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Dzięki funduszom zewnętrznym,
inwestycje nabierają tempa
W roku 2016 i 2017 Gmina Pobiedziska pozyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację szeregu inwestycji,
które zlokalizowane są na terenie gminy. Po zeszłorocznym sukcesie Gminy Pobiedziska i podpisaniu umowy na realizację
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", rozpoczynają się kolejne prace związane z realizacją Projektu.
Do tej pory w Pobiedziskach wykonano
ulicę Kazimierza Odnowiciela, ul. Jagiełły
i ul. Kolejową. Trwają prace związane z
budową ścieżek rowerowych od Dworca
Kolejowego w kierunku przedszkola i
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach.
Realizowana jest modernizacja Placu
Piastowskiego w Jerzykowie i budowa
bezpiecznego przejścia dla pieszych i
przejazdu dla rowerzystów pod drogą
wojewódzką w Pobiedziskach, które

prowadzić będzie bezpośrednio na
Stadion Miejski w Pobiedziskach i do
Zespołu boisk Orlik. Przy Dworcu
Kolejowym w Pobiedziskach powstają
miejsca parkingowe i postojowe dla
rowerów oraz dworzec autobusowy.
Rozpoczęto budowę ulicy Popiela i
Nowej w Biskupicach, a Powiat Poznański
- partner projektu modernizuje ulicę
Dworcową i Główną w Biskupicach oraz
ulicę Kiszkowską w Pobiedziskach.
W najbliższych dniach przy dworcach

kolejowych w Biskupicach i
Pobiedziskach Letnisku rozpocznie się
budowa parkingów. Firma Solaris z
Bolechowa montuje dla Gminy
Pobiedziska 3 hybrydowe autobusy.
Projekt dofinansowany jest w 85% z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Kwota dofinansowania
to 28.380.888,35 zł.

Podpisano umowy na inwestycje zaplanowane
do realizacji w kolejnych latach
W ramach poddziałania rozwój
infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, zrealizowana zostanie
rozbudowa i przebudowa Szkoły
Podstawowej w Biskupicach, na którą
pozyskano dofinansowanie w kwocie
3.999.537,03 zł. Jednocześnie podpisano
umowę na realizację Projektu, w ramach
którego zostaną wyposażone sale
lekcyjne, przeprowadzone szkolenia dla
nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla
uczniów. Kwota dofinansowania w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz dotacji celowej
wyniesie 316.119,00 zł.
W ramach poddziałania: poprawa
efektywności energetycznej
przeprowadzona zostanie
"Kompleksowa termomodernizacja
budynku Przedszkola w
Pomarzanowicach". Gmina Pobiedziska
pozyskała dofinansowanie w kwocie:
533.733,11 zł., zostaną wymienione

okna, drzwi, ocieplony dach i ściany
zewnętrzne oraz zostanie
zmodernizowana instalacja grzewcza.
W partnerstwie z Wielkopolską
Organizacją Turystyczną pozyskaliśmy
środki na modernizację Skansenu
Miniatur. Prace związane z budową
ogrodzenia, wieży widokowej,
przebudowy i rozbudowy istniejącego
budynku administracyjnego oraz zakup
nowych miniatur dofinansowane
zostaną w kwocie 468.737,06 zł w
ramach poddziałania inwestycje w
obszarze dziedzictwa kulturowego
regionu.
Ponadto pozyskano dotację na
realizację projektu: "Organizacja boisk
sportowych oraz infrastruktury
towarzyszącej celowi kultury fizycznej w
miejscowości Gorzkie Pole - etap I", w
ramach którego wykonane zostanie
boisko, ogrodzenie oraz zamontowane
zostaną urządzenia małej architektury i
nasadzona zieleń.

Kwota dotacji pozyskana w ramach
budżetu Województwa Wielkopolskiego
wynosi 30.000,00 zł.
Łączna wartość inwestycji, na które
pozyskano dotację to kwota ponad
40 milionów złotych. Łączna kwota
dofinansowania to ponad 33 miliony
775 tysięcy złotych.
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Pod koniec września, Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka podpisał
w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska
kolejną umowę w ramach projektu
"Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic - etap IV". W ramach kontraktu
powstanie:

8,622 km sieci kanalizacyjnej
i 2 przepompownie
Sieć kanalizacyjna przedłuży się w
miejscowościach: Pobiedziska - w ulicy
Półwiejskiej, Klasztornej, Czerniejewskiej,

Nowej,Zbożowej,Głównej,Fabrycznej,
Skośnej, Skrytej, Jerzykowo - w ulicy Na
Skarpie, Na Stoku, Stromej, Zielone
Wzgórza, Widokowej, Tuczno - w ulicy
Świerkowej, Bagiennej, Sosnowej, Bukowej,
Modrzewiowej, Limbowej, Leśnej, Cisowej,
Rekreacyjnej, Stęszewko - ul.Tulipanowa,
Zawilcowa, Truflowa, Grzybowa, Wiejska,
Bratkowa, Szosa Wronczyńska. Są to ulice,
które od wielu lat zabiegały o podłączenie
do sieci kanalizacyjnej.
Wartość kontraktu dla gminy Pobiedziska
wynosi 13 950 660,00 zł. Planowany czas
realizacji to sierpień 2019 rok. Wykonawcą
prac będzie Firma Wuprinż S.A.

Nowe parkingi,
miejsca postojowe,
bezpieczny prawoskręt
W maju 2018 roku w Pobiedziskach
Letnisku powstanie punkt przesiadkowy
z 2 parkingami o łącznej powierzchni
3380 m2 ( 62 miejsca parkingowe i 22
punkty postojowe dla rowerzystów.
Przebudowana zostanie ulica Fabryczna,
powstaną zatoki autobusowe i
parkingowe, a przede wszystkim dawno
oczekiwany prawoskręt w ul.Gajową.
Mieszkańcy oczekujący na wjazd z
ul.Poznańskiej w ul.Gajową będą mogli
bezpiecznie skierować się w kierunku

Pobiedzisk. Część związaną z realizacją na
budowę prawoskrętu wykona firma
STRABAG Sp. z o.o. za kwotę:
1.731.601,27 zł. Natomiast Węzeł
Przesiadkowy zrealizowany zostanie
przez firmę INFRADROG RDM Sp. z o.o. za
kwotę: 2.080.032,73 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach
Projektu: WRPO 2014+ poddziałanie
3.3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Podłączenie
do kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, właściciele
nieruchomości są zobowiązani do
przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej (wyjątek
stanowią nieruchomości wyposażone w
przydomową oczyszczalnię ścieków,
spełniającą wymagania określone w
przepisach odrębnych). W związku z
powyższym przypominamy, że
nieruchomości posiadające możliwość
podłączenia do sieci kanalizacyjnej
powinny zostać niezwłocznie (po
uzyskaniu warunków technicznych od
operatora sieci) podłączone do
kolektora sanitarnego.
Jednocześnie informujemy, że w
przypadku stwierdzenia niewykonania
ww. obowiązku, będą wszczynane
postępowania administracyjne w celu
wydania decyzji nakazującej
przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej. Wykonanie takiej decyzji
podlega egzekucji w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1201 ze zm.), w którym to
postępowaniu w pierwszej kolejności
może zostać nałożona grzywna w celu
przymuszenia w jednorazowej kwocie
do 10 000 zł, a w całości sięgająca kwoty
nawet 50 000 zł, a w ostateczności
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
może zostać wykonane w ramach
wykonawstwa zastępczego na koszt
właściciela nieruchomości.
Gmina Pobiedziska rozbudowuje
infrastrukturę sanitarną w celu ochrony
środowiska i zdrowia mieszkańców.
Brak możliwości oczyszczania ścieków,
a także przedostawanie się nieczystości
do ziemi w ostateczności daje bardzo
negatywne skutki, nie tylko dla
właścicieli najbliższych posesji, ale
stanowi zagrożenie dla zdrowia
wszystkich mieszkańców.
Pamiętajmy: każde nowe przyłącze to
szansa na bardziej czyste środowisko.

Przedsiębiorca roku
Gminy Pobiedziska
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
ogłasza konkurs "Przedsiębiorca roku
Gminy Pobiedziska".
Szczegóły dotyczące konkursu
zamieszczone zostały w regulaminie.
Osoby lub instytucje, które chcą
dokonać zgłoszenia muszą dokonać
tego na formularzu.
Zgłoszenia do konkursu można
przesyłać pocztą na adres Urzędu,
złożyć osobiście w Biurze Podawczym w
UMiG lub przesłać drogą elektroniczną
na adres umig@pobiedziska.pl
do 30 listopada 2017 r .
Karta zgłoszenia i regulamin dostępne
są na stronie www.pobiedziska.pl
(http://www.pobiedziska.pl/konkursprzedsiebiorca-roku-gminypobiedziska/)
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NUMERACJA
PORZĄDKOWA
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
informuje, że zgodnie z art. 47b ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 1629 ze zmianami)
właściciele nieruchomości
zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i
budynków, które takimi
nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym w
terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.
Na tabliczce, o której mowa powyżej,
oprócz numeru porządkowego
zamieszcza się również nazwę ulicy lub
placu, a w miejscowościach bez ulic lub
placów albo posiadających ulice lub place
bez nazw - nazwę miejscowości. W
przypadku gdy budynek położony jest w
głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
z numerem porządkowym umieszcza się
również na ogrodzeniu.
W przypadku nieruchomości, dla których
nastąpiła urzędowa zmiana numeracji
porządkowej konieczna jest zmiana
oznaczenia numeracji, a osoby, których ta
zmiana dotyczy zobowiązane są do
przeprowadzenia zmian danych
meldunkowych.
W związku z powyższym Urząd Miasta i
Gminy w Pobiedziskach przypomina
właścicielom nieruchomości położonych
na terenie gminy Pobiedziska, dla których
ustalono numerację porządkową lub
nastąpiła jej zmiana o obowiązku
prawidłowego oznaczenia nieruchomości,
wynikającym wyżej wymienionego
przepisu ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
Nieprawidłowe oznaczenie nieruchomości
może utrudnić i opóźnić interwencję
jednostek ratowniczych straży pożarnej
lub pogotowia ratunkowego oraz
powodować komplikacje i opóźnienia w
dostarczaniu korespondencji. Wobec
powyższego konieczne jest zastosowanie
się do wyżej wymienionych zaleceń.
Wypełnienie ustawowego obowiązku leży
przede wszystkim w interesie
zamieszkujących daną nieruchomość.

Obchody Święta
Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości
- 11 listopada, w Pobiedziskach zostaną
uczczone nabożeństwem o godz. 11.00
w kościele p.w. św. Michała.
Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu
Pobiedziskiej Orkiestry Dętej. Następnie
na Rynku nastąpi złożenie kwiatów
i odśpiewanie hymnu państwowego.
Po głównych uroczystościach zapraszamy
do Pobiedziskiego Ośrodka Kultury na
koncert Poznańskiego Chóru
POLIHYMNIA.

www.pobiedziska.pl

Podziemne przejście
dla pieszych i rowerzystów
w Pobiedziskach

W ramach realizacji projektu do prac
przystąpiła firma STRABAG Sp. z o.o.,
która zbuduje ścieżkę rowerową od
Dworca Kolejowego w Pobiedziskach do
Stadionu Miejskiego przy ul.Kiszkowskiej.
W ramach prac zostanie wykonane
bezpieczne przejście podziemne dla
pieszych i rowerzystów. Tym samym

zostanie zlikwidowane niebezpieczne
przejście przez drogę wojewódzką - ulica
Fabryczna. Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020.

Wycinka drzew
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
informuje, że na wniosek Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu, realizującego
inwestycję związaną z przebudową
istniejącego odcinka drogi powiatowej nr
2147P (ul. Kiszkowska) polegającą na:
budowie chodnika i ścieżki rowerowej po
wschodniej stronie jezdni oraz
poszerzeniu jezdni po jej zachodniej
stronie, po uzyskaniu uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, w dniu
14.09.2017r. została wydana decyzja
administracyjna zezwalająca na usunięcie
45 sztuk drzew rosnących przy ul.
Kiszkowskiej w Pobiedziskach.

Jednocześnie informujemy, że pierwotny
wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w
Poznaniu, dotyczył wydania zezwolenia
na usunięcie 80 sztuk drzew. Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska zwróciła się
do Wnioskodawcy o przedstawienie
przeanalizowanego i alternatywnego
projektu planowanego przedsięwzięcia,
w taki sposób, aby zakres przedsięwzięcia
pozwolił uniknąć usunięcia drzew w ilości
80 sztuk. Biorąc pod uwagę wskazania
Gminy Pobiedziska, Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu, zawnioskował
ostatecznie o wydanie zezwolenia na
usunięcie 45 sztuk drzew, które kolidują z
realizacją planowanej inwestycji.

