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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Pobiedziska
oraz przybyłym do nas Gościom
życzymy spokoju, szczęścia i radości, prawdziwej gwiazdkowej atmosfery,
rodzinnego ciepła w blasku świateł migoczących na choince
oraz sukcesów i spełnienia marzeń w nadchodzącym 2017 roku.
Z życzeniami wszelkiej pomyślności
Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny
oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Renata Jończyk z Radnymi:
Jarosławem Balcerkiem, Januszem Mikołajczakiem, Sylwestrem Antkowiakiem, Dariuszem Dobrym, Edwardem Gołębiewskim,
Franciszkiem Kosickim, Pawłem Krawczykiem, Robertem Łucka, Dariuszem Pauterem, Wojciechem Radeckim, Danutą Sobką,
Adamem Szczygielskim, Barbarą Widelicką, Mikołajem Witaszykiem.
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REALIZUJEMY PIERWSZE ZADANIA W RAMACH
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH
Jak już wcześniej informowaliśmy, w październiku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę
projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Gmina Pobiedziska uzyskała 19
punktów i zajęła 2 miejsce w rankingu. 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 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
1. W ramach zadania pierwszego
zrealizowano już przebudowę ulicy
Kazimierza Odnowiciela. Ogłoszono
kolejny przetarg związany z przebudową
ul. Władysława Jagiełły i Tadeusza
Kościuszki. Następne etapy zadania, to
stworzenie systemu ścieżki rowerowej
umożliwiającej bezpieczny przejazd
rowerem z rejonów ul. Kiszkowskiej do
Zespołu Szkół w Pobiedziskach.
Kluczowym elementem jest jednak
b u d o w a Z i n t e g ro w a n e g o Wę z ł a

2. Zadanie drugie obejmuje realizowaną
w chwili obecnej budowę ul. Kolejowej w
Pobiedziskach oraz budowę
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
przy Dworcu Kolejowym w Pobiedziskach

Letnisko, w ramach którego zaplanowano
przebudowę ulic Gajowej i Fabrycznej
oraz budowę dwóch parkingów P.&R,
B&R o łącznej powierzchni 3380 m2 - 62
miejsca parkingowe w tym 4 dla osób

Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym
w Pobiedziskach, w ramach którego
powstaną:
- zjazd z drogi woj. - 1350 m2;
- 3 parkingi P.&R,B&R i K&R - 9000 m2 180 miejsc parkingowych, w tym 11 dla
osób niepełnosprawnych;
- ok.86 miejsc postojowych dla rowerów;
- dworzec autobusowy - 3300 m2,
- bezpieczne przejście podziemne pod
torami.

INFORMACJE UMiG

Projekt, którego całkowita wartość
przekracza 33,5 mln złotych obejmuje 5
zadań. Ich celem jest stworzenie
zrównoważonego systemu
transportowego i zwiększenie roli
niskoemisyjnego transportu publicznego
w komunikacji na terenie Gminy poprzez
realizację inwestycji funkcjonalnych,
obejmujących zakup taboru
autobusowego, inwestycje w elementy
drogowe, budowę ścieżek rowerowych
oraz parkingów.
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n i e p e ł n o s p ra w nyc h , 2 2 m i e j s ca
p o sto j o we d l a ro we ró w, zato k i
autobusowe, zatoka parkingowa K&R.
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P.&R i B&R o łącznej - powierzchni 2000
m2, 68 miejsc parkingowych, w tym 4 dla
osób niepełnosprawnych, 30 miejsc
p o s t o j o w y c h d l a r o w e r ó w,

przebudowane zostaną ulice Nowa i
Popiela. Zmodernizowany zostanie
również Plac Piastowski w Jerzykowie.

4 . P r o j e k t r e a l i zo w a ny j e s t w
partnerstwie z Powiatem Poznańskim,
który zrealizuje modernizację ulicy
Kiszkowskiej w Pobiedziskach w zakresie
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.
5. Ostatnie zadanie związane są z
zakupem taboru autobusowego - 3 szt.
niskoemisyjnych środków transportu autobusów hybrydowych oraz z
informacją i promocją projektu, która
stanowi integralną część wniosku i ma na

celu zachęcić mieszkańców regionu, w
szczególności Gminy Pobiedziska do
korzystania z niskoemisyjnych form
mobilności miejskiej - publicznego
transportu zbiorowego, rowerowego,
ruchu pieszego.

INFORMACJE UMiG

3. Zadanie trzecie związane jest z
b u d o w ą Z i n t e g ro w a n e g o Wę z ł a
Przesiadkowego w Biskupicach, w
ramach którego powstaną dwa parkingi
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ŚWIĄTECZNIE W POBIEDZISKACH

WYDARZENIA

W mikołajkową niedzielę 11 grudnia na pobiedziskim rynku odbył się Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Mimo
niesprzyjającej aury Mieszkańcy dopisali. Na kilkunastu kolorowych stoiskach mogli zakupić choinki, świąteczne ozdoby,
rękodzieło, tradycyjne produkty lokalne, regionalne smakołyki oraz skosztować domowych wypieków. Dla zziębniętych nie
zabrakło aromatycznej kawy, grzanego piwa i kiełbaski z grilla.
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Atmosferę świąteczną rozgrzały występy
dzieci z przedszkola "Wesołe Skrzaty" i z
Zespołu Szkół w Jerzykowie, a dziewczęta z
gimnazjum w Pobiedziskach wspólnie z p.
Burmistrz przez 1,5 godziny śpiewały
kolędy i pastorałki. Jedną z kiermaszowych
atrakcji było stoisko zorganizowane przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Tam
nasi milusińscy łączyli kolorowy łańcuch,
który ozdobi choinkę w Sali Sesyjnej,
wysyłali kartki chorym dzieciom z
"Marzycielskiej poczty".
Wiele radości dostarczył bawiący
publiczność św. Mikołaj, od którego dzieci
dostały wiele słodkości i mogły w
fotobudce zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. Kulminacyjnym punktem imprezy
było uroczyste odpalenie przez burmistrz
Dorotę Nowacką oświetlenia
świątecznego na rozstawionej na środku
Rynku ogromnej choince. Poza
tradycyjnym drzewem pod wierzbą
umieszczone zostały renifery ciągnące
siedzącego w saniach dostojnego
Gwiazdora. Uruchomiono także
oświetlenie, przez cały okres
bożonarodzeniowy świąteczne motywy
będą ozdabiały główne ulice miasta.
Wydarzeniu towarzyszyła przygotowana
przez Ośrodek Kultury oprawa
artystyczna. Zgromadzeni na rynku mogli
zobaczyć interaktywne przedstawienie
"Jak Elf zapomniał o świętach" oraz
uczestniczyć w kreatywnych warsztatach
plastycznych.
Wszystkim zaangażowanym w organizację
kiermaszu serdecznie dziękujemy.

Z WIZYTĄ W MARKTHEIDENFELD
Na stoisku urzędu prezentowano
tradycyjne świąteczne ozdoby i artykuły
spożywcze przygotowane przez szkoły,
biblioteki oraz lokalnych producentów.
Zachęcano do odwiedzenia naszej gminy,
r o zd a j ą c u l o t k i o ra z m a t e r i a ł y
promocyjne w języku niemieckim, w
których wskazano atrakcje naszej ziemi
oraz istniejącą bazę turystyczną,
hotelową i gastronomiczną.

W trakcie pobytu burmistrzowie Dorota
Nowacka i Helga Schmidt-Neder oraz
przedstawiciele Komitetu Partnerskiego
dyskutowali na temat rozwijającej się
dynamicznie współpracy i
p r zysz ł o ro c z n e j w i zy t y, p o d c za s
obchodów 760-lecia nadania praw
miejskich Pobiedziskom. Podsumowano
dotychczasowe działania i przekazano
przygotowany na tą okazję specjalny

kalendarz partnerstwa, umożliwiający
zapoznanie się z ważnymi uroczystymi
terminami dla trójpartnerstwa między
Marktheidenfeld - Montfort Pobiedziska w roku 2017.
Dziękujemy przyjaciołom za serdeczne
przyjęcie naszej delegacji. Był to dla nas
szczególny moment, ponieważ mogliśmy
uczestniczyć w tak ważnym święcie dla
miasta Marktheidenfeld.

DRODZY MIESZKAŃCY!
Przypominamy i prosimy o terminowe uiszczenie opłat za
umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (tj. np.: przyłącza wodociągowego, przyłącza
kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne itp.).
Decyzja zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i
ustalona w niej opłata pobierana jest za każdy rok umieszczenia
urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim. Opłatę tą ustala się jako iloczyn
liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2
pasa drogowego.
Dlatego też każdy kto w latach ubiegłych otrzymał taką decyzję
zobowiązany jest wnieść opłatę roczną w terminie do dnia 15 stycznia
2017r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 października 2015r. opłata za umieszczonego urządzenia poza
obiektem inżynierskim wynosi 30 zł za m2 / na rok.
Przypominamy również, że zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy
urządzenia umieszczanego w pasie drogowym o powierzchni mniejszej
niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

ZMIANY
W GODZINACH
PRACY URZĘDU W OKRESIE
ŚWIĄTECZNYM
Informujemy, iż w okresie świątecznym nastąpią
zmiany w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Pobiedziskach.
23 grudnia 2016 r. (piątek) - Urząd Miasta i Gminy w
Pobiedziskach będzie czynny w skróconym czasie
pracy tj. od godz.8.00 do godz.13.00.
W dniu 24 grudnia br. - Wigilia - (sobota) dyżur
będzie pełniony przez Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem
telefonu 694-269-664.
Dyżur dotyczy wyłącznie rejestracji zgonów.
W dniu 30 grudnia br. (piątek) kasa Urzędu będzie
czynna w godzinach od 8.00 do 10.00.

INFORMACJE UMiG

W dniach 1- 3 grudnia 2016 na zaproszenie gminy partnerskiej Marktheidenfeld przedstawiciele Pobiedzisk promowali nasze
tradycje i kulturę na corocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym.
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Dnia 24 listopada 2016r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Renata Jończyk, która
powitała wszystkich przybyłych na sesję .
Burmistrz Dorota Nowacka odczytała sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Przyjęto Plany pracy Komisji: Rewizyjnej; Spraw Gospodarczych; Rolnictwa
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych na 2017 rok.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w
ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2015-2019,
zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2016,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2016-2036,
przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska dla
dz. nr 36/3 w Pruszewcu i dz. nr 27/16, 27/21 w Jankowie, gmina
Pobiedziska,
regulaminu przyznawania i wypłacania uzdolnionym uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska,
przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Pobiedziska z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2017 rok,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pobiedziskach na 2017 rok,
zmiany uchwały nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia
29 stycznia 2016r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej
Miasta i Gminy Pobiedziska" zmienionej uchwałą nr XXVI/222/2016 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy
Pobiedziska" zmienionej uchwałą nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Interpelację złożył radny Robert Łucka w sprawie: dowozu dzieci do szkół.
W imieniu Klubu "My mieszkańcy" radny Paweł Krawczyk złożył wniosek w
sprawie: niebezpiecznych miejsc dotyczących ruchu kołowego w gminie
Pobiedziska.

