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Kolejne kilometry kanalizacji z pomocą
funduszy unijnych
5 kwietnia 2017 r. w Warszawie Zarząd Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" podpisał umowę o dofinansowanie na
realizację czwartego już etapu projektu kanalizacyjnego pod nazwą "Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic - etap IV".
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się
w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
Dofinansowanie w wysokości prawie 27,4
miliona złotych zostało przyznane w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Przedsięwzięcie pod nazwą "Kanalizacja
Obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic - etap IV"
stanowi kontynuację trzech
zakończonych i rozliczonych Projektów
realizowanych w poprzedniej
perspektywie finansowej 2007-2013.
Gminy objęte Projektem PZ IV to:
Czerwonak, Pobiedziska i Swarzędz.
Generalnym celem Projektu jest
kompleksowe rozwiązanie problemów
gospodarki wodno-ściekowej na
o b s z a r z e g m i n Z w i ą z k u
Międzygminnego "Puszcza Zielonka",
natomiast głównym celem Projektu jest
przyłączenie do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej 2940 nowych
użytkowników.
Zakres rzeczowy PZ IV stanowi:
sieć kanalizacji grawitacyjnej - ok. 27,41
km; sieć kanalizacji tłocznej - ok. 3,93
km; przyłącza sieci kanalizacyjnej - ok.
4,19 km oraz 10 pompowni ścieków.
Nowa kanalizacja powstanie na terenie
Aglomeracji Poznań w następujących
miejscowościach: Gmina Czerwonak:

Miękowo, Czerwonak, Kicin, Kliny,
Mielno, Dębogóra;
Gmina Pobiedziska: Pobiedziska,
Jerzykowo, Tuczno, Stęszewko.
Gmina Swarzędz: Swarzędz, Kruszewnia,
Zalasewo, Gortatowo, Paczkowo,
Gruszczyn, Janikowo, Łowęcin,
Kobylnica, Rabowice, Jasin;
Całkowity koszt Projektu to
53 123 002,77 zł brutto, z czego
27 393 782,60 zł to dofinansowanie z
Unii Europejskiej (dofinansowanie
stanowi 63,7% kosztów

kwalifikowanych). Projekt "Kanalizacja
Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic - etap IV" realizowany
będzie w latach 2017-2020. Projekt jest
realizowany w ramach działania 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach Oś priorytetowa II
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Podsumowanie najważniejszych parametrów Projektu:
Długość sieci

Mieszkańcy

Wartość Projektu

Dofinansowanie UE

31,3 km

2940

53,1 mln zł

27,4 mln zł

Nowe dworce
i obwodnica
dla Pobiedzisk
Podczas obrad Sesji Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska 27 kwietnia 2017
zaproszeni goście z Biura Inwestycji i
Pionu Inwestycji Polskich Kolei
Państwowych podziękowali za
dotychczasową bardzo dobrą współpracę
z samorządami. Zapowiedzieli, że w
programie Inwestycji Kolejowych
obejmujących dworce kolejowe w
Wielkopolsce trzy obiekty w gminie
Pobiedziska mają zapewnione działania
inwestycyjne.
W latach 2018-1019 modernizacji i
przebudowie zostanie poddany zabytkowy
dworzec kolejowy w Pobiedziskach, a nowe
dworce modułowe w ramach działań przy
budowie węzłów przesiadkowych
powstaną w Biskupicach i w Pobiedziskach
Letnisku. Radni Rady Miejskiej Gminy

Pobiedziska na XLII Sesji jednogłośnie
przegłosowali i przyjęli wniosek Burmistrz
Doroty Nowackiej o rozpoczęciu prac
projektowych oraz związanych z
koniecznym wykupem gruntów pod
realizowaną obwodnicę Pobiedzisk od
ronda na ul. Poznańskiej przez ul.

Kaczyńską do ul.Kostrzyńskiej.
Wybudowanie obwodnicy będzie
ukoronowaniem długo oczekiwanego
przekierowania ruchu ciężarowego poza
Pobiedziska.
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Ścieżki rowerowe
i podziemne
przejście
w Pobiedziskach
Burmistrz Dorota Nowacka podpisała 5
kwietnia 2017 kolejną umowę w ramach
realizacji Projektu: "Wspieranie
strategii niskoemisyjnych na terenie
gminy Pobiedziska poprzez tworzenie
kompleksowej infrastruktury
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych w Biskupicach,
Pobiedziskach i w Pobiedziskach
Letnisku wraz z zakupem środków
transportu publicznego”
Umowę opiewającą na kwotę blisko 4 mln
złotych (3.948.697,39 zł) zrealizuje
firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w
Pruszkowie.
W ramach kontraktu zrealizowane
zostaną dwie ścieżki rowerowe.
Pierwsza od Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego w Pobiedziskach w

kierunku szkoły i przedszkola oraz
parkingu przy ul.Podgórnej. Wartość
działania 790.943,80 zł. Druga ścieżka
rowerowa wytyczona zostanie od
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
w Pobiedziskach w rejon ul. Kiszkowskiej.
W ramach działania wybudowane
zostanie podziemne przejście dla

pieszych i rowerzystów pod drogą
wojewódzką (dawna droga krajowa nr.5).
Wartość zadania 3.157.753,58 zł.
Termin realizacji ścieżki rowerowej w
rejon szkoły i ul. Podgórnej przewidziany
jest na koniec sierpnia 2017, a ścieżki
rowerowej w rejon ul. Kiszkowskiej na
koniec 2017 roku.

Poselska wizyta w Pobiedziskach
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski przebywając w Pobiedziskach 3 kwietnia br. odwiedził wspólnie z Burmistrz Dorotą
Nowacką budowę tunelu pod linią kolejową Poznań-Skandawa. Proces od decyzji po rozpoczęcie budowy, a także pozyskanie
środków finansowych od PKP PLK w znaczącym stopniu Pobiedziska zawdzięczają współpracy Posła Bartłomieja
Wróblewskiego z władzami gminy.
Dzięki tym staraniom, w przeciągu
dwóch lat kadencji obecnych władz,
budowa bezkolizyjnego przejazdu pod
torami kolejowymi została rozpoczęta i
będzie ukończona już niebawem.
Pierwsze i pochodzące sprzed wielu lat
informacje o niebotycznie wysokich
kosztach budowy w rzeczywistości po
rzetelnej ekonomicznej wycenie i
fac how ej analizie okazał y się o
kilkadziesiąt milionów złotych niższe.
Z przedstawianych przed laty kwoty
ponad 50 milionów złotych obecny koszt
wyniesie 10,5 milionów.
Teraz po wybudowaniu tunelu, którego
prace posuwają się błyskawicznie,
wykonawca rozpocznie budowę
infrastruktury drogowej, która
jednocześnie będzie początkiem kolejnej
znaczącej inwestycji w gminie
Pobiedziska - budowy obwodnicy miasta.
I o tym również prowadzone były
rozmowy podczas wizyty Posła
Bartłomieja Wróblewskiego.
Marcin Wojcieszak

„Nowa” Kolejowa w Pobiedziskach Letnisku
W ramach prac w zakresie
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) w obszarze węzła
przesiadkowego w Pobiedziskach
Letnisku wybudowana została

ul.Kolejowa. Dnia 25 kwietnia br. odbył
się odbiór końcowy robót zrealizowanych
w okresie od 25.10.2016 roku do
18.04.2017 roku. Wykonano nawierzchnię
z betonowej kostki brukowej o łącznej
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powierzchni 3913 m oraz 332 mb
kanalizacji deszczowej. Wykonany obiekt
będzie funkcjonował z projektowanymi
parkingami oraz planowanym przez PKP
S.A. nowym budynkiem dworca.
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„Wesołe Skrzaty”
u Burmistrza
Stało się to już tradycją, że co jakiś czas
Urząd Gminy odwiedzają dzieci z
gminnych przedszkoli. W piątek 5 maja
grupa przedszkolaków z "Wesołych
Skrzatów" odwiedziła Burmistrza i
zwiedziła budynek urzędu.
Podczas spotkania z Burmistrz Dorotą
Nowacką padały niejednokrotnie trudne
pytania, jednak na każde z nich najmłodsi
goście otrzymywali wyczerpujące
odpowiedzi. Na zakończenie wizyty dzieci
otrzymały słodki upominek.

Gmina Pobiedziska przystąpiła do opracowania „Programu
Rewitalizacji Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023"
Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ
stanowi podstawę ubiegania się o środki
finansowe na działanie rewitalizacyjne w
ramach nowego rozdania funduszy
europejskich.Rewitalizacja to
kompleksowy proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania
całościowe (powiązane wzajemnie
przedsięwzięcia obejmujące kwestie
społeczne oraz gospodarcze,
przestrzenno-funkcjonalne, techniczne
lub środowiskowe), na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i
prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie uwarunkowań
danego obszaru oraz wzmacnianie jego

lokalnych potencjałów, (w tym także
kulturowych) i jest procesem wieloletnim.
Mówiąc prościej - chodzi o to, żeby w
takim miejscu dobrze się przebywało,
mieszkało i pracowało. Remonty
budynków czy modernizacja dróg to tylko
niewielka część działań, składających się
na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi
iść w parze z polepszeniem warunków
życia, co zapewniają szerokie działania
społeczne, kulturalne, edukacyjne czy
ekonomiczne podejmowane w tym
procesie.
Przedmiotem pierwszych konsultacji
będzie analiza sytuacji społecznogospodarczej Gminy Pobiedziska,
obszarów wymagających wsparcia (tzw.
zdegradowanych) oraz obszarów
typowanych do rewitalizacji.

Uwagi można zgłaszać na formularzach do
29 maja br., które dostępne są w Urzędzie
Miasta i Gminy w Pobiedziskach lub za
pomocą udostępnionego na stronie gminy
kwestionariusza ankiety online. Poprzez
wypełnienie ankiet mieszkańcy,
przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz władz
lokalnych pomogą zidentyfikować
najważniejsze problemy na obszarze
gminy, jej potencjał, a także typować te
działania, których realizacja pomoże w
niwelowaniu/eliminowaniu tych
problemów. Każdy wypełniony
kwestionariusz jest bardzo cenny i będzie
wykorzystany w opracowanym programie.
Gmina Pobiedziska na opracowanie
Programu Rewitalizacji otrzymała dotację
w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna”.