BIULETYN POBIEDZISKI

październik 2017

www.pobiedziska.pl

20 września br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Jolanta Ratajczak oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska Dorota Nowacka podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji działań ochronnych
planowanych do realizacji w płacie siedliska przyrodniczego położonego nad brzegiem Jeziora Kazanie.
Głównym celem projektu jest podjęcie
niezbędnych działań ochronnych
wskazanych w planach zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000 w całej Polsce.
W ramach projektu na terenie
województwa wielkopolskiego
zaplanowano przeprowadzenie działań
ochronnych w następujących obszarach
Natura 2000: Dolina Cybiny, Ostoja koło
Promna, Pojezierze Gnieźnieńskie oraz
Torfowisko Rzecińskie na łącznej
powierzchni ponad 70 ha.
Do najważniejszych zamierzeń
przewidzianych w projekcie do
wykonania w wielkopolskich obszarach
Natura 2000 należy usuwanie drzew i
krzewów w płatach siedlisk
przyrodniczych. Ponadto zaplanowano
budowę dwóch urządzeń służących
regulacji poziomu wody w celu poprawy
stanu ochrony ww. siedlisk oraz siedliska
przyrodniczego. Realizacja działań z
zakresu ochrony czynnej jest możliwa
dzięki dofinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W ostatnich dniach Regionalna
Dy r e kcj a Ochrony Środo wis ka w

Poznaniu podpisała również
porozumienia z właścicielami gruntów
położonych w granicach obszaru Natura

2000 Ostoja koło Promna, na terenie
których jeszcze w 2017 r. zaplanowano
realizację pierwszych działań ochronnych
przewidzianych w projekcie.

Uwaga!
Informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. przez okres około 2 miesięcy, będą prowadzone prace nad
budową ronda w Pobiedziskach na ul. Poznańskiej. W związku z tym powstaną utrudnienia w ruchu
zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
BYŁO, MINĘŁO...

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

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

2 września br. w Bibliotece w Pobiedziskach odbyło się
Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
Dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie,
szczególnie czytającym, dzięki którym poczuliśmy weselną
atmosferę wybitnego dramatu. Za rok zapraszamy na
Narodowe Czytanie!
"Wesele w Bibliotece”
Jak przystało na Wesele,
gości u nas było wiele,
W różnym wieku, w różnym stanie,
Cóż to było za Czytanie!
"Słowa, słowa, słowa",
interpretacja doborowa.
Zasiedli goście przy strojnym stole,
by odczytać swoje role.
A gdy byli ciut strudzeni
"Wesela" czytaniem,
Pokrzepili ciała jadłem,
a serca - Wiwatów graniem.
Słowa piękne - urzekały,
obce były spory, waśnie,
wszyscy dobrze się bawili,
"A to Polska właśnie"!

***
21 września br. obchodziliśmy 5-lecie działalności Klubu
Rękodzieła przy Bibliotece w Pobiedziskach. Było to
niezwykłe spotkanie pełne wspomnień, smaków, śpiewu i
radości. Wszystkim pasjonatkom rękodzieła gratulujemy 5
rocznicy i życzymy kolejnych lat twórczej działalności.
Najbardziej cieszy praca własnych rąk.

ZAPRASZAMY

POLECAMY

27 października br. o godz. 18.00 - odbędzie się spotkanie
literacko-taneczne "Przed balem w Netherfield" w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki, połączone z nauką tańca
contredanse, dla miłośników Jane Austen i nie tylko. W tym
roku w sposób szczególny wspominamy wspaniałą
angielską pisarkę (przyp. w lipcu br. minęło dwieście lat od
jej śmierci), autorkę znanych tytułów jak "Rozważna i
romantyczna", "Duma i uprzedzenie" czy "Perswazje".
Europa tworzy jeden organizm polityczny, rządzony
przez parlament europejski i prezydenta
zjednoczonego kontynentu. Do rywalizacji stają
imperium amerykańskie i mocarstwo azjatyckie. O
losach społeczeństw decyduje politycznie
poprawna ideologia zwana humanitaryzmem,
konsekwentnie wyrzucająca chrześcijaństwo z
przestrzeni publicznej. Katolicy stają się zanikającą
mniejszością. Eutanazję zalegalizowano jako wybór
dla każdego, kto chce "odejść z godnością". Islam
zagraża Staremu Kontynentowi. Wykluwa się Nowy
Porządek Świata. Brzmi znajomo, prawda? Tyle, że
powieść została napisana w 1907 roku !!!

W trzecim i ostatnim tomie trylogii "Odrodzone
Królestwo" Elżbieta Cherezińska pokazuje znanych
nam z wcześniejszych części bohaterów Władysława Łokietka i jego żonę Jadwigę, która
wyrasta na Wawelską Panią, arcybiskupa Świnkę i
jego następców, biskupa Muskatę i Rikissę, która
ponownie zasiada na czeskim tronie. W finale
niewidzialna korona zamienia się w prawdziwą, na
skroniach nieugiętego księcia, Władysława
Łokietka. Autorka po raz kolejny zachwyca
rewelacyjną powieścią historyczną, fantasy,
obyczajową - wszystkiego po trosze. Genialne
połączenie gatunków.

Rewelacyjna powieść fantasy nie tylko dla
młodzieży! Sześcioro niebezpiecznych wyrzutków.
Jeden niewykonalny skok. Przestępczy geniusz Kaz
Brekker otrzymuje ofertę wzbogacenia się ponad
wszelkie wyobrażenie - wystarczy w tym celu
wykonać zadanie, która z pozoru wydaje się
niewykonalne. Kaz potrzebuje ludzi wystarczająco
zdesperowanych, żeby wraz z nim podjęli się tej
samobójczej misji, oraz dostatecznie
niebezpiecznych, żeby ją wypełnili. Wie, gdzie ich
szukać. Szóstka najbardziej niebezpiecznych
wyrzutków w mieście - razem mogą być nie do
zatrzymania. O ile wcześniej nie pozabijają się
nawzajem. Drugi tom "Królestwo kanciarzy"
również dostępny w Bibliotece.

Reportaż totalny. Kronika naszych czasów. Jedna z
ważniejszych książek non-fiction statnich lat.
Ponad 795 milionów ludzi na świecie wciąż cierpi
głód. Co dziewiąty mieszkaniec Ziemi nie ma co
jeść. Niemal połowa dzieci, które kończą życie
przed piątymi urodzinami, umiera z powodu
niedożywienia - 3 miliony każdego roku..
Dlaczego zatem współczesny świat nie potrafi
rozwiązać problemu głodu? Caparrós, jak na
rasowego dziennikarza przystało, unika prostych
odpowiedzi. Odwiedza wielkie biurowce, siedziby
światowych firm i przeludnione slumsy. Na kilkuset
stronach bezlitośnie obnaża mechanizmy
pogłębiające problem niedożywienia.
Głód Caparrósa wytrąca z równowagi, zmusza do
myślenia, a często nawet do zrewidowania swoich
poglądów. To imponujący rozmachem reportaż
oddający głos tym, którzy na ogół milczą.
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INTEGRACJA
SENIORÓW
NAD MORZEM
W ramach działalności środowiskowej w
dniach 2-10 września br. członkowie
bibliotecznych Klubów Seniora i innych
zainteresowanych, zorganizowali
odpoczynek w Rowach. Coroczny wyjazd
był połączony ze zwiedzaniem Pomorza.
Odwiedzili Borne Sulinowo, Ustkę,
Słupsk, Swołowo oraz Połczyn Zdrój. W
Słupsku m.in. gościli w Bibliotece
Miejskiej i Ratuszu. Mimo kapryśnej
pogody powodów do radości nie
brakowało, oprócz częstych spacerów
zorganizowali zabawę taneczną i
spotkanie integracyjne. Zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji na portalu FB:
Biblioteka w Pobiedziskach.

KOLEJNY CYKL
SPOTKAŃ SENIORÓW
Od początku września br. rozpoczęto
spotkania w Klubach Seniora przy filiach
bibliotecznych. Cykliczne spotkania
naszych Klubów to możliwość spędzenia
wolnego czasu w miłym gronie, przy
kawie oraz udział w prelekcjach,
warsztatach, wyjazdach do kina i teatru,
wycieczkach krajoznawczoturystycznych. To także dobra okazja do
podzielenia się swoimi
zainteresowaniami.
Zapraszamy:
w każdy wtorek o godz. 16.00 - fila
biblioteczna w Pobiedziskach Letnisku
(budynek szkoły, ul. Gajowa 22)
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w co drugą środę o godz. 15.30 - fila
biblioteczna w Pomarzanowicach
(budynek przedszkola)
w co drugą środę o godz. 16.30 - fila
biblioteczna w Biskupicach
(ul. Dworcowa 3)

oraz w co drugi czwartek o godz. 17.00,
w imieniu seniorów z Jerzykowa
zapraszamy do Klubu Seniora "Wrzosy"
(budynek szkoły w Jerzykowie).

ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
25-LECIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO
W niedzielę 8 października 2017 r. odbyła się uroczystość 17
rocznicy Konsekracji Kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Pobiedziskach Letnisku. Szkic dziejów Parafii
przedstawił ks. Proboszcz Adam Zasada. Zaznaczył, że Kościół
został wybudowany dzięki zaangażowaniu Kurii Gnieźnieńskiej
oraz wielkiej ofiarności i wsparciu wspólnoty parafialnej mieszkańców Letniska.
Uroczystość była też okazją do poświęcenia krzyża oraz
pamiątkowej tablicy na grobie pierwszych chrześcijan z okresu
X/XI, znalezionych na cmentarzysku w Gołuninie. Mszę św. odprawił
Prymas Senior - Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński, podczas
której przypomniał uroczystość pogrzebania naszych przodków z 4
listopada 2011 r.
Podczas prac ziemnych w 2011 roku przy budowie drogi w Gołuniu
grupa archeologów (pod kierownictwem Małgorzaty i Mirosława
Andrałojć) odkryła cmentarz z początków państwa polskiego.
Gołuń stał się zatem prawdopodobnym miejscem, gdzie
mieszkający w osadzie ludzie, byli chrześcijanami. Znalezisko
poczynione przed kilku laty i gruntowne badania archeologiczne
oraz antropologiczne rzuciły nowe światło na tak ważną część
naszej historii. Pierwszy pogrzeb jest uznawany za "skuteczny", ten
który odbył się 6 lat temu, był symboliczny, wynikał ze względów
praktycznych, a przede wszystkim dlatego, że szczątkom należy
okazać szacunek. Naszym obowiązkiem jest dbać o tradycję, którą
przekazały nam pokolenia i dawać przykład przyszłym pokoleniom,
aby nie zapomniały o korzeniach naszej państwowości oraz o tym,
co odziedziczyliśmy po naszych przodkach.
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Dożynki 2017 w Kociałkowej Górce
W tym roku doroczne święto plonów w Gminie
Pobiedziska odbyło się w Kociałkowej Górce wsi typowo rolniczej położonej na bardzo
atrakcyjnym terenie, wsi która ma swoją
tradycję. W lesie przy drodze do wsi znajduje
się położone na wzgórzu pierścieniowate
grodzisko, które było zamieszkiwane
pomiędzy VI a VII wiekiem. Kociałkowa Górka
była też majątkiem rodziny Radońskich. Po
dawnych właścicielach pozostał dworek, a
także pamięć o patriotyźmie Radońskich,
którzy brali aktywny udział w powstaniach
narodowych. Dożynki 2017 zorganizowało
wspólnie pięć sołectw: Kociałkowa Górka,
Bociniec, Polska Wieś, Promno i Wagowo przy
organizacyjnym wsparciu Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury.
Mieszkańcy gminy licznie uczestniczyli w tym
wydarzeniu. Swoją obecnością zaszczycili nas
specjalni goście, wśród nich m.in.: Posłanka na
Sejm Bożena Szydłowska i Członkowie Zarządu
Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski i Piotr
Zalewski. Uroczystości rozpoczęto
poświęceniem plonów - obrzędowych wieńców
wykonanych przez gminne sołectwa, które
przeniesiono w kolorowym orszaku na teren
boiska. Uroczystą Mszą świętą polową odprawił
ks. Stanisław Drożyński - proboszcz parafii p.w.
św. Ducha w asyście wikariusza Krzysztofa
Idczaka.
Po głównych uroczystościach wystąpiły zespoły
POK - chór "Melodia", a Zespół Pieśni i Tańca
Wiwaty wykonał tradycyjny obrzęd dożynkowy.
Starostami dożynek byli Teresa Kośmicka i
Roman Adamczak, którzy na scenie wręczyli
bochen chleba gospodarzom - burmistrzowi
Dorocie Nowackiej oraz przewodniczącej Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska Renacie Jończyk.
Po przemówieniach podzielono owoc
tegorocznych plonów pomiędzy przybyłymi
mieszkańcami gminy i gośćmi.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część
artystyczna: występ Zespołu Pieśni i Tańca
"Wiwaty", Orkiestry z Sanoka, Pobiedziskiej
Orkiestry Dętej, Duńskiej Orkiestry Varde Garden i
Orkiestry z Bułgarii. Kolejne punkty programu to
występy Romana Gerczaka, Piotra "Elvisa" Bugzel
i gwiazdy wieczoru - zespołu "Piękni i Młodzi".
Koncerty zgromadziły przed sceną wielu
widzów.
W trakcie uroczystości dożynkowych wręczone
zostały również nagrody dla najlepszych w
konkursie organizowanym przez Urząd Miasta i
Gminy - "Najpiękniejsza zagroda Najpiękniejsza
posesja". Dla dzieci zorganizowano animacje, a
dla dorosłych wzbudzające wiele emocji
konkurencje sprawnościowe. Przez cały dzień
wystawiały się także liczne stoiska
gastronomiczne i artystyczne , a na
najmłodszych czekały dmuchane zamki.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom i
gościom, którzy uczestniczyli w uroczystościach
dożynkowych. Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom Sołectw za przygotowanie
wieńców dożynkowych, a sponsorom za okazaną
pomoc rzeczową i finansową. Szczególne
podziękowania kierujemy do organizatorów,
którzy przez wiele miesięcy, z wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem
przygotowywali tegoroczne dożynki.
Foto: Tomasz Chmielewski
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Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka objęła honorowym
patronatem uroczystości jubileuszu 55
-lecia pracy artystycznej Bernarda
Dornowskiego - jednego z założycieli,
wokalisty i gitarzysty zespołu
Czerwone Gitary.
Organizatorem wydarzenia 9 września
br. na dachu Galerii MM w Poznaniu był
Patryk Boro Celebration Productions z
gminy Pobiedziska. Jubileusz Bernarda
Dornowskiego zaszczycili swoją
obecnością i występami m.in.: Danuta
Mizgalska, Edward Hulewicz i Roman
Gerczak. Burmistrz Dorota Nowacka
wręczyła Jubilatowi pamiątkową
statuetkę, a Patrykowi Boro gratulacje z
okazji 7. rocznicy działalności jego firmy.
Wśród wielu gości byli również
mieszkańcy gminy Pobiedziska.

