokowski, Marcin
Stokowski oraz Kacper Walda.
- 1 półmaratonie Szpot Swarzędz nasza
drużyna sołecka, wyruszyła w 7
osobowym składzie. Dla większości
drużyny był to debiut na dystansie 21,097
km. Najszybszy z drużyny, Mariusz
Stokowski ukończył bieg w czasie
01:33:59, a Joanna Weinert-Dudzińska w
swojej kategorii wiekowej zajęła 2
miejsce.
- "I Biegu Pobiegnij Dla Onkoludków", na
dystansie 6 kilometrów w Lasku
Marcelińskim. Zebrane środki
przeznaczone zostały dla dzieci z Oddziału

Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym
nr 4 im. Jonchera w Poznaniu: pomoc w
leczeniu, paczki świąteczne i atrakcje
podczas wizyt na oddziale by choć na
chwilę ubarwić ich życie szpitalne. W

biegu uczestniczyli Marcin, Aneta, Kacper,
Paulina. Najszybciej na mecie pojawił się
Marcin Stokowski z czasem 00:27:51,
zajmując 16 miejsce, w swojej kategorii
wiekowej 4.

FINAŁY DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI KADETEK

MISTRZOSTWA
WIELKOPOLSKI KADETEK

W dniach 16-18 września na kortach OSiR w Pobiedziskach odbyły
się Finały Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetek. Do naszego
miasta przyjechało 6 najlepszych drużyn w Polsce, w tym m.in.:
Legia Warszawa, BKT Advantage Bielsko-Biała, MKT Łódź, Orzeł
Warszawa czy AZS Poznań. W tym gronie znalazły się także kadetki
PKT Pobiedziska, które w zeszłym roku zajęły bardzo wysokie IV
miejsce. Po weekendowych zmaganiach na kortach tenisowych
najlepsze okazały się zawodniczki Legii Warszawa, za nimi BKT
Advantage Bielsko-Biała, a III miejsce zajął MKT Łódź.

Za nami Mistrzostwa Wielkopolski Kadetek i Turniej
Wojewódzki Kadetów. Mistrzynią Wielkopolski
Kadetek została Adrianna Łosiak, Wicemistrzynią
Zuzanna Krygier (obie AZS Poznań). Marianna Milecka
z PKT Pobiedziska zajęła III miejsce. Turniej
Wojewódzki Kadetów wygrał Kacper Górecki z PKT
Pobiedziska. Brawo i uznanie za walkę w blisko 30
stopniowym upale!
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KOLEJNE ZWYCIĘSTWA
BIEGACZY
Zawodnicy Ogniska TKKF Płomień Pobiedziska nie zwalniają
tempa. Na Patrycję Talar nie ma silnych po zwycięstwie w
Biegu Jagiełły. W klasyfikacji generalnej wygrała na 10 km w
Pyzdrach i Koninie oraz podczas półmaratonów
zorganizowanych w Gnieźnie i Sierakowie. Drugi z czołowych
zawodników Edward Gołębiewski w Jarocinie na 10 km
zwyciężył w kategorii M 60, a jako samorządowiec zajął II
miejsce w klasyfikacji generalnej.
W Biegu Lechitów uplasował się na IV m i zdobył koronę
polskich półmaratonów. W Swarzędzu podczas półmaratonu
Szpota w kategorii M65 zajął III miejsce, a na 17 Maratonie
Poznań w kategorii M65 IV miejsce.

DARIUSZ NOGAJ Z BRĄZOWYM MEDALEM
MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW EUROPY
Polski motorowodniak Dariusz Nogaj - mieszkaniec Gminy Pobiedziska. Od 2004 roku reprezentuje barwy ŻTMS Baszta Żnin.
Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski, w tym również tytuły mistrzowskie. Jego największymi sukcesami sportowymi
są tytuły wicemistrza Europy w klasie T-550 zdobyte w 2005 i 2015 roku.

SPORT

W tym roku stanął na najniższym stopniu
podium motorowodnych Mistrzostw
Europy w klasie T-550. Zawody zostały
rozegrane w Chełmży (30-31 lipca 2016
roku). Mistrzem Europy został Łotysz
Dmitrijs Annikejevs, a wicemistrzem
Estończyk Aivar Kommisaar. Natomiast w
sierpniu podczas Międzynarodowych
Mistrzostw Polski pan Dariusz Nogaj
triumfował w klasie T-550.

