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Noworoczne Spotkanie Promocyjne 2018
Noworoczne Spotkanie Promocyjne Gminy Pobiedziska zorganizowane 26 stycznia br. zgromadziło w Pobiedziskim
Ośrodku Kultury ponad 200 gości. Podczas uroczystości zaprezentowany został film promocyjny, przedstawiający
najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe oraz zadania inwestycyjne, które w latach 2015-2017 zostały
zrealizowane w Gminie Pobiedziska.
Burmistrz Dorota Nowacka
obszarów gminy dzięki przygotowanej Pobiedziskach. Dziękuję również za
zaprezentowała inwestycyjne
d o k u m e n t a c j i i p o z y s k a n i a zmianę lokalizacji i zakresu obsługi dla
osiągnięcia trzech pierwszych lat
d o f i n a n s o w a n i a z e w n ę t r z n e g o , klientów Filii w Pobiedziskach Wydziału
kadencji oraz przedstawiła plany na
realizowane są w etapie IV i będą Komunikacji Starostwa Powiatowego.
najbliższą przyszłość. Spotkanie było
k o n t y n u o w a n e w e t a p i e V . Na uwagę zasługują też zadania
też okazją do podziękowania
Podziękowania w tym temacie należą zrealizowane samodzielnie przez Zarząd
przedstawicielom władzy rządowej i
się całemu zespołowi pracowników Dróg Powiatowych, w tym w ramach
samorządowej, urzędom, instytucjom,
Związku Międzygminnego Puszcza ZIT-ów.
organizacjom pozarządowym, firmom,
Zielonka z jego Przewodniczącym
Na szczególne podziękowania
pracownikom i przedsiębiorcom za
Z b i g n i e w e m Z a s t r o ż n y m o r a z zasługują nie tylko już wspomniany
dobrą współpracę, zaufanie, pomoc i
pracownikom Referatu Inwestycji i Urząd Marszałkowski, ale i Wielkopolski
zaangażowanie przy realizacji zadań
Utrzymania Dróg UMiG Pobiedziska.
Zarząd Dróg Wojewódzkich z jego
inwestycyjnych i tych, które
Podziękowania kieruję też w stronę D y r e k t o r e m P a n e m P a w ł e m
przyczyniają się do rozwoju Gminy
M a r s z a ł k a W o j e w ó d z t w a Katarzyńskim za dobrą współpracę i
Pobiedziska oraz wzmacniają jej
Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka rzeczowe konsultacje przy budowie i
historyczny i turystyczny wizerunek.
i jego pracowników za skrupulatną oraz modernizacji drogi wojewódzkiej 194
wysoką ocenę naszego projektu oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
( fragment przemówienia)
finansowanego z WRPO, który dotyczył które sfinansowały budowę wiaduktu
węzłów przesiadkowych, budowlanych kolejowego w wysokości 3,7 mln zł, a
Szanowni Państwo!
w ramach projektu Zintegrowanych P a n u P o s ł o w i B a r t ł o m i e j o w i
Dziękuję Państwu nie tylko za ten
Inwestycji Terytorialnych, a przede W r ó b l e w s k i e m u z a p o m o c w
ostatni rok, ale i też za cały okres
wszystkim za konstruktywną i owocną rozmowach z przedstawicielami PKP.
kadencji (tj. 3 lat) w której z woli
współpracę. Dzięki temu powstaną W tej kadencji rozpoczęto modernizację
mieszkańców sprawuję urząd
miejsca parkingowe (ponad 300) i i n f r a s t r u k t u r y d r o g o w e j , s ł o w a
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.
zadaszone miejsca dla rowerów przy podziękowania kierowane są do
W imieniu mieszkańców Gminy
dworcach PKP, ścieżki rowerowe, wszystkich tych, którzy wspierali nas w
Pobiedziska składam serdeczne
z o s t a n ą p r z e b u d o w a n e u l i c e , działaniach na etapie przygotowania
podziękowania Pani Poseł Bożenie
wybudowany dworzec autobusowy i dokumentacji, pozwoleń i realizacji.
Szydłowskiej, której działania wraz z
zatoki przystankowe. Zakup autobusów Na uwagę zasługuje też dobra
innymi samorządowcami przyczyniły się
hybrydowych będzie początkiem współpraca w zakresie transportu
do zmiany ustawy o drogach publicznych
stworzenia pobiedziskiej komunikacji publicznego z PKP Polskie Linie
oraz ówczesnemu radnemu Sejmiku
publicznej.
Kolejowe, dziękuję Dyrektorowi
Województwa Wielkopolskiego Panu
W ten sposób dołączyliśmy do gmin, Andrzejowi Skarbińskiemu za kapitalny
Bartłomiejowi Wróblewskiemu za
które już ten transport w powiecie remont i przebudowę peronów przy
zaangażowanie się w sprawę.
posiadają.
dworcach oraz Pani Dyrektor PKP
Z sukcesem zakończyła się budowa
Kolejne podziękowania kieruję w stronę Nieruchomości Alinie Stachowiak za
infrastruktury związanej z ochroną
Starosty Powiatu Poznańskiego Pana podjęcie się szczególnego wyzwania na
środowiska tj. kanalizacji etap I, II i III na
Jana Grabkowskiego i jego t e r e n i e n a s z y c h w ę z ł ó w
terenie gminy Pobiedziska w ramach
pracowników za dobrą współpracę , przesiadkowych, a mianowicie poprzez
projektu "Kanalizacja obszaru Parku
k t ó r e j e f e k t e m s ą z a d a n i a przygotowanie wraz z nami koncepcji
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
współfinansowane przez powiat i gminę budowy w latach 2018-2019 nowych
okolic". Skanalizowanie kolejnych
m.in. ul. K.Odnowiciela i ul. Goślińska w dworców kolejowych w Pobiedziskach-
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Letnisku i w Biskupicach oraz remontu
dworca w Pobiedziskach.
Członkowi Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Panu Maciejowi
Sytkowi dziękuję za ogromne
zaangażowanie i pomoc merytoryczną
przy złożonym projekcie o
dofinansowanie rozbudowy i
przebudowy Szkoły Podstawowej w
Biskupicach. Kwota dofinansowania to
ca 4 mln zł.
Kolejne instytucje, które
zasługują na słowa podziękowania to
Polska Spółka Gazownictwa z
Oddziałem w Poznaniu, która realizuje
już budowę gazociągów, Zarząd
Gnieźnieńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za wspólną inwestycję
wykonaną w roku 2017 poprzez remont
chodników i ciągów jezdnych, firmie
ENEA Oświetlenie za zainstalowanie
nowych słupów i lamp oświetleniowych
oraz pozyskiwanie środków
finansowych na wymianę i modernizację
oświetlenia. Firmie INEA, która w
ramach programu operacyjnego "Polska
cyfrowa" przyczynia się do rozwoju na
terenie naszej gminy sieci
światłowodowych oraz poprawy
dostępu naszych mieszkańców do
Internetu.
Pragnę też podziękować za
zaangażowanie firmom wyłonionym w
procedurze przetargowej, które
realizują zadania inwestycyjne na
naszym terenie, a Pobiedziskim
przedsiębiorcom dziękuję za zaufanie i
podjęcie działań na rzecz rozwoju
swoich firm.
Dziękuję druhom z jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu
gminy, za czuwanie nad
bezpieczeństwem mieszkańców i ich
mienia oraz za to, że zawsze można na
Was liczyć o czym wielokrotnie podczas
tej kadencji się przekonałam. Słowa
podziękowania kieruję też pod adresem
stowarzyszeń, dyrektorów szkół za to,
że uporali się z reformą edukacji.
Dyrektorowi OSiR za pracę na rzecz
sportu, intensywny rozwój
infrastruktury sportowej i poprawę
estetyki zaplecza sportowego.
Dyrektorom POK i Biblioteki za
działania kulturalne na rzecz
środowiska miejskiego i wiejskiego, a
OPS za działania na rzecz zmiany
siedziby z ul. Kaczyńskiej na ul. Wł.
Jagiełły.
Radnym Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska za dobrą współpracę przy
realizacji zadań gminy w ramach
uchwalanych budżetów. A sołtysom, że
już trzeci rok z rzędu realizują
wprowadzony w tej kadencji fundusz
sołecki, w którym znajdują się zadania
na rzecz integracji społeczności lokalnej,
ale i też za zaangażowanie i realizowane
przedsięwzięcia inwestycyjne.
Szczególne podziękowania
kieruję pod adresem moich
współpracowników za to, że wspólnie z
Wami mogłam uczestniczyć w procesie
rozwoju gminy, w tym strażnikom

„Odnowiciel 2017" dla p.Krzysztofa Krygiera

finansowym na czele z Panią Skarbnik
Agatą Majcherczak.
A na koniec dziękuję
mieszkańcom naszej gminy za szansę i
zaufanie, którymi mnie obdarzyli.
Jestem dumna, że mogłam przez 3 lata
reprezentować gminę. Jeszcze raz
serdecznie dziękuję.
W swoim przemówieniu p. Burmistrz
nawiązała do dziedzictwa
kulturowego: By podkreślić
różnorodność, wspólną historię i
bogactwo europejskiej kultury, Unia
Europejska ogłosiła rok 2018
Europejskim Rokiem Dziedzictwa
Kulturowego. My chcemy wpisać się w
hasło unijne, ponieważ dziedzictwo
kulturowe ma uniwersalną wartość,
ważne jest, aby je chronić i przekazywać
przyszłym pokoleniom. Rok 2018, to dla
nas rok ważnych rocznic. Nasz kraj
obchodzić będzie 100 rocznicę
odzyskania niepodległości, nasz region
100 rocznicę wybuchu powstania
wielkopolskiego. Wśród powstańców
było wielu ochotników i ponad 140
uczestników związanych z
Pobiedziskami. Dla naszego miasta, to
również ważny rok, Pobiedziska będą
obchodziły 970 rocznicę swojego
istnienia. Z uwagi na tak ważne rocznice
uważam, że najbardziej właściwe będzie
nadanie nowo powstałym rondom
nazw "Niepodległości" i "Powstania
Wielkopolskiego", a Rok 2018
ogłaszam Rokiem Dziedzictwa
Kulturowego, które ma ogromną siłę i
przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Po raz dziesiąty w historii miasta,
zostało przyznane ustanowione przez
Kapitułę z okazji 750-lecia nadania
praw miejskich Pobiedziskom

najwyższe wyróżnienie gminne
"Odnowiciel". Odnowiciela 2017 za
postawę życiową, zaangażowanie i
wybitne zasługi dla rozsławiania
Gminy Pobiedziska, otrzymał
Krzysztof Krygier. Jest pasjonatem
historii, a swoje zainteresowania
potrafi przelać na papier, zarazić
innych chęcią poznania historii
Pobiedzisk i okolicy. Autor wielu
książek, społecznik i życzliwy człowiek.
Należy wspomnieć, że w okresie stanu
wojennego pan Krzysztof organizował
bierny opór i zbiórkę pieniędzy na
represjonowanych za działalność w
podziemnej "S" w Pobiedziskach.
Na wniosek Instytutu Pamięci
Narodowej w Poznaniu został
odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę, Krzyżem Wolności i Solidarności.
Dodatkowo ogłoszono zwycięzców,
organizowanego po raz drugi konkursu
"Przedsiębiorca Roku Gminy
Pobiedziska". Do udziału w konkursie
mieszkańcy mogli zgłaszać wszystkich
przedsiębiorców zarejestrowanych na
terenie Gminy Pobiedziska lub
posiadających na jej terenie jeden z
oddziałów czy stałych miejsc
wykonywania działalności, nie
zalegający z płatnościami na rzecz
Gminy Pobiedziska. W sumie zgłoszono
11 firm.
W tym roku, w konkursie
ustanowionych zostało sześć kategorii:
mały przedsiębiorca zatrudniający do 5
osób, średni przedsiębiorca
zatrudniający od 6 do 20 osób, duży
przedsiębiorca zatrudniający powyżej
20 osób, inwestycja roku, nagroda
mieszkańców - wyłoniona przez
głosowanie oraz nagroda za
całokształt działalności.
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W poszczególnych kategoriach, w głosowaniu tajnym statuetki zostały przyznane
przez Kapitułę Konkursu firmom:
tytuł „Mały Przedsiębiorca”
przyznano firmie
PHU „WITEX”
Witolda Kapcińskiego

Kategoria "Nagroda mieszkańców" to
głosowanie, w którym brali udział
wszyscy przedsiębiorcy, na których
internetowo głosowali mieszkańcy.
Najwięcej głosów zebrały dwie firmy:
Green Paradise Bogusław Przybysz i
Kancelaria Podatkowa Aleksandra
Durczak.
Każdy głos oddany w głosowaniu to

tytuł „Średni Przedsiębiorca”
otrzymały firmy
Witalia Restauracja Golonkowo
Bogusława Witkowskiego
oraz
Labeko „Symfonia Smaków”
Piotra Laube

w kategorii
„Duży Przedsiębiorca:
wygrała firma
M-Term Michała Napierały

była szansa na atrakcyjną nagrodę.
Sfera Platinum, która posiada flotę
najnowocześniejszych i luksusowych
autobusów w Europie, pochodząca z
gminy Pobiedziska ufundowała
voucher na przejazd autobusem sfery
Platinum na trasie Warszawa - Poznań.
Podczas losowania szczęście dopisało
Marcinowi Podemskiemu, a nagrodę

wręczyła mu osobiście menager Sfery
Platinum Dorota Sućko.
„Nagrodę Specjalną za całokształt
działalności" Kapituła przyznała tytuł
Firmie TIP-TOPOL Piotra
Boruckiego.
Artystycznym podsumowaniem
wieczoru był koncert Magdy Umer i
Bogdana Hołowni.

Koncert Magdy Umer i Bogdana Hołowni
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Budżet Gminy Pobiedziska na rok 2018 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowana na lata 2018 - 2036 zostały przyjęte do
realizacji na sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Dochody zaplanowano na poziomie 110.167.498 zł

Wydatki zaplanowano na poziomie 122.656.544 zł
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Zadłużenie Gminy planowane jest na kwotę 28.533.482 zł

tworzenie infrastruktury przy
dworcach kolejowych,
remont świetlicy wiejskiej,
rozbudowę szkoły,
termomodernizację przedszkola,
modernizację Skansenu Miniatur.

