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Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się Świąt
życzymy wszystkim Mieszkańcom oraz przybyłym Gościom
pięknych Świąt Wielkanocnych - obfitujących w rodzinne spotkania,
pozytywne emocje i wiosenną radość!
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.

http://www.youtube/GminaPobiedziska
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Umowa na budowę nowego pomostu podpisana
Rok 2017 jest czasem realizacji wielu zadań - od budowy węzłów przesiadkowych, przez budowę kąpieliska nad Jeziorem
Biezdruchowo czy kontynuację rewitalizacji Pobiedzisk poprzez przebudowę ul. Jagiełły i ul. Kościuszki.
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska oraz
Navimor Invest podpisali 9 marca 2017
umowę na budowę zespołu pomostów nad
jeziorem Biezdruchowo.
W ramach przedsięwzięcia wybudowany
zostanie kompleks stałych pomostów
rekreacyjnych z wygrodzonym basenem i
kąpieliskiem, a także zlokalizowane
zostaną 4 altanki, 2 rampy wejściowe
dostosowane dla osób niepełnosprawnych
oraz wieża ratownika.
Już 16 marca br. plaża nad jeziorem
Biezdruchowo, jak i przyległy teren został
przekazany jako plac budowy firmie
Nawimor Invest. Prace zostaną rozpoczęte
już w najbliższych dniach. Termin
realizacji projektu i jego ukończenia mija w
czerwcu br. W związku z tym, podczas
obchodów Dni Pobiedzisk nowy zespół
pomostów nad jeziorem Biezdruchowo
zostanie oficjalnie oddany do użytku
mieszkańcom. Wykonawca Nawimor
Invest z Gdańska będzie również wspólnie
z nami świętował ten ważny dzień.
Już teraz można zobaczyć, jak za jakiś czas

będzie wyglądało kąpielisko, pomost i
infrastruktura nad jeziorem Biezdruchowo.
Prezentujemy Państwu wizualizacje
projektów:

http://www.pobiedziska.pl/zmiany-nadjeziorem-biezdruchowo/
Marcin Wojcieszak

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

Trwają prace przy budowie wiaduktu kolejowego
Jest to pierwszy etap budowy obwodnicy Pobiedzisk, której termin zakończenia planowany jest do końca maja 2017 roku.
Wykonywany wiadukt stanowi integralną część zadania inwestycyjnego pt.: Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią
nr 353 Poznań - Skandawa. Dotychczas wykonano roboty ziemne w ilości 2700 m 3, wbudowano 100 ton stali oraz 500 m3 betonu.
Wiadukt składa się z dwóch zasadniczych
elementów: żelbetowej konstrukcji nośnej
oraz żelbetowych skrzydeł. Obiekt będzie
funkcjonował jako element infrastruktury,
umożliwiający prowadzenie w sposób
bezkolizyjny ruchu drogowego,
odbywającego się pomiędzy ulicą
Poznańską i Fabryczną oraz kolejowego w
ciągu linii kolejowej nr 353.
Na obecnym etapie prace realizowane
przez Wykonawcę firmę Strabag Sp. z o.o.
zgodne są z założeniami harmonogramu
robót. Dotychczas wykonano: tymczasowe
ściany szczelne umożliwiające wykonanie
wykopu pod posadowienie obiektu,
tymczasową konstrukcję stalową
umożliwiającą ruch kolejowy po jednym
torze. Zrobiono podłoże z betonu o
grubości 0,5 m, na nim wykonano
zbrojenie i zabetonowano rygiel dolny
ramy. Kolejnym etapem było zbrojenie

wraz z deskowaniem ścian obiektu do
wysokości skosów rygla górnego oraz
czterech żelbetowych skrzydeł. Elementy

te zostały zabetonowane. W chwili obecnej
wykonywane jest zbrojenie rygla górnego
konstrukcji obiektu.
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Umowa
na realizację
projektu
w ramach ZIT

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka podpisała 23 marca 2017
umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. na
wykonanie budowy parkingów w ramach
Budowy Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym
w Pobiedziskach. Oznacza to rozpoczęcie
prac przy kolejnej budowie w gminie
Pobiedziska dofinansowanej w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych ( ZIT).
Firma Strabag Sp. z o.o. opracuje
dokumentację techniczną, prowadzić
będzie nadzór inwestorski i realizować
roboty budowlane w formule zaprojektuj i
wybuduj.Działania te utworzą
infrastrukturę komunikacyjną
umożliwiającą integracje transportu
autobusowego, samochodowego,
rowerowego i pieszego z transportem
kolejowym. Zakończenie budowy
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
przy Dworcu Kolejowym w Pobiedziskach
jest planowane do końca grudnia br., a jej
koszt będzie wynosił 6 533 433,85 zł.
Więcej szczegółów o realizowanej inwestycji
na stronie internetowej pobiedziska.pl

Przebudowa ulic
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Infrakom Roboty Drogowo-Mostowe" realizuje: przebudowę ul. Jagiełły
(od ul. K.Odnowiciela do ul. Powstańców Wielkopolskich) i ul. Kościuszki (do płyty Rynku) w Pobiedziskach.
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".
Z końcem marca kolejnym etapem prac
jest zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy

Władysława Jagiełły od ul. Kazimierza
Odnowiciela oraz ul. Tadeusza Kościuszki
do Rynku miasta. Prosimy zwracać uwagę
na oznakowanie dróg i stosować się do
wyznaczonych objazdów.

INFORMACJE UMiG
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ROZBIÓRKA
NIERUCHOMOŚCI
PRZY RYNKU
Dobiegła końca historia
nieruchomości uszkodzonej przez
pożar położonej przy Rynek 6 w
Pobiedziskach. Gmina Pobiedziska
po zbyciu swoich udziałów w
nieruchomości 7 grudnia 2016
przestała być w jakiejkolwiek
części współwłaścicielem tego
obiektu. Jest on w 100% w
prywatnych rękach i to obecny
właściciel dokonał jego rozbiórki
na podstawie decyzji Powiatowego
Inspektora Budowlanego.

..............................................................................................................
SOŁTYSI
W URZĘDZIE
Spotkanie sołtysów gminy
Pobiedziska tym razem - 14 marca
2017- miało trochę inny charakter.
Z okazji Dnia Sołtysa na samym
początku Zastępca Burmistrza
Pobiedzisk Zbigniew Zastrożny
powitał wszystkich sołtysów i
życzył im wytrwałości oraz
sukcesów w ich codziennej,
trudnej pracy. Dodatkowo, by
umilić ten dzień, każdy z sołtysów
otrzymał torbę na dokumenty.

NAJMŁODSI
U BURMISTRZA
Dzieci z Przedszkola w
Pomarzanowicach odwiedziły
siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach. Miłych gości
przywitał i zaprosił do siebie
Zbigniew Zastrożny. Wielu było
chętnych, by choć na chwilę
zasiąść w fotelu burmistrza. Dzieci
po całym urzędzie oprowadziła i
opowiedziała o pracy Felicja
Tokarska. Na koniec drobny
upominek i "coś" słodkiego trafiło
do każdego z przemiłych gości.
Być może wśród nich rośnie już
następca na fotel burmistrza?
Marcin Wojcieszak

..............................................................................................................
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Ponad 100 sołtysów z powiatu poznańskiego wzięło udział w piątkowych uroczystościach zorganizowanych w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu z okazji ich święta. Jak wszyscy zgodnie podkreślali, funkcję tę traktują jako swoistą służbę. A swój
dom postrzegają przez pryzmat każdego mieszkańca wsi. Ich rola już dawno przestała sprowadzać się do roli
administratora. Dziś muszą godzić różne interesy społeczności lokalnych, która w ich codziennej działalności stawia coraz
wyżej poprzeczkę.

- Dziś jesteście liderami lokalnych
społeczności. Macie największą wiedzę o
mieszkańcach. Jak nikt inny znacie ich
problemy, dzielcie się z nimi radościami,
wspólnie staracie się wychodzić z
najróżniejszymi inicjatywami. Wywieracie
wpływ na jakość życia w waszych
sołectwach. Jesteście również doskonałym
przykładem tego, jak wiele można osiągnąć,
mając energię, wiedzę, interesujące
pomysły oraz wsparcie lokalnej
społeczności. Przede wszystkim jednak
tworzycie dobry klimat dla swych
miejscowości, co dziś jest niezwykle ważne i
potrzebne - mówił podczas uroczystości
Tomasz Łubiński, wicestarosta powiatu
poznańskiego.
Obecnie o interesy mieszkańców w
naszym powiecie dba 96 sołtysek i 146
sołtysów.
Gminę Pobiedziska na spotkaniu
reprezentowali: Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka
oraz sołtysi Zenona Szymkowiak Kołata, Barbara Widelicka-Borowo
Młyn, Andrzej GruszczyńskiJerzykowo, Franciszek KosickiBiskupice, Włodzimierz Walter-Polska
Wieś, Marcin Bartz-Główna, Adam
Stołowski-Bociniec.
Opracowano na podst. informacji
przesłanej przez:
Katarzyna Wozińska-Gracz
Foto: Marcin Wojcieszak

I Rozwijalnia Kobiet
Kilkadziesiąt Pań uczestniczyło w zorganizowanej po raz pierwszy w Pobiedziskach "Rozwijalni Kobiet". Spotkanie
zainicjowała grupa Pań, która od kilku miesięcy bardzo aktywnie włączyła się w lokalne działania.
Pod może tajemniczym skrótem - ISKA
- działają i sprawiają, że kobiety w
gminie Pobiedziska mogą wspólnie
bardzo wiele osiągnąć. Na swoim koncie
ISKA (Inicjatywa Społeczna Kobiet
Aktywnych) ma już zorganizowany z
wielkim rozmachem i powodzeniem
Babski Targ. Tym razem Rozwijalnia
Kobiet w Bibliotece Publicznej w
Pobiedziskach to strzał w dziesiątkę,
bowiem takich spotkań i wiedzy z nich
płynącej nigdy za wiele. Pełna sala
uczestniczek szkolenia, a zajęcia
prowadziły:Agnieszka Byczyńskacoach, trener, Trener Rozwoju
Osobistego oraz Katarzyna Ziomek stylistka marki TOP SECRET, personal
shopper, licencjonowana style coach.
Marcin Wojcieszak

WYDARZENIA
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Srebrne Gody
W 2016 roku 77 par zamieszkałych na terenie Gminy Pobiedziska obchodziły jubileusz
25-lecia pożycia małżeńskiego. Tradycyjnie Urząd Stanu Cywilnego zorganizował dla
nich bal w Pobiedziskim Ośrodku Kultury. Na sali widowiskowej bawiło się 17
jubileuszowych par małżeńskich, które przyjęły zaproszenie.

Uroczystość rozpoczęła kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego E. Bulerska, która
podkreśliła doniosłość jubileuszu.
Burmistrz Dorota Nowacka,
przewodnicząca Rady Miejskiej Renata
Jończyk oraz jej zastępca Janusz
Mikołajczak wręczyli jubilatom
pamiątkowe listy gratulacyjne oraz flagi z
herbem Pobiedzisk. Część oficjalna to
jeszcze toasty, życzenia i wspólne zdjęcia.
Po niej zaproszeni goście przy piosenkach i
tańcach we lwowskich klimatach

prezentowanych przez Zespół Pieśni i
Tańca "Wiwaty" rozpoczęli wspólną
zabawę. Zorganizowano konkurs tańca,
podczas którego specjalnie powołane jury
nagrodziło trzy najlepiej tańczące pary
małżeńskie.
foto : T.Chmielewski
Szanowni Państwo! Pamiątkowe fotografie z
władzami gminy można odbierać w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Pobiedziskach. Fotografię z
imprezy można zamawiać w Zakładzie
Fotograficznym w Pobiedziskach, ul. Rynek 7.

