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Noworoczne Spotkanie Promocyjne
Noworoczne Spotkanie Promocyjne Gminy Pobiedziska zorganizowane w czwartkowy wieczór 19 stycznia zgromadziło ponad 200
gości w Pobiedziskim Ośrodku Kultury. Wśród oficjalnych gości zaproszenie przyjęli i przybyli m.in.: Poseł na Sejm RP Bożena
Szydłowska, Senator RP Piotr Florek, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, Burmistrz Swarzędza Marian
Szkudlarek, Burmistrz Kostrzyna Szymon Matysek, Wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld.

www.pobiedziska.pl
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„Odnowiciel 2016" dla Cukierni Jacka Grzeczki
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Przedsiębiorca Roku Gminy Pobiedziska

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

Budżet Gminy Pobiedziska na rok 2017
Budżet Gminy Pobiedziska na rok 2017 został przyjęty do realizacji na sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 15 grudnia 2016
roku. Budżet Gminy Pobiedziska w roku 2017 jest wyższy o około 25,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Około 22 mln zł to
możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na tworzenie
infrastruktury przy dworcach kolejowych (parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki, nawierzchnie drogowe) w Pobiedziskach,
Pobiedziskach - Letnisku i Biskupicach oraz zakup autobusów. Z kolei 3,7 mln zł to kwota odzyskanych od PKP środków na realizację
wiaduktu kolejowego (tunelu) podczas budowy obwodnicy śródmieścia Pobiedzisk.

Budżet na rok 2017

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

Dochody

26%

Wydatki
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dochody bieżące

dochody majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Dochody zaplanowano na poziomie 100.624.859 złotych, Wydatki zaplanowano na poziomie 101.046.273 złotych.
Zadłużenie Gminy planowane na kwotę 18.673.410 zł w stosunku do roku 2013 obniżyło się o około 6 mln zł ( wynosiło 24.039.261 zł. )
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Planowane wydatki dzielą się na:
1.Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie
66.897.172 zł,
2.Wydatki majątkowe zaplanowane w
kwocie 34.149.101 zł.
Główne zadania inwestycyjne w roku
2017:
1.budowa przy dworcach kolejowych
parkingów, ścieżek rowerowych,
chodników, nawierzchni drogowych w
Pobiedziskach, Pobiedziskach - Letnisku i
Biskupicach oraz zakup autobusów,
2.budowa zespołu boisk w Gorzkim Polu,
3.projekt drogi z oświetleniem w Kapalicy,
4.projekty, przebudowę i budowę dróg w

2014

2015

2016

2017

Pobiedziskach, Biskupicach, Głównej,
Barcinku, Kocanowie oraz budowa
obwodnicy śródmieścia Pobiedzisk z
tunelem,
5.budownictwo socjalne i komunalne,
6.dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP,
7.rozbudowa szkoły w Jerzykowie,
modernizacja sali gimnastycznej we
Wronczynie, termomodernizacja
przedszkola w Pomarzanowicach, plac
zabaw przy przedszkolu w Pobiedziskach,
8.realizacja IV etapu kanalizacji sanitarnej
w Pobiedziskach (realizowana przez ZM
"Puszcza Zielonka"),
9.projekty i budowa oświetlenia w

Biskupicach, Pobiedziskach, w Borowym
Młynie oraz instalacja lamp hybrydowych,
10.budowa kąpieliska nad jez.
Biezdruchowo, zagospodarowanie terenu
przy Skansenie Miniatur, place zabaw,
boisko, siłownie zewnętrzne, oświetlenie
obiektów sportowych.
Planowane na rok 2017 dochody z tytułu
podatków lokalnych, zostały obniżone w
stosunku do roku 2016 przynajmniej o
0,9%.
Wartość zaplanowanych dochodów z
tytułu podatków lokalnych w roku 2017 to
16.104.800 zł.

Podatki lokalne na rok 2017

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

981 800 zł

149 000 zł
459 000 zł
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych

14 515 000 zł

podatek od nieruchomości

Wydatki na aktywność społeczności lokalnych w roku 2017

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

60 000 zł
357 870 zł

22 500 zł
122 500 zł

pożytek publiczny - rehabilitacja
pożytek publiczny - kultura i sztuka
pożytek publiczny - kultura fizyczna
dofinansowanie sportu
stypendia naukowe i nagrody sportowe
fundusz sołecki

185 000 zł
36 000 zł
W planie budżetu na rok 2017 znacznie zwiększono środki na aktywność społeczności lokalnych, łączna wartość środków to 783.870 zł.

Najwyższą wartość stanowią wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego. Rady sołeckie przeznaczyły środki na modernizację
dróg, organizację imprez kulturalnych i sportowych, doposażenie i remonty świetlic wiejskich oraz doposażenie szkół w sprzęt
wykorzystywany przez mieszkańców sołectwa.
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Kolejne ulice zyskają
nowy wygląd
W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo UsługowoBudowlane "Infrakom Roboty Drogowo-Mostowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży,
która zrealizuje: przebudowę ul. Jagiełły ( od ul. K. Odnowiciela do ul. Powstańców
Wielkopolskich ) i ul. Kościuszki ( do płyty Rynku ) w Pobiedziskach. Umowa opiewa
na kwotę: 1.963.280,10 złotych brutto. Zadnie zostanie zrealizowane do 31.05.2017 r.

ZAGROŻENIA
NAD WODĄ
Korzystając z zimowej aury
oraz lodu na akwenach wodnych,
strażacy z OSP w Pobiedziskach
przeprowadzili warsztaty
"Bezpieczeństwa prowadzenia
działań ratowniczych na obszarach
zalodzonych".
Podczas szkolenia,
które odbyło się na jeziorze
Biezdruchowo przeprowadzono
praktyczne ćwiczenia technik
ratowniczych, umożliwiających
ewakuację osób poszkodowanych
z pokrywy lodowej i wody.
Przypomniano także procedury
postępowania z osobami
przebywającymi dłużej w zimnej
wodzie.

Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pobiedziskich wspólnie z
funkcjonariuszami Policji w ramach
akcji "Bezpieczne ferie"
przeprowadzili w szkołach
podstawowych pogadanki na temat
zasad udzielania pierwszej pomocy i
zachowania na akwenach wodnych.
Omówili zagrożenia związane z
przebywaniem w obrębie
zamarzniętych akwenów, apelowali
do uczniów, aby zachowali rozwagę i
nie wchodzili na zamarznięte rzeki,
sadzawki, stawy i jeziora. Nigdy nie
ma gwarancji, że płyta lodowa jest
gruba i jednolita na całej powierzchni.

Przebudowa ul. Jagiełły jest częścią
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", w ramach
którego zadanie zostanie dofinansowane w
kwocie 1 029 021,01 zł.

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

Nowy samochód dla OSP
w Biskupicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach 28 grudnia 2016 roku oficjalnie powiększyła
swój park maszynowy o nowy wóz strażacki marki Scania.

Całkowity koszt zakupu pojazdu z
wyposażeniem to ponad 1.000.000 zł z
czego 600.000 zł przekazała Gmina
Pobiedziska, a pozostałą kwotę
sfinansowały Krajowy System Ratowniczo
Gaśniczy, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz OSP w
Biskupicach. Wielka radość wśród
strażaków, mieszkańców gminy
Pobiedziska i Biskupic, którzy od dzisiaj
mogą czuć się bezpieczniej.

Nowe wyposażenie zapewnia najwyższe
standardy i spełnia rygorystyczne
wymagania bezpieczeństwa, a w rękach
strażaków z OSP w Biskupicach to
bezcenna wartość.
W 2017 roku Pani Burmistrz podjęła
starania o kolejny pojazd, tym razem dla
OSP w Pobiedziskach. Druhny i druhowie
liczą na pozytywną opinię Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.
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Dnia 15 grudnia 2016r. odbyła się XXXVI sesja
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk wraz z
wiceprzewodniczącymi Jarosławem
Balcerkiem i Januszem Mikołajczakiem oraz
Burmistrzami Dorotą Nowacką i Zbigniewem
Zastrożnym wręczyli wyróżnienia jakie
zostały przyznane sołtysom z gminy
Pobiedziska podczas II Pielgrzymki Sołtysów
Powiatu Poznańskiego. Wyróżnienia i medale
otrzymali sołtysi, którzy nie mogli
uczestniczyć w głównych uroczystościach.
Odznaki za wieloletnią pracę na rzecz
sołectwa otrzymali: Józef Szuba, Henryk
Ożarek, Stanisława Konieczka, Bernadeta
Koszuta, Marian Kuliński, Maria Wietrzyńska,
Jerzy Kowalski i Ryszard Tomaszewski.
Radni przyjęli Plan Pracy Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska na 2017r. oraz :
Budżet Gminy Pobiedziska na 2017r. przy
trzynastu głosach "za" i jednym głosie
"wstrzymującym się" ,
Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i
Gminy Pobiedziska na lata 2017-2036 jednogłośnie.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu
zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich
programów inwestycyjnych na lata 20152019,
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2016,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Pobiedziska na lata 2016-2036,
ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia
ostatecznego terminu ich wydatkowania,
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
10 lat nieruchomości gruntowej położonej w
Bugaju,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Spokojnej, Leśnej i Sosnowej w Jerzykowie,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część północną
terenów położonych w obrębie Kołata, gmina
Pobiedziska,
przyznania Statuy "Odnowiciel" Jackowi
Grzeczce prowadzącemu działalność
gospodarczą pod firmą „Cukiernia Jacek
Grzeczka ",
zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska do zawarcia umowy z podmiotem
zewnętrznym o udzielenie opinii lub
ekspertyzy,
zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i
przedszkoli na terenie gminy Pobiedziska,
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na
działanie dyrekcji Zespołu Szkół w
Pobiedziskach,
zmiany uchwały Nr XVII/136/15 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29
października 2015 roku w sprawie przejęcia od
Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2408P.
Dnia 26 stycznia 2017r. odbyła się XXXVII
sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Przewodniczący Komisji:RewizyjnejFranciszek Kosicki; Spraw Gospodarczych Adam Szczygielski; Spraw Społecznych Danuta Sobka; Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego Sylwester Antkowiak przedstawili
sprawozdania Komisji za 2016r.
Marek Baumgart-Zastępca Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

przedstawił informacje dotyczącej
planowanych na rok 2017 realizacji
Programów Priorytetowych obejmujących
finansowanie przedsięwzięć w ochronie
środowiska, realizowanych przez osoby
fizyczne.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu
zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich
programów inwestycyjnych na lata 20152019,
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2017,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Pobiedziska na lata 2017-2036,
zmiany uchwały Nr XVI/124/2015 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24
września 2015r.w sprawie: zaciągnięcia
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu
"Efektywne wykorzystanie energii" - LEMUR
- Energooszczędne Budynki Użyteczności
Publicznej, na realizację zadania "Rozbudowa
i przebudowa Szkoły w Jerzykowie przy
ul.Spokojnej Gmina Pobiedziska" zmienionej
uchwałą Nr XXIX/249/16 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 30 maja 2016r.,
przystąpienia do sporządzenia częściowej
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
rejonie ulic:Kazimierza Odnowiciela,
Władysława Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część
południową terenów położonych w obrębie
Kołata, gmina Pobiedziska,
przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Pobiedziska,
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego dzieci w wieku

KALENDARIUM
odbyły się posiedzenia komisji :
12 stycznia 2017r.
- Rewizyjnej - rozpatrywanie skargi
na działanie dyrekcji ZS w
Pobiedziskach
- Spraw Społecznych - Sieć i obwody
szkół
16 stycznia 2017r.
- Spraw Społecznych - opiniowanie
wniosków o przydział mieszkań,
projektów uchwał. Integracja
społeczności- LGD "Trakt Piastów”
23 stycznia 2017r.
- Rolnictwa Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego 25 stycznia 2017r.
- Spraw Gospodarczych - opiniowanie
projektów uchwał, opiniowanie
wniosków związanych z miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego i Studium.
26 stycznia 2017r.
- XXXVII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
30 stycznia 2017r.
- Rewizyjnej - rozpatrywanie skargi na
działanie dyrekcji ZS w Pobiedziskach
c.d.
do 5 lat w przedszkolach publicznych
działających na terenie Gminy Pobiedziska
oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat,
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych przez inne niż
jednostka samorządu terytorialnego organy
oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania
udzielonej dotacji,
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na
działanie dyrekcji Zespołu Szkół w
Pobiedziskach.
Interpelację założyła radna Barbara Widelicka
w sprawie: potrzeb mieszkańców
miejscowości Kołata.