źródło: Informacja prasowa
31-07-2016 | 15:59 Autor:
Polski Związek Motorowodny i
Narciarstwa Wodnego

koncert duetu tango-akademia gitary
Koncert w ramach tegorocznej Akademii Gitary odbył się w kościele pw. Św. Ducha w sobotę 10 września. Po wieczornej mszy św.
wystąpił Duet TANGO - Carles Pons /gitara Hiszpania/ i Orlando di Bello /bandeon Argentyna/.
Było to niecodzienne połączenie
cudownych dźwięków gitary z kojącymi
dźwięki bandeonu.
Współpraca tego duetu rozpoczęła się pod
koniec 2010 roku. Projekt argentyńskohiszpański bardzo szybko zjednał sobie
umiłowanie publiczności i odnosi sukcesy

muzyczne na festiwalach całego świata.
Repertuar tych doświadczonych muzyków
w całości poświęcony jest muzyce
argentyńskiej, tak by poprzez pasję
promować własną, przepiękną, kulturę.
Przeżyliśmy chwile pełne uniesienia,
wspaniały warsztat wykonawców odkrył

przed nami nieznane wcześniej piękno
muzyki argentyńskiej. Widownia bardzo
żywo reagowała i nagradzała
wykonawców gromkimi brawami.
Dziękujemy !
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WIZYTA JIMMA MAZURKIEWICZA Z USA
Podczas tegorocznych Gminnych Dożynek w Węglewie gościliśmy Jimma Mazurkiewicza, który postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, naukowej i
uczelnianej, za działalność polonijną odznaczony został KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Jimmy Mazurkiewicz jest Amerykaninem z
polskimi korzeniami.Jego pradziadkowie
pochodzili z Wielkopolski (z Węglewa
Gmina Pobiedziska). Wyjechali do Ameryki
w XIX wieku i osiedlili się w stanie Teksas.
Jim posiada gospodarstwo rolne, zajmuje
się hodowlą bydła mięsnego, a
równocześnie jest profesorem jednej z
największych uczelni w USA - Texas A&M
University. Promuje Polskę i polską
gospodarkę w USA, organizuje wizyty
studyjne polityków, przedsiębiorców,
rolników i naukowców amerykańskich do
Polski.
Z Jimmem poznaliśmy się w 2010 roku na
Światowym Festiwalu Folkloru "Integracje"
w Poznaniu, na którym występowały
"Wiwaty".
Andrzej Horbik

OŚRODEK KULTURY

festyn rodzinny mieszkańców
sołectwa wagowo „święto pyry”
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Oprócz tradycyjnej pyry z gzikiem można
było spróbować żurek, kiełbaskę i
różnorodne ciasta. Tradycyjne od wielu lat
przy organizacji tego sołeckiego święta
pomaga Pobiedziski Ośrodek Kultury.
W tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji
dla dzieci i dorosłych liczne konkursy i
zabawy. Czas w milej atmosferze minął
bardzo szybko. Rada Sołecka wraz z
sołtysem Zenonem Marciniakiem dziękują
mieszkańcom, sponsorom, POK oraz
wszystkim zaangażowanym przy festynie.

pożegnanie lata w latalicach
Tegoroczne "Zakończenie lata" zostało
zorganizowane w Latalicach przez
sołectwo Podarzewo i Latalice oraz
Pobiedziski Ośrodek Kultury. Tak udana
współpraca trzech podmiotów
zaowocowała wieloma atrakcjami dla
mieszkańców naszej gminy.
Publiczność wspaniale bawiła się przy
bardzo znanych utworach muzycznych
podczas biesiady prowadzonej przez KRISA.
Po biesiadzie zgromadziły się tłumy by
uczestniczyć w długo oczekiwanym
koncercie zespołu ANDRE. Odbyły się
konkursy w siłowaniu na rękę, ubijaniu
piany, celnym rzucaniu pyrą i obieraniu
jabłek na czas. Festyn zakończyła dyskoteka
z DJ Łukaszem, która trwała do godzin
wieczornych. Pogoda dopisała, lato
pożegnaliśmy uśmiechem i udaną zabawą.
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ZAJĘCIA TEATRU TAŃCA
W KAŻDY CZWARTEK

......................................................................................................................................................