Od Wisły do Loary
Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk zorganizowało dnia 3 marca 2017 r. w Zespole
Szkół w Pobiedziskach spotkanie z żeglarzem, szkutnikiem i armatorem Wacławem
Witkowskim uczestnikiem rejsu "od Wisły do Loary".

Wacław Witkowski podzielił się z
uczestnikami spotkania wrażeniami z
rejsu szkutą "Wandą", który wiódł
rzekami i kanałami Polski, Niemiec,
Holandii, Belgii i Francji. Dowiedzieliśmy
się, że szkuta wiślana wykorzystywana
była od średniowiecza, jako jednostka
wielokrotnego spławu towarów z
Małopolski do Gdańska a po osadzeniu
żagla rejowego i korzystając z
przeważających wiatrów wiejących
mogła płynąć pod prąd w górę rzeki
Wisły. W 2009 roku pod Czerskiem koło
Piaseczna odkopano szkutę z XV wieku.
Oryginalna szkuta mierzyła ponad 30
metrów długości i około 8 metrów

szerokości. Tartak Witkowscy wykonał
replikę jednostki w skali 1:3 i nadano jej
imię "Wanda". Wielki rejs europejski od
Wisły do Loary odbyła w latach 2015-2016.
W 2015 r. w drodze z Krakowa do Orleanu
we Francji szkuta Wanda przepłynęła 3200
km, w tym 138 śluz, natomiast w 2016 r. w
rejsie powrotnym z Orleanu do Koła 2800
km, w tym 271 śluz, 3 podnośnie i 9 km
kanału w tunelu. Uczestnicy spotkania
obejrzeli także film z wielkiego rejsu.
Prezentacja i film zostały uzupełnione
osobistymi wrażeniami zaproszonego
Gościa co bardzo docenili długimi
oklaskami uczestnicy tego wyjątkowego
spotkania.
Prezes TMP Marian Błażek

SPRAWOZDAWCZE
SPOTKANIE OSP

Pobiedziska i Biskupice
Ochotnicza Straż Pożarna z
Pobiedzisk zorganizowała 26 lutego
br. zebranie sprawozdawcze za 2016
rok. Zarząd otrzymał absolutorium, a
druhowi Grzegorzowi Flisiakowi w
głosowaniu przyznano tytuł
Honorowego Członka. Podczas
spotkania wręczone zostały również
złote, srebrne i brązowe medale za
Zasługi dla Pożarnictwa.

Złote otrzymali druhowie: Jacek
Michalak, Przemysław Tomaszewski,
Łukasz Wilczacki, Kazimierz Janiszewski
i Janusz Janiszewski.
Srebrne wręczono druhom: Adamowi
Skibińskiemu i Irenie Skibińskiej,
natomiast brązowe odebrali druhowie
Sebastian Syrko i Marianna Kałuża.
Odznaki Wzorowy Strażak otrzymali
druhowie: Mateusz Srocki, Dawid Srocki
i Piotr Krąkowski.
Najmłodsi stażem strażacy z OSP w
Pobiedziskach dostali drobne upominki
ufundowane przez OSP Pobiedziska i
Gminę Pobiedziska: Dariusz Król, Adrian
Bajek, Piotr Ratajczak, Karol Ratajczak,
Adam Telus, Piotr Nagadowski, Nikol
Adamkiewicz i Karol Świątek.
Natomiast 10 marca br. zebranie
sprawozdawcze przeprowadziła
Ochotnicza Straż Pożarna w
Biskupicach.
Podczas spotkania przegłosowano
absolutorium dla Zarządu oraz nowy
statut OSP. Wśród gości obecni byli:
Sekretarz Gminy Pobiedziska Iwona
Tomaszewska, radni Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska Sylwester Antkowiak
i Franciszek Kosicki, dowódca JRG 3 PSP
w Poznaniu st. kpt. Bogusław Świdurski,
komendant Komisariatu Policji w
Pobiedziskach nadkom. Roman Warda
oraz Remigiusz Dybowski Zarządzanie
Kryzysowe UMiG w Pobiedziskach.
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SPOTKANIA Z WIOSNĄ
"Spotkania z wiosną"- to cykl lekcji
bibliotecznych, organizowanych w
bibliotekach dla dzieci, podczas których
najmłodsi poznają wielkopolskie
zwyczaje i obrzędy wiosenne.
W oczekiwaniu na święta wielkanocne,
w oparciu o teksty literackie, dowiadują
się m.in. dlaczego właściwie topi się
Marzannę, skąd się wzięło święto
bezkarnych żartów - prima aprilis, jaka
jest symbolika palmy i zielonej gałązki
oraz gdzie mieszka wielkanocny zając.

KONKURS „ZACZYTANI”
Zachęcamy do udziału w konkursie
fotograficznym "Zaczytani". Konkurs
trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 roku
i jest skierowany do wszystkich
mieszkańców Gminy Pobiedziska.
Wystarczy tylko zrobić zdjęcie, które
zatrzyma w obiektywie ciekawe,
śmieszne, wyjątkowe chwile z książką i
sytuacje, w których czytamy i przesłać je
w wersji elektronicznej na adres:
pobiedziska@bppob.pl do 30 kwietnia
2017r. Rozstrzygnięcie Konkursu i
wręczenie nagród nastąpi w maju br. w
"Tygodniu bibliotek".
Więcej informacji w Regulaminie Konkursu,
dostępnym na stronie Biblioteki i profilu FB.
Nie czekaj! Weź udział w Konkursie!
Zaczytani są wśród nas!

BYŁO, MINĘŁO...
Przedświąteczne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone
było powieści Shusaku Endo pt.
"Milczenie" i ekranizacji utworu w
reżyserii Martina Scorsese. Wzruszająca

BIBLIOTEKARZ
POLECA:

opowieść "o Bogu, który pozwala się
deptać", czy "Pochwała zdrady"?
We wtorek 28 marca br. odbyło się
spotkanie z cyklu "O podróżach w
bibliotece". Rafał Jerzak, filmowiec i
podróżnik zaprezentował film
dokumentalny pt. "Przedpokój do Raju",
do którego zrealizował zdjęcia. Film w
reżyserii Bogdana Lęcznara i Doroty
Petrus, to niezwykły dokument
ukazujący nieznane, muzyczne oblicze
Boliwii. Gorąco polecamy, nie tylko
miłośnikom podróży i pasjonatom
muzyki.

SPOTKANIA Z ŁUKASZEM
WIERZBICKIM
Łukasz Wierzbicki, autor książek dla
dzieci, redaktor i podróżnik odwiedził 3
marca br. naszą Bibliotekę oraz Świetlicę
im. Kazimierza Nowaka w Wagowie. W
pobiedziskim spotkaniu udział wzięli
uczniowie klas trzecich ze Szkoły
Podstawowej w Pobiedziskach, którzy z
wielkim zainteresowaniem wysłuchali
opowieści o niezwykłym podróżniku,
Kazimierzu Nowaku i jego afrykańskich
przygodach. Wiele emocji wzbudziło
wśród zebranych, poszukiwanie tropów
dzikich zwierząt i losy niedźwiedzia
Wojtka z Armii Andersa opisane w
książce pt."Dziadek i niedźwiadek".
Pisarz, wspomagając się oryginalną,
pełną humoru prezentacją
multimedialną, w którą wplecione były
odgłosy zwierząt oraz fragmenty
filmów z okresu II wojny światowej,
zachęcał dzieci do poszukiwania
przygód i realizowania własnych
marzeń. Wszystkim zainteresowanym
polecamy książki Łukasza
Wierzbickiego, reportaże Kazimierza
Nowaka i jego listy do żony, dostępne w
naszych bibliotekach

Boża Apteka:
zioła dobre
na wszystko

W pierwszej części tej książki przedstawiamy opisy
botaniczne licznych ziół rosnących w Polsce. W
drugiej części czytelnik znajdzie alfabetyczny
wykaz chorób wraz ze wskazaniem ziół pomocnych
w danej dolegliwości. Dokładne receptury na
napary, wywary i wyciągi umożliwiają samodzielne
ich przygotowanie. Autorka, na podstawie autopsji
opisuje 30 ziół, które według niej powinien zbierać
każdy z nas. Na potwierdzenie swojej teorii
przedstawia przypadki uzdrowienia za pomocą
wspomnianych roślin. Właściwe stosowanie ziół
może znacznie poprawić samopoczucie i wspomóc
farmakologiczne leczenie prowadzone przez
kompetentnego lekarza.

Już mnie
nie oszukasz
- H.Coben
Jeden z najbardziej utalentowanych autorów
powieści kryminalnych nadal w formie.
Przedstawiamy najnowszy thriller Harlana Cobena.
"Już mnie nie oszukasz" to powieść napisana
przekonującym i porywającym stylem, która wciąga
czytelnika od pierwszych stron. Przekręty, zbrodnie
wojenne, rodzinne sekrety i naprawdę brudna
prawda - to tylko cząstka tego co serwuje nam
autor.

Był sobie pies
- W. Bruce
Cameron

Książka, która doczekała się ekranizacji przedstawia losy najbardziej wyszczekanego
bohatera wszechczasów. Oto pełna głębokich uczuć
i zdumiewająca opowieść o oddanym psie, który
życiową misją czyni wpajanie swoim właścicielom
znaczenia miłości i pogody ducha. To powołanie
wypełnia na przestrzeni... kilku żyć.

Konspiracja
antykomunistyczna
i podziemie zbrojne
w Wielkopolsce
w latach 1945-1956
W publikacji został zaprezentowany aktualny stan
badań nad polskim powojennym podziemiem
niepodległościowym w Wielkopolsce w latach 19451956. Książka zawiera nieznane dotąd dokumenty i
fotografie m.in. ze zbiorów IPN, prezentuje dzieje
antykomunistycznej konspiracji oraz niektórych
oddziałów zbrojnych, działających w regionie po II
wojnie światowej. Wydanie drugie uzupełnione.

BIBLIOTEKA

dokończenie str.8

BIBLIOTEKA

62-010 Pobiedziska
ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 146
www.bppob.pl
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10 LECIE KLUBU SENIORA
Klub Seniora działający przy filii naszej
Biblioteki w Pobiedziskach Letnisku
obchodził w lutym br. dziesięciolecie
swojej działalności. Z tej okazji 7 marca

www.pobiedziska.pl

zorganizowano w Zespole Szkół na
Letnisku uroczysty jubileusz, na który
zaproszono wszystkich członków Klubów
Seniora działających przy bibliotekach
oraz honorowych gości. Spotkanie
uświetniła swoim występem Marta
Grabowska, która zaprezentowała piosenki

Powołany przez nasze Stowarzyszenie w
grudniu 2015 Warsztat Terapii Zajęciowej
obejmuje pomocą osoby dotknięte
niepełnosprawnością w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Uczestnicy to
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, a także osoby, które w
wyniku wypadków komunikacyjnych oraz
przebytych chorób (wylewu, udaru) lub
chorób psychicznych mają w orzeczeniu
wydanym przez Powiatowy Zespól ds.
orzekania o niepełnosprawności (Poznań,
Słowackiego 8) wskazanie do terapii
zajęciowej.
Uczestnicy WTZ ( w wieku od 18 do 65 lat)
mają zapewniony 7 godzinny pobyt w
naszej placówce (od pn. do pt.) bezpłatną
rehabilitację i terapię, kieszonkowe,
degustację posiłku, wycieczki.
Prowadzimy ciągły nabór. Pomagamy w
procedurze uzyskania orzeczenia.
Zapraszamy rodziny i osoby potrzebujące
do kontaktu. Codziennie w godz: 8-15,
Pobiedziska ul. Mieszka I/5,
tel. 61 8154 488.