Planowane wydatki dzielą się na:
1.Bieżące zaplanowane w kwocie
76.000.957 zł,
2.Majątkowe zaplanowane w kwocie
46.655.587 zł.

Budżet Gminy Pobiedziska w latach 2008-2018
140 000 000
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20 000 000

0

2008
6 416 776

2009
11 098 376

2010
19 984 704

2011
24 110 173

Wydatki inwestycyjne

7 966 739

12 359 246

17 589 997

10 307 022

9 146 024

9 634 188

Dochody
Wydatki

41 544 735

41 960 224

50 706 679

52 351 682

53 720 587

53 259 596

41 400 197

48 531 676

58 099 577

52 761 791

53 301 915

55 833 237

52 410 141

Zadłużenie

2012
23 299 721

2013
24 039 261

2014
21 721 748

2015
17 799 984

2016
17 500 060

2017 (plan)
16 044 436

2018 (plan)
28 533 482

5 638 804

7 622 961

11 924 258

19 491 938

46 655 587

55 298 803

60 972 949

77 687 228

90 168 535

110 167 498

56 248 239

75 570 944

94 311 428

122 656 544

W roku 2018 przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych:

remont świetlicy wiejskiej w Gołuniu,
budowę przy dworcach kolejowych
parkingów, ścieżek rowerowych,
chodników, nawierzchni drogowych
w Pobiedziskach, Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach oraz zakup
autobusów,
budowę zespołu boisk w Gorzkim

Polu,
projekty, przebudowę i budowę dróg
w Pobiedziskach, Biskupicach,
przebudowę drogi Promno - Góra
oraz budowę obwodnicy śródmieścia
Pobiedzisk z tunelem,
dofinansowanie zakupu sprzętu dla
OSP,

rozbudowę sieci monitoringu,
termomodernizację przedszkola w
Pomarzanowicach, rozbudowę
szkoły w Biskupicach,
modernizację budynku przy ul.
Jagiełły 41 w Pobiedziskach po
byłym Ośrodku Zdrowia na potrzeby
Ośrodka Pomocy Społecznej,
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Budżet Gminy Pobiedziska w roku 2018
jest wyższy o około 20 mln zł w
stosunku do roku ubiegłego. W roku
2018 otrzymamy dofinansowanie ze
środków budżetu UE w ramach
podpisanej umowy z Urzędem
Marszałkowskim na:
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realizację IV etapu budowy
kanalizacji sanitarnej w
Pobiedziskach (realizowana przez
ZM "Puszcza Zielonka"),

www.pobiedziska.pl

projekty i budowę oświetlenia w
Kapalicy, Wronczynku oraz instalację
lamp hybrydowych,

budowę kąpieliska nad jez.
Biezdruchowo, zagospodarowanie
terenu przy Skansenie Miniatur,
placów zabaw, siłowni
zewnętrznych.

Budżet Gminy Pobiedziska w latach 2011-2018
Wydatki inwestycyjne
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Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów w latach 2014-2018
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55 298 803 zł
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17 500 060

16 044 436

28 533 482
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sołecki: 452.977 zł, CIS (Centrum
Integracji Społecznej): 100.000 zł,
nagrody konkursowe: 18.000 zł,
stypendia dla uczniów: 25.000 zł.
Najwyższą wartość stanowią wydatki

związane z realizacją Funduszu
Sołeckiego. Rady sołeckie przeznaczyły
środki przede wszystkim na organizację
imprez kulturalnych i sportowych,
doposażenie i remonty świetlic wiejskich
oraz modernizację dróg.

Budżet Gminy Pobiedziska w latach 2014-2018
Organizacje i stowarzyszenia oraz fundusz sołecki
500 000 zł
450 000 zł
400 000 zł
350 000 zł
300 000 zł
250 000 zł
200 000 zł
150 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
0 zł
pożytek publiczny i sport
fundusz sołecki

2014
238 000 zł
0 zł

2015
248 000 zł
0 zł

2016
315 000 zł
341 263 zł

2017-plan
390 000 zł
357 870 zł

2018-plan
429 000 zł
452 977 zł

Komunikacja publiczna w gminie Pobiedziska
W związku z realizacją projektu budowy węzłów przesiadkowych i organizacją transportu publicznego obejmującego
zakup trzech nowoczesnych autobusów hybrydowych Solaris Urbino i planowanym uruchomieniem komunikacji
obejmującej swoim zasięgiem nowo budowane węzły przesiadkowe z dworcem autobusowym zlokalizowanym w
Pobiedziskach przygotowano projekt przebiegu tras i rozkładów jazdy nowych autobusów.
Stosowne informacje przedstawiono
Radnym Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska i sołtysom w celu zebrania
uwag i przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami. Głównym założeniem
projektu jest skomunikowanie
mieszkańców gminy Pobiedziska z
transportem kolejowym w oparciu o
węzły przesiadkowe.
Dla węzła przesiadkowego w
Pobiedziskach i Pobiedziskach
Letnisko zaplanowano trasy :

Pobiedziska Dworzec

Tuczno pętla

Pobiedziska Dworzec Wagowo
Kociałkowa Górka Pobiedziska Dworzec
Pobiedziska Dworzec Kocanowo
Latalice Pobiedziska Dworzec
Pobiedziska Dworzec
Łagiewniki pętla

Pomarzanowice

Dla węzła przesiadkowego w Biskupicach
zaplanowano wydłużenie trasy autobusu

ze Swarzędza na wybudowaną, nową
pętlę w rejonie placu Piastowskiego w
Jerzykowie .
Ponadto planowane jest utrzymanie
dotychczasowych tras autobusów,
dowożących dzieci do szkoły.
W zakresie komunikacyjnym z Gminami :
Czerwonak, Swarzędz i Kostrzyn
podpisano listy intencyjne, dzięki którym
możliwe będą połączenia komunikacyjne.
Informujemy, że trasy i rozkłady jazdy są
w fazie planowania i mogą ulegać zmianie
ze względu na konieczność dostosowania

trwających niezbędnych remontów na
terenie gminy. Lokalizacja przystanków
publicznych uzależniona jest od decyzji
zarządców dróg.
O cenach biletów i ewentualnych ulgach
oraz zwolnieniach zadecyduje Rada
Miejska Gminy Pobiedziska przyjmując
stosowną uchwałę.
Zakupione autobusy są przystosowane
do działania w oparciu o kartę PEKA.
Warunki korzystania zostaną ustalone z
ZTM Poznań.

INFORMACJE UMiG

W planie budżetu na rok 2018
zwiększono środki na aktywność
społeczności lokalnych, łączna wartość
środków to 1.024.977 zł. W tym: pożytek
publiczny i sport: 429.000 zł, fundusz
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Elektroniczne usługi publiczne
W dniu 20.12.2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę na realizację projektu:
"Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Pobiedziska". Całkowita wartość
projektu wynosi: 751.530,00 zł, wartość dofinansowania: 638.800,49 zł.
W ramach projektu zostaną
udostępnione nowe rozwiązania
techniczne, gdzie m.in. uruchomiona
zostanie platforma elektronicznego
naboru do szkół i przedszkoli, co wpłynie
na:
- usprawnienie przebiegu rekrutacji do
przedszkoli i szkół na każdym etapie
postępowania, - spójność danych oraz
pełną informację o każdym dziecku w
przebiegu naboru (dzięki identyfikacji
PESEL) - składanie wniosku tylko do
przedszkola pierwszego wyboru
(eliminacja podwójnych wniosków),

- możliwość monitorowania
przemieszczania się dzieci między
placówkami w ciągu całego roku
szkolnego.
Ponadto uruchomiony zostanie
internetowy gminny portal podatkowy,
dzięki któremu mieszkańcy na bieżąco
będą mogli sprawdzać stan swoich
należności podatkowych oraz
dokonywać płatności elektronicznych.
Zmodernizowana zostanie strona
Biuletynu Informacji Publicznej
(dostosowana pod kątem osób
niepełnosprawnych),

uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili
Zaufanych w Biurze Obsługi Interesanta
oraz poszerzone usługi w ramach
platformy e-PUAP.

Świąteczny nastrój na Sesji
Ostatnia w 2017 roku Sesja Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska miała na
samym początku bardzo miły akcent.
Na Sali Sesyjnej gościli mali artyści z
Przedszkola "Wesołe Skrzaty"- grupa
IX ze specjalnym świątecznym
przedstawieniem.
Radni, Burmistrzowie, Sołtysi i goście
będący na Sali Sesyjnej przenieśli się na
kilkanaście minut w magiczny czas
świątecznych kolęd i piosenek. Dzieci
doskonale wprawiły wszystkich w nastrój
najpiękniejszych świąt. Na koniec każdy
artysta przy gromkich brawach uznania
otrzymał mały prezent. Oczywiście nie
mogło obyć się bez pamiątkowego
zdjęcia oraz wspólnego śpiewania
kolędy.

Pamiętamy
o Powstańcach
Kolejna rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego zgromadziła na
Rynku w Pobiedziskach mieszkańców,
poczty sztandarowe i władze
samorządowe.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu głos
zabrała Burmistrz Dorota Nowacka. W
swoim wystąpieniu podkreśliła:…Musimy
pamiętać, że Pobiedziska wystawiły do
powstania, które zmieniło bieg historii i
przywróciło region odrodzonej Polsce aż
cztery kompanie. Dzisiaj jesteśmy tutaj po
to, aby oddać hołd tym, którym
zawdzięczamy wolność i dać świadectwo
ich czynów. To zaszczyt i nasz obowiązek wobec przodków i polskiej historii tym
bardziej, że niemały wpływ Powstanie
Wielkopolskie wywarło na aktywność
niepodległościową wszystkich Polaków
zamieszkałych w zaborze pruskim, na
Śląsku i Pomorzu. Tak więc Powstanie
Wielkopolskie i związane z nim wartości są

częścią naszej tożsamości narodowej, to
właśnie powinno być ideą przewodnią
tegorocznych obchodów i tych
szczególnych za rok w 100. rocznicę. Mam
nadzieję, że obchody każdego roku będą
naszym wspólnym manifestem pamięci o
przodkach. Po części oficjalnej złożone
zostały wiązanki kwiatów pod pomnikiem

Powstańców Wielkopolskich.
Historyczne przedstawienie
przygotowali specjalnie na tą okazję
uczniowie i absolwenci Szkoły
Podstawowej w Jerzykowie.
Foto Tomasz Chmielewski
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odbyły się posiedzenia:
Dnia 18 grudnia 2017r. odbyła się LII
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska w związku z
wnioskiem Pani Burmistrz w sprawie
zwołania nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Podjęto uchwałę w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Wielkopolskiego w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na
pokrycie całkowitych kosztów
odszkodowań za grunty, które na
podstawie decyzji ZRID Wojewody
Wielkopolskiego nr 6/2017 z dnia 19 maja
2017 roku (znak IR-III.7820.12.2017.9)
uzyskanej w ramach realizacji przez
Gminę Pobiedziska zadania:
"Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią
kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w
miejscowości Pobiedziska - budowa
wiaduktu kolejowego oraz układu
drogowego w ramach budowy
zintegrowanych węzłów przesiadkowych
w Pobiedziskach oraz PobiedziskachLetnisku, w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania" przejdą na
własność Województwa
Wielkopolskiego.

***
Dnia 21 grudnia 2017r. odbyła się LIII
sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym odczytała Burmistrz
Dorota Nowacka.
Radni przyjęli Plan Pracy Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska na 2018 rok, a także
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
Tematem sesji było: uchwalenie
Budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska na
2018r.
Burmistrz Dorota Nowacka powiedziała,
że w sprawie Budżetu na 2018 rok odbyły
się dwa spotkania z Radnymi. Regionalna
Izba Obrachunkowa wydała o Budżecie
Gminy Pobiedziska na 2018 r. pozytywną
opinię.
Skarbnik Agata Majcherczak
przedstawiła prezentację projektu
budżetu, a następnie odczytała Uchwałę
SO.-0952/25/6/Ko/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30
listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018 r. opinia pozytywna.
Radni przy dwunastu głosach "za",
jednym "wstrzymującym się", (dwóch
Radnych nieobecnych) przyjęli Budżet
Miasta i Gminy Pobiedziska na 2018r.
Podjęto uchwały w sprawach:
uchwalenia Wieloletniej prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska
na lata 2018-2036,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2015-2019,

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2017,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Pobiedziska na lata 2017-2036,
ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku
budżetowego oraz ustalenia
ostatecznego terminu ich wydatkowania,
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie
Kocanowo, oznaczonej jako dz.86/13,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowych, niezabudowanych,
położonych we wsi Kowalskie,
oznaczonych numerami działek 3/97 i
145/9 obręb Kowalskie, arkusz mapy 2,
określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w przedszkolach
publicznych działających na terenie
Gminy Pobiedziska oraz częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat,
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych
niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez inne niż jednostka
samorządu terytorialnego organy oraz
tryb przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobrania i
wykorzystywania udzielonej dotacji,
przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pobiedziska,
przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Pobiedziskach na 2018 rok,
przyznania Statuy "Kazimierz
Odnowiciel".
Radni przyjęli Oświadczenie Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21
grudnia 2017r. w sprawie
pozostawienia oddziału Urzędu
Skarbowego w Swarzędzu.
Interpelacji nie złożono.

***
Dnia 25 stycznia 2018r. odbyła się LIV
sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
Obrady otworzyła i przywitała zabranych
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk.
Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym odczytała Burmistrz
Dorota Nowacka.
Sekretarz Iwona Tomaszewska
przedstawiła: Realizację uchwał za 2017r.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2018,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Pobiedziska na lata 2018-2036,

29 listopada 2017 r.
- spotkanie Radnych - pierwsze
czytanie Budżetu na 2018r.
.................................................................

6 grudnia 2017 r.
- spotkanie Radnych - drugie czytanie
Budżetu na 2018r.,
.................................................................

11 grudnia 2017 r.
- Komisji Spraw Społecznych opiniowanie wniosków, projektów
uchwał,
.................................................................

18 grudnia 2017 r.
- LII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska,
.................................................................