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY
Rynek w Pobiedziskach
- sobota 11 grudnia 2016 r.
Kto może zostać Wystawcą ?
Zgłoszenie udziału
W celu poprawności zgłoszenia
uczestnictwa w Świątecznym
Kiermaszu Bożonarodzeniow ym
prosimy o przestrzeganie poniższej
procedury wypełniania zgłoszeń:
1.Wydrukować formularz; 2.Wypełnić; 3.Opieczętować; 4.Podpisać;
5.Wysłać skan e-mailem: promocja@pobiedziska.pl, a następnie
wysłać oryginał pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach.
Formularze niepełne, bez podpisu, pieczątki nie będą mogły być
uznane za formalne zgłoszenie uczestnictwa w Świątecznym
Kiermaszu Bożonarodzeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
28 listopada br.
e-mail: promocja@pobiedziska.pl
Organizatorem imprezy jest: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
Współorganizator:Pobiedziski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i
Rekreacji
Kontakt: Biuro Promocji- tel. 61 8 977 151 lub 138,
e-mail: promocja@pobiedziska.pl
www.pobiedziska.pl
Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców od godz. 12:00. W trakcie
kiermaszu od godz. 16:00 do 18:00 wiele atrakcji dla dzieci, a o godz.
16:30 nastąpi uroczyste odpalenie choinki.

OŚRODEK KULTURY/OGŁOSZENIA

15:00-15:45 - przedszkolaki
16:00-17:15 - dzieci (7-9)
17:15-19:15 - młodzież (od 10 lat)
19:30-20:45 - dorośli
Zajęcia prowadzi Katarzyna Rona- tancerka, choreograf z przygotowaniem
pedagogicznym. Pasjonatka różnych form ruchu i tańca, a w szczególności tańca
współczesnego.
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WAŻNE TELEFONY

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

OGŁOSZENIA

......................................................................................................................................................

Zatrudnię fryzjera - tel.693 077 697

Firma Eden Springs poszukuje osób na
stanowisko KIEROWCA - SPRZEDAWCA,
miejsce pracy Poznań/ woj.wlkp.
Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV na adres:
Marek.Piotrowski@pledensprings.com

Firma BLUM Polska sp. z o.o. poszukuje
do zakładu w Jasinie k/Swarzędza
pracowników produkcji.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie
swoich dokumentów za pomocą
formularza znajdującego się na
www.blum.com, drogą mailową:
praca@blum.com (prosimy o
umieszczenie w temacie maila dopisku
Pracownik Produkcji) bądź na adres:
Blum Polska Sp. z o.o. ul.Poznańska 16,
62-020 Jasin k/Swarzędza.
......................................................................................................................................................

Przyjmę sprzątaczki - praca
w Pobiedziskach - tel. 604 431 762

Firma TIP-TOPOL zatrudni frezera,
miejsce pracy Pobiedziska
(Polska Wieś 15),
dział produkcji metalowej.
Oferty zawierające CV prosimy wysyłać
e-mailem na adres:
kadryiplace@tiptopol.pl
......................................................................................................................................................

Zatrudnię pracowników fizycznych do
montażu stolarki okiennej.
Telefon kontaktowy 602297860

......................................................................................................................................................