KOLEJNE SPOTKANIA Z X MUZĄ
Pozytywny odbiór zeszłorocznego Kina
Letniego w Pobiedziskach zachęcił
organizatorów do zrealizowania tego
projektu również w tym roku. Tym
razem spotkaliśmy się na pobiedziskim
rynku trzykrotnie.
W lipcu widzowie mieli okazję obejrzeć
przepiękny film Paolo Sorrentino
"Młodość". Drugi wieczór filmowy odbył
się 19 sierpnia. Na ekranie został
wyświetlony film duńskiego reżysera
Andersa Thomasa Jensena "Jabłka
Adama". Trzeci seans, który zakończył
sezon Kina Letniego to przedwojenny
film polski "ABC Miłości" z Adolfem
Dymszą w roli głównej. Łącznie na
widowni zasiadło ponad 200 widzów.
Filmy mogliśmy obejrzeć dzięki wsparciu:
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku
Spółdzielczego, firmy Tiptopol oraz
Durski Tejerina Tennis Club. W tym roku
udało się również uzyskać
dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy
Pobiedziska. Organizatorami wydarzenia
byli: Nieformalna Grupa Działania
"Rozrusznik", Fundacja Scena

Pobiedziska oraz Pobiedziski Ośrodek
Kultury. Zapraszamy na stronę projektu
Kino Letnie w Pobiedziskach

FB/Cosiedziejewpobiedziskach. Można
na niej obejrzeć zdjęcia ze wspomnianych
wieczorów.
Dorota Durska-Dubas.
NGD "Rozrusznik”

WIEŚCI Z RADY
Dnia 31 sierpnia 2017 r. odbyła się XLVII
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 były kierunki rozwoju
gospodarczego na terenie gminy
Pobiedziska, uwarunkowania
planistyczne i infrastrukturalne.

Prezentację dotyczącą tematyki
posiedzenia przedstawił Kierownik
Referatu Inwestycji i Utrzymania Dróg
Dawid Moliński oraz Zastępca Kierownika
Referatu Planowania Przestrzennego
Jacek Danielewicz.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2017,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Pobiedziska na lata 2017-2036,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia

wykazu zadań inwestycyjnych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2015-2019,
nadania nazwy ulicy w miejscowości
Główna, Gmina Pobiedziska,
zmiany uchwały nr XXVIII/256/04 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18
listopada 2004 r. w sprawie nadania
nazwy projektowanym ulicom w
Pobiedziskach,
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Spokojnej,
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Jesiennej, Osiedlowej i Okrężnej w
Jerzykowie,
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Głównej,
Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dz. 174 ark. 25 w
Pobiedziskach,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie węzła przesiadkowego
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w
Pobiedziskach,
częściowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
południowej części obrębu Bugaj, gmina
Pobiedziska dla terenu działki 100/4
gmina Pobiedziska,
zaliczenia ul. Półwiejskiej i ul. Słonecznej
do kategorii dróg gminnych,
zmiany uchwały nr XXXII/331/2013 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25
kwietnia 2013r. w sprawie zwrotu
kosztów podróży służbowych radym i
sołtysom,
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska.
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk
odczytała interpelację złożoną przez
Radnego Sylwestra Antkowiaka
dotycząca stanu przystanków
autobusowych Sołectwa Stęszewko oraz
interpelację Radnego Franciszka

www.pobiedziska.pl

Kosickiego złożoną w okresie
międzysesyjnym w sprawie budowy ulic i
szkoły w Biskupicach.
W imieniu Klubu Radnych "My
Mieszkańcy" interpelację dotyczącą
budowy ulic w rejonie Sandaczowej/
Węgorzowej/ Łososiowej złożył Radny
Paweł Krawczyk.

***
28 września 2017r. odbyła się XLVIII Sesja
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Matysiak przedstawiła zebranym
analizę świadczeń rodzinnych za rok
2016.
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,
przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu
Poznańskiego z przeznaczeniem dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kociałkowej Górce i Latalicach,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości
Gorzkie Pole, oznaczonej numerem
działki 221, obręb Jerzyn ,

przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów pomiędzy ul.
Poznańską i ul. Kaczyńską w
Pobiedziskach,
rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa,
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Pobiedziska.
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk
odczytała interpelacje złożone w okresie
międzysesyjnym przez Klub Radnych "My
Mieszkańcy" w sprawie montażu
klimatyzacji w sali sesyjnej oraz auli im.
Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w
Pobiedziskach oraz przez Radną Barbarę
Wielicką w sprawie potrzeb mieszkańców
miejscowości Kowalskie.
Podczas posiedzenia Klub Radnych "My
Mieszkańcy" złożył interpelacje w
sprawach:
wyposażenia gabinetów profilaktyki
medycznej w szkołach,
utrzymania dróg w sołectwach,
propozycji nadania nazw dwóm nowo
powstałym rondom imion Maksymiliana
Jackowskiego oraz Antoniego Pallutha.
W imieniu Klubu został również
skierowany wniosek w sprawie zmian w
statutach szkół dotyczących zakazu
używania telefonów komórkowych w
szkołach.

BEZPIECZEŃSTWO

Podziękowanie dla Bogusława Świdurskiego
Podczas sierpniowej Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Burmistrz Dorota Nowacka w imieniu wszystkich mieszkańców
i strażaków, podziękowała za dotychczasową współpracę dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży
Pożarnej Poznań Antoninek.
„Starszy kapitan Bogusław Świdurski
swoją przygodę z zawodowym
pożarnictwem rozpoczął w 1994 r.,
wstępując w szeregi kadetów Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu. Po jej ukończeniu w roku 1996
został skierowany do pracy w Jednostce
Ratowniczo Gaśniczej nr 4, gdzie wspinał
się po szczeblach kariery, zajmując coraz to
wyższe stanowiska służbowe aż do z-cy dcy zmiany.
W 2009r. decyzją Komendanta Miejskiego
PSP w Poznaniu przeniesiony zostaje do
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 na
stanowisko d-cy zmiany. Jego charyzma i
oddanie pożarniczej pasji zostaje
zauważona przez przełożonych, efektem
czego jest mianowanie w 2010 roku na
zastępcę dowódcy tej jednostki, a w 2012
na jej dowódcę. Podczas tego okresu
służby podnosi swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez udział w różnych
specjalistycznych kursach, a także kończąc
człowiek życzliwy, otwarty, chętny do
lat owocnej współpracy, za wkład włożony
studia I stopnia w 2003 r . oraz II stopnia w
współpracy, a przede wszystkim
w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
2010 r. na Politechnice Poznańskiej.
profesjonalnie wykonujący swoje
gminy Pobiedziska i tą niesamowitą
W 2012 r. ukończył studia podyplomowe
pożarnicze rzemiosło. Organizowane
atmosferę, jaką stwarza Pan w strażackich
na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w
przez niego manewry pożarnicze w
szeregach.”
Warszawie.
Jeziercach dla podległych operacyjnie
Pani Burmistrz życzyła p.Bogusławowi
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
jednostek, zawsze wzbudzają ogromne
wiele satysfakcji z wykonywanej pracy,
operacyjnie nadzoruje gminy Swarzędz,
emocje i satysfakcję. Dziś przełożeni
kolejnych awansów i wyróżnień, ale
Kostrzyn i Pobiedziska starszy kapitan
stawiają przed nim nowe zadania, wraca
przede wszystkim zdrowia, wszelkiej
Bogusław Świdurski przez 8 lat
do jednostki, z której się wywodzi, gdzie
pomyślności i strażackich tylu powrotów
spędzonych w tej jednostce służył
rozpoczął swoją pracę, dlatego w imieniu
ile wyjazdów.
strażakom swoją wiedzą i
własnym oraz wszystkich pracowników
doświadczeniem, dał się poznać, jako
urzędu pragnę Panu podziękować za te 8
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Smutna wiadomość dotarła do nas w dniu
29.09.2017 r., odszedł Włodzimierz
Pawłowski wieloletni Prezes jednostki
OSP Węglewo oraz Prezes Zarządu
Miejsko Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Pobiedziskach.
Przez swoje lata poświęcone
ochotniczemu pożarnictwu zajmował
różne stanowiska od szeregowego
strażaka po Prezesa Zarządu Miejsko
Gminnego, którym był przez przeszło 20
lat. W tym czasie dał się poznać jako
człowiek życzliwy otwarty dla każdego,
chętnie służący radą i pomocą. Był
jednym z inicjatorów budowy nowej
remizy strażackiej w Węglewie, w murach
których dzisiaj spotykają się i szkolą
strażacy ochotnicy.
Pan Włodek z wykształcenia był
pedagogiem i nauczycielem,
wychowawcą i dyrektorem wielu pokoleń
młodzieży, pracował również jako

wychowawca w Schronisku dla Nieletnich
w Pobiedziskach.
Na bazie jednostki w Węglewie
utworzona został również drużyna
ogólna formacji Obrony Cywilnej, w
której druh Włodzimierz działał i pomagał
przygotowywać się młodszym kolegom
do zawodów powiatowych, w których
zawsze zajmowali czołowe lokaty.
W roku 2016 druh Włodzimierz
Pawłowski został uhonorowany tytułem
"Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego",
jest to nagroda przyznawana corocznie
za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy
społecznej
Odszedł tak niespodziewanie, nikt z nas
nie spodziewał się tej śmierci. Jeszcze
tak niedawno wielu z nas z nim
rozmawiało. Każdy człowiek, nawet
najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,
Pan Włodek zostawił bardzo duży.
Na zawsze będzie w naszych sercach i
pamięci.

EWAKUACJA PRZEDSZKOLI
Strażacy z OSP w Pobiedziskach
przeprowadzili 20 września
profilaktyczną akcję próbnej ewakuacji
dzieci z Przedszkoli w Pobiedziskach i
Pomarzanowicach.
Celem akcji było nabywanie przez dzieci
umiejętności właściwych zachowań w
sytuacji zagrożenia, zapoznanie dzieci i
personel z zasadami bezpiecznej
ewakuacji oraz z praktycznym
prowadzeniem ewakuacji osób
przebywających w budynku.
Opracowano na podstawie informacji
zamieszczonej przez OSP Pobiedziska i
Przedszkole w Pomarzanowicach.
Foto: Archiwum OSP Pobiedziska,
Przedszkole Pomarzanowice.

