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Wesołych Świąt!

Wszystkim Mieszkańcom oraz przybyłym Gościom życzymy,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
ozdobione piękną polską tradycją dały spokój i radość
oraz dostarczyły wielu radosnych przeżyć w gronie najbliższych.
Niech Nowy 2018 rok będzie czasem pełnym nadziei, pokoju i wzajemnej życzliwości,
a poczucie szczęścia i satysfakcji niech towarzyszy nam każdego dnia.
Burmistrzowie
Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk
z Radnymi:
Jarosławem Balcerkiem, Januszem Mikołajczakiem, Sylwestrem Antkowiakiem, Dariuszem Dobrym,
Edwardem Gołębiewskim, Franciszkiem Kosickim, Pawłem Krawczykiem, Robertem Łucka,
Dariuszem Pauterem, Wojciechem Radeckim, Danutą Sobką, Adamem Szczygielskim,
Barbarą Widelicką, Mikołajem Witaszykiem.

http://www.facebook.com/GminaPobiedziska

http://www.youtube/GminaPobiedziska
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Będą zmiany w przedszkolu w Pomarzanowicach
i szkole w Biskupicach
W dniu 20.11.2017 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Zbigniew Zastrożny podpisał umowy na realizację
zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola w Pomarzanowicach.
Prace polegające na realizacji wymiany
okien, drzwi zewnętrznych, ociepleniu
dachu, ociepleniu stropu nad piwnicą,
ociepleniu ścian zewnętrznych
zrealizowane będą za kwotę:
670.000,00 zł. Natomiast prace związane
z wymianą grzejników, oświetlenia oraz
wentylatora dachowego sali
gimnastycznej wyniosą: 208.401,04 zł.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach
poddziałania: Poprawa efektywności
energetycznej.
Kwota dofinansowania: 533.733,11 zł.
22 listopada br. Burmistrz Dorota
Nowacka podpisała umowę na
realizację rozbudowy i przebudowy
Szkoły Podstawowej w Biskupicach.
Wartość umowy: 6.699,974,96 zł.,

dofinansowanie na realizację inwestycji z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie 3.999.537,03 zł
(w ramach poddziałania inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020).

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

ZAJĘCIE PASA
DROGOWEGO
Przypominamy Mieszkańcom o
konieczności uiszczenia do dnia 15
stycznia 2018 roku rocznej opłaty z
tytułu umieszczenia w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanej z
potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Roczna opłata dotyczy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych.

UWAGA
MIESZKAŃCY!
Uprzejmie informujemy, iż realizacja
robót ziemnych w obszarze ronda
południowego oraz łącznika jest
obecnie utrudniona poprzez wysoki
poziom wód gruntowych oraz
dodatkowy spływ wód
powierzchniowych z terenów
przyległych (pola uprawne).
Ponadto występujące
przewarstwienia gruntów
wysadzinowych powodują
konieczność wykonania dodatkowej
wymiany gruntu, w celu
doprowadzenia podłoża do
odpowiedniej nośności. Wykonawca
wykonał dodatkowy drenaż i
odprowadza nadmiar wód. Są to
istotne przyczyny mające wpływ na
spowolnienie tempa realizacji
zadania. Za powstałe utrudnienia
przepraszamy.

Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Pobiedziska
na lata 2016-2023
23 listopada 2017 r. Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwaliła Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska. Przyjęty dokument stanowić będzie
podstawę ubiegania się o środki finansowe na działania rewitalizacyjne w ramach
funduszy europejskich.
Rewitalizacja to kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i
lokalnej gospodarki. Skoncentrowane są
terytorialnie i prowadzone w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany.
Rewitalizacja jest procesem o wiele
bardziej złożonym niż remonty
budynków czy modernizacja i
przebudowa dróg. Poprawa przestrzeni
powinna iść w parze z polepszeniem
warunków życia, co zapewniają szerokie
działania społeczne, kulturalne,

edukacyjne czy ekonomiczne.
Najważniejszym celem jest optymalne
wykorzystanie uwarunkowań danego
obszaru i wzmacnianie
lokalnych
potencjałów oraz to, żeby w takim
miejscu dobrze się przebywało,
mieszkało i pracowało. Gmina
Pobiedziska na opracowanie Programu
Rewitalizacji otrzymała dotację w ramach
"Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna" oraz z budżetu
Województwa Wielkopolskiego.
Z Programem Rewitalizacji można
zapoznać się na stronie Gminy
Pobiedziska - www.pobiedziska.pl

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

99. ROCZNICA
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
27 grudnia o godz. 16.00 w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod
pomnikiem na rynku zostaną złożone kwiaty. Serdecznie zapraszamy do złożenia
hołdu tym, którzy w 1918 r. wykazali wielki hart ducha, walcząc z wrogiem, który od
dziesiątków lat rządził na tutejszym terenie.
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W tym roku obchodziliśmy już kolejną 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczczenia tej daty, w sobotę
11 listopada br. odbyły się gminne obchody Narodowego Święta. W Kościele pw. św. Michała Archanioła została odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Proboszcza Roberta Nurskiego. Udział w niej wzięli licznie
przybyli wierni, władze samorządowe oraz poczty sztandarowe. Po nabożeństwie przybyłe delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikami na rynku, odśpiewano hymn państwowy i wysłuchano krótkiego koncertu Młodzieżowej Orkiestry
Dętej pod dyrekcją Andrzeja Horbika. Po części oficjalnej w Pobiedziskim Ośrodka Kultury odbył się koncert Poznańskiego
Chóru POLIHYMNIA.
Święto Niepodległości jest
najważniejszym polskim świętem
narodowym, 11 listopada 1918 roku po
123 latach niewoli Polska odzyskała
niepodległość i znowu pojawiła się na
mapach Europy. Choć kraj nie istniał, żył
naród i jego kultura, ponieważ zaborca
nie zabił w Polakach świadomości
narodowej. W swoim przemówieniu
skierowanym do Mieszkańców Burmistrz
Dorota Nowacka nawiązała do tamtych
dni przypominając, że od pamiętnego
1918 roku : Naród polski mógł wreszcie
sam stanowić o sobie oraz o przyszłości
kolejnych pokoleń. Radość z odzyskanej
niepodległości była wielka, a entuzjazm
naszych przodków, powinien udzielić się
również i nam, inspirując wszystkich do
działania oraz budząc dumę z tego, że
jesteśmy Polakami. Cieszmy się, że mamy
tak bogate dziedzictwo narodowe i że
kontynuujemy dzieło wielkich rodaków.
Uczucia patriotyczne powinny być w nas
tak żywe, jak wtedy u tych rodaków,
którzy wywalczyli niepodległość. Dzięki
nim żyjemy w wolnej Polsce, a każdy z nas
może swobodnie wyrażać swoje poglądy.
Zróbmy więc wszystko, aby 11 listopada
był dniem radosnym i wyjątkowym dla
każdego z nas. Jest to przecież dzień
ponownych narodzin naszej ojczyzny.
Pokazujmy nasz patriotyzm i uczmy dzieci
miłości do ojczyzny. Składając dziś hołd
naszym przodkom za najcenniejszy dar,
jakim jest wolność, pamiętajmy, że
powinnością nas wszystkich jest
zachowanie jej dla obecnych i przyszłych
pokoleń.
Na zakończenie uroczystości,
Pani Burmistrz podziękowała za udział
mieszkańcom Pobiedzisk, organizacjom,
stowarzyszeniom, młodzieży szkolnej,
wychowawcom, pocztom sztandarowym

oraz Orkiestrze Dętej za muzyczne
uświetnienie uroczystości. Szczególnie
słowa podziękowania skierowała do

księdza Proboszcza za odprawienie Mszy
Św. w intencji ojczyzny i wymowne słowa
wypowiedziane podczas kazania.

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

Z wizytą
w Urzędzie
I grupa integracyjna z pobiedziskiego
przedszkola "Wesołe Skrzaty" złożyła
wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy.
Burmistrz Dorota Nowacka oraz
Zastępca Burmistrza Zbigniew Zastrożny
przywitali miłych gości i odpowiadali na
wiele pytań. Dzieci dowiedziały się na
czym polega zarządzanie gminą,
zwiedziły Salę Sesyjną i otrzymały drobne
upominki. Wśród nich były też i takie,
które deklarowały, że w przyszłości będą
chciały rządzić Gminą.
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Jubileusz Partnerstwa w Marktheidenfeld
Jubileusz partnerstwa miast, które
rozpoczęło się 30 lat temu pomiędzy
francuskim Montfort sur Meu a
niemieckim Marktheidenfeld
obchodzono 21 października 2017 w
Niemczech.
Na zaproszenie obecnego prezesa
Komitetu Partnerstwa w Niemczech
Elmara Vätha przyjechały delegacje z
Francji i Polski na czele z burmistrzami
Delphine David (Montfort sur Meu) i
Dorotą Nowacką Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska oraz Helgą SchmidtNeder (Marktheidenfeld). Podczas
trójstronnych spotkań poruszono
najistotniejsze cele partnerstwa oraz
wyznaczono kierunki, aby nabrały one
charakteru bardziej dynamicznego i tym
samym wzbogacającego.

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

Konferencja „Śladami pogromców Enigmy”
Województwo Wielkopolskie
przystąpiło do realizacji ostatniego
etapu projektu " Śladami pogromców
Enigmy" - promocja sukcesu
kryptologicznego w związku z 85.
rocznicą złamania przez Polaków
szyfrów Enigmy.
Gminę Pobiedziska reprezentowała
Burmistrz Dorota Nowacka, która
podczas zorganizowanej 20 listopada br.
konferencji podsumowującej projekt,
podpisała również deklarację o
współpracy samorządów i instytucji
uczestniczących w projekcie. Podczas
konferencji głos zabrali zaproszeni
goście i organizatorzy m.in. Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych RP Jan Dziedziczak oraz
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak.

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

Progres Pobiedzisk w ogólnopolskim rankingu
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przygotowywany corocznie, począwszy od 2003 r.,
pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
pozwala na obiektywną ocenę poszczególnych gmin w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Punktacji podlegają następujące kryteria:
wydatki majątkowe inwestycyjne na 1
mieszkańca, odsetek wydatków
majątkowych inwestycyjnych w budżecie,
wydatki na transport i łączność na 1
mieszkańca, odsetek wydatków na
transport i łączność w budżecie, odsetek
dochodów własnych w budżecie, liczba
osób pracujących na 1000 mieszkańców,
liczba osób bezrobotnych na 1000
mieszkańców, liczba podmiotów
gospodarczych na 1000 mieszkańców,
napływ ludności na 1000 mieszkańców,
odpływ ludności na 1000 mieszkańców,

liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1000
mieszkańców, liczba komputerów z
dostępem do Internetu w szkołach na
1000 mieszkańców, odsetek radnych z
wyższym wykształceniem, odsetek
mieszkańców objętych usługami
wodociągowymi, odsetek mieszkańców
objętych usługami kanalizacji ścieków i
odsetek mieszkańców objętych usługami
oczyszczalni ścieków.
W 2014 roku gmina Pobiedziska zajęła
208 miejsce pośród 608 gmin miejsko-

wiejskich. Ogłoszony 6 listopada br. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP tegoroczny
ranking klasyfikuje Pobiedziska na 129
miejscu pośród 616 gmin miejskowiejskich.
W ciągu 3 lat gmina Pobiedziska
przesunęła się w rankingu o 79 miejsc.
Link do wyników rankingu http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadom
osci_centralne/178683/Ranking-JSTZrownowazonego-Rozwoju-gminymiejsko-wiejskie-cz%E2%80%94I
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Auto Serwis Rosiak zwycięża
w ogólnopolskim konkursie
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów prowadzona w Pobiedziskach Letnisku przez Henryka Rosiaka zdobyła I miejsce w
ogólnopolskim konkursie organizowanym rzez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
Konkurs "Bezpieczny Warsztat"
skierowany jest do warsztatów, które
oferują wysokiej jakości usługi, a ich
właściciele w sposób szczególny dbają o
infrastrukturę i przestrzeń serwisów.
Celem konkursu organizowanego od
2015 r. jest budowa pozytywnego
wizerunku niezależnych warsztatów oraz
prezentacja ich silnych stron, a także
mobilizacja serwisów do ciągłego
podnoszenia standardu świadczonych
usług. Konkurs jest przeznaczony
zarówno dla warsztatów niezależnych,
jak i zrzeszonych w ramach sieci.
Zwycięzcy są wyłaniani w trzech
kategoriach: warsztat mały, średni oraz
duży. Nagrodę dla Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów Henryka Rosiaka
wręczał 8 listopada 2017 podczas XII
Kongresu Przemysłu i Rynku
Motoryzacyjnego w Warszawie
utytułowany kierowca i pilot rajdowy Maciej Wisławski.

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

„Siedem Drzew”
nagrodzone w konkursie
28 listopada 2017 r. w Zamku w Gutowie (powiat ostrowski) odbyło się podsumowanie XI edycji Konkursu na najlepszy obiekt
turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Jednym z laureatów konkursu - zajmując II miejsce i będąc jedynym
obiektem nagrodzonym w powiecie poznańskim - było znane wszystkim mieszkańcom Siedem Drzew - Gościniec Restauracja
Park Botaniczny w Biskupicach. Nagrodę w wysokości 8.000 zł otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego laureaci zdecydowali
się przekazać na "Szlachetną Paczkę".
Nagrody oraz wyróżnienia laureatom
konkursu wręczył Krzysztof Grabowski,
Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego w trzech kategoriach:
gospodarstwa agroturystyczne w
funkcjonującym gospodarstwie rolnym,
obiekt bazy noclegowej o charakterze
wiejskim oraz obiekt na terenach
wiejskich o charakterze terapeutycznym,
edukacyjnym, rekreacyjnym, itp.
wykorzystującym tradycyjne walory wsi.
Celem konkursu, organizowanego przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego przy współpracy z
Uniwersytetem Przyrodniczym w
Poznaniu oraz Wielkopolskim
Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki
Wiejskiej jest promocja wielkopolskiej
wsi, jako interesującego miejsca
wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Ma być także zachętą dla
przedsiębiorców świadczących usługi
turystyczne i agroturystyczne na wsi,
zwłaszcza tych małych, do podnoszenia
standardu usług i wzbogacania oferty.

WYDARZENIA
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Pobiedziska na marszu Szlachetnej Paczki
Mimo jesiennej pogody przez Poznań 18 listopada br. przemaszerował tłum wolontariuszy działających pod szyldem
"Szlachetnej Paczki". W marszu bardzo barwnie prezentowali się mieszkańcy gminy Pobiedziska, dumnie wznosząc
transparenty, flagi z herbem Pobiedzisk i Szlachetnej Paczki.
Szlachetna Paczka to dobrze znany program
społeczny, który działa w Polsce od 2001
roku. "Jest oparta na pracy z darczyńcami i
wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom
w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i
pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują
dedykowaną pomoc." W tym roku po raz
pierwszy w Pobiedziskach kilkunastu
wolontariuszy z naszej gminy od tygodni
odwiedzało rodziny, rozmawiało o ich
troskach i potrzebach. Z historiami tych
rodzin można się zapoznać na stronie
Szlachetnej Paczki i podjąć decyzję, komu
mogę /możemy pomóc jako rodzina, firma,
urząd, szkoła czy osiedle. Potrzeby są
bardzo różne: pralka - choćby używana byle
sprawna, nowy piec bo w starym strach
palić, odzież dla dzieci - zeszłoroczne kurtki
zimowe już za małe, węgiel czy żywność.
Wolontariusze cały czas pracują, więc rodzin
jeszcze przybędzie. Finał akcji 9 i 10 grudnia.
Więcej informacji na stronie:
www.szlachetnapaczka.pl
Pobiedziska były widoczne w relacjach
poznańskich mediów: epoznan.pl i
radiopoznan.fm

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

Koncert
dla Marty
W październiku, w Pobiedziskim Ośrodku
Kultury odbył się koncert charytatywny
zorganizowany dla Marty Świderskiej - Polki
Walczącej pn. "Polki śpiewające dla Polki
Walczącej". Organizatorom udało się
stworzyć wydarzenie w gminie Pobiedziska,
które w znaczący sposób wspomogło
finansową zbiórkę na leczenie bohaterki
koncertu, ale przede wszystkim sprawiło, że
poczuła ona wielkie wsparcie duchowe. Na
scenie POK dla Marty Świderskiej wystąpiły:
Maja Włodarczyk, Ada Podemska, Oliwia
Łęc, Katarzyna Wierzbińska, Maria Pilarczyk,
Aleksandra Pastor, Anna Tylkowska,
Jadwiga Dabińska i Studio Piosenki.
Foto: Martyna Tracz, Damian Świderski

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

Movember,
czyli Wąsopad
Movember (zbitka angielskich słów
moustache, wąsy, i November, listopad),
wąsopad - coroczna, trwająca miesiąc akcja,
udział w której polega na zapuszczeniu
wąsów w listopadzie. Jej celem jest
podniesienie świadomości społecznej na
temat problemów zdrowotnych mężczyzn,
przede wszystkim raka prostaty i innych
rodzajów raka dotykających mężczyzn.
Przez zachęcanie mężczyzn do uczestnictwa
w akcji Fundacja Movember ma nadzieję
osiągnąć wzrost liczby wczesnych wykryć,
diagnoz oraz efektywnych kuracji raka. Poza
zachęcaniem do corocznych badań Fundacja
Movember stara się przekonać mężczyzn, że
powinni znać historię zachorowań na raka w
swojej rodzinie i prowadzić zdrowszy tryb
dok. str. 7
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bardzo szybko. Na wszystkich odważnych
po badaniu przez lek. med. Krzysztofa
Woźniaka czekała niespodzianka. Adam
Szulc Barber za darmo - w ramach nagrody
za świadomość profilaktyki nowotworowej i
odwagę po badaniach -wykonywał Panom
strzyżenie.
Kolejna akcja, która zakończyła się

ogromnym sukcesem. Profilaktyka
nowotworowa wśród Panów bardzo często
jest zaniedbywana i to przez samych
zainteresowanych. Mamy nadzieję, że od
teraz nie tylko w listopadzie ta świadomość
będzie coraz większa.
W opracowaniu wykorzystano
materiały zawarte na wikipedia.org

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

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
16 października br. - zaprosiliśmy
uczniów z Zespołu Szkół im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach na lekcje
biblioteczne o Vincencie Van Goghu.
27 października br.
- odbyło się
spotkanie literacko-taneczne
poświęcone Jane Austen "Przed balem w
Netherfield" w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki, połączone z nauką tańca
kontredanse.
8 listopada br. - gościliśmy dzieci z grupy I
przedszkola Wesołe Skrzaty w
Pobiedziskach. Najmłodsi wysłuchali
opowieści o bibliotece i książkach oraz
wykonali przepiękne i kolorowe zakładki
do książek.
14 listopada br. - na zakończenie Questu
poświęconego bohaterom „Jeżycjady”

Małgorzaty Musierowicz, bibliotekę
odwiedziła młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. Maksymiliana
Jackowskiego we Wronczynie.
23 listopada br. w Szkole Podstawowej
im. Maksymiliana Jackowskiego we
Wronczynie odbyło się wyjątkowe
spotkanie autorskie z Krzysztofem
Krygierem, regionalistą, przyjacielem
naszej Biblioteki i miłośnikiem lokalnej
historii. Zebrani z zainteresowaniem
wysłuchali barwnych opowieści
o
dziejach naszego miasta i okolic,
urozmaiconych ciekawymi anegdotami i
dygresjami, oraz fragmentu książki
„Z dziadkiem przez Pobiedziska".
Uczniowie mieli okazję przekonać się, że
warto znać miejsce, w którym się

mieszka, tym bardziej, gdy ma ono tak
bogatą przeszłość.
6 grudnia br. godz. 18.00 - spotkanie
autorskie z Krzysztofem Nowakowskim,
autorem książki "23 kilometr",
opowiadającej o pasji, o marzeniach, o
trudnej drodze do ich realizacji. Książki o
wielkiej miłości do zwierząt i natury.
Autor razem z żoną
od niemal
siedemnastu lat podróżuje przez życie
psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w
rejony polarne i startując w najdłuższych
wyścigach psich zaprzęgów w Europie.
Gratka, nie tylko dla miłośników psów,
czy psich zaprzęgów.