KALENDARIUM
ODBYŁY SIĘ POSIEDZENIA KOMISJI:

7 listopada 2016r.
Rewizyjnej - sprawy świetlic wiejskich,
kontrola realizacji uchwał, Plan Pracy
Komisji na 2017r. ,
15 listopada 2016r.
Spraw Społecznych - opiniowanie
wniosków, projektów uchwał, Plan Pracy
Komisji na 2017r.,
21 listopada 2016r.
Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego - monitoring miasta, sprawa
żwirowni na terenie Gminy, Plan Pracy
Komisji na 2017r.,
23 listopada 2016r. ,
Spraw Gospodarczych -opiniowanie
projektów uchwał i wniosków, Plan Pracy
Komisji na 2017r.,
24 listopada 2016r.
XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska,
29 listopada 2016r.,
spotkanie Radnych- I czytanie budżetu
Gminy Pobiedziska na 2017r.,
6 grudnia 2016r. ,
spotkanie Radnych - II czytanie budżetu
Gminy Pobiedziska na 2017r.,
7 grudnia 2016r. ,
Rewizyjnej ,
8 grudnia 2016r.
Spraw Społecznych - opiniowanie wniosków
i projektów uchwał, sprawy bieżące,
13 grudnia 2016r.
Rolnictwa Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego,
14 grudnia 2016r.
Spraw Gospodarczych - opiniowanie
projektów uchwał i wniosków,
15 grudnia 2016r.
XXXVI sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska - uchwalenie Budżetu Gminy
Pobiedziska na 2017r.

CZUJKA CZADU - KONKURS
Ogólnopolska kampania "Czad i ogień - obudź czujność" trwa nadal, a u nas zakończyła się właśnie zabawa adresowana do
wszystkich Państwa związana z tą, jakże ważną tematyką. Przypomnijmy wystarczyło wymyśleć krótkie hasło związane z
niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą czad i przesłać je do nas, aby wziąć udział w losowaniu nagród w postaci czterech czujek
czadu. Niestety wśród prawie 19 tysięcy mieszkańców Miasta i Gminy Pobiedziska znalazło się jedynie 6 osób, które
zainteresowały się naszą zabawą i wzięły w niej czynny udział. Możemy mieć jedynie nadzieję, że pozostali mieszkańcy posiadają
dostateczną wiedzę i już wcześniej zdążyli zaopatrzyć swoje domostwa czujki we własnym zakresie. Spośród nadesłanych haseł
wyróżniliśmy 4, które spodobały się nam najbardziej i zostały nagrodzone czujkami tlenku węgla. O sposobie odbioru nagród
powiadomimy laureatów drogą e-mail. Nasi zwycięzcy i hasła nadesłane przez nich:

1. Mariusza Wieczorka
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My się czadu nie boimy
czujnik czadu założymy
a gdy tylko się pojawi
alarm na nogi nas postawi.

2. Michała Michalaka

3. Monikę Hadyńską

Czad zabójca i morderca
bierze wszystko,
gdy uśmierca

Czad jest niewyczuwalnym
dla węchu zabójcą,
uchroń się przed
śmiercią-zakup czujkę!

4. Monikę Józefczyk
Nie kupuj budzika,
gdy nie masz czujnika...
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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 Zakład
Komunalny sp. 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.

Zimowym utrzymaniem objęto drogi o
nawierzchni twardej ulepszonej oraz drogi o
nawierzchni gruntowej - główne ciągi łączące
poszczególne miejscowości gminy w Rejonie I i
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
marznącej mżawki na polecenie
koordynatora z Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwsza kolejność
zimowego utrzymania:
ulice: Kazimierza Odnowiciela, Kostrzyńska,
G n i eź n i e ń s ka , Tys i ą c l e c i a , Ta d e u sza
Kościuszki, Władysława Jagiełły, Kiszkowska d o p r ze j a zd u ko l e j owe go, Ry n e k ,
Czerniejewska.

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu

Standard

Minimalny poziom
utrzymania
powierzchni jezdni

Po ustaniu opadów
śniegu

od stwierdzenia
zjawiska

III B

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 dlas 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.

młodzieży do szkół, drogach 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,BiskupicePaczkowo,Kiszkowo-Pobiedziska, PobiedziskaTuczno, Pobiedziska-Czerniejewo, Jerzykowo,
Tuczno,Pobiedziska-Latalice,Promno Biskupice, Iwno-Pobiedziska, Nekla - Wagowo.

Druga kolejność
zimowego utrzymania:
u l i c e : Po w s t a ń c ó w W i e l ko p o l s k i c h ,
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, Kutrzeby.

Czwarta kolejność
zimowego utrzymania:
ulice:Osiedla Kostrzyńska III, Nowa,
Kwiatowa, Spadzista, Słoneczna, 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

Związek Międzygminny
GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
ul.św.Michała 43, 61-119 Poznań, tel. 61 624 22 22

OCHRONA ŚRODOWISKA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA STYCZEŃ 2017 ROK
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 1 na 2017r.JERZYKOWO, BUGAJ, BARCINEK, KOŁATA,KOŁATKA BOROWO
MŁYN, GORZKIE POLE, KOWALSKIE

Miesiąc

Odbiór
odpadów
komunalnych
ZMIESZANE

styczeń

10,24

Odbiór odpadów Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
TWORZYWA
PAPIER
SZTUCZNE
10
10

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
SZKŁO
10

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
ZIELONE

Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
dla wspólnot i
dla mieszkańców
CHOINKI
spółdzielni
indywidualnych
24

7

grudzień 2016
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 2 na 2017 r. POBIEDZISKA : TYSIĄCLECIA, POZNAŃSKA, POGODNA, SŁONECZNIKOWA,
MALWOWA, RUMIANKOWA, FIOŁKOWA, PROSTA, HALINA, BOCZNA, BRZOZOWA, GAJOWA DO P -5, KOLEJOWA, WIE RZBOWA, LEŚNA, KRĘTA, MALINOWA, OKRĘŻNA, POZIOMKOWA,
ŚWIERKOWA, SOSNOWA, WRZOSOWA, ŻYTNIA, PSZENNA, POLNA, MAKOWA, CHABROWA,
ZAWILCOWA,JĘCZMIENNA,OWSIANA,TOPOLOWA,AKACJOWA,JAGODOWA,KONWALIOWA,MIŁA,ZBOŻOWA,KACZYNA3

Miesiąc

Odbiór
odpadów
komunalnych
ZMIESZANE

styczeń

13,27

Odbiór odpadów Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
TWORZYWA
PAPIER
SZTUCZNE
13
13

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
ZIELONE

13

Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
dla wspólnot i
dla mieszkańców
CHOINKI
spółdzielni
indywidualnych
27

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 3 na 2017 r.POBIEDZISKA : GOŚLIŃSKA, NADROŻNO, JERZYN, ZŁOTNICZKI,
WRONCZYN, WRONCZYNEK, BEDNARY, STESZĘWICE, STĘSZEWKO, SIODŁOWO, TUCZNO, PRUSZEWIEC, SKORZĘCIN
Odbiór
Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
komunalnych
komunalnych
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
Miesiąc
selektywnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
selektywnych
dla wspólnot i
dla mieszkańców
TWORZYWA
CHOINKI
SZKŁO
ZMIESZANE
PAPIER
ZIELONE
spółdzielni
indywidualnych
SZTUCZNE
12,26
12
12
12
26
styczeń
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 4 na 2017 r. POBIEDZISKA : KACZYŃSKA, SPADZISTA, KOŚCIUSZKI, WOJSKA POLSKIEGO,
KLASZTORNA, KWIATOWA, RÓŻANA, ARMII POZNAŃ, BOLESŁAWA CHROBREGO, JACKOWSKIEGO, KOSTRZEWSKIEGO, KOSTRZYŃSKA, BIEDRZYCKIEGO, BARTLITZA, MARCINKOOWSKIEGO, MIESZKA I,
WAWRZYNIAKA, KUTRZEBY, KRÓLOWEJ JADWIGI, ZIELIŃSKIEGO,SYPNIEWSKIEGO,LEWANDOWSKIEGO

Miesiąc

Odbiór
odpadów
komunalnych
ZMIESZANE

styczeń

3,17,31

Odbiór odpadów Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
TWORZYWA
PAPIER
SZTUCZNE
3,31
3,31

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
ZIELONE

Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
dla wspólnot i
dla mieszkańców
CHOINKI
spółdzielni
indywidualnych

3,31
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 5 na 2017 r.POBIEDZISKA: CZERNIEJEWSKA, POLSKA WIEŚ, BOCINIEC ( DO
PRZEJAZDU KOLEJOWEGO ) , BORÓWKO, GOŁUNIN, GOŁUŃ, CZACHURKI, JEZIERCE, WAGOWO, KOCIAŁKOWA GÓRKA, KAPALICA, NOWA GÓRKA,
ZBIERKOWO
Odbiór
Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
komunalnych
komunalnych
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
Miesiąc
selektywnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
selektywnych
dla
wspólnot i
dla mieszkańców
TWORZYWA
CHOINKI
SZKŁO
ZMIESZANE
PAPIER
ZIELONE
spółdzielni
indywidualnych
SZTUCZNE
styczeń
5,19
5
5
5
19

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 6 na 2017 r.POBIEDZISKA: JEZIORNA, KRÓTKA, PODGÓRNA, SKOŚNA,
PÓŁWIEJSKA, JAGIEŁŁY, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, DZIAŁKOWA, FABRYCZNA, WODNA, RADOSNA, ZIELONA, DWORCOWA, ODNOWICIELA,
KS.PRZEMYSŁA I
Odbiór
odpadów
Odbiór
odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
Odbiór
Odbiór odpadów
odpadów
komunalnych
komunalnych
komunalnych
komunalnych
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
Miesiąc
selektywnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
selektywnych
dla wspólnot i
dla mieszkańców
TWORZYWA
CHOINKI
SZKŁO
ZMIESZANE
PAPIER
ZIELONE
spółdzielni
indywidualnych
SZTUCZNE
styczeń

11,25

11

11

11

25

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 7 na 2017 r. NA STOKU, SKRYTA, ŁĄKOWA, NOWA, NIECAŁA, OGRODOWA, RYNEK,FIOŁKOWA,
ZAUŁEK, ZAWIŁA, RZECZNA, WARCIAŃSKA, ODRZAŃSKA, DRAWSKA, NOT ECKA, CYBIŃSKA, KACZYNA(1,2), WÓJTOSTWO, PROMNO, STARA GÓRKA, GÓRA, JANKOWO JANKOWO MŁYN, UZARZEWO HUBY,
PROMIENKO, GŁO1)IENKA, ZŁOTNICKA, BISKUPICE DWORCOWA OD JANKOWA DO OGRODOWEJ

Miesiąc

Odbiór
odpadów
komunalnych
ZMIESZANE

styczeń

2,16,30

Odbiór odpadów Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
TWORZYWA
PAPIER
SZTUCZNE
2,30
2,30

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
ZIELONE

Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
dla wspólnot i
dla mieszkańców
CHOINKI
spółdzielni
indywidualnych

2,30
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 8 na 2017 r. KURACZ, POBIEDZISKA: ROLNA, DŁUGA, POPRZECZNA, GAJOWA DO
P-5, KISZKOWSKA, OKONIOWA, JESIOTROWA, SANDACZOWA, ŁOSOSIOWA, WĘGORZOWA, GŁÓWIENKA ( OPRÓCZ ZŁOTNICKIEJ) POMARZANOWICE, KRZEŚLICE,
POMARZANKI, ŁAGIEWNIKI, PODARZEWO
Odbiór
Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
komunalnych
komunalnych
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
Miesiąc
selektywnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
selektywnych
dla
wspólnot i
dla mieszkańców
TWORZYWA
CHOINKI
SZKŁO
ZMIESZANE
PAPIER
ZIELONE
spółdzielni
indywidualnych
SZTUCZNE

styczeń

7,20

7

7

7

20

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 9 na 2017 r. BISKUPICE, PROMNO STACJA