ĆWICZENIA OBRONNO - OCHRONNE
W dniu 28.09.2017 r., na terenie Aresztu
Śledczego w Pobiedziskach odbyły się
ćwiczenia obronno - ochronne w
obszarze zagrożeń: pożaru wraz z
d u ż y m z a d y m i e n i e m i
zabarykadowaniem się osadzonych w
sali szkoleniowej.
Ćwiczenia miały na celu doskonalenie
współpracy między funkcjonariuszami
Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. i w
Pobiedziskach, Policją, Państwową
Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi i Zarządzaniem Kryzysowym
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
Założone cele zostały w pełni
zrealizowane. Po zakończonych
zadaniach Dyrektor Aresztu Śledczego w
Środzie Wlkp. ppłk. Zbigniew Dolata
podsumował ich przebieg i podziękował
wszystkim służbom współdziałającym, za
sprawne działania podczas likwidacji
zagrożeń. Ćwiczenia obserwowała
również Burmistrz Dorota Nowacka,
która wysoce oceniła ich przebieg i stan
przygotowania wszystkich służb do
reagowania w sytuacjach kryzysowych.
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Ogromna strata dla środowiska
Pasjonat i fotograf przyrody Jacek
Wieczorek przebywając na terenie tzw.
Królewskich Łąk k. Kociałkowej Górki
wspólnie z innym fotografem przyrody
Lechem Siejkowskim znaleźli
osłabionego, niezdolnego do lotu ptaka.
Dzięki ich pomocy oraz
przeprowadzającego akcję ratunkową
mieszkańca naszej gminy, ornitologa i
myśliwego Bartosza Krąkowskiego
rybołów został przewieziony do ośrodka
rehabilitacyjnego Stacji Badawczej
Polskiego Związku Łowieckiego w
Czempiniu.
Dokładniejsze oględziny rybołowa
przeprowadzone w stacji przez Henryka
Mąkę, wskazały, że ptak ma silnie
uszkodzony staw łokciowy i
prawdopodobnie nigdy nie odzyska
sprawności. Wykonane zdjęcie
rentgenowskie wykazało obecność w ciele
rybołowa śrucin, co potwierdziło że został
on postrzelony. Czyn ten wiąże się z
odpowiedzialnością karną, ponieważ
rybołów to jeden z najrzadszych
gniazdujących w Polsce ściśle chronionych
gatunków ptaków szponiastych. Jego

krajowa populacja oscyluje wokół
zaledwie 30 par ( z czego 5 przebywa na
terenie Wielkopolski). Strata każdego,
nawet pojedynczego osobnika znacząco ją
obniża. O wydarzeniu została

poinformowana Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Policja. Niestety, mimo podjętych działań
nie udało się uratować ptaka.
Zdjęcia Jacek Wieczorek

Terminy kursów Mobilnych Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(MPSZOK) do końca 2017 roku.

Do MPSZOK odpady bezpłatnie
dostarczać mogą mieszkańcy z terenu
Związku Międzygminnego "GOAP".
Do MPSZOK można oddać:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory przenośne,
odpady niebezpieczne, w tym chemikalia:
farby, rozpuszczalniki, opakowania po
środkach ochrony roślin pochodzące z
gospodarstw domowych,
przeterminowane leki pochodzące z
gospodarstw domowych
Do MPSZOK nie oddajemy:
materiałów zawierających azbest,
odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności gospodarczej
odpady w beczkach, workach, skrzynkach

np. zawierające kilkanaście butelek tego
samego odpadu,
odpadów nieoznaczonych bez
możliwości wiarygodnej identyfikacji
(brak etykiet),
odpadów, których odebranie może
naruszać przepisy,
odpadów w opakowaniach cieknących
oraz spoza listy odpadów wymienionych
w informacji o zbiórce,
jakichkolwiek odpadów wskazujących na
źródło pochodzenia inne niż z
gospodarstwa domowego np.:
chemikalia nietypowe dla prac
domowych (kwasy, zasady, sole
chemiczne, odczynniki),
odpadów wielkogabarytowych,

odpadów budowlanych, opon, odpadów
zielonych, odpadów komunalnych
zmieszanych, papieru, szkła i tworzyw
sztucznych.
Pamiętać należy o tym, że:
Odpady wymagające opakowania
powinny znajdować się w szczelnych tzn.
niecieknących i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili
przekazania.
Pracownik firmy ma prawo odmówić
przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to
sprzeczne z przepisami prawa oraz
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu
ludzi.
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Schronisko dla Zwierząt w Skałowie
zaprasza mieszkańców Gminy
Pobiedziska do odwiedzenia Schroniska
oraz adopcji psa lub kota.
Wszelkie informacje dotyczące adopcji
można również znaleźć na stronie
internetowej:
www.schronisko-skalowo.pl.

Chcesz zobaczyć psy do adopcji z Gminy
Pobiedziska, wejdź na stronę:
schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
Warunki adopcji:
Wszyscy podopieczni schroniska po
zakończeniu okresu kwarantanny i
ewentualnego leczenia są
przygotowywani do adopcji.

Adoptować zwierzę może:
- osoba pełnoletnia, na podstawie
okazania dowodu osobistego, która
zapoznała się ze zwierzęciem i spełnia
wszelkie wymagania adopcyjne dotyczące
wybranego psa lub kota.

OCHRONA ŚRODOWISKA
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„Najpiękniejsza Zagroda - Najpiękniejsza posesja”
edycja XVI rozstrzygnięta!
Tegoroczna edycja konkursu "Najpiękniejsza Zagroda - Najpiękniejsza
Posesja" cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Komisja
Konkursowa w składzie: Antkowiak Sylwester, Dobry Dariusz,
Gozdowska Dorota, Kabacińska Małgorzata, Konieczna Emilia oraz
Pauter Dariusz dokonała w czerwcu oględzin zgłoszonych ogrodów.
Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku, do udziału w rywalizacji nie
zgłoszono żadnej zagrody. W wyniku oceny posesji największą ilość
punktów oraz tytuł "Najpiękniejszej Posesji" uzyskała nieruchomość
Państwa Katarzyny i Marcina Kryśkiewiczów z Pobiedzisk. Kolejne
posesje z największą liczbą uzyskanych punktów należą do Tomasza
Leśnika z Pobiedzisk oraz Haliny Gruszczyńskiej z Jerzykowa.
Burmistrz Dorota Nowacka wręczyła zwycięzcom nagrodę pieniężną w
wysokości 800 zł, a także podziękowania i upominki wszystkim
uczestnikom konkursu podczas obchodów Dożynek Gminnych w
Kociałkowej Górce. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w
konkursie. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej
edycji, w której po raz pierwszy będzie możliwość zgłoszenia nie tylko
posesji i zagrody, ale również balkonu.
ŚRODOWISKO

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

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej docenił Jubilata
STOWARZYSZENIA

Tadeusz Panowicz - pisarz, grafik, liternik artystyczny, publicysta, bibliofil,
gawędziarz, kolekcjoner staroci obchodzi w 2017 r. jubileusz 50-lecia działalności.
Na wniosek Towarzystwa Miłośników
Pobiedzisk, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej nadał Tadeuszowi Panowiczowi
Srebrny Krzyż Zasługi za wieloletnią
działalność publicystyczną, artystyczną,
bibliofilską, oświatową, kolekcjonerską w
zakresie historii, kultury, wydarzeń,

upamiętnienia wybitnych Wielkopolan.
Aktu wręczenia odznaczenia dokonał
Wojewoda Wielkopolski, podczas
uroczystości w dniu 22 września 2017 r.
Życzymy jeszcze wiele lat twórczej
działalności.
Marian Błażek
Prezes TMP

KATALOG FIRM
Szanowni Przedsiębiorcy, jak
informowaliśmy wcześniej Pobiedziskie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców
PROGRES przygotowuje pierwszą edycję
KATALOGU FIRM.
Choć zmieniający się dynamicznie świat
narzuca nam formę komunikacji
elektronicznej to dla lokalnej społeczności

tradycyjna forma katalogu będzie na
pewno bardzo przydatna.
Nie będzie miał on charakteru rejestru
firm, lecz zestawienia przedsiębiorstw,
małych i dużych, najbardziej aktywnych i
zaangażowanych w rozwój Gminy
Pobiedziska. Zapraszamy do uczestnictwa
w tym promującym lokalny biznes

przedsięwzięciu. Zainteresowanych
prosimy o kontakt na adres:
e-mail : spwp.pobiedziska@gmail.com
Nasi przedstawiciele skontaktują się z
Państwem w najbliższych dniach.
Krzysztof Chmiel
Prezes PSP Progres
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U Seniorów w Jerzykowie
Podczas wyborów w 2016 r. Prezesem Klubu został Paweł Owsianny, a funkcję Zastępcy powierzono ponownie Irenie
Rosalskiej. Ustępujący Prezes Tadeusz Zioło otrzymał podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Klubu.
Seniorzy poza spotkaniami wyjeżdżają do
kina i teatru, zapraszają do Klubu
ciekawych ludzi na różne prelekcje oraz
spotkania z fizjoterapeutą. Na
spotkaniach omawialiśmy różne rocznice,

m. in. 80. rocznicę śmierci J. Piłsudskiego,
którą uczciliśmy śpiewem pieśni
patriotycznych. Uczciliśmy też rok
sienkiewiczowski oraz rocznicę
wyzwoleni Poznania. Dzięki dotacji Rady

Sołeckiej zorganizowaliśmy wycieczkę do
malowniczo położonego Płocka.
Spotkania odbywają się w budynku
Zespołu Szkół w Jerzykowie.
Kronikarz Teresa Fiedler

Razem możemy więcej!
Tegoroczne integracyjne półkolonie pobiedziskiego Stowarzyszenia "DLA CIEBIE" minęły bardzo szybko. Dwa pięciodniowe
turnusy dla blisko 100 uczestników były pełne atrakcji. Jak zwykle organizatorom - zarządowi Stowarzyszenia przyświecała
myśl, by w jak najatrakcyjniejszej formie uczestnikom półkolonii zapewnić wypoczynek oraz uczyć, że zdrowie i możliwości nie
wszyscy mają takie samo. Każdy ma jednak swoje ograniczenia i warto je pokonywać.
Wspólne warsztaty rękodzielnicze,
stolarskie, taneczne i sportowe
jednoczyły i dawały dużo radości. Dwie
wycieczki do Parku Deli oraz Giecza
urozmaiciły program. Wybrane w tym
roku miejsce - Zespół Szkól we
Wronczynie, okazało się wyśmienite, nie
zawiodła tak kapryśna w tym roku
pogoda, słońce i ciepło towarzyszyło
dzieciom i młodzieży codziennie.
Fachowa opieka pedagogów,
terapeutów, psychologa rehabilitanta i
ratownika medycznego zapewniły
bezpieczny i wypełniony bogatym
programem wypoczynek.
Półkolonie to jedna z wielu form
działalności, istniejącego od 1994
pobiedziskiego Stowarzyszenia,
niosącego pomoc niepełnosprawnym
mieszkańcom naszej gminy od urodzenia
do dojrzałości. Stowarzyszenie od
września wznowiło terapię małych dzieci
w bogato wyposażonej (specjalistyczny
sprzęt jest własnością Stowarzyszenia)
sali w Zespole Szkół w Pobiedziskach,
będzie kontynuowało rehabilitację i
terapię SI, behawioralną, arteterapię w
swojej siedzibie na ul. Mieszka I/5 w
Pobiedziskach, gdzie prowadzony jest
także Warsztat Terapii Zajęciowej dla

dorosłych niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie obejmuje swą bezpłatną
pomocą blisko setkę niepełnosprawnych
oraz małych dzieci potrzebujących
wsparcia, zatrudniając grono
sprawdzonych fachowców. Zapraszamy
do kontaktu: tel. 731 109 101 oraz e-mail:

kontakt@stow-pobiedziska.pl
Tekst Stowarzyszenie "Dla Ciebie”
Foto: Filip Deskur i Archiwum
Stowarzyszenia "Dla Ciebie”
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Terapia i rehabilitacja
w Stowarzyszeniu DLA CIEBIE
Przypominamy, że
w naszym
Stowarzyszeniu jest stała oferta terapii i
rehabilitacji
dla osób
z
niepełnosprawnością z terenu
naszej
Gminy. Bezpłatny dostęp do rehabilitacji
ruchowej, masaży, logopedii mają
niepełnosprawni, u których
niepełnosprawność jest stwierdzona od
urodzenia, a także dzieci i młodzież, u
których niepełnosprawność jest wynikiem
wypadku lub choroby. Dla dzieci w wieku 06 lat z deficytami zdrowotnymi prowadzimy
zajęcia ruchowe wsparcia rozwoju oraz
logopedię (w tym nanologopedię) zgodnie z
wskazaniem lekarza specjalisty. Ponadto
prowadzimy sobotnie zajęcia integracyjne:
dramę i arteterapię
W indywidualnych przypadkach oferujemy
także terapię integracji sensorycznej oraz
terapię behawioralna. Dla rodziców
wsparcie psychologa, pedagoga
oraz
terapeutów. Posiadamy odpowiedni sprzęt
i bogatą wyposażoną salę do rehabilitacji
ruchowej i terapii SI. Nasze Stowarzyszenie
od lat jest otwarte dla inicjatyw rodziców i
zaprasza do współpracy.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku
publicznego, uprawnioną do pozyskiwania
1% i realizatorem zadań publicznych JST, w
tym Gminy Pobiedziska.
Prowadzimy także nabór
niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii
Zajęciowej (dzienna terapia i rehabilitacja).

Dyżur Zarządu - każda środa godz. 15.00 19.00 - Pobiedziska, ul. Mieszka I/5, kontakt
tel. 731 109 101, 61 8154 488.