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

62-010 Pobiedziska
ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 146
www.bppob.pl
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życia. Gmina Pobiedziska już po raz drugi
miała okazję uczestniczyć w tej akcji.
Centrum medyczne Jerzykowo 17 listopada
br. zaprosiło mężczyzn na profilaktyczne
badania. Po sukcesie zeszłorocznych badań,
w tym roku w ramach "Pokaż, że masz jaja 2"
lista świadomych zagrożeń i konieczności
wykonania badania Panów zapełniła się

www.pobiedziska.pl
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Zimowy wiatr na twojej twarzy
- Carla Montero
Najnowsza powieść Carli Montero
znakomicie łącząca wątki
historyczne i miłosne, a do tego
oparta na dziejach rodziny
autorki!
Zaczyna się w latach 20. XX w. od
katastrofy samolotu w górach
Asturii, która odmieni życie
pewnego mieszkańca wsi leżącej
u ich podnóża. Bohaterowie
powieści biorą udział w
hiszpańskiej wojnie domowej,
walczą w Błękitnej Dywizji na
froncie wschodnim i w wyniku
niezwykłych zbiegów okoliczności
działają w polskim ruchu oporu mamy tu Warszawę okresu wojny,
walkę w partyzantce, ucieczkę z
transportu do Auschwitz.
Ta powieść to przejmująca
panorama ludzkiego losu, z
którego kpi wielka historia.

POLECAMY

Kolekcja nietypowych zdarzeń
- Tom Hanks
W debiutanckim zbiorze
siedemnastu opowieści Tom Hanks
dowodzi, że świat nie ma żadnych
granic. Stworzeni przez niego
bohaterowie są tak samo różnorodni
i nieoczywiści jak jego aktorskie
kreacje. Podróżują wokół ziemskiej
orbity samodzielnie zbudowaną
rakietą albo cofają się w czasie do
1939, tam zakochują się i decydują
pozostać. Z dystansem i
inteligentnym humorem aktor
przygląda się również swojej
rodzimej branży filmowej, której
przedstawiciele budzą popłoch w
księgowości wielomilionowymi
gażami i monstrualnym ego.
Podsłuchuje dziennikarzy, gdy z
sentymentem wspominają złotą erę
zawodu.
Opowiadania spaja motyw maszyny
do pisania - wehikułu marzeń,
przedmiotu o magicznej mocy
otwierania na świat, przekraczania
barier czasu i przestrzeni, w końcu czynienia nieśmiertelnym. Autor
pozwala nam wierzyć, że maszyna do
pisania to narzędzie, które w rękach
właściwej osoby może wpłynąć na
losy świata. W erze smartfonów,
iPadów i laptopów autor pokazuje,
jak wielką radość można czerpać z
tradycyjnego pisania. I jeszcze
większą - z czytania.

Współpraca z Sołectwami
Współpraca naszej Biblioteki z Radami Sołeckimi, owocuje
ciekawymi propozycjami i udziałem mieszkańców. Dzięki
środkom z Funduszu Sołeckiego zorganizowaliśmy warsztaty
bukieciarskie dla Pań z Klubu Seniora w Pomarzanowicach.
Cieszyły się dużym zainteresowaniem, a satysfakcja Pań ze
stworzonych, wspólnie z prowadzącą warsztaty panią Marią
Leśniewską, wiązanek i stroików na groby bliskich była ogromna.
W listopadzie rozpoczęliśmy w Jerzykowie cykl spotkań
warsztatowych z psychologiem i fizjoterapeutą M. Cwojdzińską,
mające na celu poprawę koncentracji, nauczenia technik
zapamiętywania oraz naukę praktycznych ćwiczeń
usprawniających.
W grudniu w ramach współpracy z sołectwem ze wsi Góra,
współorganizowano dwa spotkania dla mieszkańców. Pierwsze, 2
grudnia, adresowane do seniorów. Na drugie, Mikołajkowe
spotkanie zaproszono dzieci i młodzież.

By historia była nauką
Przesłanie, by historia była nauką, z której czerpiemy
doświadczenia na przyszłość towarzyszyły spotkaniom dr Adama
A. Ostanka w filiach Biblioteki w Pobiedziskach Letnisku oraz w
Biskupicach. Tematem prelekcji specjalisty w dziedzinie
stosunków polsko-ukraińskich były relacje mieszkańców Kresów II
Rzeczpospolitej, Polaków i Ukraińców i ich wpływ na tragiczne
wydarzenia na Wołyniu. Prelegent przybliżył ważne fakty
historyczne oraz wskazał, że dzisiaj także stoimy przed
wyzwaniami budowy właściwych relacji między Polską i Ukrainą.

Aleja Siódmego Anioła
- Renata Kosin

Pax
- Sara Pennypacker

Julia nie ma żadnych marzeń,
ponieważ jest przekonana, że nie
zasługuje na ich spełnienie.
Prawie cały swój świat zamknęła
w czterech ścianach maleńkiego
mieszkania na jedenastym piętrze
wieżowca, jak w szklanej
śniegowej kuli. Na zewnątrz
pozostało jej poprzednie życie, to
do którego nie ma już powrotu.
Jednak pewnego dnia coś się
zmienia.
Granice uporządkowanego świata
Julii zaczynają kruszeć i pękać, gdy
ze starego sekretarzyka
odnalezionego na zapleczu
pewnego sklepu wypada list
napisany przed laty przez
kilkuletniego chłopca. List
zawierający niezwykłą prośbę.
Julia postanawia sprawdzić, czy
zapisane w nim marzenie spełniło
się, ruszając jego śladami. Dzięki
temu odkrywa tajemnicę, nad
którą czuwa siedem wyjątkowych
aniołów.
Piękna opowieść o miłości
silniejszej niż czas.

Książka nagrodzona tytułem
Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl
w kategorii Literatura dziecięca.
Odkąd Peter uratował
osieroconego liska, on i Pax byli
nierozłączni. Pewnego dnia dzieje
się jednak coś, czego Peter nigdy
by się nie spodziewał: jego ojciec
idzie do wojska i chłopiec musi się
przeprowadzić do dziadka,
którego słabo zna i raczej nie lubi
(ze wzajemnością) - a lisa wypuścić
do lasu.
Jednak już pierwszej nocy Peter
wymyka się z domu dziadka i
wyrusza do swojego, oddalonego
o 500 kilometrów, gdzie ma
nadzieję zastać Paxa.
Lis w tym czasie musi się nauczyć,
jak przetrwać w dzikim lesie, i na
nowo odkryć świat ludzi i
zwierząt. Nigdy jednak nie traci
nadziei, że jego chłopiec po niego
wróci.
Czy dwunastolatek dotrze sam do
domu? I czy odnajdzie tam Paxa.
źródło opisów:
https://lubimyczytac.pl
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Dnia 26 października 2017r. odbyła się
XLIX Sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska. Obrady otworzyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Renata Jończyk.
Burmistrz Dorota Nowacka przedstawiła
sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Tematem sesji była Polityka senioralna
oraz Analiza oświadczeń majątkowych.
Prezentację dotyczącą tematu Polityki
senioralnej przedstawił radny Mikołaj
Witaszyk. Radny podziękował zespołowi,
który pracował nad opracowaniem
analizy potrzeb i oczekiwań seniorów w
Gminie Pobiedziska.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Renata
Jończyk przedstawiła analizę oświadczeń
majątkowych informując, iż zgodnie z
pismami z Urzędu Skarbowego oraz
Wojewody Wielkopolskiego nie
stwierdzono żadnych uchybień w
złożonych oświadczeniach majątkowych.
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,
wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz określenia zwolnień z
podatku od nieruchomości na 2018 rok,
określenia wysokości stawek podatku od
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środków transportowych i zwolnień w
tym podatku,
opłaty targowej,
wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Poznań w
sprawie współfinansowania
pozaszkolnego punktu katechetycznego
zlokalizowanego w Poznaniu dla uczniów
c z ł o n k ó w
K o ś c i o ł a
Zielonoświątkowego,
porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Pobiedziska a Miastem
Poznań w zakresie usług edukacyjnych,
regulaminu przyznawania i wypłacania
uzdolnionym uczniom szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych
stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska,
wyrażenia zgody na zapewnienie
bezpłatnego transportu dzieci i uczniów
dowożonych do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Pobiedziska,
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/45/03
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia
27 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia
Gminy Pobiedziska na prawach członka
do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej,
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska,
ponownego rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,
przyjęcia od Powiatu Poznańskiego
zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową
nr 2484P.

Odbyły się posiedzenia:
13 listopada 2017r.
- L Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska;
13 listopada 2017r.
- posiedzenie Komisji Rewizyjnejrozpatrywanie skargi na Burmistrza;
rozpatrywanie skargi na Uchwałę Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska, Plan
Pracy Komisji na 2018r.;
16 listopada 2017r.
- Komisji Spraw Społecznych opiniowanie wniosku o przydział
lokalu, opiniowanie projektów uchwał;
budownictwo socjalne, Plan Pracy
Komisji na 2018r.;
20 listopada 2017r.
- Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego opiniowanie projektu uchwały, sprawy
ochrony środowiska, sprawy dróg,
sprawy bieżące, Plan Pracy Komisji na
2018r.;
22 listopada 2017r.
- Komisji Spraw Gospodarczych opiniowanie projektów uchwał,
opiniowanie wniosków, Plan Pracy
Komisji na 2018r.;
23 listopada 2017r.
- LI sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska;
29 listopada 2017r.
- spotkanie Radnych - I czytanie
Budżetu Gminy Pobiedziska na 2018r.;
6 grudnia 2017r.
- spotkanie Radnych - II czytanie
Budżetu Gminy Pobiedziska na 2018r.

***

Foto: Anna Chmielewska

.
.

Dnia 13 listopada 2017r. odbyła się
L Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska na skutek rezygnacji
radnego Roberta Łucka z członkostwa w
Komisji Rewizyjnej.
Podjęto uchwały w sprawach:
przyjęcia rezygnacji Radnego z
członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska,
zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 11
grudnia 2014r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

***

Dnia 23 listopada 2017r. odbyła się LI
sesja, której obrady otworzył
wiceprzewodniczący Rady Janusz
Mikołajczak.
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk
wraz z Radnymi: Barbarą Widelicką,
Jarosławem Balcerkiem i Edwardem
Gołębiewskim oraz Burmistrz Dorotą
Nowacką wzięli udział w uroczystościach
pogrzebowych śp. Stanisława

Kwiatkowskiego Radnego Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska w latach 1990-1994.
Już po raz trzeci sołtysi z powiatu
poznańskiego pielgrzymowali do Matki
Bożej Różańcowej Kórnickiej, której
wizerunek widnieje na ich sztandarze.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.
w kościele p.w. Wszystkich Świętych w
Kórniku podczas, której nastąpiło
przekazanie do gminy Mosina sztandaru
sołtysów, który był w gminie Pobiedziska
przez ostatnie pół roku. Po nabożeństwie
goście udali się do Kórnickiego Centrum
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Rekreacji i Sportu, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Zasłużonym sołtysom
z wieloletnim stażem pełnienia swojej
funkcji zostały wręczone wyróżnienia. Z
naszej gminy wyróżnieni zostali:
Wiesława Lisiak - 15 lat
Barbara Widelicka - 15 lat
Zenona Szymkowiak - 16 lat
Leszek Budniak - 16 lat
Piotr Brodowski - 22 lata
Z uwagi na nieobecność na
uroczystościach Leszka Budniaka i Piotra
Brodowskiego to nam przypadł zaszczyt
wręczenia wyróżnień. Serdecznie
gratulujemy wszystkim sołtysom i
życzymy dalszych sukcesów w pracy dla
społeczności lokalnej.
Zastępca Burmistrza Zbigniew Zastrożny
odczytał sprawozdanie z działalności w
okresie międzysesyjnym. Na sesji obecny
był Andrzej Springer Dyrektor Biura
Związku Międzygminnego GOAP, który
przedstawił zmiany w systemie zbierania
odpadów zielonych od 1 stycznia 2018
roku. Przyjęto plany pracy Komisji: Spraw
Gospodarczych; Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego;
Spraw Społecznych na 2018 rok.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały Nr XLI/372/17 Rady
Uchwały Miejskiej Gminy Pobiedziska z
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego zmienionej uchwałą Nr
XLII/383/17 Rady Uchwały Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 27 kwietnia
2017 roku,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Pobiedziska na lata 2017-2036,
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zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2017,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej
we wsi Stęszewko, oznaczonej numerem
działki 8/94, obręb Stęszewko, arkusz
mapy 4,
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Pobiedziska,
udzielenia odpowiedzi na skargę na
Uchwałę Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Nr XIV/99/2015 z dnia 25
sierpnia 2015r. oraz przekazania skargi
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsi Promno,
gmina Pobiedziska,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części arkusza nr 27 w Pobiedziskach,
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. prof. Józefa
Kostrzewskiego w Węglewie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof.
Józefa Kostrzewskiego w Węglewie,
stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół im. Maksymiliana Jackowskiego we
Wronczynie, w skład którego wchodzi
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
ośmioletnią Szkołę Podstawową
im.Maksymiliana Jackowskiego we
Wronczynie,
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Pobiedziskach Letnisku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
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Pobiedziskach Letnisku,
stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Pobiedziskach ul.Kostrzyńska 23,
w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im.Kazimierza Odnowiciela
i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im.Kazimierza Odnowiciela
w Pobiedziskach,
stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie,
w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im.Królowej Jadwigi
w Jerzykowie,
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Biskupicach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Biskupicach,
przyjęcia rocznego Programu współpracy
Gminy Pobiedziska z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018
rok,
przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na
lata 2016-2023,
zaliczenia ul. Leśnej w m. Jerzykowo, ul.
Polnej, ul. Podgórnej, ul. Śliwkowej w
m.Biskupice do kategorii dróg gminnych,
określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień, w
tym podatku.
Radny Paweł Krawczyk w imieniu Klubu
Radnych "My mieszkańcy" złożył
interpelację dotyczącą planowanych
przez ZM GOAP zmian zasad odbioru
odpadów BIO.

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

Zmienia się Borowo Młyn

SOŁECTWA

Sołectwo Borowo Młyn 4 kwietnia 2016 r. było gospodarzem wydarzenia, podczas którego przedstawiciel Urzędu Miasta i
Gminy Pobiedziska, podpisał akt notarialny przejęcia gruntu pod boiska sportowe od Agencji Nieruchomości Rolnej.
Po 12 latach starań Barbary Widelickiej w imieniu mieszkańców sołectwa teren o powierzchni 9112 m2 jest formalnie
przekazany i gotowy pod dalsze pracy przy budowie boiska.
Kolejnym krokiem był udział w VII edycji
konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś",
organizowanym przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Do VII
edycji złożono 303 projekty, w tym nasz:
”Organizacja boisk sportowych oraz
infrastruktury towarzyszącej celowi
kultury fizycznej w miejscowości Gorzkie
Pole - etap I „. Dofinansowanie otrzymało
138 projektów, także nam dopisało
szczęście i projekt uzyskał
dofinansowanie w kwocie 30 000 zł. We
wrześniu br. odbyły się pierwsze prace
związane z uporządkowaniem terenu,
mieszkańcy spotykali się na zbiórkach
kamieni. Na zakończenie I etapu
odwiedzili nas Burmistrz Dorota
Nowacka, zastępca burmistrza Zbigniew
Zastrożny oraz pracownicy UMiG.
Wykonawca I etapu firma Green Paradise,
całkowita wartość projektu-90.902,18 zł.,
dotacja Samorządu Województwa
Wielkopolskiego to kwota 30.000,00 zł.,
wkład własny mieszkańców wynosi
22.000,00 zł.
Tekst i foto Sołectwo Borowo Młyn
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Końcówka roku jest dla naszego
stowarzyszenia czasem kolejnego
wielkiego wyzwania. Od dwóch
miesięcy prowadzimy Akcję Fura, akcję
zbiórki środków na zakup busa do
przewozu naszych podopiecznych.
Auto finansowane jest w 65 % ze
środków PFRON, które
rozdysponowuje PCPR w Poznaniu.
Brakujące 35 % musimy zebrać sami.
Przeprowadziliśmy w tym czasie dwie
zbiórki publiczne. Od września do
listopada br. puszka Stowarzyszeniowa
złożona była w poznańskim zakładzie
fryzjerskim Mistrza Barberskiego
dobrego ducha Stowarzyszenia Adama
Szulca. Dzięki zaufaniu, zrozumieniu i
chęci pomocy w zakładzie Pana Adama
uzbierano 5 002,81zł.

Drugą akcją była jednodniowa akcja
zbiórki na festiwalu Luxfest
w
Poznańskiej Arenie 7 października br.
Tam zebraliśmy 1425 zł. Bezcenne jest to
że w czasie tych dwóch wydarzeń
otrzymaliśmy wiele pozytywnych reakcji
na nasze działania i realnego mocnego
wsparcia.
Do tej pory pomoc otrzymaliśmy także od
kilku zaprzyjaźnionych firm oaz osób
prywatnych z gminy Pobiedziska. W
najbliższym czasie przygotowujemy w
Pobiedziskach kilka niespodzianek,
ciekawych wydarzeń,
na które
wszystkich Państwa już serdecznie
zapraszamy. Szczegóły niebawem na FB
Stowarzyszenie dla Ciebie i na plakatach.
Budowanie partnerstwa, empatii dla
wspólnego lokalnego celu to wielka
duma i nasz wspólny sukces.
Zapraszamy Państwa do Akcji Fura.
Każdy kto wesprze akcję darowizną na
konto Stowarzyszenia będzie miał
pamiątkę - swoje imię zapisane na
przyszłym samochodzie. Bądźmy silni
sobą, Dobre Pobiedziska to MY!