Miesiąc

Odbiór
odpadów
komunalnych
ZMIESZANE

styczeń

9,23

Odbiór odpadów Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
TWORZYWA
PAPIER
SZTUCZNE
9
9

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
ZIELONE

Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
dla
wspólnot i
dla mieszkańców
CHOINKI
spółdzielni
indywidualnych

9

23

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości TRASÓWKA 10 na 2017 r. POBIEDZISKA : GNIEŹNIEŃSKA, SŁONECZNA, GŁÓWNA,
M.GŁÓWNA, WĘGLEWO, WĘGLEWKO, LATALICE, KOCANOW O, BOCINIEC DO TORÓW KOLEJOWYCH

8

Miesiąc

Odbiór
odpadów
komunalnych
ZMIESZANE

styczeń

4,18

Odbiór odpadów Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych
selektywnych
selektywnych
TWORZYWA
PAPIER
SZTUCZNE
4

4

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
SZKŁO
4

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych
ZIELONE

Odbiór odpadów Odbiór odpadów Terminy odbioru
odpadów
komunalnych
komunalnych
wielkogabarytowych
wielkogabarytowych selektywnych
dla
wspólnot i
dla mieszkańców
CHOINKI
spółdzielni
indywidualnych
18

grudzień 2016

KATARZYNKI, ANDRZEJKI I MIKOŁAJKI
W ramach spotkań literackoplastycznych dla dzieci w Bibliotece w
Pomarzanowicach odbyło się
mikołajowe spotkanie.
Mikołajki przebiegły w literackiej
atmosferze, ponieważ dzieci zapoznały
się z postacią św. Mikołaja - biskupa z
Mirry. Był czas na zrobienie wspólnie
choinkowego łańcucha.
W bibliotecznej Filii kontynuujemy cykl
spotkań dla dzieci - we wtorki o godz.
15.00 zapraszamy na spotkania literacko
plastyczne, w czwartki o godz. 15.30 spotkania z grami planszowymi.

8 listopada - panie z Klubu Rękodzieła
wybrały się do Rogalinka, żeby
odwiedzić Pracownię Artystyczną
działającą przy Towarzystwie Przyjaciół
Dębów Rogalińskich.
Pracownia prowadzona jest przez
niezwykłą animatorkę działań malarskich
- Lucynę Smok, pod okiem której
"Klubowiczki" oddały się tworzeniu kopii
ikon. Przez kilka godzin pobytu w
skupieniu i ciszy powstały prace, które
staną się nie tylko ozdobą, ale także
pamiątką tej wyjątkowo twórczej wizyty.

BIBLITEKA

KLUB RĘKODZIEŁA W PRACOWNI W ROGALINKU

RODZINNE KOLĘDOWANIE
W styczniu na zaproszenie Biblioteki
odbędzie się śpiewanie kolęd ze
Swarzędzką Orkiestrą Flażoletową znaną z wielu akcji popularyzujących
wspólne muzykowanie.
20.01.2017 - godz. 18.00 zapraszamy
rodziny do Biblioteki w Pobiedziskach ,
28.01 - godz. 18.00 do Szkoły w
Jerzykowie.

9
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LETNISKO

MINĘŁO NAM 20 LAT...

EDUKACJA

W dniu 18.11.2016. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku świętował uroczystość 20 - lecia szkoły. Obchody
rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele w Pobiedziskach Letnisku, którą celebrowali ks. proboszcz Adam Zasada i były
katecheta ks. Jan Maćkowiak, który wygłosił kazanie.
We Mszy aktywny udział brali rodzice,
uczniowie i nauczyciele. Po Mszy św. w
uroczystym pochodzie za sztandarem
wszyscy udali się do szkoły na dalszą część
uroczystości. O godz. 18.30 piosenką "20
lat minęło…" rozpoczęliśmy Koncert
Absolwentów. Nie zabrakło krótkich
przemówień, gratulacji i życzeń dalszej
pomyślności. Koncert poprowadziło
dwoje uczniów klasy III liceum, a
gwiazdami wieczoru były absolwentki
n a s z e j s z ko ł y ( z a r ó w n o s z ko ł y
podstawowej, gimnazjum i liceum), które
zaprezentowały się wspaniale, tworząc
niepowtarzalną atmosferę.
Niespodzianką tej części uroczystości był
triumfalny wjazd (przy zgaszonych
światłach) ogromnego tortu z
fajerwerkami. Następnie goście zwiedzali
w y s t a w y, a w k l i m a t y c z n y c h
kawiarenkach, przy kawie i pysznych
ciastach, mieli okazję porozmawiać i

podzielić się wrażeniami. Natomiast
przybyli na uroczystość absolwenci z
łezką w oku wspominali dawne czasy i

bawili się na dyskotece.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
gościom za udział w uroczystości.
Dyrekcja Zespołu Szkół

WSPOMNIENIA ...
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Pamiętam dzień 2 września 1996r., kiedy
miałam szczęście być świadkiem
uroczystego otwarcia szkoły. W tym dniu
rozpoczęłam pracę w naszej szkole - w
Liceum Ekonomicznym w Pobiedziskach
Letnisku, jako nauczycielka języka
angielskiego. Dwa lata później objęłam
funkcję wicedyrektora szkoły i razem z
dyrektorem śp. Stanisławem
Szwajkowskim przez 8 lat starałam się jak

najlepiej wypełniać swoje obowiązki dla
dobra i rozwoju naszych uczniów. W 2006
roku przystąpiłam do konkursu na
dyrektora szkoły i pełniłam tę funkcję
przez 10 lat. To był wspaniały okres
mojego życia zawodowego, zostawiłam w
tej szkole cząstkę siebie, zawsze byłam
dumna z moich uczniów i absolwentów, a
praca z ambitnym gronem pedagogicznym
sprawiała mi przyjemność i inspirowała do

podejmowania nowych wyzwań. Lata,
które spędziłam w tej szkole jako
nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor
zostawiły w mojej duszy najlepsze
wspomnienia. Dzisiaj czuję ogromną
wdzięczność do wielu ludzi i cieszę się, że
mogę ją tutaj wyrazić. Niestety część
niezwykłych osób, którzy oddali serce tej
szkole już odeszło, ale pozostała pamięć,
która jest nieskończona. Śp. inż.

grudzień 2016
Władysław Spalony zapisał się w mojej
pamięci jako wspaniały, pogodny, zawsze
u ś m i e c h n i ę t y c z ł o w i e k , w y b i t ny
społecznik, inicjator budowy szkoły,
twórca projektu technicznego budynku,
przyjaciel społeczności szkolnej. To jest
niezwykłe, że byłam naocznym świadkiem
poświęcenia kamienia węgielnego dnia 12
września 1990, wmurowanego na
istniejących już fundamentach budynku,
przez Prymasa Polski śp. Józefa Glempa.
Wtedy, nawet przez moment nie
pomyślałam, że ta szkoła będzie taka
piękna i że w niej spędzę większość
mojego życia zawodowego. Swoje słowa
wdzięczności pragnę skierować do
nieżyjących już burmistrzów - śp.
Krzysztofa Wojdanowicza, budowniczego,
założyciela i przyjaciela tej szkoły oraz śp.
Leszka Puchalskiego, który wmurował
kamień węgielny i rozpoczął budowę sali
sportowej. Miałam szczęście
współpracować jako wicedyrektor w
latach 1998-2006 z wybitnym
pedagogiem i dyrektorem tej szkoły śp.

Stanisławem Szwajkowskim. Jego starania
o rozbudowę szkoły, nadanie imienia i
sztandaru, rozwój bazy dydaktycznej i
sprawność organizacyjną bezpośrednio
wpłynęły na kształt obecnej szkoły. Kiedy
obchodziliśmy 10-lecie szkoły osoby, które
wymieniłam wyżej z imienia i nazwiska
były wśród nas; dzisiaj oddaję hołd tym
wszystkim wybitnym postaciom.
Cieszę się, że mogę wyrazić swoją
wdzięczność twórcom i przyjaciołom
szkoły, którzy nieustannie nas wspierają.
Słowa wdzięczności pragnę skierować do
Księdza Kanonika Adama Zasady,
związanego z tą szkołą od samego
początku, od wmurowania kamienia
węgielnego, uczestniczącego w ważnych
historycznych momentach, poprzez
wielokrotne poświęcenie bazy szkolnej,
wspieranie modlitwą, jak również
codzienną obecność wspaniałego księdza i
przyjaciela. Dziękuję Panu Zenonowi
Nogajowi za podjęcie trudu utworzenia
społecznego komitetu i zapoczątkowanie
budowy naszej szkoły. Dziękuję Panu

Michałowi Podsadzie, wieloletniemu
burmistrzowi, za rozbudowę szkoły i
założenie gimnazjum. Dziękuję władzom
samorządowym, Pani Burmistrz Dorocie
Nowackiej i pracownikom Urzędu MiG
Pobiedziska, tym obecnym i poprzednim
za wspieranie i wdrażanie wielu
wartościowych przedsięwzięć, a w
szczególności programów edukacyjnych,
nauczycielskich projektów europejskich,
wymiany polsko - niemieckiej, projektów
remontowych i budowlanych, m.in.
termomodernizacji budynku, budowy
obiektów sportowych i placu zabaw.
Wreszcie dziękuję mojej wicedyrektor a
następnie Pani Dyrektor Danucie Larus,
nauczycielom, uczniom i rodzicom za
wspólne dzieło budowania 20-letniej
historii naszej szkoły. Bądźmy dumni z
tego, co osiągnęliśmy, postarajmy się
przekuć wiedzę i doświadczenia w
kreatywne pomysły oraz podejmijmy
wysiłek tworzenia lepszej przyszłości dla
naszych dzieci i młodzieży.
Wiesława Smalarz

POBIEDZISKA

CZYTAMY

POKAZALIŚMY, ŻE PAMIĘTAMY...
Z okazji Rocznicy Niepodległości koło teatralne "Kartoteka" działające przy Zespole
Szkół w Pobiedziskach - Gimnazjum na podstawie scenariusza opiekunów N. Bartlitz Skibińskiej i Ł.Kapcińskiej, przy oprawie muzycznej Macieja Kucharskiego
przygotowało spektakl, aby przypomnieć uczniom, jakie wydarzenia towarzyszyły tej
doniosłej chwili.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez abyśmy dzisiaj cieszyli się wolnością.
Austrię, Prusy i Rosję, powstaniach Spektakl upamiętniał odzyskanie przez
narodowych oraz zmaganiach na różnych Polskę niepodległości, a oparty był na
tekstach S.Wyspiańskiego, A.Mickiewicza
frontach, Polacy dzięki niezłomności,
patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli i C . K . N o r w i d a . B y ł o n ró w n i e ż
wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu wydarzeniem, które kończyło realizację w
niepodległości odegrał pierwszy szkole projektu związanego z 1050.
marszałek Polski - Józef Piłsudski. Rocznicą Chrztu Polski. Po spektaklu i
Przedstawione teksty i postacie miały uroczystym apelu zostały wciągnięte na
pomóc zrozumieć młodemu pokoleniu, w ufundowane przez sponsorów maszty
jaki sposób nasi przodkowie walczyli o to, trzy biało-czerwone flagi.

W środę, 7 grudnia młodzież klas
trzecich gimnazjum rozpoczęła cykl
spotkań poświęconych czytaniu
Trylogii Henryka Sienkiewicza w
naszej szkole. Fragmenty Pana
Wołodyjowskiego czytali zaproszeni
goście, p. Katarzyna Bukowska, p.
Marcin Wojcieszak, p. Maciej
Krzywdziński oraz Julia Lipiec i
Lilianna Czechanowska, uczennice
klasy 3b.