18 grudnia 2017 r.
- Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego sprawy ochrony środowiska,
rolnictwa, opiniowanie wniosku
Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk,
opiniowanie projektu uchwały,
.................................................................

19 grudnia 2017 r.
- Komisji Rewizyjnej- Plan Pracy
Komisji na 2018 r., opiniowanie
wniosku i projektu uchwały,
.................................................................

20 grudnia 2017 r.
- Komisji Spraw Gospodarczychopiniowanie projektów uchwał i
wniosków,
.................................................................

21 grudnia 2017 r.
- LIII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska,
.................................................................

18 stycznia 2018 r.
- Komisji Spraw Społecznychopiniowanie wniosków, projektów
uchwał, Pobiedziska Komunikacja
Publiczna; wizyta w Warsztatach
Terapii Zajęciowej,
.................................................................

22 stycznia 2018 r.
- Komisji Rewizyjnej - Pobiedziska
Komunikacja Publiczna, sprzedaż
drewna użytkowego, wystąpienie
pokontrolne RIO w Poznaniu, pismo
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z przeprowadzonej
kontroli,
.................................................................

23 stycznia 2018 r.
- Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznegozimowe utrzymanie dróg,
sprawozdanie z działalności Gminnej
Spółki Wodno-Melioracyjnej, sprawy
ochrony środowiska, Pobiedziska
Komunikacja Publiczna,
.................................................................

24 stycznia 2018 r.
- Komisji Spraw Gospodarczych opiniowanie projektów uchwał i
wniosków, Pobiedziska Komunikacja
Publiczna,
.................................................................

25 stycznia 2018 r.
- LIV sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.

WIEŚCI Z RADY
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zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2015-2019,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości
Jerzykowo, oznaczonej numerem działki
174/9, obręb Jerzykowo,
udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Poznańskiego na zadanie z
zakresu ochrony zdrowia,
uchwalenia kryteriów branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których
Gmina Pobiedziska jest organem
prowadzącym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,

www.pobiedziska.pl

uchwalenia kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pobiedziska
oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów,
ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, specjalności i form, na które
dofinansowanie jest przyznawane w
2018 roku,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów rolnych Gminy
Pobiedziska -część III,
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ul.
Dworcową, K. Odnowiciela i Tysiąclecia w

ROLNICTWO

Zmiany w dopłatach
bezpośrednich w 2018 roku
- informacja dla małych
gospodarstw
Według zapowiedzi ARiMR podstawową
formą składania w 2018 roku wniosku o
przyznanie płatności bezpośrednich oraz
płatności obszarowych z PROW będzie
forma elektroniczna za pośrednictwem
formularza geoprzestrzennego
udostępnionego na stronie internetowej
ARiMR. O szczegółach tego rozwiązania
będziemy informować Państwa w
późniejszym terminie.
Wyłączeni z tego obowiązku będą rolnicy,
którzy w 2017 roku zadeklarowali we
wniosku o przyznanie płatności
obszarowych poniżej 10 ha gruntów
ornych i ubiegali się o co najmniej jedną z
płatności:
jednolitą płatność obszarową, płatność
za zazielenienie, płatność dodatkową,
płatność związaną do powierzchni
uprawy chmielu, płatność do owiec,
płatność do kóz, płatność niezwiązaną do
tytoniu,
płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (płatność ONW) (PROW
2014-2020),
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013),
premię pielęgnacyjną i premię
zalesieniową (PROW 2014-2020).
Rolnicy ci będą mogli złożyć specjalne
oświadczenie, w którym potwierdzą brak
zmian w stosunku do roku ubiegłego.
Jednocześnie wykluczeni z tej możliwości
zostali rolnicy, którzy ubiegali się o
następujące płatności:
dla młodych rolników, do powierzchni
upraw roślin strączkowych na ziarno, do
upraw roślin pastewnych, do powierzchni
uprawy buraków cukrowych, do
powierzchni uprawy ziemniaków

skrobiowych, do powierzchni uprawy
truskawek, do powierzchni uprawy
pomidorów, do powierzchni uprawy lnu,
do powierzchni uprawy konopi
włóknistych, do bydła, płatności do krów,
rolno-środowiskowo-klimatyczne
(PROW 2014-2020),
ekologiczne (PROW 2014-2020),
rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013).
Złożenie oświadczenia jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku o
takie same płatności jak w roku 2017 r.
Oświadczenia będzie można składać w
biurach powiatowych ARiMR w terminie
od 15 lutego do 14 marca 2018 r.
Formularze oświadczenia zostaną
udostępnione na stronie internetowej
ARiMR, w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych Agencji.
W przypadku stwierdzenia błędu będzie
można złożyć zmianę do wniosku,
podobnie jak w przypadku składania
pełnego wniosku, w terminie do 31 maja.
Rolnicy, którzy chcieliby złożyć
oświadczenie powinni sprawdzić czy
znajdują się w grupie rolników
uprawnionej do składania wniosku o
płatności obszarowe w tej formie, a
następnie sprawdzić czy nie uległa
zmianie powierzchnia tzw.
maksymalnego kwalifikowanego
obszaru (PEG) dla działek ewidencyjnych
wchodzących w skład gospodarstwa.

Pobiedziskach,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie węzła
przesiadkowego w Kocanowie, gmina
Pobiedziska w ramach Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dz.nr ewid.18/29
ark.30 w Pobiedziskach,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego między jeziorami w
Pobiedziskach,
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych
niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez inne niż jednostka
samorządu terytorialnego organy oraz
trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania wykorzystania
udzielonej dotacji.
Interpelacji nie złożono.

Nowa siedziba WODR
Informujemy, iż biuro
Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego znajduje się
pod adresem: Spółdzielnia
Rolniczo-Handlowa ROLNIK przy
ul. K.Odnowiciela 16, 62-010
Pobiedziska (I piętro). Doradca Pan
Jarosław Cieśla (tel. 606 837 568,
jaroslaw.ciesla@wodr.poznan.pl)
na terenie gminy Pobiedziska
przyjmuje w pon. 8.30-16.30, wt., śr.
i pt. 7.30-15.30.

***
Spotkanie informacyjne
Zapraszamy rolników w dniu
12.03.2018 r. o godz. 10.00 do
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Kostrzynie Wlkp. przy ul.
Poznańskiej 33, na konferencję pt.
"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"
z udziałem przedstawicieli WODR,
ARiMR, KOWR, KRUS, PIORiN,
Państwowej Straży Pożarnej, PIW,
organizowane pod honorowym
patronatem Wojewody
Wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmanna.

***

Szkolenie dotyczące dopłat
W imieniu WODR zapraszamy
rolników, którzy nie złożyli
oświadczenia zamiast wniosku oraz
posiadających gospodarstwa rolne
o powierzchni powyżej 10 ha
gruntów ornych, na szkolenie w
dniu 20.03.2018 r. o godz. 10.00 w
sali sesyjnej w UMiG w
Pobiedziskach, dotyczące dopłat
bezpośrednich (m. in. e-wniosku).

Jarosław Cieśla,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
ŚRODOWISKO

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
tel. 61 8977 104, 618977 135
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postojów Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (MPSZOK) w 2018 roku
Data

19 maj 2018r.
18 sierpień 2018r.
17 listopad 2018r.

24 luty 2018r.
26 maj 2018r.
25 sierpień 2018r.
24 listopad 2018r.
3 marzec 2018r.
2 czerwiec 2018r.
1 wrzesień 2018r.
1 grudzień 2018r.

Godzina
07:00-07:30
07:45 -08:15
08:30 -09:00
09:15 -09:45
10:00-10:30
11.30-12.00
12:15-12:45

Miejscowość
Kocanowo
Główna
Węglewo
Latalice
Podarzewo
Łagiewniki
Pomarzanowice

Lokalizacja
przy blokach
przy świetlicy
przy świetlicy
przy sklepie
przy starym sklepie
przy świetlicy
przy blokach nr 21,22
(przy pojemnikach na odpady)
ul. Kiszkowska, na parkingu przy stadionie
13:00-13:30 Pobiedziska
07:00-07:30 Borowo Młyn
przy pierwszym sklepie przed mostem
07:45-08:15 Pobiedziska Letnisko ul. Wierzbowa/ul. Kręta przy kościele
09:15-09:45 Pobiedziska
ul. Czerniejewska, na targowisku
10:00-10:30 Borówko
przy wjeździe na składowisko odpadów
11:00-11:30 Gołuń
przy świetlicy
11.45-12.15 Wagowo
przy sklepie
07:00-07:30 Kowalskie
przy sklepie
07:45-08:15 Kołata
przy świetlicy
09:15-09:45 Jerzykowo

ul.Spokojna 3, za Placem Piastowskim,
przy Zespole Szkół

2018r.
2018r.
2018r.
2018r.

07:00-07:30
07:45-08:15
08:30-09:00
10:00-10:30
10:45 -11:15

Tuczno
Stęszewko
Bednary
Wronczyn
Złotniczki

naprzeciw sklepu, przy zjeździe na Kołatkę
przy świetlicy
przy placu zabaw
naprzeciwko kościoła
przy świetlicy

17 marzec 2018r.
16 czerwiec 2018r.
15 wrzesień 2018r.
15 grudzień 2018r.

07:00-07:30
07:45-08:15
08:30-09:00
09:15-09:45
10:45 -11:15
11:30 -12:00

Kociałkowa Górka
Promno
Góra
Jankowo
Biskupice
Biskupice

przy blokach
przy Rolniczej Spółdzielni Promno
przy świetlicy
przy świetlicy
przy bibliotece
ul. Główna, przy firmie SPEC-TRANS

10 marzec
9 czerwiec
8 wrzesień
8 grudzień

Do MPSZOK odpady bezpłatnie
dostarczać mogą mieszkańcy z terenu
Związku Międzygminnego "GOAP".
Do MPSZOK można oddać:
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
baterie i akumulatory,
przeterminowane leki,
farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze,
żywice, detergenty, detergenty
zawierające substancje niebezpieczne,
odczynniki fotograficzne, środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, urządzenia
zawierające freony.
Do MPSZOK nie oddajemy:
materiałów zawierających azbest,
odpadów w ilościach wskazujących na
pochodzenie z działalności

gospodarczej - odpady w beczkach,
workach, skrzynkach np. zawierające
kilkanaście butelek tego samego
odpadu - pojemność ponad 20 litrów na
opakowanie jednostkowe,
odpadów nieoznaczonych bez
możliwości wiarygodnej identyfikacji
(brak etykiet),
odpadów, których odebranie może
naruszać przepisy ADR
(międzynarodowa umowa dotycząca
drogowego przewozu towarów i
ładunków niebezpiecznych),
odpadów w opakowaniach cieknących
oraz spoza listy odpadów wymienionych
w informacji o zbiórce,
wszystkich odpadów wskazujących na
źródło pochodzenia inne niż z
gospodarstwa domowego np.:
chemikalia nietypowe dla prac
domowych (kwasy, zasady, sole
chemiczne, odczynniki chemiczne z
wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy

fotograficznych),
odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych, opon, odpadów
ulegających biodegradacji, odpadów
komunalnych zmieszanych, papieru,
szkła i tworzyw sztucznych.
Pamiętać należy o tym, że:
Odpady wymagające opakowania
powinny znajdować się w szczelnych tzn.
niecieknących i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili
przekazania.
Pracownik Zakładu Komunalnego w
Pobiedziskach Sp. z o.o. ma prawo
odmówić przyjęcia odpadu, jeśli
dostarczony odpad przez mieszkańca
nie byłby odpadem objętym odbiorem w
ramach działania MPSZOK.
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Pobiedziskach
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 2 stycznia 2018 roku na składowisku odpadów w
Borówku działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK otwarty jest we wtorki i środy w
godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.
Z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
(nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK
przyjmowane są bezpłatnie
następujące rodzaje odpadów:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt pochodzący z
gospodarstw domowych, odpady
problemowe z zastrzeżeniem, że limit
roczny opon stanowiących odpady
problemowe wynosi 4 opony na rok,
odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, inne
odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych
(przeterminowane leki, chemikalia,
termometry rtęciowe), odzież i tekstylia.
Z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy
(nieruchomości niezamieszkałe) w
PSZOK przyjmowane są bezpłatnie
następujące rodzaje odpadów:
papier i tektura (w tym opakowania),
tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
metale (w tym opakowania), opakowania
wielomateriałowe, opakowania ze szkła
bezbarwnego, opakowania ze szkła
kolorowego, odpady ulegające
biodegradacji.