WIEŚCI Z RADY

WIEŚCI Z RADY
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Podniebny pokaz
Sylwestrowy
W sylwestrową noc na pobiedziskim rynku
wraz z mieszkańcami gminy i przybyłymi
gośćmi świętowaliśmy koniec 2016 roku.
Nowy Rok tradycyjnie przywitaliśmy
podniebnym widowiskiem. Efekty błyskowe,
fontanny iskier i bomby fajerwerków złożyły
się na niezwykły pokaz pirotechniczny
zsynchronizowany z muzyką. Zgromadzeni
na Rynku mieszkańcy gminy Pobiedziska z
podziwem przyglądali się pokazowi.
(więcej z zdjęć z pokazu można zobaczyć na
www.pobiedziska.pl)

www.pobiedziska.pl

Finał WOŚP

- kręcimy się już 25 lat
Graliśmy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W tym roku na konto WOŚP
przelaliśmy kwotę 36 050 zł.

Fot. T.Chmielewski

Młodzi przyrodnicy
w Gołuniu
Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska na
swojej stronie internetowej zamieściło
relację z ciekawego wydarzenia w gminie
Pobiedziska.
W Gołuniu rozpoczęliśmy noworoczne
spotkania Młodych Przyrodników. 7 stycznia
br. podczas kolejnych otwartych zajęć z cyklu
Młode Myśli Obywatelskie zastanawialiśmy
się nad tym, czy u roślin istnieją emocje. Tym
razem jednak nie tyle z perspektywy
naukowców co artystów.
Twórcy bio-artu swoimi pracami operują
nowym językiem opisu roślin jako istot
czujących. O twórczości inspirowanej
kontaktem z roślinami opowiadała artystka i
edukatorka Małgorzata Kaczmarek,
związana z Uniwersytetem Artystycznym w
Poznaniu oraz ze Stowarzyszeniem
Kasztelania Ostrowska.

Pobiedziski Ośrodek Kultury wraz z
Zespołem Szkół w Pobiedziskach Letnisku
po raz kolejny zorganizowali wspólne
granie dla wspólnej sprawy. Organizacją
sztabu oraz zbiórką pieniędzy jak zwykle
wzorcowo zajął się ZS z Letniska pod
przewodnictwem Barbary Urban. Dzięki
ofiarności i zaangażowaniu młodych 45
wolontariuszy sztabu oraz licytacjom,
które towarzyszyły koncertom i występom
udało się wspólnie uzbierać 36050,00 zł.
Po uroczystym rozpoczęciu 25 Finału w
Ośrodku Kultury, w orkiestrowe granie
wprowadzili nas młodzi artyści ze Studia
Piosenki, a następnie występy
przedszkolaków z "Wesołych Skrzatów",
oraz pokaz Szkoły Tańca "Born to Dance".
Dalej wysłuchaliśmy światowych
przebojów w wykonaniu Pobiedziskiej
Orkiestry Dętej i solistów Studia Piosenki.
Imprezę zakończył doskonały,
dynamiczny koncert zespołów rockowych
"Zodiak" i "Prorock".

W przerwach pomiędzy występami były
niezwykle ekscytujące licytacje,
prowadzone sprawnie przez Radnego
Wojciecha Radeckiego, któremu bardzo
serdecznie dziękujemy za współpracę. Z
licytacji uzyskaliśmy łączną kwotę 5954zł.
Imprezą towarzysząca 25 Finałowi WOŚP
był turniej sportowy naszych gminnych
służb mundurowych, który odbył się w
kompleksie sportowym Zespołu Szkół w
Pobiedziskach, tam również zbierano
pieniądze, kwotę 1605,98 zł Komisariat
Policji przekazał do naszego sztabu.
Tego dnia mieszkańcy wykazali się wielką
hojnością i solidarnie włączyli się w akcję,
co znacznie zwiększyło sumę wszystkich
zebranych pieniędzy przez nasz sztab.
W kolejnych dziewiętnastu Finałach z
naszym udziałem Od 1999 roku nasz sztab
zebrał w sumie 462 802, 23 zł. Serdecznie
dziękujemy wszystkim wspierającym
WOŚP.

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

Powstańcom Wielkopolskim
27 grudnia 2016 r. , w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Rynku w
Pobiedziskach zorganizowana została uroczystość związana z jedynym zwycięskim
zrywem narodowym w historii.

Święto Świętego
Ambrożego
Zarząd Koła Pszczelarzy w Pobiedziskach
ceniąc współpracę z władzami
samorządowymi, zaprosił Burmistrza Miasta
i Gminy Pobiedziska na organizowane 8
stycznia br. spotkanie pszczelarzy, ich rodzin
oraz wszystkich sympatyków pszczelarstwa,
łącząc święto Patrona Pszczelarzy oraz Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Święty
Ambroży jest Patronem Pszczelarzy, a jego
święto przypada 7 grudnia. Na spotkaniu
obecni byli również przedstawiciele
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Poznań
oraz sąsiednich kół.

Fot. T.Chmielewski

Dokładnie 98 lat temu rozpoczęły się
powstańcze walki, których efektem była i
jest wolność. Wzorem ubiegłego roku tym
razem uczniowie z Zespołu Szkół
Pobiedziska Letnisko przygotowali krótki
rys historyczny tamtych wydarzeń, a po
nim odczytany został wiersz Marii Czajki.
Głos zabrał również Karol Górski, który w
specjalnie zadedykowanym wierszu

przypomniał sylwetkę powstańca
Stanisława Skowrońskiego.Rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego
uczciły władze samorządowe, poczty
sztandarowe, strażacy i mieszkańcy. Pod
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
złożone zostały wieńce, wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.
Marcin Wojcieszak
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Z uwagi na częste przypadki spalania odpadów przypominamy, że zgodnie z ustawą o
odpadach spalanie może się odbywać wyłącznie w instalacjach do tego celu
przystosowanych. Niestety często spalanie śmieci odbywa się w domowych piecach,
które nie są do tego przystosowane.
Powstające zanieczyszczenia, w wyniku
spalania odpadów stanowią zagrożenie dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych
np. butelek, worków foliowych a także
opakowań po sokach, mleku, odpadów z
gumy, lakierowanego drewna.
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 i Rolnictwa, tel.: 61 8977 104)
lub na Komisariat Policji w
Pobiedziskach (61 8413 040 lub 997). 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." Mapa monitoringu
jakości powietrza w Wielkopolsce,
prowadzonego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w
Poznaniu, została zamieszczona na
stronie:
http://powietrze.poznan.wios.gov.pl

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2017
zaplanował realizację Programów Priorytetowych
obejmujących finansowanie przedsięwzięć
w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby
fizyczne.
Planowane do realizacji programy:
"TERMO-2017"związany z termomodernizacją budynków mieszkalnych
jednorodzinnych;
"PIECYK - 2017" na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach
mieszkalnych;
"PARKI - 2017" związany z rewaloryzacją parków i ogrodów zabytkowych
Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach Programów
Priorytetowych dla osób fizycznych:

NOWE PRZEPISY

dotyczące ptasiej grypy
W dniu 29.12.2016 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z
rozporządzeniem na terenie kraju
obowiązuje m.in. zakaz organizowania
targowisk i wystaw z udziałem żywych
ptaków, a także pojenia drobiu i ptaków
wodą ze zbiorników, do których dostęp
mają dzikie ptaki.
Według nowych przepisów, należy
wstrzymać się z wypuszczaniem drobiu
na wybiegi i pozostawić ptaki w
budynkach inwentarskich. Budynki, w
których przebywa drób oraz
przechowywana jest pasza, należy
zabezpieczyć przed dostępem dzikich
zwierząt.
W gospodarstwie powinna być także
stosowana specjalna odzież i obuwie
ochronne. Należy również zgłaszać do
powiatowego lekarza weterynarii
miejsca, w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
ptaków utrzymywanych stale w
pomieszczeniach mieszkalnych.

Szkolenie dla rolników
Zapraszamy posiadaczy małych
gospodarstw rolnych z terenu gminy
Pobiedziska na bezpłatne szkolenie
dotyczące restrukturyzacji małych
gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej. Szkolenie
odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. o godz.
10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie w
Pobiedziskach. Więcej informacji na
temat małych gospodarstw na stronie
www.minrol.gov.pl

FUNDUSZ SOŁECKI

w roku 2017

Pierwszy rok, w którym realizowaliśmy
zadania w ramach środków
pochodzących z funduszy sołeckich, za
nami. Wprowadzenie funduszy
przyczyniło się do poprawy wizerunku
naszych sołectw, powstają nowe wiaty
przystankowe, place zabaw, odnawiane i
doposażane są już istniejące obiekty,
remontowane są gminne drogi,
modernizowane świetlice wiejskie,
utrzymywane tereny zielone.
Istotne w tym jest to, że mieszkańcy na
zebraniach wiejskich sami decydują, na
c o pr zeznac zy ć ś r odki fundus zu
sołeckiego. Dzięki niemu w ubiegłym
roku na terenach Sołectw odbyły się
festyny i pikniki integracyjne. Bogatsi w
doświadczenia i praktykę w ich realizacji,
przystępujemy do działania w tym roku.
Z zestawień wynika, że przewiduje się
realizację około 80 przedsięwzięć.
Życzymy wszystkim, aby realizacja
wskazanych zadań podniosła warunki
życia mieszkańców sołectw.

*Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie
szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW: www.wfosgw.poznan.pl
ŚRODOWISKO

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
tel. 61 8977 104, 618977 135

OCHRONA ŚRODOWISKA

Palenie odpadów w piecach
domowych szkodzi środowisku
i naszemu zdrowiu
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OCHRONA ŚRODOWISKA

10

BIULETYN POBIEDZISKI

luty 2017

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

HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH na rok 2017
TRASÓWKA 1: JERZYKOWO, BUGAJ, BARCINEK, KOŁATA, KOŁATKA, BOROWO MŁYN, GORZKIE POLE, KOWALSKIE,

Miesiąc

Odbiór odpadów
komunalnych ZMIESZANE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Styczeń

10,24

10

10

10

Luty

7,21

7

7

7

Marzec

7,21

7

7

7

Kwiecień

4,18

1,18

1,18

4

4,18

Maj

2,16,30

16

16

2,30

2,16,30

Czerwiec

13,27

13

13

27

13,27

Lipiec

11,25

11

11

25

11,25
8,22

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

24
21
21

Sierpień

8,22

8

8

22

Wrzesień

5,19

5

5

19

5,19

Październik

3,17,31

3,31

3,31

17

3,17,31

Listopad

14,28

28

28

14

14,28

Grudzień

12,27

27

27

12, 27

21

28

27

12

12

TRASÓWKA 2: POBIEDZISKA: TYSIĄCLECIA, POZNAŃSKA, POGODNA, SŁONECZNIKOWA, MALWOWA, RUMIANKOWA,
FIOŁKOWA, PROSTA, HALINA, BOCZNA, BRZOZOWA, GAJOWA DO P-5,WIERZBOWA, KOLEJOWA, LEŚNA, KRĘTA, MALINOWA,
OKRĘŻNA, POZIOMKOWA, ŚWIERKOWA, SOSNOWA, WRZOSOWA, ŻYTNIA, PSZENNA, POLNA, MAKOWA, CHABROWA,
ZAWILCOWA, JĘCZMIENNA, OWSIANA, TOPOLOWA, AKACJOWA, JAGODOWA, KONWALIOWA, MIŁA, ZBOŻOWA, KACZYNA 3.

Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Styczeń

13,27

13

13

13

Luty

10,24

10

10

10

Marzec

10,24

10

10

10

Kwiecień

7,21

1,21

1,21

7

Maj

5,19

19

19

5

5,19

Czerwiec

2,16,30

16

16

2,30

2,16,30

Lipiec

14,28

14

14

28

14,28

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

27
24
24

24

7,21

Sierpień

11,25

11

11

25

11,25

Wrzesień

8,22

8

8

22

8,22

Październik

6,20

6

6

20

6,20
3,17

Listopad

3,17

3

3

17

Grudzień

1,15,29

1,29

1,29

15

21

13

15

15

TRASÓWKA 3: POBIEDZISKA: GOŚLIŃSKA, NADROŻNO, JERZYN, ZŁOTNICZKI, WRONCZYN, WRONCZYNEK, BEDNARY,
STĘSZEWICE, STĘSZEWKO, SIODŁOWO, TUCZNO, PRUSZEWIEC, SKORZĘCIN.

Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

Styczeń

12,26

12

12

12

26

Luty

9,23

9

9

9

23

Marzec

9,23

9

9

9

Kwiecień

6,20

1,20

1,20

6

23

23

6,20

Maj

4,18

18

18

4

4,18

Czerwiec

1,14,29

14

14

1,29

1,14,29

Lipiec

13,27

13

13

27

13,27

Sierpień

10,24

10

10

24

10,24

Wrzesień

7,21

7

7

21

7,21

Październik

5,19

5

5

19

5,19

Listopad

2,16,30

2,30

2,30

16

2,16,30

Grudzień

14,28

28

28

14, 28

28

27

14

14
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Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Styczeń

3,17,31

3,31

3,31

3,31

Luty

14,28

28

28

28

Marzec

14,28

28

28

28

Kwiecień

11,25

25

25

11

11,25

Maj

9,23

23

23

9

9,23

Czerwiec

6,20

20

20

6

6,20

Lipiec

4,18

18

18

4

4,18

Sierpień

1,16,29

16

16

1,29

1,16,29

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

17
14
14

Wrzesień

12,26

12

12

26

12,26

Październik

10,24

10

10

24

10,24

Listopad

7,21

7

7

21

7,21

Grudzień

5,19

5, 19

5, 19

19

14

21

13

5

5

TRASÓWKA 5: POBIEDZISKA: CZERNIEJEWSKA, POLSKA WIEŚ, BOCINIEC ( do przejazdu kolejowego), BORÓWKO, GOŁUNIN,
GOŁUŃ, CZACHURKI, JEZIERCE, WAGOWO, KOCIAŁKOWA GÓRKA, KAPALICA, NOWA GÓRKA, ZBIERKOWO.

Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Styczeń

5,19

5

5

5

Luty

2,16

2

2

2

Marzec

2,16,30

2,30

2,30

2,30

Kwiecień

13,27

27

27

13

13,27

Maj

11,25

25

25

11

11,25

Czerwiec

8, 22

22

22

8

8,22

Lipiec

6,20

20

20

6

6,20

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

19
16
16

Sierpień

3,17,31

17

17

3,31

3,17,31

Wrzesień

14,28

14

14

28

14,28

Październik

12,26

12

12

26

12,26

Listopad

9,23

9

9

23

9,23

Grudzień

7,21

7, 21

7, 21

21

16

7

20

7

7

TRASÓWKA 6: POBIEDZISKA: JEZIORNA, KRÓTKA, PODGÓRNA, SKOŚNA, PÓŁWIEJSKA, JAGIEŁŁY, POWSTAŃCÓW WLKP.,
DZIAŁKOWA, FABRYCZNA, WODNA, RADOSNA, ZIELONA, DWORCOWA, ODNOWICIELA, KS.PRZEMYSŁA I.

Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

Styczeń

11,25

11

11

11

25

Luty

8,22

8

8

8

22

Marzec

8,22

8

8

8

Kwiecień

5,19

1,19

1,19

5

5,19

22

Maj

4,17,31

17

17

4,31

4,17,31

Czerwiec

14,28

14

14

28

14,28

Lipiec

12,26

12

12

26

12,26

Sierpień

9,23

9

9

23

9,23

Wrzesień

6,20

6

6

20

6,20

Październik

4,18

4

4

18

4,18

Listopad

2,15,29

2,29

2,29

15

2,15,29

Grudzień

13,27

27

27

13, 27

22

7

20

13

13
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TRASÓWKA 4: POBIEDZISKA: KACZYŃSKA, SPADZISTA, KOŚCIUSZKI, WOJSKA POLSKIEGO, KLASZTORNA, KWIATOWA,
RÓŻANA, ARMII POZNAŃ, BOLESŁAWA CHROBREGO, JACKOWSKIEGO, KOSTRZEWSKIEGO, KOSTRZYŃSKA, BIEDRZYCKIEGO,
BARTLITZA, MARCINKOWSKIEGO, MIESZKA I, WAWRZYNIAKA, KUTRZEBY, KRÓLOWEJ JADWIGI, ZIELIŃSKIEGO,
SYPNIEWSKIEGO, LEWANDOWSKIEGO.
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TRASÓWKA 7: POBIEDZISKA: 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 DWORCOWA OD JANKOWA DO OGRODOWEJ.

Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Styczeń

2,16,30

2,30

2,30

2,30
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13,27
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27
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Marzec
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27
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Kwiecień

10,24
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24

10

10,24

Maj

8,22

22

22

8

8,22

Czerwiec

5,19

19

19

5

5,19

Lipiec

3,17,31

17

17

3,31

3,17,31

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

16
13
13

Sierpień

14,28

14

14

28

14,28

Wrzesień

11,25

11

11

25

11,25

Październik

9,23

9

9

23

9,23

Listopad

6,20

6

6

20

6,20

Grudzień

4,18

4, 18

4, 18

18

13

21

13

4

4

TRASÓWKA 8: KURACZ, POBIEDZISKA: ROLNA, DŁUGA, POPRZECZNA, GAJOWA DO P-5, KISZKOWSKA, OKONIOWA,
JESIOTROWA, SANDACZOWA, ŁOSOSIOWA, WĘGORZOWA, GŁÓWIENKA, (oprócz ZŁOTNICKIEJ), POMARZANOWICE,
KRZEŚLICE, POMARZANKI, ŁAGIEWNIKI, PODARZEWO.

Miesiąc

Odbiór odpadów
komunalnych ZMIESZANE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA
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7

7

7

20
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3

3

3
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3,17,31
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3,31
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Kwiecień
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14,28
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Maj

12,26
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26

12

12,26

Czerwiec

9,23
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9
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Lipiec

7,21
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7

7,21

Sierpień

4,18

18
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4

4,18

Wrzesień

1,15,29

15

15

1,29

1,15,29

Październik

13,27

13
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Listopad

10,24
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Grudzień
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8, 22
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7
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8

8

TRASÓWKA 9: BISKUPICE, PROMNO STACJA.
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Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
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Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE
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9

9

9
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6,20

6

6

6
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6,20
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Kwiecień

3,15,29

15
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3,29

3,15,29
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15,29
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15,29

Czerwiec

12,26

12
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26

12,26

Lipiec

10,24
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24

10,24
7,21

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA
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Sierpień

7,21

7

7
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Wrzesień

4,18

4

4
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Październik

2,16,30
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27

13
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Miesiąc

Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
komunalnych
komunalnych selektywnych ZMIESZANE
PAPIER

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych TWORZYWA SZTUCZNE

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych SZKŁO

Odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych ZIELONE

Styczeń

4,18

4

4

4

Luty

1,15

1

1

1

Marzec

1,15,29
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1,29
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10,24

24
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Czerwiec

7,21

21
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7,21

Lipiec

5,19
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19

5

5,19
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Sierpień

2,16,30

16

16

2,30

2,16,30

Wrzesień

13,27
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13

27

13,27

Październik

11,25

11

11

25

11,25

Listopad

8,22

8

8

22

8,22

Grudzień

6,20

6

6

6

UWAGA *- nie dotyczy nieruchomości
niezamieszkałych
1)Właściciele nieruchomości jednorodzinnych
zobowiązani są do wystawiania pojemników i
worków do gromadzenia odpadów
komunalnych przed posesję w dniu odbioru
odpadów do godziny 6:00 rano.
2)Worki na odpady selektywne wystawione
przed posesję muszą posiadać naklejony kod
kreskowy. Worki bez kodów kreskowych nie
będą odebrane, a informacja o tym zdarzeniu
będzie przekazana do ZM GOAP.
3)W przypadku nieprawidłowej segregacji
odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w
wyznaczonych dniach odbioru selektywnej
zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych zgodnie z
harmonogramem. W takiej sytuacji na
workach lub pojemnikach przeznaczonych do

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
selektywnych - PROBLEMOWE selektywnych - PROBLEMOWE Odbiór odpadów
komunalnych
(gabaryty, zużyty sprzęt
(gabaryty, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
elektryczny i elektroniczny,
selektywnych CHOINKI *
opony z samochodów
opony z samochodów
do 3,5 t)* ZABUDOWA
do 3,5 t)* ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA

selektywnej zbiórki odpadów zostanie
pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem
informująca o nieprzestrzeganiu zasad
Regulaminu. informacja o tym zdarzeniu
będzie przekazana do ZM GOAP.
4)W tygodniu, w którym przypada dodatkowy
dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę
na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
5)Zgodnie z Regulaminem Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Związku
Międzygminnego realizowany będzie
bezpłatny odbiór Odpadów problemowych.
Realizowany odbiór z nieruchomości
zamieszkałych dotyczył będzie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytych opon. Odbiór będzie się
odbywał w dniu oznaczonym w
harmonogramie. Właściciele nieruchomości
jednorodzinnych mają obowiązek