Zadania Publiczne 2017
Rehabilitacja. Terapia.
Arteterapia. Drama.
W 2017 roku Stowarzyszenie realizuje
zadanie publiczne Gminy Pobiedziska.
W ramach zadania prowadzimy
rehabilitację i terapię niepełnosprawnych
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Warsztat Terapii Zajęciowej
w Pobiedziskach zaprasza
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z repertuaru Anny German i przybliżyła
postać niezwykłej piosenkarki.
Jubileuszowy tort i wspólne śpiewanie były
miłym akcentem na zakończenie.
Więcej informacji:
http://www.pobiedziska.pl/jubileusz-klubuseniora/
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oraz wczesne wspomaganie rozwoju
małych dzieci. Bezpłatnie dostępne są:
rehabilitacja ruchowa i szerokie spektrum
terapii.
Zadanie publiczne Powiatu Poznańskiego
obejmuje działania integracyjne i
arteterapeutyczne. Prowadzony jest ciągły
nabór niepełnosprawnych na świadczone
terapie i rehabilitacje. Do projektu
powiatowego zapisujemy także dzieci
zdrowe w wieku 7-12 lat na zajęcia
arteterapii. Informacje 666 848 607.

Zapraszamy
na www.stow-pobiedziska.pl
Nasza internetowa strona w nowej
odsłonie zapoznaje z naszymi działaniami,
zaproszeniami do współpracy, znajdują się
tam także przekierowania do naszych
fanpage'y na facebook'u. Zapraszamy do
polubień!
Na naszej stronie internetowej
przyjazna aplikacja do wypełnienia zeznań
podatkowych PIT - prosimy o
przekazywanie 1% podatku - POMAGAJCIE
NAM POMAGAĆ! NUMER KRS 0000132851.

Piknik Charytatywny
-Żołnierskie Manewry
już w maju!
Coroczny Piknik naszego Stowarzyszenia
już 13 maja, jak zawsze w ogrodach Sacre
Coeur będzie pełen wojskowych atrakcji.
Zapraszamy darczyńców, sponsorów,
pasjonatów wojskowości do

współorganizacji tego wydarzenia, które
oprócz celów edukacyjnych i dobrej
zabawy ma na celu pozyskanie środków na
organizację letniego wypoczynku dla
naszych podopiecznych. Informacje:
e-mail: kontakt@stow-pobiedziska.pl,
tel. 666 848 60.
Małgorzata Haber
Stowarzyszenie DLA CIEBIE
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Dnia 23 lutego 2017r. odbyła się XXXVIII
sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady
Renata Jończyk, która powitała
wszystkich przybyłych na sesję Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Burmistrz Dorota Nowacka odczytała
sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.

Tematem sesji było:
Sprawozdanie z realizacji zadań
w ramach projektu
Puszcza Zielonka.
Dyrektor Biura ZM "Puszcza Zielonka"
Olga Godnicka-Kubiak przedstawiła
zakres rzeczowy z realizacji projektu na
terenie Gminy Pobiedziska. W 2016
zostały ukończone etapy I, II i II.
Obecnie Związek wnioskuje o etap IV.
Niebawem zostanie również złożony
wniosek o dofinansowanie V etapu
budowy kanalizacji. We wrześniu 2016
roku Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej
przeprowadził kontrolę projektu, jego
realizacja została oceniona pozytywnie.
Efekt ekologiczny został osiągnięty,
przy zakładanej ilości 12 373 zawarto 15
739 umów na odprowadzanie ścieków,
w dalszym ciągu
są zawierane. Łączna długość
wybudowanej sieci i przyłączy to 112,4
km,
koszty wyniosły 108,3 mln zł.
dofinansowanie 47,3 mln zł. Stefan
Ogorzałek, który odpowiada za
przygotowanie zakresu rzeczowego
kolejnych projektów, przedstawił
przyjęte do realizacji etapy IV i V
projektu "Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic". Planowana długość sieci
kanalizacji na terenie Gminy
Pobiedziska wynosi 8,6 km przy 761
podłączonych mieszkańcach w IV etapie
oraz 6 km i 624 podłączonych
mieszkańców w V etapie. Projekty mają
być realizowane w latach: 2017-2019(PZ
IV) w miejscowościach: Pobiedziska,
Jerzykowo, Tuczno oraz Stęszewko,
2018-2021(PZ V) w miejscowościach:
Pobiedziska, Stęszewko i Gorzkie Pole.

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 2017,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata
2017-2036,
wykonania zabiegów sanitarnych
polegających na usunięciu obumarłych i
połamanych gałęzi na pomniku
przyrody o numerze 34, uznanym za
pomnik przyrody Uchwałą nr L/406/97

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z
dnia 10 października 1997 r. w sprawie
wprowadzenia ochrony indywidualnej w
drodze uznania za pomniki przyrody 45
sztuk drzew rosnących na terenie Gminy
Pobiedziska,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowych położonych we wsi
Kapalica, oznaczonej numerem działki
146, obręb Kapalica, arkusz mapy 2, we
wsi Gorzkie Pole, oznaczonej numerem
działki 285/1, obręb Jerzyn, arkusz mapy
3,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej we
wsi Bugaj, oznaczonej numerami
działek 264 i 265, obręb Bugaj, arkusz
mapy 1,
przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Pobiedziska na lata
2017 - 2022,
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Góra,
przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Główna oraz Sołectwa Borowo Młyn
w Gminie Pobiedziska na lata 2017 2022,
uchwalenia kryteriów branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których
Gmina Pobiedziska jest organem
prowadzącym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,
uchwalenia kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pobiedziska
oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów,
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego,
skargi na dyrekcję szkoły w
Pobiedziskach,
zmiany uchwały nr XXXVII/347/2017
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z
dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 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,
rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska.
Wnioski złożyli: Radna Danuta Sobka w sprawie ułożenia nawierzchni na
odcinku łączącym ul. Biedrzyckiego z
osiedlem Kostrzyńska III.

KALENDARIUM
odbyły się posiedzenia komisji:
3, 6,13,17,23 lutego 2017r.
- Rewizyjnej - rozpatrywanie skarg: na
dyrekcję szkoły w Pobiedziskach; na
Burmistrza Miasta i Gminy w
Pobiedziskach,
20 lutego 2017r.
- Rolnictwa Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego - spotkanie z
przedstawicielami firmy KRUSZEGO oraz
przedstawicielem Parków
Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego; Sprawa petycji dot.
zamknięcia ulic osiedlowych Majora
Bartlitza i Generała Kutrzeby dla ruchu
samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony; opiniowanie
projektów uchwał,
21 lutego 2017r.
- Spraw Społecznych - opiniowanie
wniosków o przydział mieszkań i
projektów uchwał,
22 lutego 2017r.
- Spraw Gospodarczych - opiniowanie
projektów uchwał i wniosków związanych
z m i e j s c o w y m i p l a n a m i
zagospodarowania przestrzennego i
Studium,
23 lutego 2017r.
- XXXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska,
6 marca 2017r.
- Rewizyjnej - realizacja Budżetu za
2016r.,
13 marca 2017r.
- XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
20.03.2017r.
- Rolnictwa, Ochrony środowiska i
Porządku Publicznego - I część wizja w
terenie, II cześć opiniowanie wniosków,
projektów uchwał, Sprawozdanie Policji za
2016r. - przygotowane przez Komendanta
Policji R.Wardę,
23.03.2017r.
- XL Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska,
23.03.2017r.
- posiedzenie Komisji Spraw Społecznych,
-opiniowanie projektów uchwał,
informacja o zadaniach społecznych na
2017r. przygotowana przez dyr.OPS
I.Matysiak; sprawy oświaty.

Radna Barbara Widelicka o rozpatrzenie umożliwienia
parkowania samochodów przy
cmentarzu komunalnym w
Pobiedziskach-Letnisku poprzez
obniżenie krawężnika.
W okresie międzysesyjnym radny Paweł
Krawczyk złożył interpelację w sprawie:
zrównania reprezentacji osób
związanych z samorządem i spoza niego
w Radzie Sportu.

***

Dnia 13 marca 2017r. odbyła się XXXIX
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska, Obrady otworzył
Wiceprzewodniczący Rady Jarosław
Balcerek.
Podjęto uchwałę w sprawie:skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska z dnia 02.02.2017.
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Dofinansowanie likwidacji
wyrobów zawierających azbest
Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów
i materiałów zawierających azbest,
uprawnione są następujące podmioty:
właściciele i użytkownicy wieczyści,
nieprowadzący działalności
gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, jednostki organizacyjne
zaliczane do sektora finansów
publicznych, instytuty badawcze i
stowarzyszenia ogrodowe lub
działkowcy, które posiadają lub mają w
zarządzie nieruchomość na terenie
powiatu poznańskiego, na której znajdują
się wyroby zawierające azbest i złożą
wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie
będą finansowane koszty związane z
zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych i elewacji, a także koszty
związane z zabezpieczaniem konstrukcji
dachu po demontażu wyrobów
zawierających azbest. Dofinansowanie
do kosztów demontażu wyrobów
azbestowych wraz z ich
unieszkodliwianiem albo do kosztów
unieszkodliwiania wyrobów
azbestowych, przyznawane jest w
wysokości 100 % całościowych kosztów
tych działań. Kompletnie wypełnione
wnioski rozpatrywane będą według
kolejności ich wpłynięcia do Urzędu
Miasta i Gminy Pobiedziska i
przekazywane sukcesywnie do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Wnioski
rozpatrywane będą do wyczerpania
limitów, przy czym ostateczny termin
składania wniosków ustalono na dzień
16 sierpnia 2017r. W przypadku braku
możliwości wykonania prac związanych z
usuwaniem i unieszkodliwianiem
azbestu, leżących po stronie
wnioskodawcy, wniosek taki zostanie
przesunięty do realizacji w terminie
późniejszym bieżącego roku - jeżeli
pozostaną środki. W przypadku, gdy
budynek, z którego zdejmowany będzie
azbest jest wykorzystywany do
działalności związanej z sektorem
produkcji rolnej, pomoc uzyskana z tego
programu będzie udzielana w formie
pomocy de minimis w rolnictwie i na
zasadach obowiązujących w tym
wypadku.
Wnioskodawca zobowiązany jest, w
zależności od charakteru wykonywanych
robót, zgłosić je lub uzyskać na nie
pozwolenie na budowę od Starosty
Poznańskiego, jako organu administracji
architektoniczno-budowlanej, zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Szczegóły i formularze wniosków są dostępne
w siedzibie UMiG Pobiedziska: Biuro Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 4 oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce
Ochrona Środowiska/ Aktualności i
Komunikaty

ŚRODOWISKO

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

www.pobiedziska.pl

Konkurs „Najpiękniejsza
zagroda - Najpiękniejsza posesja”
- edycja XVI 2017 r.
Zapraszamy mieszkańców gminy Pobiedziska do wzięcia udziału w XVI edycji
Konkursu "Najpiękniejsza zagroda - Najpiękniejsza posesja". Celem konkursu jest
dążenie do podnoszenia walorów estetycznych posesji/zagród na terenie gminy
Pobiedziska. Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie
tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: "Najpiękniejsza posesja" i
"Najpiękniejsza zagroda". Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są
nagrody pieniężne.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w
terminie do 31 maja br. dostarczyć do
siedziby wypełnioną kartę zgłoszenia
dostępną na stronie internetowej, w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach (BOI stanowisko nr 4) lub u

Sołtysów. Jednokrotne oględziny
posesji/zagród przez Komisję konkursową
odbędzie się w czerwcu br. Wręczenie
nagród odbędzie się podczas obchodów
Dożynek gminnych.

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

„Piecyk” i „Termo” tematami
spotkania w Jerzykowie
Podczas zorganizowanego 27 lutego 2017 spotkania sołeckiego z mieszkańcami
Jerzykowa jednym z zaproszonych gości był Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Marek Baumgart.
Przedstawił mieszkańcom propozycję dwóch projektów, które skierowane są do osób
fizycznych, a dotyczą:
1.Termomodernizacji budynków
mieszkalnych jednorodzinnych "TERMO 2017"
2.Wymiany źródła ciepła w budynkach
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych
"PIECYK-2017".
Pierwszy z projektów oferuje pożyczkę z
możliwością umorzenia do 30 %, drugi do
40%.