Firma "Auto-Wydech" w Janikowie/ k.
Poznania poszukuje pracowników na
stanowisko MECHANIK
SAMOCHODOWY
Zainteresowane osoby prosimy o
zgłoszenie osobiste lub przesłanie listu
motywacyjnego i CV wraz z
własnoręcznie podpisanym przez
kandydata oświadczeniem
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 nr 101, poz.
926)” na adres: F.U.H. "Auto-Wydech"
K. Wąsiak, Janikowo
ul.. Gnieźnieńska 1 B
62-006 Kobylnica lub drogą
elektroniczną na adres:
kaziu.wasiak@o2.pl
61 8780-008; 601 148 450

Pakowacz czekoladek - Poznań/
Bezpłatny dojazd z Gniezna
Wymagania
-aktualna książeczka sanepidu
(terminowa)
- chęć i motywacja do pracy
- umiejętności manualne
Oferujemy
- umowę zlecenie
- system 3 zmianowy
- stawka godzinowa 13-14,50 zł/h
- wynagrodzenie miesięczne
tel. 790 790 544,
praca.poznan@fallwork.pl
Oferta wystawiona przez Agencję Pracy
FallWork wpisaną do Krajowego Rejestru
Agencji Zatrudnienia pod nr 6231.
Przypominamy o załączeniu klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133
poz. 1182)”. *oferta pracy tymczasowej

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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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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DOŻYNKI 2016 W WĘGLEWIE
Doroczne święto plonów w Gminie Pobiedziska w tym roku zorganizowane było w Węglewie przez cztery sołectwa: Węglewo,
Latalice, Podarzewo i Główna. Mieszkańcy gminy licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Swoją obecnością to święto zaszczycili
specjalni goście, wśród nich m.in.:
Posłowie na Sejm RP Bożena Szydłowska i
B a r t ł o m i e j Wr ó b l e w s k i , B i s k u p
Gnieźnieński Bogdan Wojtuś, Członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Mieczysław Ferenc. Uroczystości

rozpoczęły się odprawieniem przez
Biskupa Bogdana Wojtusia Mszy św. w
Kościele w Węglewie. Następnie po
przemarszu korowodu dożynkowego
rozpoczęły się oficjalne uroczystości:
obrzędy dożynkowe w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty",

przekazanie wypieczonego z
tegorocznych zbiorów chleba na ręce
burmistrz Doroty Nowackiej i
przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Renaty Jończyk oraz
przemówienia i życzenia dla rolników.

Przywitaniem przez Burmistrza Pobiedzisk Dorotę
Nowacką i zastępcę Zbigniewa Zastrożnego
rozpoczęła wizytę w gminie Pobiedziska grupa z
Centrum Szkolenia Logistyki Ministerstwa Obrony
Narodowej z Grudziądza. Mimo znacznej
odległości Pobiedzisk od Grudziądza wspólnym
patronem jest Kazimierz Odnowiciel.
W programie wycieczki była m.in.: historyczna
podróż po królewskim mieście Pobiedziska
opowiedziana przez znanego miłośnika dawnych
dziejów Krzysztofa Krygiera, wizyta przy jedynym w
Polsce pomniku Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach i średniowieczne atrakcje machin
oblężniczych w Grodzie Pobiedziska.

WYDARZENIA

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
ZWIEDZA POBIEDZISKA

WOLONTARIUSZE NAD BIEZDRUCHOWEM
Kilkudziesięciu pracowników firmy Wrigley
pomagało przez jeden dzień września Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
W ramach wolontariackiej akcji pracownicy Wrigley
odmalowali znaczną część ogrodzenia na Stadionie
Miejskim, zaimpregnowali wiatę rekreacyjną i
pomost kajakowy nad Jeziorem Biezdruchowo oraz
oczyścili przylegające do pobiedziskiej plaży tereny
rekreacyjne porządkując roślinność i zbierając
śmieci.
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POMOC !!!
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POBIEDZISKA DLA HARNASIA