15

28

27

20

20
uprzedniego zgłoszenia odbioru odpadów
problemowych do ZM GOAP w terminie
minimum 14 dni przed datą planowanego
odbioru (tel. 61 624 22 22;
e-mail. gabaryty@goap.org.pl).
Prosimy o wystawienie
Odpadów
problemowych w dniu odbioru do godziny
6:00, przed teren swojej nieruchomości do
krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków,
gdy Odpady problemowe są gromadzone w
miejscach ogólnie dostępnych,
gwarantujących dojazd dużego samochodu
ciężarowego.
6)Dodatkowo właściciele nieruchomości
zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać
odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz
Stacjonarnych Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
ZM GOAP.
Więcej informacji na www.goap.org.pl

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

Odczyty stanu wodomierzy
W związku z podłączeniami do systemu kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" obsługiwanego przez
Aquanet, Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, iż odczyty stanu wodomierza przekazywane są co dwa miesiące zgodnie z odczytem dokonywanym przez inkasenta.
W przypadku gdy inkasent nikogo nie
zastanie, prosimy o podanie stanu
wodomierza w terminie 5-ciu dni od
pozostawionej o niezastaniu informacji. W
razie nie podania stanu licznika do Zakładu
Komunalnego we wskazanym terminie,
zostanie on przekazany do Aquanetu przy

kolejnych odczytach, tj. dwa miesiące
później.
Informację o stanie wodomierza można
również zgłaszać osobiście do Aquanetu:
- przez Elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta pod adresem:
ebok.aquanet.pl,

-wysyłając e-mail na adres:
klient@aquanet.pl,
- dzwoniąc pod numer telefonów
61 8359 100 lub 61 8359 020.
Informacja nie dotyczy mieszkańców
podłączonych do sieci sanitarnej
kanalizacji gminnej, rozliczanej przez
Zakład Komunalny!

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

Nowe zasady usuwania drzew i krzewów
UWAGA! NIE WSZYSTKO MOŻNA WYCINAĆ
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
(Dz. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadza zmiany dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Najważniejsze zmiany:
I.Zezwolenie nie jest wymagane w
przypadku drzew (bez względu na
obwód) lub krzewów (bez względu na
powierzchnię), które rosną na
nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej. Oba warunki
(własność nieruchomości przysługująca
osobie fizycznej i określony cel
usunięcia) muszą zostać spełnione
jednocześnie, żeby usunięcie mogło
nastąpić bez zezwolenia), np.:
-jeżeli rolnik jest właścicielem
nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w

celu budowy np. stodoły czy innego
budynku gospodarczego, musi złożyć
wniosek o wydanie zezwolenia, gdyż cel
usunięcia drzewa/krzewu w takim
przypadku jest związany z
prowadzeniem działalności
gospodarczej,
- jeżeli zdecydujemy się na usunięcie

OCHRONA ŚRODOWISKA

TRASÓWKA 10: POBIEDZISKA: GNIEŹNIEŃSKA, SŁONECZNA, GŁÓWNA, M.GŁÓWNA, WĘGLEWO, WĘGLEWKO, LATALICE,
KOCANOWO, BOCINIEC DO TORÓW KOLEJOWYCH
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OCHRONA ŚRODOWISKA/ZDROWIE
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Nocna i świąteczna

opieka zdrowotna

W ramach kontraktu z NFZ, Wielkopolska
Stacja Pogotowia Ratunkowego udziela
świadczeń w miejscu zdarzenia w
przypadku:
- wypadków i następstw urazów,
-nagłego zachorowania zagrażającego
życiu,
-nagłego pogorszenia stanu zdrowia
zagrażającemu życiu.
Numer alarmowy pod który można
dzwonić w przypadku zagrożenia zdrowia
i życia to numer 999 lub 112. Przyjmujący
zgłoszenie dyspozytor zbierając wywiad
od zgłaszającego ocenia czy stan zdrowia
chorego wymaga wysłania Zespołu
Ratownictwa Medycznego (ZRM), czy też
odesłania pacjenta do nocnej opieki
wyjazdowej lub ambulatoryjnej.
ZRM stacjonujący w Pobiedziskach wraz z
dwoma najbliższymi ZRM stacjonującymi
w Kostrzynie i Swarzędzu zabezpiecza
obszar gminy Pobiedziska, a także gmin
Kostrzyn i Swarzędz. Jest to obszar o
powierzchni 445,26 km2 z łączną liczbą
mieszkańców bliską 75 tysięcy. Liczba ta
wskazuje, że w tym rejonie działania
WSPR, jeden ZRM czuwa nad
bezpieczeństwem średnio 25 tys.
mieszkańców.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Chorym potrzebującym pomocy
lekarskiej w czasie kiedy nie działa
gabinet lekarza POZ, przysługuje nocna i
świąteczna opieka zdrowotna, gdzie
ubezpieczony może korzystać z pomocy
dowolnego punktu nocnej opieki
bezpłatnie i bez skierowania. Informacje o
tym, gdzie w danym rejonie sprawowana
jest nocna i świąteczna opieka lekarska,
chory może uzyskać u swojego lekarza
POZ lub pod numerem 999. Opieka
udzielana jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia
następnego oraz w soboty, niedziele i
inne dni ustawowo wolne od pracy w
godzinach od 8.00 do
8.00 dnia
następnego. Pomoc lekarska udzielana
jest w ambulatorium, u chorego w domu
(kiedy chory nie jest w stanie dotrzeć do
lekarza) lub poprzez poradę telefoniczną.
Kontakt do nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej: Cieszkowskiego 100/102,
Swarzędz, tel. 61 817-46-71
Oprac. na podst. M.S.

OGŁOSZENIE
ZIMOWY NABÓR SZKOŁY
DLA DOROSŁYCH LIDER
W POBIEDZISKACH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA POLICEALNA
technik administracji,technik BHP
technik turystyki wiejskiej
(daje kwalifikacje rolnicze)
KURSY
opiekunka dziecięca,asystent rodziny,
kwalifikacyjny pedagogiczny
Rolniczy R.3 i R.16
ZAJĘCIA OD LUTEGO 2017
Składanie dokumentów w sekretariacie
budynku Gimnazjum w Pobiedziskach
ul. Kostrzyńska 23, tel. 61 8 149 399,
61 8 177 142, biuro@cds-lider.com.pl
www.cds-lider.com.pl tel.508 194 737.
Zebranie organizacyjne odbędzie się
11 lutego (sobota) 2017 r. godz. 9:00.

www.pobiedziska.pl

drzew ze swojej działki, a w miejscu tym
planujemy budowę warsztatu czy
budynku usługowego, w takiej sytuacji
nadal konieczne jest uzyskanie
zezwolenia;
II.Zezwolenie nie jest wymagane w
przypadku drzew lub krzewów
usuwanych w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;
III.W pozostałych przypadkach (dotyczy
to m. in. użytkowników działek na
terenach ROD, osób fizycznych na cele
związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej w tym związanych z
prowadzoną działalnością w branży
rolniczej, podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, osób
prawnych), zezwolenie nie jest
wymagane m.in. na usunięcie:
-krzewu albo krzewów rosnących w
skupisku o powierzchni do 25 m2,
- drzew, których obwód pnia na
wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
b)50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Przy okazji przeprowadzania wycinki
pamiętać jednak należy o innych
przepisach:
- jeśli w zasięgu oddziaływania prac
związanych z wycinką drzew lub
krzewów występują miejsca
wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo
powinna ona być przeprowadzona poza
ich okresem lęgowym (czyli w terminie
od 16 października do 28 lutego),
- usuwanie drzew w lasach podlega
zapisom ustawy o lasach (kompetencja
Starosty Poznańskiego).
Bardzo ważne - zanim przystąpisz do
wycinki, przeczytaj koniecznie:
- w granicach parków krajobrazowych
nadal obowiązują zakazy dotyczące m.in.
likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych, jeżeli nie wynikają z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego, czy budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych.Wobec
powyższego wycinka drzew lub krzewów
na terenie parków krajobrazowych
powinna uwzględniać zakazy
obowiązujące w granicach parków.
W przypadku wątpliwości, co
do zakresu obowiązywania ww.
zakazów, prosimy o składanie wniosków
do Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach o przeprowadzenie wizji
w terenie z pracownikiem Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego, w celu ustalenia czy w
danym przypadku obowiązują
wymienione powyżej zakazy;
- wycinki prowadzone w obszarze
Natura 2000 mogą potencjalnie mieć
znaczący negatywny wpływ na

przedmioty ochrony tego obszaru. W
związku z powyższym w sytuacji, kiedy
nie jest wymagane zezwolenie
burmistrza na wycinkę drzew lub
krzewów, a drzewa/krzewy rosną na
obszarze Natura 2000 konieczne jest
uzyskanie odrębnego zezwolenia
wydanego przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu;
- jeżeli drzewo jest pomnikiem
przyrody, należy przed przystąpieniem
do prac związanych z jego wycinką,
wystąpić do Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska o zniesienie z danego
drzewa formy ochrony przyrody
(Kto umyślnie narusza zakazy
obowiązujące w parkach
krajobrazowych, obszarach Natura 2000
lub zakazy obowiązujące w stosunku do
pomników przyrody, podlega karze
aresztu lub grzywny.
W razie ukarania za wykroczenie
określone powyżej, sąd może orzec m.in.
obowiązek przywrócenia stanu
poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie
byłby wykonalny - nawiązkę do
wysokości 10 000 złotych na rzecz
organizacji społecznej działającej w
zakresie ochrony przyrody lub
właściwego, ze względu na miejsce
popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa, wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej).
- jeżeli w zasięgu oddziaływania prac
związanych z wycinką drzew lub
krzewów stwierdzono bytowanie
gatunków chronionych, a wykonanie
wycinki niej jest możliwe bez naruszenia
zakazów obowiązujących w stosunku do
gatunków chronionych, należy przed
przystąpieniem do wycinki uzyskać
zezwolenie od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu na
odstępstwa od obowiązujących zakazów,
- zezwolenie na usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków wydaje
wojewódzki konserwator zabytków.
Wszelkie działania, które mogłyby
prowadzić do naruszenia substancji lub
zmiany wyglądu zabytku wpisanego do
rejestru, wymagają pozwolenia, w tym w
zakresie usuwania drzew i krzewów.
Dodatkowe informacje (m.in. mapy z
granicami parków krajobrazowych,
stanowisko Generalnego Konserwatora
Zabytków, stanowisko Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego, wykaz
rozporządzeń dotyczących gatunków
chronionych) dostępne są na stronie
internetowej:www.pobiedziska.pl w
z a k ł a d c e
o c h r o n a
środowiska/aktualności i komunikaty.
Informacji w przedmiotowym temacie
udziela także Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UMiG w Pobiedziskach-Biuro
Obsługi Interesanta (stanowisko nr 4) oraz
pod numerami telefonów 61 8977 104,
61 8977 135.
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Pobiedziska Orkiestra Dęta działa w Pobiedziskim Ośrodku Kultury od 1995 roku. Orkiestra Harcerska swe powstanie zawdzięcza
Ewarystowi Cybulskiemu, który wraz z drużynowym 6 Drużyny Harcerskiej dh Miłoszem Śmigielskim wyszli z inicjatywą jej
utworzenia w 1947r. Lata 60-te ubiegłego wieku przyniosły orkiestrze liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach
orkiestr.
Od 1970 roku próby orkiestry dętej
odbywały się w remizie strażackiej i od tego
czasu zacieśniła się współpraca z
Ochotniczą Strażą Pożarną w
Pobiedziskach, której Komendantem w
owym czasie był dh Roman Zajdler. W
latach 1974-1979 kapelmistrzem orkiestry
był Andrzej Horbik. W 1977 roku zmieniono
nazwę orkiestry na Harcersko-Pożarniczą
Orkiestrę Dętą i pod tą nazwą odnosząc
wiele sukcesów ( m.in. 3 miejsce na
Przeglądzie Orkiestr OSP Polski Centralnej
w Łodzi pod batutą Andrzeja Horbika)
funkcjonowała do połowy lat
osiemdziesiątych. W roku 1995 roku dh
Bolesław Czekalski związany z orkiestrą od
najmłodszych lat powołał dziecięcy zespół
grający na flażoletach i werblach, do
którego dołączyli dawni członkowie
orkiestry. W 2000r. UMiG w Pobiedziskach
u f u n dow ał O r ki es t r z e D ęt ej n o w e
umundurowanie i instrumenty, dzięki