Prosimy o udział w naszych zbiórkach lub wpłaty na konto z dopiskiem - darowizna na
zakup Busa,
numer konta Stowarzyszenia DLA CIEBIE: 05 90440001 0010 0000 2411 0001
Dziękujemy za każdy gest wsparcia!
Hubert Łaganowski
Stowarzyszenie DLA CIEBIE
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Dobre Pobiedziska
Stowarzyszenie DLA CIEBIE działa od 23 lat. Od maleńkiej salki w przedszkolu do utworzonego w 2015 roku Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Od kilku godzin zajęć rehabilitacyjnych i logopedycznych do ośmiogodzinnego dziennego wsparcia dla
dwadzieściorga niepełnosprawnych oraz rehabilitacji i wielu rodzajów terapii dla blisko setki podopiecznych. Lokalna skala,
zrozumienie wielu ludzi pozwala funkcjonować na miarę sił społeczników, zatrudnionego zespołu WTZ , kadry rehabilitantów
i terapeutów oraz wielu wolontariuszy.
Stowarzyszenie doszło w swych
doświadczeniach do punktu, w którym
warto złapać kolejny
oddech.
Zmieniający się świat zmusza
Stowarzyszenie do podnoszenia
standardów, profesjonalizacji działań,
budowania lokalnych partnerstw.
Propozycja spotkań „Dobre Pobiedziska”
jak wierzymy , da impuls do chęci łączenia
się, by czasem po prostu być razem,
rozwiązywać problemy tych, którym życie
dało mniejsze możliwości i potrzebują
wsparcia. Na nasze zaproszenie
odpowiedziało blisko pięćdziesiąt osób,
za co serdecznie dziękujemy.
W dniu 17 listopada br. spotkaliśmy się
dzięki współpracy z Aleksandrą i Jackiem
Maciejewskimi w restauracji
ALEXANDRA. Po krótkim wstępie
prezesa Janusza Szofińskiego,
Małgorzata Halber i Hubert Łaganowski
opowiedzieli o Stowarzyszeniu - historii,
teraźniejszości i planach na przyszłość, o
zakupie busa dla przewozu
niepełnosprawnych i wizji rozwoju
Stowarzyszenia w duchu ekonomii
społecznej. Następnie rozpoczęła się
część główna spotkania. Naszym gościem
był zdobywca Korony Ziemi - Bartłomiej
Wróblewski - znany z częstych wizyt w
Pobiedziskach - dr prawa, wykładowca,
poseł na Sejm RP. Bliskie są mu sprawy
społeczne: od 2014 r. jest członkiem Rady
Fundacji Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio w Poznaniu, a od
2015 r. członkiem rad społecznych
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w
Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu.
Stowarzyszenie „Dla Ciebie”.

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

Charytatywne Stoisko Czapkowe
Warsztaty Terapii Zajęciowej
prowadzone przez pobiedziskie
Stowarzyszenie "Dla Ciebie"
zorganizowały w sobotę 14
października br. na terenie Galerii
Różanej "Charytatywne Stoisko
Czapkowe".
Przez kilka godzin klienci mogli zakupić
wytwory pracy podopiecznych WTZ
Pobiedziska. Wśród wielu propozycji były
czapki, opaski, poduszki, fartuszki. Środki
zebrane z prowadzonej sprzedaży
wspomagają bieżącą działalność
warsztatów. Zakup wyrobów
wykonywanych przez podopiecznych
WTZ pozwolił zorganizować dla nich
tegoroczny, wakacyjny wypoczynek nad
morzem.
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Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedziskach zaprosili na warsztaty do
swojej jednostki uczniów z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. Młodzież z
klasy mundurowej uczestniczy w tego typu spotkaniach, aby przekonać się, jak
naprawdę wygląda praca strażaka.
Przygotowali również cztery stanowiska
Wiadomo, że strażacy nie tylko są od
do ćwiczeń: rozwijanie linii gaśniczej,
gaszenia pożarów, ale niejednokrotnie to
ogólnej sprawności strażaka, udzielania
oni pierwsi na miejscu zdarzenia oprócz
pierwszej pomocy i ratowania
gaszenia pożarów, pomagają w wielu
poszkodowanych z pojazdu wraz z jego
bardzo trudnych sytuacjach. O tym, jak to
cięciem.
naprawdę jest, opowiadali swoim
gościom druhowie z OSP.

Dofinansowanie dla OSP
w Gminie Pobiedziska

Pod koniec września 2017r.
jednostki OSP działające na
terenie Gminy Pobiedziska, zostały
wyposażone w sprzęt ratowniczy z
dofinansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Gminy Pobiedziska i środków
własnych OSP.
W lutym 2017r., kiedy OSP złożyły
wnioski, kwota dofinasowania miała
wynosić do 95% wartości
przedsięwzięć. Niestety, z uwagi na
ilość wniosków, kwota okazała się
niższa od pierwotnie przyjętej.
W pełni jednak wykorzystano
możliwości dofinansowania po to,
aby doposażyć jednostki OSP w
sprzęt strażacki, m.in. zestawy
hydrauliczne, agregaty
prądotwórcze, wentylatory
oddymiające, piły do cięcia stali i
betonu, węże i kombinezony .
Całkowity koszt zakupionego sprzętu
w ramach projektu
„Zapobieganie i likwidacja skutków
poważnych awarii poprzez zakup
wyposażenia ratowniczego"
wyniósł ok. 428 tys. zł.

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

Żuk ocalony od zapomnienia
Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach jest jedną z 5 jednostek, które działają na
terenie gminy Pobiedziska i tak, jak każda jednostka ma w swoich szeregach
druhów, na których zawsze można liczyć. Za każdym razem, gdy zawyje syrena, oni
spieszą nam na ratunek. Jednak, kiedy znajdzie się kilka wolnych chwil, strażak jak każdy - ma swoje pasje, zainteresowania i hobby.

Podziękowanie
W październiku 2016 roku,
miejscowości Gorzkie Pole uległ
całkowitemu spaleniu domek
jednorodzinny, zamieszkały przez
czteroosobową rodzinę (tym dzieci
w wieku 12 i 20 lat). W związku z
tym poprosiliśmy Państwa o pomoc
rzeczową i finansową na odbudowę
domu. Stowarzyszenie Patent
udostępniło konto: 37 9044 0001
0010 0000 2929 0001 z dopiskiem:
Odbudowa zielonego domku, na
które wpłynęło 68.740,62 zł.
Serdecznie dziękujemy firmom,
osobom prywatnym i wszystkim,
którzy bezinteresownie okazali swoją
pomoc.
Radna Barbara Widelicka
i Państwo Biskupscy

Jerzykowo, graniczące z Biskupicami w
gminie Pobiedziska to miejsce, w którym
od 10 lat mieszka Piotr Sołtysiak - strażak,
ochotnik od trzech lat. Podczas
wcześniejszych rozmów, a także spotkań
od razu można zauważyć i wyczuć jego
pasję oraz dumę ze strażackiej
przynależności. To ona jest
najważniejsza. Jednak, kiedy nie słychać

alarmu i nie siedzi gotowy do pomocy w
jadącym na ratunek wozie ratowniczym,
jego czas pochłania przywracanie
świetności i blasku dawnej strażackiej
motoryzacji. Piotr kilka lat temu znalazł w
ogłoszeniach internetowych starego
Żuka strażackiego ( A-15M GLM).
Niewiele się namyślając kupił go i
przywiózł do domu. Do dzisiaj nie

wiadomo jak wielkim ( w skali od 1 do 10 )
entuzjazmem zareagowała na to jego
żona. Oficjalne wieści - głoszone nawet
przez samego Piotra - mówią o
entuzjazmie na poziomie
umiarkowanym, ze wskazaniem na
pozytywny ( czyli naciągane 6 ). No ale Żuk
"smutas" już stał na podwórku. I tak przez
prawie dwa lata remontu jeszcze czekał
dok. str. 14

BEZPIECXZEŃSTWO

Strażackie Warsztaty
dla uczniów

13

OCHRONA ŚRODOWISKA

14

BIULETYN POBIEDZISKI

grudzień 2017

zanim ruszył na drogi. Trochę to trwało,
ale trzeba powiedzieć, że warto było
czekać. Po 10 latach bezczynności i braku
pielęgnacji, kiedy to stał gdzieś
zapomniany w starym garażu, w końcu
odzyskał dawny swój blask. W prezencie
Żuk dostał nawet od Piotra oryginalną
przyczepkę. Teraz piękny, czerwony i
sprawny czeka na kolejne zadania,
kolejne prezentacje. Jego urok dotarł
nawet do Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, dzięki

www.pobiedziska.pl

uprzejmości której Żuk 'smutas" znalazł
się wśród pojazdów prezentowanych
podczas tegorocznych Retro Motor Show
w Poznaniu. Plany dla Żuka Piotr ma
naprawdę ciekawe. Zamierzają w
przyszłym roku wybrać się na Zlot
Pojazdów Pożarniczych. Pięknym jest,
gdy stary samochód, odrestaurowany
przez miłośnika motoryzacji jest …od
niego sporo starszy. To świadczy o
prawdziwej miłości i szczerej pasji, bo
jego Żuk "smutas" ma już 46 lat.

Nie zaglądając Piotrowi Sołtysiakowi w
PESEL ( biorąc pod uwagę ocenę jego
wieku tylko przez zewnętrzne oględziny
oraz słowa kolegów ) można stwierdzić z
całą pewnością, że jest dużo od swojej
miłości młodszy. I dlatego podziwiać
należy to, co robi i dziękować, że można
jeszcze tak piękne i już zapomniane
pojazdy dzięki niemu oglądać.
Marcin Wojcieszak

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

Zimowe utrzymanie dróg
Do wiadomości mieszkańców
przekazujemy informacje o zasadach
odśnieżania i likwidacji gołoledzi na
drogach gminnych oraz podmiotach za to
odpowiedzialnych. W sezonie zimowym
2017/2018, drogi gminne będą
utrzymywane w standardzie IIIB.

.
..
..

Jezdnia odśnieżona
na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
skrzyżowaniach
z drogami
skrzyżowaniach z koleją
odcinki o pochyleniu > 4%
przystankach autobusowych

innych miejscach
ustalonych przez Gminę

Zimowym utrzymaniem objęto drogi o
nawierzchni twardej ulepszonej oraz
drogi o nawierzchni gruntowej - główne
ciągi łączące poszczególne miejscowości
gminy w Rejonie I i II i ulice miasta
Zaplanowano:
1)odśnieżanie wyznaczonych dróg,
2)zwalczanie śliskości zimowej poprzez
posypywanie jezdni mieszaniną
chlorku sodu i piasku, generalnie 10%,
a w uzasadnionych przypadkach 25%
chlorku sodu,
- w miejscach niebezpiecznych dla
przyjętego standardu,
- na całej długości w przypadkach
występowania silnej gołoledzi tj. opady
marznącej mżawki na polecenie
koordynatora z Urzędu Miasta i Gminy.
Pierwsza kolejność
zimowego utrzymania:
ul. Kazimierza Odnowiciela,
ul. Kostrzyńska, ul. Gnieźnieńska,
ul. Tysiąclecia, ul. Tadeusza Kościuszki,
ul.Władysława Jagiełły, ul. Kiszkowska do przejazdu kolejowego, Rynek,
ul. Czerniejewska.
Druga kolejność zimowego utrzymania:
ul.Powstańców Wielkopolskich,
ul.Klasztorna, ul. Zielona, ul.Radosna,

Pobiedziskach będzie Dariusz Pauter,
tel. 61 8154 469.
Koordynatorem zadań związanych z
utrzymaniem dróg gminnych w UMiG w
Pobiedziskach, będzie Bartosz
Kistowski tel. 61 8977 127.

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu

Minimalny poziom
utrzymania
powierzchni jezdni

Standard

III B

Wszystkie drogi gminne oraz powiatowe
na terenie miasta utrzymywać będzie
Zakład Komunalny sp. z o.o. w
Pobiedziskach.
Koordynatorem zadań związanych z
utrzymaniem dróg gminnych w
Zakładzie Komunalnym w

..
.
.

Po ustaniu
opadów śniegu
luźny - 6 godz.
zajeżdżony
- występuje
zaspy, języki śnieżne
lokalnie - 6 godz.
utrudnienie dla
samochodów
osobowych

ul. Dworcowa, ul. Łąkowa, ul.Wodna,
ul.Poznańska do ul.Gajowej,
ul.Kaczyńska, ul. Różana, ul.Gajowa,
ul. Kręta.
Trzecia kolejność
zimowego utrzymania:
ul.Niecała, ul. Półwiejska (do wysypiska w
m. Borówko), ul. Wojska Polskiego,
ul. Goślińska (do wjazdu na oczyszczalnię
-1200mb), ul.Kiszkowska (do rzeki
Głównej - 1200 mb), ul. Główna (do wsi
Główna 1100 mb), ul. Zawiła - Zaułek.
Czwarta kolejność
zimowego utrzymania:
ul.Osiedla Kostrzyńska III, ul.Nowa,
ul.Kwiatowa, ul. Spadzista, ul. Słoneczna,
ul.Partnerska, ul. teren Letniska Leśnego.
Drogi gminne pomiędzy
miejscowościami utrzymywane będą w
standardzie IIIb, w pierwszej kolejności
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi
odbywać się będzie na drogach
obsługujących komunikację i dowozy
młodzieży do szkół, drogach o
nawierzchni bitumicznej lub z kostki
brukowej.
Pozostałe drogi w mieście Pobiedziska i
innych miejscowościach utrzymywane

Od stwierdzenia
zjawiska

..
..
.
.

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź
- 6 godz.
szron
- 6 godz.
szadź
- 6 godz.
pośniegowa
- 8 godz.
lodowica
- 6 godz.
wszystkie rodzaje
śliskości
po odśnieżeniu - 2 godz.

będą w ramach systemu
interwencyjnego w przypadku
wystąpienia opadów o charakterze
klęski żywiołowej.
WAŻNE i PRZYDATNE INFORMACJE
1.Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu,
ul.. Wilczak 51, 61-623 Poznań,
telefony: centrala - 61 826-53-92,
- Rejon Dróg Wojewódzkich, Gniezno,
ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno,
tel. - 61 426-56-23 (była droga 5).
2.Zarząd Dróg Powiatowych w
Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań,
tel. 61 8593430 centrala, dyżurny
zimowego utrzymania 61 859 34 46,
kom 508 236 315.
- Obwód Drogowy w Biskupicach,
telefony: 61 815-50-51, 519181 377 odpowiedzialny za utrzymanie dróg
powiatowych na terenie gminy
Pobiedziska:
Swarzędz-Tuczno, Kostrzyn- Pobiedziska,
Swarzędz-Biskupice, BiskupicePaczkowo, Kiszkowo-Pobiedziska,
Pobiedziska-Tuczno, PobiedziskaCzerniejewo, Jerzykowo-Tuczno,
Pobiedziska-Latalice, Promno - Biskupice,
Iwno - Pobiedziska, Nekla - Wagowo.
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Z uwagi na częste przypadki spalania odpadów, przypominamy, że zgodnie z
ustawą o odpadach spalanie może się odbywać wyłącznie w instalacjach do tego
celu przystosowanych. Niestety często spalanie śmieci odbywa się w domowych
piecach, które nie są do tego przystosowane.
Powstające zanieczyszczenia, w wyniku
spalania odpadów stanowią zagrożenie
dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzi. Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. butelek, worków
foliowych a także opakowań po sokach,
mleku, odpadów z gumy, lakierowanego
drewna.
Niejednokrotnie nie zdajemy sobie
sprawy ze skutków postępowania.
Spalając odpady uwalniamy do
środowiska wiele szkodliwych substancji.
Szczególnie niebezpieczne są powstające
przy spalaniu tworzyw sztucznych
toksyczne związki chemiczne zwane
dioksynami, które szkodzą ludziom,
zwierzętom domowym i hodowlanym. Są
wyjątkowo rakotwórcze. Niszczą m.in.
system immunologiczny, obniżają
płodność, działają na układ nerwowy i
powodują alergie. Skutki ich działania są
odczuwalne nawet po wielu latach.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż
zanieczyszczenia powstające w wyniku
spalania śmieci odprowadzane są do
powietrza niskimi emitorami (kominami)
uniemożliwiającymi ich wyniesienie i
rozproszenie na wyższych wysokościach.
Palenie odpadów ma także negatywny
wpływ na stan przewodów kominowych,
powodując odkładanie się tzw. "mokrej
sadzy" w kominach, co może być
powodem uszkodzenia, a nawet
zapalenia się instalacji.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
prosimy o przekazywanie informacji o

przypadkach występowania sytuacji
wskazujących na możliwość spalania
odpadów w domowych instalacjach
grzewczych do UMiG w Pobiedziskach
(Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, tel.: 61 8977 104) lub na
Komisariat Policji w Pobiedziskach (61
8413 040 lub 997).
W przypadku stwierdzenia termicznego
przekształcania odpadów w instalacji do
tego nieprzeznaczonej stosowane są
sankcje karne wynikające z art. 191
ustawy o odpadach: „kto wbrew zakazowi
termicznie przekształca odpady poza
spalarnią odpadów lub współspalarnią
odpadów, podlega karze aresztu lub
grzywny”.
Mapa monitoringu jakości powietrza w
Wielkopolsce, prowadzonego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, została
zamieszczona na stronie:
http://powietrze.poznan.wios.gov.pl

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

Ceny dostawy wody i usługi
odprowadzania ścieków
na poziomie 2017 roku
Zakład Komunalny w Pobiedziskach w
dniu 20 października 2017 r. wystąpił o
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2018.
Zaproponowane ceny dostawy wody i
usługi odprowadzania ścieków
przedłożone do Związku
Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
pozostały na poziomie roku 2017.
W związku ze zmianą Prawa Wodnego,
dostosowane do nowych przepisów
zostały grupy i stawki opłat w taryfach
dotyczących zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.
Szczegółowy wyciąg z taryf
na
www.pobiedziska.pl - Komunikaty i
ogłoszenia.
Jednocześnie informujemy, że w celu
podjęcia niezwłocznych działań, wszelkie

awarie, jak również uwagi dotyczące
dostawy wody i odprowadzania ścieków
(ciśnienie, przerwy w dostawie, inne)
należy zgłaszać wyłącznie do Zakładu:
- osobiście: ul. Poznańska 58, Pobiedziska
- mailowo:
wodociag@zk-pobiedziska.pl
oczyszczalnia@zk-pobiedziska.pl
woda@zk-pobiedziska.pl)
- telefonicznie: całodobowo - 61 8977305
oraz w godzinach pracy Zakładu od 7.00
do 15.00 - 61 8977308 lub 61 8177074.
Informację o aktualnych cenach i
stawkach opłat za wodę i ścieki,
obowiązujących na terenie Związku,
dostępne są również na stornach
internetowych przedsiębiorstw
wodociągowo - kanalizacyjnych
http://www.puszcza-zielonka.pl/taryfy/

Dotacja na wymianę
starych pieców węglowych
Powiat Poznański będzie udzielał
dotacji na wymianę starych pieców
węglowych.
W dniu 22 listopada br. na sesji Rady
Powiatu w Poznaniu została przyjęta
uchwała w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowych na
likwidację źródeł niskiej emisji i
zastąpienia ich rozwiązaniami
proekologicznymi. Ma to stanowić
zachętę do realizacji na terenie
powiatu poznańskiego inwestycji,
prowadzących do poprawy jakości
powietrza.
Uchwała wejdzie w życie w terminie
14 dni od dnia opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i obowiązywać
będzie do dnia 21.12.2020r. Projekt
rozpocznie się od 2018r.
Po otrzymaniu szczegółowych
informacji ze Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, zostaną
one opublikowane w kolejnym
"Biuletynie Pobiedziskim" oraz na
stronie internetowej UMiG w
Pobiedziskach: www.pobiedziska.pl
w z a k ł a d c e : o c h r o n a
środowiska/aktualności i
komunikaty.