50 lat minęło
Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach ma już 50 lat. Trudno uwierzyć, że ten czas tak szybko minął. Wprawdzie zmieniły się na
przestrzeni lat cele i dążenia, to jednak pozostały niezmienne przez pół wieku - wspólna działalność i radość z tworzenia. Dzisiejsze
gospodynie wiejskie to kobiety nowoczesne, podążające za trendami, doskonale radzące sobie w nowoczesnym życiu. Najcenniejsze
w ich działalności to kultywowanie tradycji, ochrona przed zapomnieniem dawnych zwyczajów i twórcza, wspólna praca.
Gospodynie Wiejskie z Biskupic
zorganizowały 20 kwietnia 2017 w Z S w
Jerzykowie uroczystość w ramach tego
ważnego jubileuszu. Wśród zaproszonych
gości sami przyjaciele, na których przez
wiele lat, jak i obecnie mogły liczyć. To
ludzie, dla których Koło z Biskupic zawsze
jest otwarte i chętne do pomocy. Podczas
uroczystości wręczone zostały na ręce
Prezesa Danuty Stanuch listy gratulacyjne,
podziękowania, kwiaty, upominki i
życzenia dalszych tak wspaniałych lat
działalności. Panie z KGW w Biskupicach
nagrodzone zostały również medalami i
dyplomami przyznanymi przez Poznański
Okręgowy Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Poznaniu.
Wyróżnienia i medale wręczali Wice Prezes
Związku Edmund Stachowiak oraz
Katarzyna Parymarz.
Order Serca Matkom Wsi:
Monika Kaczmarek i Małgorzata Tomczak.
Zasłużony Działacz Kółek Rolniczych
Województwa Wielkopolskiego:
Bernadeta Koszuta, Magdalena Marzenka

Nagodzińska, Anna Pawlak, Jadwiga,
Pietrzyńska-Skałkowska i Danuta Stanuch.
Dyplomy uznania: Grażyna ArasimowiczBanaszak, Halina Bochniak, Stanisława
Karwasińska, Kazimiera Kopczyńska,
Anna Korycińska, Leokadia Kowalczyk,
Bogumiła Kuszak-Kosicka, Regina Kuter,
Izabella Malicka, Krystyna Marczak,
Barbara Molińska, Adelina Pawlak,
Aleksandra Pawłowska, Anna PoklewskaKoziełł, Patrycja Przybylska, Małgorzata
Roszkowiak, Maria Słupska, Wiesława
Szkutnicka, Bożena Szydłowska, Danuta
Urbańska i Grażyna Zawadzka.
Każda z wyróżnionych Pań otrzymała od
pani burmistrz parasol z logiem gminy.
Kulminacyjnym punktem programu był
brawurowy występ artystyczny
przygotowany specjalnie na tą okazję przez
uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w
Jerzykowie.
Marcin Wojcieszak
Foto: Iwona Tomaszewska
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Powiat Poznański już po raz trzeci z
gminą Swarzędz uruchamia linię
autobusową 471 przebiegającą przez
gminy Swarzędz, Czerwonak,
Murowaną Goślinę, Suchy Las
(Biedrusko) a także Pobiedziska.

Babski Targ po raz wtóry

Społeczna działalność mieszkańców angażująca lokalną społeczność, nie może być
niezauważona. Od kilku miesięcy aktywnie działa grupa Pań z Pobiedzisk. Zresztą
sama ich nazwa może od razu budzić zaciekawienie i respekt - ISKA to Inicjatywa
Społeczna Kobiet Aktywnych.
To właśnie one zorganizowały już po raz
drugi Babski Targ, który oprócz handlowej
relacji pomiędzy kupującymi, a
sprzedającymi miał za zadnie przede
wszystkim czynić społeczne dobro.
Świąteczna edycja Babskiego Targu w
całości poświęcona była pomocy dla chorej
Marty Świderskiej - Polki Walczącej, która
walczy ze złym czyli
nieoperacyjnym

rakiem wątroby z przerzutami. Pieniądze
potrzebne są Marcie na innowacyjną
terapię w Gdańsku, która kosztuje
kilkanaście tysięcy złotych. Obecnie na leki
i odżywki potrzebuje 6000 zł miesięcznie.
Zebrano kwotę 5453,20 zł.
Babski Targ zorganizowany został po raz
drugi dzięki pomocy Ośrodka Sportu i
Rekreacji.

Jare Święto
Koniec zimowego nieurodzaju i wiosenne przesilenie zwiastujące początek
cieplejszych dni było od wieków powodem do radości. Okres ten nasi słowiańscy
przodkowie nazywali Jarymi Godami lub Jarym Świętem. W Skansenie Miniatur Szlaku
Piastowskiego w Pobiedziskach 2 kwietnia można było poznać prastare zwyczaje
witania wiosny.
Jare Święto to pierwsza w tym roku
impreza w Skansenie Miniatur w
Pobiedziskach otwierająca sezon
turystyczny. W niedzielne popołudnie
pomiędzy miniaturowymi replikami
zabytków można było podziwiać walki
piastowskich wojowników, pracę
średniowiecznego kowala oraz wziąć
udział w zajęciach rękodzielniczych. Odbył
się także turniej łuczniczy zorganizowany
przez Gród Pobiedziska. Goście Skansenu
mogli poznać codzienne życie Słowian, a
także samemu przymierzyć piastowskie
stroje. W czasie imprezy wstęp do
Skansenu był bezpłatny. Spotkanie z
piastami zakończył ognisty pokaz ze
słowiańskim rytuałem palenia Marzanny.

Rozpoczęty sezon turystyczny będzie dla
Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego
wyjątkowy z racji planowanych przez
Gminę inwestycji. Za sprawą środków
unijnych niebawem ruszyć powinna
modernizacja Skansenu. Obiekt zyska
nową salę multimedialną, otoczony
zostanie palisadą, a ekspozycja zostanie
przebudowana i wzbogaci się o nowe
elementy. Już dziś podziwiać można nowe
rzeźby postaci z mitologii słowiańskiej.
Wszystko po to, by wzmocnić pozycję
Pobiedzisk na przebudowanym w
ostatnich latach Szlaku Piastowskim, który
przyciąga w nasz region coraz większe
rzesze turystów.

W tym roku wprowadzono kilka
nowości. Linia funkcjonować będzie we
wszystkie soboty, niedziele i święta w
okresie od 29 kwietnia do 15
października br. Oznacza to, że na
wycieczkę z rowerem będzie można
wybrać się również w wakacje oraz
podczas tzw. długich weekendów w
maju, czerwcu i w sierpniu. Dodatkowo
każdego weekendowego dnia
funkcjonowania linii,
6 kursów będzie specjalnie
wydłużonych do przystanku
Pobiedziska Dworzec PKP. Nastąpi to
najpóźniej w drugiej połowie czerwca
br. Brak połączeń Pobiedzisk ze
Swarzędzem od 29 kwietnia br. wynika
z likwidacji przystanków autobusowych
w miejscowościach Wronczyn i
Złotniczki wraz z zawieszeniem linii
obsługiwanych wcześniej przez PKS.
Dlatego podjęto decyzję o
uruchomieniu czterech kursów do pętli
autobusowej w miejscowości Tuczno.
Równolegle wszczęto procedury
zgodnie z ustawą o drogach
publicznych, reaktywowania
zlikwidowanych przystanków.
Powiat Poznański, wspólnie z Gminami
Swarzędz i Pobiedziska będzie czynił
starania, aby linia 471 zaczęła wjeżdżać
do Pobiedzisk wraz z rozpoczęciem
sezonu w ośrodkach rekreacyjnych nad
jeziorami Jerzyńskim, Wronczyńskim
Małym i Dużym oraz Stęszewskim.
Źródło
http://powiat.poznan.pl/weekendowalinia-autobusowa/

WYDARZENIA

Autobusowa linia
rowerowa do Pobiedzisk
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKA

W maju biblioteki tradycyjnie obchodzą
swoje święto, w tym roku odbywa się ono
pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!
Zorganizowaliśmy cykl spotkań
9.05. godz. 16.00
Rozbudź swoją kreatywność.
Warsztaty dla dzieci (9-10 lat) i rodziców
z książką w tle
Oddział dla dzieci, ul. Wł. Jagiełły 25,
Pobiedziska
9,11.05.
Jak to było w średniowieczu - warsztaty
literacko-plastyczne
Filia w Pomarzanowicach
10,11.05. godz. 14.00
Jak to było w średniowieczu - warsztaty
literacko-plastyczne Filia PobiedziskaLetnisko, ul. Gajowa 22
12.05. godz. 19.00
Sarmacja. Obalanie mitów. Spotkanie
autorskie z Jackiem Kowalskim
Biblioteka w Pobiedziskach,
ul. Kostrzyńska 21

Konkurs
fotograficzny
„Zaczytani”
rozstrzygnięty

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

12-13.05
Średniowieczna Noc w Bibliotece
Filia w Biskupicach, ul. Dworcowa 3
15.05.
Majowe. Pastele. Ryszard Białek
Filia w Biskupicach, ul.Dworcowa 3
Zapraszamy!
19-20.05.
Średniowieczna Noc w Bibliotece
Biblioteka w Pobiedziskach,
ul. Kostrzyńska 21
26.05, godz. 19.00
Agnieszka Osiecka-wspomnienie wieczór poetycki w Dyskusyjnym Klubie
Książki- Biblioteka w Pobiedziskach,
ul. Kostrzyńska 21.

Uwaga!
W maju obowiązuje abolicja, czytelnicy,
którzy zwrócą do Biblioteki nieoddane w
terminie książki, zostaną zwolnieni z kar
naliczonych za ich przetrzymywanie.
Warto skorzystać.

***

Bibliotekarz
poleca:
Sarmacja
- obalanie mitów
Jacek Kowalski

Czym była Sarmacja? Cóż to za zjawisko, wokół
którego nagromadziło się tak wiele mitów i
przekłamań? Czasy sarmackie - to złoty wiek
kultury polskiej, czy anarchia która rozsadziła
państwo polskie od środka?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań
znajdziemy w najnowszej książce Jacka
Kowalskiego. Autor gościć będzie w
pobiedziskiej Bibliotece 12 maja.

Food pharmacy
Lina Nertby,
Mia Clase
Książka "Food Pharmacy" to efekt długich
obserwacji związku odżywiania ze stanem zdrowia.
Autorki jako fanatyczki zdrowego jedzenia
postanowiły wgryźć się w temat i z pomocą
profesora medycyny Stiga Bengmarka zaczęły
prowadzić bloga o diecie przeciwzapalnej. Książka
ta jest efektem testowania przez autorki różnych
sposobów odżywiania.

Spośród przysłanych do
Biblioteki zdjęć, nagrodzono
osiem prac, które można
obejrzeć w Bibliotece. Autorem
zwycięskiego zdjęcia został
Paweł Witek. Gratulujemy!

***

Wiktoria
Daisy Goodwin

Historia młodej dziewczyny, która w wieku
osiemnastu lat objęła panowanie w targanej
konfliktami Wielkiej Brytanii. W ciągu kilku dni
została przedstawiona parlamentowi i przeniesiona
do Pałacu Buckingham. Od tego momentu dworskie
intrygi, polityka, zdrady, miłostki i płomienne
romanse stają się dla Aleksandryny Wiktorii
codziennością. Czy młoda królowa sprosta
pokładanym w niej oczekiwaniom? Czy stanie się
marionetką w rękach doradców, czy zdoła zachować
niezależność? I czy uda jej się mądrze rządzić?

Dzień Bibliotekarza
Z okazji Dnia Bibliotekarza Burmistrz Dorota Nowacka oraz Skarbnik Agata
Majcherczak osobiście złożyły życzenia pracownikom pobiedziskiej Biblioteki
Publicznej.
Pani Burmistrz życzyła Dyrekcji i
Pracownikom sukcesów
w
upowszechnianiu wiedzy i czytelnictwa
wśród lokalnej społeczności, wielu
ciekawych inicjatyw nie tylko
popularyzujących książkę i czytelnictwo,
ale także integrujących i aktywizujących
mieszkańców naszej Gminy.
Podziękowała serdecznie za
zaangażowanie i wysiłek, jaki wkładają
dla zapewnienia możliwości korzystania

z szeroko rozumianej oferty kulturalnej.
To dzięki twórczej pracy, biblioteki stały
się miejscem nie tylko edukacji i
poszukiwania informacji, ale także
spędzania czasu wolnego i rozwijania
własnych zainteresowań. Życzyła
również satysfakcji i wytrwałości w
wykonywaniu zawodowych obowiązków
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.