którym może reprezentacyjnie
występować na
licznych imprezach i
przeglądach.
Od września 2012 roku orkiestrę prowadzi
Stanisław Horbik przy wsparciu Andrzeja
Horbika . Pierwszy koncert odbył się 3 maja
2013r. z okazji Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Następnie Pobiedziska Orkiestra
Dęta brała udział w XVIII Wielkopolskim
Turnieju Orkiestr Dętych o "Złoty róg" im
.Leona Schuberta, który odbywał się w
Pobiedziskach oraz uroczystościach
państwowych. W 2014
r.
orkiestra
koncertowała:18 stycznia - Biesiada w
Ośrodku Kultury w Pobiedziskach dla gości
w ramach Partnerstwa Miast
(Marktheidenfeld, Montfort, Pobiedziska).
Aktualny skład orkiestry : 2 flety,3
klarnety, 7 trąbek,3 sax altowe, 5 sax
tenorowe, 1 tenor, 4 puzony, 1 tuba, 2
instrumenty perkusyjne - 28 osób.
Uczniowie : 1 flecistka, 1 saxofonista altowy

i 1 puzonista.
W ramach Jubileuszu 70 -lecia działalności
artystycznej orkiestry przewidziane są w
roku 2017 kolejne koncerty: w Zespole
Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach Letnisku, w Sołectwie
Latalice i Podarzewo, w Zespole Szkół im.
Królowej Jadwigi w Jerzykowie
oraz
Galowy Koncert podczas Dni Pobiedzisk i
obchodów 760- lecia nadania praw
miejskich Pobiedziskom.
W repertuarze Pobiedziska Orkiestra Dęta
posiada utwory muzyki klasycznej: np.
Chorały J.S.Bacha, Marsz Radeckiego J.Straussa, Marsz żałobny - F.Chopina,
Walc nr 2 - D.Szostakowicza Ave Maria G.Caciniego rozrywkowe: Tequila, Tiger
Rag, La Paloma, Heal The World, The Final
Countdown, Y.M.C.A., Sway, My Way, Love
Story oraz hejnały i marsze . Razem ponad
30 utworów.

Z DZIEJÓW POBIEDZISK

70 lat Pobiedziskiej Orkiestry Dętej

OGŁOSZENIA

16

BIULETYN POBIEDZISKI

luty 2017

OFERTY PRACY
1.Zakład Komunalny poszukuje
kandydatów na stanowisko:
-Kierowca autobusu
oferujemy pracę na terenie gminy
Pobiedziska.
Wymagania:
- prawo jazdy kat. D
- doświadczenie na w/w stanowisku
- uprawnienia na przewóz osób i rzeczy
- Kierowca kat. C
Osoby zainteresowane prosimy o
składanie CV na adres e-mail:
kadry@zk-pobiedziska.pl
lub osobiście w Dziale Kadr siedziby
naszej firmy przy ul. Poznańskiej 58.
2.W związku z modernizacją i
poszerzeniem zakresu usług
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 na adres: F.U.H.
"Auto-Wydech" Kazimierz Wąsiak,
Janikowo ul. Gnieźnieńska 1 B, 62-006
Kobylnica lub drogą elektroniczną na
adres: kaziu.wasiak@o2.pl, Kontakt
telefoniczny: 61 8780-008; 601 148
450.
3. PRZYJMĘ SPRZĄTACZKI
- PRACA W POBIEDZISKACH,
tel. 604 431 762
4. TIP-TOPOL Sp. z o.o. poszukuje
kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. eksportu
Miejsce pracy: Pobiedziska (Polska Wieś
15), Dział : Sprzedaż membran
Oferty zawierające CV można przesyłać
e-mailem na adres:
kadryiplace@tiptopol.pl.
5. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pobiedziskach ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór kandydatów na
wolne stanowisko pracy:
ANIMATOR - GOSPODARZ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
Termin składania ofert: do
13.02.2017roku, do godz. 14.00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należ składać w zamkniętej kopercie,
osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na
adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach, ul. Różana 4a,
62-010 Pobiedziska z dopiskiem:
"nabór dot. oferty: OSiR 01/2015".
O szczegółach ofert należy kontaktować
się z pracodawcą.

www.pobiedziska.pl
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

POZNAŃSKA POLICJA
OSTRZEGA
Po raz kolejny apelujemy do osób starszych o
nie przekazywanie pieniędzy osobom, które
podają się za funkcjonariusza Policji oraz
ostrzegamy aby w kontakcie z obcym przez
telefon, być bardzo ostrożnym.
W związku z licznymi, powtarzającymi się
przypadkami oszustw, których ofiarami
stają się m.in. osoby starsze, samotnie
mieszkające, apelujemy do Państwa o
zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami
pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub
telefonujących do nas.
Pamiętajcie Państwo oszuści są bezwzględni umiejętnie manipulują rozmową tak aby
uzyskać jak najwięcej informacji, po czym
doprowadzają do przypadków podejmowania
z kont zgromadzonych oszczędności,
nierzadko zaciągania kredytów.
Seniorzy, którzy nie są świadomi sytuacji w
jakiej się znajdują, słysząc przez telefon, że
czeka ich lub osobę im bliską jakieś
niebezpieczeństwo, lub że mogą stracić
wszystkie oszczędności życia ze względu na
awarię zabezpieczeń bankowych,
bezwzględnie i bez zastanowienia wyciągają
pieniądze z banku i pozostawiają je w miejscu
wyznaczonym i wskazanym przez oszusta,
najczęściej są to: śmietniki, kontenery, ławki
w parku, czy też pojazdy samochodowe, z
myślą, że trafią do bezpiecznego policyjnego
depozytu. I tutaj kontakt się urywa.
Co należy zrobić, aby nie stać się ofiarą
oszustwa:
Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście
lub telefonicznie, która będzie chciała
żebyście przekazali jej gotówkę, bądź inne
drogocenne przedmioty, możecie
przypuszczać, że jest to próba oszustwa,
ponieważ żadna służba, która zajmuje się
ściganiem przestępczości nie może żądać od
Państwa oddania wartościowych rzeczy.
Przypominamy, że nie umundurowany
policjant na Waszą prośbę musi okazać
legitymację służbową. Zawsze sprawdzajcie
Państwo wiarygodność osób kontaktujących
się w sprawie przekazania gotówki, dzwońcie
do krewnych i weryfikujcie te informacje.
W sytuacji, gdy osoba, która się z Wami
skontaktuje staje się natarczywa, natychmiast
należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować
otoczenie.
We wszystkich przypadkach, które wydają
nam się podejrzane należy kontaktować się z
Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub
112 z telefonu komórkowego przekazując jak
najwięcej zapamiętanych szczegółów,
np.wygląd nieznajomej osoby, nr
rejestracyjny i markę samochodu, którym
ewentualnie przyjechała, a w przypadku
rozmowy tel. - numer z wyświetlacza
telefonu, datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy Policjanci

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska,ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100
Zespół redakcyjny pod redakcją - Redaktor Naczelny: Łucja Kapcińska
Zastępca Redaktora Naczelnego: Marcin Wojcieszak, tel. 61 8977 151 lub 138;
promocja@pobiedziska.pl
Skład i druk: Studio Reklamy i Promocji J&S, ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
Nakład: 5680 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

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
miejscowości na północ od trasy K-5:
Jerzykowo, 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
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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Słowa Jana Pawła II stały się mottem corocznej uroczystości z okazji Dnia Seniora, która
odbyła się 25 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Jerzykowie.
W imprezie wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska Pani Dorota Nowacka, radny Jarosław Balcerek, sołtysi oraz Seniorzy.

Organizatorem biesiadnego spotkania byli:
Samorząd Uczniowski Gimnazjum, Rada
Rodziców, Sołectwo Jerzykowo oraz
Nauczyciele Szkoły. Wspólnie spędzony
czas, który został uświetniony występami
uczniów oraz piosenkami biesiadnymi ,
sprawił wiele radości uczestnikom oraz był
okazją do kolejnej integracji mieszkańców.

Zgodnie z planem działań wychowawczych
Szkoły Rodzice - Uczniowie - Nauczyciele
w swych działaniach "idą razem po złote
R-U-N-o", sprawiając wiele radości
innym. Wszystkim, którzy włączyli się
w organizację serdecznie dziękuję.
Alina Mańka

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

Gminny Przegląd Jasełek
W grudniu 2016r. w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława
Chrobrego w Biskupicach odbył się kolejny, dziesiąty już Gminny Przegląd Jasełek i
Małych Form Teatralnych o Świątecznym Nastroju pod hasłem „Śpiewajmy z
Aniołami”.
Wzięli w nim udział uczniowie z czterech
szkół podstawowych – z Pobiedzisk,
Jerzykowa,
Węglewa oraz z Biskupic.
Poszczególne grupy teatralne
zaprezentowały bardzo ciekawe i
oryginalne świąteczne programy
artystyczne. Jury wyłoniło z każdej szkoły
trzy osoby, które nagrodzone zostały za
wyjątkową kreację artystyczną i
szczególne umiejętności aktorskie.
I tak, wśród nagrodzonych są:
Maja Szczepańska, Marianna Roszyk, Amelia
Stelmaszewska ze szkoły w Jerzykowie.
Nagrody wywalczyli też uczniowie szkoły z
Węglewa: Karolina Boulan, Emilia Cieśla i
Dawid Dembiński.
Uwagę jury zwrócili uczniowie ze szkoły w
Pobiedziskach:

Julia Krąkowska, Antoni Piotrowski, Hanna
Wróblewska. Nagrody powędrowały też do rąk
Aleksandra Łepskiego, Kacpra Grzegorczyka i
Martyny Mikołajczak – uczniów szkoły w
Biskupicach. Wyróżnienia otrzymali: Matylda
Strugarek, Bartosz Dembiński, Weronika
Kania, Aleksandra Ziętek, Nina Ziętek, Olga
Jóźwiak, Jan Frankowski.
Serdecznie dziękujemy sponsorom
tegorocznego przeglądu jasełek za ich
pomoc w organizacji przeglądu, członkom
jury za poświęcony czas, za cenne
spostrzeżenia, a szkołom za zgłoszenie się
do przeglądu.
Opr. na podst. Mirosława Nowak
Agnieszka Śliperska

Nigdy nie przestawaj
marzyć
„Nigdy nie przestawaj marzyć" to
główne motto, którym w swoich
wolontariackich działaniach kieruje
się Fundacja Mam Marzenie.
Jest to jedyna w Polsce organizacja
non- profit, czyli taka w której żaden
z jej pracowników nie pobiera
wynagrodzenia za swoją pracę. Misją
fundacji jest spełnianie marzeń dzieci
w wieku 3-18 lat, cierpiących
na choroby zagrażające ich życiu.
Przez swoją działalność pragnie ona
dostarczyć chorym dzieciom i ich
rodzinom niezapomnianych wrażeń,
które pozwolą choć na chwilę
zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich
życie radość, siłę do walki z chorobą
i nadzieję na przyszłość.