Szczegóły na stronie WFOŚiGW:
TERMO-2017
http://www.wfosgw.poznan.pl/wpcontent/uploads/2016/11/pptermo20172810
2016.pdf
PIECYK-2017
http://www.wfosgw.poznan.pl/wpcontent/uploads/2016/11/pppiecyk20172810
2016.pdf

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

Wywóz odpadów wielkogabarytowych
Przypominamy, że w 2017 r. wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz opon z samochodów do 3,5 t odbywał się będzie
dwa razy w roku (dla posesji jednorodzinnych - marzec i grudzień) oraz cztery razy w
roku (dla posesji wielorodzinnych - marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień) wg
harmonogramów wywozu.
Z uwagi na zbliżające się terminy wywozu
odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego
oraz opon z samochodów do 3,5 t,
przypominamy, że właściciele
nieruchomości jednorodzinnych mają
obowiązek zgłoszenia odbioru tych

odpadów do Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" w terminie minimum 14 dni
przed datą planowanego odbioru
(tel. 61 624 22 22;
e-mail: gabaryty@goap.org.pl)
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dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
O stypendium dla uzdolnionych
uczniów może ubiegać się uczeń kl. IVVI szkoły podstawowej i uczeń
gimnazjum, zamieszkujący na terenie
gminy Pobiedziska, który w trakcie
kształcenia spełnia kryteria określone
Uchwałą nr XXXV/320/2016 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu
przyznawania i wypłacania uczniom
szkół podstawowych i gimnazjalnych
stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska.
Za pierwszy semestr roku szkolnego
2016/2017 stypendium Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska otrzymało
12 uczniów.
Zespół Szkół w Pobiedziskach:
szkoła podstawowa: Michał Gmaj,

Martyna Alejska i Julia Kardasz.
gimnazjumPiotr Rzempała i
Aleksandra Siwiak .
Zespół Szkół w Pobiedziskach
Letnisku: Marcin Mikołajczak - uczeń
szkoły podstawowej.
Zespół Szkół w Jerzykowie:
szkoła podstawowa: Szymon Leda i
Julia Wojdyło .
gimnazjum: Zuzanna Pardej, Krzysztof
Nadoliński, Wiktoria Maria Rurek i
Jakub Mikołajczak .
Wszystkim stypendystom gratulujemy
osiągnięcia wysokich wyników w nauce,
a ich rodzicom i nauczycielom składamy
serdeczne podziękowania za pomoc i
wsparcie.

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

Wolność i odpowiedzialność
dziecka w przedszkolu
Uczenie dzieci odpowiedzialności to uczenie ich wolności... i odwrotnie
Odpowiadamy za nasze czyny, kiedy wykonujemy je z własnej woli, bez
przymusu. Jeśli próbowalibyśmy rozwijać w naszych dzieciach
odpowiedzialność, nie biorąc pod uwagę rozwoju ich wolności, skierowalibyśmy
je na niebezpieczną ścieżkę udręki nie do zniesienia: dziecko musiałoby bowiem
odpowiadać za to, czego nie mogłoby uniknąć.
Jeśli natomiast damy dziecku za dużo
wolności bez odpowiedzialności,
ukształtujemy osoby podporządkowane
swoim kaprysom, które nie będą się
przejmować konsekwencjami swoich
czynów zarówno w odniesieniu do
siebie, jak i do innych.
Obydwie wartości - wolność i
odpowiedzialność powinno rozwijać się
w dzieciach równolegle - jedna nie może
istnieć bez drugiej.
Obowiązek powinien być podjęty przez
dziecko dobrowolnie, ponieważ nie
może ono odpowiadać za coś, do czego
zostało zmuszone.
Przedszkole pracujące metodą
Montessori spełnia co najmniej trzy

priorytety:
trzygodzinna praca wolna dziecka
grupa różnowiekowa
odpowiednio przygotowany nauczyciel.
Te wymagania spełnia i realizuje w
pracy z dziećmi Przedszkole Montessori
w Pobiedziskach przy ul. Tysiąclecia 2.
Od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018
realizujemy projekt dofinansowany
przez Unię Europejską, którego
beneficjentami będzie 50 dzieci i ich
Rodzice. Projekt daje szansę edukacji
Montessori przy znacznie obniżonym
czesnym - tylko 350 zł miesięcznie
razem z wyżywieniem.
Więcej informacji na stronie
www.pobiedziska.edu.pl

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

Rusza rekrutacja
Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas I
szkół podstawowych. Składanie zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej i
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym
przedszkolu odbywa się w terminie od 3 do 7 kwietnia 2017 r.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas I szkół
podstawowych rusza 10 kwietnia 2017 r.
Uwaga! Zespół Szkół w Pobiedziskach ul.
Kostrzyńska 23 - przyjmuje wyłącznie
dzieci z obwodu szkoły (na podstawie
zgłoszenia).

Więcej informacji i druki do pobrania na
stronie www.pobiedziska.pl/oswiata
oraz na stronach internetowych i w
siedzibie publicznych szkół i
przedszkoli.

Godziny pracy Urzędu
Ze względu na pojawiające się liczne
zapytania informujemy, iż w dniu
02 maja br. (wtorek) oraz 16 czerwca
br. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w
Pobiedziskach będzie czynny tak jak w
pozostałe dni tygodnia tj. od godz.8.00
do godz.15.00.
Ze względu na zmianę operatora oraz
zaplanowane prace związane ze
zmianą centrali telefonicznej
informujemy, iż dnia 02 maja br. mogą
pojawić się utrudnienia w kontakcie
telefonicznym. Za powstałe
utrudnienia przepraszamy.

Uwaga Mieszkańcy!
Przypominamy, że zgodnie z treścią
art. 124.1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody t. j. Dz. U. z
2016 r. poz.2134.
"ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK,
PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW,
PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW
KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK
I SZUWARÓW".
Kto narusza postanowienia ww.
artykułu podlega karze aresztu lub
grzywny zgodnie z art.131 pkt 12
cytowanej ustawy.

Zakład Komunalny
informuje:
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
informacji o niezastaniu. 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!

OGŁOSZENIA

Stypendium Burmistrza Miasta
i Gminy Pobiedziska
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W czwartek 23 marca br. odbyło się
spotkanie z Komisją Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury Rady
Powiatu Poznańskiego, która
kontrolowała funkcjonowanie Filii
Wydziału Komunikacji w
Pobiedziskach.

W otwartym we wrześniu 2016 roku
wydziale komunikacji mieszkańcy
mogą załatwić wszystkie formalności
związane z rejestracją pojazdów. Na
spotkaniu z burmistrz Dorotą
Nowacką i jej zastępcą Zbigniewem
Zastrożnym członkowie komisji
zapoznali się z inwestycjami
realizowanymi wspólnie z powiatem
poznańskim na terenie Gminy
Pobiedziska. Podczas rozmów wysoko
oceniono dotychczasowy poziom
współpracy i omówiono perspektywy
działań na przyszłość.

***

www.pobiedziska.pl

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

***
Zatrudnię pracowników fizycznych
do montażu stolarki okiennej.
Telefon kontaktowy 602297860

***

Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk
zaprasza na

na Jubileuszowe spotkanie z okazji

50-lecia działalności
Tadeusza Panowicza

pisarza, grafika, liternika artystycznego, publicysty,
bibliofila, gawędziarza, kolekcjonera
połączone z otwarciem wystawy pt.

Pobiedziskie Gniazdo
- Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” 1911-1935
dnia 7 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00
w Zespole Szkół w Pobiedziskach, ul.Kostrzyńska 23
Kompleks Edukacyjno-Sportowy - aula Jana Pawła II.

Dynamicznie rozwijająca się sieć
franchisingowa skupiająca 100
punktów w sprzedaży
poszukuje partnerów
do prowadzenia atrakcyjnie
zlokalizowanego salonu
prasowego w Pobiedziskach.
Zaoferujemy Ci:
zabudowany i wyposażony w meble
obiekt,
sprawdzonych dostawców towarów
handlowych,
fachową pomoc w rozpoczęciu
działalności!
Informacje: 501 55 88 22
www.euro-salon.pl

Międzynarodowa firma z ponad 50-letnią
tradycją w branży maszynowej, głównie
dla przemysłu papierniczego,
poligraficznego, metalowego itd.
poszukuje osób na stanowiska:
Miejsce pracy: Bugaj

Asystent w Dziale Księgowości
(praca na zastępstwo)
Wymagania
Wykształcenie wyższe kierunkowe
(preferowane Rachunkowość i Finanse
oraz Ekonomia),
Doświadczenie w księgowości
(doświadczenie w firmie produkcyjnej
będzie atutem),
Minimum komunikatywna znajomość
języka angielskiego,
Bardzo dobra organizacja pracy,
dokładność, umiejętność pracy pod presją
czasu, Doświadczenie w pracy z systemami
klasy ERP.

CNC tokarz / CNC frezer
Główne zadania
Obsługa maszyn skrawających
numerycznie sterowanych CNC
(sterowniki: Sinumeric, Heidenhaim),
Dobieranie odpowiednich narzędzi i
parametrów skrawania,
Właściwe mocowanie detali,
Odczyt rysunków technicznych.

Monter
Główne zadania montera
Montaż pneumatyczno-mechanicznych
wałków oraz głowic mocujacych,
Gratowanie płaszczyzn korpusów wałków,
Obsługa urządzeń takich jak, wiertarka
stołowa, nitownica, piła tarczowa,
szlifierka taśmowa.
Oferujemy
Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie,
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
Dobre warunki płacowe adekwatne do
umiejętności, zaangażowania i efektów
pracy,
Możliwość rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji,
System świadczeń pozapłacowych,
Bezpłatną, prywatna opieka medyczna
wraz z dostępem do lekarzy specjalistów.
Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV na adres e-mail:
Andrzej.Soliwoda@maxcess.eu

***
Salon Artystyczny
im. Jackowskich oraz
Pobiedziski Ośrodek Kultury
zapraszają
na koncert poetycko-muzyczny pt.

MUZYCZNE FOTOGRAFIE
Muzyka Mistrzów połączona z
prezentacją książki Daromiły
Tomawskiej w XX-lecie debiutu
w dniu 28 kwietnia 2017 roku
(piątek) godz.18:00 w Pobiedziskim
Ośrodku Kultury
wstęp wolny
Sponsorzy: Pobiedzisko-Gośliński Bank
Spółdzielczy, Cukiernia Grzeczka, Firma
Palmark.
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/skrót opracowania/

Pobiedziska w średniowieczu, to jedno z większych i znaczących wielkopolskich miast. Wybór jego lokalizacji uzależniony
był od korzystnych warunków topograficznych i zastanych na miejscu uwarunkowań naturalnych. Jego natomiast rozwój
powiązany był z czynnikami ekonomicznymi, na które niewątpliwy wpływ wywarł przebiegający przez Pobiedziska szlak
drożny. Ważną rolę odgrywał też aspekt polityczny.