Kresy i bezkresy
Jadwiga
Czechowicz
Piękna powieść przedstawia losy Polaków pod
zaborem rosyjskim na Wileńszczyźnie od upadku
Powstania Styczniowego, aż do życia w wolnej
Polsce po odzyskaniu niepodległości.
Książka zawiera opis losów Józefa Olsiewicza, zaś
równocześnie, na tle jego perypetii życiowych,
ukazana jest panorama życia Polaków od czasów
popowstaniowych, aż po Wielki Kryzys lat 30. XX
wieku.
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KONKURSY
WIELKANOCNE
Od lat Niedziela Palmowa w naszej
gminie to tradycja związana z
ogłoszeniem wyników na konkursy
wielkanocne organizowane prze POK:
palmę wielkanocną, strojne jajo oraz
kartkę wielkanocną. Na Rynku w
Pobiedziskach oprócz pogody dopisali
również mieszkańcy, którzy wzięli udział
w kiermaszu wielkanocnym, gdzie od
lokalnych wytwórców można było
zakupić oryginalne produkty regionalne i
świąteczne. Po raz pierwszy mieszkańcy
wybierali najpiękniejszą palmę
wielkanocną poprzez stronę facebooka
POK. Laureatom konkursów gratulujemy,
uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za
rok.

Kalendarium
maj i czerwiec:

WARSZTATY
WIELKANOCNE
W ŚWIETLICACH
W nastrój świąteczny wprowadził nas
cykl warsztatów organizowanych przez
POK. Do świąt przygotowywali się
mieszkańcy sołectw od lat 9 do…. 99.
Najmłodsi uczestnicy tworzyli z filcu
fantastyczne zające, uczyli się pleść
wianki z wikliny, wycinali girlandy oraz
przygotowywali koszyki. Dorośli poznali
bardzo starą technikę zdobienia decoupage - czyli wycinanki i
zastosowali ją do oklejania jaj
wielkanocnych.

20. 05. 2017
-BIESIADA ŚLĄSKA
- POK, godz. 18:00.
Występ Grzegorza Stasiaka z grupą
Fest. Bilety do nabycia w sekretariacie
POK.
26. 05. 2017
-FRONTIERA - KONCERT
WŁOSKICH PRZEBOJÓW
- POK, godz. 19:00.
Występują Halina Bendyk & Marco
Antonelli. Polecamy jako piękny
prezent na Dzień Matki! Bilety do
nabycia w sekretariacie POK.
29. 05. 2017
- PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW
SCENICZNYCH 2017
- POK, godz. 10:00.
Zapraszamy dzieci i młodzież z gmin:
Czerniejewo, Kiszkowo, Kostrzyn,
Łubowo, Pobiedziska. Konieczne jest
dostarczenie karty zgłoszenia do
24.05.2017. Szczegóły na stronie POK .
31.05.2017
- W KADRACH CODZIENNOŚCIW E R N I S A Ż K O N K U R S U
FOTOGRAFICZNEGO DLA
GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW -POK, Sala Konferencyjna, godz. 18:00.

ZABAWKI

TEATRALNA NIEDZIELA
DAWNIEJ I DZIŚ
DLA NAJMŁODSZYCH
W niedzielne popołudnie 2 kwietnia na
scenie POK wystąpił Teatr Wędrowny
Małe MI z fantastycznym spektaklem dla
dzieci pt. Fintikluszki. Zabawne,
błyskotliwe, wzruszające przypowiastki,
obyczaje, wierszyki i przyśpiewki,
zebrane w Wędrownym Kramie z
Opowieściami, to po prostu
FINTIKLUSZKI - czyli drobiazgi.
Wędrowny kram - świat Wielkoludów,
Domowych Skrzatów, przekazał
bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej
ukazanych przy pomocy teatru lalek,
tradycyjnych zabawek, instrumentów
muzycznych oraz pieśni.

Taki temat realizowaliśmy na
cyklicznych warsztatach w świetlicach
wiejskich. Dzieci i młodzież poznały
historię zabawek oraz wykonały zabawki
z naturalnych materiałów - kamieni
polnych.

WERNISAŻ MARII
WITKOWSKIEJ
I KAROLINY
URBAŃSKIEJ
W gronie aktywnych sympatyków sztuki i
przyjaciół artystek mieliśmy okazję
zaznać uczty dla ducha i ciała, dla
dojrzałych oraz najmłodszych
odbiorców. Mogliśmy prześledzić rozwój
twórczości Marii Witkowskiej,
począwszy od cyklu martwych natur,
portretów, poprzez gobeliny, pejzaże

15. 06. 2017
- ZESPOŁOWY KONKURS NA
NAJPIĘKNIEJSZY DYWAN
KWIATOWY
Szczegóły na stronie POK.

Nowe kursy w POK
BEZPŁATNE KURSY JĘZYKÓW
OBCYCH
W ramach projektu "Akademia
kompetencji językowych
mieszkańców miasta Poznań i
powiatu poznańskiego" odbywa się
BEZPŁATNY KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO dla osób dorosłych, w
wieku 25-64 lat. Kurs kończy się
certyfikatem TOEIC Bridge niezależnym, międzynarodowym
egzaminem zewnętrznym na
poziomie A2.
W każdą środę oraz piątek odbywa się
BEZPŁATNY KURS JĘZYKA
WŁOSKIEGO.
Zawodowym lektorem kursu jest pani
Anna Bagnowska, mieszkanka
Pobiedzisk, społeczniczka, która z
pasją i zapałem przekazuje wiedzę o
języku włoskim.

http://www.facebook.com/PobiedziskiOśrodekKultury

POBIEDZISKI
OŚRODEK KULTURY

KULTURA

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

POK

Kronika wydarzeń
kwietniowych

7

POK
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akwarelowe i olejne po pisanie ikon.
Karolina Urbańska prezentuje cykl
pejzaży wykonanych techniką własną,
łączącą tkaninę i malarstwo.

www.pobiedziska.pl

OBCHODY
UCHWALENIA
KONSTYTUCJI
3 MAJA
W środę 3 maja br. odbyły sie uroczyste
obchody 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji. Uroczystość zainaugurowała
Msza św. w kościele Farnym.

WIECZÓR POETYCKO
-MUZYCZNY SALONU
IM. JACKOWSKICH
Z przyjemnością gościliśmy Panią
Daromiłę Wąsowską-Tomawską, która
obchodziła XX-lecie pracy artystycznej i
mięliśmy okazję poznać jej najnowszy
tomik poetycko-prozatorski pt.
"Fotografie". Nastrojowy wieczór
lirycznych wspomnień ilustrowany był
muzyką Beethovena, Mozarta, Chopina i
Paderewskiego.

Udział w niej wzięli przedstawiciele
władz samorzadowych, organizacji
s p o ł ec z n y c h , j ed n o s t ek
oświatowych,poczty sztandarowe,
kombatanci,delegacje harcerzy oraz
licznie przybyli mieszkańcy. Doniosłego
charakteru uroczystości nadała oprawa
muzyczna zespołów działajacych przy
POK; Chóru Melodia oraz Pobiedziskej
Orkiestry Detej pod dyrekcją St. Horbika.
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Dnia 23 marca 2017r. odbyła się XL
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska zwołana na
wniosek Burmistrza.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały nr XXII/190/2016 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia
"Planu gospodarki niskoemisyjnej
Miasta i Gminy Pobiedziska" ,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2015-2019,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 20172036.

stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Gminie Pobiedziska.

. Podjęto uchwały w sprawach:
.
.
.
.
.

***
Dnia 30 marca 2017r. odbyła się XLI
sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
Obrady otworzyła przewodnicząca
Renata Jończyk, która powitała
wszystkich przybyłych na sesję .
Burmistrz Dorota Nowacka odczytała
sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.

.
.
.
.
.

Tematem sesji była informacja o stanie
bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Miasta i Gminy
Pobiedziska za rok 2016.
Przewodnicząca Renata Jończyk
pprzywitała przybyłych na sesję Rady
gości:
st.kpt.Bogusława Świdurskiego dowódcę Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 3 w Poznaniu,
Krzysztofa Słupskiego - Komendanta
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Pobiedziskach,
Włodzimierza Pawłowskiego - Prezesa
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Pobiedziskach,
nadkom. Romana Wardę - Komendanta
Komisariatu Policji w Pobiedziskach
Elżbietę Kuźniewską i Remigiusza
Dybowskiego - Zarządzanie Kryzysowe
UMiG.
Jako pierwszy swoją prezentację
przedstawił st. kpt. Bogusław Świdurski.
Jednostka nr.3 swoim rejonem działania
obejmuje Gminę Pobiedziska. Do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego należą OSP Pobiedziska oraz
OSP Biskupice. Pan Bogusław
przedstawił m.in. statystykę zdarzeń na
terenie Gminy Pobiedziska oraz
doskonalenie zawodowe.
Następnie Komendant Krzysztof Słupski
przedstawił sprawozdanie z rocznej
działalności jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy.
Remigiusz Dybowski poinformował o
Gminnym Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Komendant Roman Warda
przedstawił sprawozdanie dotyczące

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 20172036,
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2017,
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego,
przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pobiedziska w 2017r.,
określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w
przedszkolach publicznych działających
na terenie Gminy Pobiedziska oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat,
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Pobiedziskach i
wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia
umowy dzierżawy,
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres do 7 lat
nieruchomości gruntowej położonej w
Pobiedziskach i wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy,
zaliczenia ul.Różanej i ul.Wojska
Polskiego do kategorii dróg gminnych,
rozpatrzenia ponownej skargi na
działalność Dyrektora Zespołu Szkół
Szkoła Podstawowa im.K.Odnowiciela i
Gimnazjum w Pobiedziskach.
Interpelacje złożyli radni :
Janusz Mikołajczak w sprawie: napraw
drogowych ul.Czerniejewska i
ul.Gnieźnieńska,
Paweł Krawczyk w imieniu Klubu "My
Mieszkańcy" w sprawie: ewentualnego
zakupu dodatkowych czterech
autobusów przez Gminę Pobiedziska,
Robert Łucka w sprawie: oświetlenia
ulicy Diamentowej trzema lampami
hybrydowymi,
Dariusz Dobry w sprawie: zamontowania
oświetlenia hybrydowego,
Sylwester Antkowiak w sprawie:
remontu przystanków autobusowych na
terenie sołectwa Stęszewko.
Radny Robert Łucka złożył wniosek w
sprawie wydłużenia zielonego światła
dla pojazdów wyjeżdżających z
ul.Mieszka I w Biskupicach na
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.
W okresie międzysesyjnym Radny Paweł
Krawczyk złożył:
w imieniu Klubu "My Mieszkańcy"

KALENDARIUM
Odbyły się posiedzenia Komisji:
20 marca 2017r.
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego - I cz. wizje w
terenie, II cz. opiniowanie wniosków i
projektów uchwał; sprawozdanie
Komendanta z działalności
Komisariatu Policji w Pobiedziskach,
23 marca 2017r.
- Spraw Społecznych - opiniowanie
wniosków o przydział lokali,
opiniowanie projektów uchwał;
zadania społeczne na 2017r. Dyrektor OSP;
29 marca 2017r.
- Spraw Gospodarczych opiniowanie projektów uchwał,
opiniowanie wniosków,
30 marca 2017r.
- XLI sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska,
3 kwietnia 2017r.
- Rewizyjnej - zagadnienia związane
z przygotowaniami do absolutorium
Burmistrza-realizacja budżetu
Gminy Pobiedziska za rok 2016,
10 kwietnia 2017r.
- Spraw Społecznych - Sprawozdanie
o zasobie gminnym zarządzanym
przez Zakład Komunalny w
Pobiedziskach sp. z o.o.;
11 kwietnia 2017r.
- Spraw Gospodarczych - wizje w
terenie,
20 kwietnia 2017r.
-Spraw Społecznych - opiniowanie
wniosków, opiniowanie projektu
uchwały.
Spotkanie z przedstawicielami
stowarzyszeń i podmiotów
działających w ramach działalności
pożytku publicznego w zakresie
kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury
i sztuki,
24 kwietnia 2017r.
- Rewizyjnej- zagadnienia związane
z przygotowaniami do absolutorium
Burmistrza-realizacja budżetu
Gminy Pobiedziska za rok 2016;
sprawa przedłużenia terminu
rozpatrzenia anonimowej skargi
przekazanej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową,
25 kwietnia 2017r.
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego - opiniowanie
wniosków, informacja nt. stanu
równania dróg i zapotrzebowania na
tłuczeń,
26 kwietnia 2017r.
- Spraw Gospodarczych opiniowanie projektów uchwał,
opiniowanie wniosków,
27 kwietnia 2017r.
- XLII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska,
8 maja 2017r.
- Rewizyjnej- sprawa anonimowej
skargi przekazanej przez Regionalną
Izbę Obrachunkową.