Wywóz odpadów
komunalnych w 2018 r.
W związku z toczącym się
postępowaniem przetargowym na
odbiór i transport odpadów na okres
od 1 stycznia 2018 roku do 30
września 2021 roku, Związek
Międzygminny "Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
informuje, że nie ma jeszcze (na dzień
wydania przedmiotowego "Biuletynu
Pobiedziskiego") harmonogramów
wywozu odpadów komunalnych w
2018r.
ZM GOAP informuje jednocześnie, że
harmonogramy będą dostarczone
mieszkańcom do końca 2017r., przez
firmę realizującą wywóz odpadów
komunalnych w 2018r.
Po otrzymaniu harmonogramów z ZM
GOAP, zostaną one opublikowane w
kolejnym „Biuletynie Pobiedziskim”
oraz na stronie internetowej:
www.pobiedziska.pl w zakładce:
ochrona środowiska/aktualności i
komunikaty.

Praca delegatury ZM GOAP
w Pobiedziskach
Związek Międzygminny "Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
informuje, że od dnia 4 grudnia 2017r.
do odwołania, delegatura w
Pobiedziskach będzie czynna tylko w
czwartki i piątki w godzinach 7.00 15.00. Dyżur w delegaturze będzie
pełnił Arkadiusz Bilski.

ŚRODOWISKO

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
tel. 61 8977 104, 618977 135
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Palenie odpadów w piecach domowych
szkodzi środowisku i naszemu zdrowiu
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Szkolenie w zakresie
stosowania środków
ochrony roślin
Przypominamy, że zgodnie z
obowiązującą ustawą o środkach
ochrony roślin, osoby wykonujące
zabiegi ochrony roślin w rolnictwie
lub w leśnictwie powinny mieć
ukończone stosowne szkolenie. W
lutym 2018 roku w Urzędzie
zorganizowane zostanie szkolenie z
zakresu stosowania środków ochrony
roślin. Osoby chętne do wzięcia
udziału proszone są o kontakt: Emilia
Konieczna,tel. 61 89 77 177,
emilia.konieczna@pobiedziska.pl.
Jednocześnie przypominamy, iż
szkolenia uprawniające do nabywania
oraz stosowania środków ochrony
roślin zachowują ważność przez 5 lat.

Emerytura rolnicza
Wszelkich informacji dotyczących
emerytur rolniczych udziela Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny w
Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, 60959 Poznań 2, poznan@krus.gov.pl,
tel. 61 85 30 920, www.krus.gov.pl.
Informacja telefoniczna z zakresu:
ubezpieczeń 61 852 51 02, świadczeń
61 852 51 46, prewencji, rehabilitacji i
orzecznictwa 61 852 50 13.

Jak postępować
w przypadku
awarii zasilania?
Wyłączenie dopływu energii
elektrycznej może być spowodowane
zadziałaniem urządzeń
zabezpieczających w instalacji
domowej (bezpieczników,
wyłączników różnicowoprądowych),
jak też awarią w sieci zasilającej lub
prowadzonymi przez Enea Operator
wyłączeniami planowanymi.
Wstępnie, przyczynę awarii
określamy obserwując sąsiednie
domy (czy pali się w nich światło),
oświetlenie ulicy, ewentualnie lampki
kontrolne zasilania w rozdzielnicy.
Brak światła w okolicy świadczy o
uszkodzeniu na sieci zasilającej i fakt
ten zgłaszamy na pogotowie
energetyczne pod bezpłatny
całodobowy numer telefonu - 991.
Informacje o planowanych
wyłączeniach energii elektrycznej
można znaleźć pod adresem
www.wylaczenia-eneaoperator.pl.
Wszyscy Klienci ENEA Operator mogą
korzystać również z bezpłatnego,
mailowego informatora o
planowanych przerwach w dostawie
energii elektrycznej. Wystarczy
wypełnić formularz znajdujący się na
stronie www.operator.enea.pl w
zakładce "Planowane wyłączenia" i
automatycznie, z kilkudniowym
wyprzedzeniem. Każdy
zarejestrowany Klient będzie
otrzymywał informacje o
planowanych przerwach w dostawie
energii na swoją skrzynkę mailową.

www.pobiedziska.pl

Problemy wodne i melioracyjne
Tegoroczne intensywne opady deszczu sprawiły, że na terenie Gminy Pobiedziska
pojawiły się lokalne podtopienia. Występujące w poprzednich latach warunki
atmosferyczne, w których ilość opadów była ograniczona, a w niektórych rejonach
wystąpiły susze, niejako uśpiły czujność właścicieli działek i gruntów w kwestii
melioracji.
Przypominamy, że w najbliższym czasie
nastąpi zmiana ustawy. Z dniem 1
stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać
ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo
wodne.
Nawiązując do zmian chcielibyśmy
wskazać naszym mieszkańcom
podstawowe przepisy prawa, które
bezpośrednio będą dotoczyć problemów
wodnych i melioracyjnych.
Art. 234.
1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy
nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu
znajdujących się na jego gruncie wód
opadowych lub roztopowych ani
kierunku odpływu wód ze źródeł - ze
szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz wprowadzać
ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek
usunięcia przeszkód oraz zmian w
odpływie wody, powstałych na jego
gruncie na skutek przypadku lub
działania osób trzecich, ze szkodą dla
gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela
gruntu zmiany stanu wody na gruncie
szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z
urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji,
nakazuje właścicielowi gruntu
przywrócenie stanu poprzedniego lub
wykonanie urządzeń zapobiegających
szkodom, ustalając termin wykonania
tych czynności.
4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie
zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego albo
dokonania zgłoszenia wodnoprawnego,
jeżeli są wymagane.

5. Postępowania w sprawie decyzji, o
której mowa w ust. 3, nie wszczyna się,
jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym
właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział
się o szkodliwym oddziaływaniu na jego
grunt.
Art.235.
1. Właściciele gruntów mogą, w drodze
pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu
wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie
wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości
lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie
może dotyczyć wprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi.
Art.205.
1.Utrzymywanie urządzeń melioracji
wodnych należy do zainteresowanych
właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te
są objęte działalnością spółki wodnej
działającej na terenie gminy lub związku
spółek wodnych, w którym jest zrzeszona
spółka wodna działająca na terenie gminy
- do tej spółki lub tego związku spółek
wodnych.
Na obszarze Gminy Pobiedziska działa
Gminna Spółka Wodno- Melioracyjna z
siedzibą Pobiedziskach ul. Rynek 20/8,
62-010 Pobiedziska, tel. 61 670 04 59, 697
424 553. Spółka utrzymuje się wyłącznie
ze składek jej członków i realizuje
statutowe zadania, które zatwierdzane
są na walnym zgromadzeniu członków.
Gminna Spółka Wodno- Melioracyjna to
podmiot utworzony na podstawie Prawa
Wodnego,
działający na podstawie
zatwierdzonego statutu. Władze spółki
wybierane na walnym zgromadzeniu
prowadzą działalność, niezależnie od
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedzisk.

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

Informacja Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” w sprawie zasad odbioru
odpadów komunalnych od 2018 r.
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
informuje, że od 1 stycznia 2018r. zmienią się obowiązujące przepisy dotyczące
systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład
Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
Pierwszą istotną zmianą jest wycofanie
się z konieczności oklejania worków
kodami kreskowymi, które dotychczas
należało umieścić na workach z
tworzywami sztucznymi, makulaturą,
szkłem i odpadami zielonymi.
Kolejna zmiana dotyczyć będzie odbioru
tzw. odpadów problemowych, tj.
zużytego sprzętu pochodzącego z
gospodarstw domowych, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytych opon z pojazdów o masie

całkowitej do 3,5 t, które z obszarów
zabudowy wielorodzinnej będą
odbierane przez Związek 12 razy w ciągu
roku, natomiast z obszaru zabudowy
jednorodzinnej będą odbierane przez
Związek 2 razy w ciągu roku. Ważne jest,
że odbiór odpadów z zabudowy
jednorodzinnej będzie następował bez
konieczności uprzedniego zgłaszania, tj.
zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Od przyszłego roku odbiór odpadów
problemowych przez Związek będzie
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odbywać się również na terenie
rodzinnych ogrodów działkowych i
działek rekreacyjnych z częstotliwością
raz na pół roku.
Od stycznia przyszłego roku powstanie
także obowiązek segregowania
odpadów biodegradowalnych (tzw.
odpadów BIO), a co za tym idzie, resztki
żywności (bez mięsa), obierki
z owoców i warzyw, przeterminowane
owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po
kawie i herbacie oraz trawa, liście,
rozdrobnione gałęzie, pozostałości
roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych
i doniczkowych będą musiały być
gromadzone i odbierane w dodatkowym,
specjalnym pojemniku.
Za zakup i wyposażenie nieruchomości w
pojemniki na odpady BIO, a także
pojemniki na odpady zielone będzie
odpowiedzialny właściciel i zarządca
nieruchomości, który deklaruje
selektywną zbiórkę, jak i nieselektywną
zbiórkę. Związek nie będzie zapewniał
pojemników tych w ramach wnoszonej
opłaty wynikającej ze składanej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadów.
Dodać należy, że mieszkańcy domów
jednorodzinnych będą mogli do tych
samych pojemników wrzucać zarówno
odpady BIO, jak i odpady zielone,
natomiast w zabudowie
wielomieszkaniowej podstawione
powinny być osobne pojemniki na
odpady biodegradowalne, jak i odpady
zielone.
Właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany także do czyszczenia i
dezynfekcji pojemników na odpady BIO
oraz odpady zielone, a w przypadku ich
zniszczenia uniemożliwiającego odbiór
odpadów do ich wymiany. Odbiór
odpadów z ww. pojemników będzie
następował po ich oznakowaniu naklejką
oraz chipem przez Wykonawcę.
Na terenie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej:
odpady ulegające biodegradacji należy
gromadzić w pojemnikach o pojemności
120 l do 240 l.
Na terenie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej:
odpady ulegające biodegradacji należy
gromadzić w pojemnikach o pojemności
od 120 l do 1100 l, z zastrzeżeniem, że do
gromadzenia odpadów zielonych należy
stosować pojemniki o pojemności od 120
l do 33 000 l.
Na terenie nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne:
odpady ulegające biodegradacji należy
gromadzić w pojemnikach o pojemności
120 l do 1 100 l, natomiast na terenie
rodzinnych ogrodów działkowych i
działek rekreacyjnych należy gromadzić
w pojemnikach o pojemności od 240 l do 1
100 l, z zastrzeżeniem, że do
gromadzenia odpadów zielonych należy
stosować pojemniki o poj. od 240 l do 33
000 l.
UWAGA! Właściciele nieruchomości
zamiast zakupu pojemnika do
gromadzenia odpadów BIO, mogą
zorganizować na swojej posesji

www.pobiedziska.pl

kompostownik, w którym będą w sposób
prawidłowy kompostować całość
odpadów zielonych i bioodpadów.
Posiadanie takiego kompostownika musi
być zgłoszone do ZM GOAP.
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Pojemnik do gromadzenia
odpadów BIO powinien
spełniać pewne wymagania,
takie jak:
odpowiadać polskim normom EN 840-1,
E-840-2, E840-3,
posiadać atest PZH o braku negatywnego
wpływu na użytkowanie,
posiadać pojemność od 120 l do 240 l
(zabudowa jednorodzinna), od 120 l do 1
100 l (zabudowa wielorodzinna).
być w kolorze brązowym,
być wykonany z tworzywa HD-PE,
odpornego na działanie promieniowania
UV, niskich i wysokich temperatur,
uszkodzenia mechaniczne, itp.,
posiadać zintegrowane drugie dno w
postaci kratki - rusztu trwale złączonego
z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku
z pojemnika; ruszt powinien być uchylny,
a elementy mocowania rusztu nie
powinny wymagać interwencji
użytkowników ani obsługi podczas
normalnej eksploatacji, jak również mycia
pojemników. Ruszt musi być tak
zamocowany, aby nie wypadł przy
wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie
jego wychylenie ma umożliwić umycie
spodniej części rusztu. Ruszt musi
posiadać minimum 4 nóżki opierające się
o dno pojemnika,
posiadać otwory wentylacyjne po bokach
(o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie
większej niż 6 mm) równomiernie na całej
powierzchni z wyłączeniem misy
odciekowej,
umożliwiać poprzez swoją konstrukcję
ich opróżnianie przy użyciu
grzebieniowego, obrotowego,
bramowego lub hakowego mechanizmu
załadowczego pojazdów przeznaczonych
do odbioru odpadów,
wyglądać estetycznie, być trwale
zamykany i czytelnie oznakowany,
zapewnić możliwość montażu naklejki
oraz transpondera (chipa), tj. w okolicy
miejsca na uchwyt grzebieniowy
śmieciarki powinno być zlokalizowane
gniazdo na transponder o wymiarze 15
mm i 30 mm średnicy, gniazdo powinno
posiadać przetłoczenia umożliwiające
trwały montaż mechaniczny bez użycia
gumową, osadzone na osi stalowej,
posiadać koła z pełną oponą gumową,
osadzone na stalowej osi,
być domykany (posiadać odpowiednią
klapę) w celu zabezpieczenia przed
dostępem do wód opadowych,
klapa powinna posiadać dystanse
umożliwiające wentylowanie zawartości.
Rekomenduje się wykorzystanie

pojemników z rusztem, dedykowanych
do gromadzenia odpadów BIO, które
dzięki systemowi napowietrzania i
parowania odcieków pozwalają uniknąć
zagniwania odpadów, a tym samym
ograniczają powstawanie ewentualnych
odorów.
Podkreślić należy, że zmieni się również
częstotliwość odbioru odpadów
biodegradowalnych, które odbierane
będą przez cały rok, a w okresie od wiosny
do jesieni z większą częstotliwością. Na
terenie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej odbiór tych odpadów
odbywać się będzie w okresie od 1
kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż
raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia
do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
W zabudowie wielorodzinnej i zabudowie
śródmiejskiej odbiór odpadów
ulegających biodegradacji (odpadów
BIO) odbywać się będzie nie rzadziej niż
dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja
do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w
tygodniu w okresie od 16 września do 14
maja.
W przypadku odpadów zielonych odbiór
będzie się odbywać nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada, z zastrzeżeniem
limitowania wskazanego w prawie
miejscowym.
Na terenie rodzinnych ogrodów
działkowych i działek rekreacyjnych
odbiór odpadów ulegających
biodegradacji, (odpadów BIO) będzie
prowadzony w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada z częstotliwością - nie
rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast
odbiór odpadów zielonych będzie
prowadzony w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada z częstotliwością - nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Od nowego roku Związek Międzygminny
nadal będzie zapewniał i dostarczał
pojemniki lub worki (w zależności od
rodzaju zabudowy) na pozostałe odpady,
tj. zmieszane odpady komunalne, oraz
odpady zbierane selektywnie (metale i
tworzywa sztuczne, makulatura i szkło).
Dodatkowo Wykonawca od 1 stycznia
2018 roku zobowiązany będzie do
okresowego czyszczenia pozostałych
pojemników (nie rzadziej niż raz w roku), z
wyjątkiem pojemników na odpady
ulegające biodegradacji, do których
postawienia nie jest zobowiązany.
Pojemniki będą poddawane myciu
i dezynfekcji, a także konserwacji i
wymianie w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia. Właściciel nieruchomości
zobligowany jest także utrzymywać
dostarczone przez Wykonawcę
pojemniki w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Szczegółowe informacje można znaleźć
na nowej stronie ZM GOAP:
www.bioodpad.pl, która powstała po to,
aby w sposób kompleksowy zapoznać
mieszkańców ze zmianami, związanymi z
koniecznością segregacji odpadów BIO.
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Firma KZA Trans-Tel Sp. z o. o.
w Pobiedziskach
W związku z rozwojem firmy poszukujemy
odpowiedzialnych osób na poniższe
stanowisko pracy:
Ślusarz, Spawacz
Miejsce pracy: Pobiedziska,
Zadania:
spawanie i montaż konstrukcji stalowych;
kontrola wizualna spoin oraz sprawdzenie
zgodności wymiarów pospawanego
elementu,
obsługa urządzeń pomiarowych,
wykonywanie konstrukcji stalowych zgodnie
z dokumentacją techniczną (cięcie,
gwintowanie, wiercenie, szlifowanie itp.: ),
czyszczenie konstrukcji stalowych,
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi Kandydatami.
Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie
lub przesłanie CV do siedziby Pracodawcy: ul.
Poznańska 68A,
62-010 Pobiedziska lub na adres
e-mailowy: barbara.budnik@transtel.pl

***

KRAWCOWE, POMOCE KRAWCOWYCH
LUB OSOBY DO PRZYUCZENIA
Oferujemy:
umowę o pracę, atrakcyjny pakiet socjalny,
pracę w stabilnym przedsiębiorstwie o
ugruntowanej pozycji na rynku.
Praca jednozmianowa od poniedziałku do
piątku (7-15).
kontakt: firany@euro-drape.pl
tel: 61 88790 43/44

***

.
.
..

TIP-TOPOL SP. Z O.O
poszukuje kandydatów na stanowiska:
Kontroler jakości wyrobów gotowych
Miejsce pracy: Pobiedziska
(Polska Wieś 15)
Dział: Dział Rozwoju i Kontroli Jakości
Zadania:
kontrolowanie jakości półproduktów i
wyrobów gotowych,
klasyfikacja wyrobów gotowych zgodnie z
procedurami,
wykonywanie drobnych napraw wyrobów,
prowadzenie zapisów kontrolnych i
raportów produkcyjnych.

..
..

Magazynier
Miejsce pracy : Pobiedziska,
ul.Kostrzyńska 33
Zadania :
kompletacja towarów pod wysyłki klienta,
pakowanie towarów,
przyjmowanie dostaw towarów,
obsługa wózka widłowego.

.
..