W PSZOK nie są przyjmowane
następujące rodzaje odpadów:
zmieszane odpady komunalne, odpady
zawierające azbest, części samochodowe
(np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy
karoserii), opony z pojazdów ciężarowych
i maszyn rolniczych, sprzęt budowlany,
zmieszane odpady budowlane,
urządzenia przemysłowe, odpady
poprodukcyjne, odpady w nieszczelnych
opakowaniach (dotyczy odpadów
wymagających opakowań), odpady
nieoznaczone, bez możliwości ich
identyfikacji (bez etykiet).
Odpady komunalne należy dostarczyć
do PSZOK posegregowane i
niezanieczyszczone innymi odpadami.
Odpady powinny być przekazywane
luzem oraz umieszczane w
dedykowanych (opisanych) do danego
rodzaju odpadu pojemnikach/
kontenerach. Odpady niebezpieczne
należy przekazać pracownikowi obsługi
PSZOK, który samodzielnie umieści je w
odpowiednich pojemnikach. Odpady
ulegające biodegradacji należy
wysypywać z worków do właściwego,
oznakowanego kontenera. Odpady
ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i
krzewów powinny być rozdrobnione.
Odpady wymagające opakowania winny

Budowa sieci światłowodowej
Blisko 500 milionów złotych zainwestuje INEA w rozwój sieci
światłowodowych w Wielkopolsce w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC2). Wybudowane zostanie przynajmniej 160 tys.
przyłączy światłowodowych i doprowadzony szybki internet do 619
placówek edukacyjnych. Projekty realizowane w Wielkopolsce w
ramach POPC2 to ostatnie takie projekty współfinansujące budowę
nowoczesnych sieci światłowodowych na terenach podmiejskich i
wiejskich.
W Gminie Pobiedziska w ramach projektu POPC2 długość
nowobudowanej sieci to ca 102,85 km, a łączna liczba podłączeń (ilość
gospodarstw domowych) do których zostanie doprowadzony światłowód
to 1.936 szt. Miejscowości objęte projektem zgodnie z informacją od
firmy INEA z dnia 24 stycznia 2018r. to m.in. Główna, Główienka,
Węglewo, Kołata, Kowalskie, Tuczno, Stęszewko, Wronczyn, Kapalica,
Kociałkowa Górka, Gołuń. Obecnie trwają prace związane z budową
światłowodu m.in. w m. Pobiedziska-Letnisko. W ramach projektu został
doprowadzony światłowód do placówek edukacyjnych na terenie Gminy
Pobiedziska m.in. do Szkoły Podstawowej w Jerzykowie, Zespołu Szkoła
Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach oraz
na etapie realizacji do Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach Letnisku. Dzięki prowadzonej inwestycji szkoły zyskają
dostęp do multimedialnych narzędzi i treści edukacyjnych. Będą też
mogły wprowadzać nowe formy kształcenia.
Mieszkańcy Gminy Pobiedziska zainteresowani projektem POPC2 mogą
kontaktować się z koordynatorem, Panem Michałem Szymańskim,
tel. +48 780 225 982.

znajdować się w szczelnych
(niecieknących, nieuszkodzonych)
pojemnikach oraz być opatrzone
informacją (etykietą) umożliwiającą
identyfikację odpadu. Meble i inne
odpady wielkogabarytowe dostarczone
do PSZOK winny być opróżnione z
zawartości oraz nie mogą zawierać innych
odpadów.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy
dostarczyć selektywnie z podziałem na:
odpady z betonu i gruzu betonowego
(niezanieczyszczone), odpady z gruzu
ceglanego (niezanieczyszczone), odpady
ceramiczne i elementy wyposażenia
(sanitarne, armatura itp.), odpady ze
szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.).
Opony dostarczane do PSZOK mogą
pochodzić wyłącznie z rowerów,
motorowerów, wózków, motocykli oraz
pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej. Jednorazowo
można oddać maksymalnie 4 opony z
jednej nieruchomości.
Odpady w postaci zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego muszą
być przekazywane kompletne (w całości).

Powiat Poznański
będzie udzielał
dotacji na wymianę
starych pieców
węglowych
W dniu 22 listopada 2017 r. na sesji Rady
Powiatu w Poznaniu przyjęta została
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.
Wnioski należy składać w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu. Termin
składania wniosków o udzielenie
dotacji: od 14.02.2018r. do 07.03.2018 r.
Pozostałe informacje (m.in.zasady i tryb
udzielania dotacji oraz formularz
wniosku) są dostępne na stronie
internetowej UMiG w Pobiedziska:
www.pobiedziska.pl w zakładce: ochrona
środowiska/aktualności i komunikaty.
Informacji w przedmiotowej sprawie
udzielają pracownicy Starostwa
Powiatowego w Poznaniu:Agnieszka
Cięszczyk-tel. 61 2269-211 oraz
Agnieszka Karwacka - tel. 61 8410-545.
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OFERTY PRACY

Forex Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Pobiedziskach,
poszukuje osoby
na stanowisko pracy:
Mechanik Maszyn
i Urządzeń
Przemysłowych - Leśnych
Miejsce pracy: Pobiedziska
Zatrudniona osoba odpowiedzialna
będzie głównie za samodzielne
diagnozowanie usterek
oraz
wykonywanie przeglądów i napraw
sprzętu.
Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenie zawodowe lub średnie
kierunkowe,
podstawowa wiedza w zakresie
hydrauliki, pneumatyki i mechaniki
oraz zastosowania materiałów
eksploatacyjnych,
umiejętność
prowadzenia
dokumentacji wykonywanych
czynności,
znajomości języka angielskiego w
stopniu podstawowym,
obsługa pakietu MS Office,
dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
prawo jazdy kat. B poparte praktyką
w prowadzeniu samochodu.
Oferujemy:
umowę o pracę,
atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
pracę stacjonarną oraz w terenie,
Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie aplikacji na adres:
biuro@forexpoznan.pl.
Kontakt: 539 941 311 lub

ZATRUDNIĘ MECHANIKA
do serwisu samochodowego
AUTO-WYDECH
w Janikowie/ k. Poznania
Kontakt:
618780-008, 601148450

-----------------------------------------------------Firma TIP-TOPOL Sp. z o. o.
poszukuje kandydatów na
stanowisko:
Doradca serwisowy
Miejsce pracy : Pobiedziska
Dział : Dział Serwisu
Zadania:
opieka nad Klientem serwisu maszyn
i urządzeń (m.in. przyjmowanie
zleceń, uzgodnienie terminów,
określenie zakresu prac,
informowanie Klienta o przebiegu
prac, przygotowywanie
dokumentacji technicznej,
rozliczenie z Klientem, budowanie
relacji z Klientami itd.);
rozpatrywanie reklamacji (również z
rynków zagranicznych);
współpraca z działami technicznymi
dostawców;
nadzorowanie i kontrolowanie
jakości oraz terminowości
wykonywanych napraw.
Więcej informacji
na
w w w . t i p t o p o l . p l
i
www.facebook.com/tiptopol
Oferty zawierające CV można :
składać osobiście-Dział Kadr,
Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33.
(prosimy podać nazwę stanowiska),
przesyłać e-mailem na adres:
kadryiplace@tiptopol.pl (prosimy
podać nazwę stanowiska).

OGŁOSZENIA
Szanowni i Drodzy
Przedsiębiorcy
informujemy, że kończą się
prace nad wydaniem
Katalogu Firm.
Dla tych którzy zajęci byli na
przełomie roku zamykaniem spraw
firmowych i nie dotarły do nich
wiadomości o Katalogu,
przekazujemy najważniejsze
informacje związane z jego edycją :
1. Katalog wydawany jest nie częściej
jak co cztery lata,
2.Poświęcony jest prezentacji firm
pobiedziskich,
3. Nakład 6000 szt. - dotrzemy do
każdego domostwa,
4."Słowo pisane" jest dla wielu osób
nadal cenną formą informacji,
5.Koszt ogłoszeń/reklam
dostosujemy do Waszych potrzeb i
możliwości,
6.Uczestnicząc w tym
przedsięwzięciu wspieracie
aktywność i działalność
reprezentanta miejscowego
biznesu.
Zapraszamy do kontaktu z
wybranymi punktami - MAX BUD,
WELTOM BIS, LANGER
Consulting, Sklep papierniczy
Wodzińscy. Nasz adres e-mail:
spwp.pobiedziska@gmail.com
Życzymy Wam wszelakiej
pomyślności w Nowym Roku.
Zarząd Pobiedziskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców
PROGRES

------------------------------------------------------

NABÓR ZIMOWY!
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LIDER W POBIEDZISKACH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA POLICEALNA
technik administracji
technik BHP
technik turystyki wiejskiej
(DAJE KWALIFIKACJE ROLNICZE)

KURSY
opiekunka dziecięca
asystent rodziny
kwalifikacyjny pedagogiczny
Rolnik (R.3 i R.16)
Pszczelarz (R.4 i R.17)
Składanie dokumentów w sekretariacie
budynku gimnazjum w Pobiedziskach,
ul. Kostrzyńska 23
dokładna informacja - telefonicznie
tel. 61 8 177 142, 61 8 149 399,
biuro@cds-lider.com.pl
www.cds-lider.com.pl

Ważne informacje
dla przedsiębiorców
JPK_VAT
i Profil Zaufany (eGo)
Przedsiębiorcom przypomina się o
obowiązku prowadzenia
elektronicznej ewidencji VAT.
Do 26 lutego 2018 r., po raz pierwszy,
powinni wysłać do Ministerstwa
Finansów Jednolity Plik Kontrolny
(JPK_VAT).
Do prawidłowego złożenia i wysłania
Jednolitego Pliku Kontrolnego
potrzebny jest Profil Zaufany. Bez
niego przedsiębiorcy mogą mieć
problem z wywiązaniem się z tego
obowiązku.
Więcej informacji na temat JPK_VAT
znajduje się na stronie
www.finanse.mf.gov.pl oraz
www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu
Zaufanego, w tym instrukcja jak go
założyć:
w w w . p z . g o v . p l o r a z
www.biznes.gov.pl i na
www.pobiedziska.pl/kategoria/
komunikaty i ogłoszenia.

------------------------------------------------------

Odczyty
wodomierzy
W związku z podłączeniami do
systemu kanalizacji sanitarnej
Związku Międzygminnego "Puszcza
Zielonka" obsługiwanego przez
Aquanet, Zakład Komunalny w
Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, iż
odczyty stanu wodomierza
przekazywane są co dwa miesiące zgodnie z odczytem dokonywanym
przez inkasenta.
W przypadku gdy inkasent nikogo
nie zastanie, prosimy o podanie
stanu wodomierza w terminie 5-ciu
dni od pozostawionej informacji o
niezastaniu. W razie nie podania
stanu licznika do Zakładu
Komunalnego we wskazanym
terminie, zostanie on przekazany do
Aquanetu przy kolejnych odczytach,
tj. dwa miesiące później.
Informację o stanie wodomierza
można również zgłaszać osobiście do
Aquanetu:
- przez Elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta pod adresem:
ebok.aquanet.pl,
- wysyłając e-mail na adres:
klient@aquanet.pl,
- dzwoniąc pod numer telefonów:
61 8359 100 lub 61 8359 020.
Informacja nie dotyczy
mieszkańców
podłączonych do
sieci sanitarnej
kanalizacji
gminnej,
rozliczanej przez
Zakład
Komunalny!
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Nieodpłatna pomoc prawna
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat
Poznański realizuje zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej polegające
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Osoby uprawnione wymienione w ww.
ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy

Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul.Kaczyńska 26
62-010 Pobiedziska

prawnej świadczonej przez profesjonalnych
prawników wyznaczonych przez samorządy
prawnicze i organizacje pozarządowe. W
2018 roku na terenie powiatu poznańskiego
funkcjonuje 15 punktów, w których
nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest
osobom uprawnionym przez 5 dni w
tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie
zgodnie z określonym harmonogramem.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
w godz.
11:00-15:00

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
w zakresie: prawa pracy, przygotowania do
rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw
administracyjnych, ubezpieczenia
społecznego, spraw rodzinnych, prawa
podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem

Organizacja
Pozarządowa
Fundacja Honesta Vita
ul.P.Włodkowica 10/12
50-072 Wrocław
Pomocy udzielają
radcowie prawni i adwokaci.
działalności gospodarczej. Z pomocy
prawnika można skorzystać bez
konieczności wcześniejszego umówienia
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z
zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z
wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000
Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum” w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków Nadrożno
tel. 515 062 829

To nic nie kosztuje, a jak pomaga. Każda kwota to dobro.
Wesprzyj potrzebujących z gminy Pobiedziska.

Do otrzymywania 1% podatku dochodowego są uprawnione organizacje posiadające
status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku
dochodowego dla organizacji działających na terenie gminy Pobiedziska.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE
W GMINIE POBIEDZISKA:

Jako cel szczegółowy wpisz nazwę i adres wybranej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu naszej gminy:
OSP Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 18, 62-010 Pobiedziska
OSP Biskupice, ul. Główna 39, 62-007 Biskupice
OSP Węglewo, 62-010 Pobiedziska
OSP Kociałkowa Górka, 62-010 Pobiedziska

CENTRUM MEDYCZNE JERZYKOWO ZAPRASZA NA

BEZPŁATNE BADANIE PROSTATY
CZWARTEK 22.03.2018. OD 15:30
ZAPISY OD 12.02.2018. pod numerem 532 073 471

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: 6500 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji w Pobiedziskach
tel. 61 84 13 040
kom. 784-112-067
Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska miasto do trasy K5
sierż. Tomasz Szulc
tel. 519 064 539
(tomasz.szulc@po.policja.gov.pl)
Dzielnicowy - Rejon nr 2
Pobiedziska-Letnisko oraz północna
część m.Pobiedziska od trasy K-5 tj:
ul.Goślińska, Kiszkowska, Główna
i przyległe
sierż. Tomasz Kłys
tel. 786 936 068
(tomasz.klys@po.policja.gov.pl)
Dzielnicowy - Rejon nr 3
miejscowości na północ od trasy K-5:
Jerzykowo, Barcinek, Bugaj, Tuczno,
Stęszewko, Bednary, Wronczyn, Krześlice,
Główna, Główienka, Borowo Młyn,
Gorzkie Pole,Kołata, Kołatka, Złotniczki,
Nadrożno, Jerzyn,
Wronczynek, Pruszewiec,Pomarzanowice
mł. asp. Piotr Pawlak.
tel. 786 936 069
(piotr.pawlak@po.policja.gov.pl)
Dzielnicowy - Rejon nr 4
miejscowości na południe od trasy K-5:
Biskupice, Jankowo, Góra, Promno,
Wagowo, Gołuń, Kociałkowa Górka,
Polska Wieś, Uzarzewo Huby,Wójtostwo,
Kocanowo, Zbierkowo, Nowa Górka,
Stara Górka, Promno Stacja, Borówko,
Bociniec, Czachurki
mł. asp. Wiesław Wrona
tel. 519 064 540
(wieslaw.wrona@po.policja.gov.pl)
Wypadki uliczne, zawały serca
i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta
-całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
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WYDARZENIA