WIEŚCI Z RADY
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Czy Twój zarządca nieruchomości
dba o Twoje bezpieczeństwo?

Zgodnie z obowiązującym Prawem
Budowlanym obiekty budowlane
powinny być w czasie ich użytkowania co
najmniej raz w roku poddawane przez
jego właściciela lub zarządcę okresowej
kontroli, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego między innymi
instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych). W przypadku, gdy
powierzchnia zabudowy przekracza 2000
m2 wówczas kontrolę taką przeprowadza
się co najmniej dwa razy w roku, w
terminach do 31 maja oraz do 30
listopada.
Przegląd kominiarski jest nie tylko
obowiązkiem rozporządzonym przez
prawo, który ma utrudniać ludziom życie.
Jest on wykonywany przede wszystkim
dla bezpieczeństwa lokatorów.
Sam przegląd kominiarski to dosyć
złożone zadanie i nie polega jedynie na
sprawdzeniu stanu komina i zajrzeniu do
jego środka. Kominiarz przeprowadza
badanie techniczne wszystkich
przewodów kominowych nie tylko
dymowych, ale również spalinowych
oraz wentylacyjnych. Sprawdza drożność
i bieg kanałów, ich szczelność oraz
miejsca wylotów (ujścia) komina. Istotna
jest też kontrola podłączeń przewodów
do poszczególnych lokali mieszkalnych.
Następnym etapem jest przeczyszczenie i
udrożnienie przewodów kominowych
przy pomocy specjalistycznego sprzętu.
Na koniec sporządzany jest protokół
przeglądu kominiarskiego podpisany
przez uprawnionego kominiarza oraz
właściciela obiektu.
Bez względu na stan instalacji
kominowych, trzeba też zadbać o
czyszczenie przewodów.
Najczęściej, bo cztery razy w roku,
powinno się to robić w domach opalanych
węglem, drewnem lub innym paliwem
stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku
czyści się te przewody w domach
opalanych gazem, olejem lub innym
paliwem ciekłym.
W domach wielorodzinnych kominy
muszą czyścić co najmniej czeladnicy
kominiarscy lub osoby z uprawnieniami
budowlanymi. W domach
jednorodzinnych mogą to robić sami
właściciele.
Przepisy swoje, a życie swoje. W praktyce
jednak nikt kominów nie czyści zbyt
często, a przecież dzięki sprawnie
działającemu systemowi kominowemu
odbywa się prawidłowa cyrkulacja
powietrza. Uciążliwe i szkodliwe związki
eliminowane są z powietrza. Gdy komin
nie jest regularnie czyszczony, praca
przewodów, jak i
całego systemu,
zostaje zaburzona. W
efekcie nie następuje
odpowiednia wymiana
powietrza. Może dojść
do tragedii, w
s k r a j n y c h
przypadkach nawet do
zaczadzenia.

. interpelację dotyczącą konsultacji
w sprawie przebudowy ulic
. wspołecznych
centrum Pobiedzisk i płyty Rynku,
wnioski dotyczące ulic: Nowej,
Kiszkowskiej, Słonecznej i Głównej w
Pobiedziskach.

www.pobiedziska.pl
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Dnia 27 kwietnia 2017r. odbyła się XLII
sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
Obrady otworzyła przewodnicząca
Renata Jończyk.
Zastępca Burmistrza Zbigniew
Zastrożny odczytał sprawozdanie z
działalności w okresie międzysesyjnym.
Temat sesyjny: Szkoły wobec reformy
oświaty.
Kierownik Irena Anioł przedstawiła
prezentację "Gmina Pobiedziska
przygotowanie do zmian w systemie
oświaty". Prezentaja wskazywała jak
Gmina zrealizowała zapisy ustaw
"Prawo Oświatowe" i "Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo
Oświatowe". Przedstawiono nową sieć
szkół i granice ich obwodów od nowego
roku szkolnego zgodnie z podjętą
uchwałą nr XLI/375/2017 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska oraz
przeprowadzony proces konsultacji.
Omówiono rekrutację do szkół nowego
typu (8-letnich szkół podstawowych)
oraz stan przygotowania szkół do
nowego roku szkolnego. Wskazano
również na zasady finansowania zadań
oświatowych i dynamikę zmian prawa
oświatowego.
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 20172036,
zmiany uchwały Nr XLI/372/17 Rady
Uchwały Miejskiej Gminy Pobiedziska z
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego,
wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we wsi
Biskupice, oznaczonej numerem działki
153/4, obręb Biskupice,
wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w
Pobiedziskach, oznaczonej numerami
działek 1/12, obręb Pobiedziska, arkusz
mapy 29 oraz 177, obręb Pobiedziska,
arkusz mapy 28,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, położonej w Pobiedziskach,
oznaczonej numerem działki 66/1, obręb
Pobiedziska, arkusz mapy 22,
przyjęcia "Oceny zasobów pomocy
społecznej miasta i gminy Pobiedziska za
rok 2016",
przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na działania Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska.

Uroczystość
wręczenia
oznaczeń
państwowych
Wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann 28 kwietnia br. wręczył
odznaczenia państwowe. Zasłużeni
Wielkopolanie uhonorowani zostali:
Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Orderu Krzyża
Niepodległości, Krzyżami Zasługi,
Krzyżami Zesłańców Sybiru,
Medalami za Długoletnią Służbę oraz
Medalem Pro Patria i Odznaką
Honorową za Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego.
- To zaszczyt oraz wielki powód do
dumy i satysfakcji, że mogę dziś wręczyć
te odznaczenia państwowe szczególnie
zasłużonym osobom w różnych
przestrzeniach życia publicznego powiedział wojewoda podczas
uroczystości wręczenia odznaczeń.

Jednym z odznaczonych Brązowym
Krzyżem Zasługi przyznanym przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę był
Komendant Miejsko - Gminny Oddziału
Związku OSP RP w Pobiedziskach oraz
Prezes OSP w Biskupicach Krzysztof
Słupski. Gratulujemy.
Na podst. Autor: Anna Czuchra
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edycja XVI 2017 r.
Przypominamy, iż w dniu 31 maja br.
upływa termin przesyłania zgłoszeń do
XVI edycji Konkursu "Najpiękniejsza
zagroda - Najpiękniejsza posesja".
Karta zgłoszenia dostępna jest na
stronie internetowej, w siedzibie
Urzędu (BOI stanowisko nr 4) lub u
Sołtysów.

Zmiana w przepisach
dotyczących ptasiej grypy

Spotkania strażaków i policjantów
z przedszkolakami
Strażacy działający na terenie gminy Pobiedziska odwiedzili w kwietniu dwa
przedszkola: "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach oraz Przedszkole w
Pomarzanowicach.
W "Wesołych Skrzatach" dodatkowo w
zagrożenia. Zajęcia zorganizowane
spotkaniu uczestniczyli jeszcze
zostały przez UMiG w Pobiedziskach.
policjanci, a tematem przewodnim było
"112 ważna sprawa". Zajęcia miały na
Marcin Wojcieszak
celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i
Foto: Archiwum Przedszkole
umiejętności działania w sytuacji
w Pomarzanowicach i Przedszkole
"Wesołe Skrzaty”

W kwietniu 2017 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w
sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z
rozporządzeniem na terenie kraju
obowiązuje zakaz pojenia drobiu oraz
ptaków utrzymywanych przez
człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki oraz
zakaz wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, w którym jest
utrzymywany drób, zwłok dzikich
ptaków lub tusz ptaków łownych.
Według nowych przepisów, należy
również m. in. utrzymać drób sposób
ograniczający jego kontakt z dzikimi
ptakami oraz w sposób wykluczający
jego dostęp do zbiorników wodnych, do
których dostęp mają dzikie ptaki, a
także zgłaszać do powiatowego lekarza
weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z
wyłączeniem ptaków utrzymywanych
stale w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Nasadzenia zieleni
w gminie Pobiedziska

Kolejne
dofinansowanie
dla Gminy Pobiedziska
Tym razem wnioski o dofinansowanie złożone zostały przez Ochotnicze Straże
Pożarne działające na terenie naszej gminy. Wnioski o dotację złożono do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w
ramach tzw. "Przedsięwzięć Pozostałych - Awarie".
Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu w
dniu 28.04.2017 r. przyjęto listę
wniosków spełniających warunki do
dofinansowania. Dotacje na projekty:
Zapobieganie i likwidacja skutków
poważnych awarii poprzez zakup
wyposażenia ratowniczego otrzymały
OSP Pobiedziska, OSP Biskupice, OSP

Latalice, OSP Węglewo oraz OSP
Kociałkowa Górka. Kwota całkowita
projektów przekracza 550.000,00 zł.
Wartość dotacji może wynieść nawet do
95%.
Wkład własny Osp wynosi: 4.150,00 zł,
natomiast dotacja z budżetu Gminy
wynosi: 24.298,00 zł.

W roku 2015 i 2016 na podstawie
porozumień zawartych z Zespołem
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego posadzono 750 szt.
drzew. Na zlecenie Urzędu Gminy
Zakład Komunalny w Pobiedziskach
wykonał nasadzenia drzew i krzewów,
m.in. w m. Biskupice, Tuczno,
Stęszewko, Latalice.
Wykonane zostały nasadzenia
zastępcze za drzewa i krzewy usuwane
w ramach projektu "Kanalizacja Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic". Na terenie miasta i gminy
Pobiedziska posadzono 628 drzew
liściastych, 322 drzewa iglaste (razem
950 drzew) oraz 1356 m2 krzewów.

ŚRODOWISKO

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

BEZPIECZEŃSTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA

Konkurs „Najpiękniejsza zagroda
- Najpiękniejsza posesja
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BEZPIECZEŃSTWO
STOWARZYSZENIA
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na zakup
wyposażenia
ratowniczego
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Lp

Całkowity koszt zakupu
wyposażenia ratowniczego w zł.

1.

2

3
W lutym 2017 r. jednostki OSP
działające na terenie Gminy
Pobiedziska złożyły do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
wnioski o udzielenie dotacji na zakup
wyposażenia ratowniczego. Wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie, kwota
dofinasowania wynosie do 95%
wartości przedsięwzięć.