Zespół Szkół w Jerzykowie zaczął
współpracę z fundacją, jak to często bywa
przez przypadek - zachorował brat
jednego z gimnazjalistów. Pomoc w
sfinansowaniu jego wyjazdu do
EuroDisneylandu była pierwszym
sukcesem Szkolnego Koła Wolontariatu.
W ciągu następnych trzech lat udało się
nam jeszcze, dzięki otwartym sercom
społeczności szkolnej i lokalnej, spełnić
marzenia pięciu kolejnym chorym
dzieciom. Przez ostatnie trzy miesiące
wolontariusze naszego koła przygotowali
wiele drobnych świątecznych
upominków. Dochód z ich sprzedaży
zostanie przekazany na spełnienie
marzenia kolejnego małego, ciężko
chorego marzyciela.
W listopadzie ubiegłego roku, po raz
pierwszy przyłączyliśmy się do kolejnej
akcji fundacji, związanej z Dniem
Pluszowego Misia. Zebraliśmy 64 nowe
pluszaki, które zostały przekazane
pacjentom dwóch poznańskich szpitali
dziecięcych z oddziałami onkologicznymi.
Uśmiech na twarzach podopiecznych
Fundacji Mam Marzenie to najlepsza dla
nas wolontariuszy nagroda za
bezinteresowne godziny poświęcone
pracy na rzecz innych.
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu:
Hanna Kostecka

Zespół Szkół w Jerzykowie
tel. 61 815 24 09/ 815 24 10 w.29
www.zsjerzykowo.edupage.org
JERZYKOWO

Zespół Szkół w Biskupicach
tel. 61 815 21 11/ 815 21 12
www.szkola-biskupice.edu.pl
BISKUPICE

EDUKACJA

„Miłość jest najpiękniejszym darem,
jaki człowiek może przekazać
drugiemu człowiekowi”
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Zagubiliśmy drogę do Betlejem

EDUKACJA
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Dnia 26 stycznia uczniowie należący do koła teatralnego Kartoteka przy Zespole Szkół
w Pobiedziskach zaprezentowali w auli szkoły swój nowy spektakl Zagubiliśmy drogę
do Betlejem. Wykorzystując konwencję tradycyjnych jasełek młodzież próbowała
odpowiedzieć na pytania o kondycję współczesnego człowieka, jego otwartość na
drugiego człowieka i jego cierpienie.

POBIEDZISKA

Zespół Szkół w Pobiedziskach
Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 23
tel. 61 8177 142
www.pobiedziska.szkola.pl

Dlatego też opowieść o zwiastowaniu i
narodzinach Jezusa poprzedziły symboliczne
sceny ze Starego Testamentu, kuszenie
Adama i Ewy oraz wieża Babel. Całość
kończyła scena u Heroda, który nakazuje zabić
wszystkie noworodki i ucieczka Maryi z
Józefem.
W przedstawieniu wykorzystane zostały
również dwa filmy brytyjskiej organizacji
humanitarnej Save the Children, które

odnoszą się do tragedii dzieci z ogarniętej
wojną Syrii. Przedstawienie przygotowywane
było w ramach współpracy szkoły ze
środowiskiem lokalnym i wystawiane już
wcześniej w pobiedziskim Areszcie Śledczym.
Oprócz doskonałej gry aktorskiej, dużą uwagę
zwróciła także bogata scenografia i stroje w
kolorach bieli i czerni. W sumie w
przedstawieniu wzięło udział ok. 20
gimnazjalistów.

N.Bartlitz-Skibińska

Boże Narodzenie

w kolędach i wierszach

W piątek 13 stycznia br. odbył
się w Zespole Szkół w Pobiedziskach
Letnisku wieczór poetycki.
Nieformalna grupa teatralna
"Bez Nazwy" stworzyła urokliwy
wieczór wypełniony kolędą i poezją,
podczas którego na scenie wystąpili
uczniowie liceum, absolwenci,
nauczyciele, rodzice i przyjaciele
szkoły. Były też dzieci z III b, które
z ogromną pasją śpiewały kolędy.
Wielkie brawa za zaangażowanie i
odwagę. W naszej szkole mamy zwyczaj
organizowania spotkań noworocznych
przy muzyce i wierszach. W tym roku
pragnęłam pokazać polskie wigilie, te
radosne, wypełnione dziecięcą ufnością ,
ale także te bolesne, które dotknęły nasz
naród. Na scenie wystąpili: Agata Gajda,
Sara Sosnowska, Pola Zborowska, Filip
Jońca, Remigiusz Gawroński. Oprawa
muzyczna: Krystian Gawroński, Zuzanna
Jankowska, Lena Rurek, Agnieszka
Olejniczak, Agata Wójcik, Maria
Pilarczyk, Kazimierz Świrydowicz.
Wiersze interpretowali: Dominik Szal,
Agata Wójcik, Hanna Sosińska, Wiesława
Smalarz, Emilia Czajka, Barbara Urban,
Kinga Adamczak, Edyta Sosnowska, Jola
Kuczuro. Dźwięk : Wojtek Kromólski.
Serdecznie dziękuję twórcom wieczoru
poetyckiego "Boże Narodzenie w kolędach i
wierszach". Takie chwile na zawsze
zostają w pamięci.
Opr. na podst. oryginalnego tekstu
- Halina Czajka

LETNISKO

Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum i LO
Pobiedziska, ul.Gajowa 22
tel. 61 8153 445
www.letnisko.superszkolna.pl

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

Jasełka w Wesołych Skrzatach
Święta Bożego Narodzenia to wydarzenie, do którego przygotowujemy się niezwykle
starannie. Wyjątkowość tych chwil wyzwala niespotykane pokłady empatii,
serdeczności i miłości w każdym z nas. Boże Narodzenie niewątpliwie zajmuje
wyjątkowe miejsce w uczuciach każdego, a w sercach dzieci przeżywanie tychże dni to
wielkie wydarzenie.
Dzieci z przedszkola "Wesołe Skrzaty" w
Pobiedziskach zaprosiły na przygotowane
przez dwie grupy Jasełka. Kilkadziesiąt
minut naprawdę wyjątkowych chwil.
Przedstawienie przygotowane
perfekcyjnie, a stroje, choreografia,
oprawa muzyczna i role odgrywane przez
młodych aktorów zrobiły na widzach

niezwykłe wrażenie. Wielkie gratulacje i
podziękowania za tak wyśmienity występ.
Tekst i foto: Marcin Wojcieszak

PRZEDSZKOLE

Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
Pobiedziska, ul.Różana 4
tel. 61 8177 962
www.wesoleskrzaty.superszkolna.pl
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WYSTAWA FOTOGRAFII

BYŁO, MINĘŁO...
20 stycznia w Bibliotece w Pobiedziskach, a
28 stycznia w Zespole Szkół w Jerzykowie
zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy
na Rodzinne Kolędowanie ze Swarzędzką
Orkiestrą Flażoletową. Koncerty były
wspaniałą okazją do kultywowania pięknej
polskiej tradycji wspólnego kolędowania,
oraz do spotkania z utalentowanymi
pasjonatami muzyki.

Podróż po świecie - 30 stycznia br. w
Oddziale dla dzieci w Pobiedziskach odbyło
się spotkanie z Rafałem Jerzakiem,
podróżnikiem, reżyserem, scenarzystą,
operatorem filmowym, który w niezwykle
barwny sposób przybliżył dzieciom
poznane kraje świata.

w dniach od 15 lutego do 30 marca br. w
filii bibliotecznej w Biskupicach gościć
będzie wystawa fotografii Inglot-Żołnierz
Wyklęty Kamila Figasa, zdobywcy II
nagrody w konkursie fotograficznym
"Moja Wielkopolska", organizowanym
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Zapraszamy do oglądania.
„ZACZYTANI”
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Uwielbiasz
czytać? Rozejrzyj się dookoła i poszukaj
"zaczytanych". Znajdziesz ich wszędzie: na
ulicy czy na przystanku autobusowym, w
domu, parku, kawiarni, pociągu, szkole,
pracy, na łonie przyrody… Zrób czytającym
ciekawe zdjęcie i przyślij do naszej Biblioteki.
Konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia
2017 roku i jest skierowany do wszystkich
mieszkańców Gminy Pobiedziska. Celem
konkursu jest promocja czytelnictwa,
rozwój kreatywności, umiejętności
fotograficznych oraz ukazanie "stanu
zaczytania" jako interesującego tematu
do sfotografowania.
Zdjęcie, które ma uwiecznić w obiektywie
ciekawe, śmieszne, wyjątkowe chwile z
książką i sytuacje, w których czytamy,
należy przesłać w wersji elektronicznej na
adres: pobiedziska@bppob.pl do 30
kwietnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie
nagród nastąpi w maju br. w "Tygodniu
bibliotek".
Więcej informacji i szczegółowy
regulamin Konkursu na stronie Biblioteki,
profilu FB lub pod nr tel. 61 8177-146.

WYCIECZKA

BIBLIOTEKARZ POLECA:

Harda
- Elżbieta Cherezińska

Ukryte terapie część 2
- Jerzy Zięba

Lampiony
- Katarzyna Bonda

W kraju Polan
- Zofia Stanecka

Harda to opowieść o
kobiecie niezwykłej.
Jej losy nierozerwalnie
wplatają się nie tylko w
dzieje Polski, ale i Szwecji,
Danii, Norwegii i Anglii.
Tytułowa bohaterka to
córka władcy, który przyjął
chrzest i siostra
B.Chrobrego-Świętosława.
W książce spotkamy
wielkie namiętności, walkę
o tron, krwawe bitwy i
inne zniewalające historie,
które długo zostaną w
myślach czytelnika.

Pierwsza część Ukrytych
terapii stała się
bestsellerem i osiągnęła
milionowy nakład. Część 2
książki przedstawia
kolejne naturalne metody
leczenia i zapobiegania
chorobom przewlekłym i
nowotworom. Ujawnia też
wiele skrywanych faktów
w medycynie, co
powoduje duże
zainteresowanie
publikacją ze strony
społeczeństwa i wielu
lekarzy.