Serwisant maszyn i urządzeń
Miejsce pracy: Pobiedziska (teren pracy
Polska północno-zachodnia)
Dział : Dział Serwisu
Zadania:
montaż, uruchamianie, obsługa serwisowa
maszyn i urządzeń w ramach oferty
sprzedażowej,
doradztwo techniczne,
szkolenia użytkowników urządzeń.
Oferty zawierające CV można :
przesyłać e-mailem na adres:
kadryiplace@tiptopol.pl, dostarczyć osobiście:
Pobiedziska, Polska Wieś 15, Dział Kadr.
Prosimy podać nazwę stanowiska.

www.pobiedziska.pl
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000
Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584

ZMIANA SIEDZIBY
PIERWSZEGO
URZĘDU SKARBOWEGO
W POZNANIU
Od 27 listopada 2017 r. znajdziesz nas w
Zespole Jednostek Skarbowych w
Poznaniu, przy ul.Dolna Wilda 80.
Od tego dnia wszystkie sprawy
podatkowe załatwisz wyłącznie w
nowej siedzibie.
Nowy adres do korespondencji to:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul.Dolna Wilda 80
61-501 Poznań.
Kontakt telefoniczny i
mailowy
pozostaje bez zmian.

***
Sprostowanie
W ostatnim „Biuletynie Pobiedziskim”
nr. 221 w artykule "Dożynki 2017 w
Kociałkowej Górce" str. 8 pojawił się błąd w
nazwisku. Starostą Dożynek był Pan Roman
Adamczyk, a nie Adamczak, za co
serdecznie przepraszamy.
Redakcja

***
Wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowych

śp.
Włodzimierza Pawłowskiego
- księżom, delegacjom, strażakom
składamy serdeczne podziękowanie

żona z rodziną

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.

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
st. 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
st. sierż. Jakub Ból
tel. 786 936 068
(jakub.bol@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
st. sierż. Dariusz Lepczyk
tel. 519 064 540
(dariusz.lepczyk@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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Aż 180 spośród 248 zawodników, którzy ukończyli tegoroczną edycję prestiżowego cyklu Grand Prix Wielkopolski w
Półmaratonie, wybrało 28. Bieg Jagiełły Tiptopol Półmaraton Pobiedziska.
W cyklu Grand Prix Wielkopolski gościło
w tym roku 15 najlepszych półmaratonów
organizowanych w całej Wielkopolsce.
Bieg Jagiełły jest najmniejszą, ale też
najtrudniejszą imprezą w tej stawce. We
wszystkich biegach wystartowała w tym
roku rekordowa liczba 17 386 osób z
czego 248 zawodników po ukończeniu
minimum 7 biegów zostało
sklasyfikowanych w Grand Prix. Jesteśmy
niezmiernie dumni, że większa ilość
n a j l e p s z y c h b i e g a c z y
długodystansowych wybierała nasz
półmaraton, niż tak duże biegi, jak
Ostrów, Swarzędz, Kościan, Grodzisk,
Ostrzeszów, Trzemeszno, Murowana
Goślina, Śrem czy Zbąszyń. Zaledwie 2
uczestników Grand Prix więcej
wystartowało w Biegu Lechitów, 6 w
Szamotułach i 7 w Pile.
25 listopada 2017 r. w Sali Sesyjnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego odbyła
się gala wręczenia nagród w Grand Prix
Wielkopolski w Półmaratonie za rok
2017. Zwycięzcami klasyfikacji open
zostali Andrzej Gromadziński z Gniezna,
który uzyskał średni czas z siedmiu
najlepszych startów wynoszący 01:17:24
oraz Klaudia Walewska z Poznania z
czasem 01:29:19. Tradycyjnie na gali

wręczono również brązowe i srebrne
korony, za ukończenie określonej liczby
biegów. Łącznie w ten sposób
odznaczono 175 osób. Certyfikat za
ukończenie drugiej brązowej korony
(minimum 20 ukończonych
półmaratonów w przeciągu 2 lat) odebrał
Edward Gołębiewski. Specjalnymi
nagrodami rzeczowymi nagrodzono

również 9 biegaczy, którzy w mijającym
roku ukończyli wszystkie 15 biegów
organizowanych w ramach Grand Prix. W
przyszłorocznym cyklu Grand Prix
zorganizowanych zostanie 14 biegów, w
tym 29 Bieg Jagiełły Tip-Topol
Półmaraton Pobiedziska, który tradycją
ostatnich lat odbędzie się w drugą
niedzielę lipca.

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

„Konnym Szlakiem”
i Crossduatlon Pobiedziska
W sobotę 4 listopada br. na terenie Gminy Pobiedziska zadebiutowały dwa nowe wydarzenia sportowe, współorganizowane
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Był to 5-kilometrowy Bieg "Konnym Szlakiem" oraz I Crossduatlon Pobiedziska, w którym do
pokonania była 28 kilometrowa trasa (5 km biegiem, 20 km rowerem i 3 km biegiem).
Biuro zawodów, start oraz meta
zlokalizowane były na terenach
rekreacyjnych w Stęszewku, a sama trasa
wytyczona była po duktach leśnych
Puszczy Zielonki. W rywalizacji biegu na 5
km zwyciężył Marcin Langer z Kostrzyna,
który o 35 sekund wyprzedził
najszybszego mieszkańca Gminy
Pobiedziska w tych zawodach - Marcina
Stokowskiego z Gorzkiego Pola. Wśród
kobiet triumfowała Patrycja Talar z
Pobiedzisk. Trasę duatlonu najszybciej
pokonali, wśród mężczyzn Radek
Ostrowski z Puszczykowa, a wśród kobiet
Magdalena Bąkowska z Poznania. W tej
rywalizacji również nie zabrakło
mieszkańców naszej gminy, a najszybsi
byli Agnieszka Hajduk-Nowicka i
Przemysław Małecki.
Źródłem zdjęcia jest strona organizatora
zawodów, na której znajdują się
szczegółowe wyniki oraz galeria zdjęć:
http://wszystkoobieganiu.pl/slonecznapuszcza-zielonka-dla- duathlonistow-ibiegaczy

SPORT

Bieg Jagiełły szósty w Wielkopolsce
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Sukces biegacza Ogniska TKKF „Płomień”
11 listopada 2017r. w Luboniu z okazji
Święta Niepodległości odbył się bieg
uliczny na dystansie 10km. Bieg
ukończyło ponad 1300 uczestników.
Honorowym gościem i uczestnikiem była
mistrzyni olimpijska w wioślarstwie
Natalia Madej. Z reprezentantów
Pobiedzisk najlepiej zaprezentował się
Edward Gołębiewski w kategorii M65 z
czasem 44 min 35 s zajął I miejsce.
W tym roku pan Edward po raz kolejny
zdobył Koronę Polskich Półmaratonów i
Koronę Półmaratonów Wielkopolski w
biegach na dystansie 21,0975 km.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

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

Zumba
dla Harnasia
Sobotni wieczór 27 października br.
rozbrzmiewał na hali Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach wesołymi i
gorącymi rytmami Zumby.
Było to kolejne spotkanie z mieszkańcami
(niedawno tenisowy turniej
zorganizowało PKT ), w trakcie którego
zbierano fundusze na dalsze leczenie
Harnasia. Zumba przyciągnęła wielu
dorosłych gości, ale również dzieci. Na
każdego czekała słodka niespodzianka, a
najmłodsi mogli wymalować sobie twarze
i brać udział w konkursie na najlepsze
przebranie.
Opr. na podst. inf. od Anna Kasprzyk
Foto Archiwum organizatora

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

Turniej
Karate
Otwarty Turniej Karate Dzieci i Młodzieży
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska rozegrany został 22
października br. w hali sportowej Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach.
Wydarzenie organizowane było przez
Polski Związek Karate i Wielkopolski
Związek Karate ( WKF ) oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach. Do
turnieju przystąpiło 230 zawodników z 16
klubów wielkopolski. Dzieci i młodzież
brały udział w 85 konkurencjach.

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

Mocna pozycja Pobiedzisk
w tenisowym regionie
Ostatnie tygodnie, to dobra passa zawodników Pobiedziskiego Klubu Tenisowego. Olga
Napierała została wicemistrzynią Wielkopolski Młodziczek na obiektach AZS Poznań.
Praktycznie w tym samym czasie wspólnie z Roksaną Kokochą w drużynie wyeliminowały
ekipę UKS Smecz Gniezno na szczeblu wojewódzkich eliminacji do finału Drużynowych
Mistrzostw Polski Młodziczek. Podobny wynik osiągnęli nasi najmłodsi zawodnicy Krystian Majchrzak i Filip Chmielewski, którzy pokonali "sąsiadów" - UKS Kostrzyn w
eliminacjach wojewódzkich do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Skrzatów. Brawo i
podziękowania dla wszystkich pobiedziskich tenisowych talentów.
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Za nami dwa z cyklu trzech rodzinnych
turniejów tenisowych na kortach i w hali
OSiR Pobiedziska. Pierwszy turniej,
rozegrany 14 października, kończył
jednocześnie sezon 2017 na otwartych
kortach. Liczba uczestników przerosła
oczekiwania największych optymistów,
najbardziej cieszy udział dużej grupy
najmłodszych dzieci od 3 do 12 lat.
Aktywnie grających w turnieju dzieci było
ponad 40. Po turnieju dziecięcym do akcji
wkroczyli dorośli, których też
wystartowało ponad 40. Wszystkie korty
i hala przez kilka godzin tętniły
tenisowym życiem, podobnie było na
tarasie, gdzie o zapewnienie energii
zawodnikom dbały panie z rodziny
Harnasia. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom i osobom, które przyczyniły
się do wspaniałej organizacji,
zaprzyjaźnionemu klubowi DTTC z Glinki,
który włączył się do pomocy przy turnieju
dziecięcym. Wszyscy uczestnicy biorący
udział w turnieju wsparli Harnasia w
walce z chorobą, za co także bardzo
dziękujemy.
Kolejny turniej odbył się już w hali. Przed
nami 16 grudnia br. ostatni, gwiazdkowy,
kończący tenisowy rok 2017. Turnieje to
imprezy dla dzieci i młodzieży, w każdym
wieku niezależnie od umiejętności.

Cieszymy się, że gromadzą dużą grupę
dzieci wraz z rodzicami. Wyniki nie są
ważne, dlatego ich nie podajemy, liczy się
głównie dobra zabawa na korcie i
aktywnie spędzony czas. Na otwartych
kortach spotkamy się dopiero na wiosnę,
już teraz na nie zapraszamy.

SPORT

Rodzinne Turnieje Tenisowe

Więcej informacji na
facebook.com/pobiedziskiklubtenisowy
Artur Milecki
PKT Pobiedziska
Foto - archiwum PKT

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

Nie tylko porażki, mamy też sukcesy
Koniec jesiennych rozgrywek sezonu 2017/2018 w piłkarskim świecie przyniósł klubowi Huragan Pobiedziska, jak to bywa w
sporcie: sukcesy, porażki oraz nadzieje na lepsze wyniki w wiosennej rundzie.
Seniorzy - spisali się niestety poniżej
oczekiwań i zakończyli jesienne
rozgrywki wielkopolskiej IV ligi z 14
punktami w tabeli. Z kolei w Okręgowym
Pucharze Polski czerwono-czarni grają
dalej i na wiosnę w ćwierćfinale
rozgrywek zagrają z III-ligową Polonią
Środa. (Trener- Pawła Kutynię). Juniorzy
starsi (1999-2001) trzeci raz z rzędu
awansowali na wiosenne rozgrywki
mistrzowskie z 23 punktami, kończąc
jesienny sezon na pierwszym miejscu w
tabeli. (Trener Robert Raszewski).
Juniorzy młodsi (2002-2003), pokazali
swoje niemałe możliwości podczas m.in.
dwóch meczów, wygrywając aż 7-0 i 5-3 z
Gromem Plewiska oraz Koziołkiem
Poznań. Niestety te spektakularne mecze
nie pomogły odrobić utraconych
punktów, w związku z czym drużyna
łącznie w tabeli może pochwalić się
wynikiem 6 punktów. (Trener Tomasz
Andersz). Trampkarze (2004-2005)
niestety nie pokazali w jesiennych
rozgrywkach swojego prawdziwego
oblicza. Potrzeba jeszcze większej
koncentracji, treningów i zaangażowania,
aby odrobić utracone punkty. (Trener
Andrzej Ritter). Młodziki młodsze (20062007) przez całe jesienne rozgrywki
wygrywały znaczną przewagą nad
rywalami, jedynie ostatni mecz
zremisowali z Nielbą Wągrowiec. Ten
wynik zapewnił im pierwsze miejsce w
tabeli z 28 punktami na koncie. (Trener
Adam Stachowiak). Najmłodsi zawodnicy
Huraganu - grupa Orlików (2008-2009),

przywiozła do domu łącznie 9 punktów,
co w tabeli zapewnia im czwarte miejsce.
(Trener Włodzimierz Watras)
Po jesiennych rozgrywkach świętujemy
sukcesy, wyciągamy wnioski oraz
snujemy plany na wiosenną rundę. Już
dziś zapraszamy na uroczystą Galę
Piłkarską podsumowującą rok 2017 we
wszystkich drużynach, która odbędzie się
17 grudnia o godzinie 16:30 w Auli w SP
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przy ulicy Kostrzyńskiej.
Zachęcamy również do zapisania się do
newslettera oraz HuraganINFO, a także
do odwiedzenia profilu w mediach
społecznościowych: Facebook, Twitter,
Instagram i YouTube.
Rzecznik prasowy klubu
- Jadwiga Dabińska
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10 zespołów
o puchar
Komendanta
W październiku br. w hali sportowej
szkoły podstawowej w Pobiedziskach
odbył się "I Turniej w Piłce Siatkowej o
Puchar Komendanta Komisariatu
Policji w Pobiedziskach." Do rywalizacji
przystąpiło 10 zespołów, które zostały
podzielone na dwie grupy, a walka
toczyła się na trzech boiskach.
Ostatecznie zwyciężyła dyżurna
reprezentująca TIPTOPOL Pobiedziska:
II miejsce Komenda Powiatowa Policji w
Czarnkowie i III miejsce Komisariat Policji
w Pobiedziskach. Pozostałe drużyny
uplasowały się na: IV msc Komenda
Powiatowa Policji w Gnieźnie,
V msc Nauczyciele Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach, VI msc Komenda
Powiatowa Policji we Wrześni, VII msc
Orliki Pobiedziska, VIII msc Tygryski
Pobiedziska, IX msc Urząd Miasta i Gminy
w Pobiedziskach i X msc Ochotnicza Straż
Pożarna w Pobiedziskach. Najlepszym
zawodnikiem turnieju okazał się Maciej
Kardasz z zespołu TIPTOPOL.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za
miłą zabawę i sportową rywalizację.
Zwycięzcom gratulujemy. Za pomoc w
organizacji turnieju składam
podziękowania dla: Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach, Urzędu
Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Firmie
TIPTOPOL Pobiedziska, MJ - SPORT
Gniezno, Cukierni Jacka Grzeczki i Szkole
Podstawowej w Pobiedziskach.
Koperski Sławomir

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

Rower ma duszę
Jadąc samochodem do Bydgoszczy pokonujemy tą odległość w około dwie godziny. Czasami wyprzedzamy na drodze
rowerzystów, którzy tak jak my zmierzają do swojego celu. Bardzo często są to kolarze szosowi, którzy prowadzą codzienny
trening. Bydgoszcz jest tylko przykładem dystansu - przeszło 100 kilometrów- na którym być może wyprzedzamy jednego z
kolarzy szosowych pochodzącego z Pobiedzisk.
Przemysław Małecki jest jednym z tych kolarzy szosowych, których
możemy spotkać na drodze podczas treningu. Kolarstwu szosowemu
poświęcił swoje amatorskie, sportowe życie trzy lata temu. Trenuje w
poznańskim klubie FTI - Find Training Inspiration pod okiem trenera
Artura Kozala.
A treningi to codzienna, ciężka praca, bowiem Pan Przemysław
startuje w Pucharze Polski Super Maratonów rozgrywanych na
dystansach od 90 km do 160 km.
Swoje kolarskie umiejętności miał okazję sprawdzić podczas
Mistrzostw Świata Amatorów rozgrywanych w Australii. Jego
sportowym poczynaniom z zainteresowaniem przygląda się i wspiera
firma TIPTOPOL. Jak mówi pan Przemysław nie jest to niestety tani
sport. Choć na początek można zacząć trenować i jeździć na zawody
rowerem, który kosztuje ok. 3000 zł.
Marzenia i plany sportowe? Najpierw zgrupowanie i treningi w lutym w
Hiszpanii, a potem start we wszystkich edycjach Pucharu Polski w
Super Maratonach oraz w najtrudniejszym wyścigu kolarskim w Polsce
- Tatra Road Race. Tam na dystansie 122 km i przewyższeniach
wynoszących 3200 m sięga się naprawdę kresu swojej wytrzymałości.
Dlaczego akurat kolarstwo szosowe i rower stały się Pana pasją? pytamy Przemysława Małeckiego.
Może za odpowiedź niech posłużą słowa znanego kolarza Mario
Cipollini "Rower ma duszę. Jeśli go pokochasz da ci emocje, których
nigdy nie zapomnisz". Cóż więcej można dodać? W tych słowach
wyrażono wszystko.
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Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

Z kulturą
w Gminie

TEATR ABY

Rewelacyjna premiera
spektaklu
Teatr ABY zaprosił 7 października 2017 r.
do Pobiedziskiego Ośrodka Kultury na
premierę spektaklu " Ach Ci mężczyźni".
Widowisko zrealizowane z
niesamowitym wyczuciem i perfekcyjnie
pokazanymi różnicami pomiędzy
światami, w których żyjemy. Widownia
zachwycona ( sala wypełniona do
ostatniego miejsca), rozbawiona i
spełniona. Tak, tego nam trzeba,
wesołego i pełnego przekazu
rzeczywistości w doskonałej formie.
Gratulacje dla aktorów i reżysera Wioletty Dadej.

WOJCIECH PSZONIAK

Wojciech Pszoniak
na scenie w Pobiedziskach
Niezwykle zapisze się na kartach historii
Pobiedzisk wieczorne spotkanie 9
października br. w Pobiedziskim Ośrodku
Kultury. Na jego scenie w ramach XVII
Festiwalu Sztuki Słowa "Verba Sacra
2017" wystąpił aktor teatralny i filmowy
Wojciech Pszoniak. Był on uznawany
przez Gustawa Holoubka i Zbigniewa
Zapasiewicza za jednego z największych
polskich aktorów dramatycznych po 1960
roku. Lista kreacji aktorskich Wojciecha
Pszoniaka jest naprawdę długa i godna
podziwu. Tym razem w ramach czytania
"Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
przeniósł nas - wspólnie z pobiedziskim
Zespołem Pieśni i Tańca "Wiwaty" na
scenie Pobiedziskiego Ośrodka Kultury do podkrakowskich Bronowic.
Widowisko, jakiego jeszcze w
Pobiedziskach nie było, zrealizowano
perfekcyjnie i z niesamowitym
pietyzmem. Klimat słowa, tańca i muzyki
doskonale oddawał to, co prawie 117 lat
temu wydarzyło się podczas wesela
Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny.
Uczestnicząc w tym przedstawieniu,
każdy na widowni czuł się uczestnikiem
tego wesela. I tylko wyglądać można było
chochoła, który gdzieś tam powinien być.
I przyjść. A może cały czas był?
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GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA

Organizatorzy dziękują wszystkim
artystom występującym na scenie za
niezwykłe przeżycia i widowisko, które na
długo pozostanie w pamięci.