Szlachetna
Paczka
Supermamy, superdzieci, urzędniczka,
zwariowane małżeństwo i szwagier,
nauczycielka, przyjaciółki od
przedszkola, wegetarianka. Co może
połączyć tak wybuchową mieszankę?
Tylko jedno! Szlachetna Paczka w
Pobiedziskach! Szlachetna Paczka, to
ogólnopolski projekt pomocy
rodzinom, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, realizowany przez
Stowarzyszenie „Wiosna”.
Od września nad jego przebiegiem
czuwało 15 wolontariuszy oraz lider
rejonu. Praca nad projektem rozpoczęła
się od pozyskiwania historii rodzin,
będących w potrzebie z powodu
bezrobocia, nieszczęścia lub choroby.
Następnie, każdemu wolontariuszowi
zostały przypisane trzy rodziny, z którymi
spotkał się dwukrotnie, by dokładnie
poznać jej historię , a także niezbędne
potrzeby. Po spotkaniach, każdy z
wolontariuszy był odpowiedzialny za
sporządzenie opisu rodziny, który
następnie trafił na stronę internetową
Szlachetnej Paczki. Tam, z bazy rodzin,
każdy darczyńca mógł zapoznać się z
historiami rodzin z całej Polski, i wybrać
właśnie tą, której chciałby pomóc.
Wolontariusze, rozpoczynając swoją

przygodę, poznając historię i potrzeby
rodzin, byli pełni obaw, czy uda im się
prawdziwie pomóc. Czy potrzeby nie są
zbyt duże, czy znajdą darczyńców, czy
nikogo nie zawiodą? Z każdym kolejnym
dniem wiara w to, że się uda, również
rosła. Z każdą kolejną wybraną w
systemie rodziną, po każdym odebranym
od darczyńców telefonie, po każdym
spotkaniu zespołu, byli coraz bardziej
pewni, że w Pobiedziskach, 9 grudnia
zdarzy się cud… Lista tych cudów, nie ma
końca! Pralka, lodówka, wanna, piec,
rower, szafa, węgiel, biurko, komplet
mebli kuchennych, kurs na prawo jazdy,
lek ratujący życie. Te wszystkie prezenty
w dniu finału, dotarły do pobiedziskiego

magazynu św. Mikołaja, a stamtąd prosto
do rodzin! W Pobiedziskach, dzięki
wspaniałym darczyńcom, podczas
pierwszej edycji programu, pomoc
otrzymało 41 wyjątkowych rodzin z
terenu całej gminy. Elfy świętego
Mikołaja, z ogromnym zaangażowaniem,
pracowały w składzie: Beata Bugajska
(liderka), Olga Bugajska, Agnieszka
Dziekańska, Andromeda Flisiak, Wiktoria
Florczyńska, Julia Grabarkiewicz, Arleta
Jankowska, Eliza Kamyszek, Sara Kęsicka,
Natalia Kornobis, Daria Krakowska,
Ewelina Kujawa, Dawid Kujawa, Adrian
Kujawa, Lidia Rochowiak, Łukasz
Rozmiarek.
Tekst: Sara Kęsicka
Foto: Tomasz Chmielewski

Seniorzy na świątecznym spotkaniu
Seniorzy z gminy Pobiedziska zostali
zaproszeni w sobotę 16 grudnia 2017 r.
na uroczyste spotkanie świąteczne
zorganizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, Stowarzyszenie "Patent"
oraz Szkołę Podstawową im.
Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach.
W Auli im. Jana Pawła II kolędy i pastorałki
dla seniorów wykonał Chór Melodia pod
dyrekcją Stanisława Horbika. Po części
artystycznej seniorzy przy opłatkach
składali sobie życzenia. Na koniec
wszyscy usiedli do wspólnego
poczęstunku. Miłym akcentem było
wręczenie paczek świątecznych, których
zawartość pochodziła ze zbiórki w szkole
oraz III Mikołajkowego Charytatywnego
Turnieju Piłki Siatkowej.

Rozśpiewane Letnisko
W ostatnie dwie niedziele, w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pobiedziskach Letnisku odbyły
się wyjątkowe koncerty. 28 stycznia na zaproszenie Przewodniczącej Rady Osiedla Aleksandry Mazurek przyjechał do
Letniska poznański chór kameralny Motet et Madrigale.
Podczas mszy św. zgromadzeni wierni
osób z Poznania i okolic) zapisze się w a k u s t y c z n e k o ś c i o ł a s k ł o n i ł y
mogli wysłuchać pięknej oprawy
pamięci wyjątkowo, można wręcz rzec organizatora do realizacji koncertu w
muzycznej celebrowanego nabożeństwa
mistyczne wydarzenie. Tego dnia po mszy kościele na Letnisku. Na zakończenie
w wykonaniu zaproszonych muzyków. Po
wieczornej wypełniony po brzegi kościół Aleksandra Mazurek zaprosiła wszystkich
mszy rozpoczął się koncert, na którym
parafialny rozbrzmiał muzyką cerkiewną słuchaczy na kolejne wydarzenie
usłyszeliśmy w (przeważającej części)
w wykonaniu męskiego zespołu muzyczne, recital fortepianowy
polskie kolędy i pastorałki. Chór pod
wokalnego, „Partes”. Koncert ten Katarzyny Kluczyńskiej, który odbędzie
dyrekcją Sławomira Kamińskiego
realizowany był w ramach „Koncertów się 24 marca o godz. 19.00 w Szkole w
zaprezentował najwyższy profesjonalizm
Jerzykowskich”, które każdego miesiąca Jerzykowie.
opr. na podst. mat.
i zawodowstwo. Niedziela 4 lutego br. u
odbywają się w auli Szkoły Podstawowej
Aleksandry Mazurek
wielu mieszkańców naszej gminy i nie
w Jerzykowie. Tym razem charakter
tylko ( na koncert przyjechała spora grupa
muzyki oraz doskonałe warunki
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Świetna zabawa, charytatywny cel!
Sołectwo Borowo Młyn zorganizowało zabawę karnawałową, podczas której odbyła się licytacja. Goście wspaniale się bawili, a przy
okazji pomogli w zgromadzeniu środków pieniężnych dla Kasi Paterczyk. Zebraliśmy 2008 zł. Wspomogły nas firmy i osoby
prywatne: Handel Artykułami Przemysłowymi A.Andrzejewska, Kwiaciarnia Baccara M.Trzaskawka, Firma handlowa D.Wodzińska,
Usługi Kosmetyczne R.Ciesielska, Hotel Restauracja Bachus F.Zywert, Dyrektor lek. med. K.Olbromski Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Kiosk Ela E.Żuchowska, Salon Kosmetyczno -Fryzjerski Studio A.Promińska, I.Matysiak,
R.Białek, A.Szczygielski, R.Łucka, A.Grenda, M.Krupska, K.Pańczak, N.Łakomy, M.Kosmaczewska, M.Pańczak, W.Widelicki, J.Cegłowski,
D.Siebert, A.Tokarz, W.Stokowska, I.Kulińska, K.Przybysz, B.Kistowski, Z.Woźniak, D.Moliński.
Serdecznie dziękuję za ofiarowane przedmioty i zaangażowanie!
Sołtys B. Widelicka

LETNISKO

Zespół Szkół im.Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
Pobiedziska, ul.Gajowa 22
tel. 61 8153 445
www.letnisko.superszkolna.pl

Minęła studniówka i matura coraz bliżej
Studniówka, to dla większości licealistów, pierwszy tak elegancki bal, podczas którego można zaprezentować się w
wieczorowych kreacjach, zatańczyć poloneza, poczuć się naprawdę wyjątkowo.
Dnia 26 stycznia 2018r. w restauracji
"Trzy smaki" w Pobiedziskach odbył się
tradycyjny Bal Studniówkowy klasy III
Liceum Ogólnokształcącego Zespołu
Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach Letnisku. Po oficjalnym
powitaniu przez uczniów wszystkich
przybyłych gości, uroczystego otwarcia
dokonał pan dyrektor Paweł Goźdź. Jak
co roku dziewczęta i chłopcy, w takt
muzyki Wojciecha Kilara, zatańczyli
poloneza, którego poprowadził pan

dyrektor z przewodniczącą klasy Natalią
Pikińską. Młodzież prezentowała się
bardzo dostojnie i uroczyście,
dziewczęta ubrały piękne suknie, a
chłopcy eleganckie garnitury. Były
podziękowania i kwiaty dla nauczycieli, a
od wychowawczyni uczniowie otrzymali
na szczęście zielone koniczynki. Po
smacznej kolacji rozpoczęła się wspaniała
zabawa. Nie zabrakło czerwonych
podwiązek i pamiątkowych zdjęć. W
części artystycznej młodzież

przygotowała prezentacje - wspomnienia
z trzech lat pobytu w szkole. Wszyscy
bawili się świetnie do późnych godzin
nocnych. Wieczór był uroczysty i radosny,
a teraz cóż -pozostały nam wspomnienia,
zdjęcia i 100 dni do egzaminu
maturalnego.
Życzę wszystkim zdającym za 100 dni
powodzenia i mam nadzieję, że egzaminy
maturalne będą zdane w 100 %.
Wychowawca Klasy
Elzbieta Brussy

20 Jubileuszowy Finał Sztabu WOŚP
Kolejny 26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy to również
20. JUBILEUSZOWY FINAŁ SZTABU,
zorganizowany przez wolontariuszy z
Zespołu Szkół w Pobiedziskach
Letnisku - uczniów i absolwentów
naszej szkoły. Razem z Orkiestrą WOŚP
po raz pierwszy zagraliśmy 20 lat temu,
na początku działalności szkoły, kiedy

zaczynaliśmy budować swoją historię.
Naszą piękną tradycją stał się udział w
kolejnych Finałach WOŚP i innych akcjach
charytatywnych, zawsze przy ogromnym
wsparciu dyrekcji szkoły. Jedenaście
wspaniałych, barwnych finałów odbyło się
w naszej szkole z udziałem społeczności
szkolnej: młodzieży, dzieci, rodziców i
nauczycieli. Dziewięć lat gramy wspólnie z

Pobiedziskim Ośrodkiem Kultury.
W tegorocznym Finale dzięki ofiarności i
zaangażowaniu młodych 36
wolontariuszy z naszego sztabu oraz
licytacjom, które towarzyszyły koncertom
i występom, podczas imprezy
zorganizowanej przez POK, udało nam się
wspólnie uzbierać rekordową kwotę
43 620 zł. Pieniądze zostały wpłacone na
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konto Fundacji, na szczytny cel "dla
wyrównywania szans w leczeniu
noworodków", po uprzednim
profesjonalnym przeliczeniu przez
pracowników Pobiedzisko - Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach,
który współpracuje z nami od 16 lat.
W dniu Finału 14 stycznia 2018
wolontariusze po spotkaniu z
policjantami i przeszkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa, kwestowali od
wczesnych godzin rannych i to oni
pozyskali znaczące środki. Niemal
wszystkie pieniądze zostały zebrane w
naszej gminie, najwięcej w Pobiedziskach,
gdzie pięciu wolontariuszy zebrało ponad
2 tys. złotych, następnych pięciu miało
ponad tysiąc złotych w swoich puszkach, a
pozostali równie dużo. W tym roku mamy
rekordzistkę wszystkich finałów - Monikę
Polus, absolwentkę naszego liceum, która
zebrała 3069 zł, kwestując z niezwykłą
wytrwałością cały dzień. Kilku
wolontariuszy kwestowało również w
Poznaniu i Swarzędzu. Nieodłącznym
atrybutem wolontariuszy były puszki,
które w trakcie kwestowania stawały się
coraz cięższe.
Każdy z wolontariuszy był rozliczany
indywidualnie. Wszystkie puszki
przeliczali nauczyciele, przy
wolontariuszach, aby na bieżąco podać im
informację o zebranej sumie. Kwoty, jakie
zebrali zostały zapisane w rozliczeniach,
które były jednocześnie podziękowaniem
dla wolontariuszy za cały dzień zbiórki. Po
rozliczeniu każdego wolontariusza,
nauczyciele dokonali segregacji i
przeliczania bilonu i banknotów wg
nominałów. To ogromna i wyczerpująca
praca. Nad przeliczaniem pieniędzy w
Sztabie czuwała powołana przez WOŚP
komisja, która sporządziła protokół i
niezwłocznie przekazała pieniądze
pracownikom banku. Nad całą procedurą
czuwała Szefowa Sztabu, pani Basia
Urban, która ze starannością, począwszy
od zgłoszenia wolontariuszy, a
skończywszy na otrzymaniu informacji o
prawidłowości rozliczenia, czuwała nad
transparentnością działań naszego
Sztabu.
O godzinie 16.00, tuż po uroczystym
rozpoczęciu 26. Finału w Ośrodku Kultury,
orkiestrowe granie rozpoczęły słodkie
występy przedszkolaków z "Wesołych
Skrzatów", następnie wystąpili młodzi
artyści ze Studia Piosenki oraz odbył się
pokaz Szkoły Tańca "Born to Dance". Dalej
wysłuchaliśmy przebojów w wykonaniu
Pobiedziskiej Orkiestry Dętej. Imprezę
zakończyliśmy ok. godz. 20.00 po
dynamicznym koncercie grupy "Krychu i
Buba”. W przerwach pomiędzy występami
odbyły się ekscytujące licytacje, podczas
których mieszkańcy Pobiedzisk wykazali
się wielką hojnością. Z licytacji
uzyskaliśmy ładną kwotę - 7312 złotych.
Imprezą towarzysząca 26 Finałowi WOŚP
był turniej sportowy naszych gminnych
służb mundurowych, gdzie również
zbierano pieniądze, a następnie kwotę
ponad 1700 zł przekazano do naszego
sztabu. Tego dnia mieszkańcy naszej
gminy wykazali się wielką hojnością i
solidarnie włączyli się w akcję, zwiększając
sumę wszystkich zebranych pieniędzy
przez nasz sztab w kolejnych dwudziestu
Finałach. Od 1999 roku zebraliśmy

www.pobiedziska.pl

ponad pół miliona złotych, dokładnie
506 422 ,23 zł !

jeszcze raz wszystkim, którzy byli z nami
przez te lata.