Nazwa przedsięwzięcia

4

5

Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych
awarii poprzez zakup wyposażenia ratowniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedziskach
Zapobieganie i lik widacja skutków poważnych
awarii poprzez zakup wyposażenia ratowniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach
Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych
awarii poprzez zakup wyposażenia ratowniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie
Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych
awarii poprzez zakup wyposażenia ratowniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Latalicach
Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych
awarii poprzez zakup wyposażenia ratowniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kociałkowej
Górce
Razem

141.780,00

135.947,00

153.307,00

113.236,00

24.818,00

569.088,00

Strażacki
egzamin
Centrum Ratowniczo - Edukacyjne w
Kociałkowej Górce kolejny raz gościło
druhów z całej Gminy Pobiedziska.
Strażacy 2 kwietnia br. zmagali się z
testem wiedzy pożarniczej oraz zajęciami
praktycznymi w terenie. To wszystko,
aby przejść kurs podstawowy na strażaka
OSP. Egzamin został przeprowadzony
przez PSP w Poznaniu, dyplomy
świadczące o zdaniu egzaminu wręczył
osobiście Komendant Miejski PSP w
Poznaniu - mł.bryg.Jacek Michalak.
Tekst i foto:
Iwona Tomaszewska

Konkurs Mikrodotacji
Wielkopolska Wiara 2017
Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje
pozarządowe z terenu całej Wielkopolski. W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula
przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.
Zainteresowani mogą kierować się
trzema prostymi zasadami:
1.ZASIEJ ZIARNO - zbierz grupę
aktywnych ludzi!
2.OBSERWUJ, JAK WZRASTA - złóż
Ofertę i zrealizuj projekt!
3.ZBIERZ PLONY - Rozwiązuj problemy
społeczne!
ZASIEJ ZIARNO - Zbierz grupę
aktywnych ludzi!
Oferty w konkursie będą mogły składać:
- młode organizacje pozarządowe, tzn.
zarejestrowane najwcześniej 30

miesięcy do dnia złożenia Oferty, z
rocznym budżetem nieprzekraczającym
25 tys. zł.,
- nieformalne grupy mieszkańców,
złożone z minimum 3 osób, planujące
działania na rzecz społeczności lokalnej
- grupy samopomocowe, czyli grupy
działające na rzecz swoich członków
- organizacje pozarządowe, które
pełnią funkcję Patronów.

generatora na stronie internetowej
www.witkac.pl do 4 maja br.
Regulamin konkursu, generator, wzór
formularza ofert oraz kontakty do
doradców dostępne są na naszej stronie
www.pisop.org.pl/fio.
Projekt Wielkopolska Wiara
dofinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

OBSERWUJ, JAK WZRASTA - Złóż
Ofertę i zrealizuj projekt!
Ofertę można składać za pośrednictwem

Informacja przesłana przez Stowarzyszenie
Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
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STOWARZYSZENIA

50 lat
działalności
Tadeusza
Panowicza
Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk
zorganizowało 7 kwietnia 2017 r. w
Zespole Szkół w Pobiedziskach
jubileuszowe spotkanie z Tadeuszem
Panowiczem z okazji 50 lecia
działalności zawodowej pisarza,
grafika, liternika artystycznego,
publicysty, bibliofila, gawędziarza,
kolekcjonera i społecznika. Dorobek
Jubilata licznie przybyłym Gościom,
przedstawili członkowie Szkolnego
Koła TMP.
Jubilat jest autorem kilkunastu książek
popularyzujących historię i piękno Ziemi
Gnieźnieńskiej i Wielkopolski, ok. 4.000
publikacji o tematyce historycznej,
archeologicznej, biograficznej,
etnograficznej, które własnoręcznie
ilustruje, kilkuset rysunków zabytków
archeologicznych i etnograficznych,
wykonawcą rękopisów zdobionych
winietami i miniaturami, aktów
erekcyjnych pomników m.in. Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie i Powstańców

Wielkopolskich w Pobiedziskach, posiada
unikalne starodawne i współczesne
pozycje książkowe ok. 5000 woluminów,
posiada niezwykły talent gawędziarski,
którym od lat zaraża swoją pasją. W
okresie 50-letniej działalności i nadal
udziela się społecznie, pełniąc różne
funkcje w wielu stowarzyszeniach.
Jubilat za swą niestrudzoną działalność
został uhonorowany wieloma

odznaczeniami, medalami i
wyróżnieniami. Uroczystość
podsumował tanecznym występem
Zespół „Wiwaty”, a na zakończenie
otwarto wystawę pt. Pobiedziskie
Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego
"Sokół" 1911-1935. Zapraszamy Państwa
do jej obejrzenia do dnia 20 maja.
Marian Błażek
Prezes TMP

Komunikat Komitetu Obchodów 80.Rocznicy Wysiedleń
Ludności Polskiej poprzez Obóz Przejściowy
Klasztor Sacre Coeur Polska Wieś/Pobiedziska
W dniach 8-10 grudniu 2019 r.
mieszkańcy Pobiedzisk będą obchodzić
80. rocznicę wysiedleń ludności polskiej z
Kraju Warty (Wartheland) poprzez obóz
przejściowy klasztor Sacré Coeur Polska
Wieś /Pobiedziska w grudniu 1939 r.
Głównymi celami przyświecającymi tej
inicjatywie są:
- upamiętnienie historii wysiedleń przez
niemieckiego okupanta oraz miejsca
gromadzenia ludności przed samym
aktem,
- zebranie wspomnień wśród jeszcze
żyjących uczestników, potomków i
członków rodzin wysiedlonych oraz
wydanie ich świadectw w formie
książkowej,

- odsłonięcie kamienia z tablicą
pamiątkową przy klasztorze.
W związku z powyższym Komitet zwraca
się do wszystkich osób, które osobiście
doświadczyły wysiedlenia w grudniu
1939 r. przez pobiedziski klasztor lub
członków ich rodzin, z uprzejmą prośbą o
wskazanie żyjących jeszcze świadków
czasu lub udostępnienie Komitetowi
wszelkich posiadanych świadectw
(wspomnień, dokumentów, zdjęć)
związanych z przedmiotową deportacją
czy też nawiązanie osobistego kontaktu z
osobami reprezentującymi Komitet, tj.:
Magdaleną Blumczyńską, tel. 602 783 255,
e-mail: blutamafox@op.pl (Poznań),
Karolem Górskim, tel. 512 043 805, e-mail:

karolgorski@o2.pl (Poznań, Anną Migdałek,
tel. 61 817 71 42, e-mail:
a.migdalek@pobiedziska.szkola.pl
(Pobiedziska)lub z regionalistami z
Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk:
Marianem Błażkiem, Krzysztofem
Krygierem, Zenonem Maciejewskim i
Tadeuszem Panowiczem.
Wszystkim, którzy w ten sposób zechcą
wspomóc powyższe działania, a tym
samym uczcić pamięć członków rodzin uczestników tych wydarzeń - składamy
z góry serdeczne podziękowanie.
Komitet

„Aktywne Sołectwa LGD 2017"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów", ogłasza konkurs dla sołectw obszaru LGD "Trakt Piastów"
realizowany ze środków własnych, pod tytułem "Aktywne Sołectwa LGD 2017".
Nabór wniosków odbędzie się w dniach
29.05-08.06.2017 r.
Wnioski wraz z załącznikami na
odpowiednich formularzach w 1
egzemplarzu należy składać osobiście
lub przez pełnomocnika albo osobę
upoważnioną: w wersji papierowej
bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy

13

Działania "Trakt Piastów", Łubowo 1,
62-260 Łubowo, w dniach: od
poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 15.00 w terminie naboru wniosków.
Wniosek można złożyć także drogą
pocztową (liczy się data i godzina wpływu
do biura LGD); w wersji elektronicznej
przez Generator Wniosków

zamieszczony na stronie internetowej
LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia
i godziny zakończenia naboru,
wskazanym w ogłoszeniu.
Wersja papierowa wniosku musi
zawierać spójną z wersją elektroniczną
sumę kontrolną zapewniającą tożsamość
wersji papierowej z elektroniczną.

SOŁECTWA
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Ponadto wersja papierowa musi być
trwale spięta, a ponumerowane
załączniki muszą być wpięte do
skoroszytu lub segregatora.
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia
wynosi: 36 000,00 zł.
Wartość dotacji:
maksymalnie 2 000,00 zł.
Wymagany wkład własny: niefinansowy
w wysokości 20% dotacji
(udokumentowana praca własna).
Realizacja projektu: 3 miesiące od
podpisania umowy.
Sołectwa nie uczestniczące w

www.pobiedziska.pl

poprzedniej edycji konkursu będą
dodatkowo premiowane.
Cele planowane do osiągnięcia w
ramach projektu: aktywizowanie
sołectw wokół świetlic wiejskich;
nawiązanie i/lub rozwój współpracy
środowisk społeczności lokalnych;
promocja obszaru i działań LGD "Trakt
Piastów.
Zadania planowane do realizacji w
ramach projektu: zajęcia tematyczne w
świetlicy wiejskiej, zajęcia sportowe i
rekreacyjne na wsi, wycieczki dla
mieszkańców sołectw na terenie LGD.

Dokumentacja konkursowa:
Szczegółowe informacje dotyczące
naboru, w tym wzory formularzy,
regulamin konkursu oraz generator
wniosków dostępne są na stronie
internetowej www.lgdtraktpiastow.pl w
zakładce Aktywne Sołectwa.
Dodatkowo informacje:
Informacje są udzielane w Biurze
Lokalnej Grupy Działania "Trakt
Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.
Katarzyna Wielgosz - 601 534 502
Justyna Jastrzębska - 506 862 163

miejsce integracji wygląda coraz ładniej.
Borowo Młyn tak relacjonuje ten dzień "
1 kwietnia odbyło się sprzątanie sołectwa,
które zakończyliśmy ogniskiem przy

sklepie pana Elka. Sołtys Barbara
Widelicka, dziękuje wszystkim za
wspólne sprzątanie.

Zbiórka
na odbudowę
Stowarzyszenie PATENT informuje, że
podsumowano zbiórkę pieniężną na
"ODBUDOWĘ ZIELONEGO DOMKU”
Darczyńcy przekazali kwotę 68 740,62 zł.
Na bieżąco będziemy informowali o
rozliczeniu darowizny przez
pogorzelców.
W marcu pogorzelcy przedstawili faktury
na kwotę 35 070,04 zł.
Wszystkim ludziom dobrej woli i
wielkiego serca dziękujemy.

Sołeckie
spotkania
Nikt w sołectwach Borowo Młyn oraz
Główna nie potraktował zaproszeń
sołtysów do wspólnej pracy jako żart i 1
kwietnia, w wiosennym słońcu
mieszkańcy wzięli się do pracy.
Sołectwo Główna na swoim profilu
napisało "Dzisiejsza Sąsiedzka Akcja
Sołecka-przez kilka godzin wielu
mieszkańców wspólnymi siłami
zamontowało następne przęsła
ogrodzenia placu zabaw oraz wysypało
kamyszek wokół drzew i kamieniaka.
Wszyscy spisali się na medal. Nasz Sołtys
Marcin dziękuje serdecznie wszystkim za
okazaną pomoc. Pogoda nam sprzyjała i
pięknie świeciło słońce. Efekty wspólnej
pracy cieszą wszystkich mieszkańców, a

Majówka
1 maja odbyła się Majówka Sołectwa
Borowo-Młyn. O 11.00 rozpoczęły się
XII Majowe Biegi Przełajowe na
dystansie od 50m do 5,8km, a także
marsz Nordic Walking.
O godzinie 14:00 przenieśliśmy się na
plac, by kontynuować naszą sportową
Majówkę. Odbyła się koronacja
zwycięzców biegu oraz rozegrały się
dalsze konkurencje.
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Firma Deco-Sun, producent osłon i
dekoracji okiennych poszukuje
kandydatów na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI
Od Kandydatów wymagamy:
- DOŚWIADCZENIE PRODUKCYJNE LUB
CHĘCI PRZYUCZENIA SIĘ NA
OFEROWANYM STANOWISKU,
- DYSPOZYCYJNOŚĆ/PRACA OD 6-14
ORAZ 14-22 ( DWIE ZMIANY-OD
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU),
- MILE WIDZIANE OSOBY Z OKOLIC
KOSTRZYNA I SĄSIEDNICH GMIN.
Oferujemy pracę w dynamicznie
rozwijającej się firmie, w miłym i
spokojnym otoczeniu.
Praca wyłącznie w oparciu o umowę.
Dane do kontaktu:
d.jagodzinski@decosun.pl
tel. 663-747-993
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

OGŁOSZENIA
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!