EDUKACJA

SIENKIEWICZA

Pomysł prezentacji twórczości autora
Krzyżaków powstał we współpracy z
Biblioteką Miasta i Gminy w
Pobiedziskach. Autorką scenariusza
jest Pani Katarzyna Bukowska, której
serdecznie dziękujemy za ciekawy
pomysł, zaangażowanie oraz serce.
Dzięki temu szkoła nasza włączyła się
do ogólnonarodowej akcji czytania
dzieł wielkiego pisarza i Polaka.
Wyrażamy ogromną wdzięczność
wszystkim, którzy przyjęli nasze
zaproszenie i wystąpili w tym
niezwykłym programie.
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO BUŁGARII
Nauczyciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach we współpracy z
międzynarodowym zespołem z krajów partnerskich realizują projekt Camouflage and Safety in the Virtual World traktujący o
bezpieczeństwie w Internecie.
Bułgarii. Przypomnijmy, że wcześniejsze
spotkania odbywały się na Cyprze, w
Portugalii, a w maju bieżącego roku
gościliśmy zagranicznych partnerów
(nauczycieli i uczniów) w Pobiedziskach.
Spotkanie w Bułgarii miało miejsce w
dniach 22-26 października 2016 r. i
uczestniczyli w nim nauczyciele j.
angielskiego:Magdalena Goc koordynator projektu i Patrycja
Zaborowska oraz młodzież ze szkoły
podstawowej i gimnazjum: Martyna
Alejska, Jan Demski, Antoni Jóźwiak,
Wiktor Kowaliński i Michał Kucel.
Jednym z głównych, a zarazem
pierwszych punktów programu były
warsztaty "Interactive methods of
training children and youth on online
risks for children and their prevention",
odbywające się w stolicy Bułgarii, Sofii.

Mieliśmy możliwość obserwacji wielu
różnych lekcji i także tej kluczowej
dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie.
Ciekawą propozycją okazała się gra
edukacyjna "What to do and what not to
do on the Internet?" przeznaczona
głównie dla młodszych uczestników
wyjazdu, której celem była weryfikacja
wiedzy. Międzynarodowe spotkanie
projektowe poszerzyło naszą wiedzę w
zakresie bezpieczeństwa w Internecie,
wzbogaciło kwalifikacje językowe i
pozwoliło poznać uroki pięknej Bułgarii.
Na szczere podziękowania zasługują w
tym miejscu
d y r e k t o r Ly u b ka
Naydenowa za swą niezwykłą gościnność
oraz nauczycielki, Galina Netova i p.
Temenuzhka Paunova za sprawowanie
pieczy nad naszym pobytem.
Opr. na podst. inf. Patrycja Zaborowska

EDUKACJA

Warto przypomnieć, że celami tego
projektu są głównie: uwrażliwienie
nauczycieli i uczniów na
niebezpieczeństwa związane z
korzystaniem z internetu (mowa
nienawiści czyli tzw. hejt), wskazanie
zachowań, dzięki którym moglibyśmy
czuć się bezpiecznie w Internecie,
opracowanie zasad podpowiadających
jak postępować, gdy ktoś stosuje wobec
nas przemoc wirtualną, wymiana
doświadczeń w zakresie działań
podejmowanych na rzecz
bezpieczeństwa w internecie w krajach
partnerskich, trening komunikacji w j.
angielskim oraz poznanie walorów
kulturowych odwiedzanego kraju.
Właśnie w ramach realizacji
tego projektu odbyło się kolejne
spotkanie projektowe, tym razem w

MIKOŁAJAKOWE SHOW
JERZYKOWO
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Niespodzianką mikołajkową w dniu 5
grudnia rozpoczęliśmy spotkanie naszych
uczniów z okazji Mikołajek. Przemiłym
gościem była pani Halina Benedyk - od
wielu lat przyjaciel naszej szkoły .
Koncert gościa wprowadził w świąteczny
nastrój dzieci ze Szkoły Podstawowej.
6 grudnia na dzieci, które zaprezentowały
występy czekał św. Mikołaj i jego
przyjaciele.
Wielka radość i miła atmosfera
zapanowała w całej szkole, a wspólne
przeżycia zostały uwiecznione na
zdjęciach.

grudzień 2016
Pod koniec października, uczniowie
Zespołu Szkół we Wronczynie razem z
żołnierzami z Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych, porządkowali kwatery w Alei
Zasłużonych na cmentarzu PoznańJunikowo. Honorowym gościem i
uczestnikiem wyjazdu był Żołnierz
Niezłomny major AK Włodzimierz
Bystrzycki ps. "Dzielny".

WSPÓLNA AKCJA
WRONCZYN

Wspólna praca, rozmowy uczniów i
elewów, a także pamięć o naszych
przodkach-bohaterach, dodatkowo
wzbogacone o barwne opowieści
"Dzielnego" o swoich kolegach, którzy niestety - odeszli już "na wieczną wartę",
na długo pozostaną w naszej pamięci.
Tomasz Kasprzak

MIKOŁAJKI W WĘGLEWIE
Na krótką chwilę sala lekcyjna zmieniła się
w scenę teatralną, na której każda klasa
zaprezentowała wybrana miniaturę
bajkową. Uczniowie siedząc wygodnie na
poduszkach, mieli przyjemność obcowania
z różnymi formami teatralnymi m.in. z
pantomimą, czy teatrem kukiełkowym.
W inscenizacjach pojawiały się dobrze
dzieciom znane postacie koziołka, Jaś i
Małgosia, rybak i złota rybka, Kopciuszek,
wilk, Szewczyk Dratewka, Czarownica, Zła
Królowa, król Krak czy Smok Wawelski.
Uczniowie bawili się doskonale.
Dopełnieniem miłej atmosfery były
fotografie z Mikołajem, słodkie upominki
oraz cenne wspomnienia.

WĘGLEWO

JAK MAŁA SPOŁECZNOŚĆ WIELE MOŻE...

EDUKACJA

W dniu 6 XII 2016 roku w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie odbyły się szkolne Mikołajki pod hasłem
,,Bajki na Mikołajki”.

W piątek 9 grudnia w Zespole Szkół w Pobiedziskach Letnisku odbył się kolejny kiermasz świąteczny. Tym razem jego celem była
przede wszystkim pomoc uczniowi naszej szkoły, którego rodzina utraciła podczas pożaru cały swój dobytek. Z tej okazji zrobiło
się u nas kolorowo, gwarno i wesoło. Aula wypełniła się ludźmi.
Po szc ze gó l n e k l a sy p r zygo towa ł y
świąteczne stoiska, na których pojawiły się
cuda i cudeńka. Można było wypatrzeć
anioły ręcznie robione ze sznurka lub masy
solnej. Przyciągały oko szyte specjalnie na
tę okazję poduchy. Na kiermaszu nie
zabrakło pierników, lampionów, kartek
świątecznych, wykonanych przez dzieci i
rodziców. Na scenie Mikołaje zajmowały
s i ę l i c y t a c j ą s t r o i kó w. W i e l k i m
zainteresowaniem cieszył się "szczęśliwy
numerek". Można było wylosować
nagrodę. Ale nie o to chodziło,
najważniejszy był cel, a przy okazji zabawa.
Spacerując pośród stoisk świątecznych
można było uraczyć się pysznym ciastem i
kawą. W sali językowej odbywały się
warsztaty plastyczne, składano serwetki,
klejono bombki, natomiast w sali
gimnastycznej strzelano z łuku. Wszyscy

LETNISKO

się doskonale bawiliśmy. Zebraliśmy ponad 7500 zł na odbudowę "zielonego domku".
Tragedia, która spotkała rodzinę naszego ucznia, wyzwoliła w nas moc dobrej energii i
niesamowicie nas zintegrowała.
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BUDKI DLA KOTÓW
Więźniowie Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. przy współudziale Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach z materiałów
zakupionych przez Gminę Pobiedziska wykonali "budki" dla wolno żyjących kotów, które zostaną ustawione na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Wagowie.
Wybór miejsca nie był trudny, ponieważ
właśnie w Wagowie mieszkają osoby
opiekujące się wolno żyjącymi kotami,
którym los zwierząt nie jest obojętny.
Środki pochodzące z budżetu gminy i
prywatnych osób, umożliwiły sterylizację
kotów żyjących na terenie ROD.
Propozycja wykonania drewnianych i
ocieplanych budek złożona przez
burmistrz Dorotę Nowacką Aresztowi
Śledczemu spotkała się z
natychmiastową akceptacją. Dzięki
temu w mroźne, zimowe dni domki będą
idealnym schronieniem dla każdego
ko c i a ka . S e rd e c z n i e d z i ę ku j e my
dyrektorowi Aresztu Śledczego ppłk
Zbigniewowi Dolacie oraz kierownikowi
oddziału zewnętrznego w Pobiedziskach
mjr Piotrowi Zdunowskiemu za wsparcie
tej inicjatywy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Akcja "Karma dla kotów”
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Informujemy, że tegoroczna akcja "karma
dla kotów" właśnie dobiegła końca.
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
serdecznie dziękuje przedszkolom:
"Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach i w
Pomarzanowicach, Zespołowi Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Biskupicach i im.
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach
Letnisku za włączenie się w akcję
zbierania karmy dla wolno żyjących
kotów.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za wielkie serca wrażliwe na los zwierząt.

NOWE OBOWIĄZKI
PRODUCENTÓW
TRZODY CHLEWNEJ
W związku ze zmianą przepisów
dotyczących identyfikacji i rejestracji
zwierząt, od 18 października 2016 r.
rolnicy posiadający zwierzęta
gospodarskie muszą stosować się do
nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą
zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej i
mają na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
wśród zwierząt.
Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany
jest oznakować należące do niego
zwierzęta w terminie 30 dni od dnia
urodzenia. Oznakowania dokonuje się
poprzez założenie na lewą małżowinę
uszną kolczyka z numerem

identyfikacyjnym. Aby nadać numer w
Rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych, prowadzonym przez
ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura
Powiatowego siedzibę stada, miejsce
prowadzenia działalności nadzorowanej
przez Inspekcję Weterynaryjną. W
terminie 7 dni od dnia oznakowania
świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura
Powiatowego ARiMR oznakowanie
zwierzęcia oraz podać ich liczbę.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w powiatowych oddziałach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz na stronie www.arimr.gov.pl.

Serdecznie dziękujemy Panu
Ryszardowi Owsiańskiemu za
przekazanie choinek, które
zostały ustawione w Urzędzie
Miasta i Gminy oraz na Rynku w
Pobiedziskach, stając się ważnym
elementem świątecznego
wystroju miasta.
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SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
P r z y p o m i n a m y, ż e z g o d n i e z
obowiązującą ustawą o środkach
ochrony roślin, osoby wykonujące zabiegi
ochrony roślin w rolnictwie lub w
leśnictwie powinny mieć ukończone
stosowne szkolenie. W pierwszej połowie

roku 2016 Urząd planuje zorganizować
szkolenie z zakresu stosowania środków
ochrony roślin, osoby chętne do wzięcia
udziału proszone są o kontakt: Emilia
Ko n i e c z n a , te l . 6 1 8 9 7 7 1 7 7 ,
emilia.konieczna@pobiedziska.pl.

Jednocześnie przypominamy, iż szkolenia
uprawniające do nabywania oraz
stosowania środków ochrony roślin
zachowują ważność przez 5 lat.