Charytatywnie u Barbera
Początek akcji zbiórki wkładu
własnego na zakup busa
do przewozu podopiecznych
Charytatywny event u Adama Szulca Barbera to wydarzenie wspaniałe. Nasi
podopieczni w wyjątkowym miejscu jakim
jest pracownia p. Adama 13 września czuli
się ważni, luksusowo wystrzyżeni, wygoleni.
Pan Adam zaprosił uczestników WTZ w
Pobiedziskach także, by rozpocząć
charytatywną akcję zbiórki wkładu
własnego na zakup Busa do przewozu
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie DLA
CIEBIE wystąpiło o przyznanie dotacji na
zakup specjalistycznego busa i dzięki
przychylności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu dotacja w
wysokości 65% wartości busa została
przyznana przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozpoczynamy akcję zbiórki ok. 45 tys
złotych. Pierwsza charytatywna skarbona
zbiórki publicznej zapełnia się w salonie u p.
Adama.
Będziemy zawiadamiać o naszych
działaniach na naszej stronie www i fb.
Prosimy o wszelką pomoc w naszej zbiórce.
Bus wydatnie usprawni prace
Stowarzyszenia.

Uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej nad morzem
Po raz pierwszy pobiedziski WTZ przy
Stowarzyszeniu Dla Ciebie zorganizował
wycieczkę z noclegami. Cztery dni
spędziliśmy w Rowach, dla pięciorga
uczestników był to pierwszy wyjazd nad
morze. Serdecznie dziękujemy wszystkim
ludziom dobrej woli, wyjazd
sfinansowaliśmy w dużej części z funduszy
pozyskanych ze sprzedaży rękodzieła
wykonanego w WTZ. Atmosfera wyjazdu
była jedyna w swoim rodzaju - rodzinna,
pełna zrozumienia, dobrych emocji. Kadra,
wolontariusze, kilkoro rodziców zadbało o
bezpieczny pobyt.

Udział
w powiatowych imprezach
Podopieczni Stowarzyszenia i uczestnicy
WTZ - od maja do października uczestniczą
w wielu imprezach, które Powiat Poznański i
WTZ z terenu powiatu organizują w celu
integracji środowiska niepełnosprawnych. I
tak gościliśmy m.in. na piknikach w
Swarzędzu, Drzązgowie, Owinskach,
Murowanej Goślinie oraz na Festynie
Barierom STOP w Lisówkach. Imprezy
zawsze mają cel edukacyjny, ale są także
miejscem wspólnej zabawy i radości.
Stowarzyszenie DLA CIEBIE gościło
niepełnosprawnych na majowym pikniku w
ogrodach klasztoru Sacre Coeur.

STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie DLA CIEBIE

15

BIULETYN POBIEDZISKI

październik 2017

www.pobiedziska.pl

SOŁECTWA

16

Rodzinne Festyny i Pikniki
Dzięki środkom pochodzącym z funduszu sołeckiego, również w tym roku na przełomie czerwca i sierpnia mieszkańcy
poszczególnych sołectw i całej gminy Pobiedziska uczestniczyli w organizowanych festynach i piknikach. Zaangażowanie
sołtysów, Rad Sołeckich i mieszkańców jest bardzo duże, a fundusz sołecki jest odbierany jako bardzo dobra inicjatywa.
To doskonały mechanizm służący aktywizacji lokalnej społeczności.
Sołectwo Stęszewko wspólnie z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
przygotowało 19 sierpnia dla gości
Rodzinnego Festynu wiele atrakcji:
dmuchane zamki dla najmłodszych,
przejażdżki bryczką i kucykiem, bańki
mydlane, gry i zabawy dla dzieci oraz
dorosłych, loterię z nagrodami
i taneczną zabawę przy muzyce w
wykonaniu Dawida Konaszewicza.
Rodzinne Pikniki i Festyny odbyły się
również w Jerzykowie, Latalicach i
Złotniczkach. Wesoło, rodzinnie i jak
zawsze w dobrej atmosferze do późnych
godzin nocnych bawili się mieszkańcy
sołectw i przybyli goście.

Kolejny rok realizacji funduszu sołeckiego
W tym roku sołectwa mają do dyspozycji środki w wysokości od 9 163 zł do 30 442 zł w zależności od ilości mieszkańców danego
sołectwa.
Zebrania wiejskie we wrześniu ubiegłego
roku wybrały szereg inicjatyw i
przedsięwzięć do realizacji na terenie
sołectw, m.in. zadania związane z
zakupem wyposażenia świetlic wiejskich
oraz dbałości o tereny zielone, bieżącego
utrzymania dróg gminnych, a także
doposażenia placów zabaw i siłowni
zewnętrznych oraz organizacji festynów
i różnego typu warsztaty dla
mieszkańców. We wrześniu br.
mieszkańcy na zebraniach wiejskich
zaplanowali zadania do realizacji w roku
2018. Do wydatkowania będą środki w
wysokości przestawionej w tabeli.
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30 września w Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach, odbył się jubileuszowy - XV Eko-Rajd.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele, pieszo lub na rowerach, pokonywali wyznaczone trasy.
Eko-rajd to coroczna impreza, podczas
której staramy się promować zdrowy styl
życia, zachęcać do aktywnego spędzania
czasu i poszerzać wiedzę o naszej małej
ojczyźnie. Tak też było i tym razem. O
godzinie 10:00 wszyscy uczestnicy rajdu
wyruszyli spod szkoły, w celu
przemierzenia wcześniej wyznaczonych
tras. Klasy I - IV pokonywały drogę pieszo i
zwiedziły najbardziej charakterystyczne
miejsca w Biskupicach. Do starszych
uczniów należało trudniejsze zadanie na rowerach musieli pokonać naprawdę
skomplikowane i ciekawe trasy. Po
przekroczeniu mety rajdu na boisku
szkolnym na uczestników czekała gorąca
przekąska i zadania do wykonania. Dzieci
świetnie bawiły się, układając
"ekologiczne domino", czy pobijając
rekordy w konstruowaniu najwyższej
wieży z drewnianych bloków. Uczniowie
mogli spróbować swoich sił na trenażerze
kajakowym. Dużą frajdę sprawiło,
zwłaszcza młodszym uczestnikom,

malowanie jesiennych obrazów na
drewnie. Uczniowie układali również
puzzle ze zdjęciami charakterystycznych
miejsc w
Biskupicach. Jedną z
niespodzianek była też Zumba
prowadzona przez panią Natalię
Konieczną. Również chłopcy mogli
znaleźć coś dla siebie - na orliku
rozgrywały się zacięte mecze piłkarskie
między poszczególnymi klasami.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się Wystawa Pojazdów
Zabytkowych. W samo południe na
boisko szkolne zjechało kilkadziesiąt
samochodów, motocykli i rowerów,
których metryka sięgała nawet 1931
roku. Mieszkańcy Biskupic i okolicznych
miejscowości wyciągnęli z garaży i piwnic
swoje skarby, które zaprezentowali na
wystawie. Z radością witaliśmy również
gości z Poznania i Gniezna. Trochę starsi
uczestnicy Rajdu mogli przypomnieć
sobie auta z dzieciństwa, na czele z
królową szos - piękną Syrenką. Furorę

wśród zwiedzających zrobił Fiat 500 oraz
motocykl Panther. Były też pojazdy
wojskowe Ford Canada i Jeep Willys.
Myślę, że wielu zwiedzających "połknęło
bakcyla" i już planuje zakup "malucha",
"wueski" czy "komara". Dzieci
zachwycone były "Ogórkiem" z
bohaterami z Kubusia Puchatka. Dla nich
była to prawdziwa motoryzacyjna lekcja
historii. Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy przyjechali swoimi
zabytkowymi pojazdami i wzbogacili
naszą wystawę o kolejne eksponaty.
Mamy nadzieję, że spotkamy się w
przyszłym roku.
W naszej szkolnej imprezie udział wzięła
rekordowa liczba osób! Byli to nie tylko
mieszkańcy Biskupic, ale także osoby,
które przyjechały z okolicznych
miejscowości.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie
przybyli na nasz Eko-rajd i wspólnie z
nami spędzili ten sobotni czas w szkole w
Biskupicach.

BISKUPICE

Zespół Szkół w Biskupicach
Biskupice, ul.Szkolna 2
tel. 61 815 21 11/ 815 21 12
www.szkola-biskupice.edu.pl

PRZEKROCZYLIŚMY KOŁO PODBIEGUNOWE
Kto z nas nie marzył, by podglądać życie wielorybów, zobaczyć monumentalne wodospady, widowiskowe gejzery czy
postawić stopę na prawdziwym lodowcu?
Naszym uczniom Julii Grabarkiewicz i Wojtkowi Kromólskiemu z klasy
trzeciej LO to się udało. Jako laureaci międzynarodowego konkursu EduArctic wzięli udział w wyprawie życia. Pod opieką pana Łukasza
Dziarskiego przez dziesięć dni podziwiali nie tylko wspomniane atrakcje
oszałamiającej natury wyspy, ale również poznali historię, kulturę i
zwyczaje mieszkańców. Według relacji uczestników zaskakujące było
wszystko - relaks w wodach geotermalnych Mývatn Nature Baths, stek z
rekina, nowoczesne obserwatorium zorzy polarnej w Kárhóll, rejs na
wyspę Grímsey, którą przecina koło podbiegunowe czy spacer po
wygasłym kraterze wulkanicznym.
Te wakacje i tegoroczna wyprawa już za nami. Od września kontynuujemy
udział w projekcie Edu-Arctic, który w czerwcu został wyróżniony
patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to
dla nas potwierdzenie, że szkoła angażuje się w wartościowe projekty i
przedsięwzięcia edukacyjne. Kto wie, czy za rok nie przywieziemy relacji
ze Spitsbergenu?
Koordynator projektu Aleksandra Lipnicka

LETNISKO

Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum i LO
Pobiedziska, ul.Gajowa 22
tel. 61 8153 445
www.letnisko.superszkolna.pl
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Zespół Szkół w Jerzykowie
tel. 61 815 24 09/ 815 24 10 w.29
www.zsjerzykowo.edupage.org
JERZYKOWO

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018
4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.
Gospodarzami uroczystości były Burmistrz Dorota Nowacka oraz Alina Mańka dyrektor Szkoły, które dokonały uroczystego
otwarcia nowego roku szkolnego.
„Odsłaniamy nową, niezapisaną jeszcze
kartę historii tego miejsca"- podkreśliła
p.. dyrektor, odwołując się do reformy
oświaty, która zmieniła nazwę placówki.
W imprezie wzięli udział zaproszeni
goście, a wśród nich zastępca burmistrza
Zbigniew Zastrożny, radni Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska, sołtysi, pracownicy
urzędu, dyrektorzy gminnych placówek
oświatowych, dyrektorzy:
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury oraz
Ośrodka Sportu i Rekreacji, rodzice i
przedstawiciele firm współpracujący na
co dzień ze
szkołą w Jerzykowie.
Uroczystość stała się również okazją do
wręczenia stypendiów uczniom
gminnych placówek oświatowych za rok
szkolny 2016/2017. W pierwszej części
imprezy mieliśmy okazję podziwiać
talenty uczniów, którzy pod opieką Anny
Przydanek i Franciszka Piaska
przedstawili program artystyczny.
Druga część uroczystości związana była z
otwarciem nowo wybudowanego
skrzydła w szkole. Placówka wzbogaciła
się o takie pomieszczenia jak sala
informatyczna, artystyczna,
przyrodnicza, językowa, świetlicę,
bibliotekę oraz salę konferencyjną.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: Burmistrz Dorota Nowacka,
Dyrektor Alina Mańka, przewodnicząca
Rady Rodziców Elżbieta Kaniewska i
przedstawiciel uczniów Kamil
Sobierajski. Pomieszczenia zostały
poświęcone przez ks. Jana Brodę.
Uroczystość była okazją do
podziękowania wielu osobom
zaangażowanym w prace związane z
rozbudową szkoły. Ostatnim punktem
wydarzeń było zwiedzanie przez gości i
uczniów nowych pomieszczeń, oglądanie
wystaw przygotowanych przez szkołę i
skromny poczęstunek przygotowany
przez rodziców, firmę Gum-Bar i
Contrest.
Tekst i zdjęcia:
Szkoła Podstawowa Jerzykowo
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POBIEDZISKA