FRIDA KAHLO@DIEGO RIVERA

POK
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Koncert
Grażyny Łobaszewskiej
To był niezapomniany wieczór
koncertowy z Grażyną Łobaszewską i
zespołem Ajagore. Zaczęło się
wzruszająco i nastrojowo, by przejść do
bardzo energetycznych improwizacji.
Sądząc po burzy oklasków - publiczność
była zachwycona. Brawa i ukłony dla
artystów i publiczności.

Frida Kahlo&Diego Rivera
KINO RETRO

17 listopada br. pojechaliśmy do CK
Zamek w Poznaniu na wystawę: Frida
Kahlo & Diego Rivera, którą zwiedzaliśmy
z przewodnikami, dzięki czemu
poznaliśmy wiele fascynujących
szczegółów z życia artystów i ich
przyjaciół.

Kino Retro
1 grudnia br. odbył się wyjątkowy seans
filmowy, mieliśmy okazję obejrzeć
czarno-biały, przedwojenny film z 1935
roku - "ABC Miłości" w reżyserii Michała
Waszyńskiego, z główną rolą A. Dymszy.
Organizatorzy wydarzenia: "Rozrusznik",
Fundacja Scena Pobiedziska oraz
Pobiedziski Ośrodek Kultury.

Hej kolęda, kolęda

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA

W sali widowiskowej odbył się coroczny
Przegląd Chórów i Zespołów
Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”.
W tym roku w przeglądzie wzięło udział
osiem zespołów śpiewaczych z całej
Wielkopolski: „Złota Jesień” z Kostrzyna,
„Chabry” z Łopienna, „Harfa” ze Skoków,
„My Młodzi” z Witkowa, „Granowianie” z
Granowa, zespół ze Swarzędza oraz Chór
Kameralny „Fermata” z Kaźmierza i Chór
„Melodia” z Pobiedzisk.

Koncert
Andrzeja Rybińskiego
Zapraszamy 15 grudnia br. do sali
widowiskowej POK na koncert Andrzeja
Rybińskiego.

Spektakl Teatru Atofri
dla najmłodszych
przedszkolaków
W tym teatrze kilkuletnich widzów nikt
nie ucisza. Można się śmiać, komentować,
a nawet zatańczyć. Zamiast krzeseł poduchy na podłodze. Dzieci siedzą,
stoją, leżą na wznak albo na brzuchu,
machając nogami. I tak oglądają piękne,
muzyczne przedstawienie.

TEATR ATOFRI

Warsztaty Mikołajkowe
w świetlicach sołeckich
KULTURA

Od początku grudnia ruszyły spotkania
świąteczne i warsztaty w świetlicach
sołeckich. Zapraszamy do wspólnego
przygotowania ozdób choinkowych,
zabaw i zagadek przy dźwiękach
tradycyjnych kolęd.

Pobiedziski Ośrodek Kultury
ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 227
www.ok-pobiedziska.pl
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Sztab 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Zespole Szkół w
Pobiedziskach Letnisku zaprasza w niedzielę 14 stycznia 2018r. na wspólne granie do
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Celem tegorocznego grania będzie pozyskanie
środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".
O przygotowaniach do Finału będziemy informować Państwa na naszej stronie
internetowej www.ok-pobiedziska.pl

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

O przyszłości Szlaku Piastowskiego
W Kruszwicy, w dniu 29 listopada br. odbyła się IV międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu. W
spotkaniu uczestniczyła szeroka reprezentacja zarządców obiektów, branży turystycznej, samorządów lokalnych,
przewodników i organizacji pozarządowych z terenu całego szlaku, w tym z Pobiedzisk.
Konferencja miała bardzo charakter
merytoryczny, zostały zaprezentowane
działania podjęte na obszarze obu regionów
(tj. na Pomorzu i Kujawach oraz w
Wielkopolsce) w okresie ostatnich trzech
lat. Przedstawiciele Klastra Turystycznego
"Szlak Piastowski w Wielkopolsce",
przybliżyli działania, które są podejmowane
i koordynowane na terenie Wielkopolski wśród nich m.in. organizacja corocznego
Święta Szlaku, popularyzacja szlaku w
Internecie i w mediach społecznościowych,
przygotowanie corocznego kalendarza
wydarzeń, wspólnych wydawnictw, w tym
również propozycja wyprodukowania
wspólnej serii upominków szlaku,
przeznaczonych do sprzedaży w punktach
usługowych i sklepikach z pamiątkami.
Szczególnym punktem konferencji była
premiera pakietów turystycznych, która
znajduje się na www.szlakpiastowski.travel.
Na konferencji zostały również
zaprezentowane projekty realizowane
przez Wielkopolską Organizację
Turystyczną, które dotyczą oznakowania
szlaku tablicami informacyjnymi E22,
oznakowania obiektów szlaku, jak również
stworzenia niestandardowych obiektów
informacji turystycznej przy obiektach (tzw.

małej infrastruktury) oraz ich
uatrakcyjnienia poprzez wprowadzenie
turysty w tzw. rozszerzoną r rzeczywistość.
W ramach tego projektu realizowana będzie
w najbliższym czasie przebudowa Skansenu
Miniatur Szlaku Piastowskiego w
Pobiedziskach. Po wysłuchaniu ujętych w
programie wystąpień nastąpił czas na
dyskusję z udziałem wszystkich osób
uczestniczących w konferencji.

Organizatorami konferencji byli: Piotr
Całbecki, Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego; Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Kolejna, V międzyregionalna konferencja
poświęcona Szlakowi Piastowskiemu
odbędzie się prawdopodobnie w roku 2019.
Tym razem zostanie ona przygotowana na
terenie województwa wielkopolskiego.
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By pamięć nie przeminęła
W dniu 31 października br. uczniowie SP we Wronczynie, wspólnie z elewami z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
porządkowali kwatery na cmentarzu Poznań-Junikowo, zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej.
Towarzyszył nam major Włodzimierz
Bystrzycki PS. „Dzielny”, który jako
weteran walk o wolność i niepodległość,
ma już na tym cmentarzu przygotowane
miejsce obok swojej żony.
Współdziałanie uczniów i elewów
przyniosło wymierne korzyści. W

błyskawicznym tempie teren został
oczyszczony z liści i śmieci, a groby które
wyglądały na zaniedbane - posprzątane i
umyte. Po zakończeniu prac zapalono na
nich znicze.
W poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku mogliśmy wrócić do domów,

choć nazwiska, pseudonimy i opowieści
"Dzielnego" o tych co już odeszli na
"wieczną wartę", na długo pozostaną w
naszej pamięci.
Tomasz Kasprzak
Fot. Gniewko Jachimowicz
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„Dzielny” na Podhalu
Podczas swoich 92 urodzin major Włodzimierz Bystrzycki ps. "Dzielny" opowiedział nam o marzeniu "by - jak stwierdził u kresu
swego życia odwiedzić jeszcze grób ukochanej mamy". Miejsce spoczynku znajduje się na Podhalu, w Czarnym Dunajcu.
Ponieważ na uroczystości był obecny - z ramienia Komendanta CSWL - major Sałata i Maria Tylka z ZS w Cichem z gminy Czarny
Dunajec, zrodziła się wśród nas myśl, aby marzenie "Dzielnego" zrealizować.
Jak wiadomo, od dłuższego czasu pomoc
i opiekę major Bystrzycki otrzymuje
głównie ze szkoły we Wronczynie i z
CSWL w Poznaniu, więc udział w takiej
wyprawie widziałby z najbliższymi
przyjaciółmi: dziećmi i młodzieżą ze
szkoły oraz pracownikami i elewami
CSWL. Dzięki przychylności Dyrektor
Beaty Bor i komendanta CSWL w
Poznaniu płk dypl. Piotra Kriese nasz

wyjazd doszedł do skutku. Spędziliśmy 3
intensywne dni, odwiedziliśmy m.in.
szkołę w Cichem, poszukiwaliśmy
partyzanckich śladów w Dolinie
Chochołowskiej i na Starej Robocie miejscu rozbicia resztek oddziału
"Dzielnego" i II kompanii Jana Kolasy
ps."Powicher", zapaliliśmy znicz i
modliliśmy się w miejscu męczeńskiej
śmierci zamordowanych kulami dum-

dum żołnierzy z oddziału "Ognia" w wilii
"Śmiechówka", oddaliśmy hołd poległym
w walce z UB i NKWD Żołnierzom
Niezłomnym pod pomnikiem "Ognia" i
jego podkomendnych w Zakopanem.
Skrót relacji i foto Archiwum:
Tomasz Kasprzak
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Kamizelki odblaskowe
dla pierwszoklasistów
Tradycją już się stało, że
pierwszoklasiści z powiatu
poznańskiego otrzymują elementy
odblaskowe. W tym roku 210 uczniów
klas pierwszych szkół podstawowych
otrzymało odblaskowe kamizelki
ufundowane przez Starostę
Poznańskiego.
W dniu 25 października br. na spotkaniu
zorganizowanym w SP we Wronczynie,
przedstawiciel Starostwa Powiatowego
wraz z policjantami i strażakami wręczyli
dzieciom kamizelki, oraz przypomnieli o
najważniejszych zasadach
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w
sytuacjach zagrożenia pożarem.
Spotkania pod nazwą "Nie wstydzę się
być widoczny" odbywają się cyklicznie w
szkołach podstawowych na terenie
powiatu poznańskiego. Tegorocznym
pierwszoklasistom z 17 gmin powiatu
oraz ich opiekunom przekazanych
zostanie 4430 kamizelek odblaskowych.

WRONCZYN

Szkoła Podstawowa
im. M.Jackowskiego we Wronczynie
Wronczyn 1A, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 8177 239
www.zswronczyn.edupage.org
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie
„Czytam, więc jestem” – to słowa, które uczniowie Szkoły Podstawowej często słyszą na lekcjach nie tylko języka polskiego,
ale także wtedy, kiedy oblegają malutką bibliotekę w naszej szkole. W trosce o to, żeby mieli co czytać, został złożony
wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3, dzięki któremu
otrzymaliśmy 4000 zł na zakup książek.
„Czytam, więc jestem” – to słowa, które
uczniowie Szkoły Podstawowej często
słyszą na lekcjach nie tylko języka
polskiego. Także wtedy, kiedy oblegają
malutką bibliotekę w naszej szkole. W
trosce o to, żeby mieli co czytać, został
złożony wniosek w ramach programu
wieloletniego "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3,
dzięki któremu otrzymaliśmy 4000 zł na
zakup książek.
Aby pokazać dzieciom, jaką wartość może
mieć czytanie, zaprosiliśmy do realizacji
projektów: „Biblioteczne zoo”, „Wyprawa
do Stumilowego Lasu”, „Śladami
Szewczyka Dratewki”,„Podróż z
Magicznym Drzewem”, „Kroniki Archeo”,
„Jeżycjada – książki z akcją w
Pobiedziskach i okolicy”.
I właśnie 14 listopada br. przy współpracy
i gościnności dyrektor Elżbiety Białek
i bibliotekarki Katarzyny Bukowskiej
przeprowadziliśmy grę miejską w oparciu
o książki z cyklu „Jeżycjada” Małgorzaty
Musierowicz. Mimo listopadowej
pogody, atmosfera była gorąca, a
uczestnicy podzieleni na dwie grupy
czerwoną i zieloną, poszukiwali zadań
ukrytych m.in. w banku, cukierni, sklepie.
Ostatnim punktem gry miejskiej była
Biblioteka Publiczna przy ul.

Kostrzyńskiej, gdzie na uczestników
czekała słodka niespodzianka,
herbata i ciekawa prezentacja o
bibliotece.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki
którym możliwe było spędzenie
popołudnia w atrakcyjny sposób.
Beata Bor, Katarzyna Bubacz
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Zabawa w różnych
klimatach
W listopadzie zakończyły się
uroczystości przedszkolne w
poszczególnych grupach wiekowych.
Każda z nich była inna, każda ciekawa i
przynosząca radość zarówno na
twarzach małych artystów, jak i
zebranej publiczności.
Grupa pierwsza przygotowała "Dzień
zabawy", druga - montaż słownomuzyczny "W deszczowym klimacie" ,
trzecia wystąpiła z przedstawieniem pt.
"Wesoła Ludwiczka", czwarta przeniosła
się do "Indiańskiej wioski", natomiast
maluchy z grupy piątej zaprezentowały
swoje umiejętności w trakcie
uroczystości Pasowania na
Przedszkolaka. Wszystkie dzieci zostały
nagrodzone dyplomami i upominkami, a
ich występy gromkimi brawami.
Anna Bronisz-Alaba

PRZEDSZKOLE

Przedszkole w Pomarzanowicach
Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 8153 423
www.przedszkolepomarzanowice.edupage.org
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„Czytam, więc jestem”
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Jesienne atrakcje
Jesień przyniosła do Przedszkola "Wesołe
Skrzaty" mnóstwo atrakcji i niespodzianek.
W listopadzie gościliśmy iluzjonistę
znanego z programu "Mam talent"
Zbigniewa Brzozowskiego, który
zaprezentował program "Brozi Magic
Show". Największą atrakcją jego występu
były czary z papugami i gołębiami. Byliśmy
też w Poznaniu na przedstawieniu
teatralnym Narodowego Teatru Edukacji z
Wrocławia "Przygody Baltazara i
Wawelskiego Smoka".
Sztuka była
doskonałą lekcją uczącą dzieci, że z pomocą
przyjaciół są w stanie przezwyciężyć
największe przeszkody.
W związku z realizacją projektu
edukacyjnego "Odkrywamy Wielkopolskę",
zaprezentował się w Przedszkolu Zespół
Pieśni i Tańca "Wiwaty" pod kierownictwem
Andrzeja Horbika. Dzieci miały okazję
posłuchać piosenek ludowych i zobaczyć
tańce wielkopolskie.
Dzięki współpracy z firmą ubezpieczeniową
Aviva przedszkolaki uczestniczyły w
darmowych warsztatach z udzielania
pierwszej pomocy. W czasie praktycznego
działania przećwiczyły postępowanie
ratownicze. Również pracownicy
przedszkola odbyli szkolenie z udzielania
pomocy przedmedycznej, które

PRZEDSZKOLE

przeprowadziła Firma- Marty i Pawła
Antczaków. Firma Para-Med wyposażyła
pomieszczenia przedszkolne i sale zabaw
dzieci w apteczki do udzielania pierwszej
pomocy, za co serdecznie dziękujemy.
Myślimy już o świętach i w związku z tym
dzieci z grupy IX i X wybrały się na wycieczkę

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

do Sióstr Pasterek, aby zobaczyć jak
produkowane są opłatki, natomiast grupy
VI i VII pojechały do fabryki bombek. W
przedszkolu rozpoczęły się świąteczne
przygotowania, pieczemy
pierniczki,
którymi poczęstujemy naszych gości w
czasie spotkań świątecznych.
Justyna Cieśla

Dzień nowych doświadczeń
W październiku dzieci z Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach odwiedziły Komendę Miejską Policji w Poznaniu przy
ul. Szylinga, żeby zwiedzić komendę, zobaczyć budynek i poznać jego historią. Dla milusińskich był to dzień pełen nowych
doświadczeń i możliwości wzbogacenia wiedzy. Na pamiątkę tego spotkania, policjanci rozdali wszystkim drobne upominki.
Dla naszych wyjątkowych gości wizyta w
Komendzie oraz możliwość poznania
służby policjantów, była nie lada atrakcją.
W programie wycieczki zaprezentowano
sprzęt oraz metody pracy policji. Dzieci
zobaczyły radiowozy oraz policyjne
motocykle i zwiedziły centrum
dowodzenia. Jedną z wielu atrakcji była
możliwość uczestnictwa w pokazie
jednostek broni oraz wyposażenia
bojowego, które zaprezentowali
Instruktorzy Wyszkolenia Strzeleckiego.
Ponadto dzieci wzięły udział w zajęciach
przeprowadzonych przez Techników
Kryminalistyki. Zobaczyły ślady, które
policjanci ujawniają na miejscu zdarzenia,
a także same miały okazje porównać
swoje linie papilarne. Policjanci podczas
wizyty przypominali dzieciom o zasadach
bezpieczeństwa m.in. w ruchu
drogowym, czy podczas znalezienia
rzeczy niebezpiecznych. Maluchy
wykazały się wyjątkową znajomością
zasad postępowania w nagłej i trudnej
sytuacji, każdy z przedszkolaków wiedział

pod jaki numer należy zadzwonić, aby
wezwać pomoc.
Na zakończenie dzieci otrzymały od
policjantów mały upominek m.in.
odblask, kolorowankę oraz książeczkę na
temat bezpieczeństwa.

Opr. na podst. Krzysztof Lis/ RKG
Źródło:
http://www.poznan.policja.gov.pl/w21/d
zp/aktualnosci/dzialania-policji1/192659,Poznan-Wizyta-dzieci-zprzedszkola-w-Pobiedziskach.html
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Uczniowie pierwszej klasy SP we
Wronczynie, krótkim programem
artystycznym udowodnili, że w pełni
zasługują na to, by zostać uczniami
szkoły. Następnie pierwszoklasiści w
obecności p. dyrektor, rodziców i
zaproszonych gości uroczyście ślubowali
"Być dobrym uczniem". Dyrektor Szkoły
Beata Bor dokonała pasowania
i
wręczyła dzieciom legitymacje szkolne
oraz pamiątkowe akty pasowania.
Uczniowie pierwszej klasy otrzymali
również książeczki SKO z wkładem 10 zł
od Banku Spółdzielczego w
Pobiedziskach.
Pierwszoklasiści SP w Jerzykowie
zgodnie z tradycją, zostali pasowani na
uczniów. Wszystko odbyło się według
przyjętego w placówce ceremoniału.
Mali uczniowie za swoje umiejętności
zdobyte w pierwszych dniach nauki
zostali nagrodzeni wielkimi brawami.
Następnie w obecności świty królewskiej

EDUKACJA

Złożyli
ślubowanie

Dyrektor Aliny Mańki złożyli ślubowanie
na sztandar szkoły, by na zakończenie
dokonać uroczystego pasowania.
"Ślubuję być dobrym Polakiem…Dbać o
dobre imię swojej klasy i
szkoły…Sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom." Tak przyrzekali uczniowie
klasy pierwszej ZS w Pobiedziskach

Letnisku. Swoim wzorowym
zachowaniem, znajomością zasad,
wiedzą o Ojczyźnie udowodnili, że są
gotowi do przyjęcia w szeregi uczniów.
Pierwszaki popisały się również
zdolnościami recytatorskimi i
muzycznymi, czym wzbudziły zachwyt
publiczności.