Hipnotyzująca Łódź,
tajemnicze miasto, które
nikomu, kto choć raz się w
nim znalazł, nie da już o
sobie zapomnieć.
Trzecia z serii czterech
książek o utalentowanej
profilerce Saszy Załuskiej.
Kolejne portrety
psychologiczne
zbrodniarzy, krok po kroku
prowadzą do odkrycia
mrocznej tajemnicy z
własnej przeszłości. Po raz
kolejny autorka w
"mistrzowskiej formie".

Polecamy serię książeczek
dla dzieci pt. Czytam
sobie, wspierających
naukę czytania. Seria
podzielona jest na trzy
poziomy trudności.
Świetne, wciągające
historie, duża czcionka i
fascynujące ilustracje.
W części W kraju Polan
młodzi czytelnicy
przeniosą się w
średniowieczny świat, w
którym rządził Mieszko.

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZOWYPOCZYNKOWA NAD MORZE,
ROWY - OŚRODEK APATOR,
2 - 10 września 2017 - 9 dni
- zakwaterowanie w domkach lub
pawilonie - pokoje i domki z łazienkami,
wyżywienie (3 posiłki dziennie) w
Ośrodku APATOR w Rowach (nowość ośrodek ma bezpośrednie zejście do
morza), dojazd autokarem na trasie
Pobiedziska - Rowy - Pobiedziska oraz
przejazd na wycieczki w trakcie pobytu i
ubezpieczenie. Ponadto w programie:
Borne Sulinowo - objazd miasta-widma
po bazie wojsk radzieckich , Park
Zdrojowy w Połczynie, Ustka, Kluki,
Słupsk. Rejs statkiem.
Zapisy w bibliotekach w Pobiedziskach,
Letnisku i Biskupicach do 15 marca br. lub
do wyczerpania miejsc.
Informacje telefoniczne 666 848 607 ,
61 8177-146.

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

62-010 Pobiedziska
ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 146
www.bppob.pl

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
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DZIEŃ SENIORA
W GOŁUNIU
W niedziele 22 stycznia br.
w świetlicy wiejskiej w Gołuniu odbył
się koncert w wykonaniu chóru
MELODIA z Pobiedziskiego Ośrodka
Kultury.
Koncert został zorganizowany z okazji
"Dnia Seniora". Chóru Melodia pod
dyrekcją Stanisława Horbika wystąpił z
repertuarem, który zachęcał obecnych:
seniorki i seniorów do wspólnego
śpiewania. Nie zabrakło również 100 lat
dla jubilata obchodzącego w tym dniu
81 urodziny.
Koncert w Gołuniu to jedno z wydarzeń
kulturalnych rozpoczynających
tegoroczny cykl imprez w sołectwach
naszej gminy pod wspólną nazwą
"KULTURA NA WSI". Będą to
propozycje realizowane przez Ośrodek
Kultury z własnych funduszy jak
również z funduszy sołeckich.

JUBILEUSZ 45-LECIA
ZESPOŁU „WIWATY”
Działający w POK Zespół Pieśni
i Tańca "Wiwaty" w grudniu
świętował jubileusz 45-lecia
działalności artystycznej. Koncert
galowy odbywał się pod Patronatem
dr Doroty Nowackiej Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska.

www.pobiedziska.pl

Z kulturą w Gminie
ORSZAK TRZECH KRÓLI
Po raz piąty Pobiedziska przyłączyły się do
ogólnopolskiej akcji ORSZAK TRZECH
KRÓLI. Mieszkańcy pod przewodnictwem
Zespołu Pieśni i Tańca WIWATY z
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury przeszli ze
śpiewem ulicami naszego miasta z kościoła
Św. Ducha na pobiedziski Rynek.
Uczestnicy orszaku wspólnie zaśpiewali

kilka kolęd, mimo mrozu atmosfera była
naprawdę gorąca. Organizatorami
tegorocznego Orszaku byli: Pobiedziski
Ośrodek Kultury, Fundacja "Scena
Pobiedziska" oraz Bractwo Matki Bożej
Łaskawej Pani Pobiedzisk, a koordynator
Andrzej Horbik.

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

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
W okresie świąteczno-noworocznym w
kościołach naszej gminy z repertuarem
kolędowym występowały Chór "Melodia"
oraz Studio Piosenki. Zespoły zostały
serdecznie przyjęte w kościele św.
Katarzyny w Węglewie oraz kościele Matki

Boskiej N. P w Jerzykowie. Zespoły
kolędowały również w świetlicach
wiejskich w Stęszewku, Latalicach i
Gołuniu. Serdecznie dziękujemy za
zaproszenia i serdeczną atmosferę.

W dwugodzinnym koncercie młodzież
zaprezentowała folklor wielkopolski ,
rzeszowski, z Beskidu Śląskiego, tańce
narodowe oraz na finał zwyczaj
kolędowania w Krakowskim widowisko "Draby". Kapela ponadto
zaprezentowała miejski folklor lwowski
oraz dawne instrumenty ludowe: dudy
wlkp., kozła weselnego i heligonkę. 60
osobową grupę pobiedziskich artystów
licznie zebrana publiczność nagrodziła
gromkimi brawami.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
25 stycznia br. młodzież i dzieci
z Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty"
zaprosiły babcie i dziadków
do Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.
Najmłodsze pociechy zaśpiewały
kolędy i pastorałki.
Następnie zaprezentowały widowisko
"Chodzenie z królem", tańce i zabawy
wielkopolskie
oraz śląskie. Koncert
zakończył występ grupy dorosłej, która
zaprezentowała suitę łowicką.
Natomiast 27 stycznia br. z okazji 70 lecia Przedszkola "Wesołe Skrzaty" dla
seniorów z naszej gminy odbył się
niezwykły koncert "Dzień Babci i
Dziadka" w wykonaniu przedszkolaków.

....................................................................................................................................................
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Pobiedziskiego Ośrodka Kultury
DZIEŃ KOBIET Z KABARETEM
ŚWIERSZCZYCHRZĄSZCZ
- 2 marca 2017r. godz. 19.00 na kabaret
Świerszczychrząszcz -inteligentne
skecze, z drugim dnem, z trzecim
zakończeniem, z dobrą muzyką, z
synchronicznym ruchem i z puentą,
wielokrotnie nagradzani na przeglądach
kabaretów.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w biurze
Ośrodka Kultury.

GALA PRZYJACIÓŁ KULTURY
Doroczna Gala Przyjaciół Kultury to szczególny dzień w którym składamy
podziękowania osobom oraz firmom wspierających wydarzenia kulturalne. W tym
roku były 33 nominacje do tytułu "Przyjaciel Kultury za rok 2016".
Władze naszego miasta i gminy
podziękowały sponsorom za okazaną
hojność i wspieranie wydarzeń
kulturalnych.
Po części oficjalnej odbył się Koncert
Karnawałowy w wykonaniu Solistów
Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej.
Tytuł "PRZYJACIEL KULTURY 2016"
otrzymali:
Bożena Szydłowska Posłance na Sejm RP,
Kruszgeo - Wielkopolskie Kopalnie
Sp. z o. o., Pobiedzisko-Gośliński Bank
Spółdzielczy w Pobiedziskach, Okręgowa
Stacja Kontroli-Pojazdów- Henryk Rosiak,
Bank Zachodni WBK S.A., PZU S.A. Oddział
w Poznaniu, SKOK Poznaniak, Hotel
Restauracja "Alexandra", PDB
UBEZPIECZENIA, ZRUG, AQVILA Gabinet
Weterynaryjny - Robert Nowak,

Hotel Restauracja "Bachus", Cukiernia A.J.
Grzeczka, Piekarnia Kazimierz Dynaryński
Pobiedziska, BUD-WENT-Mieczysław
Filipiak, P. Barbara Kühn "ROLCHEM",
Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma,
Piekarnia Cukiernia ZAGRODNICZA, Jacek
Biniszkiewicz Instalatorstwo Wod-Kan Co
iGaz, Arkadiusz Szczepański S.H.
Szczepańscy, Jarosław Balcerek, Andrzej
Gruszczyński, Andrzej Bystry Zakłady
Mięsne BYSTRY, Bulan Cedric ROLCHAMP
Sp. z o. o., P. D. Podsada PZU S.A. Agencja
Ubezpieczeniowa, EKO J.W.M. ADAMCZAK
S.C., LTP Agro Pobiedziska, AXIS GROUP
Sp. z o. o., Ireneusz Mikołajczak, Marek
Bąkowski, Mariusz Gryczyński, Dariusz
Pauter i Łukasz Wojdanowicz.

WIGILIJNE SPOTKANIE SENIORÓW

Spektakl pt. "OŻENEK" Mikołaja Gogola
- sobota 4 lutego 2017r godz. 19.00 sala
widowiskowa P O K. Bilety w cenie 10 zł.
DZIEŃ KOBIET W LATALICACH
- 10 marca 2017r. godz. 19.00 w świetlicy
wiejskiej w Latalicach odbędzie się
Koncert Pobiedziskiej Orkiestry Dętej z
okazji Dnia Kobiet
Wstęp wolny!!!
"MAMY CZAS" -SPOTKANIE DLA PAŃ
Z OKAZJI DNIA KOBIET
- 11 marca 2017r. godz. 18.00 Zajazd
Rzepicha - nietuzinkowe spotkanie dla
pań z Sołectwa Borowo Młyn.
Dzień Kobiet z Orkiestrą
- 14 marca 2017r. godz. 19.00 "Koncert dla
Kobiet Pobiedziskiej" Orkiestry Dętej w
auli Zespołu Szkół Pobiedziska-Letnisko.
GALA PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA
- 31 marca 2017r. godz. 18.00 w P O K
odbędzie się Gala Przyjaciół Przedszkola
oraz otwarcie wystawy z okazji 70-lecia
istnienia Przedszkola "Wesołe Skrzaty".
Podczas gali wystąpią absolwenci
przedszkola min. zespół Wiwaty, Studio
Piosenki, Pobiedziska Akademia Gitary i
inni.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zorganizował wigilijne spotkanie dla
seniorów. Przy bogato zastawionych stołach zasiadło do symbolicznej wieczerzy
ponad 80 pobiedziskich seniorów.
Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach,
seniorzy przy barszczu oraz pierogach
prowadzili gorące rozmowy. Nie zabrakło
tez artystycznych występów z
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.

Wśród gości byli m.in.: Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka oraz
St. sierż. Sławomir Koperski z Komisariatu
Policji w Pobiedziskach.