Znaczące w nim miejsce zajmował,
potwierdzony źródłowo w XIII w.,
średniowieczny gród - zamek,
wcześniej pełniący funkcje wiejskiej
rezydencji książęcej, później centrum
majątku zarządzanego przez włodarza
- administratora okolicznych dóbr.
Jego kontynuację stanowił późniejszy
dwór nowożytny, siedziba
miejscowych starostów, co wiązało się
ze zmianą jego poprzedniej,
rezydencjalnej funkcji na
administracyjno - gospodarczą.
W strukturze zarządzanej
przez księcia Przemysła I dzielnicy
w i el ko p o l s ki ej P o b i ed z i s ka n i e
p o s i a d a ł y z n a c z e n i a
pierwszorzędnego. Nie było to jednak
miejsce poślednie, a pod wieloma
względami wręcz wyjątkowe.
Najstarszym, przekazem
kartograficznym dotyczącym
Pobiedzisk, jest pochodząca z 1781 r.
jedyna znana i niestety zachowana
tylko w odrysie mapa miasta i
najbliższych jego okolic, na której
zaznaczono lokalizację

Dwór starościński w Pobiedziskach
Gwasz Karola Albertiego - koniec XVIII w.

starościńskiego dworu (palatium).
Jest ona tylko przybliżona, ale
pozwalająca umiejscowić siedzibę
pobiedziskich starostów na przesmyku
pomiędzy jeziorami Dobre i Małe.
Z innych tego rodzaju
przekazów, wymienić należy

wykonaną przez Engla w 1804r. mapę
zatytułowaną "Karte von den Dorfe
Polska Wieś, Amts Pudewitz", na
której zaznaczono położenie na wyspie
jeziora Małego (nazwanego
Jeziorkiem) starościńskiego dworu.
Z przekazów ikonograficznych na

Mapa Pobiedzisk i najbliższej okolicy z 1781 r.
Kopia z orginału przechowywanego w zbiorach kościoła parafialnego św.Michała.
Strzałką zaznaczono lokalizację dworu starościńskiego.

Z DZIEJÓW POBIEDZISK

Zbigniew Karolczak
Rezydencja książąt wielkopolskich i siedziba
starostów w Pobiedziskach
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uwagę zasługują natomiast dwa
rysunki - gwasze, wykonane przez
Karola Albertiego pod koniec XVIII w.,
przedstawiające dwór w Pobiedziskach
(Das Schloss Und die Kempe bei
Pudewitz). Ze źródeł pisanych
natomiast, wymienić należy
sporządzony w 1565 r. opis
znajdującego się w Pobiedziskach
dworu - siedziby starosty Jana
Opalińskiego. Jest to jedyny

Kafel z orłem w sercu z XVII w.

www.pobiedziska.pl

wiarygodny i bezpośredni przekaz,
dokładnie oddający sytuację tego
obiektu i niezmiernie stąd
wartościowy. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza następujący w nim ustęp: …
Ten dwór jest na kopcu nad jeziorem,
które go wkoło ze wszystkich stron
obiegło. Przez most, który jest na
palach zbudowan do tego dworu
chodzą.
Pierwszą informacją źródłową o

Pobiedziskach w postaci nazwy tej
miejscowości Pobezisch, dostarczyła
wzmianka zamieszczona w
dokumencie wydanym przez księcia
Władysława Odonica w 1233r.
(fragment - skrót opracowania za zgodą
autora dokonał Krzysztof Krygier).
UWAGA!
Pełen tekst opracowania jest dostępny na
stronach internetowych Gminy
Pobiedziska i Wirtualnego Muzeum.

Wyspa na jeziorze Małym w Pobiedziskach z lokalizacją
dworu starościńskiego (zaznaczono strzałką)
wg fragmentu mapy Engla z 1804 r.
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TERMIN
02.04.

IMPREZA
Binduga Cross Duathlon

MIEJSCE
Przystań Kajakowa Binduga
(Murowana Goślina)

02.04.

„JARE ŚWIĘTO” - OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO
W SKANSENIE MINIATUR W POBIEDZISKACH

Pobiedziska

08.04.

V Rajd Rowerowy w Nieznane

Skoki

08.04.

RAJD ROWEROWY IM. KAZIMIERZA NOWAKA

Wagowo (Pobiedziska)

22.04.

AGROBEX PIASTOWSKA PIĄTKA - bieg na 5 km

Pobiedziska

22.04.

CZERWONACKA CZOŁÓWKA - bieg nocny

Owińska (Czerwonak)

29.04.

JÓZEFINKOWY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY

Swarzędz

30.04.

RAJD ROWEROWY

Kiszkowo

30.04.

JÓZEFINKOWA GRA MIEJSKA

Swarzędz

maj

SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA

Zielonka (Murowana Goślina)

01.05.

BIEGI MAJOWE

Borowo Młyn (Pobiedziska)

02.05.

Charytatywny Spływ Kajakowy

Pobiedziska

03.05.

ROWEROWY RAJD 3-MAJOWY

Pobiedziska

05-07.05.

WEEKEND NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Pobiedziska

06.05.

Rowerowy Rajd Bibliotekarza

Skoki, Murowana Goślina

13.05.

Otwarcie Sezonu Motorowodnego - Majówka na Marinie

przystań Akwen Marina w Czerwonaku

13.05.

XVIII Rajd Turystyczny po Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry”

Murowana Goślina

13.05.

III Piknik Myśliwski - Sławno Szkoła Podstawowa

Kiszkowo

14.05.

3xR Rodzinny Rajd Rowerowy

Czerwonak

14.05.

6 BIEG 10 km SZPOT SWARZĘDZ

Swarzędz

14.05.

IV SKOCKIE PRZEŁAJE + II MISTRZOSTWA GMINY SKOKI
W NORDIC WALKING

Skoki

20.05.

„POLSKA BIEGA” - Ogólnopolska Akcja

Czerwonak, Pobiedziska

20.05.

SPACERKIEM PO PUSZCZY CZ.1 (wycieczka piesza, przyrodnicza)

Stawy Kiszkowskie

21.05.

RAJD PUSZCZA WPUSZCZA

Zielonka (Murowana Goślina)

27.05.

X ROWEROWY RAJD Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Skoki

27 -28.05.

Rowerem nad rzekę - warsztaty budowy łodzi, festyn na Marinie

przystań Akwen Marina w Czerwonaku

czerwiec

OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY PIKNIK EKOLOGICZNY

Pobiedziska

03.06.

CAŁY SWARZĘDZ NA ROWERY

Swarzędz

03.06.

III SKOCKA 100 (szosowy rajd rowerowy)

Skoki

04.06.

Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów XXXVI Mały Gośl.Mar.Wet.

Murowana Goślina

10.06.

III Rajd Rowerowy na orientację

Skoki

11.06.

Rodzinny Rajd Samochodowy Szlakiem Legend Puszczy Zielonki

Swarzędz/Kiszkowo

16.06

III PROMIEŃSKI RAJD ROWEROWY

18.06.

Rajd Rowerowy

23.06.

JARMARK PIASTOWSKI

Pobiedziska
Kiszkowo
Skansen Miniatur/Gród Pobiedziska

23-24.06.

II SPŁYW KAJAKOWY „PRZYGODA Z TATĄ”

Pobiedziska

24-25.06.

WEEKEND Z TATĄ NA PRZYSTANI

Swarzędz

TURYSTYKA

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH
NA TERENIE GMIN
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PUSZCZA ZIELONKA” W ROKU 2017

15
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24.06.

OTWARCIE NOWEGO KĄPIELISKA W POBIEDZISKACH
- zawody w kajakarstwie turystycznym, pływaniu, kajak polo, festyn

Plaża w Pobiedziskach

25.06.

MTB MARATHON

Skoki

25.06.

CROSS DZIEWICZA GÓRA

Dziewicza Góra

30.06.

NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Węglewo+Kiszkowo

01.07.

WIELKI SPŁYW KAJAKOWY

Pobiedziska

01.07..

MARSZ SENIORA NORDIC WALKING

Swarzędz

01.07.

Otwarcie kąpieliska Tropicana - festyn rodzinny

Akwen Tropicana w Owińskach

02.07.

Binduga MTB Maraton

Przystań Kajakowa Binduga
Murowana Goślina

09.07.

28 BIEG JAGIEŁŁY TIP TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA

Pobiedziska

08-09.07.

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka

16.07.

MTB MARATHON

Czerwonak

23.07.

Rajd Rowerowy

Kiszkowo

12.08.

FESTIWAL LEGEND

Skansen i Gród Pobiedziska

20.08.

Rajd Rowerowy

Kiszkowo

26.08.

IV TRIATLON CZERWONAK

Czerwonak

27.08.

BIEG MUROWANA DYCHA

Murowana Goślina

wrzesień

XIII MEMORIAŁ ARKADIUSZA GOŁASIA

Murowana Goślina

wrzesień

NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Czerwonak/Uzarzewo

wrzesień

RAJD ROWEROWY

Kiszkowo

02.09.

Spływ Kajakowy Metropolii Poznań

Binduga (Murowana Goślina)

09.09.

RAJD CYSTERSKI

Owińska (Czerwonak)

10.09.

BIKE CHALLENGE

Poznań/Swarzędz/Pobiedziska

10.09.

Charytatywny Bieg 12 godzinny

Stadion Miejski Murowana Gośl.

04.06.

Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów XXXVI Mały Gośl.Mar.Wet.

Murowana Goślina

10.09.

ODPUST W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ

Dąbrówka Kościelna

10.09

2 PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ

Swarzędz

16.09

EKO BABIE LATO

Swarzędz

24.09

ŁOPUCHOWO MTB MARATON

Łopuchowo (Murowana Goślina)

30.09

IV PROMIEŃSKI RAJD ROWEROWY

Pobiedziska

30.09

JESIENNY RAJD ROWEROWY

Swarzędz

październ.

SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA

Zielonka (Murowana Goślina)

01.10.

JESIENNY RAJD ROWEROWY I KIJOMARSZ Z RADIEM MERKURY

Swarzędz

01.10.

EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW- SPACER ORNITOLOGICZNY CZ.2

Kiszkowo

01.10.

II RAJD SAMOCHODOWY Z AKWENEM

Czerwonak

01.10.

I BIEG PODKOWY (bieg uliczny na dystans ok. 5 i 10 km

Skoki

07.10.

ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOROWODNEGO - festyn na Marinie

przystań Akwen Marina/Czerwonak

15.10.

ZAKOŃCZENIE SEZONU

Dąbrówka Kościelna/Kiszkowo

15.10.

Gala Rowerowa (podsumowanie sezonu rowerowego w Wielkopolsce)

Aula gimnazjum nr 1 Mur.Goślina

22.10.

II PÓŁMARATON WĄGROWIEC-SKOKI

Skoki

29.10.

Zielonka Cross Duathlon

Zielonka (Murowana Goślina)

04.11.

RODZINNY TURYSTYCZNY SAMOCHODOWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

Pobiedziska-Swarzędz

05.11.

DUATHLON POBIEDZISKA

Pobiedziska

11.11.

ROWEROWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Kiszkowo

11.11.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Czerwonak - Koziegłowy

10.12.

MARSZOBIEG MIKOŁAJKOWY

Pobiedziska

17.12.

NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH - KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Skoki
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Program "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" realizowany przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oferuje udział wszystkim sołectwom z terenu województwa
wielkopolskiego. Gmina Pobiedziska zgłosiła do obecnej edycji konkursu w
ramach VII edycji "Pięknieje Wielkopolska Wieś" sołectwa: Główna i Borowo
Młyn.