Serdecznie dziękujemy naszym dzielnym
wolontariuszom i ich rodzicom,
nauczycielom, absolwentom i
przyjaciołom szkoły za zaangażowanie w
kwestowaniu, liczeniu pieniędzy i udział w
kolejnych dwudziestu finałach WOŚP.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy na ulicach Pobiedzisk i w
okolicznych miejscowościach wrzucali
często znaczne sumy pieniędzy do puszek
wolontariuszy. Dziękujemy Pani Dyrektor
oraz pracownikom Ośrodka Kultury za
zorganizowanie i prowadzenie kolejnych
imprez. Dziękujemy wszystkim artystom
dużym i małym, dzieciom z przedszkola
ich nauczycielom i rodzicom za
uświetnienie części artystycznych.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy podarowali piękne rzeczy na
licytację. Dziękujemy za wspaniałą
zabawę w Ośrodku Kultury, a
uczestnikom za hojność podczas licytacji.
Dziękujemy pracownikom Pobiedzisko Goślińskiego Banku Spółdzielczego w
Pobiedziskach za pomoc w przeliczeniu
zebranych środków finansowych.
Dziękujemy policjantom za zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i
uczestnikom imprezy. Dziękujemy
Szefowej Sztabu za wyjątkowe serce i
zaangażowanie oraz Włodarzom Miasta i
Gminy Pobiedziska, którzy nas wspierali i
byli z nami przez 20 lat grania Orkiestry
WOŚP w Pobiedziskach. Dziękujmy

Cytując słowa Jurka Owsiaka już dzisiaj
zapraszamy wszystkich ludzi dobrego
serca do następnego finału.
"Pamiętajcie, gramy do końca świata i
jeden dzień dłużej i nie zapominajcie
nigdy dać z siebie choć troszeczkę,
kiedy inni potrzebują.”
Sztab WOŚP w Zespole Szkół
w Pobiedziskach Letnisku
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Święta
ze szkołą
na Letnisku
W grudniu 2017 r. w naszej szkole odbył
się Kiermasz Świąteczny. Tego dnia na
straganach można było kupić wykonane
przez dzieci bożonarodzeniowe kartki,
bombki, gwiazdy, choinki, stroiki. Nie
zabrakło również pachnących korzennie
pierników, placków i ciasteczek, a w
szkolnej kawiarence niejeden z nas
wypił kawę i pogawędził ze znajomymi.
Zrealizowany ponadto został finansowy
cel imprezy, zebraliśmy kwotę 9.022,63
zł. Pieniądze przeznaczone będą na
organizację szkolnego Dnia Dziecka.
W s z c z e g ó l n y m o k r e s i e
przedświątecznym, 14 grudnia w auli
szkoły na Letnisku przeżyliśmy też
premierowe przedstawienie
przygotowane przez grupę teatralną
"Anioły pani Czajki". Tym razem mali
aktorzy zaprezentowali inscenizację
słynnej "Opowieści wigilijnej". Mimo, iż
wszyscy znamy wymyśloną przez Charlesa
Dickensa historię zgorzkniałego

Scrooge'a, z ogromną przyjemnością
obejrzeliśmy jej adaptację w wykonaniu
uczniów klasy III. Premiera sztuki, która
zgromadziła niemałą publiczność, w
środowisku Letniska odbiła się szerokim
echem. Nieco później "Anioły" wystąpiły
jeszcze przed koleżankami i kolegami z
Jerzykowa, a także przed dziećmi z
przedszkola "Wesołe Skrzaty" z
Pobiedzisk. Wielkie brawa dla małych
artystów!
Z początkiem nowego roku nasza szkoła
podjęła piękną polską tradycję chodzenia
"po kolędzie". Uczniowie młodszych klas
przygotowali odpowiednie stroje,
gwiazdę oraz turonia i udali się z kolędą do
okolicznych mieszkańców, żeby złożyć
noworoczne życzenia. Jak każe obyczaj, na
przedzie orszaku szedł gospodarz z

gwiazdą, za nim trzej królowie, bociany z
aniołami i diabłami. Wędrując ulicami
Letniska, mijaliśmy ludzi, którzy na nas
spoglądali z zaciekawieniem,
zatrzymywali się i ciepło się uśmiechali.
Gospodarze w swoich domach witali nas
serdecznie, bo odwiedziny kolędników
uważane są przecież za dobrą wróżbę.
Chodząc od posesji do posesji,
śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy życzenia.
W zamian obdarowano nas workiem
cukierków i paroma złotymi na więcej
słodkości. Odwiedziliśmy też w domach
naszych szkolnych kolegów. Wizyta
kolędników sprawiła wszystkim mnóstwo
radości. "Za kolędę dziękujemy, zdrowia,
szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok!"
Halina Czajka

Współpraca Liceum Ogólnokształcącego
z Uczelniami Wyższymi
w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu pozwala stworzyć
atrakcyjną ofertę edukacyjną, wykorzystać infrastrukturę badawczą uczelni wyższych, a przede wszystkim rozwijać
zainteresowania i mocne strony naszych licealistów. Ponadto popularyzacja osiągnięć naukowych w obszarze przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych pomaga uczniom zrozumieć zjawiska i procesy występujące w przyrodzie, technice i w życiu
codziennym.
Inauguracja akcji "Od laika do
Przyrodnika" na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się 1
grudnia 2017r. Nasi maturzyści, pod
opieką p. Elżbiety Brussy, wzięli udział w
uroczystym rozpoczęciu,
zorganizowanym przez Koło Naukowe
Studentów Biotechnologii "Operon" oraz
władze uczelniane. Następnie prof. dr hab.
Jan Barciszewski wygłosił wykład na
temat: "Czy dobra dieta może być dobrym
lekarstwem", a mgr Paweł Śledziński
opowiedział o "Kannabinoidach w
medycynie". Podczas akcji nasi uczniowie
wezmą jeszcze udział w warsztatach,
umożliwiających poznanie podstawowych
zagadnień z zakresu biochemii, fizjologii
zwierząt, mikrobiologii oraz cytogenetyk
oraz w wykładach otwartych.
Dnia 12 grudnia 2017r. nasi maturzyści
wzięli udział w wykładzie, zatytułowanym
" N i e p r a w d o p o d o b n e
prawdopodobieństwo". Wykład wygłosił
dr Bartłomiej Bzdęga, pracownik Wydziału
Matematyki i Informatyki UAM, który w
bardzo przystępny sposób, na przykładach
zaczerpniętych z życia codziennego oraz
współczesnych teleturniejów, ukazał
model matematyczny zdarzenia
losowego, który
pozwala w pełni

zrozumieć podstawy rachunku
prawdopodobieństwa. Ponadto
uczniowie mogli zwiedzić jedno z
najpiękniejszych miasteczek

uniwersyteckich - Kampus Morasko,
grupujący głównie wydziały ścisłe i
przyrodnicze.
W. Smalarz
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I międzynarodowe
spotkanie
projektowe
w Pobiedziskach

POBIEDZISKA

Szkoła Podstawowa
im.K. Odnowiciela w Pobiedziskach
Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 23
tel. 61 8177 142
www.pobiedziska.szkola.pl

W dniach 15 - 17 stycznia w Szkole Podstawowej im.K.Odnowiciela w Pobiedziskach, odbyło się pierwsze robocze spotkanie
nauczycieli z siedmiu krajów, współpracujących w międzynarodowym projekcie Erasmus+ KA219 2017-2019 "Creating,
communicating, our diversity we are celebrating".
Podczas wizyty nauczycieli z Litwy,
Rumunii, Turcji, Grecji, Hiszpanii i
Portugalii zaplanowano oprócz realizacji
zadań projektowych także elementy
kulturowe, aby przybliżyć im polską
tradycję i obyczaje. Wraz z
międzynarodowym koordynatorem
projektu Magdaleną Goc, goście złożyli
wizytę Burmistrz Dorocie Nowackiej,
gdzie na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i
Gminy w Pobiedziskach dyr. OSIR Artur
Krysztofiak opowiedział o historii miasta
oraz o działaniach z zakresu kultury,
turystyki i sportu. Pani burmistrz i jej
zastępca Zbigniew Zastrożny mówili o
rozwoju gminy, infrastrukturze i
miejscach, które warto odwiedzić. Goście
natomiast zaprezentowali swoją pracę w
projekcie i kraje, z których pochodzą.
Ponadto, odwiedzili także Skansen
Miniatur i pierwszą polską stolicę Gniezno, podczas której zwiedzili
Katedrę Gnieźnieńską i Muzeum
Starodruków mieszczące się przy
Archidiecezji.

W Poznaniu, zgodnie z tematyką
projektu, zajęcia były urozmaicone:
oprócz zwiedzania Starego Rynku, Fary i
Katedry, nauczyciele wzięli czynny udział
w pełnych humoru warsztatach w
Rogalowym Muzeum.

Spotkanie zakończyło się biesiadą z
udziałem Zespołu Pieśni i Tańca
"Wiwaty". Największą jednak atrakcją dla
południowych nacji był śnieg, który
wywołał wiele spontanicznej reakcji i
dziecięcej radości.

Przyjaciel
Żołnierza
Niezłomnego
W dniu 6 grudnia 2017 r. major AK
Włodzimierz Bystrzycki ps. "Dzielny" w
asyście uczniów Szkoły Podstawowej
im. Maksymiliana Jackowskiego we
Wronczynie, będących jednocześnie
członkami Szkolnego Klubu
Wolontariatu, uczestniczył w
spotkaniu z wojewodą wielkopolskim
p. Zbigniewem Hoffmannem.
W miłej atmosferze mogliśmy wymienić
ciepłe i prawdziwe słowa dotyczące
powojennych walk podziemia
niepodległościowego i obecnej sytuacji
prawdziwych kombatantów. Dodatkową
atrakcją okazała się możliwość
zapoznania się z zadaniami i działalnością
Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Esencją spotkania niech będzie dedykacja
z ciupagi, przygotowanej specjalnie na tę
okazję na rodzinnym Podhalu, a
wręczonej przez "Dzielnego": "Gorące
podziękowania dla wojewody Zbigniewa
Hoffmanna - przyjaciela mjr Włodzimierz
Bystrzycki ps. "Dzielny".
Tomasz Kasprzak

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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„Wesołe Skrzaty”
wśród laureatów „Niebieskich grantów”
„Niebieskie Granty" to projekt Volkswagen Poznań stworzony w odpowiedzi na
coraz większą potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Za pomocą lokalnych
inicjatyw Spółka podejmuje kolejne kroki poprawiające świadomość ekologiczną,
zarówno wśród własnych pracowników, jak i w swoim najbliższym otoczeniu.
W tym roku wyłoniono laureatów spośród 30 wniosków o eko dofinansowanie.
Wśród nich znalazł się projekt
Sensoryczne wędrówki "Wesołych
Skrzatów" realizowany w naszym
Przedszkolu z udziałem pracowników
Volkswagen Poznań. Nagrodzony projekt

zakłada budowę specjalnej ścieżki
sensorycznej dla podopiecznych
przedszkola, w tym kilku dzieci
autystycznych.

PRZEDSZKOLE

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

24 rok działalności Stowarzyszenia DLA CIEBIE

STOWARZYSZENIA

dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Gminie Pobiedziska
Koniec i początek roku to czas podsumowań
i nowego otwarcia, planów. Nasze
Stowarzyszenie działa, wspiera
niepełnosprawnych od 24 lat. Szerokie
spektrum działań rokrocznie uzupełniamy o
działania ukierunkowane na indywidualne
potrzeby niepełnosprawnych. W ramach
podstawowej działalności prowadzimy
rehabilitację ruchową, masaże, zabiegi
fizjoterapii, terapię integracji sensorycznej,
logopedii, nanologopedii, terapii
behawioralnej oraz uzupełniamy je
terapiami zewnętrznymi , które opłacamy z
1%. Prowadzony Warsztat Terapii
Zajęciowej, pozwolił na stworzenie
wspaniałej bazy lokalowej do pracy z
osobami niepełnosprawnymi, a także sala
do terapii SI w Hali Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach otwiera komfortowe
warunki do pracy, także z najmłodszymi.
Mamy wśród podopiecznych nowo
narodzone dzieci, u których defekty
rozwojowe, dzięki specjalistom są
niwelowane w kilka miesięcy.
Dziękujemy wiernym Podatnikom za
zrozumienie, że budowa bazy
rehabilitacyjno-terapeutycznej w naszej
gminie, blisko miejsca zamieszkania
niepełnosprawnych i prowadzenie
rehabilitacji, terapii to cel warty wsparcia.
Prosimy o Wasz 1% za 2017, los naszych
podopiecznych to suma zmagań
pojedynczych niepełnosprawnych i ich
dzielnych rodziców.
Prosimy w imieniu naszych podopiecznych
przekaż 1% dla Tymka, Nadii, Patryka
Kacpra, Filipa, Adriana, Kuby, Amandy,
Nikusia, Tomka, Moniki, Marcina, Mateusza,
Adama, Huberta, Kacpra i tak jeszcze
moglibyśmy wymieniać długo. Te 10 cyfr
KRS 0000132851, wpisane w zeznanie PIT
ma moc zmiany, zmiany na lepsze losu
niepełnosprawnych z Gminy Pobiedziska.
W 2018 roku będziemy realizować zadania
publiczne Gminy Pobiedziska I Powiatu
Poznańskiego, uzupełniając pozyskane
dotacje finansowym wkładem własnym.
W planach na 2018 rok mamy organizację
imprez dla wszystkich mieszkańców 11 lutego odbyło się pełne atrakcji
wydarzenie - Aktywni bez barier. Integracje
wokół sportu.
14 maja zapraszamy na coroczny Piknik
Rodzinny w tym roku pod hasłem Bajkowe
Spotkania.
We wrześniu zaprosimy Seniorów na
koncert pod hasłem "Dobre Pobiedziska DLA

CIEBIE”. Zorganizujemy też spotkania dla
seniorów w ramach zadania publicznego
Gminy Pobiedziska w "Klubie Dobrego
Samopoczucia".
Zapraszamy na www.stow-pobiedziska.pl
Bus do przewozu niepełnosprawnych
Stowarzyszenie decyzją wielkopolskiego
oddziału PFRON otrzymało dotację na
zakup Busa, która stanowi niespełna 60%
wartości samochodu odpowiednio
dostosowanego. Dzięki wielu darczyńcom
zbiórka środków własnych dobiega końca.
Już za kilka tygodni na ulicach Pobiedzisk
pojawi się nowe auto, dzięki, któremu
niepełnosprawni dotrą na terapie i
rehabilitacje. W dniach 3-4 luty br. na finiszu
akcji zorganizowaliśmy zbiórkę po mszach
świętych we wszystkich kościołach naszej
Gminy. Dziękujemy Proboszczom i
Darczyńcom. Zebraliśmy kwotę 7585,14
groszy (oraz 1 funta brytyjskiego i 1 euro).
Modlitwa Aniołów
Praca metodą dramy, od kilku lat weszła do
stałej oferty terapeutycznej naszego
Stowarzyszenia. Grażyna Wydrowska aktor, scenarzystka, reżyser pracuje z
naszymi podopiecznymi dwa razy w
tygodniu. Wytrwała praca z uczestnikami
WTZ, zaangażowanie uczestników i kadry
dało przepiękny efekt w postaci spektaklu