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

Pokoleniom naszych przodków w hołdzie
Corocznie w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie odbywa się uroczystość o charakterze patriotycznym,
podczas której społeczność szkolna oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy są świadkami historii przedstawiającej drogę
Polaków do wolności.
Tego roku hołd naszym przodkom
oddaliśmy 10 listopada 2017 r.
upamiętniając Święto Odzyskania
Niepodległości. Mottem przewodnim
montażu słowno-muzycznego stało się
hasło "Pokoleniom naszych przodków w
hołdzie". Zaprezentowane teksty
poetyckie i muzyczne przybliżyły nam
wydarzenia tragiczne dla Narodu
Polskiego. Prezentowane utwory
podkreślały odwagę, bohaterstwo i
męstwo Polaków. "Bóg, Honor Ojczyzna"
to hasło, które wielokrotnie podkreślało
postawę walczących.
Reżyserem montażu słowno-muzycznego
była pani Anna Przydanek, a o oprawę
muzyczną zadbał pan Franciszek Piasek.
Na scenie pojawili się uczniowie Szkoły
oraz jej absolwenci. Dziękujemy im za
wspaniałe widowisko. Wprowadziło ono
nas w zadumę, przeżycia nacechowane
dumą i miłością do Ojczyzny. Podczas
występu odżyły bolesne wspomnienia
szczególnie wśród seniorów obecnych na
sali. Dlatego cieszmy się wolnością i ją

29

pielęgnujmy. Finałowa piosenka „Za rok
znów spotkamy się w Jerzykowie”
zaprosiła wszystkich obecnych na kolejne
przeżycie patriotyczne w 100. rocznicę

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez
POLSKĘ.
Tekst i foto
Szkoła Podstawowa w Jerzykowie
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Learning in Depth, czyli uczenie się w głąb
W sobotę, 7 października 2017 r.
odwiedził naszą szkołę prof. Stanisław
Dylak ze światowej sławy profesorem
Kieranem Eganem, który pracuje na
Wydziale Edukacji Uniwersytetu Simon
Fraser w Vancouver w Kanadzie, jest
również dyrektorem utworzonego przez
siebie Instytutu Imaginative Education
Research Group.
Podczas wykładu profesor przedstawił
uczestnikom swoją koncepcję Learning in
Depth czyli innowacyjną metodę uczenia w
"głąb", polegającą na wnikliwym zbadaniu
dowolnego obiektu np. jabłka albo jakiejś
idei pod kątem fizyki, chemii, biologii,
ekonomii, geografii a nawet historii czy
literatury. Metoda ta daje prawdziwie

holistyczne podejście do otaczającego
świata. Nasz gość przede wszystkim
powiedział o swoich badaniach
przeprowadzonych w Kanadzie na temat:
"Jak wyobraźnia uczniów może być
uruchamiana w codziennej pracy na lekcjach
dla podniesienia wyników uczenia". Podczas
spotkania mieliśmy okazję porozmawiać o
edukacji w Kanadzie i w Polsce, a wymiana
poglądów, doświadczeń wpłynęła na inne
spojrzenie, jeśli chodzi o proces nauczania.
Celem wizyty było również zwiedzenie
naszej szkoły i porównanie warunków nauki
w obu krajach. Wstępnie omówiono również
warunki współpracy pomiędzy szkołą a UAM
w Poznaniu.
Tekst i foto:
Szkoła Podstawowa w Jerzykowie

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

Szkolenia
w Angli
i Szkocji
w ramach projektu
„Podnoszenie kwalifikacji
językowych i metodycznych
kadry Zespołu Szkół
im.Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach-Letnisku”
Dofinansowanie z UE: 108 599,62 zł
Dobiega końca realizacja projektu szkoleń
językowych, finansowanych z Funduszy
Europejskich Wiedza Edukacja i Rozwój.
Uwieńczeniem projektu były kursy
językowe dla nauczycieli języków obcych w
zakresie unowocześniania i urozmaicania
metod pracy oraz podnoszenia kompetencji
językowych. W dwutygodniowych
szkoleniach zagranicznych w Anglii i Szkocji,
wzięły udział dwie nauczycielki języka
angielskiego.
Koordynatorka projektu i zarazem
uczestniczka szkolenia w mieście Liverpool
Grażyna Winiarska podkreśla walory
szkolenia i pobytu w Wielkiej Brytanii - " …
Szkolenie w Liverpool School of English dla
nauczycieli uczących przedmiotów ścisłych
skorelowanych z nauczaniem języka
angielskiego było bardzo intensywne i
niesamowicie ciekawe. Dużo nowych
narzędzi pracy i masa doświadczeń
wymienianych z kolegami, z całego

świata…".
Następne szkolenie odbyło się w
Edynburgu, w szkole językowej Inlingua Language Centre, posiadającej akredytacje
British Council. Tematem wiodącym kursu
były "Efektywne umiejętności w zakresie
mówienia i komunikacji oraz metodyka
nauczania języka angielskiego". Zajęcia
odbywały się w małej ośmioosobowej
grupie nauczycieli z Niemiec, Austrii,
Szwajcarii, Hiszpanii i Polski. Lekcje
prowadzili doświadczeni lektorzy, którzy
dodatkowo organizowali popołudniowe i
weekendowe zajęcia, obejmujące
zwiedzanie zabytków Edynburga i innych
przyrodniczo - uroczych miejsc Szkocji.
Szkolenie dla nas było wspaniałą okazją
poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności
zawodowych, porozumiewania się w języku

angielskim w codziennych sytuacjach
życiowych oraz wymiany doświadczeń
pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i
państw europejskich. Szkoła uwzględniała
indywidualne potrzeby słuchaczy,
dostosowując program nauczania do ich
oczekiwań.
Podniesienie kwalifikacji językowych i
metodycznych nauczycieli, uczestniczących
w projekcie, pozytywnie wpłynie na jakość
przekazywanej uczniom wiedzy,
wzbogacanie warsztatu pracy, korzystanie z
nowych i skutecznych metod na zajęciach
edukacyjnych, rozwijanie kontaktów z
zagranicznymi szkołami oraz umiejętności
językowych naszych uczniów.
Zredagowała: Wiesława Smalarz

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

Czerwony Kapturek po angielsku
Październik to miesiąc, w którym uczniowie z klasy 3 gimnazjum ZS w
Pobiedziskach Letnisku pokazali efekt półrocznej pracy i wystawili
przedstawienie w ramach projektu gimnazjalnego. Spektakl "The
Little Red Riding Hood" przygotowany był w wersji angielskiej,
uczniowie sami tłumaczyli scenariusz na język angielski oraz
własnoręcznie wykonali rekwizyty. Odpowiednio dobrany podkład
muzyczny oraz prezentacja multimedialna w tle , dodała występowi
smaku. Przedstawienie zostało wystawione trzykrotnie: dwa razy
dla społeczności szkolnej oraz wieczorem dla rodziców i
zaproszonych gości. Ogrom pracy, jaki wykonali uczniowie, za
każdym razem spotykał się z uznaniem oraz aplauzem zgromadzonej
widowni.
Beata Jerzyńska
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Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie
dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Każdego roku dzień ten, to święto tych, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i
poświęceniem sprawiają, że tajniki wiedzy i życiowych zasad trafiają do wszystkich uczniów, którym zdobywanie wiedzy
sprawia przyjemność. Szkoła to drugi dom, a nauczyciel to przewodnik. Ich praca to naprawdę wielki trud i przecenić go nie
sposób.
W gminie Pobiedziska, w placówkach
oświatowych zorganizowane zostały
spotkania. Uczniowie przygotowali na tą
okazje specjalne programy artystyczne,
dyrektorzy mieli okazję oficjalnie
podziękować swoim pracownikom, a
zaproszeni goście dodatkowo wyróżnić
wielu z nich. Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska Dorota Nowacka przyznała
nagrody II stopnia za wybitne
zaangażowanie oraz szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej wręczając
okolicznościowe dyplomy dla:
Magdaleny Goc - SP im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach, Jolanty
Schneider z Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Biskupicach, Tomasza
Kasprzaka i Iwony Gierasińskiej - Szkoły
Podstawowej im. Maksymiliana
Jackowskiego we Wronczynie,
Aleksandry Burzyńskiej - z-cy Dyrektora
Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w
Pobiedziskach, Hanny Sosińskiej i
otrzymała- Dyrektor Szkoły Podstawowej
Letnisku i Barbary Makowskiej - Szkoły
Barbary Majchrowicz - Zespołu Szkół im.
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie Podstawowej im. Królowej Jadwigi w
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach
Alina Mańka.
Jerzykowie.
Nagrodę I stopnia

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

„Niepodlegli”
W dniu 10 listopada br. SP w Pobiedziskach, jak co roku obchodziła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Program
obchodów był przemyślany tak, aby objąć nim jak największą grupę uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Od rana w sali gimnastycznej trwał Bal
Niepodległości dla edukacji
wczesnoszkolnej. Dzięki pomocy i
zaangażowaniu Andrzeja Horbika oraz
członków "Zespołu Pieśni i Tańca
Wiwaty", uczniowie poznali polskie tańce
ludowe i zatańczyli wspólnie z członkami
zespołu oraz wychowawczyniami
poloneza. Odbyły się także konkursy
wiedzy oraz piosenki patriotycznej.
W godzinach dopołudniowych odbył się
spektakl "Niepodlegli", przygotowany
przez Szkolne Koło Teatralne
"Kartoteka" pod opieką Łucji Kapcińskiej
oraz Natalii Bartlitz - Skibińskiej. Całość
zakończył krótki film dokumentalny, w
którym uczniowie i nauczyciele
próbowali odpowiedzieć na pytanie:
Czym jest dla nich współczesna Polska?
Film zrealizowała grupa Koła Filmowego
"Puls Kazika TV", działająca od
października br. Serdecznie dziękujemy
p. Andrzejowi Horbikowi - kierownikowi
Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" za
wsparcie, wypożyczenie strojów i
rekwizytów. Aby zaprezentować
spektakl szerszej grupie odbiorców,
młodzi aktorzy przedstawili go w dniu 13
listopada 2017 roku w auli, gdzie na
widowni zasiadło liczne grono rodziców,
nauczycieli oraz mieszkańców, którzy po
spektaklu nagrodzili młodych artystów
gromkimi oklaskami. O godzinie 12.20
przedstawiciele samorządów klasowych

udali się pod opieką nauczycieli Agaty
Janickiej oraz Maurycego Kustry pod
pomnik patrona szkoły i kamień
upamiętniający Mariana Sypniewskiego
(nauczyciela szkoły) zamordowanego w
Katyniu, gdzie złożyli kwiaty oraz zapalili
znicze. Następnie udali się na pobiedziski
Rynek, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze
przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich.

O godzinie 18.00 w auli św. Jana Pawła II
odbył się koncert pieśni patriotycznej
zorganizowany przez Justynę
Dutkiewicz, w którym wzięli udział
uczniowie naszej szkoły. Licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała
przygotowanego repertuaru, włączając
się do śpiewania najbardziej popularnych
utworów.
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Dzień z Enigmą
W tym roku przypada 85. rocznica złamania przez Polaków szyfrów Enigmy. Z tej okazji 11.10.2017 r. w naszej szkole odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - Dominiką Klawe-Ochot, Szymonem Dąbrowskim i Tomaszem
Orłowskim. Goście, w ramach realizowanego projektu "Śladami Pogromców Enigmy", przeprowadzili warsztaty poświęcone
zagadnieniom kryptologii.
W interesujący sposób przybliżyli sylwetki,
m.in. Henryka Zygalskiego, Jerzego
Różyckiego, Mariana Rejewskiego,
Maksymiliana Ciężkiego oraz urodzonego w
Pobiedziskach Antoniego Pallutha, którzy
dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom
przyczynili się do złamania szyfrów Enigmy,
a tym samym wpłynęli na losy II wojny
światowej. Podczas zajęć uczniowie zdobyli
podstawową wiedzę z zakresu metod oraz
form utajniania informacji. W oparciu o
zdobyte wiadomości musieli najpierw
zaszyfrować tekst, a potem zmierzyć się z
dużo trudniejszym zadaniem odszyfrowaniem depeszy. Aby upamiętnić
sukces polskich kryptologów, członkowie
Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk pod
kierunkiem Anny Migdałek i Bożeny
Szymańskiej przygotowali wystawę, na
której zaprezentowano m.in. publikacje,
zdjęcia i dokumenty sprzed kilkudziesięciu
lat. Na szczególną uwagę zasługują
bezcenne pamiątki po Antonim Pallucie atlas i szachy, przekazane do szkolnej Izby
Pamięci przez jego syna Jerzego w 2009

roku. Dzień z Enigmą w naszej szkole z
pewnością przybliżył uczniom sylwetki
polskich bohaterów i uświadomił fakt, że
pierwsze próby złamania kodów niemieckiej

maszyny szyfrującej Enigmy miały swój
początek niedaleko Pobiedzisk - w stolicy
Wielkopolski.

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

Erasmus + na Litwie w Kulupenai
W dniach 9-13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej na Litwie, w miejscowości Kulupenai, odbyło się piąte i ostatnie
spotkanie uczniów i nauczycieli w ramach projektu "Learning about our countries - we are united in Europe". Na ceremonii
otwarcia spotkania obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, którzy przyglądali się efektom przeprowadzonych działań.
Uczestnicy projektu zaprezentowali tańce i
pieśni ludowe oraz wybrane legendy. Dzięki
współpracy z panem Andrzejem Horbikiem
oraz Zespołem Pieśni i Tańca "Wiwaty",
tańce ludowe były przygotowane na
wysokim poziomie. Po występach był czas
na zapoznanie się z dorobkiem kulturowym:
Bułgarii, Grecji, Litwy, Polski i Turcji oraz
spróbowanie swoich sił w tkaniu,
przekonaliśmy się, że to niełatwe zajęcie.
Dzięki doskonałej organizacji,
zaangażowaniu nauczycieli i uczniów,
zaplanowane zadania projektu,
przygotowane w sposób przykładowy,
zakończyli sukcesem. W zajęciach brali
udział wszyscy pracownicy i uczniowie
szkoły, a uśmiechy na twarzach i życzliwość
sprawiły, że czuli się komfortowo. Rodziny,
u których przebywali nasi uczniowie,
zaoferowały serdeczną gościnność oraz
smaczne dania kuchni litewskiej.
Podczas wycieczki na Mierzeję Kurońską,
mieli okazję podziwiać przepiękne kolory

litewskiej jesieni oraz piękno Morza
Bałtyckiego wraz z jego plażami i
ruchomymi wydmami.
W czasie trwania projektu nawiązało się

wiele znajomości, które mamy nadzieję
przetrwają.
Koordynator
Małgorzata Ciemna

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

Wizyta podsumowująca w Patras
W dniach 16-18 października br.
przedstawiciele zespołu nauczycieli,
pracujących w międzynarodowym
projekcie Erasmus+ Akcja 210
pt."Camouflage and safety in the
virtual Word" 2015 - 2017 spotkali się
po raz ostatni w Patras. Ich zadaniem
było nakreślić główne kierunki
współpracy podczas redagowania
raportu końcowego, zaplanować
działania dysseminacyjne rezultatów
projektu, aktywności zapewniające ich
trwałość, wyjaśnić zawiłości
finansowe części raportu i dokonać
całościowej ewaluacji działań.
dok. str. 33
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nim związane. W pobliżu naszego miejsca
zakwaterowania znajdowała się również
góra Olimpia , która od XII w. p.n.e. była
ośrodkiem kultu Zeusa, a od 776 roku
p.n.e. miejscem igrzysk olimpijskich. W
1989 roku stanowisko archeologiczne w
Olimpii zostało wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Trzydniowe spotkanie nauczycieli,

zakończyło się pożegnaniem z
partnerami i propozycjami rozpoczęcia
nowego projektu. Stronę polską
reprezentowały nauczycielki Szkoły
Podstawowej im. K.Odnowiciela w
Pobiedziskach: Karolina Adryan,
Agnieszka Bigosińska i Ewa Olszewska.
Magdalena Goc
Międzynarodowy koordynator projektu

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

Film „Smutne Śmieci” nagrodzony
Szkolne Koło Filmowe "Puls Kazika TV" i
Koło Teatralne "Kartoteka" pod opieką
Natalii Bartliz Skibińskiej oraz Łucji
Kapcińskiej przystąpiło do realizacji
"Projektu ekologicznego - Umiem,
rozumiem, szanuję, segreguję".
Organizatorem był Związek Międzygminny
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej", a celem konkursu było
p r o p a g o w a n i e z a c h o w a ń
proekologicznych, w tym zwiększanie
świadomości ekologicznej i inspirowanie do
podejmowania aktywności na rzecz ochrony
środowiska, poprzez nakręcenie filmu o
segregacji śmieci. Komisja Konkursowa
wysoko oceniła scenariusz ekranizacji i grę
aktorską naszych uczniów. Zajęli II miejsce.
Kostiumy pomogli przygotować uczniowie
kl. 2a i 3b- serdecznie dziękujemy.