OSIR/WYDARZENIA

Pobiedziska od kilku tygodni pełne są nadziei na powrót do zdrowia Krzysztofa Seidlitza "Harnasia", którego życie od końca czerwca
wywróciło się do góry nogami, gdy zdiagnozowano u niego raka mózgu - glejaka. Rodzina Krzysztofa na walkę z glejakiem przy
pomocy specjalistycznych leków (CBD 30%), terapię i ewentualną operację poza granicami Polski potrzebuje znacznych środków
finansowych. Na apel rodziny odpowiedziało dużo osób. Podczas różnych imprez zorganizowano wiele akcji charytatywnych.
Podczas kina letniego zorganizowanego
przez Nieformalną Grupę Działania
"Rozrusznik" oraz Fundację Scena
Pobiedziska, Drużynę Szpiku Pobiedziska
przeprowadzono zbiórkę publiczną.
W sobotę 17 września zorganizowany
został przez Stowarzyszenie "Patent" przy
wsparciu Drużyny Szpiku Pobiedziska oraz
rodziny Krzysztofa - "Spływ kajakowy dla
Harnasia". W spływie wzięło udział 56
osób, a cały dochód z niego przeznaczony
został na wsparcie akcji. Organizatorzy
zapewnili kajaki, zabezpieczenie spływu i
ognisko na mecie. Każdy z uczestników
otrzymał filcowe serce wykonane przez
podopiecznych WTZ w Pobiedziskach oraz
paczuszkę ciasteczek upieczonych przez
Natalię Ciemną.
18 września Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych "Dla Ciebie"
wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
oraz Drużyną Szpiku Pobiedziska było
organizatorem "II Rodzinnego Festynu
Rekreacyjnego dla Harnasia", podczas
którego zorganizowano także zbiórkę
publiczną. Ogromnego wsparcia w
organizacji udzieliła rodzina, przyjaciele,
sąsiedzi Harnasia z Armii Poznań,
instytucje oraz sponsorzy. Na festynie były
m.in.: gry i zabawy dla dzieci i ich rodzin,
malowanie twarzy, zabawa z Zumba Team
Asia, Akademia Reissa, pokazy
Ochotniczej Straży Pożarnej, dmuchane
zamki dla dzieci, wielkie mydlane bańki. To
tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali
organizatorzy.
W piątek 30 września w Pobiedziskim
Ośrodku Kultury został zorganizowany
koncert charytatywny, podczas którego
wystąpiły Jadwiga Dabińska, Aleksanda

Górnicka, Maja Kocowska, Kinga Karwacka
oraz Pani Marta Grabowska.
Organizatorzy tj. Stowarzyszenie "Dla
Ciebie" i Drużyna Szpiku Pobiedziska
podczas koncertu przeprowadzili kwestę.
Przez cały wrzesień i październik
Stowarzyszenie "Patent" i Drużyna Szpiku
Pobiedziska prowadzi na portalu
s p o ł e c z n o ś c i o w y m " B a za r e k d l a
Harnasia". Cała kwota z zlicytowanych
przedmiotów przeznaczona została na

pomoc dla Krzysztofa.
Nie można także zapomnieć o zbiórkach
przeprowadzonych w szkołach: Zespole
Szkół w Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko. Dzięki tym wszystkim akcjom
udało się do tej pory zebrać łączną kwotę
w wysokości: 31.568,81 zł.
Za zaangażowanie tak wielu osób i dobre
serca mieszkańców Gminy Pobiedziska Organizatorzy i rodzina Krzysztofa
serdecznie dziękuje!

II PROMIEŃSKI RAJD ROWEROWY
W pierwszym dniu października OSiR we współpracy z Zespołem
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
zorganizował II Promieński Rajd Rowerowy, na który zapisało się
aż 76 osób. Rowerzyści wyruszyli z pobiedziskiego rynku w trasę
po Parku Krajobrazowym Promno.
Na postojach o najważniejszych atrakcjach przyrodniczych
opowiadali pracownicy parków, a w organizacji trasy pomogli
członkowie Pobiedziskiego Klubu Rowerowego. Dzięki
uprzejmości Lasów Państwowych Nadleśnictwa Czerniejewo rajd
zakończył się przy wspólnym grillowaniu w wigwamie w
Jeziercach. Na mecie został zorganizowany konkurs zdobytej na
trasie wiedzy przyrodniczej z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.
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POBIEDZISKA ADVENTURE TRIP 2016
Na początku października 2016 r. odbyła się pierwsza edycja rajdu przygodowego Pobiedziska Adventure Trip. Uczestnicy tej
ekstremalnej imprezy mieli do pokonania 66 km trasę biegnąc na orientację, jadąc rowerem MTB oraz pływając kajakiem.
Po drodze dwuosobowe drużyny musiały
sprostać zadaniom specjalnym: zjeżdżali na
tyrolce, strzelali z kuszy wałowej, nurkowali,
wspinali się oraz pływali na Stand Up
Paddle. Organizatorem imprezy był OSiR w
Pobiedziskach, Związek Międzygminny
Puszcza Zielonka oraz Adventure Sport we
współpracy z Grodem Pobiedziska,
Akademią Plusk, Zespołem Szkół w
Pobiedziskach oraz Kuwaka Wake. Po kilku
godzinach wyczerpujących zmagań, jako
pierwsza na metę dotarła drużyna FM
Wąfrowiec (Michał Fiedosiuk, Mirosław
Warzybok) z czasem 5h30 min. Zaraz po
nich na pobiedziski rynek wbiegła ekipa
Oriento Expresso (Krzysztof Gruhn, Karol
Dragan), pokonując trasę w czasie 5h35min.
Na trzecim miejscu uplasowali się 31 BLT
(Robert Halamus, Piotr Jakubik) 5h43min.
Pobiedziska Adventure Trip ma promować
turystykę aktywną generując tworzenie
nowych pakietów turystycznych, skłaniać
do współpracy branżę turystyczną w celu