***
UBEZPIECZENIE DZIECI ROLNIKÓW
OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Z a r z ą d F u n d u s z u S k ł a d ko w e g o
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
zawarł w październiku 2016 r. z Sopockim
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia
S.A. (wyłonionym w postępowaniu
przetargowym) umowę grupowego
ubezpieczenia następstw

nieszczęśliwych wypadków, obejmującą
dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.
Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje
wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku
życia) rolników, pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym z
rodzicami lub opiekunami prawnymi, z

których przynajmniej jedno podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w
pełnym zakresie.
Ws ze l k i e i n fo r m a c j e d o t y c z ą c e
ubezpieczenia NW są dostępne pod nr
telefonu 22 745 13 40.

***
Informujemy, że w związku ze zmianą
przepisów dotyczących identyfikacji i
rejestracji zwierząt, od 18 października
2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta
gospodarskie muszą stosować się do
nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą
zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej.
Mają one na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
wśród zwierząt.
Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany
jest oznakować, poprzez założenie na
lewą małżowinę uszną kolczyka z

numerem identyfikacyjnym, należące do
niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia
urodzenia. Numer identyfikacyjny świni
jest numerem siedziby stada, w której
zwierzę się urodziło, albo innej siedziby
stada, w której zwierzę przebywało
powyżej 30 dni. Wszelkich informacji w
przedmiotowym temacie udziela
Powiatowe Biuro Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36, Wydział
Rejestracji Zwierząt - tel. 61 845 38 57.
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego

(bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany
jest do dokonania spisu zwierząt
przebywających w siedzibie stada - co
najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie
później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery
identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz
zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura
Powiatowego w terminie 7 dni od dnia
dokonania tego spisu i umieszcza w
księgach rejestracji.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA NAJWAŻNIEJSZA
Profilaktyka zdrowotna w życiu jest niezmiernie ważna. Szkoda, że wielokrotnie niedoceniana i zaniedbywana. Powodów tej
sytuacji jest wiele, jednak żaden z nich nie może być tłumaczeniem, które pozwala "rozgrzeszyć" zaniedbania. Cieszy zatem bardzo
akcja zorganizowana przez Centrum Medyczne Jerzykowo, które 2 grudnia zaprosiło Panów na profilaktyczne badania jąder i
prostaty.
odpowiedzialne podejście do zdrowia
Panowie niestety należą do tej
że kobiety regularnie dokonują badań,
była bezpłatna sesja fryzjerska u jednego
n i e c h l u b n e j g r u py, któ ra w rę c z
sami nic sobie z tego nie robią.
z najlepszych w Polsce - Adama Szulca.
prowokacyjnie omija wszelkie gabinety
I tutaj sukces, pełna obsada, ponad 30
Wspiera on od bardzo dawna tego typu
lekarskie i tych badań nie wykonuje.
panów przyjechało i się przebadało.
akcje, i całkowicie charytatywnie
Panowie być może ze wstydu, po trosze
Takich akcji jest zdecydowanie za mało.
przyjechał do Jerzykowa, by zachęcić
zapewne z lenistwa i w dużej części
Jednak bardzo się cieszymy, że na terenie
Panów do badań.
słuchając wewnętrznego głosu " mnie to
gminy Pobiedziska taka się odbyła.
nie spotka" z premedytacją unikają
A nagrodą dla Panów za odwagę,
badań profilaktycznych. Widzą i wiedzą,
przełamania bariery tabu, za

ZDROWIE / OCHRONA ŚRODOWISKA

KOLCZYKOWANIE TRZODY CHLEWNEJ - NOWE ZASADY
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

WYDARZENIA

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym, 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska
odzyskała niepodległość. Choć kraj nie istniał, żył naród i jego kultura, ponieważ zaborca nie zabił w Polakach świadomości
narodowej.
W tym roku obchodziliśmy już kolejną
98. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dla uczczenia tej daty
odbyły się gminne obchody, w Kościele
św. Michała została odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny,
do której oprawę muzyczną przygotował
chór "Melodia". Udział w niej wzięli
l i c z n i e p r z y b y l i w i e r n i , w ł a d ze
samorządowe oraz poczty sztandarowe.
Po nabożeństwie przybyłe delegacje
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami
na rynku, odśpiewano hymn państwowy i
w ys ł u c h a n o k ró t k i e g o ko n c e r t u
Pobiedziskiej Orkiestry Dętej.

PODSUMOWANIE SEZONU
Dnia 3 grudnia odbyło się uroczyste zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Pobiedziska,
która należy do Oddziału Gniezno, podsumowujące mijający sezon lotowy i osiągnięcia, jakie podczas tego sezonu zdobyli nasi
hodowcy.
Na spotkaniu został przedstawiony przebieg wszystkich lotów w minionym
sezonie oraz wyniki osiągnięte przez hodowców na szczeblu oddziału,
okręgu i regionu. Zaproszeni goście wręczyli hodowcom pamiątkowe
puchary i dyplomy za osiągnięcia lotowe ich pupili.
Wszystkim za zaangażowanie i pracę podziękował Prezes Sekcji Sebastian
Stachowiak.
W kategorii gołębie dorosłe mistrzem został Jerzy Witczak;
wicemistrz - Jerzy Stec ;
3 miejsce zajęli Marian i Włodzimierz Kosmaczewscy;
W kategorii gołębie młode mistrzem został Krzysztof Kondej ;
wicemistrzami - Marek Cieślak i Tomasz Łagodziński;
3 miejsce zajęli Marian i Włodzimierz Kosmaczewscy;
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Warto dodać, że 12 477 pobiedziskich gołębi brało udział aż w 18 lotach
sezonu 2016 i zdobyły prawie 27% konkursów z całej puli Oddziału Gniezno
co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem na tym szczeblu.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kociałkowej Górce rozpoczęła w minioną sobotę nowy rozdział na kartach swojej historii. Zresztą nie
tylko strażacy, ale i sołectwo od 26 listopada 2016 roku może pochwalić się oficjalnym otwarciem Centrum RatowniczoEdukacyjnego ze świetlicą wiejską. Od tak dawna potrzebny, i od tak dawna wyczekiwany obiekt jest już dostępny i może w pełni
zaspokajać potrzeby strażaków oraz mieszkańców. Nowoczesny, wybudowany w Kociałkowej Górce obiekt jest dowodem na to, że
słuchając potrzeb służb ratowniczych i mieszkańców można w krótkim czasie osiągnąć sukces. A historia tego sukcesu liczy sobie
kilka lat.
Wstępna koncepcja pojawiła się w 2013
roku, na podstawie której został
przygotowany projekt. Kiedy urząd
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
objęła Dorota Nowacka sprawa ta stała się
priorytetowa i niezwłocznie postanowiono
kontynuować jej realizację. Inwestycja
wymagała wiele pracy i rozpoczęła się
umową na projekt 3 lutego 2015 r.
„W październiku 2015 roku otrzymaliśmy
pozwolenie na budowę, a już w lutym 2016
r. przekazano wykonawcy plac budowy mówi Dorota Nowacka. Rozpoczęto prace,
które polegały na rozbiórce istniejącego
budynku gospodarczego i budowie
świetlicy wiejskiej wraz z
za g o s p o d a r o w a n i e m te r e n u c z y l i
przebudowie wjazdu, budowie chodników,
przeniesienia boiska piłkarskiego o
nawierzchni trawiastej, montażu małej
architektury oraz budowie i wykonaniu
infrastruktury towarzyszącej."
I tak po zakończonym etapie budowy i
technicznego odbioru obiektu można było
rozpocząć przygotowania do naprawdę
niezwykłych uroczystości: 60-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kociałkowej
Górce, przekazania strażakom sztandaru i
oficjalnego otwarcia Centrum RatowniczoEdukacyjnego połączonego ze świetlicą
wiejską. Po wielu dniach i godzinach prób
według obowiązującego, oficjalnego
Ceremoniału Pożarniczego nadszedł
poranek 26 listopada 2016 roku. W
Kociałkowej Górce mimo mroźnej pogody i
praktycznie nieprzespanej nocy nastroje
radosne, uśmiechy na twarzach i
wewnętrzne skupienie. Druhowie
świadomi powagi i dostojności wydarzenia
liczą już dosłownie minuty do rozpoczęcia.
Górce, a także dla Sołtysa p. Wiesławy
Początek uroczystości to Msza św. w P r e z y d i u m Z a r z ą d u O d d z i a ł u
Lisiak.
Koncert Pobiedziskiej Orkiestry
Wojewódzkiego
ZOSP
RP
Województwa
kościele p.w. Św. Ducha w Pobiedziskach.
D ęte j i S t u d i a P i o s e n k i d o p e ł n i ł
Po niej kawalkada strażackich pojazdów Wielkopolskiego - druh Dariusz Piechocki,
uroczystego charakteru całej uroczystości.
przejechała ulicami Pobiedzisk i w zwartym Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Później
już był tylko poczęstunek,
ZOSP
RP
druh
Wacław
Zajączkowski,
Jacek
szyku - budząc zaciekawienie i podziw
rozmowy, wspomnienia i radość, że to co
mijanych kierowców - dojechała do Michalak Komendant Miejski Państwowej
tak bardzo i od tak wielu lat było
Kociałkowej Górki. Tutaj w pełnej Straży Pożarnej w Poznaniu , Bogusław
wyczekiwane już jest. A słychać to było na
gotowości oczekiwali zaproszeni goście i Świdurski Dowódca Jednostki Ratowniczo
każdym kroku wśród rozmów gości w
poczty sztandarowe. Wśród gości, którzy Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej
Centrum
Ratowniczo - Edukacyjnym w
w
Poznaniu
,
Wiesława
Lisiak
Sołtys
przyjęli zaproszenie i przybyli na to
Kociałkowej Górce.
wydarzenie byli m.in: Dorota Nowacka Kociałkowej Górki.
Serdeczne podziękowania dla Sponsorów
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, Oficjalne uroczystości zakończyło
za
wsparcie i dla Mieszkańców za
symboliczne
przecięcie
wstęgi
do
nowego
Zbigniew Zastrożny Zastępca Burmistrza
zaangażowanie w organizację
M i a s t a i G m i n y P o b i e d z i s k a , obiektu i wiele, wiele życzeń, słów
uroczystości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w gratulacji i prezentów dla strażaków z
Marcin Wojcieszak
Pobiedziskach Renata Jończyk, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kociałkowej
Foto: Tomasz Chmielewski

WYDARZENIA

HISTORYCZNE WYDARZENIE
W KOCIAŁKOWEJ GÓRCE
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WĘGLEWO - WIEŚ KRÓLEWSKA
O 750-LETNIEJ TRADYCJI

WYDARZENIA

Wśród najstarszych wsi z terenu naszej gminy znajduje się Węglewo, które obchodziło 750-lecie swojego istnienia. Tegoroczny
Jubileusz lokacji wsi 4 grudnia rozpoczął się uroczystą Mszą św., której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak .
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W homilii ks. Prymas wzywał do wspólnej
modlitwy i podziękowań za
wielowiekowe trwanie miejscowej
parafii oraz pierwszy wzniesiony tu
kościół. Metropolita gnieźnieński
wspomniał również o przypadającym 4
grudnia wspomnieniu św. Barbary oraz
niedawnym wspomnieniu św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, która patronuje
węglewskiej Parafii.
W Eucharystii wraz z mieszkańcami
uczestniczyli także kapłani, posłowie
Bożena Szydłowska i Bartłomiej
Wróblewski, wiceburmistrz Zbigniew
Zastrożny, radny powiatu poznańskiego
Józef Czerniawski, radny Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska Dariusz Pauter oraz
Sołtysi. Wszystkim za obecność i
modlitwę podziękował proboszcz ks.
Sławomir Brząkała.
Życzenia całej społeczności Węglewa, by
kolejne lata dowiodły siły więzi lokalnych,
które znajdą odzwierciedlenie w
pomyślnym rozwoju wsi w imieniu Pani
Burmistrz złożył jej zastępca Zbigniew
Zastrożny. Zaznaczył, że 750-ta rocznica
lokacji, która przypada w tym roku, to
przede wszystkim święto Mieszkańców.
To Oni tworzą historię, zapisują kroniki,
bo to Mieszkańcy swoimi decyzjami i

działaniem wpływają na wyjątkowość
miejsc, w których żyją. Jubileusz ten jest
zapewne nie tylko okazją do refleksji nad
historią wsi, pięknego drewnianego
Kościoła pod wezwaniem Świętej
Katarzyny Aleksandryjskiej, obrazu
Najświętszej Maryi Panny w wizerunku
Pani z Wyspy, który jak podaje tradycja
ustna przybył ze świątyni lub kaplicy
Ostrowa Lednickiego - piastowskiej

wyspy. Kilka lat temu kościół został
gruntownie odnowiony i dzisiaj robi
wspaniałe wrażenie, jest miejscem
odwiedzanym przez wielu turystów.
Dodatkowym atutem jest to, że w
sąsiedztwie świątyni znajduje się grób
rodziców prof. Józefa Kostrzewskiego badacza m.in.Biskupina, zwanego "ojcem
polskiej archeologii".