WAŻNE TELEFONY
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

Sołectwa mogą ubiegać się o
dofinansowanie na poziomie nie mniej
niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30
000,00 zł dla pojedynczego projektu;
maksymalnie 70% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Przedmiotem dofinansowania w
ramach projektu mają być:
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, poprawiające estetykę
miejscowości,
zachowanie, odtwarzanie i promowanie
dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego lub krajobrazowego
oraz tradycji społeczności lokalnych;
dofinansowaniem nie będą objęte
projekty polegające na budowie,
modernizacji lub remoncie dróg oraz
chodników i ścieżek rowerowych w
ciągach pasów drogowych;
dofinansowaniem nie będą objęte
projekty polegające na organizacji
dożynek gminnych.
Punktacja oceny formalnej (max. 60 pkt.)
praca własna mieszkańców
(wolontariat) - do 25 pkt.
wkład finansowy z budżetu gminy - do
10 pkt.
fundusz sołecki - do 3 pkt.
udział w poprzednich edycjach
konkursu - do 3 pkt.
sformalizowana grupa odnowy wsi - do
5 pkt.
sołecka strategia rozwoju wypracowana

przy współudziale moderatora/ów
odnowy wsi i zaakceptowana przez
zebranie wiejskie - do 5 pkt.
zabezpieczenie wkładu własnego na
dzień złożenia wniosku - do 2 pkt.
rzetelność i przejrzystość złożonych
dokumentów - do 5 pkt.,
brak zastrzeżeń do sprawozdania
finansowego z wykonania zadania w
trzech ostatnich edycjach konkursu - do
2 pkt.
Punktacja oceny merytorycznej
(max. 40 pkt.)
oryginalność, indywidualność,
nowatorstwo pomysłu - do 15 pkt.,
uzasadnienie projektu wraz z
przewidywanymi efektami realizacji
zadania z punktu widzenia procesu
odnowy wsi - do 25 pkt.
Spotkania w sołectwach Główna i
Borowo Młyn odbyły się w lutym 2017.
Na nich przegłosowano Strategie
Rozwoju Wsi, której sporządzenie jest
jednym z formalnych wymagań
przystąpienia do konkursu. Do konkursu
mogą przystąpić również sołectwa
zgłoszone w poprzednich edycjach.
Strona internetowa programu http://www.wow.umww.pl/
Marcin Wojcieszak
Foto: Marcin Wojcieszak

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.

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.)

OGŁOSZENIA

Pięknieje Wielkopolska Wieś

17

EDUKACJAA

18

BIULETYN POBIEDZISKI

marzec 2017

www.pobiedziska.pl

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

POBIEDZISKA

Zespół Szkół we Wronczynie
Wronczyn 1A
tel. 61 8177 239
www.zswronczyn.edupage.org

W dniu 27 lutego 2017 roku, uczniowie Zespołu Szkół we Wronczynie stanowili honorową asystę gościa nadzwyczajnego,
podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Mosinie - majora Armii Krajowej Włodzimierza Bystrzyckiego
PS. "Dzielny".

W żywej lekcji historii uczestniczył
wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffman, przedstawiciel Burmistrza
Gminy Mosina, zastępca szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
oraz wojskowy komendant uzupełnień
z Poznania. Pan wojewoda wręczył
"Dzielnemu" pamiątkowy medal im.
Witolda Celichowskiego oraz mundur
honorowy dla żołnierzy walczących o
niepodległą Polskę. Cieszy nas
zainteresowanie historią Żołnierzy
Niezłomnych, a szczególnie
"Dzielnego", który pozostaje pod
opieką dyrekcji, nauczycieli i uczniów
naszej Szkoły.

Pamiętamy o Powstańcach
O tym, że Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. przypominają nam uroczyste obchody. W naszej szkole we
Wronczynie kultywujemy pamięć o powstaniu i powstańcach rokrocznie. Zgodnie z kalendarium powstańczym o tej porze,
czyli na przełomie lutego i marca cały czas trwały walki.

W bieżącym roku szkolnym ekspertami
od powstańczego zrywu Wielkopolan
sprzed prawie 100 lat zostali uczniowie
klasy 6 szkoły podstawowej.
Cała klasa już od listopada 2016 roku
zgłębiała tajemnice i poznawała
ciekawostki związane z Powstaniem
Wielkopolskim. Dzięki zaprzyjaźnionej
grupie rekonstrukcyjnej i korzystając z
własnych zasobów w krótkim czasie

uczniowie przeobrazili się w
powstańców. Prezentowali kompletne
umundurowanie z omawianego okresu,
sztandary powstańcze, elementy
wyposażenia, takie jak: chlebak,
manierka, ładownice, a także oryginalne
uzbrojenie: karabin Mauser wz.98,
granat trzonkowy, szablę oraz bagnet.
Tak przygotowani, od stycznia kolejno
odwiedzali uczniów naszej szkoły - od

oddziału przedszkolnego do klasy III
gimnazjum. Oprócz wiedzy, powstańcy
zaprezentowali elementy musztry oraz
pieśni wojskowe. Każdy pokaz kończył
się ogromnymi brawami! To była
niecodzienna lekcja historii!
Tekst i foto:
Tomasz Kasprzak
- nauczyciel historii w ZS
we Wronczynie
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Dzień Malucha

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

Pod koniec lutego w Zespole Szkół w Jerzykowie odbył się Dzień Malucha. Rodziców wraz z ich pociechami przywitała
dyrektor Alina Mańka i zachęciła do poznania pracy szkoły. Mali widzowie zostali przeniesieni do krainy bajek, w
której bohaterowie zrobili sporo zamieszania. Wszystko jednak dobrze się skończyło.
Przedstawienie przygotowali
uczniowie klas I-III w ramach działań
koła szkolnego "Mali Artyści". Potem
dzieci mogły uczestniczyć w zabawach
przygotowanych przez nauczycieli
szkoły. Zajęcia plastyczne,

matematyczne, muzyczne,
informatyczne, zabawy
z programowania, przyrodnicze i
konstrukcyjne oraz świetlicowe
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Możemy powiedzieć, że przyszli

pierwszoklasiści zostali przekonani, że
szkoła jest miłym miejscem. Pierwsze
lody zostały przełamane i dzieci z
entuzjazmem wyrazili chęć pójścia do
szkoły. My ich oczywiście zapraszamy
1 września 2018 roku.

Góra Grosza
LETNISKO

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

XVII edycja ogólnopolskiej akcji Góra Grosza w naszej szkole została zakończona. Celem na który zbierane były monety,
jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną- w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych. Przy
okazji udziału w zbieraniu "grosz do grosza", każdy uczeń przekonuje się, jaką siłę stanowi niewielka pomoc wielu
ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Łącznie zebraliśmy w tej edycji 1421, 03
złotych, co w przeliczeniu na ucznia daje
średnią 5,80 zł. Zdecydowanie najwięcej
groszy uzbierała klasa III a SP- 373, 80zł,
drugie miejsce zajęła klasa VI a SP- 206,
61zł. , a na trzecim miejscu znalazła się
klasa II LO- 212, 26 zł. Tuż za podium
jest klasa III b ze średnią na ucznia 8,03
zł.
Najhojniejsza III a SP w nagrodę ma
zaplanowaną NOCKĘ w SZKOLE.
Każdemu za każdy grosz-wyrazy
wielkiego szacunku.
Red. Jadwiga Błażejewska
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Zagraniczne szkolenia
nauczycieli

Zespół Szkół w Pobiedziskach
Letnisku realizuje projekt
finansowany z Funduszy
Europejskich - Wiedza Edukacja
Rozwój, pt.: "Podnoszenie
kwalifikacji językowych i
metodycznych kadry Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku."
Dofinansowanie projektu z UE:
108 599,62 zł.
Kursy językowe w ramach
zagranicznych mobilności
edukacyjnych są doskonałą okazją
podnoszenia kwalifikacji językowych i
metodycznych nauczycieli. W
programie swój udział zadeklarowało 10
nauczycieli, a koordynatorem projektu
została pani Grażyna Winiarska. Celem
wiodącym naszego projektu jest
podniesienie jakości pracy szkoły w
aspekcie korzystania z
najnowocześniejszych metod pracy
nauczyciela oraz zwiększenia dostępu
do najnowszych i różnorodnych źródeł
informacji poprzez podniesie
kompetencji językowych kadry
pedagogicznej. W swojej pracy
planujemy: wprowadzenie
innowacyjnego podejścia metodycznego
CLIL, tj. nauczania biologii w języku
angielskim, wdrażania uczniów do
korzystania z nowoczesnych technologii
informacyjnych na wszystkich
nauczanych przedmiotach, doskonalenie
kompetencji językowych uczniów poprzez
zastosowanie programów, gier i platform
edukacyjnych oraz zwiększenie
motywacji i maksymalnej
indywidualizacji z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto
dobre przygotowanie merytoryczne,
metodyczne i językowe nauczycieli
pozwoli nawiązać w przyszłości owocną
współpracę z partnerem zagranicznym,
między innymi w zakresie ulubionej przez
naszych uczniów aktywności sportowej,
jaką jest hokej na trawie. Naszym celem
jest stworzenie dla naszych zawodników
możliwości wyjazdów do Hiszpanii,
która jest kolebką hokeja na trawie.
Do tej pory w
dwutygodniowych
zagranicznych szkoleniach językowych
wzięło udział ośmioro nauczycieli.
Dwoje nauczycieli wychowania
fizycznego wyjechało do Hiszpanii,
gdzie rozpoczęło naukę
języka
hiszpańskiego, a sześcioro nauczycieli
różnych przedmiotów uczestniczyło w
kursach języka angielskiego na Malcie.
Przed nami jeszcze szkolenia dla dwóch
nauczycielek języka angielskiego w
Wielkiej Brytanii.
Szczegóły na stronie internetowej szkoły
www: http://letnisko.superszkolna.pl/
Red: Wiesława Smalarz
Foto: Archiwum ZS
Pobiedziska Letnisko

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

Goście na otwartej
lekcji CROSSFITU
W piątek 10.03 gościliśmy uczniów klas III gimnazjum ze Swarzędza i Łubowa.
Młodzież wzięła udział w zajęciach crossfitu, które między innymi będą
realizowane w następnym roku szkolnym w naszym liceum w ramach nowego
profilu - Fitness i Dietetyka oraz na dotychczasowym profilu Mundurowym.
red. Paweł Stępka - nauczyciel wychowania fizycznego
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W dniu 14 marca w naszej szkole odbył się koncert Pobiedziskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Stanisława Horbika.
W orkiestrze gra wielu naszych uczniów, a także absolwentów, z którymi miło było nam się spotkać. W koncercie wystąpili
również uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, śpiewając znane przeboje.
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Koncert jakich mało
Orkiestra nie po raz pierwszy zaskoczyła
nas świetnym repertuarem, nie zabrakło
(niczym na Koncercie Noworocznym w
Wiedniu) Marsza Radetzky'ego i bisów.
To była wspaniała uczta dla "ducha".
Koncert poświęcony był obchodzonemu
niedawno Międzynarodowemu Dniu
Kobiet, ale przyświecał mu również cel
charytatywny. Występom artystów
towarzyszyła wystawa prac
plastycznych naszych uczniów, które
można było zakupić po zakończeniu
koncertu. Na gości czekała też kawa,
herbata i ciasto. Podczas tej akcji
zebraliśmy 1160 zł. Pieniądze zostaną
przekazane przez Radę Rodziców na
rzecz osoby poszkodowanej w pożarze.