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
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)

W związku z przejściem po 25 latach
służby na zasłużoną emeryturę
dzielnicowemu aspirantowi
Wiesławowi Wronie
serdeczne podziękowania
za wieloletnią współpracę
składają koleżanki i koledzy
z Komisariatu
Policji w Pobiedziskach.

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.

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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Z cyklu ważne rocznice

600-lecie Prymasostwa w Polsce
W dniu 23 kwietna br. w katedrze gnieźnieńskiej, matce wszystkich kościołów w Polsce, rozpoczęto uroczyste obchody 600 lecia prymasostwa w Polsce. Uroczyste obchody tej ważnej rocznicy będą jeszcze świętowane do kwietnia przyszłego roku.
Dlatego ważnym jest przypomnienie w ramach tych obchodów roli Pobiedzisk w historii prymasostwa w Polsce. Roli jakie
Pobiedziska odegrały na samym początku, kiedy to papież Marcin V mianował arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąbę
Prymasem Polski - "Primas Regni", z Łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego Arcybiskupa,
Prymasa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Pierwszego Księcia.
Mikołaj Trąba zastał wysłany
przez króla Władysława Jagiełłę na czele
delegacji na sobór do Konstancji. Podczas
soboru polska delegacja odniosła
dyplomatyczne zwycięstwo nad zakonem
krzyżackim, który chciał zorganizować
nową krucjatę przeciwko Polsce. Mikołaj
Trąba wcześniej w roku 1410 położył
wielkie zasługi w zwycięstwie wojsk
polskich pod Grunwaldem. W roku 1413
zredagował akt unii polsko-litewskiej,
zatwierdzony na zjeździe w Krewie.
Należy też wspomnieć, że Mikołaj Trąba
był najbliższym doradcą króla Jagiełły a
także jego kapelanem i spowiednikiem.
Po zakończeniu obrad soborowych
delegacja poselska udała się do kraju. Król
Jagiełło dowiedziawszy się o powrocie
swoich posłów, postanowił powitać ich w
Pobiedziskach. Wraz z całym swoim
dworem jak i małżonką królową Elżbietą
udał się z Gniezna do Pobiedzisk zaraz po
święcie Bożego Ciała, aby tu oczekiwać na
przybycie pierwszego Prymasa Polski.
Oto 19 czerwca 1418 roku prymas
Mikołaj Trąba staje w otoczeniu
delegatów soborowych , przybranych w
purpurowe szaty i czarne kapelusze
przed królem i jego dworem. Równie
pysznie i wspaniale prezentowali się król,
królowa i cały dwór królewski. Na
powitanie przybyło całe okoliczne
rycerstwo, któremu przewodził starosta
pobiedziski rycerz Dobek Kobyła.

Spotkanie miało miejsce w najbardziej
reprezentacyjnym miejscu - na rynku
królewskiego miasta w pobliżu kościoła.
Wydarzenie to opisał Jan Długosz w
swoim opisie dziejów Polski.
Po uroczystych przemowach i
odprawionej mszy świętej powitalnej
rozpoczęły się igry i zabawy a także
narady króla z prymasem na zamku
znajdującym się na wyspie jeziora

Małego. Od następnego dnia arcybiskup
Mikołaj Trąba rozpoczął używanie tytułu
Prymasa Polski i Litwy.
Warto te wydarzenia przypominać,
bo one wpisują się nie tylko w historię
Pobiedzisk, ale także w historię naszego
kościoła i naszej ojczyzny.
Krzysztof Krygier

Walczyli o tytuł
SUPERLOGIK i SUPERRACHMISTRZ
W marcu br. w szkołach gminy Pobiedziska po raz trzeci odbyły się konkursy SUPERLOGIK (dla klas 1-3 SP) i
SUPERRACHMISTRZ (dla klas 4 - 6 SP). Organizatorzy, ZS Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach
sprawdzali takie umiejętności jak: logiczne myślenie, spostrzegawczość, dokładność, a także umiejętność szybkiego liczenia z
wykorzystaniem własności działań.
W tym roku tytuł SUPERLOGIK otrzymali uczniowie ZS im.
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku: kl.I Oliwia Stokowska,
kl. II Julia Stokowska i kl. III Krystian Wojdanowicz.
Natomiast tytuł SUPERRACHMISTRZ kl. IV otrzymała Anna Gorwa ZS w Pobiedziskach Letnisku, kl. V Matylda Lisowska i kl. VI Dagmara
Trzebińska - uczennice z Biskupic.
Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy do
udziału w przyszłym roku i pamiętajmy, żeby znaleźć się wśród
zwycięzców wspomnianych konkursów, warto systematycznie
rozwiązywać różne łamigłówki logiczne oraz zadania rachunkowe.
Zadania z konkursów można znaleźć na stronie www.szkolabiskupice.edu.pl
Hanna Silbernagel
Zespół Szkół w Biskupicach
tel. 61 815 21 11/ 815 21 12
www.szkola-biskupice.edu.pl
BISKUPICE
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W marcu, w auli ZS im. Królowej Jadwigi
w Jerzykowie zorganizował dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów finał
Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem: "Bo najważniejsza jest
przyjaźń..." Wzięło w nim udział 25
uczniów: 5 z gimnazjów, 8 z klas IV-VI
szkół podstawowych oraz 12 uczniów
klas I-III szkół podstawowych.
Przewodniczącym jury była polonista
poetka Anna Bronisz, Teresa Płonka,
oraz Agnieszka Polus-Jaworska prezes
Fundacji Amatorzy Pióra.
W kategorii
- klas I-III Szkoły Podstawowej
zwyciężyli: I m Antonina Chalecka, kl.II
a - Biskupice, II m Wojciech Tanaś,
kl.III b i III m Maja Urbańska, kl.I buczniowie Jerzykowa.
Wyróżnienie otrzymali : Julia Pięta,
kl.III a , Agata Gajda, kl.III b, Barbara
Szymiec, kl.Ia, - Pobiedziska Letnisko.
- klas IV-VI Szkoły Podstawowej:
I m. Alicja Dobrucka, kl.IVa, II miejsce:
Agnieszka Krasuska, kl.VIa, Pobiedziska Letnisko, III m Martyna
Mikołajczak, kl.VI- Biskupice
- klas I-III Gimnazjum: I m Roksana
Kaczmarek, kl.II a, II miejsce: Julia
Jóźwicka, kl.IIIb - Jerzykowo
III miejsce: Bartosz Wasiakowski, kl.II,
Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku.

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

WĘGLEWO

Szkoła Podstawowa w Węglewie
Węglewo 16
tel. 61 8177 046
www.spweglewo.edupage.org

Magdalena Klorek
- koordynator konkursu

Gminny Przegląd
Piosenki Turystycznej

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

Dzień Liczby
Z okazji obchodzonego 14 marca Dnia
Liczby Pi w Zespole Szkół im.
Maksymiliana Jackowskiego we
Wronczynie odbył się Szkolny Konkurs
Tabliczki Mnożenia. Już po raz drugi
wszyscy uczniowie klas od II do VI
stanęli do pojedynku, rozwiązując
konkursowy test. Komisja oceniała

poprawność i czas rozwiązywania zadań.
W tym roku Mistrzem Tabliczki
Mnożenia został uczeń klasy VI Jakub
Osiński a II m zajął uczeń klasy III Maciej
Grabowski. Najlepszym nagrody
wręczyła dyrektor Beata Bor .
Opr. na podst. mat. Hanna Bujakiewicz

XII Gminny Przegląd Piosenki
Turystycznej zorganizowany został w
Szkole Podstawowej w Węglewie. W
czwartek 20 kwietnia do konkursu
przystąpiło 26 wykonawców
podzielonych na dwie kategorie: klasy
1-3 i IV-VI.
Jury w składzie:
Hanna Borucka, Krzysztof Grzegorzyca
i Danuta Kolińska po wysłuchaniu
wszystkich wykonawców postanowiło
przyznać nagrody i wyróżnienia:
Klasy 1-3: I m - Julia Orłowska,
II m- Amelka Stelmaszewska i III mKarolina Boulan
Wyróżnienia otrzymali:
Lena Jędraszczyk, Gabrysia
Kluczyńskia.
Klasy IV - VI:
I m - Aleksandra Pastor,
II m- Łucja Ferenc i III m- Ala Jóźwicka
Wyróżnienia dla:
Weroniki Janiszewskiej, Emilii Cieśla.
Nagrody dla zwycięzców i każdego
uczestnika konkursu ufundowali:
TipTopol, Pobiedzisko-Gosliński Bank
Spółdzielczy, Gmina Pobiedziska.

EDUKACJA

„Bo najważniejsza
jest przyjaźń”
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Sąsiedztwo Puszczy
Zielonki zobowiązuje

POBIEDZISKA

Nasi kolejny raz w finale
Wojewódzkiego Konkursu Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski!
W Starostwie Powiatowym w Poznaniu
16 marca odbył się finał wojewódzki XVI
edycji konkursu Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski. Do finału
zakwalifikowali się uczniowie z
Gimnazjum we Wronczynie w składzie:
Zuzanna Woźna, Franciszek Kasprzak,
Adrian Godek, Marcin Osak pod opieką
Barbary Tracz.
Etap wojewódzki okazał się
najtrudniejszy. Był on podzielony na
dwie części: I teoretyczną i II
praktyczną, podczas których uczniowie
musieli rozpoznać chronione gatunki
zwierząt i roślin. Na tym etapie trzeba
wykazać się dużą wiedzą przyrodniczą.
Zajęliśmy 8 miejsce z niewielką stratą
do zwycięzców. W nagrodę finaliści
wyjeżdżają na pięciodniowe warsztaty
ekologiczne do Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej w Chalinie.