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

„Piastowie”
wystawa ze zbiorów Tadeusza Panowicza
Tadeusz Panowicz - regionalista, członek Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk, obchodził w tym roku jubileusz 50-lecia
działalności społecznej, artystycznej i publicystycznej. Z tej okazji z jego inicjatywy 24.11.2017 r. w Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach miało miejsce otwarcie wystawy numizmatycznej pt. "Piastowie".
W przygotowanie uroczystości włączyli
się członkowie Towarzystwa Miłośników
Pobiedzisk oraz uczniowie ze Szkolnego
Koła Miłośników Pobiedzisk.
Wydarzenie to zgromadziło wielu gości
nie tylko z Pobiedzisk, ale także z różnych
miejsc Wielkopolski, m.in. przedstawicieli
towarzystw regionalnych. Tadeusz
Panowicz w ciekawy sposób zapoznał
zgromadzonych z wybranymi
zagadnieniami numizmatyki oraz historią
niektórych eksponatów.
Jego wypowiedzi zostały uzupełnione
przez słuchaczy i pasjonatów
zainteresowanych tą tematyką.
Na wystawie pokazano 173 eksponaty w
postaci monet, medali, plakiet i statuetek
dotyczących Piastów. Można było
podziwiać plakietę i medale
przedstawiające nieistniejącą od 1845 r.
słynną arkadię lednicką, a także zbiór
medali prezentujących wizerunki
Piastów, autorstwa Jerzego
Jarnuszkiewicza. Na ekspozycji znalazł
się też medalik wybity w Paryżu
w 1897 r. z okazji 900-lecia śmierci św.
Wojciecha. Zwiedzający mogli również
zobaczyć Order Króla Bolesława
Chrobrego, przyznany Tadeuszowi

Panowiczowi przez Polski Ruch
Monarchistyczny 30.07.2017 r.
Spotkanie zakończyło się przy kawie i
słodkim poczęstunku, podczas którego
była okazja do wymiany ciekawych

spostrzeżeń na temat wystawy oraz
inspirujących rozmów dotyczących
regionu i nie tylko.
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Po pracowitym dniu, gospodarze zadbali
o część kulturową spotkania: oprowadzili
nas po pięknym, portowym mieście,
odwiedziliśmy monumentalną
neobizantyjską bazylikę archikatedralną
św. Andrzeja, dominujący na
górnym(starym) mieście średniowieczny
zamek bizantyjski (z około VI wieku) i
poznaliśmy jego historię oraz legendy z

www.pobiedziska.pl

ZNANI, NIE ZNANI
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Ludzie są „solą” mojej pracy
Ryszard Białek to barwna postać artystyczna, o której wielu z nas słyszało i którego twórczość znana jest nie tylko w gminie
Pobiedziska. Dzięki jego pracom Pobiedziska są znane w wielu miejscach na świecie. Prace - obrazy i grafiki - znajdują się w
prywatnych kolekcjach w Polsce, Kanadzie, USA, Holandii, Australii, Rosji, Francji i we Włoszech.
Czy artystą jest się zawsze i od zawsze, kto odróżnia pędzel od kredki, a także co wnoszą obrazy Ryszarda Białka "pod
strzechy", dowiecie się Państwo z rozmowy Marcina Wojcieszaka z gościem "Biuletynu Pobiedziskiego".
Podobno artystą, a w szczególności
malarzem trzeba się urodzić. Czy
malarstwa można się nauczyć?
Ryszard Białek. To jest jedyna droga.
Akademia nadaje status, reszta to idea
oraz "ora et labora" (módl się i pracuj).
Czym dla Pana jest malarstwo?
To proces czyli stworzenie,
gdzie
materializuje się natura życia ludzkiego
przez kolor i światło. Choć paleta jest
zmienna, może posiadać czasem tylko
dwa kolory np. czerń i biel.
Kiedy i skąd pojawia się natchnienie do
malowania? Po przebudzeniu, podczas
spaceru, przy wieczornej kawie z
książką…?
Pomysł, czyli temat rodzi się z obserwacji
natury. Wtedy prawie każdy motyw może
być inspiracją. To nie tylko morze, które
kocham, drzewa w kapalickim lesie, ale
też twarze ludzi w pociągu do Poznania.
Wiadomo, że nie samą sztuką człowiek
żyje. Jak to się stało, że z nadmorskiej
Ustki przeniósł sie Pan do Pobiedzisk?
Stała za tym może miłość, kobieta?
Jako absolwent technikum
mechanicznego musiałem pokonać
samodzielnie długą drogę do uczelni
artystycznej. Droga ta, w głównej mierze
wiodła przez biblioteki.
W Bibliotece Raczyńskich nieopodal
uczelni, miałem szczęście poznać kobietę
mojego życia, która zauroczyła mnie na
amen. Nie pozostało mi nic innego jak
zakotwiczyć się na ziemi wielkopolskiej.
Miłość, uczucia, empatia są bardzo
ważne dla twórczości artysty. Niemal
wyznaczają jego życiową drogę ze
sztuką w duszy. Co dla Ryszarda Białka
oprócz nich jest w życiu najważniejsze?
Ostatnio czytałem wywiad
przeprowadzony z Przemysławem
Babiarzem, który na takie pytanie
odpowiedział, że najważniejszy jest Bóg i
żona. Chętnie podpiszę się pod tym
stwierdzeniem. Wartości najwyższe to
trwanie przy kościele katolickim i tradycji.
Częściej niż w nowej mszy św.
uczestniczymy w Pobiedziskach lub w
Poznaniu, w starej tzw. trydenckiej, która
nie podlegając zmianom i modom, trwa w
niezmienionej formie z górą od tysiąca
lat. Z żoną, dzięki jej anielskiej dla mnie
cierpliwości, trwamy 35 lat. I to jest
najważniejsze i najpiękniejsze.
O czym marzy artysta malarz? O czym
Pan marzy?
Pragnę tak jak Fra Angelico zacierać
granice między światem materialnym i
światem duchowym, ponieważ w
rzeczywistości jest ona tylko pozorna:
wieczność jest już obecna tutaj wśród nas
i w nas. Dlatego jestem twórcą, który
"puka do drzwi".
Czy czuje się Pan spełniony? Czy w
ogóle artysta może osiągnąć kres
swoich dążeń?
Mam synów, posadziłem drzewa,
wybudowałem dom. Dla wielu, to norma
spełnienia mężczyzny. Niech zatem tak

pozostanie. Jeśli obrazy wnoszą dobro,
to jest to odpowiedź na twórcze
spełnienie. Nie będę ukrywał jednak, że
przy pochwalnych reakcjach widzów,
budzi się próżność. Kiedy na moim
facebookowym profilu pojawia się ponad
50 polubień, nie wiem, czy to za sprawą
obrazu czy obecnego tam wnuka. I wolę
tego nie wiedzieć…
Często artyści to ludzie zamknięci w
swoim świecie, mentalnie z dala od
ludzi i rzeczywistości. Jak oceniłby Pan
siebie i swoje miejsce na ziemi?
Dobre i złe pytanie. Nigdy nie istniało
pojęcie artysty, który żyje bez ludzi i poza
rzeczywistością. To ludzie są "solą" w
mojej pracy i smak życia od nich też
zależy. Jestem ziarenkiem w "civitas Dei"
według św. Augustyna.

Rośnie w Pana rodzinie najmłodsze
pokolenie. Szczęśliwy dziadek
zapewne pokazuje wnukowi swój
warsztat pracy, swoje obrazy.
Przekazuje swoją artystyczną
wrażliwość. Bo dzieci są naszym
największym marzeniem i spełnieniem.
Czego życzy wszystkim rodzicom,
babciom i dziadkom Ryszard Białek z
okazji Świąt Bożego Narodzenia?
Tak, szczęśliwy dziadek, bo wnuk Henryk
potrafi już odróżniać kredkę od pędzla.
Rodzicom, babciom i dziadkom życzę, aby
niestrudzenie przekazywali te wartości,
które są niezmienne, gdyż w nich jest siła i
moc! Życzę, aby dużo ze sobą rozmawiać,
czasem też, poddawać się ciszy i zadumie i
aby odnaleźć Cichą Noc…
Dziękuję za rozmowę.
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,
Swiateczny
SKANSEN MINIATUR
16-17 grudnia
godziny 11:00-15:00

Atrakcje:

Szopka Bożonarodzeniowa
Chatka św. Mikołaja
Wypiekanie i zdobienie pierników
Tworzenie ozdób świątecznych
/bombki i kartki świąteczne/
Pisanie listów do św. Mikołaja
Spacer z przewodnikiem
/9.12. oraz 17.12. godz. 12:00/
Ciepła niespodzianka
do każdego biletu

Sylwester 2017

W sylwestrową noc na pobiedziskim rynku wraz z
Mieszkańcami gminy i przybyłymi Gośćmi świętować
będziemy koniec 2017 roku. Nowy Rok tradycyjnie
przywitamy podniebnym widowiskiem.
Efekty błyskowe, fontanny iskier i bomby fajerwerków
złożą się na niezwykły pokaz pirotechniczny
zsynchronizowany z muzyką. Zapraszamy wszystkich w
tą niezwykłą noc o godz. 24.00 - pokaz 00.10 do
wspólnego świętowania w centrum Pobiedzisk.

Cena wstepu:
,
bilet normalny - 7 zł
bilet ulgowy - 6 zł
Karta Dużej Rodziny, Karta Piasta,
Poznańska Karta Turystyczna - 5 zł

OGŁOSZENIA

,
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Nowy Rok, Mieczysława
Bazylego, Makarego
Arlety, Danuty
Anieli, Eugeniusza
Hanny, Edwarda
Kacpra, Melchiora, Baltazara
Juliana, Lucjana, Rajmunda
Mścisława, Seweryna
Marceliny, Juliana
Grzegorza, Jana
Honoraty, Matyldy
Grety, Arkadiusza
Bogumiły, Weroniki
Niny, Krzesimira
Arnolda, Pawła
Marcelego, Włodzimierza
Antoniego, Jana
Małgorzaty, Piotra
Henryka, Mariusza
Fabiana, Sebastiana
Agnieszki, Dzień Babci
Anastazego, Dzień Dziadka
Ildefonsa, Rajmunda
Mileny, Franciszka, Rafała
Tymoteusza, Tytusa
Anieli, Jerzego, Przybysława
Tomasza, Walerego
Marii, Mieczysława
Franciszka, Zdzisława
Martyny, Macieja, Teofila
Ludwiki, Marceli, Jana
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Brygidy, Seweryna
Marii, Mirosława
Błażeja, Oskara
Weroniki, Andrzeja
Adelajdy, Agaty
Doroty, Bogdana, Pawła
Eugenii, Ryszarda
Jana, Tłusty Czwartek
Apolonii, Eryki
Scholastyki, Jacka
Marii, Dezyderego
Eulalii, Modesta
Katarzyny, Grzegorza
Popielec, Walentynki
Jowity, Faustyna
Danuty, Julianny
Łukasza, Zbigniewa
Konstancji, Flawiana
Arnolada, Konrada
Leona, Zenobiusza
Piotra, Roberta
Małgorzaty, Marty
Izabeli, Damiana
Bogusza, Macieja
Cezarego, Wiktora
Aleksandra, Mirosława
Anastazji, Gabriela
Ludomira, Makarego
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Haliny, Marcina, Mariana
Jagody, Marii, Urbana
Anatola, Jacka, Tomasza
Elżbiety, Malwiny, Teodora
Karoliny, Marii, Antoniego
Dominiki, Łucji, Teresy
Estery, Cyryla, Metodego
Elżbiety, Eugeniusza
Weroniki, Zenona
Antoniego, Filipa, Olafa
Kaliny, Olgi, Benedykta
Brunona, Jana
Sary, Ernesta, Małgorzaty
Izabeli, Kamila
Włodzimierza, Henryka
Marii, Eustachego
Anety, Jadwigi, Bogdana
Erwina, Kamila, Szymona
Marcina, Wincentego
Czesława, Hieronima
Daniela, Wawrzyńca
Marii, Magdaleny
Brygidy, Apolinarego
Kingi, Krystyny, Olgi
Jakuba, Krzysztofa
Anny, Mirosławy
Julii, Natalii, Celestyna
Aidy, Marceli, Wiktora
Marty, Olafa
Ludmiły, Piotra
Heleny, Ignacego

Święto Pracy, Józefa, Filipa
Anatola, Zygmunta
Konstytucji 3 Maja, Marii
Moniki, Dzień Strażaka
Ireny, Waldemara
Judyty, Filipa, Jakuba
Gizeli, Ludmiły, Benedykta
Lizy, Stanisława, Wiktora
Karoliny, Grzegorza
Antoniny, Izydora
Franciszka, Igi, Ignacego
Dominika, Pankracego
Roberta, Serwacego
Bonifacego, Macieja
Nadziei, Zofii, Izydora
Andrzeja, Szymona
Weroniki, Sławomira
Eryka, Feliksa, Jana
Celestyna, Piotra, Iwa
Zielone Świątki, Bernardyna
Jana, Kryspina, Wiktora
Heleny, Rity, Wiesławy
Emilii, Iwony
Joanny, Marii, Zuzanny
Beaty, Grzegorza
Pauliny, Filipa, Dzień Matki
Jana, Juliana
Justyny, Jaromira
Magdaleny, Urszuli
Ferdynanda, Jana
Boże Ciało, Anieli, Kamili
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Justyna, Nadii
Kariny, Euzebiusza
Lidii, Augusta, Nikodema
Dominika, Jana
Marii, Mariana, Stanisława
Sławy, Jakuba, Stefana
Doroty, Kajetana, Konrada
Cypriana, Dominika
Edyty, Romana
Filomeny, Bogdana
Klary, Zuzannny
Innocentego, Lecha
Diany, Hipolita
Maksymiliana, Alfreda
Wniebowzięcie NMP, Stelli
Joachima, Rocha, Stefana
Anity, Jacka
Heleny, Ilony, Bronisława
Bolesława, Jana
Bernarda, Samuela
Joanny, Kazimiery, Piusa
Marii, Cezarego, Zygfryda
Róży, Apolinarego, Filipa
Bartłomieja, Jerzego
Luizy, Józefa, Ludwika
Marii, Teresy
Moniki, Cezarego, Józefa
Augustyna, Patrycji
Beaty, Sabiny, Jana
Róży, Feliksa, Szczęsnego
Bohdana, Rajmunda
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Antonina, Radosława
Heleny, Pawła
Kunegundy, Maryny
Łucji, Kazimierza
Adriana, Teofila
Róży, Wiktora
Felicyty, Tomasza
Beaty, Dzień Kobiet
Dominiki, Franciszki
Cypriana, Dzień Mężczyzn
Benedykta, Konstantego
Alojzego, Grzegorza
Bożeny, Krystyny
Matyldy, Leona, Łazarza
Ludwiki, Klemensa
Izabeli, Hilarego
Patryka, Zbigniewa
Cyryla, Edwarda
Bogdana, Józefa
Eufemii, Klaudii
Benedykta, Święto Wiosny
Katarzyny, Bogusława
Pelagii, Feliksa
Katarzyny, Gabriela
Niedziela Palmowa
Larysy, Teodora
Lidii, Ernesta
Anieli, Jana
Eustachego, Wiktoryna
Anieli, Kwiryna
Banjamina, Gwidona
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Wszystkich Świętych
Bohdany, Tobiasza
Sylwii, Huberta, Marcina
Karola, Olgierda
Elżbiety, Sławomira
Feliksa, Leonarda
Antoniego, Ernesta
Bogdana, Seweryna
Aleksandra, Teodora
Leny, Andrzeja, Leona
Święto Niepodległości
Renaty, Witolda
Benedykta, Mikołaja
Agaty, Wawrzyńca
Alberta, Leopolda
Małgorzaty, Edmunda
Elżbiety, Grzegorza
Klaudyny, Romana
Seweryny, Maksyma
Anatola, Feliksa
Alberta, Janusza, Konrada
Cecylii, Marka, Stefana
Adeli, Felicyty, Klemensa
Emmy, Jana
Katarzyny, Erazma
Konrada, Sylwestra
Waleriana, Wirgiliusza
Stefana, Zdzisława
Błażeja, Saturnina
Andrzeja, Andrzejki
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Wielkanoc, Prima Aprilis
Śmigus Dyngus
Pankracego, Ryszarda
Benedykta, Izydora
Ireny, Wincentego
Wilhelma, Celestyna
Donata, Jana
Julii, Dionizego
Dymitra, Marcelego
Makarego, Michała
Filipa, Leona
Juliusza, Wiktora, Zenona
Marcina, Przemysława
Justyna, Waleriana
Anastazji, Wacławy
Bernadety, Cecyliana
Roberta, Rudolfa
Alicji, Bogusławy
Adolfa, Konrada, Leona
Agnieszki, Czesława
Anzelma, Bartosza
Leona, Łukasza
Jerzego, Wojciecha
Fidelisa, Horacego
Jarosława, Marka
Marii, Marzeny
Felicji, Zyty, Teofila
Walerii, Ludwika
Bogusława, Piotra
Mariana, Katarzyny

Jakuba, Dzień Dziecka
Marianny, Erazma, Piotra
Tamary, Leszka
Kwiryny, Franciszka
Walerii, Bonifacego
Pauliny, Norberta
Roberta, Wiesława
Maksyma, Medarda
Anny, Felicjana
Małgorzaty, Diany
Barnaby, Radomiła
Janiny, Leona
Antoniego, Lucjana
Bazylego, Michała
Jolanty, Wita
Aliny, Anety, Benona
Laury, Alberta
Elżbiety, Marka
Gerwazego, Protazego
Bogny, Diny, Florentyny
Alicji, Marty, Alojzego
Pauliny, Jana, Tomasza
Wandy, Zenona, Dzień Ojca
Danuty, Jana
Doroty, Łucji, Wilhelma
Jana, Pawła
Maryli, Cyryla
Ireneusza, Leona
Pawła, Piotra
Emilii, Lucyny
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Natalii, Edmunda
Balbiny, Pauliny
Franciszka, Ksawerego
Barbary, Dzień Górnika
Krystyny, Sabiny
Mikołaja, Emiliana, Mikołaj
Ambrożego, Marcina
Marii, Wirginii
Nataszy, Wiesława
Danieli, Grzegorza
Daniela, Waldemara
Dagmary, Aleksandra
Łucji, Otylii
Alfreda, Izydora, Jana
Celiny, Niny, Waleriana
Albiny, Zdzisława
Olimpii, Floriana, Łukasza
Bogusława, Gracjana
Gabrieli, Dariusza
Bogumiły, Dominika
Piotra, Tomasza
Honoraty, Zenona
Sławomiry, Wiktorii, Jana
Adama, Ewy, Wigilia
Boże Narodzenie, Eugenii
Boże Narodzenie, Szczepana
Żanety, Jana, Maksyma
Antoniego, Cezarego
Dominika, Tomasza
Eugeniusza, Sabina
Melanii, Sylwestra,Sylwester

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

So
N
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N

Bronisławy, Idziego
Juliana, Stefana
Izabeli, Szymona
Julianny, Rozalii, Róży
Doroty, Wawrzyńca
Beaty, Eugeniusza
Marka, Melchiora
Marii, Radosława
Piotra, Sergiusza
Aldony, Łukasza, Mikołaja
Hiacynta, Jacka, Piotra
Marii, Gwidona
Eugenii, Aureliusza, Jana
Roksany, Bernarda
Marii, Albina, Nikodema
Edyty, Cypriana, Kamili
Justyny, Franciszka
Ireny, Stanisława
Konstancji, Januarego
Filipiny, Eustachego
Jonasza, Mateusza
Maurycego, Tomasza
Tekli, Bogusława, Linusa
Gerarda, Teodora
Władysława, Aurelii
Justyny, Damiana
Wincentego, Amadeusza
Marka, Tymona, Wacława
Gabriela, Michała, Rafała
Hieronima, Dzień Chłopaka
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Danuty, Teresy
Dionizego, Teofila
Teresy, Jana
Rozalii, Franciszka
Igora, Rajmunda
Artura, Brunona
Marii, Marka, Sergiusza
Brygidy, Pelagii
Wincentego, Dionizego
Pauliny, Daniela
Aldony, Aleksandra, Emila
Maksymiliana, Edwina
Edwarda, Teofila
Kaliksta, Dzień Nauczyciela
Jadwigi, Teresy
Gawła
Lucyny, Ignacego, Wiktora
Juliana, Łukasza
Piotra, Ziemowita
Ireny, Kleopatry, Jana
Urszuli, Hilarego, Jakuba
Salomei, Filipa
Marleny, Seweryna
Marcina, Rafała
Darii, Ingi
Ewarysta, Lucjana
Iwony, Sabiny
Szymona
Wioletty
Przemysława, Zenobii
Urbana