NADCHODZI NOWA ERA W POBIEDZISKACH
Minionej soboty tj. 10.12.2016 roku odbyła się w Pobiedziskach pierwsza impreza
pt. BABSKI TARG, którego głównym celem była integracja kobiet Miasta i Gminy
Pobiedziska, propagowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Podczas
wydarzenia odbyła się zbiórka publiczna na rzecz Pani Katarzyny i jej rodziny oraz
zgromadzenie używanych ciuszków dla niepełnosprawnych podopiecznych
Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei. Inicjatorkami przedsięwzięcia były dziewczyny z
nieformalnej grupy "ISKA", zrzeszającej BABY, KTÓRYM SIĘ CHCE .
I N I C JAT Y WA S P O Ł EC Z N A KO B I E T
AKTYWNYCH to: Nino Agniashvili-Biedna,
Karolina Pietruczuk, Marta Styszyńska,
Katarzyna Fischer, Kamila StajkowskaNowacka, Barbara Ożarek-Łaganowska,
Marika Frąckowiak, Żaneta MierzwińskaBaranowska oraz Anna Górniak-Kurzawa.
Ta grupa kobiet w porozumieniu z Iwoną
Matysiak - dyrektor OPS Pobiedziska,
przy wsparciu Małgorzaty Halber prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Dla Ciebie wraz z
wolontariuszami ze Stowarzyszenia,
Artura Krysztofiaka - dyrektora OSiRu w
Pobiedziskach oraz pomocy
wolontariuszek Koła Naukowego

"Pasjonat" GSW Milenium w Gnieźnie
zintegrowała środowisko gminy i okolic
Pobiedzisk w realizacji akcji dobroczynnej
na rzecz - chorej na nowotwór , samotnej
matki trójki dzieci Pani Kasi, mieszkającej
w gminie Pobiedziska.
Wszystkim organizacjom, sponsorom,
wolontariuszom oraz uczestnikom
BABSKIEGO TARGU składamy serdeczne
podziękowania. Biorąc pod uwagę
komentarze uczestników już teraz wiemy,
że impreza odniosła duży sukces. Tym
bardziej się cieszymy, gdyż było to
pierwsze tego typu wydarzenie w
Pobiedziskach i zamierzamy zrobić z tego
imprezę cykliczną.
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WYRÓŻNIENIA PODCZAS II PIELGRZYMKI
SOŁTYSÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO
II Pielgrzymka Sołtysów Powiatu
Poznańskiego, która miała miejsce
5 listopada 2016 w Kórniku była
pierwszą w historii założonego w
czerwcu 2016 Koła Sołtysów w
Pobiedziskach.

..
..

Józef Szuba - Złotniczki, 20 lat
Henryk Ożarek - Główna, 20 lat
Stanisława Konieczka - Góra, 20 lat
Bernadeta Koszuta - Biskupice, 18 lat

..
.

Marian Kuliński - Bednary, 16 lat
Maria Wietrzyńska - Łagiewniki, 16 lat
Jerzy Kowalski Stęszewko, 16 lat

WIEŚCI ZE STOWARZYSZENIA DLA CIEBIE

WTZ-ty działają rok.
15 grudnia mija rok od powołania
Warsztatu Terapii Zajęciowej przez nasze
Stowarzyszenie, które od 1994 roku
wspiera niepełnosprawnych i ich rodziny
z Gminy Pobiedziska. Rok minął bardzo
szybko i przyniósł wiele wydarzeń.
Niepełnosprawni uczestnicy WTZ
korzystali z codziennej terapii i
rehabilitacji. Terapeuci, rehabilitant i
psycholog dbają o ich kondycję
psychiczną, fizyczną oraz integrację
społeczną . Integracji sprzyja udział w
wielu w yjazdach, spotkaniach i
zawodach. Przypominamy, że WTZ to
placówka dziennej terapii dla dorosłych z
niepełnosprawnościami,
ograniczającymi możliwość
funkcjonowania w codziennym życiu z
wskazaniem do udziału w terapii
zajęciowej. Uczestnictwo w WTZ jest

bezpłatne, prowadzimy nabór
kandydatów. Informacje 61 8154 488

Zadania publiczne - gminy,
powiatu i województwa.
Stowarzyszenie DLA CIEBIE realizuje
zadania publiczne jednostek samorządu i
administracji. Tym samym, pozyskując
fundusze, ale także angażując środki
własne , Stowarzyszenie oferuje
mieszkańcom z niepełnosprawnością
oraz dzieciom wymagającym wsparcia
rozwoju rehabilitację ruchową, masaże,
logopedię, terapię integracji
sensorycznej, terapię behawioralną,
rehabilitację na basenie, integracyjne
zajęcia dramy, arteterapii, rękodzieła.
Ponadto dbamy o rozwój wolontariatu
oraz prowadzimy Oddział
Wielkopolskiego Banku Żywności. W

2016 roku realizowaliśmy zadania
publiczne gminy: Rehabilitacja i terapia
osób niepełnosprawnych z gminy
Pobiedziska, powiatu poznańskiego:
Rękodzieło, arteterapia i drama jako
szansa terapii społecznej
niepełnosprawnych oraz województwa
wielkopolskiego: Rehabilitacja na
basenie.
W 2017 będziemy pisali oferty na
otwarte konkursy ofert oraz ubiegali się o
środki sponsorskie, by móc kontynuować
dostępne bezpłatnie formy wsparcia i
terapii.

STOWARZYSZENIA / SOŁECTWA

Na uroczystościach w Kórniku byli obecni
m.in.: Burmistrz Pobiedzisk Dorota
Nowacka, Zastępca Burmistrza Zbigniew
Z a s t r o ż n y, S e k r e t a r z I w o n a
Tomaszewska, Prezes Koła Sołtysów w
Pobiedziskach Andrzej Gruszczyński.
Władze gminy dokonały symbolicznego
przybicia tabliczki z nazwą naszej gminy
na drzewcu Sztandaru Sołtysów Powiatu
Poznańskiego.
Podczas uroczystości w OSP w Kórniku
wyróżniono 28 sołtysów z powiatu
poznańskiego statuetkami, dyplomami i
medalami za wieloletnią działalność i
piastowanie funkcji Sołtysa. Wśród
wyróżnionych było 7 sołtysów z gminy
Pobiedziska:

Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych na kręglach
Starostwo Powiatowe w Poznaniu było
organizatorem obchodów święta
N i e p e ł n o s p ra w nyc h . Wy j a zd n a
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kręgielnie sprawił naszym podopiecznym
olbrzymią radość, zabawa połączona z
emocjami sportowymi okazały się
d o s ko n a ł ą f o r m ą ś w i ę t o w a n i a .
Otrzymaliśmy od Starostwa prezent wspaniały robot kuchenny do pracowni
gospodarstwa domowego WTZ.

na integracj
niepełnosprawnych.
właścicieli Galerii
pojawiali się tam z
rękodzielniczymi.

ę społeczną
Dzięki uprzejmości
Różana będziemy
naszymi wyrobami

Zachęcamy do odpowiedzialnych
s p o ł e c z n i e za ku p ó w " ku p u j ą c pomagasz" - nasze prace idealnie nadają
się na upominki lub na dekorację domu.
Korzystając z gościnnych łamów
Biuletynu Pobiedziskiego pięknie
dziękujemy za okazaną pomoc, 1% opp,
okazane wsparcie w 2016 roku.
Sprzyjającym naszym działaniom,
życzymy Błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia i wszelkiej pomyślności,
zdrowia w Nowym 2017 roku.

Rękodzieło z WTZ
Warsztat Terapii Zajęciowej posiada
pracownię rękodzieła i arteterapii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
możemy sprzedawać powstałe wyroby.
Pozyskane dochody są wykorzystywane

Małgorzata Halber

WYDARZENIA/ STOWARZYSZENIA

MIKOŁAJKI W BEDNARACH

20

Mikołajkowe spotkanie dla dzieci zorganizowane zostało
10 grudnia w Zagrodzie Bednary. Sołtys Danuta
Kosmowska zaprosiła 50 dzieci na wspólne kolędowanie i
zabawę.
Na "scenie" wystąpili artyści ze Studia Piosenki i razem z
Haliną Benedyk swoimi wokalnymi występami wprawili
wszystkich gości w świąteczny nastrój. Na koniec przyszedł
do dzieci Mikołaj z prezentami i każde z nich mogło cieszyć
się upominkiem. Mikołaj nie zapomniał też o Burmistrzu
Dorocie Nowackiej, której wręczając upominek "kazał"
zaśpiewać kolędę. I tak cała sala wspólnie zaśpiewała
"Cichą noc".

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W piątek 8 grudnia w Zespole Szkół w Pobiedziskach z inicjatywy radnego Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Wojciecha
Radeckiego odbył się II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, połączony ze zbiórką paczek świątecznych dla rodzin najbardziej
potrzebujących z gminy Pobiedziska.