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

Barbara Tracz

Mali Badacze - Wielcy
Odkrywcy z ZS we Wronczynie

Z wizytą w Sejmie
W marcu grupa 30 uczniów Zespołu Szkół
w Pobiedziskach wyruszyła na wycieczkę
do Warszawy. Uczestnikami wyjazdu
byli zwycięzcy konkursu z wiedzy o
społeczeństwie z klas I - III gimnazjum.
W pierwszej kolejności uczniowie udali
się na ulicę Wiejską, gdzie znajduje się
kompleks budynków należących do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani
przewodnik zapoznała ich z makietą
całego obiektu, wskazała miejsca takie
jak Nowy Dom Poselski, budynek komisji
poselskich czy Kaplicę Sejmową.
Następnie długimi korytarzami wszyscy
poszli na galerię Sali Posiedzeń Sejmu,
gdzie odbywało się właśnie 38.
posiedzenie. Uczniowie mogli wysłuchać
wystąpień kilku posłów i zrobić sobie
wspólne zdjęcie z Bartłomiejem
Wróblewskim - reprezentantem naszego
regionu. Z Sejmu gimnazjaliści wraz z
opiekunami- p. E .Paczką i p. M. Kustrą,

odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza, a
następnie, spacerując Krakowskim
Przedmieściem, podziwiali
reprezentacyjne budynki stolicy, czyli
Pałac Prezydencki, Kościół Wizytek i
Pałac Potockich. Dotarli do
Placu
Zamkowego, z którego obejrzeli Zamek
Królewski i Kolumnę króla Zygmunta III
Wazy. Na zakończenie
podążyli w
kierunku Katedry Warszawskiej, a
następnie na Starówkę, gdzie zrobili
zdjęcia warszawskiej Syrence.
Wycieczka okazała się
niezwykle udana. Uczestnicy mogli
odwiedzić stolicę i przeżyć wiele
wspaniałych chwil dzięki p. Tadeuszowi
Freudenreich, który zorganizował
wyjazd oraz spotkanie w Sejmie, a także
poczęstował wszystkich pączkami i
rogalami od p. Jacka Grzeczki.
mat. ZS w Pobiedziskach

W klasach 1-3 szkoły podstawowej
uczymy metodą projektów "Mali
Badacze - Wielcy Odkrywcy" Klasa
trzecia w marcu i kwietniu 2017 r.
realizowała projekt "Policjant".
Uczniowie, którzy sami wybrali ten
temat mieli wiele pytań w związku z
tym zawodem. Liczne hipotezy
trzecioklasiści mogli zweryfikować
podczas rozmowy z policjantami,
których zaprosiliśmy do naszej klasy.
Goście nie tylko chętnie przybliżyli nam
tajniki pracy policjanta, ale również
wysłuchali wierszyków
przygotowanych wcześniej
przez
dzieci. Uśmiech na twarzach gości
wywołał także filmik jednego z
uczniów. W rewanżu odwiedziliśmy
Komisariat Policji w Pobiedziskach,
poznaliśmy miejsce pracy policjantów,
rozmawialiśmy z panem Komendantem
i obejrzeliśmy radiowóz. Zdobytą
wiedzą w czasie tego projektu
uczniowie klasy trzeciej podzielili się z
najmłodszymi uczniami naszej szkoły.
Podczas tej wycieczki
odwiedziliśmy również Bibliotekę
Publiczną w Pobiedziskach jako
wprowadzenie do kolejnego projektu
"Wydajemy książkę". Uczniowie w
niekonwencjonalny sposób spędzili
czas w bibliotece: oglądali różne
książki, słuchali czytanego teksu, bawili
się słowem, sami również czytali.
Zarówno w oddziale dla dorosłych, jak i
dla dzieci panie przekazały uczniom
wiele cennych informacji na temat
książek, odpowiadały też cierpliwie na
pytania dzieci.
I. Gierasińska
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Erasmus+Camouflage
and safety in the virtual word

Wyjazd do Grecji
W dniach 19-24 marca br. na Krecie
odbyło się spotkanie projektowe
partnerów współpracujących przy
projekcie Erasmus + Camouflage and
safety in the virtual world. Stronę
polską reprezentowała koordynatorka
projektu Magdalena Goc, nauczycielki:
Bożena Szymańska, Ewa Olszewska,
Patrycja Zaborowska oraz uczennice:
Julia Bzdurska, Julia Kielan, Zuzanna
Minc, Aleksandra Patelska i Marta Raat.
Pobyt w Grecji dał możliwość
poszerzenia wiedzy nt. bezpieczeństwa
w Internecie. Uczestniczyliśmy w
wykładzie zorganizowanym przez The
Foundation for Research and
Technology - Hellas (FORTH), podczas
którego zapoznano nas ze statystykami
odnoszącymi się do zagrożeń
w
Internecie oraz przedstawiono sposoby
radzenia sobie z nimi. W ramach
wyjazdu odbyły się spotkania
przedstawicieli poszczególnych krajów
partnerskich, omówiono efekty
dotychczas podjętych działań i
wyznaczono kolejne zadania do
realizacji. Wyjazd stał się również
niepowtarzalną okazją do tego, by
poznać historię i kulturę Grecji.
Odwiedziliśmy m.in szkołę podstawową
w Palekastro i Muzeum
Folklorystyczne, plażę Vai słynącą z
rzadko spotykanego gatunku palm,
Muzeum Historii Naturalnej w
Heraklionie, gdzie poza pogłębieniem
wiedzy przyrodniczej mieliśmy
możliwość przeprowadzenia wielu
ciekawych eksperymentów z zakresu
świata nauki i techniki. Dopełnieniem
wizyty była wycieczka do Knossos,
gdzie z bliska oglądaliśmy
odrestaurowane ruiny pradawnego
pałacu króla Minosa.
Opr. na podst. info.
Patrycji Zaborowskiej
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Erasmus + w Grecji na Rodos
W dniach 24 - 28 kwietnia 2017 r. na Rodos odbyło się czwarte międzynarodowe
spotkanie uczniów i nauczycieli w ramach projektu "Learning about our countries
- we are united in Europe". Kraje, które wzięły udział w realizacji czwartej części
projektu to: Bułgaria, Grecja, Litwa i Polska.
Realizowaliśmy temat: "Nasze potrawy
narodowe". Poznaliśmy podobieństwa i
różnice w sposobie odżywiania się w
Polsce, a także w krajach partnerskich.
Bardzo ważnym momentem naszego
spotkania była dyskusja z panią dietetyk
na temat korzyści płynących z diety
śródziemnomorskiej. Pod jej kierunkiem
uczniowie układali jadłospisy, w których
umieszczali składniki wartościowe dla
organizmu.
Mieliśmy też okazję obejrzeć
filmiki, ukazujące proces
przygotowania wybranych potraw.
Odbyła się też degustacja, podczas której
próbowaliśmy dania bułgarskie, greckie,
litewskie i polskie.
Nie zabrakło również atrakcji
turystycznych. Zwiedziliśmy miasto

Rodos. W miejscowości Lindos
podziwialiśmy wąskie uliczki, wzgórze
Akropol i wspaniały widok na morze.
Filerimos to wzniesienie, na którego
szczycie znajdują się ruiny świątyni
Ateny. Byliśmy pod wrażeniem zamku w
Kirintii. To potężna forteca, która w
przeszłości stanowiła siedzibę zakonu
Rycerzy Świętego Jana.
Przez cały czas pobytu
uczniowie komunikowali się w języku
angielskim. Podczas licznych spotkań
sprzyjała nam piękna pogoda i
dopisywały humory.
Małgorzata Ciemna
Zdjęcie wykonano podczas pobytu na Rodos.
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Gala Przyjaciół Przedszkola
„Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach

W Ośrodku Kultury w Pobiedziskach
dnia 31 marca br. odbyła się Gala
Przyjaciół Przedszkola z okazji
obchodów 70-lecia Przedszkola
"Wesołe Skrzaty". W tym dniu
wieczorem teraźniejszość spotkała się
z przeszłością. Gośćmi honorowymi
na uroczystości byli pierwsi
absolwenci i byli pracownicy.
Wśród przybyłych gości byli również
ks. dziekan Stanisław Drożyński,
ks. kanonik Andrzej Szyndler,
ks. proboszcz Parafii w Jerzykowie Jan
Broda, przedstawiciele władz lokalnych
w osobach Burmistrz Dorota Nowacka absolwentka naszego Przedszkola,
przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Renata Jończyk, profesor
Bronisław Rocławski,radni,sołtysi
Gminy Pobiedziska, sponsorzy,
przyjaciele, przedstawiciele Szkół,
Przedszkoli, banków i instytucji. Gala
przebiegała w 7 odsłonach
symbolizujących siedem dziesięcioleci.
Każde dziesięciolecie przedstawiał
absolwent naszego przedszkola oraz
wręczane były statuetki "Przyjaciel
Przedszkola" osobom od wielu lat z
nami związanych.
Była to dla nas
okazja do podziękowań za każdy gest
wsparcia i współpracy, wielu osobom,
którym jeszcze raz dziękujemy. W
każdej odsłonie występowali też nasi
absolwenci, którzy prezentowali swoje
talenty artystyczne. Ostatnią grupą,
która otrzymała statuetki byli
pracownicy przedszkola, którzy w
finale wspólnie zaśpiewali piosenkę w
polskiej wersji "We are the champions".
W czasie piosenki posypały się
czerwone mieniące serduszka na gości i
pracowników, które symbolizowały
nasze oddanie dla pracy z najmłodszym
pokoleniem i podziękowanie
wszystkim, którzy byli i są nami.
Wszyscy obecni na uroczystości zostali
zaproszeni na poczęstunek, który został
przygotowany przez Wandę
Teraźniewską, Kazimierza
Dynaryńskiego, Aleksandrę
Maciejewską i pracowników
przedszkola.
Uroczystość mogła się odbyć dzięki
hojnemu wsparciu wielu osób i
zaangażowaniu całej społeczności
przedszkola.
Z całego serca dziękuję
Jolanta Łakomska

PRZEDSZKOLE

Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
Pobiedziska, ul.Różana 4
tel. 61 8177 962
www.wesoleskrzaty.superszkolna.pl
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To był Lany Poniedziałek "pełną
gębą"…. Już po raz trzeci spotkaliśmy
się, by zostawić na trasie świąteczne
kalorie. Silna grupa blisko 90. biegaczy,
rowerzystów i miłośników Nordic
Walking spotkała się w Zajeździe
Rzepicha, skąd w doskonałych
humorach udała się na kilka różnych
tras biegowo - rowerowo - spacerowych
prowadzonych przez Członków i
Przyjaciół Pobiedziska Running Team.

II Bieg z Jajem

Dodatkową atrakcję sprawiła nam
pogoda - dyngus udał się jak nigdy! Mimo
to, z pogodą ducha i uśmiechem na
ustach, wszyscy mokrzy i szczęśliwi
spotkaliśmy się na mecie w Zajeździe na

tradycyjnym już poczęstunku.
Z zadowolonym ciałem, duchem i
żołądkiem jesteśmy gotowi, by już zacząć
planować kolejne wspólne spotkania, na
które - również tradycyjnie -

zapraszamy Wszystkich Czytelników.
tekst: Dagmara Wąsowska
foto: Aleksandra Stępka

Rozbiegane Pobiedziska
Pod koniec marca miało miejsce jedno z
2 największych (obok jesiennego
maratonu) świąt biegowych w
Wielkopolsce - 10. PKO Poznań
Półmaraton. Na mecie biegu
zameldowała się rekordowa liczba
biegaczy - 10 391, wśród których nie
zabrakło również 49 mieszkańców
Gminy Pobiedziska.
W zawodach uczestniczyła 18 osobowa
grupa biegaczy z Pobiedziska Running
Team i przyjaciele. Najszybciej trasę biegu
pokonali Bartosz Gilwatowski (1:39:13)
oraz Ola Stępka (1:41:29), ponadto bieg
ukończyli Dominik Świtała (debiut
półmaratoński 1:42:24), Tomasz Kędziora,
Mariusz Staszak, Marta Iwanowska,
Adrian Nowak, Maciej Chojnacki, Andrzej
Kluczyński (debiut), Paulina Brzeska,
Marcin Matuszczak, Monika Bor, Mariusz
Saukens, Agata Otuszewska, Artur

Gawrych, Przemek Piechocki (debiut) i
Paweł Skarbiński. Wśród mieszkańców
gminy najszybsi na trasie byli: Marcin
Stokowski (1:30:55) oraz Ola Stępka

Mocny start sezonu tenisowego
Tradycyjnie już w Pobiedziskach odbywa się nieoficjalny start sezonu tenisowego w
Wielkopolsce i jedne z pierwszych turniejów na otwartych kortach w Polsce. W tym roku
miało to miejsce w czasie tzw. długiego weekendu majowego i choć pogoda nie
rozpieszczała, do zawodów zgłosiło się wielu zawodników.
Pobiedziski Klub Tenisowy wspólnie z OSiR
Pobiedziska zorganizował dwa turnieje, w
dniach 30.04-1.05 Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Juniorów, a od 2 do 3 maja
Turniej Młodziczek. Łącznie w tych dwóch
turniejach udział wzięło blisko 40
zawodników i zawodniczek. Turnieje,
szczególnie juniorski, stały na wysokim
poziomie sportowym, a zacięta rywalizacja
toczyła się codziennie od 10:00 do 20:00.
Tym bardziej cieszy fakt, że turniej
juniorski chłopców wygrał zawodnik PKT
Kacper Górecki, a III miejsce wśród
dziewcząt zajęła zawodniczka PKT
Marianna Milecka.