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

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowaliśmy kilka projektów eTwinning, z których najciekawszym był projekt pt." The
swallow - a refugee or an immigrant" -"Jaskółka - uciekinier, czy imigrant. Mimo, iż w Polsce problem imigrantów występuje w
nieco innej formie niż np. w Grecji czy we Włoszech, warto było uświadomić dzieciom, jego istnienie i uwrażliwić je na
cierpienie ludzkie.
W czasie realizacji projektu spotykaliśmy
się raz lub dwa razy w tygodniu, aby
obejrzeć wzruszający film o braku
tolerancji dla nieco innego koloru skóry,
porozmawiać o tym, jakie ptaki i
zwierzęta migrują i co je do tego zmusza,
co łączy migrujące zwierzęta i ludzi.
Jaskółki i inne zwierzęta ze względu na
warunki atmosferyczne są zmuszane do
migracji do odległych krajów. Wiele osób
robi to samo z powodu wojny lub

ubóstwa. Obserwowaliśmy i
porównaliśmy te dwa zjawiska,
jednocześnie starając się wyeliminować
ksenofobię i rasizm . Oglądaliśmy filmy o
imigrantach i rozmawialiśmy o nich z
dziećmi. Szkoły partnerskie tworzyły
historie uchodźców i "wymieniały "dzieci
uchodźców w swoich krajach.
Nauczyliśmy się pieśni o jaskółkach i
uchodźcach w różnych językach,
stworzyliśmy zagadki dotyczące migracji

ptaków i zwierząt.
Na koniec roku szkolnego
przedstawiliśmy nasz projekt
społeczności szkolnej podczas Szkolnego
Dnia Projektów.
Tu link do naszego projektu:
https://twinspace.etwinning.net/2490
0/home
Autor: Magdalena Goc

Pasowanie na ucznia
W ostatnim tygodniu września w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.
Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje artystyczne talenty i po słowach "będę dobrym uczniem" rozpoczęli kolejny, jakże
ważny etap w swoim edukacyjnym życiu.
Na pamiątkę tej uroczystości otrzymali
akty pasowania na ucznia, legitymacje
szkolne i książeczki ufundowane przez
Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy
w Pobiedziskach. Dyrektor Maciej
Krzywdziński oraz zaproszeni goście
burmistrz Dorota Nowacka, Renata
Jończyk przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska, Katarzyna Pańczak Pikos - Przewodnicząca Rady Rodziców i
Grażyna Kędziora wręczyły dzieciom
upominki, życzyły wytrwałości, sukcesów
i aby ta podróż, którą rozpoczęły była
długa, pełna wrażeń i niezwykłych
przygód. Wśród zaproszonych gości byli
również Radni i Policjanci oraz
wychowawczynie Przedszkola ,,Wesołe
Skrzaty" w Pobiedziskach.
Uroczystość była wielkim przeżyciem nie
tylko dla samych dzieci - kandydatów na
uczniów, ale także dla ich rodziców,
nauczycieli, kolegów i koleżanek.
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OFERTY PRACY

Firma Ogrodnicza
ze Swarzędza poszukuje
ogrodnika
Brygadzisty / Brygadzistki
doświadczenie w pracach ogrodniczych,
budowlanych, brukarskich lub pielęgnacji
roślin
wykształcenie średnie o profilu
ogrodniczym lub budowlanym
czynne prawo jazdy kat. B
osoba dyspozycyjna (pon-sob) i
zaangażowana w pracę
Główne obowiązki: Wykonywanie prac
związanych z budową terenów zielonych od prac ogrodniczych, brukarskich,
budowlanych, po pielęgnację roślin.
Koordynacja pracy zespołu, zaopatrzenie
budowy.
Oferujemy: stałą i stabilną pracę na
pełen etat w formie umowy o pracę, stałe
wynagrodzenie oraz możliwość
uzyskania premii, pracę na terenie
Poznania i okolic
Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie aplikacji na adres
biuro@garte.pl

....................................................................................................................................................
W związku z prowadzonymi aktualnie
projektami rekrutacyjnymi dla naszego
klienta z branży produkcyjnej Agencja
FallWork poszukuje kandydatów na
stanowisko:

www.pobiedziska.pl

Firma Transportowa
z Pomarzanowic
poszukuje do pracy
kierowców kat. C+E
do pracy na terenie kraju
na plandekach i cysternach
oraz emerytowanego
kierowcę - mechanika kat. C+E
na 1/2 etatu
Oferujemy:
wysokie wynagrodzenie,
wypłacane terminowo
szacunek dla kierowców
uczciwe warunki pracy
oraz przyjazną atmosferę
niezbędne narzędzia pracy BHP
pracę tylko zgodnie z zasadami
czasu pracy!
spokojną pracę bez presji
i niemożliwych do wykonania zadań
Wymagania:
prawo jazdy C+E
mile widziane doświadczenie
na cysternach
uczciwość
samodzielność
dyspozycyjność
karta kierowcy
kurs na przewóz rzeczy
badania psychologiczne
Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt: tel: 784 992 257

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

OGŁOSZENIA
Szanowni Państwo,
Informujemy, że siedziba Gminnej Spółki
Wodno - Melioracyjnej uległa zmianie i
obecnie znajduje się przy ul. Rynek 20/8,
62-010 Pobiedziska.

Konfekcjoner/ka Kosmetyków
Lokalizacja Swarzędz

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

Opis stanowiska:
- praca przy maszynie na dziale kostka,
prace: na linii produkcyjnej, przy
podawaniu, zbieraniu i pakowaniu,
etykietowaniu, odbieranie produktów z
linii produkcyjnej
Wymagania: chęć do podjęcia pracy,
zdolności manualne, dyspozycyjność,
mile widziane doświadczenie w pracach
produkcyjnych
Oferujemy: pracę w systemie 3
zmianowym, umowę zlecenie, bezpłatny
dojazd do Swarzędz z ronda Śródki,
atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie,
możliwość pracy od zaraz
Zgłoszenia osobiste: FALLWORK
ul.Towarowa 35, 61-896 Poznań
od Poniedziałku do Piątku od 9 do 17
(naprzeciw dworca głównego PKP),
tel. 790 790 544

Informujemy, że w dniu

FallWork Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel.
+48 61 662 75 00, fax +48 61 662 75 01,
a.suchanko@fallwork.pl,
www.FallWork.pl

Uwaga Mieszkańcy!
10 listopada (piątek)
Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach
będzie nieczynny.
W tym dniu Urząd Stanu Cywilnego
pełni dyżur w godz. 10.00-12.00 pod
numerem telefonu: 606-349-724.
Dyżur obejmuje sytuacje nagłe –
rejestracja zgonu.

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

Żegnamy długoletniego
członka Rady Nadzorczej

Pana
Włodzimierza Pawłowskiego
Żonie i rodzinie wyrazy współczucia
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Pobiedzisko – Goślińskiego Banku
Spółdzielczego 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.

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)
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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Coraz częściej słychać o Pobiedziskach w różnych miejscach Wielkopolski, czy też Polski. Sportowy świat biegowy z uwagą przygląda
się poczynaniom i zwycięstwom Patrycji Talar z Pobiedzisk. Fani, przyjaciele i kibice cieszą się z wyśmienitej sportowej formy Patrycji
i jej triumfów. Staje na kolejnych stopniach podium na każdych znaczących zawodach biegowych. Dlaczego biega, o czym marzy czy też
jak wygląda jej zwyczajny dzień - to wszystko w rozmowie Marcina Wojcieszaka z Patrycją Talar.

Czy bieganie, sport to Twój sposób na
życie?
Patrycja Talar: Zdecydowanie TAK! Bieganie
w bardzo znaczący sposób wpływa na
wszystkie płaszczyzny mojego życia. Wiele
rzeczy muszę jemu podporządkować, czasem
z czegoś zrezygnować. Każde wydarzenie,
sytuacja powinna zgrywać się z moim planem
treningowym. Nie jest łatwo to wszystko
poukładać tak, aby osiągnąć życiową
równowagę i jednocześnie sukces. Bo
przecież bieganie, mimo ogromnej roli jaką
odgrywa w moim życiu, ciągle jest tylko
jednym z wielu codziennych zajęć.
Dlaczego akurat bieganie? Twój wybór
czy może tradycja rodzinna?
Od dziecka miałam predyspozycje do sportów
wytrzymałościowych. Lubiłam wszelką
aktywność fizyczną, a wizja długotrwałego
wysiłku czy zmęczenia nie przerażała mnie. W
szkole podstawowej uczestniczyłam we
wszystkich możliwych zajęciach sportowych.
Doskonale pamiętam swój pierwszy udział w
zawodach biegowych. Był to bieg św.
Floriana w Pobiedziskach w 1994 roku
organizowany przez mój późniejszy klub
TKKF "Płomień" Pobiedziska. Zawody te…
wygrałam :) Od tego momentu bieganie
zaczęło wkradać się coraz mocniej w moją
codzienność. Były kolejne starty, kolejne
sukcesy, poprzeczka szła w górę. Mimo, że na
kilka lat przestałam zajmować się sportem,
bieganie wciągnęło mnie na nowo i wiem, że
zagościło już na stałe :)
Co czujesz gdy trenujesz, startujesz w
zawodach, wygrywasz?
Najczęściej trenuję sama i cenię tą
"samotność długodystansowca". Skupiam się
wtedy na sobie i otoczeniu, wsłuchuję w
siebie. Często prowadzę wewnętrzny dialog,
mogę wiele rzeczy przemyśleć. Inaczej
sprawa wygląda podczas wymagających
jednostek treningowych. Musze być wtedy
mocno skupiona, ponieważ wychodzę poza
strefę komfortu i jeśli nie zmuszę się do
maksymalnego wysiłku, nie zrobię kroku na
przód. Zimą bardzo lubię zajęcia
ogólnorozwojowe, na które uczęszczam do
mojego obecnego klubu - Klubu Biegacza
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Są
to ćwiczenia w grupie, gdzie zawsze jest dużo
śmiechu i rozmów w wolnych chwilach.

Zawody to dla mnie zawsze pewien stres. Na
szczęście taki, który bardzo motywuje. W
końcu wiem, ile wysiłku i potu zostawiłam na
treningach, więc trzeba dobrze sprzedać
swoje umiejętności :) A gdy jest to zwieńczone
dobrym, mocnym biegiem lub zwycięstwem,
dochodzi ogromna radość i szczęście. Czuję,
że włożony trud zaowocował i jest czas na
nagrodę. Zawody to także przyjemność z
przemiłych spotkań ze znajomymi po biegu,
do wymiany poglądów i doświadczeń,
zawierania nowych znajomości i przyjaźni.
Jakie są Twoje największe osiągnięcia
sportowe?
Do tej pory największymi osiągnięciami są
medale Akademickich Mistrzostw Polski z
przełajów i bieżni oraz wiele wygranych
biegów ulicznych w kraju i za granicą. Do
najważniejszych zaliczam półmaraton
"Słowaka" w Grodzisku Wlkp., "Lechitów" w
Gnieźnie, "Szpot Swarzędz" oraz oczywiście
bliski mojemu sercu, pobiedziski Bieg Jagiełły
:) Mam nadzieję, że do tych osiągnięć będą
dołączać kolejne :)
Co jeszcze chciałabyś osiągnąć?
Moim biegowym marzeniem jest zdobycie
medalu Mistrzostw Polski Seniorów. Moje
życiówki pozwalają mi wierzyć, że jest to w
moim zasięgu, jednak potrzebuję jeszcze
trochę czasu, sporo pracy i nakładów
finansowych, aby móc rywalizować z
najlepszymi zawodowymi biegaczkami w
Polsce. Póki co zaufał mi Specjalistyczny
Sklep dla Biegaczy RUNNERS WORLD w
Poznaniu, który wspiera mnie swoim
sprzętem i z radością go reprezentuję na
każdym biegu.
Jak wygląda dzień Patrycja Talar?
Od poniedziałku do piątku wstaję ok. godziny
6:00. Od 8:00 do 16:00 praca zawodowa. Po
powrocie do domu różne obowiązki domowe i
dopiero około godz. 19:00 wychodzę na
trening. Bardzo często jest to niestety jeszcze
później. Trudno jest zrobić mocny trening tak
późno. Organizm czas swojej największej
aktywności ma za sobą, a ja dopiero
zaczynam wymagać od niego ogromnego
wysiłku. Sam trening trwa od 1,5 do 3 godzin.
Czyli jest już bardzo późno kiedy wracam, i
jedyne o czym myślę, to
jedzenie i
odpoczynek. W weekend za to, o ile nigdzie
nie wyjeżdżam, lubię długo pospać :) Krótko
mówiąc, w tygodniu jestem dosyć
"zabiegana" :)
Co robisz w wolnych chwilach?
Wolnych chwil jest bardzo mało. W tygodniu
prawie wcale, natomiast w weekend, oprócz
treningu staram się spędzać go aktywnie, ale
już nie sama, tylko z najbliższymi i znajomymi.
Opcji jest zawsze sporo, ponieważ moja
ciekawość poznawania nowych miejsc, ludzi i
rzeczy jest ogromna :) Czasem przychodzi też
czas, kiedy mam ochotę na więcej spokoju,
wtedy dobrym rozwiązaniem jest jakaś fajna
książka lub film i lampka wina :)
O czym marzysz?
Marzeń mam bardzo dużo :) Nie tylko
sportowych. Są one bardzo zróżnicowane, od
chęci poznania nowych miejsc, po czysto
osobiste oraz związane z wypracowaniem
pewnych umiejętności. Chciałabym jednak,
aby pozostały one moją tajemnicą :) Mam
nadzieję, że krok po kroku będę je spełniać, w
końcu w tym aspekcie nigdzie mi się nie
śpieszy :)