W spotkaniu wzięło udział dziesięć
zespołów: drużyna sklepów sieci
Biedronka, Policjanci, zespół Huragan
Pobiedziska, Uczniowie Klasy Sportowej,
drużyna Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka
Sportu i Rekreacji, absolwenci ZS w
Pobiedziskach oraz Nauczyciele.
Otwarcia imprezy dokonał dyrektor ZS w
Pobiedziskach Maciej Krzywdziński, który
ufundował puchary dla najlepszych
drużyn. W wyniku oficjalnego losowania,
zespoły zostały podzielone na trzy grupy, a
mecze odbywały się równocześnie na
trzech boiskach. Finalnie, wygrała

Drużyna z Kłecka, na drugim miejscu
znaleźli się Policjanci, natomiast trzecie
miejsce na podium przypadło dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
Turniej zaszczycili swoją obecnością m.in.:
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka, Zastępca Burmistrza
Zbigniew Zastrożny, Przewodnicząca Rady
Renata Jończyk oraz gość specjalny Poseł
Szymon Ziółkowski - mistrz olimpijski w
rzucie młotem.
Wszystkim darczyńcom, którzy nie
pozostali obojętni wobec osób
p o t r ze b u j ą c y c h p o m o c y, b a r d zo

dziękujemy.
Dziękujemy również za wspaniałą
at m o sfe rę , d o p i n g k i b i có w o ra z
zaangażowanie zespołów, które sprawiły,
że impreza od początku przepełniona była
wieloma pozytywnymi emocjami.
Organizatorami charytatywnego
turnieju byli: Klub Szkoły Humanitarnej
działający pod kierunkiem p. Katarzyny
Troć przy ZS w Pobiedziskach oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, a
imprezę poprowadził Marcin Wojcieszak pracownik Biura Promocji Urzędu Miasta i
Gminy.
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TURYSTYCZNE ZAKOŃCZENIE SEZONU W PUSZCZY ZIELONKA
W sobotę 29 października 2016 r.odbył się rajd kończący sezon turystyczny w Puszczy Zielonka, zorganizowany przez Związek
Międzygminny ,,Puszcza Zielonka" we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Dla uczestników rajdu przygotowano pięć
tras: 8-kilometrową trasę biegową, dwie
trasy rowerowe, familijną liczącą 16 km
oraz turystyczną liczącą 40 km, trasę
nordic walking, a także trasę tajemniczą polegającą na samodzielnym dotarciu do
Stęszewka. Na mecie rajdu dla wszystkich
przybyłych przygotowano ciepły posiłek
oraz konkurs wiedzy o Puszczy Zielonka.
Stali bywalcy imprez turystycznych
organizowanych przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka" z
uśmiechem na ustach wspominali sezon
turystyczny w 2016 r.

13 listopada 2016 r. odbył się Bieg
Charytatywny dla pogorzelców z
Gorzkiego Pola zorganizowany przez
Sołectwo Borowo Młyn przy
współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pobiedziskach.
Zimowa temperatura nie wpłynęła na
liczbę uczestników, która tego dnia
pozytywnie zaskoczyła organizatorów
biegu. Na starcie zawodów stanęło
bowiem 103 uczestników, którzy
punktualnie o godzinie 10:00 wyruszyli na
liczącą ok 5,8 km trasę. Wśród kobiet
dystans ten najszybciej pokonała
Małgorzata Wawrzyniak, drugie miejsce
zajęła Aleksandra Stępka, a trzecie
Karolina Kaźmierczak. W klasyfikacji
panów zwyciężył Mikołaj Wawrzyniak,
który wyprzedził Krzysztofa

Swornowskiego (II miejsce) oraz Filipa
Dudzińskiego i Mariusza Stokowskiego (ex
aequo III miejsce). Jednakże, to nie
rywalizacja była w tym dniu najważniejsza,
tylko szczytny cel na który zbierane były

pieniądze. Dzięki hojności biegaczy i
kibiców udało się zebrać
5245 zł - co bez wątpienia jest
największym zwycięstwem rozegranych
zawodów.

OSIR

CHARYTATYWNE BIEGANIE W BOROWYM MŁYNIE

rugby charytatywnie
W niedzielę 20 listopada 2016r. na stadionie w Pobiedziskach rozegrano charytatywny mecz rugby, w którym drużyna Chaos Poznań
spotkałą się z rywalem zza miedzy - drużyną Posnani Poznań. Na murawie pojawili się m.in. znani zawodnicy MMA oraz DJ Decks.
Spotkanie odbyło się w ramach pomocy
dla drużynowego kolegi „Biseptola”,
o b e c n e g o C h a o s i a ka , k tó r y j e st
wychowankiem Posnani. W pożarze, jaki
miał miejsce w Gorzkim Polu rodzina
rugbysty straciła dom i dorobek całego
życia. Dzięki zaangażowaniu Sołtys i
mieszkańców Sołectwa Borowo Młyn oraz
przy pomocy ze strony Stowarzyszenia
Patent, podczas imprezy sprzedawane
były cegiełki. Ze sprzedaży 385 cegiełek
uzyskano kwotę 1925 zł.
Zgromadzeni kibice obejrzeli ciekawy
pojedynek, pełen twardej walki ale mimo
to prowadzony w przyjaznej atmosferze.
O state c z n i e p o 6 0 m i n u ta c h ze
zwycięstwa mogli cieszyć się
Muszkieterowie.
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CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Strażacy z OSP w Biskupicach zorganizowali 5 listopada wyjątkowy, charytatywny turniej piłki nożnej. Całkowity dochód z
wydarzenia został przekazany na odbudowę "Zielonego domku", który 27 października w miejscowości Gorzkie Pole doszczętnie
spłonął. Zamieszkiwała w nim czteroosobowa rodzina, która w wyniku tej tragedii nie tylko straciła dach nad głową, ale i dorobek
całego swojego życia.

SPORT

Strażacy z Biskupic natychmiast
postanowili działać i z ich inicjatywy
powstał plan na organizację
charytatywnego turnieju piłkarskiego.
Zaproszenie do udziału w zabawie i
przede wszystkim w geście pomocy
przyjęły drużyny: OSP Swarzędz,
Kobylnica, Piast Łubowo, Chaos Poznań I,
Chaos Poznań II, Kolejorz, Biskupice,
Pobiedziska, Dojazdownia, Orły z
Otwocka, JRG 3 z Poznania, Policjanci z
Komisariatu w Pobiedziskach.
Kolejna atrakcją tego dnia był taneczny
występ Zumba Team Asia. Swoje
umiejętności zaprezentowały dziewczyny
z Pobiedzisk, Kiszkowa i Lednogóry. Do
zabawy dali się porwać wszyscy piłkarze
biorący udział w turnieju.

Pomysłodawcom, inicjatorom i
organizatorom turnieju - OSP w
Biskupicach- udało się zebrać kwotę:
5110 zł. To świetny wynik. Dzięki
uprzejmości tych wspaniałych druhów i
piłkarzy, poszkodowana w pożarze
rodzina z Gorzkiego Pola z całą pewnością

przekonała się, że sa wśród nich ludzie
otwarci, z wielkimi sercami, na których
można liczyć. Pragniemy podziękować
wszystkim osobom, a także sponsorom,
którzy zaangażowali się w organizację
turnieju.
Artur Walkowiak
Foto: Radosław Kowalewski

JUNIORZY PKT W FINALE
DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
Juniorzy Pobiedziskiego Klubu
Tenisowego awansowali do Finału
Drużynowych Mistrzostw Polski w Hali, w
drodze do finału pokonali zawodników z
Gorzowa 2:0 (dwa wygrane mecze
singlowe, debel nie został rozegrany).
Skład naszej zwycięskiej drużyny to:
Krystian Łakomy i Kacper Górecki.

Naszą ekipę uzupełnia jeszcze Zbyszko
Biernat, który nie wystąpił z powodu
kontuzji. Gratulujemy i życzymy
powodzenia w finale!
Artur Milecki Wiceprezes PKT
Pobiedziska
Foto: Archiwum PKT Pobiedziska

JUDO JAKO SPOSÓB NA ŻYCIE
Hala sportowa Zespołu Szkół w Pobiedziskach zapełniła się w sobotę 3 grudnia
dziecięcymi zawodnikami judo. Wszyscy oni startowali w X Jubileuszowym,
Mikołajkowym Turnieju Judo, który przeznaczony był głównie dla najmłodszych
zawodników tej dyscypliny sportowej. W rywalizacji wzięło udział 118 zawodników z
8 klubów, z całej Wielkopolski.
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Na wydarzeniu gościli m.in.: zastępca
burmistrza Zbigniew Zastrożny, radni
Rady Miejskiej Barbara Widelicka,
Wojciech Radecki, dyrektor Zespołu Szkół
w Pobiedziskach Letnisku Hanna Sosińska
oraz dyrektor OSiR Artur Krysztofiak.
Organizatorami turnieju byli: UKS
" S m e c z " o ra z Ze s p ó ł S z kó ł w
Pobiedziskach. Kierownik turnieju trener Bartosz Mietliński składa ogromne

podziękowania wszystkim, którzy
budowali, budują i wspierają sekcje judo
UKS "Smecz" Pobiedziska.
Dzisiaj do zespołu należy aż 40 dziewcząt i
70 chłopców w wieku od czterech do
siedemnastu lat oraz dziesięciu
mastersów w wieku dorosłym,
trenujących sport rekreacyjnie.
Życzymy im wielu sukcesów!

grudzień 2016

VI RODZINNY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI
Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległości, w którego organizację włączyły się trzy gminy: Tarnowo Podgórne, Swarzędz
i Pobiedziska kolejny już raz zgromadził na starcie kilkadziesiąt załóg. Tegoroczna szósta edycja rozgrywana była 5 listopada
i podzielona została na dwa stopnie trudności: zaawansowany i początkujący.

uczestnikom - 42,
- zwycięzcy w klasyfikacji podstawowej:
Roman Ejsmont i Marta Ejsmont,
- zwycięzcy w klasyfikacji
zaawansowanej: Anna Rajewska i Maria
Patelska,
- organizatorzy: Gmina Pobiedziska,
Gmina Swarzędz, Gmina Tarnowo
Podgórne, Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Pobiedziskach, KIA Delik Przeźmierowo,
SKOK Poznaniak, Rajdy w Pobiedziskach.
Marcin Wojcieszak
Foto: Teresa Radziszewska UMiG
Swarzędz, Dorota Piotrowska, Joanna
Piotrowska, Paweł Twardowski

SUKCESY TKKF PŁOMIEŃ

SPORT

Załogi z grupy zaawansowanej
wystartowały z Przeźmierowa, by dotrzeć
do Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Tam
zlokalizowana została baza startowa
imprezy dla wszystkich uczestników. Po
oficjalnym otwarciu i odprawie dla
zawodników wystartowali oni na trasę
rajdu.
Podczas pokonywania odcinka ze
Swarzędza do Pobiedzisk, uczestnicy na
trasie musieli wykonać samochodową
próbę sprawności, oraz dwie próby
rekreacyjne. Na mecie rajdu w Zespole
S z kó ł w Po b i e d z i s ka c h p o d c za s
oczekiwania na wyniki rozegrana została
specjalna konkurencja - wirtualny wyścig
o Puchar Sołtysa Głównej Marcina
Bartza.
VI Rodzinny Samochodowy Rajd
Niepodległości w skrócie:
- zgłoszone załogi - 42,
- liczba uczestników - 126,
-liczba wręczonych pucharów dla
najlepszych - 13,
-liczba zestawów nagród wręczonych

Sukcesami zakończyli sezon 2016 biegacze Ogniska TKKF Płomień Pobiedziska. Nie zawodzi Patrycja Talar, która w Biegu
Niepodległości w Poznaniu na 10 km zajęła II miejsce w kategorii open. Z kolei w Biegu Grand Prix Poznań CITY TRIAL na 5 km
wokół Rusałki po trzech biegach w kategorii open zajmuje I miejsce.
Pierwszy bieg, który odbył się w
październiku ukończyła z czasem 17 min
23 sek i poprawiła sześcioletni rekord
trasy. W biegu o Lampkę Górniczą w
Koninie na 10 km zajęła I miejsce w
kategorii open.
Kolejny zawodnik Ogniska TKKF Płomień
Pobiedziska Leon Wawrzyniak w Biegu
Niepodległości w Gnieźnie na 10km zajął
II miejsce w kategorii M60.
Natomiast Edward Gołębiewski po
zdobyciu Korony Polskich Półmaratonów
2016 zdobył Koronę Półmaratonów
Wielkopolski 2016 oraz sklasyfikowany
został na III miejscu w klasyfikacji Grand
Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2016 w
kategorii M60.
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WAŻNE TELEFONY

BEZPŁATNY
KURS KOMPUTEROWY
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak:
- obsługiwać komputer
- tworzyć i edytować teksty
- przechowywać informacje
- przeglądać i wyszukiwać strony w internecie
- bezpiecznie komunikować się przez internet
Szkolenie skierowane jest do osób:
- od 24 do 74 roku życia
- zamieszkałych na terenie
województwa wielkop.
- bezrobotnych i pracujących

Zadzwoń:
537 445 405; 501 540 525
Szkolenia prowadzimy w miejscach i terminach
dogodnych dla uczestników.
Ilość miejsc ograniczona.