Poza aspektami sportowymi, należy
pochwalić organizację turniejów, bardzo
dobrze przygotowane korty i jak zwykle
pobiedziską gościnność dla przyjezdnych
zawodników. Na kortach OSiR Pobiedziska
w rozpoczętym właśnie sezonie odbędzie
się w sumie 16 turniejów zawodniczych
rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz
dodatkowo kilka turniejów dla dzieci i tzw.
open - dla każdego potrafiącego grać w
tenisa. Kalendarz imprez na
www.pkt.lubietenis.pl/rozgrywki
Artur Milecki
Wiceprezes PKT

(1:41:29) wśród kobiet. I czy ktoś
powiedział, że nie można się przy tym
dobrze bawić?
Relacja i zdjęcia PRT

Borowo
Młyn
Team
na poznańskich
trasach
W marcu odbyła się 13 Maniacka
Dziesiątka - bieg, który rozpoczyna w
Poznaniu sezon biegowy. Na starcie
stanęło 5 tysięcy uczestników, w tym 3
zawodniczki z Borowo Młyn Team:
Ilona Walczak( 00:48:35), Inga
Kruger(00:52:21), Joanna WeinertDudzińska(01:04:34). Ilona oraz Inga
ustanowiły nowe życiówki.
10 PKO Poznań Półmaraton - tam też
nas nie zabrakło i 26 marca 8 osób z
naszego Teamu przebiegło trasę 21
kilometrów, ustanawiając wyniki:
Marcin 01:30:55 (najszybszy z gminy
Pobiedziska wśród panów), Mariusz
01:32:04, Ilona 01:49:03, Inga 01:57:22,
Darek 01:57:58, Sylwia 01:59:54, Kasia
02:12:14 i Aneta 02:15:55. Wszyscy
pobili swoje życiowe rekordy.
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Będzie na Mistrzostwach Europy
Mieszkaniec Pobiedzisk Przemysław
Górnicki wziął udział w
Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Federacji GPC w Zalesiu w trójboju
siłowym.Celem zawodów jest
propagowanie sportów siłowych i
współpraca z krajami ościennymi oraz
integracja młodzieży i dorosłych w ramach
rywalizacji sportowej. W sumie
uczestniczyło 290 zawodników wszystkich
kategorii wagowych oraz wiekowych z
Ukrainy Słowacji Niemiec Szwecji Armenii
oraz Polski. Przemek zdobył tytuł - Mistrza
Polski w przysiadzie kat. 140 plus wiekowa
open, brązowy medal Mistrzostw Polski
według punktacji wilksa (blisko 50
zawodników), a największy podniesiony
ciężar zawodów to 300 kg. Rezultatem tych
osiągnięć jest uzyskanie kwalifikacji na
Mistrzostwa Europy, które odbędą się w
dniach 25.06- 01.07. 2017 w Białej
Podlaskiej. Jak twierdzi zawodnik:
Przygotowania do wspomnianych Mistrzostw
Europy rozpocząłem z końcem kwietnia, a
moim celem jest poprawa osiągniętego
wyniku.

Turniej tenisa
stołowego
W niedzielę 23 kwietnia na hali ZS Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi w Jerzykowie odbył się drugi w
tym roku się turniej tenisa stołowego

Mateusza Giełdona 3-1, a Jakub Filipiak po
tie breaku pokonał Adriana Godka. Finał
rozegrał się więc pomiędzy
spokrewnionymi ze sobą Stefanem i
Jakubem Filipiakami. Ostatecznie Stefan
Filipiak również po tie breaku pokonał
swojego bratanka Jakuba. W meczu o
trzecie miejsce Adrian Godek wygrał z
Mateuszem Giełdonem 3-1.

Agrobex

Piastowska Piątka
W dniu 22 kwietnia 2017 r. na terenach
sąsiadujących ze Skansenem Miniatur
Szlaku Piastowskiego odbyła się trzecia
edycja Biegu Piastowska Piątka
organizowanego przez firmę Agrobex Sp. z
o. o. we współpracy z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach. Na starcie
zawodów stanęło 166 biegaczy oraz 13
zawodników Nordic Walking.

organizowany przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Tym razem do udziału w
turnieju zgłosiło się 12 zawodników w
kategorii Open oraz dwóch zawodników ze
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Najmłodsi uczestnicy - Jurand Handschuh
oraz Filip Urbaniak rozegrali między sobą
mecz, by wyłonić zwycięzcę, ale i tak
każdy z nich otrzymał okazały puchar oraz
nagrodę rzeczową. O wiele większe emocje
towarzyszyły rozgrywkom w kategorii
Open. Zawodnicy podzieleni zostali na
dwie sześcioosobowe grupy, z których
najlepszych czterech uzyskało awans do
rozgrywek finałowych. W ćwierćfinałach
spotkali się Adrian Godek z Bartłomiejem
Jedynakiem (3-2), Jakub Filipiak z
Grzegorzem Koszuta (3-0), Stefan Filipiak
z Przemysławem Kurzawskim (3-1) oraz
Mateusz Giełdon z Rafałem Kurzawskim
(3-o). W półfinałach Stefan Filipiak
pokonał zwycięzcę turnieju w Węglewie

Klasyfikację kobiet, podobnie jak w dwóch
poprzednich edycjach biegu, wygrała
Patrycja Talar z Pobiedzisk, która o 2
sekundy wyprzedziła Monikę Brzozowską
z Krzepic, trzecie miejsce na podium zajęła
Dorota Przybylak ze Swarzędza. Wśród
mężczyzn najszybszy okazał się Roman
Kłosowski z Białężyc, drugie miejsce zajął
Patryk Sobczyk z Poznania, a trzecie
Roman Rezulak z Orchowa. Klasyfikację
zawodników nordic walking wygrał
Dariusz Łaganowski z Poznania.
Tradycyjnie przy okazji biegów

Piastowskiej Piątki dodatkowo nagrodzeni
zostali najszybsi biegacze z Gminy
Pobiedziska, a byli to wspomniana
wcześniej Patrycja Talar oraz Marcin
Stokowski reprezentujący grupę biegaczy
Borowo Młyn Team.

II Rajd
Rowerowy

im.Kazimierza Nowaka
8 kwietnia odbył się II Rajd Rowerowy im.
Kazimierza Nowaka - pierwsza w tym
roku impreza rowerowa w naszej gminie
zorganizowana przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji przy współpracy z Pobiedziskim
Klubem Rowerowym.
Na starcie rajdu pojawiło się blisko 30
amatorów turystyki rowerowej, a jego
trasa prowadziła przez malownicze tereny
naszej gminy. Meta rajdu zlokalizowana
została w Wagowie, gdzie znajduje się
świetlica wiejska nazwana imieniem
Kazimierza Nowaka, polskiego
podróżnika i reportażysty, który przez
pewien okres swojego życia mieszkał
właśnie w Wagowie.
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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
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Pobiedziska witały
uczestników
biegu
Wings for Life
Charytatywny bieg "Wings for Life" w
Polsce rozgrywany jest w Poznaniu.
Zwodnicy startują z poznańskiej Malty i
po kilku kilometrach trasy wiodącej przez
miasto, wybiegają poza jego granice,
kierując się na wschód. Trasa licząca 100
km przebiega przez gminę Pobiedziska.
Kilkuset zawodników dotarło do gminy
Pobiedziska. Na jej terenie całkowicie

spontanicznie powstały punkty (strefy)
kibica w Biskupicach, Promnie (za
sprawą sołectwa Borowo Młyn),
Pobiedziskach i Stęszewku.
Pobiedziski punkt kibica zlokalizowany
był u zbiegu ulic Fabrycznej i
Kiszkowskiej. Tam Urząd Miasta i Gminy
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przy
pomocy OSP w Biskupicach przygotowali

miejsce, w którym witani byli zawodnicy
"Wings for Life". Napoje izotoniczne
podawane były zawodnikom przy
ogłuszającym dopingu kilkudziesięciu
gwizdków, muzyki i syren.
Dziękujemy mieszkańcom gminy za tak
liczne przybycie i dopingowanie
zawodników.

760 lat Pobiedzisk

23-25 czerwca 2017 r.
Tradycyjnie od wielu lat w Pobiedziskach organizowane jest święto miasta pod nazwą Jarmark Piastowski. Jest to wydarzenie
kulturalno-rekreacyjne bardzo ważne dla naszej gminy, cieszące się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców.
W tym roku Dni Miasta mają szczególny charakter, ponieważ obchodzimy 760 LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH połączone
z 600 LECIEM PRYMASOWSTWA i będą trwały od 23 do 25 czerwca.
Jak wieloletnie doświadczenie pokazuje,
spodziewamy się w tych dniach
kilkunastu tysięcy osób z terenu całej
Wielkopolski. Jarmark Piastowski
odbędzie się w tym roku: przy Skansenie
Miniatur w dniu 23 czerwca, na plaży
przy jeziorze Biezdruchowo w dniach 2324 czerwca w godzinach wieczornych,
oraz na Rynku w dniu 25 czerwca br. Jak
każdego roku zapraszamy znanych
artystów polskiej i światowej sceny
rozrywkowej, w tym roku dla
mieszkańców i gości wystąpią min.:
Zespół CLEO, zespół CZERWONE
GITARY, zespół CAPTAIN JACK niemiecki zespół eurodance połowy lat
90, wystąpi również PAXON oraz

Tomasz Dolski-polski skrzypek laureat
pierwszej edycji programu Must Be the
Music. Przewidziane są również inne
propozycje min.:, Widowisko Nocy
Świętojańskiej, plenerowe spektakle
teatralne, w tym teatr ognia, widowiska
historyczne, widowisko światło i
dźwięk, widowisko sztucznych ogni na
wodzie, pokaz akrobacji samolotowych
GRUPY ŻELAZNY, taniec w powietrzu na
linach, koncert Pobiedziskiej Orkiestry
Dętej obchodzącej w tym roku 70-lecie
istnienia, tańce dawne w wykonaniu
Orkiestry Flażoletowej. Po raz pierwszy
powstanie "Deptak na chwilę" na ulicy
Kościuszki, gdzie prezentować będziemy
twórców lokalnych, rękodzieło

Czerwone Gitary

artystyczne, dawne rzemiosła, wystawę
stroi historycznych, będzie to też strefa
rodziny z różnymi animacjami,
symultana szachowa oraz wiele innych
atrakcji. Dniem szczególnym będzie
niedziela 25 czerwca, wówczas odbędą
się główne obchody związane z 760leciem nadania Pobiedziskom praw
miejskich, uhonorowane polową mszą
świętą w asyście kompanii Honorowej
Wojska Polskiego i Orkiestry Wojskowej z
Bydgoszczy. Szczegółowy program już w
następnym biuletynie.
Barbara Matuszewska-Biniszkiewicz
Dyrektor Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury

Captain Jack

Cleo
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10 czerwca

IX OGÓ LNOPOLSKI

godz. 10:30-15:30
boisko przy Zespole Szkół
w Pobiedziskach, ul.Kostrzyńska 23.

Temat przewodni Pikniku:

Ochrona powietrza