POBIEDZISKI
OŚRODEK KULTURY

KULTURA

ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 227
www.ok-pobiedziska.pl

POK / OPS

ZAPOWIEDZI
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BOROWO MŁYN TEAM
11.11.2016 Poznański Bieg Niepodległości
dystans 10km,
13.11.2016 Bieg Charytatywny dla
Pogorzelców - Bieg organizowany przez
sołectwo Borowo Młyn oraz OSiR, mający
na celu zbiórkę funduszy na odbudowę
Zielonego domku,
20.11.2016 BIEG S5 obwodnicą Gniezna 10km - Jedyny taki bieg po drodze
ekspresowej, przed oddaniem odcinka S5
do ruchu,
10.12.2016 Bieg Charytatywny dla Nicoli
w Wierzonce - Celem biegu była zbiórka
pieniędzy na wsparcie leczenia i
rekonwalescencji chorej na nowotwór
Nicoli Wala,
18.12.2016 Bieg charytatywny dla Oli
Łuczak - Celem biegu była zbiórka
pieniędzy na wsparcie leczenia i
rekonwalescencji chorej na nowotwór
dziewczynki.
Do naszych szeregów dołączyła Inga
Kruger oraz Dariusz Stokowski.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DLA WOŚP

Świąteczne spotkanie
Stowarzyszenia „Dla Ciebie”
Sala widowiskowa Pobiedziskiego Ośrodka Kultury wypełniona była do ostatniego miejsca
podczas Świątecznego spotkania Stowarzyszenia "Dla Ciebie" oraz wszystkich jego
przyjaciół. Wśród gości byli m.in.: Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt
Jeżewski, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka, Radni Rady Miejskiej
oraz sponsorzy.

Przygotowany na tą uroczystość przez
podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej spektakl, wprawił niemal
każdego z gości w niemałe osłupienie.
Przekaz jaki płynął ze sceny,
zaangażowanie aktorów i ich wzruszające
role na długo pozostaną w pamięci. Tym
bardziej, że w tym świątecznym czasie
dokładnie trafiły w istotę otaczającego nas
świata, jego problemów i nadziei. Po
spektaklu życzenia, zabawa, prezenty od
Gwiazdora, wspólne zdjęcia. Słowem
rodzinnie, przyjemnie i uroczyście.
Wyjątkowy spektakl uczestnicy WTZ wraz
z twórczynią spektaklu Grażyną
Wydrowską zaprezentowali członkom
Klubu Seniora w Pobiedziskach oraz
uczniom, nauczycielom w Zespole Szkół w
Pobiedziskach Letnisku. Widowisko
teatralne zostało przyjęte z wielką uwagą,
a ukryte przesłanie odpowiednio odebrane,
wzruszeni widzowie z łzami w oczach
dziękowali niepełnosprawnym artystom.
Tekst i foto: Marcin Wojcieszak

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

III Towarzyskie Wybieganie Karpia
W sobotę 14 stycznia 2017 w Zespole Szkół
w Pobiedziskach rozegrany został Turniej
Charytatywny dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Trzecia edycja
wydarzenia zgromadziła na hali sportowej
8 drużyn: Gmina Czerwonak, OSP
Pobiedziska, Policja Pobiedziska, Dream
Team Koziegłowy, UMiG Pobiedziska,
Koziołek Poznań, ZS Pobiedziska, OSP
Biskupice. Turniej zwyciężyła drużyna
Dream Team Koziegłowy, II miejsce
Koziołek Poznań, III miejsce Gmina
Czerwonak.
Kilkugodzinna rozrywka i w miarę upływu
czasu zapełniająca się kolejnymi datkami
puszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy to efekt, na który liczyli
organizatorzy wydarzenia.
Poza tym wspaniała zabawa - jak dało się
słyszeć z wielu ust.
Organizatorom ZS w Pobiedziskach i
Komisariatowi Policji gratulujemy
pomysłu i organizacji. Do zobaczenia za
rok.
Marcin Wojcieszak

To był orszak godny Bożonarodzeniowych wędrówek do stajenki. W drugi dzień Świąt,
Pobiedziska Running Team i Goście, spotkali się na tradycyjnym Wybieganiu Karpia.

Grupa ponad 50 biegaczy, w różnym
tempie pokonała trzy różnej długości
trasy, celebrując Boże Narodzenie,
radując się wspólnie spędzonym czasem,
a tym samym gubiąc w okolicznościach
Pobiedziskiej przyrody nadmiar
świątecznych rarytasów. Najgorzej
wyszedł na tym karp - bo nie dość, że
usmażony, to jeszcze przymuszony do

biegania. Wspólną aktywność
zakończyliśmy na Rynku, tradycyjnym
zdjęciem i życzeniami. Dziękujemy
Wszystkim za uczestnictwo, niech spełnią
się Wszystkim marzenia, plany i cele.
I tradycyjnie - do zobaczenia na biegowych
ścieżkach!
Tekst i foto: Pobiedziska Running Team
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REORGANIZACJA
w Skansenie Miniatur
Gmina Pobiedziska przy udziale
pozyskanych środków unijnych
zamierza w 2017 roku rozpocząć
modernizację Skansenu Miniatur Szlaku
Piastowskiego w Pobiedziskach.

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. odbył się II Bieg Agrobex Piastowska Piątka. Na starcie
zawodów stanęło 161 biegaczy oraz 6 zawodników nordic walking. Wyznaczoną trasę obejmującą dwie pętle wokół Łowiska Pstrąg - najszybciej pokonał Patryk
Łukaszewski z Gniezna, z czasem netto 16:28 .
Drugie miejsce w kategorii open mężczyzn
zajął Roman Kłosowski (17:42), trzecie
Mateusz Jaśniewicz (18:14). Najszybszą
kobietą na trasie była mieszkanka PobiedziskPatrycja Talar, która ukończyła bieg z czasem
20:05. Kolejne miejsca na podium wśród pań
zajęły Monika Brzozowska (20:20) oraz
Dorota Przybylak (21:33). W klasyfikacji
nordic walking najszybszy okazał się Dariusz

Łagowski (35:29). Dodatkowo wyróżniono
najszybszych mieszkańców Gminy
Pobiedziska, którzy wystartowali w
zawodach, czyli wspomnianą już Patrycję
Talar oraz Jakuba Koperskiego. Wszyscy
uczestnicy biegu oraz zgromadzeni kibice
mieli okazję zwiedzić Skansen Miniatur
Szlaku Piastowskiego oraz Gród Pobiedziska.

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

Zdrowy Dzień Babci i Dziadka

Z okazji dnia babci i dziadka w dniu 24 stycznia 2017 OSiR zorganizował z myślą o
seniorach, podobnie jak przed rokiem, zajęcia rehabilitacyjno-gimnastyczne.
Trening prowadziła doświadczona fizjoterapeutka dr Magdalena Goliwąs z Katedry
Fizjoterapii AWF w Poznaniu. Uczestnicy zajęć mogli także uzyskać porady
indywidualne, poznać sposoby autorehabilitacji oraz poprawy sprawności ruchowej.

Planowane zmiany w funkcjonowaniu
obiektu rozpoczęły się od zmiany
administratora Skansenu. Z początkiem
roku zarządzanie Skansenem Miniatur
powierzono Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
którego jednym z podstawowych zadań są
działania w celu rozwoju turystyki na
terenie gminy Pobiedziska.
UWAGA - z powodu reorganizacji Skansen
jest zamknięty i zostanie otwarty 1 marca
2017r.
Godziny otwarcia:
LATEM (1 kwietnia - 31 października)
w godzinach 9:00 - 18:00
ZIMĄ (2 listopada - 31 marca)
w godzinach 9:00 - 16:00

Ceny biletów Normalny Ulgowy
wejście
indywidualne

7,00 zł

6,00 zł

wejście grupowe
dla osób dorosłych
/grupa powyżej
10 osób/

6,00 zł

wejście dla grup
szkolnych
/grupa powyżej
10 osób, opiekunowie
- wstęp wolny/

5,00 zł

UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI
ZAPŁATY KARTĄ PŁATNICZĄ, przepraszamy!

Nowe dane kontaktowe:
tel. 579 665 665
e-mail.: osir@osir.pobiedziska.pl
Zapraszamy do rezerwacji wycieczek

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

Pobiedziska widoczne
na Szlaku Piastowskim

Nowe turystyczne oznakowanie drogowe zdobi od kilku tygodni wjazdy do Pobiedzisk
na drodze nr 5 oraz wskazuje kierunek na atrakcje turystyczne Szlaku Piastowskiego
(Skansen Miniatur i Gród Pobiedziska). Znaki ustawiono w skutek realizowanego
przez Wielkopolską Organizację Turystyczną projektu, którego jednym z partnerów
jest Gmina Pobiedziska.
Kompletne oznakowanie obejmuje w sumie 70
turystycznych znaków drogowych E22a, E22b
i E22c. Zrealizowano już oznakowania
drogowe wzdłuż Szlaku Piastowskiego na
odcinku zachód - wschód, czyli na trasie
Lubin - Poznań - Pobiedziska - Gniezno Trzemeszno. Już wkrótce powinny ruszyć
prace nad odcinkiem północ - południe,
obejmującym trasę z Wągrowca do Kalisza.

Całość oznakowania wykonano przy
zachowaniu najnowszych standardów jakości,
a wszystkie obiekty objęte są dziesięcioletnią
gwarancją wykonawcy.
W ramach kolejnego etapu dofinansowanego z
unijnych środków projektu modernizacji
Szlaku Piastowskiego przebudowany zostanie
niebawem Skansen Miniatur w Pobiedziskach.

OSIR

II Bieg Agrobex Piastowska Piątka
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Ferie z OSiR
Turniej w siatkówkę i piłkę nożną oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, a także
półkolonie z bogatym w atrakcje programem zorganizował na tegoroczne ferie
zimowe Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.

www.pobiedziska.pl

W pierwszym tygodniu ferii dzieci
codziennie mogły uczestniczyć w zajęciach
zorganizowanych w hali sportowej Zespołu
Szkół w Pobiedziskach, gdzie w
poniedziałek, wtorek i środę w podziale na
grupy gimnazjalistów i uczniów szkół
podstawowych odbywały się zajęcia
sportowo-rekreacyjne z elementami
siatkówki, koszykówki oraz wspinaczki na
ściance. W czwartek gimnazjaliści mogli
rywalizować w turnieju piłki nożnej
halowej a w piątek odbył się turniej
siatkówki dla gimnazjalistów i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Dla 60 uczniów szkół podstawowych
zorganizowane zostały dwa tygodniowe
turnusy półkolonii. Poza codziennymi
grami terenowymi i zabawami w grupie,
przygotowano też wyjazd na ściankę
wspinaczkową do Gniezna, naukę
pierwszej pomocy, zajęcia szkółki
tenisowej Pobiedziskiego Klubu
Tenisowego oraz wyjazd do Jump Areny do
Poznania. Koszt uczestnictwa dziecka w
półkolonii z pełnym wyżywieniem wynosił
130zł.

SPORT

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W POBIEDZISKACH
ul.Różana 4a
tel. stadion: 501 379 815
tel. hala: 798 514 013
www.osir.pobiedziska.pl

Zostaw 1% w Pobiedziskach
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego dla
organizacji działających na terenie gminy Pobiedziska.
Do otrzymywania 1% podatku dochodowego są uprawnione
organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE
W GMINIE POBIEDZISKA:
KRS 0000132851 - Stowarzyszenie DLA CIEBIE
KRS 0000016288 - Pobiedziski Klub Tenisowy,
KRS 0000369245 - ZALEW Uczniowski Klub Sportowy,
KRS 0000270261 - Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty
KRS 0000116212- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- jako cel szczegółowy wpisz nazwę i adres wybranej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy:
- OSP Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 18, 62-010 Pobiedziska
- OSP Biskupice, ul. Główna 39, 62-007 Biskupice
- OSP Węglewo, 62-010 Pobiedziska
- OSP Kociałkowa Górka, 62-010 Pobiedziska.