Załóżmy, że jesteś ambasadorką
zdrowego trybu życia - co zrobić żeby
dzieci, młodzież ....wszystkich przekonać,
namówić, by odłożyli piloty od
telewizorów, telefony i wyszli z domów i
pospacerowali, pobiegali, zaczęli
uprawiać jakiś sport?
Myślę, że dla dzieci największe znaczenie ma
przykład rodziców, ich postawa. Od
najmłodszych lat czerpią od nich wzór
zachowań. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest
postawa szerszego grona, czyli otoczenia,
jakiejś małej społeczności oraz to, jaki styl
życia kreują media. Kiedy ja zaczynałam
biegać, sport ten wydawał się wielu ludziom
po prostu śmieszny. Dziś często Ci sami ludzie
są zapalonymi biegaczami. Bo sport, a
bieganie w szczególności stało się na topie. I
super! Atutem biegania jest fakt, że w każdym
innym sporcie podstawą jest właśnie
bieganie. To również najprostszy sposób na
dobre samopoczucie, zrzucenie zbędnych
kilogramów, zrobienie czegoś dobrego dla
ciała i ducha. Przecież sport daje nam czyste
szczęście w postaci endorfin :)
Gmina Pobiedziska i jej mieszkańcy są
dumni z Ciebie i z tego co do tej pory
osiągnęłaś. Czy może chcesz pozdrowić
swoich sąsiadów, fanów i kibiców?
Kiedy 6 lat temu zaczęłam trenować "na
poważnie", nie wyobrażałam sobie, że może
to mieć tak szeroki rozgłos. Często idąc w
Pobiedziskach ktoś mnie zatrzymuje i
gratuluje biegu, słyszę że podziwia mnie i
kibicuje, że widział mnie w telewizji. Czasem
nie wiem, jak dziękować za to wszystko. Ja
przecież tylko biegam… w sercu oczywiście
ogromna radość, że mogę z innymi ludźmi
dzielić się tym szczęściem, że to moje bieganie
wzbudza tyle pozytywnych emocji. Czuję
jednocześnie zobowiązanie, aby dalej
podejmować ten codzienny trud i wkładać w
to maksimum zaangażowania i serca.
Dziękuję, że jesteście ze mną :)
Dziękuje bardzo za rozmowę

Zdjęcia Tomasz Szwajkowski
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Pobiedziska Adventure Trip 2017
23 września 2017 r. odbyła się druga
edycja rajdu przygodowego
Pobiedziska Adventure Trip
organizowanego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pobiedziskach, Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka oraz
Adventure Sport.
W tym roku dla uczestników rajdu
przygotowana została blisko 75 km trasa.
Większość z niej pokonywana była na
rowerze, natomiast na poszczególnych
punktach kontrolnych trzeba było
zmierzyć się z zadaniami specjalnymi:
spływem kajakowy, zadaniem linowym,
ścianką wspinaczkową oraz
konkurencjami zorganizowanymi przez
partnerów imprezy: Kuwaka Wake Spot,
Akademię Sportów Wodnych Plusk oraz

Gród Pobiedziska. W zawodach wzięło
udział 30 dwuosobowych zespołów, a
trasę najszybciej pokonał duet Bartłomiej
Grabowski i Jan Lenczowski, z czasem 4
godziny 57 minut. Kolejne miejsca na
podium zajęły pary: Cezary Wichniewicz i
Michał Fiedosiuk (5 godzin 12 minut) oraz
Cezary Gałązkiewicz i Michał Marszał (5
godzin i 17 minut). W tym roku na starcie
zawodów pojawiły się również załogi
reprezentujące Miasto i Gminę
Pobiedziska, a najszybciej wyznaczoną
trasę pokonali Marek Nowak i Mateusz
Michalski. Celem Adventure Trip jest
promowanie turystyki aktywnej w naszej
gminie oraz współpraca lokalnej branży
turystycznej prowadząca do tworzenia
pakietów turystycznych.

Festiwal Legend Puszczy Zielonki
„Legendy Puszczy Zielonki" to
najnowsze wydawnictwo turystyczne
Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka. Zbiór 12 tajemniczych
prastarych opowieści trafił już do
bibliotek. Książkę promowano podczas
wyjątkowej imprezy zorganizowanej 12
sierpnia w Skansenie Miniatur Szlaku
Piastowskiego w Pobiedziskach Festiwalu Legend Puszczy Zielonki.
Treść legend stała się rzeczywistością.
Opowieści przedstawione zostały na
wiele różnych sposobów. Na terenie
Skansenu Miniatur pojawiły się
fantastyczne eksponaty i inscenizacje.
Można było m. in. przenieść się do
strasznego wąwozu w Babicy, usypać
kiszkowski zegarek z kolorowego piasku
czy też zasiąść na złotym tronie
zatopionym w Swarzędzkim Jeziorze.
Śmiałkowie mieli okazję zmierzyć się ze
średniowiecznymi wojami oraz stawić
czoła przygotowanym przez nich
konkurencjom, dzieci cieszyło spotkanie
wielkiego żywego niedźwiedzia z Góry
Anny. Wszystko po to, aby stać się
posiadaczem książki "Legendy Puszczy
Zielonki". Wydawnictwo trafiło w ręce
wielu osób, które odwiedziły Skansen i
stały się bohaterami naszych legend.
Impreza odbywała się przy dźwiękach

muzyki dawnej granej na
średniowiecznych instrumentach.
Kolejnym krokiem w kierunku promocji
puszczańskich legend jest wytyczony
Szlak Legend Puszczy Zielonki, który w
przyszłym roku wydany zostanie na
bajkowych mapach. Już dziś można

IV Promieński Rajd Rowerowy
Turystyka rowerowa w gminie Pobiedziska rozwija się z roku
na rok. Coraz prężniej działa zorganizowany przy OSiR
Pobiedziski Klub Rowerowy. Rośnie też liczba uczestników
rowerowych imprez. Za nami rekordowa IV edycja
Promieńskiego Rajdu Rowerowego, w którym 30 września
wystartowało blisko 100 osób.
Uczestnicy wyruszyli z pobiedziskiego rynku w 17-kilometrową
trasę przez malownicze tereny Parku Krajobrazowego Promno.
Oprócz aktywnie spędzonej soboty pod względem sportowym,
rowerzyści mieli również możliwość zaczerpnięcia wiedzy
przyrodniczej. Na mecie w Skansenie Miniatur Szlaku
Piastowskiego czekał słodki poczęstunek. Każdy chętny mógł
wziąć udział w konkursie wiedzy przyrodniczej nabytej w trakcie
rajdu oraz wygrać atrakcyjne nagrody. Impreza organizowana
jest cyklicznie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. W przyszłym roku planowane są kolejne 2
edycje tej edukacyjnej rowerowej przejażdżki.

odwiedzić miejsca opisane w książce.
Związek Międzygminny zakończył
właśnie budowę 12 tablic informacyjnych
z treścią legend oraz wiat postojowych
dla turystów na szlakach Puszczy
Zielonki.
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20 sierpnia 2017 roku w Pobiedziskach po raz pierwszy odbył się MTB Maraton, jeden z cyklu jedenastu Bike Cross Maraton
Gogol MTB 2017. Współorganizatorem imprezy był pobiedziski OSiR.
Na starcie zlokalizowanym na targowisku
miejskim przy ulicy Czerniejewskiej w
Pobiedziskach stawiło się blisko 600
miłośników wyczynowej jazdy na rowerze
górskim. Do wybory były 2 dystanse dystans MINI (26 km) oraz MEGA (52 km).
Część ustalonej trasy prowadziła przez

znajdującą się na terenie naszej gminy
jedną z pierwszych tras XC MTB w Polsce.
W ramach imprezy zorganizowany został
również przygodowy rajd rowerowy na
dystansie około 24 km, którego tematem
była "Podróż przez trzy górki, jedną Górę i
Park". Rowerzyści poruszali się w

XI Rajd Cysterski
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka i gminy członkowskie (Czerwonak,
Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz) już po raz jedenasty
zaprosiły na Rajd Cysterski.
Impreza odbyła się 9 września 2017 r., a
jej metę zorganizowano po raz kolejny w
Owińskach, gdzie wszyscy turyści mogli
uczestniczyć w trwającym tam bogatym
w atrakcje Jarmarku Cysterskim.
Organizatorzy zaproponowali aż 5 tras
rowerowych startujących z różnych gmin.
Jedna z nich (25-kilometrowa)
rozpoczynała się na pobiedziskim rynku.
Była też trasa Nordic Walking
prowadzona w formie 10-kilometrowej
pętli. Dla niezdecydowanych i
indywidualistów przewidziano trasę

znacznej mierze po terenie Parku
Krajobrazowego Promno, którego
pagórkowaty polodowcowy krajobraz
stanowił główny atut i wyróżnik
pobiedziskiego spotkania z MTB.

Kacper Górecki
wśród najlepszych
tenisistów w swojej
kat. wiekowej w Polsce

tajemniczą. Jej uczestnicy docierali na
metę w dowolny sposób. W imprezie
wzięło udział kilkuset miłośników
turystyki. Rajd Cysterski jest jedną z
największych imprez turystycznych w
naszym regionie. Na kolejny duży rajd
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
zaprasza już 15 października. Z okazji
zakończenia sezonu turystycznego w
Puszczy Zielonce spotykamy się tym
razem w Dąbrówce Kościelnej. Trasy
rowerowe podczas tego rajdu prowadzić
będzie Pobiedziski Klub Rowerowy.

SPORT

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

Zawodnik Pobiedziskiego Klubu
Tenisowego - Kacper Górecki wygrał kilka
ostatnich turniejów ogólnopolskich w
swojej kategorii wiekowej i obecnie jest
jednym z najlepszych zawodników w
Polsce. Końcówka letniego sezonu była
bardzo udana dla Kacpra, który wygrał
kolejno turnieje w Sopocie, Bytomiu,
Sobocie i Olsztynie oraz ostatni turniej w
Pobiedziskach - Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorów, zdobywając tym
samym tytuł mistrza w kategorii, do
której formalnie trafi dopiero w
przyszłym roku. Aktualnie Kacper, jak i
pozostali zawodnicy PKT Pobiedziska,
przygotowują się do sezonu halowego
(zimowego), który rozpocznie się za parę
tygodni.
Artur Milecki
PKT Pobiedziska
Foto - archiwum PKT
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Piłka Nożna to nie tylko sport...
Dla wielu osób piłka nożna jest nie tylko sportem, ale przede wszystkim pasją. Od lat udowadniają to zawodnicy Huraganu
Pobiedziska. W sezonie 2017/18 ligowe zmagania rozpoczęło aż 6 drużyn, liczących łącznie około 150 zawodników trenujących
w klubie.
Drużyna seniorów pod wodzą trenera
Pawła Kutyni stoi przed nie lada
wyzwaniem ze względu na siłę obecnej ligi
oraz fakt, że liga przejdzie reorganizację i
przerodzi się w jedną IV ligę w całej
Wielkopolsce. Wiąże się to z tym, że w
obecnym sezonie, w lidze utrzyma się
maksymalnie 7-8 zespołów. Tak więc,
wszyscy wzmacniają swoje siły i walczą o
miejsce w pierwszej ósemce. Wsparcie
kibiców i intensywne treningi naszej
drużyny są teraz na wagę złota. Natomiast
trzy drużyny z zespołów młodzieżowych
Huraganu Pobiedziska grają w pierwszej
lidze okręgowej - są to juniorzy starsi
(1999-01), na czele z trenerem Robertem
Raszewskim, juniorzy młodsi (2002-03),
których trenuje Tomasz Andersz oraz
trampkarze (2004-05), trenujący pod
czujnym okiem Andrzeja Rittera. Dwie
najmłodsze drużyny walczą cały czas o
najwyższe cele: są wśród nich młodziki
(2006-07) oraz nowopowstała drużyna
orlików (2008-09). Energia Huraganu
zapraszamy na zawsze aktualną stronę
społecznościowych: Facebook, Twitter,
Pobiedziska podnoszona jest również
www.huraganpobiedziska.pl
Instagram i YouTube.
przez grupę naszych cheerleaderek,
Zachęcamy do zapisania się do
żywiołowo trenujących w klubie i
newslettera oraz HuraganINFO, a także do
Rzecznik prasowy klubu
efektownie prezentujących się w przerwie
odwiedzenia profilu w mediach
Jadwiga Dabińska
meczów. Po więcej ciekawych informacji

Dwa medale dla KJ Ranczo Kołata
Podczas najważniejszych w tym roku
zawodów jeździeckich - Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski dzieci na kucach,
które odbyły się we wrześniu w
Strzegomiu obie trenujące w Kołacie
zawodniczki zdobyły medale.
Najmłodsza - 9 letnia Julia Ganowska na
kucu Pasjonata Parys wywalczyła srebrny
medal w kategorii A1 (dzieci 9-11 lat)
Pucharu Polski. To już drugi medal Julii w
tym roku ( w Halowym Pucharze Polski w
kwietniu zdobyła brąz). Natomiast w
najwyższej i zarazem najtrudniejszej
kategorii kucy - grupie D, gdzie przeszkody
miały wysokość 120 cm również srebrny
medal wywalczyła Agata Kamińska na
Czingis Chanie uzyskując tytuł
Wicemistrzyni Polski.
Informacja i foto Sylwia Kamińska