budowania wspólnej atrakcyjnej oferty oraz
promować Gminę Pobiedziska, jako jedyną
w swoim rodzaju, bo gdzie można w jednym
dniu zwiedzić 3 parki krajobrazowe i przeżyć

tak niezwykłą przygodę?
Organizatorzy zapowiadają, że kolejna
edycja rajdu będzie obfitowała w jeszcze
większą liczbę atrakcji i niespodzianek.

W piątek 30 września rozpoczęły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Inauguracja tegorocznych wydarzeń miała
miejsce w Gnieźnie. Tam właśnie podczas oficjalnego rozpoczęcia zainaugurowano "Weekend na Szlaku Piastowskim". Wśród
prelegentów byli m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata
Tarczyńska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka.
Organizacji tego wydarzenia podjęły się
wspólnie samorządy dwóch województw:
Wielkopolskiego i Kujawskopomorskiego. Stąd też oferta wydarzeń i
a t ra kc j i
" We e ke n d u n a S z l a ku
Piastowskim" dla zwiedzających była
naprawdę bardzo bogata. Piątkową
inaugurację kontynuowano podczas
trzech tras turystycznych w Gnieźnie, a
zakończenie zorganizowane było w
Grodzie Pobiedziska na terenie Gminy
Pobiedziska.
Całość wydarzenia mogła być
zorganizowana dzięki współpracy
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z Klastrem Turystycznym
"Szlak Piastowski w Wielkopolsce",
Powiatem Gnieźnieńskim oraz Gminą
Pobiedziska.
Niedziela 2 października była ostatnim
dniem Wielkopolskich Obchodów
Światowego Dnia Turystyki. W Grodzie
Pobiedziska zorganizowana została
Trebuszomania. To jedna z wielu atrakcji
tego miejsca, gdzie zwiedzający mają
jedyną na Świecie możliwość wspólnego
przygotowywania do wystrzału i
wystrzelenia pocisku z 10-metrowej
re p l i k i ś re d n i o w i e c z n e j m a c h i ny
oblężniczej - Trebusza.
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KONKURS
PRZEDSIĘBIORCA
ROKU
GMINY
POBIEDZISKA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
POBIEDZISKA
OGŁASZA KONKURS
„PRZEDSIĘBIORCA ROKU
GMINY POBIEDZISKA”
Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczone zostały w
regulaminie. Osoby lub instytucje, które chcą dokonać
zgłoszenia muszą dokonać tego na formularzu.
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać pocztą na adres
Urzędu, złożyć osobiście w Biurze Podawczym w UMiG
lub przesłać drogą elektroniczną do 30.11.2016 r. na
adres: umig@pobiedziska.pl
Karta zgłoszenia i regulamin dostępne na stronie
www.pobiedziska.pl

CENNIK PRAC
wykonywanych przez
Spółdzielnię Socjalną „Wykon”

SPRZĄTANIE OGRODNICTWO USŁUGI OPIEKUŃCZE

EKONOMIA SPOŁECZNA

O SPÓŁDZIELNI

RABATY
NEGOCJACJI