LETNISKO

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

Nasi mundurowi
w akcji
Uczniowie klasy II o profilu policyjnym ćwiczyli w sali gimnastycznej
szyki policyjne wykorzystywane podczas zabezpieczania imprez
masowych - w tym imprez o tzw. podwyższonym ryzyku.
Jednym słowem tyraliery, zapory i inne ustawienia drużyny, które dają
możliwość niedopuszczenia agresywnych osób do danego miejsca lub
odparcie ich ataku. Działania w pełnym wyposażeniu bojowym dały
możliwość poznania trudów służby takich formacji oraz wymusiły na
ćwiczących konieczność ścisłej współpracy i wzajemnej asekuracji, gdyż
pozoranci symulujący agresywny tłum, nie dawali żadnej taryfy
ulgowej. Piłki spadały na ćwiczących z każdej strony i nieprzerwanie.
Oczywiście po zmianie ról było podobnie. Prócz szkolenia uczniowie
dobrze się bawili i czekają na kolejne zajęcia praktyczne.
Piotr Borowiak
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Projekt o bezpieczeństwie w Internecie
Erasmus+The Virtual Universe We Want

W dzisiejszym świecie nie sposób nie używać mediów elektronicznych. Świat stał się globalną wioską, w której komunikacja przy
pomocy Internetu jest na porządku dziennym. Daje ona wiele możliwości. Między innymi nieograniczony przepływ i dostęp
informacji, rozmowy z kimś z drugiej strony globu, a także kupowanie towarów z daleka. Niestety w tym wirtualnym świecie czyha
również wiele zagrożeń.
To właśnie im poświęcony jest projekt
Erasmus + The Virtual Universe We Want.
Uczestniczy w nim 8 krajów, w tym z
Polski uczniowie klasy 1. i 2. gimnazjum
Zespołu Szkół w Pobiedziskach. Całość
działań zaplanowano na lata 2016-2018. W
tym czasie uczniowie poznają zasady
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz
metody skutecznej walki z zagrożeniami
związanymi z cyberprzemocą. Do tej pory
przy pomocy ankiet poznaliśmy skalę
zjawiska, jakim jest przemoc w Internecie
- stalking, kradzież danych czy inne.
Pozwoliło nam to przygotować prezentację
z najważniejszymi informacjami, które
mogą być przydatne uczniom. Całość
zaprezentowano podczas lekcji, które
przeprowadziliśmy w poszczególnych
klasach.
Problematyka projektu i dotychczasowa
działalność były omawiane w Hiszpanii, w
dniach 5-10 lutego. Wówczas mieliśmy
okazję zobaczyć stolicę Katalonii Barcelonę
i pobliskie Granollers, którego szkoła jest
naszym partnerem. Wśród wielu zadań,
które tam realizowaliśmy, było również
uczestnictwo w warsztatach
prowadzonych przez policjantów.

Uczniowie i nauczyciele z Pobiedzisk
wraz z hiszpańskimi uczniami na boisku szkoły w Granollers
Kolejne spotkanie krajów z naszego
Erasmusa odbędzie się w Pobiedziskach od 29 V do 2 VI 2017 r. W jego trakcie, 31 V,
planujemy wykład prof. Jacka Pyżalskiego,
specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa w
Sieci, który przybliży zagadnienie agresji

elektronicznej wśród młodzieży. Już teraz
chcielibyśmy zaprosić wszystkich
mieszkańców Gminy na jego wystąpienie.
Maurycy Kustra
koordynator projektu

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

Spotkanie z Księdzem
Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

POBIEDZISKA

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

"Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs
dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny."

Słowa Świętego Brata Alberta były
przesłaniem spotkania z gimnazjalistami
zorganizowanego 16 marca 2017 w
Zespole Szkół w Pobiedziskach. Gościem
specjalnym był Ksiądz Tadeusz
Isakowicz-Zaleski, który podczas
wykładu starał się odpowiedzieć na
zadane na początku pytanie " Jak być
dobrym człowiekiem?". Na podstawie
historycznie splecionych losów narodów
Polski i Ukrainy, ich czasami trudnej

przeszłości i budzących wiele
kontrowersji współistnienia na Kresach
Wschodnich, Ksiądz
podzielił się
informacjami, które przez wiele lat zdołał
na ten temat zebrać. Swoimi refleksjami
zaciekawił wypełnioną uczniami salę,
którzy w ciszy i skupieniu wysłuchali
wykładu i zapewne zechcą przeczytać
książkę pt. "Ludzie dobrzy jak chleb" wspomnienia o 75 nieżyjących już
osobach, działaczach podziemnej

"Solidarności", więźniach politycznych i
żołnierzach Armii Krajowej, a przede
wszystkim o społecznikach,
wolontariuszach i rodzicach dzieci
niepełnosprawnych. Książka to wielka
panorama przeróżnych postaci z Polski, a
także z Niemiec, Norwegii, Szwecji i
Australii. Spotkanie z młodzieżą
zorganizowali: Wielkopolskie
Stowarzyszenie Kresowe i Małgorzata
Halber.
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Dzień Kobiet w rytmach muzyki i tańcząc Zumbę? Instruktorka Zumby - mieszkanka gminy Pobiedziska - Joanna Wolniewicz
organizując maratony Zumby z okazji Dnia Kobiet, zaprasza kilkaset Pań do wspólnej zabawy, którą ze sceny prowadzą dla nich
wyłącznie Panowie.

Zumba w Pobiedziskach kojarzy się
wszystkim uczestniczkom z
niepowtarzalną atmosferą i
profesjonalizmem organizacyjnym.
Czołowi instruktorzy z całej Polski przy
specjalnych efektach świetlnych 5
marca br. zachęcali do tańca na parkiecie
blisko 500 uczestniczek. Tym razem w
Zespole Szkół w Pobiedziskach
wydarzeniu"Z Zumbą fitness po
zdrowie" patronowali i organizowali:
Fundacja Sport Support, Lider
Animator, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Coca Cola, Haniball Team
oraz Stowarzyszenie "Dla Ciebie".

Marcin Wojcieszak
Foto: Sport Support

..............................................................................................................
Spotkanie
na Szlaku
Kościołów
Drewnianych
Szlak Kościołów Drewnianych wokół
Puszczy Zielonka jest jednym z
najbardziej rozpoznawanych
produktów turystycznych naszego
regionu. Opiekujący się szlakiem
Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka" od wielu lat inwestuje w
utrzymanie i rozwój potencjału
turystycznego świątyń. 16 marca w
Czerwonaku odbyło się coroczne
spotkanie z proboszczami parafii
leżących na szlaku.
Spotkanie miało na celu omówienie
współpracy przed rozpoczynającym się
sezonem turystycznym. Podobnie jak w
latach ubiegłych, flagowym eventem na
szlaku będzie Noc Kościołów
Drewnianych. W ramach tego
popularnego cyklu najbliższe koncerty
zaplanowano 30 czerwca w Węglewie i
Kiszkowie. Koncerty w innych
świątyniach odbędą się jeszcze we
wrześniu i grudniu. Poza imprezami
samorządy sfinansują utrzymanie toalet
dla turystów oraz zainwestują w budowę
małej architektury turystycznej przy
kościołach - powstaną m.in.. nowe
stojaki na rowery oraz tablice
informacyjne. W planach na ten rok jest
także wyznaczenie promienistych
szlaków pielgrzymkowych do
sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej.
Podjęte ponadto działania promocyjne
powinny poskutkować jeszcze większym
wzrostem zainteresowania
drewnianymi świątyniami w naszej
okolicy.

SPORT

Zumba na Dzień Kobiet
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„Bogdanki”
zwyciężczyniami
siatkarskiego
Dnia Kobiet
W sobotę 4 marca 2017 r. odbył się
coroczny turniej siatkarski
organizowany przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji z okazji dnia kobiet.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn
składających się wyłącznie z
przedstawicielek płci pięknej. Drużyny
podzielono na dwie grupy, Grupę A w
skład której wchodziły Absolwentki,
Jednorożce, Tygryski i Bogdanki oraz
Grupę B, którą tworzyły drużyny
Biedronki, Gumisiów i OSiR. Rozgrywki
grupowe toczone systemem każdy z
każdym wyłoniły pary półfinałowe, w
których spotkały się Absolwentki z
Biedronką oraz Gumisie z Bogdankami.

W wyniku tych spotkań do finału
awansowały Bogdanki i Biedronka czyli
drużyny, które wygrywały swoje grupy.
Mecz finałowy był najbardziej
emocjonującym spotkaniem całego
turnieju i zarazem jedynym, w którym do
wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-

break. Ostatecznie najlepszą drużyną
Siatkarskiego Dnia Kobiet zostały
Bogdanki. Wysiłek osłodziły domowe
wypieki przyniesione przez każdą z
drużyn jako symboliczne "wpisowe".

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

Sportowy
Dzień Kobiet

Ponad 40 pań uczestniczyło w imprezie
zorganizowanej 8 marca z okazji Dnia
Kobiet przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz instruktor Klaudię Ochowiak. Na 2
bezpłatnych treningach ćwiczono
samoobronę i salsę.
Imprezę zorganizowano w hali sportowej
OSiR przy ul. Różanej. Panie mogły
uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z
podstaw samoobrony pod okiem
trenerów z działającej przy OSiR sekcji
kickboxingu. Trening miał na celu nie
tylko naukę podstawowych technik ale
przede wszystkim przełamanie własnych
słabości i nabycie poczucia własnej siły.
Następnie odbyły się warsztaty salsy solo.
Pod okiem instruktora salsy, przy
radosnej muzyce uczestniczki zajęć
bawiły się wyśmienicie. OSiR przygotował
też dla każdej z Pań prezent - sportową
bluzkę.

..............................................................................................................
Zimowy Turniej
Tenisa Stołowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Sołectwo Węglewo zorganizowali 18
lutego w Węglewie Zimowy Turniej
Tenisa Stołowego.
20 zgłoszonych zawodników stoczyło
r y w ali zac ję w dw óc h odr ębny c h
kategoriach wiekowych. Pierwsza z nich
dedykowana była uczniom szkół
podstawowych. W rozegranym
systemem pucharowym turnieju
najlepsza okazała się Klaudia Sady, która
w finale pokonała Kacpra Saukensa.
Trzecie miejsce na podium wywalczył
Bartosz Dębiński. Zmagania w kategorii
Open rozpoczęły się od rozgrywek w
czterech grupach, w których zawodnicy
rywalizowali w systemie każdy z każdym.
Dwóch najlepszych zawodników z

poszczególnych grup uzyskało awans do
ćwierćfinałów. Poziom rozgrywanych
spotkań, szczególnie tych w fazie
pucharowej, stał na bardzo wysokim
poziomie. Ostatecznie, pierwsze miejsce
zajął Mateusz Giełdon, który w 5setowym meczu finałowym pokonał
Adriana Godka. W meczu o trzecie miejsce

Jakub Filipiak wygrał 3: 1 z Grzegorzem
Koszuta.
Wszyscy zawodnicy, którzy
zajęli 4 czołowe lokaty w kategorii open
na co dzień regularnie trenują razem,
tworząc Towarzystwo Tenisa Stołowego
Bujerzbi. Wśród wszystkich uczestników
turnieju rozlosowano sportowe upominki
ufundowane przez OSiR.
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II Maxcess Zimowy Cross
Pobiedziska
To nieprawdopodobne, że rok mija tak szybko. Znów stanęliśmy przed
wyzwaniem, ale przede wszystkim przed ogromną frajdą organizacji Zimowego
Crossa w Pobiedziskach - w malowniczych, pełnych wczesnowiosennego błota,
terenach znanych nam jak własną kieszeń okolic Rezerwatu Jeziora Dębiniec.