OGŁOSZENIA

Szanowni Mieszkańcy!
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że sieć
wodociągowa w m. Kowalskie ( dz. o nr geod. 30/5, 31/2 ) została wybudowana.
Jesteśmy na etapie jej inwentaryzacji oraz zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego.
Już teraz mieszkańcy mogą wystąpić do Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków
technicznych na wykonanie przyłączy do poszczególnych budynków.
Izabela Kucharczyk
Tel: 61 8-177-584/61 8-977-305
wodociag@zk-pobiedziska.pl <mailto:wodociąg@zk-pobiedziska.pl>
www.zk-pobiedziska.pl <http://www.zk-pobiedziska.pl>

98. rocznica powstania wielkopolskiego
27 grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w rocznicę wybuchu
powstania wielkopolskiego pod pomnikiem na rynku zostaną
złożone kwiaty. Serdecznie zapraszamy do złożenia hołdu tym,
którzy w 1918 r. wykazali wielki hart ducha, walcząc z wrogiem,
który od dziesiątków lat rządził na tutejszym terenie.

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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45 LAT DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WIWATY

Dorobek artystyczny oraz twórcze
dokonania zespołu zyskały powszechny
szacunek i stanowią integralną część
dziedzictwa kulturowego naszego
regionu. Wychował wiele pokoleń
wrażliwych na sztukę. Zespół prezentuje
tańce narodowe, widowiska, folklor
wielkopolski - z instrumentami dudy wlkp
i kozioł weselny w kapeli, tańce i
przyśpiewki rzeszowskie, łowickie,
Krakowiaków Wschodnich: tańce i
zabawy z Wielkopolski Zachodniej, Górali
Beskidu Śląskiego, śląskie, kaszubskie
oraz piosenki lwowskie. W programie
posiada również widowiska "Śmiercicha
ze wsi , Nowe Latko do wsi", Noc Kupały,
Chodzenie z gwiazdą i turoniem,
zwyczaje - Podkoziołek i obrzędy oczepiny i dożynki . "Wiwaty" prezentują
wysoki poziom artystyczny, czego
świadectwem są sukcesy na licznych
imprezach krajowych i zagranicznych.
Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty"
prezentował folklor naszego kraju w 30
krajach podczas 75 podróży
artystycznych. "Wiwaty" otrzymały liczne
nagrody i wyróżnienia w przeglądach i
festiwalach zagranicznych i krajowych .
Ponad tysiąc koncertów w Polsce i
zagranicą, nagrania radiowe i
telewizyjne, kaseta magnetofonowa,
płyta CD "Pastorałki i kolędy", filmy
"Wielkopolskie Alleluja", "Przy stole
wigilijnym z Zespołem Wiwaty", "Wpisani
w krajobraz", udział w programie
telewizyjnym "Sól ziemi" nagranym w
Wielkopolskim Parku Etnograficznym w
Dziekanowicach w 2009 roku ,nagranie
programu "Tylko we Lwowie" dla TV
Trwam w Toruniu w 2009 r., to krótka
prezentacja działalności zespołu.
Za kultywowanie tradycji i
propagowanie kultury ludowej na
scenach Europy i świata" Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
przyznało zespołowi w roku 2005
Certyfikat w Konkursie Jakości Usług
"Najlepsze w Polsce - The best in
Poland".
Uchwałą Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2006r.
Zespołowi "Wiwaty" przyznano
Odznakę Honorową "Za zasługi dla
województwa wielkopolskiego”.

W 2006 roku zespół otrzymał Nagrodę
specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z okazji Jubileuszu 35-lecia
działalności artystycznej Zespołu Pieśni i
Tańca "Wiwaty", a Andrzej Horbik i
Sławomir Pawliński Odznakę Honorową
"Zasłużony dla Kultury Polskiej" .
W roku 2009 zespół otrzymał I nagrodę
Starosty Poznańskiego za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
26 maja 2010r komisja weryfikacyjna
C I O F F p o o b e j r ze n i u p ro g ra m u
artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca
"Wiwaty" rekomendowała zespół w
poczet członków CIOFF i zaakceptowała
program do prezentacji w kraju i
zagranicą, podkreślając wierność
stylistyczną regionu i wysoki poziom
artystyczny.
Na 40-lecie działalności artystycznej
Zespół "Wiwaty" otrzymał przyznaną
przez Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu Statuetkę
Hipolita i Certyfikat "Najlepsze w
Polsce", a kierownik zespołu Srebrny
Medal " LABOR OMNIA VINCIT".
W 2016 roku zespół organizował Orszak
Trzech Króli, koncertował w kościołach
Pobiedzisk, w Jerzykowie i Biskupicach
oraz w WPE w Dziekanowicach z
pastorałkami i kolędami . Na Wielkanoc w
Wielką Sobotę członkowie uroczyście w
strojach przyszli poświęcić potrawy.
Zespół brał udział w Wielkim Zlocie
Słowian na Ostrowie Lednickim
uczestnicząc w procesji Bożego Ciała z
WPE w Dziekanowicach oraz

prezentował widowisko Noc Kupały wianki świętojańskie na Ostrowie
Lednickim. Był współorganizatorem
dziecięcego przeglądu folkloru Kids Fun
Fo l k w Po b i e d z i s ka c h . Po n a d to
uczestniczył w Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru w Bursie w Turcji oraz
gościł we wsi Polonezkoy koło Istambułu
prezentując zamieszkałym Polakom nasz
folklor. Dziecięca grupa "Wiwaty"
uczestniczyła w Konkursie "Folklor na
bank" w Brańsku na Podlasiu zdobywając
II miejsce.
Sierpień był miesiącem dożynek. I tak
prezentowaliśmy widowisko dożynkowe
w Węglewie, Skrzetuszewie, Szreniawie i
Dziekanowicach.
Uczestniczyliśmy podczas XXIII edycji
imprezy z cyklu DARY ZIEMI w Gdyni,
gdzie prezentowaliśmy tańce
wielkopolskie w strojach biskupiańskich,
szamotulskich i Wlkp. Zachodniej.
W listopadzie podczas gali w Sali
Lubrańskiego UAM w Poznaniu Zespół
otrzymał kolejny Certyfikat w Konkursie
Jakości Usług "Najlepsze w Polsce - The
best in Poland" przyznany przez
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego .

WYDARZENIA

Zespół Pieśni i Tańca "WIWATY" działa przy Pobiedziskim Ośrodku Kultury w Pobiedziskach. Powstał w 1971r. w Pomarzanowicach
przy Zakładowym Domu Kultury PGR Pomarzanowice koło Pobiedzisk. Założycielką zespołu jest Jadwiga Mikołajewska.
Pierwszym choreografem był Kazimierz Brdęk, a obecnie jest nim od 25 lat Sławomir Pawliński.
Zespół nazwę swą przyjął od popularnego dawniej w Wielkopolsce tańca ludowego.

2016 rok jest ważny dla naszej
społeczności lokalnej - w grudniu br.
Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" obchodzi
Jubileusz 45-lecia działalności
artystycznej. Planujemy koncerty z
okazji jubileuszu i kolędowanie w
okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Kierownik Zespołu
Andrzej Horbik
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Sylwester 2016

W sylwestrową noc na pobiedziskim rynku
wraz z mieszkańcami gminy i przybyłymi
gośćmi świętować będziemy koniec 2016
roku. Nowy Rok tradycyjnie przywitamy
podniebnym widowiskiem.
Efekty błyskowe, fontanny iskier i bomby
fajerwerków złożą się na niezwykły
pokaz pirotechniczny
zsynchronizowany z muzyką.
Zapraszamy wszystkich w tą niezwykłą noc o
godz. 24.00 - pokaz 00.10 do wspólnego
świętowania w centrum Pobiedzisk.

DOOKO

KI P O
ZD

DZISKA

ŁA

BIE

POBIEDZISKA
DOOKOŁA
GWIAZDKI

G WI A

Z POBIEDZISKIM OŚRODKIEM KULTURY
16 GRUDNIA 2016
19:00 - WIELKA GALA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WIWATY
z okazji 45-lecia działalności artystycznej pod
patronatem honorowym dr Doroty Nowackiej
- Burmistrz MiG Pobiedziska, sala widowiskowa POK,

17 GRUDNIA 2016
17:00 - SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE dla mieszkańców
Pomarzanowic - w programie Koncert Zespołu Pieśni
i Tańca „Wiwaty”, sala przy przedszkolu
w Pomarzanowicach,

24 GRUDNIA 2016
22:00 - PASTERKA z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca
„Wiwaty”, Kościół św. Ducha w Pobiedziskch,

26 GRUDNIA 2016
11:00 - Msza św. w Kościele św. Michała Archanioła
w Pobiedziskach z udziałem ZPiT Wiwaty,
14:00 - ŻYWA SZOPKA W STĘSZEWKU - wspólne
śpiewanie kolęd z chórem „Melodia”, szopka z żywymi
zwierzętami, ognisko przy świetlicy wiejskiej
w Stęszewku,
16:00 - ŻYWA SZOPKA W POBIEDZISKACH - wspólne
śpiewanie kolęd z Małymi WIWATAMI oraz Studiem
Piosenki, szopka z żywymi zwierzętami - Rynek
w Pobiedziskach,

6 STYCZNIA 2017
11:00 - Msza św. w Kościele św. Michała Archanioła
w Pobiedziskach z udziałem ZPiT Wiwaty,
12:15 - Msza św. w Kościele św. Ducha w Pobiedziskach
z udziałem ZPiT Wiwaty,
13:00 - ORSZAK TRZECH KRÓLI z udziałem ZPiT Wiwaty
- Rynek Pobiedziska,

8 STYCZNIA 2017
11:00 - Msza św. w Kościele św. Matki BNP
w Pobiedziskach - Letnisku z udziałem ZPiT Wiwaty,
11:00 - KONCERT KOLĘD w wykonaniu Chóru Melodia
- Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie,
12:00 - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK w wykonaniu
Studia Piosenki, Kościół NSNMP w Jerzykowie,

15 STYCZNIA 2017
9:45 - KONCERT KOLĘD w wykonaniu Chóru Melodia
- Kościół św. Ducha w Pobiedziskach ,
11:00 - KONCERT KOLĘD w wykonaniu Studia Piosenki
- Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie,
12:00 - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK w wykonaniu
Chóru Melodia - Kościół NSNMP w Jerzykowie,
16:00 - WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- koncerty, licytacje, zbiórka pieniędzy,
sala widowiskowa POK

20 STYCZNIA 2017
19:00 - KONCERT KARNAWAŁOWY w wykonaniu
solistów Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej
połączony z GALĄ PRZYJACIÓŁ KULTURY,
sala widowiskowa POK, bilety w cenie 30 zł

26 STYCZNIA 2017
19:00 - KONCERT NOWOROCZNY POBIEDZISKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ, sala widowiskwa POK, wstęp wolny,

27 STYCZNIA 2017
18:00 - DZIEŃ BABCI I DZIADKA - koncert w wykonaniu
przedszkolaków z przedszkola „Wesołe Skrzaty”
w Pobiedziskach w ramach obchodów 70-lecia
przedszkola, sala widowiskowa POK.
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