25-lecie powołania
ogniska TKKF „Płomień”
22 września 2017 roku odbyła się
uroczystość 25-lecia powołania Ogniska
TKKF "Płomień" Pobiedziska. Otwarcia
dokonał i powitał zaproszonych gości
prezes Ogniska Edward Gołębiewski.
Następnie odbyła się prezentacja
przedstawiająca wieloletnią działalność
Klubu, którą prowadziła p. Magdalena
Piasecka. Po prezentacji wystąpiła
Patrycja Talar (wieloletni członek
Ogniska), która przedstawiła swoje
osiągnięcia i sukcesy sportowe.
W kolejnej części uroczystości dokonano

podsumowania dziecięcych biegów Grand
Prix zorganizowanych z okazji 25-lecia
Ogniska. W kategorii do lat 9 na 500m
zwycięzcami byli: Aleksandra Ziętek oraz
Szymon Kania, którym Burmistrz MiG
Pobiedziska Zbigniew Zastrożny wręczył
puchary.
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, w której wystąpił Zespół
Huragan Girls oraz piosenkarki z Ośrodka
Kultury w Pobiedziskach.
Były życzenia dalszych sukcesów i do
zobaczenia na kolejnym jubileuszu.
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Kolejne sukcesy
biegaczy
10 września 2017 roku we Wrocławiu
rozegrany został 35 PKO Wrocław
Maraton, a w ramach maratonu odbyły
się Mistrzostwa Europy Masters.
W kategorii M65 Edward Gołębiewski
zajął 6 miejsce a w drużynie, która
składała się z 3 osób zajął II miejsce
zdobywając tytuł wicemistrza Europy.
Równocześnie w tym samym czasie
rozgrywany był w Swarzędzu półmaraton
Szpot Swarzędz. W kategorii kobiet
Patrycja Talar zajęła I miejsce pokonując
dystans w czasie 1h 18' 20". Poprawiała
tym samym rekord życiowy.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Kadeci PKT Pobiedziska najlepsi w Wielkopolsce!
W dniach 13-14 sierpnia na kortach OSiR
Pobiedziska odbyły się Mistrzostwa
Województwa Wielkopolskiego
Kadetów. Mistrzem Wielkopolski został
Kacper Górecki z PKT Pobiedziska. Wśród
dziewcząt Marianna Milecka także z PKT
została wicemistrzynią Wielkopolski,
mistrzynią została Martyna Lange z AZS
Poznań. W rozgrywkach deblowych

Kacper Górecki w parze z Filipem
Mrukiem (Grunwald Poznań) zostali
mistrzami województwa, a Olga
Napierała z Marianną Milecką (obie PKT:-)
wicemistrzyniami. Zawodnicy PKT
kontynuują dobrą passę, Kacper Górecki
wygrał już kilka turniejów ogólnopolskich
w tym sezonie i zajmuje obecnie 17
miejsce w rankingu PZT, a juniorki zajęły 6

miejsce na drużynowych mistrzostwach
Polski w Bytomiu. Brawo!
Na zdjęciach najlepsze kadetki i kadeci w
Wielkopolsce na kortach OSiR
Pobiedziska.
Artur Milecki
PKT Pobiedziska
Foto - archiwum PKT

Tenisowe gry podwójne o puchar dla Harnasia
W sobotę 9 września na kortach OSiR
Pobiedziska odbył się turniej w grach
podwójnych o puchar Pobiedzisk. W
turnieju udział wzięło blisko 40
zawodników (amatorów w różnym
wieku) występujących w deblach
żeńskich, męskich oraz mikstach.
W sumie rozegranych zostało
kilkadziesiąt pojedynków, często bardzo
zaciętych. Turniej był okazją do
doskonałej zabawy i spotkań
towarzyskich, ale przede wszystkim
mogliśmy wesprzeć mieszkańca
Pobiedzisk - Harnasia przekazując
dochód z imprezy (wpisowe) na pokrycie
kosztów jego walki z ciężką chorobą.
Turniej został zorganizowany dzięki
współpracy Pobiedziskiego Klubu
Tenisowego, OSiR Pobiedziska, rodziny
Harnasia oraz Doroty Durskiej-Dubas.
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Zwycięzcy turnieju: gra podwójna pań:
Jolanta Kapuścińska i Katarzyna Haze,
gra podwójna panów: Bogusław Biernat i
Wiesław Jackowski, mikst: Iza i Janusz
Markowscy, mikst młodzieżowy: Maria
Bujakiewicz i Mikołaj Miecznikowski.

Wszystkim uczestnikom bardzo
dziękujemy, zapraszamy na kolejne
otwarte dla wszystkich turnieje.
Artur Milecki
PKT Pobiedziska
Foto - Ryszard Chmielewski

POK
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Wspomnienie lata
Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" wspólnie z ZTL "Gorzowiacy" latem przebywał na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w
Sardynii, drugiej co do wielkości włoskiej wyspie, które leży w centrum Morza Śródziemnego, w połowie drogi między Europą i
Afryką. Miejsce to fascynuje oryginalnymi obrzędami, folklorem, dialektem i kuchnią na bazie lokalnych produktów.
W sierpniu kiedy upały dokuczają,
Sardyńczycy urlopują i wtedy w każdym
mieście odbywają się festiwale. Koncerty
zaczynają się o godz. 22.00 i trwają do
godz.2.00, ponieważ o tym czasie jest
przyjemniej i można biesiadować do rana.
Zamieszkaliśmy w małej szkółce w
Segariu i stąd każdego wieczoru
udawaliśmy się na nocne koncerty do
uroczych miasteczek wyspy. (Segariu,
Vilanovaforru, Tuili, Villanovafranca,
Villamar, San Nicolo DArcidano i Sanluri,
gdzie odbyła się procesja z udziałem
zespołów folklorystycznych z Sardynii,
Słowacji, Węgier, Serbii i Polski z
relikwiami San Giovani). Po festiwalu dwa
dni spędziliśmy w Rzymie i zwiedziliśmy
m.in.: Koloseum, Ołtarz Ojczyzny,
Panteon, Fontannę di Trevi, Watykan z
Bazyliką św. Piotra oraz Kaplicą Świętego
Sebastiana , w której znajduje się od czasu
beatyfikacji grób Jana Pawła II. W drodze
powrotnej zwiedziliśmy Padwę i
Wenecję. Po kilku dniach pobytu
wpadliśmy w wir imprez dożynkowych,

koncertując w Dziekanowicach,
Kazimierzu Biskupim i Kociałkowej Górce.
U progu nowego sezonu kulturalnego
ogłaszamy nabór do Zespołu "Wiwaty" zapraszamy na zajęcia młodzież do grupy
zasadniczej oraz dzieci, szczególnie

chłopcy mile widziani. Zajęcia odbywają
się w poniedziałki i środy od godz. 18.00 w
Pobiedziskim Ośrodku Kultury.
Opr. na podst. mat. Kierownika zespołu
Andrzeja Horbika

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

I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu była w dniach 9 i 10 września 2017 r. organizatorem
Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego, który odbył się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach .
Święto regionalnego folkloru
organizowane było po siedmiu latach
przerwy, dzięki tegorocznemu wsparciu
finansowemu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego przy
współpracy Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy. Na Przeglądzie wystąpiło
około 600. artystów ludowych i
kilkadziesiąt zespołów z całego regionu.
Występy miały charakter konkursowy i
były oceniane przez jury w kilku
kategoriach: zespołów tanecznych,
śpiewaczych, dziecięcych, kapel i
solistów. W skład jury weszli
etnografowie, etnomuzykolodzy i
choreografowie. Przegląd to największa
prezentacja folkloru wielkopolskiego,
ocena jakości wykonawców, zgodności z
tradycją i popularyzacja autentycznej
kultury ludowej. Uczestnicy
Wojewódzkiego Przeglądu
Folklorystycznego reprezentowali
wszystkie środowiska kultury ludowej,
działające przy domach oraz ośrodkach
kultury, w ramach stowarzyszeń i
organizacji społecznych, kół gospodyń

wiejskich, a także organizacji
studenckich. Poprzedni przegląd odbył
się w Nowym Tomyślu, w maju 2009 roku.
W tym roku w kategorii zespołów
artystycznie opracowanych I miejsce
zdobył Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" z
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.
Celem Przeglądu było: "przedstawienie
dorobku i ukierunkowanie pracy w

zakresie pielęgnowania tradycyjnej
kultury ludowej i narodowej związanej z
folklorem muzycznym, tanecznym, a także
zwyczajami i obrzędami w różnych
środowiskach regionalnych i zespołach
artystycznych naszego regionu".
Kierownik zespołu
Andrzej Horbik
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Warsztaty POK
Warsztaty POK w Świetlicach Sołeckich
cieszyły się dużym powodzeniem, bo były
bardzo różnorodne tematycznie.
Uczestnicy projektowali i malowali
własne koszulki, sprawdzali co w trawie
piszczy na warsztatach Młodych
Przyrodników Kasztelanii Ostrowskiej,
świetnie się bawili w czasie gier i zabaw
zręcznościowych. Pogoda i humory
dopisały!!!

Poznaj Ławicę
Wycieczka POZNAJ ŁAWICĘ z POK była
jednodniową wyprawą na lotnisko do
Poznania. Większość uczestników była na
lotnisku po raz pierwszy. Zwiedziliśmy
terminal, ścieżkę pasażera, otrzymaliśmy
okazjonalne karty pokładowe,
poznaliśmy historię lotniska i zasady w
trakcie kontroli bezpieczeństwa (!).
Przeszliśmy przez halę odlotów,
poznaliśmy pracę i sprzęt pirotechników
rozbrajających ładunki wybuchowe. Na
koniec, po płycie lotniska, dotarliśmy do
strażnicy Lotniskowej Służby
Ratowniczo-Gaśniczej. Emocje były
ogromne!

Literackie Pobiedziska
Literackie Pobiedziska - Finał
cotygodniowych, wakacyjnych spotkań
wspólnego czytania na rynku zakończył
się
fantastycznym, kolorowym
wydarzeniem dla dzieci i dorosłych.
Czytanie na scenie ,,Akademii Pana
Kleksa", obecność wielu postaci z bajek,
wymyślanie nowych historii, kiermasze
książek i upominków, wspólne zdjęcia w
kolorowych strojach, ciekawe zajęcia
plastyczne oraz słoneczna pogoda sprawiły, że ten dzień pozostanie
niezapomniany! Organizatorem było
Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska w
Europie przy współpracy wielu
społeczników i pomocy POK.
POK ZAPRASZA NA ZAJĘCIA STAŁE
informacje na stronach:
facebook.com/pobiedziskakultura
ok.-pobiedziska.pl

Festiwal Kapel
W niedzielę, 17 września, na Rynku w
Pobiedziskach odbyło się spotkanie z
muzyką miejskich ulic, podwórek i
zaułków czyli XI Festiwal Kapel Folkloru
Miejskiego.
W tegorocznej edycji Festiwalu udział
wzięło siedem kapel. Po wysłuchaniu
wszystkich prezentacji jury przyznało:
I miejsce - Kapeli "Wiarusy" ze Śmigla,
II miejsce - "Kapeli z Naszego Miasteczka"
z Czerwionki Leszczyny,

Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

III miejsce - Kapeli "Z Kopyta" z Konina,
Wyróżnienie dla - Złotowskiej kapeli
podwórkowej "No to cyk”.
Nagroda TMMP za najpiękniejszą
piosenkę o Poznaniu jury przyznało
kapeli "Swoja Wiara" z Murowanej
Gośliny. Bardzo dziękujemy artystom,
jury i oczywiście wspaniałej publiczności!

Koncerty w kościołach
Tego roku w ramach letnich muzycznych
spotkań, które odbywały się w kościołach
naszej gminy mieszkańcy wysłuchali
trzech koncertów organowych i jednego
gitarowego. W koncertach organowych
w kościele św. Michała Archanioła i
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
wystąpili:
Karol Mossakowski , Monika Krahforst i
Przemysław Łesak .
Podczas 10 edycji festiwalu "AKADEMIA
GITARY" gościliśmy "PAJESTKAKOSTECKI DUO" - szczeciński zespół
gitarowy. Koncert odbył się 9 września w
Kościele Św. Ducha w Pobiedziskach.

Zapraszamy na zajęcia
stałe w POK
Trwa nabór do wszystkich: zespołów,
klubów, sekcji, formacji, zajęć
prowadzonych przez Pobiedziski
Ośrodek Kultury. Zapisy odbywają się u
instruktorów prowadzących przed
zajęciami.Dodatkowe informacje w
biurze P.O.K. lub tel. 61 8 177 227.
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Przedsiębiorca Roku Gminy Pobiedziska

Zapraszamy do udziału w konkusie
Przedsiębiorca Roku Gminy Pobiedziska
informacje na stronie internetowej:

www.pobiedziska.pl

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