Najtrudniejszy półmaraton w cyklu
Grand Prix Wielkopolski 2017 - Bieg
Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton
Pobiedziska odbędzie się 9 lipca
2017. Organizatorzy zapowiadają, że
28 edycja biegu będzie najlepszą
imprezą biegową w historii Gminy
Pobiedziska. Zapisy już trwają!
Lipiec nie jest najpopularniejszym
okresem organizacji biegów
długodystansowych z uwagi na
przewagę bardzo ciepłych słonecznych
dni. Temperatura ponad 30oC to
wyzwanie nawet dla najbardziej
wprawionych biegaczy. O wyjątkowej
trudności TIP TOPOL Półmaratonu
Pobiedziska decyduje jednak przede
wszystkim trasa, która biegnie z
centrum miasta do Kociałkowej Górki
przez wyjątkowo urokliwe
pagórkowate tereny Parku
Krajobrazowego Promno. Trasa
posiada atest PZLA i charakteryzuje się
przewyższeniami właściwymi dla
biegów górskich. Czas mierzony będzie
elektronicznie przy użyciu
jednorazowych chipów dołączonych
do numeru startowego. W pokonaniu
pobiedziskiego półmaratonu z
pewnością pomogą kurtyny wodne i
liczne punkty odżywcze oraz
wyjątkowa atrakcyjna oprawa i bogaty
pakiet startowy. Dodatkowym atutem
jest możliwość wygrania atrakcyjnych
nagród na mecie. Wśród uczestników
rozlosowany zostanie m.in.. samochód
osobowy z pełnym bakiem paliwa na
weekend od Miasteczka
Samochodowego Szpot.
Zapraszamy do zapisów na stronie
www.polmatraton.pobiedziska.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W POBIEDZISKACH
ul.Różana 4a
tel. stadion: 501 379 815
tel. hala: 798 514 013
www.osir.pobiedziska.pl

Trasa wynosiła nieco ponad dziesięć
kilometrów. 25 lutego grupa około 180
biegaczy spragnionych dobrej zabawy,
stanęła na starcie biegu, by punkt
jedenasta ruszyć na spotkanie z przygodą,
przyrodą, wyzwaniem i kibicami. Warunki,
jakie zostały zapewnione uczestnikom
biegu stanowiły preludium nadchodzącej
wiosny - błoto, kałuże, wiatr, słońce mimo tego każdy walczył do końca ze sobą
- lub po prostu dobrze się bawił.
Pomimo grasującego w lesie dzika dopisali
również kibice - mamy nadzieję, że
zwierzęta nie obraziły się na nas za głośny i

gorący doping na trasie. Jako pierwsi na
podium w kategorii Open zameldowali się:
Tomczyk Piotr z Poznania, Długosz Marcin
z Wrześni oraz Szulc Dominik również z
Poznania. W tym miejscu serdecznie
dziękujemy wszystkim naszym
Sponsorom - to dzięki Państwa pomocy i
wsparciu mogliśmy zorganizować bieg na
tak wysokim poziomie - tylu przysmaków i
nagród nikt się nie spodziewał!
Dagmara Wąsowska
Pobiedziska Running Team

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

Sezon turystyczny w Puszczy Zielonce
Rekordowym zainteresowaniem cieszył się tegoroczny rajd organizowany przez
Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" z okazji rozpoczęcia sezonu
turystycznego. W niedzielny poranek 19 marca do Sławicy w Gminie Skoki
przybyło blisko 400 turystów, którzy zdążyli do końca lutego zapisać się na listę
uczestników przed końcem limitu zgłoszeń.
Turyści mieli do wyboru trasę rowerową o
długości 30km oraz trasę biegową i Nordic
Walking o długościach 11km. Start i metę
zorganizowano w dworku, którego
obszerne wnętrza były jedynym
ogranicznikiem liczby zgłaszanych
uczestników. Po pięknej krajobrazowo
wycieczce, po okolicach Puszczy Zielonki i
jezior skockich, dla wszystkich gości
przygotowano posiłek regeneracyjny oraz
kawę i ciasto. Zgodnie z tradycję
puszczańskich rajdów każdy miał szansę
na wygranie atrakcyjnych upominków.
Pierwsza tegoroczna impreza Związku
Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
zapowiada pełen atrakcji sezon. Poniżej
prezentujemy bogaty kalendarz imprez
turystycznych zaplanowanych na 2017 rok
w gminach Pobiedziska, Czerwonak,
Kiszkowo, Murowana Goślina, Skoki i
Swarzędz.
Najświeższe informacje o imprezach
turystycznych zawsze na:
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Ruszyły zapisy
na Bieg Jagiełły

www.pobiedziska.pl

www.turystyka.puszcza-zielonka.pl oraz
www.facebook.com/turystyka.zmpz/
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Tenisiści w czołówce
Reprezentacja Pobiedziskiego Klubu
Tenisowego licznie reprezentowała
Klub i Pobiedziska na Halowych
Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów
w Angie Puszczykowo-klubu pod
patronatem najlepszej tenisistki na
świecie.
Nasi zawodnicy nie tylko byli
widoczni, ale mocno zaznaczyli swoją
obecność. Kacper Górecki został
wicemistrzem w singlu! Krystian
Łakomy i Zbyszko Biernat
wicemistrzami gry podwójnej, a
Martyna Rękoś i Marianna Milecka
zajęły ex aequo III miejsce w grze
podwójnej. Gratulujemy zawodnikom
oraz trenerowi Jackowi Durskiemu! Na
zdjęciu nasi zawodnicy: Krystian,
Martyna, Marianna i Kacper.
Artur Milecki
Wiceprezes Pobiedziskiego Klubu
Tenisowego

Podsumowanie udanego
sezonu tenisowego 2016
17 lutego w auli św. Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Pobiedziskach odbyła się
impreza podsumowująca tenisowy rok 2016. Sezon wyjątkowo udany dla
Pobiedziskiego Klubu Tenisowego, wg rankingu Polskiego Związku Tenisowego - 21
klubu w Polsce!
Na tak wysoką pozycję złożyły się
osiągnięcia wszystkich zawodników, w
szczególności udział w 5 finałach
drużynowych mistrzostw Polski,
praktycznie w każdej kategorii wiekowej.
Tytuły mistrzowskie i pozycje medalowe w
mistrzostwach wojewódzkich w grach
pojedynczych i podwójnych chłopców i
dziewczynek, regularny udział i wysokie
pozycje w ogólnopolskich turniejach
najwyższej rangi. Poza aspektami
sportowymi, był to także udany rok pod
względem organizacyjnym - na kortach
OSiR Pobiedziska zorganizowane zostały
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek,
które do dzisiaj wspomina cała tenisowa
Polska (gościnność, profesjonalizm,
oprawa). Ubiegły rok to także wiele

przedsięwzięć podnoszących standard i
wygląd obiektów tenisowych
przeprowadzonych przez OSiR i PKT, m.in.
renowacja ścianki tenisowej, zielone
blendy na ogrodzeniu, remont salki
klubowej.
Przed nami nowy sezon, wiele wyzwań,
pomysłów i turniejów. Zapraszamy do
wspólnego grania, zabawy, działania,
dzieci, młodzież, ich rodziców oraz
wszystkich sympatyków tenisa i
aktywności fizycznej.
Wszystkie wydarzenia, imprezy można na
bieżąco śledzić na
Facebook.com/pobiedziskiklubtenisowy
Artur Milecki
Wiceprezes PKT Pobiedziska
Fot. T. Chmielewski

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

Wicemistrz Polski
Pod koniec lutego w Toruniu odbyły
się XXVI Halowe Lekkoatletyczne
Mistrzostwa Polski Weteranów.
Jedynym reprezentantem Pobiedzisk
był Edward Gołębiewski, który
startował na dystansie 3000 m w
chodzie sportowym i zdobył tytuł
wicemistrza Polski w czasie 17 min. 51
sek. poprawiając własny rekord z
ubiegłego roku o 46 sekund. Następna
okazja do startu w chodzie odbędzie się
w Zaniemyślu w kwietniu 2017 r. na
dystansie 20 km. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Mistrzostwa Wielkopolski
Karate WKF 2017
W Murowanej Goślinie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Karate WKF. W zawodach
wzięło udział ponad 400 zawodników z różnych klubów, w tym karatecy z
Pobiedziskiego Klubu Karate Shotokan Raven, którzy osiągnęli sukcesy indywidualne
oraz drużynowe.
W konkurencjach:
-kata białe pasy 3 m. zajęły Julia Stokowska
i Zofia Godek,
- kumite fantom 1 m. Karol Raszewski
2 m.Natalia Wardeńska, 3 m. Julia
Stokowska i Wojciech Bortkiewicz,
- kata żółte pasy -2 m. Fabian Klawiter,
3 m. Karol Raszewski i Kacper Włodarczyk,
-kumite indywidualnym 2 m. Stanisław
Wlaszczyk, 3 m. Fabian Klawiter i Kacper
Hadyński,

- kihon -3 miejsce Wojciech Bortkiewicz .
3 miejsce w konkurencji kata drużynowym
w składzie zajęli: Piotr Bortkiewicz, Jakub
Bortkiewicz i Stanisław Wlaszczyk.
Natomiast 3 miejsce w konkurencji kumite
drużynowym w składzie zdobyli: Fabian
Klawiter, Kacper Włodarczyk i Jakub
Mizera.
Zawodników do Mistrzostw przygotowali
Trenerzy: Jacek Kruk (Sekcja z Pobiedzisk)
i Mateusz Mizera (Sekcja z Wronczyna).
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Bal Maskowy
w Klubie Seniora
Od wielu lat seniorzy z klubu "Złota
Jesień" organizują w okresie karnawału
Bal Maskowy, W tym roku Seniorzy jak
zwykle wystąpili w
niesamowitych,
własnoręcznie przygotowanych
kreacjach. Bale te cieszą się dużym
zainteresowaniem, przyciągają również
seniorów niezrzeszonych w klubie. Na
tegorocznym balu bawiono się przy
polskich i światowych przebojach w
wykonaniu zespołu PLAYERS.

Koncert Gitarowy
W poniedziałek 6 marca w sali
widowiskowej POK wystąpili młodzi
wykonawcy, uczęszczający na zajęcia
Pobiedziskiej Akademii Gitary
prowadzone przez Tomasza Szmidta.
Podczas koncertu każdy z występujących
gitarzystów zaprezentował
przygotowane przez siebie utwory. Na
zakończenie zagrali pedagodzy, Tomasz
Szmidt i gościnnie Andrzej Horbik.
Zarówno "Pieśń samotnego żeglarza"
jak i "Suita Irlandzka na klarnet i gitarę"
zabrzmiały po mistrzowsku i zostały
nagrodzone przez słuchaczy gromkimi
brawami.

Dzień Kobiet z POK
Dzień Kobiet to święto, które cieszy
zarówno panie jak i panów. W tym roku
Ośrodek Kultury zorganizował, wspólnie
z Sołtysami, spotkania dla Pań z
dziesięciu sołectw: Węglewa, Bocińca,
Kociałkowej Górki i Wagowa, Latalic i
Podarzewa, Stęszewka, Promna,
Borowego Młyna oraz Pobiedziska
Letnisko. Panie spędziły czas przy kawie
i ciastku oraz atrakcjach kulturalnych.
Było wiele wzruszających chwil, wspólne
śpiewanie i dużo uśmiechu. Dziękujemy
sołtysom: Barbarze Widelickiej,
Wiesławie Lisiak, Jerzemu Cieśli,
Adamowi Stołowskiemu, Leszkowi
Budniakowi, Leszkowi Senkowskiemu,
Sylwestrowi Antkowiakowi, Romanowi
Adamczykowi za zaproszenia do
współpracy.

Wystawa malarstwa,
batiku i grafik
Svetlany Volosiuk

Niedziela Palmowa
Orszak palm wielkanocnych i strojnych
jaj w niedzielę palmową stał się tradycją
w Pobiedziskach. Zapraszamy
mieszkańców naszej gminy do udziału w
konkursach wielkanocnych i do udziału
w Kiermaszu Wielkanocnym. Chętnych
do wystawienia swoich produktów
prosimy o zgłaszanie swojego udziału w
biurze POK tel. 618 177 227. Szczegółowe
informacje na stronie
www.ok-pobiedziska.pl
Opr. na podst. Barbara
Matuszewska-Biniszkiewicz
Dyrektor Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury

W dniu 10 marca obył się wernisaż
wystawy Svetlany Volosiuk. Przybyłą
publiczność zachwycił baśniowy świat

POBIEDZISKI
OŚRODEK KULTURY

KULTURA

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

KULTURA

Z kulturą w Gminie

przedstawiony w malarstwie, grafice i
batiku. Wernisaż uświetniła swoim
występem Barbara Twardosz, która
również pełniła rolę tłumaczki. Svetlana
Volosiuk urodziła się
w obwodzie
Brzeskim na Białorusi. Zaczęła malować
już w dzieciństwie, po ukończeniu szkoły
średniej rozpoczęła studia w
Grodzieńskim Uniwersytecie im. Janki
Kupały. Inspiracji szuka w ludziach,
przyrodzie, książkach, muzyce i
wszystkim co ją otacza. Istnieje
możliwość zakupu wystawianych prac,
bliższe informacje w POK lub
tel. 618 177 227.
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