świątecznego, gdzie jak w życiu biały i
czarny anioł walczą o swoje. Alegoria,
przesłanie poruszyło widzów, spektakl był
wystawiony trzykrotnie, oprócz
społeczności i przyjaciół Stowarzyszenia
obejrzeli go uczniowie szkoły w Jerzykowie
i w Pobiedziskach. Dziękujemy za miłe
przyjęcie.
Małgorzata Halber /Stowarzyszenie
DLA CIEBIE
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Dan Brown

Ildefonso
Falcones

„Dziedzice
ziemi”

„Początek”

Robert Langdon przybywa do Muzeum
Guggenheima w Bilbao, gdzie ma dojść do
ujawnienia odkrycia, które "na zawsze zmieni
oblicze nauki". Gospodarzem wieczoru jest
Edmond Kirsch, czterdziestoletni miliarder i
futurysta, którego oszałamiające wynalazki i
śmiałe przepowiednie zapewniły mu rozgłos na
całym świecie. Planuje on ujawnić informację,
która będzie stanowić odpowiedź na
fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej
egzystencji.
Gdy Langdon i kilkuset innych gości w
osłupieniu ogląda oryginalną prezentację,
wieczór zmienia się w chaos, a cenne odkrycie
Kirscha może przepaść na zawsze…

------------------------------------------------------

Boel Westin

„Tove
Jansson:
Mama
muminków”

Genialne książki dla dzieci są genialne nie bez
powodu. Stoi za nimi niezwykła siła osobowość
autorów. Talent, jaki zdarza się raz na milion tajemniczy splot okoliczności, rodzinnego
bagażu, determinacji, młodzieńczych zranień,
rozczarowań i pasji.
Po raz pierwszy w Polsce fascynująca biografia
fińskiej pisarki Tove Jansson - autorki
Muminków. Wspaniała opowieść o malowaniu,
pisaniu i Muminkach. Fantastyczne zdjęcia i
reprodukcje nigdzie dotąd nie publikowane
tworzą niezwykły klimat tej niezwykłej Książki.

Barcelona, XIV wiek. Llor Hugo, osierocony
dwunastolatek, którego Arnau Estanyol
zdecydował się wziąć pod swoje skrzydła, jest
zadowolonym z siebie pracownikiem stoczni.
Chłopak otrzymał od losu drugą szansę i marzy
o tym, by stać się słynnym wytwórcą statków.
Szybko jednak brutalna rzeczywistość
uświadomi mu, że droga do sukcesu jest długa i
niezwykle żmudna. Na przeszkodzie stanie
nastolatkowi zaciekły wróg jego opiekuna.
Hugo będzie rozdarty między lojalnością
wobec Arnaua, a pragnieniem przetrwania w
mieście pełnym biedaków. Zmuszony opuścić
dom nawiąże znajomość z pewnym Żydem.
Wśród hiszpańskich winnic Hugo odnajdzie
nową pasję.
Kontynuacja "Katedry w Barcelonie”

-----------------------------------------------------Michael Bird

„Gwiaździsta
noc
Vincenta
i inne
opowieści.”
Historia
sztuki
dla dzieci.
W swoim przewodniku, bogato ilustrowanym i
napisanym obrazowym, żywym językiem,
Michael Bird zabiera nas na niezwykłą
wyprawę. Wyruszymy w tę podróż z
prehistorycznej jaskini, w której powstawało
malarstwo naskalne, a skończymy ją wśród
awangardy XXI wieku. Po drodze spotkamy
oczywiście Vincenta van Gogha, Fridę Kahlo,
Leonarda da Vinci, Jacksona Pollocka, Claude'a
Moneta czy Pabla Picassa, lecz także mniej
znanych w kulturze zachodniej artystów
chińskich, japońskich, arabskich czy nawet
azteckich…
Zapraszamy do lektury nie tylko dzieci…

W ramach działalności środowiskowej Biblioteki w Pobiedziskach
zapraszamy do udziału w wycieczkach:
1.Wycieczka krajoznawczo-wypoczynkowa w góry do Ośrodka Sudety w Szklarskiej
Porębie, w terminie 18.06. - 24.06. 2018r. Oferujemy pobyt w pokojach 2 lub 3
osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) przejazd autokarem z
Pobiedzisk, Letniska i Jerzykowa, autokarowe wycieczki po okolicy oraz ubezpieczenie.
Koszt 7 dniowej wycieczki - 650 zł.
2.Wycieczka rekreacyjno-zdrowotna z ofertą zabiegów rehabilitacyjnych nad morze - do
Ośrodka Słowiniec w Poddąbiu w terminie 10-17.09.2018 r. Oferujemy pobyt w
pokojach 2 lub 3 osobowych z łazienkami oraz balkonami, pełne wyżywienie (3 posiłki
dziennie) przejazd autokarem z Pobiedzisk, Letniska i Jerzykowa, autokarowe wycieczki
po okolicy oraz ubezpieczenie. Ponadto w kosztach 18 zabiegów rehabilitacyjnych.
Koszt 8 dniowej wycieczki - 980 zł.

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
„Blondynka w arabskim świecie.
Czego o swojej kulturze
nie powie Ci Arab”
23 lutego o godz. 18.00 - w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie
się spotkanie z Agnieszką Chęś pt.
"Blondynka w arabskim świecie. Czego
o swojej kulturze nie powie ci Arab".
Pani Agnieszka podzieli
się z
uczestnikami swoimi obserwacjami,
historiami, anegdotami, ale także
wiedzą o kulturze arabskiej, którą
zdobyła mieszkając przez trzy lata w
Omanie, gdzie pracowała
nad
doktoratem i prowadziła badania o
komunikacji międzykulturowej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby dowiedzieć się między
innymi, dlaczego Omańczycy tak
bardzo kochają Jego Wysokość
Sułtana i jak się żyje w kraju władzy
absolutnej, ile żon chciałby mieć Arab i
czy aranżowane małżeństwa są
szczęśliwe, jak zaparzyć kawę po
arabsku, jak smakuje wielbłąd,
dlaczego warto jeść daktyle i jakie są
największe arabskie przysmaki, gdzie
ukrywają się złe dżiny…

Rękodzielnicze Integracje
Rozpoczynamy realizację projektu
"Rękodzielnicze Integracje w
Bibliotece i Sołectwach Gminy
Pobiedziska" z grantu otrzymanego z
LGD "Trakt Piastów". Dzięki
przyznanej dotacji w pierwszym
półroczu przeprowadzony zostanie
cykl warsztatów rękodzielniczych o
różnorodnej tematyce, w Bibliotece w
Pobiedziskach - Klubie Rękodzieła, a
także w sołectwach naszej gminy.
Serdecznie zapraszamy
zainteresowanych do wspólnych
spotkań i tworzenia oraz rozwijania
artystycznych pasji.
BIBLIOTEKA

Dodatkowe informacje i zapisy w Bibliotece w Pobiedziskach. Dla uczestnictwa w
wycieczkach konieczna wpłata 150 zł zaliczki w terminie do 15 marca 2018 roku.
tel: 61 8177 146 oraz 666 848 607.

BIBLIOTEKA

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

www.pobiedziska.pl

POK
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Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

Grudzień 2017 roku był bardzo pracowitym miesiącem dla Pobiedziskiego Ośrodka
Kultury. Oprócz wzmożonej, przedświątecznej pracy w zespołach i sekcjach zainteresowań
był bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne skierowane do wszystkich grup wiekowych.
W ubiegłym roku POK wyszedł dynamicznie w teren, organizując niespełna 200 wydarzeń
w Sołectwach naszej Gminy (w tym w grudniu - 21 wydarzeń o charakterze świątecznym).
W styczniu tego roku realizowaliśmy wydarzenia, które wpisują się już w pobiedziską
tradycję. W zapowiedziach znajdą Państwo ofertę dla dzieci na ciekawe spędzenie ferii
zimowych zarówno w mieście jak i w sołectwach. Jest też zapowiedź cyklu koncertów, które nazwaliśmy
"Dobre brzmienie". Mam nadzieję, że trafimy w gusty najbardziej wymagających odbiorców. Zapraszam do zapoznania się z
poniższą ofertą.
Barbara Matuszewska-Biniszkiewicz
Dyrektor POK

Mikołajki w sołectwach
Mikołaje, Elfy i Renifery miały w grudniu
2017 r. w Świetlicach Sołeckich bardzo
pracowity czas. Pomagały dzieciom
dekorować pierniki, przystroić choinki w
bardzo długi łańcuch i inne ozdoby. Gry,
łamigłówki, zabawy i melodie kolęd
wprowadziły uczestników w wyborne
nastroje. Do Świetlicy w Węglewie
zawitały dwa wesołe Anioły wraz z
przedstawieniem ,,Kolędowa Noc"
Teatru Teatryle. Dzieci i rodzice byli
zachwyceni. Oj działo się, działo!

Koncert Świąteczny
Andrzeja Rybińskiego
14 grudnia w Sali Widowiskowej POK
odbył się Koncert Świąteczny Andrzeja
Rybińskiego pod patronatem Burmistrz
Doroty Nowackiej, dedykowany
Seniorom. Licznie zgromadzona
publiczność śpiewała piosenki i kolędy
wspólnie z artystą. Koncert
zorganizowały: Stowarzyszenie dla
Ciebie, Pobiedziski Ośrodek Kultury,
Gmina Pobiedziska.

Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych
„Hej kolęda, kolęda”
Tradycyjnie w grudniu odbył się kolejny
Przegląd "Hej kolęda, kolęda".
W tym roku w przeglądzie wzięło udział
siedem zespołów z całej Wielkopolski:
Zespół Śpiewaczy "Złota Jesień" z
Kostrzyna, "Chabry" z Łopienna, "Harfa"
ze Skoków, "My Młodzi" z Witkowa,
"Granowianie" z Granowa oraz Chór
Kameralny "Fermata" z Kaźmierza i Chór
"Melodia" z Pobiedzisk. Po występach

przybyłe na przegląd chóry i zespoły
obejrzały jasełkowy występ Zespołu
Pieśni i Tańca Wiwaty.

Żywa Szopka
Bożonarodzeniowa
na Rynku
Tradycja śpiewania kolęd w drugim dniu
świąt przy Żywej Szopce na Rynku w
Pobiedziskach zgromadziła dzieci i
rodziców. Możliwość zobaczenia i
pogłaskania zwierząt jest niezmiennie
atrakcyjnym wydarzeniem. Tym razem w
zagrodzie czekały na zwiedzających
sympatyczny kucyk i ciekawskie kozy.

Świąteczne Studio
Piosenki
Studio Piosenki Pobiedziskiego Ośrodka
Kultury w okresie świątecznonoworocznym wielokrotnie
koncertowało dla mieszkańców naszej
gminy w kościołach, na Rynku oraz w
POK. Profesjonalnie przygotowane
koncerty wywołują zachwyt i wzruszenie
szczególnie wśród najbliższych, cieszą się
dużym zainteresowaniem i frekwencją
odbiorców.

Konkurs na tradycyjną
Szopkę
Bożonarodzeniową
6 stycznia, podczas uroczystości Orszaku
Trzech Króli, po występie "Wiwatów"
oraz inscenizacji przygotowanej przez
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Pobiedziskach - nagrodziliśmy
uczestników Konkursu na Tradycyjną
Szopkę Bożonarodzeniową. Dostarczone

Szopki zachwyciły Jury pomysłowym i
nowatorskim wykonaniem oraz
wykorzystaniem tradycyjnych,
naturalnych materiałów. Dziękujemy
uczestnikom konkursu i gratulujemy
pomysłów.

Orszak Trzech Króli
Tegoroczny szósty Orszak Trzech Króli
wyruszył o godz. 13:15 spod kościoła Św.
Ducha na Rynek w Pobiedziskach.
Wcześniej Zespół Pieśni i Tańca
"WIWATY" uczestniczył w mszach św. o
godz. 11:00 w Farze i o godz. 12:15 w
Kościele Św. Ducha śpiewając
najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Następnie uformował się Orszak i
przeszedł ze śpiewem ulicami naszego
miasta. Na Rynku
koło teatralne
"Kartoteka" ze Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach pod kierunkiem Natali
Bartlitz - Skibińskiej i Łucji Kapcińskiej
zaprezentowało inscenizację
nawiązującą do Mędrców, którzy przybyli
do Betlejem. Trzej Królowie - Melchior,
Baltazar i Kacper pokłonili się Dzieciątku
i Świętej Rodzinie, składając dary przy
żłóbku. Piękna słoneczna aura sprawiła,
że wielu było uczestników orszaku,
którzy wspólnie z "Wiwatami" śpiewali
kolędy. Organizatorami tegorocznego
Orszaku byli: Pobiedziski Ośrodek
Kultury, Szkoła Podstawa w
Pobiedziskach, Fundacja "Scena
Pobiedziska" oraz Bractwo Matki Bożej
Łaskawej Pani Pobiedzisk. Dziękujemy
służbom: policji i OSP, którzy jak co roku
profesjonalnie zabezpieczali orszak.
Po południu Zespół Pieśni i Tańca
"Wiwaty" uczestniczył jeszcze w Orszaku
Trzech Króli w WPE w Dziekanowicach
oraz wystąpił z koncertem kolęd i
pastorałek w Kościele z Wartkowic.
Koordynatorem tegorocznego Orszaku
był Andrzej Horbik.
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Tradycyjne podczas karnawału seniorzy
pieczołowicie przygotowują kostiumy na
Bal Maskowy organizowany w POK.
Dopisuje wena twórcza oraz humor, co
sprzyja dobrej kondycji zdrowotnej i
fantastycznej zabawie.

Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
14 stycznia zebraliśmy 43.620 zł
Celem 26. Finału WOŚP było pozyskanie
środków dla wyrównania szans w

leczeniu noworodków. Emocjonujące
licytacje, ciekawe koncerty: Krycha i
Buby, dzieci z przedszkola "Wesołe
Skrzaty", Studia Piosenki, Zespołu "Born
To dance" oraz Pobiedziskiej Orkiestry
Dętej zgromadziły szeroką publiczność.
Wspólnym działaniem Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury i Sztabu utworzonego
przez Zespół Szkół w Pobiedziskach
Letnisku, zebrana została rekordowa
suma: 43.620 zł.
Rekordowa była również suma pieniędzy
7.312 zł uzyskana podczas licytacji.
Wszystkim gorąco dziękujemy za serce i
zaangażowanie, szczególnie dziękujemy
wolontariuszom za ogromny wysiłek!

Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

102 lata w zdrowiu
i szczęściu
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka
udała się w odwiedziny do najstarszej mieszkanki
naszej gminy. Dokładnie 12 lutego 1916 roku urodziła
się p. Marianna Piotrowska, która do dzisiaj cieszy się
niesamowitym zdrowiem, energią życiowa i poczuciem
humoru. W dniu urodzin Pani Marianna przyjęła
osobiście złożone przez p. Burmistrz życzenia i
stwierdziła, że bardzo się cieszy z takiej wizyty. Zresztą
dostojna jubilatka bardzo lubi przyjmować gości i cieszy
się na każde spotkanie. Znamienna jest też w jej życiu
data 12 lutego, wtedy przed 102 laty urodziła się, ale
też tego samego dnia w 1939 roku wyszła za mąż i
cieszyła się szczęśliwym życiem ze swoim mężem przez
63 lata.
Dzisiaj Pani Marianna, mimo metrykalnie
potwierdzonego wieku 102 lat może być wzorem dla
wielu młodszych wiekiem, jak można ciesząc się życiem,
dożyć w szczęściu i pełni sił tak zacnego wieku. Pani
Marianno do zobaczenia na kolejnych urodzinach.

Gala Przyjaciół Kultury
19 stycznia Pobiedziski Ośrodek Kultury
wraz z władzami samorządowymi miał
wielką przyjemność uhonorować tytułem
Przyjaciela Kultury 2017 Roku Gości. Gala
to wyjątkowe wydarzenie, podczas
którego dziękujemy podmiotom oraz
osobom fizycznym za wsparcie finansowe
oraz rzeczowe organizowanych przez POK
wydarzeń kulturalnych. W tym roku
nominowano 21 podmiotów do tytułu
"Przyjaciel Kultury za 2017 rok".
Po Gali rozpoczął się nastrojowy,
kameralny koncert JAMESA HARRIESA z
Wielkiej Brytanii. Publiczność była
zachwycona, a my cieszymy się, że
mogliśmy gościć takiego artystę.

BIBLIOTEKA

Zabawa karnawałowa
seniorów
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Kolędowanie w okresie Świąt Bożego Narodzenia
w Kościołach Drewnianych położonych
na terenie LGD „Trakt Piastów”
Koncerty w kościołach drewnianych - zabytkach architektury sakralnej,
położonych na terenie LGD "Trakt Piastów" stały się wydarzeniami kulturalnymi
dla lokalnych społeczności. Wierni z gmin: Pobiedziska, Kleszczewo, Łubowo,
Kostrzyn Wlkp. i Swarzędz mieli okazję zobaczyć artystów występujących w
strojach subregionów Wielkopolski : Szamotuły, Biskupina, Wlkp. Zachodnia i
Bambrzy Poznańscy, których na co dzień nie spotykają. Zespół Pieśni i Tańca
"Wiwaty" z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury koncertując od 30 grudnia 2017r do
21 stycznia 2018 r w pięciu kościołach drewnianych ( Węglewo, Kleszczewo,
Dziekanowice, Siekierki Wielkie i Wierzenica) zaprezentował się w pełnej krasie.
W programie koncertu nie zabrakło
najbardziej znanych tytułów, których już
pierwsze dźwięki budzą w nas skojarzenia
ze skrzypiącym mrozem, zapachem
świerku i smakiem kutii. Mocą wszystkich
głosów (również wiernych) zabrzmiały
"Wśród nocnej ciszy", "Tryumfy", "W żłobie
leży", "Pójdźmy wszyscy do stajenki" oraz
"Bóg się rodzi" - wyjątkowa patriotyczna
kolęda napisana przez Franciszka
Karpińskiego.
Były również smaczki dla każdego:
pastorałki góralskie, Żabczyca z Symfonii
anielskich z 1630 r. z kozłem weselnym,
kolędy wydane przez M.
Mioduszewskiego w 1843 r.(Dnia jednego
o północy, Kolęda hultajska,
,Pastuszkowie bracia mili, Gore gwiazda
Jezusowi),Kantyczki z 1943r (Dlaczego
dzisiaj i Jezusa narodzonego) oraz
współczesne pastorałki Zygmunta
Preisnera do słów Wandy Chotomskiej
"To już pora na wilijom". Wszystkie te
utwory zostały utrwalone na nowo
wydanej płycie CD Zespołu "Wiwaty -Bóg
się rodzi".
Projekt: Kolędowanie w okresie Świąt
Bożego Narodzenia w Kościołach
Drewnianych położonych na terenie LGD
"Trakt Piastów" idealnie wpisuje się w
idee "2018 - rokiem Europejskiego

Dziedzictwa Kulturowego". Bowiem
dziedzictwo kulturowe sprzyja
utrzymywaniu spójności lokalnej
społeczności i integracji mieszkańców .
Kolędowanie w okresie Świąt Bożego
Narodzenia uzmysłowiło nam jak ważne
jest:
- pielęgnowanie naszego dziedzictwa
kulturowego - tradycji i obrzędowości
- wzmacnianie identyfikacji z miejscem
urodzenia i jego dziedzictwem
kulturowym,
- budowa więzi lokalnych opartych na
świadomości wspólnego dziedzictwa
kulturowego,
- pielęgnowanie tradycji i zwyczajów w
okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Projekt został przygotowany przez
Fundację Scena Pobiedziska i
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność"
objętego PROW 2014-2020. Grant
udzielony przez LGD "Trakt Piastów".

KULTURA

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

FERIADA 2018
w mieście i sołectwach

2 marca 2018 r. - godz. 19:00
- Spektakl SWATKA
Zapraszamy na farsę muzyczną
pt:"SWATKA" z piosenkami Kabaretu
Starszych Panów w wykonaniu uczniów i
absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych
w Poznaniu.
ZAPRASZAMY NA CYKL KONCERTÓW
"DOBRE BRZMIENIE”
Od marca rozpoczynamy cykl
nastrojowych, emanujących dobrą
energią koncertów - "DOBRE
BRZMIENIE".
8 marca, godz. 18:00 - MĘŻCZYŹNI
ZAGRAJĄ Z OKAZJI DNIA KOBIET
- koncert zespołu Henry David's Gun
-jednego z najciekawszych
przedstawicieli muzyki akustycznej i
filmowej w Polsce, grającego w klimacie
Nicka Cave'a czy Bon Iver. Henry David's
Gun to zespół z pogranicza można
określić jako "analogowo-akustyczne"
podejście do muzyki.
9 kwietnia, godz. 19:00 - Nickel & Rose
(USA) - unikatowy duet z USA, z
Milwaukee (Wisconsin). Amerykanie
grają niecodzienną mieszankę bluesa,
jazzu, soulu, americany i muzyki
afrykańskiej. Wszystko zaprezentowane
jest… akustycznie. Duet tworzą: Johanna
Rose (kontrabas, vocal) i Carl Nichols
(gitara akustyczna, vocal). Ruszają
właśnie w trasę koncertową po Europie.
Odwiedzą też Pobiedziska!
28 maja, godz. 19:00 - TIM MCMILLAN
(Australia) - Australijczyk Tim McMillan
prezentował swój unikalny styl grania na
gitarze na scenach całego świata.
Koncertuje od ponad dekady. Utwory
przyozdabia aksamitnym wokalem. Na
scenie towarzyszy mu skrzypaczka
Rachel Snow. Artysta ma świetny kontakt
z publicznością więc zdołał zbudować
sobie duże audytorium na terenie całej
Europy.
Bilety do kupienia w biurach POK lub przed
koncertami, informacje tel. 618 177 227
Do zobaczenia!

Dziewczyny
z PKT
w ścisłej
krajowej
czołówce
Tuż przed świętami
bożonarodzeniowymi, w BielskoBiałej odbyły się połączone
Mistrzostwa Polski Juniorek i
Kadetek.
Pobiedziski Klub Tenisowy jako jeden z
niewielu klubów w Polsce, wziął udział w
finale tych rozgrywek w obu kategoriach
wiekowych. Nasze dziewczyny walczyły
bardzo dzielnie z wyjątkowo trudną
konkurencją (reprezentantki Polski i
medalistki mistrzostw Polski z czołowych
klubów w Polsce). Ostatecznie juniorki
zajęły 5 miejsce, a kadetki 6. Drużynę

juniorek reprezentowały: Martyna Rękoś
i Olga Napierała, a drużynę kadetek:
Marianna Milecka i Martyna Jankowska.
Po krótkiej świątecznej przerwie,
zawodnicy PKT grają dalej. Przed nami
Mistrzostwa Polski Juniorów w
Szczecinie, na które wybiera się

kilkuosobowa ekipa klubu.
Na zdjęciu czwórka naszych dziewcząt w
czasie rozgrzewki przed meczami
Mistrzostw Polski.
Artur Milecki
PKT Pobiedziska
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Ruszyły
zapisy na Bieg
Jagiełły
Najtrudniejszy półmaraton w cyklu
Grand Prix Wielkopolski 2018 - Bieg
Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton
Pobiedziska odbędzie się 9 lipca 2018r.
Organizatorzy zapowiadają, że 28
edycja biegu będzie najlepszą imprezą
biegową w historii Gminy Pobiedziska.
Zapisy już trwają!
Lipiec nie jest najpopularniejszym
okresem organizacji biegów
długodystansowych z uwagi na przewagę
bardzo ciepłych słonecznych dni.
Temperatura ponad 30 stopni C to
wyzwanie nawet dla najbardziej
wprawionych biegaczy. O wyjątkowej
trudności TIP TOPOL Półmaratonu
Pobiedziska decyduje jednak przede
wszystkim trasa, która biegnie z centrum
miasta do Kociałkowej Górki przez

wyjątkowo urokliwe pagórkowate tereny
Parku Krajobrazowego Promno. Trasa
posiada atest PZLA i charakteryzuje się
przewyższeniami właściwymi dla biegów
górskich. Czas mierzony będzie
elektronicznie przy użyciu
jednorazowych chipów dołączonych do
numeru startowego. W pokonaniu
pobiedziskiego półmaratonu z
pewnością pomogą kurtyny wodne i
liczne punkty odżywcze oraz wyjątkowa

III Mikołajkowy Charytatywny
Turniej Piłki Siatkowej

atrakcyjna oprawa i bogaty pakiet
startowy. Dodatkowym atutem jest
możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
na mecie. Wśród uczestników
rozlosowany zostanie m.in. samochód
osobowy z pełnym bakiem paliwa na
weekend od Miasteczka
Samochodowego Szpot.
Zapraszamy do zapisów na stronie
www.polmatraton.pobiedziska.pl

SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pobiedziskach
ul.Różana 4a
tel. stadion: 501 379 815
tel. hala: 798 514 013
www.osir.pobiedziska.pl

W grudniu w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach odbył się III Mikołajkowy Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej, połączony
ze zbiórką żywności do paczek świątecznych dla seniorów z gminy Pobiedziska. Paczki będą rozdane seniorom, podczas wigilii
zorganizowanej dla nich przez Stowarzyszenie PATENT, Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkołę Podstawową im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach.
W imieniu organizatorów, otwarcia
turnieju i przedstawienia drużyn dokonał
pomysłodawca turnieju oraz Radny Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska Wojciech
Radecki. Nad stroną sportową turnieju,
czuwała Wioletta Drabek - nauczyciel
wychowania fizycznego. W spotkaniu
wzięło udział dziesięć zespołów: drużyna
sklepów sieci Biedronka, Policjanci,
Huragan Pobiedziska, Uczniowie Klasy
Sportowej, drużyna Urzędu Miasta i
Gminy, Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Absolwenci, Tygryski, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pobiedziskach oraz
Nauczyciele. Finalnie, wygrała drużyna
Absolwentów, na drugim miejscu
uplasował się zespół OSiR, natomiast
trzecie miejsce na podium przypadło
drużynie Policjantów. Puchary dla
zwycięzców ufundował i wręczył
dyrektor szkoły Maciej Krzywdziński.
Turniej zaszczycił swoją obecnością m.in.:
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska Zbigniew Zastrożny.
Wszystkim darczyńcom, którzy nie
pozostali obojętni wobec osób
potrzebujących pomocy, bardzo
dziękujemy.
Dziękujemy również za
wspaniałą atmosferę, doping kibiców
oraz zaangażowanie zespołów, które
sprawiły, że impreza od początku
przepełniona była wieloma pozytywnymi
emocjami.

Organizatorami charytatywnego turnieju
byli: Klub Szkoły Humanitarnej działający
kierunkiem p. Katarzyny Troć przy Szkole
Podstawowej w Pobiedziskach oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach.
Foto: Tomasz Chmielewski,
Ryszard Chmielewski
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Mikołajkowa
niespodzianka
na trzech
kółkach
Członkowie Pobiedziskiego Klubu
Rowerowego oprócz zamiłowania do
jazdy na dwóch kółkach pokazali 6
grudnia 2017 r. kolejny już raz, że mają
ogromne i dobre serca. Postanowili
pomóc niepełnosprawnemu
mieszkańcowi Pobiedzisk i sprawić
prezent - właśnie na Mikołajki - w
postaci specjalnego wózka
inwalidzkiego.
Dotychczasowy wózek p. Wojtka Talara
swoje najlepsze czasy ma już dawno za
sobą. Pobiedziski Klub Rowerowy
własnymi siłami, z własnych zbiórek
sprawił ogromną niespodziankę fundując
ten specjalny wózek na prezent, który
przyjechał do Pobiedzisk aż z Rzeszowa.
Pobiedziski Klub Rowerowy rozpoczął
swoja działalność 2 kwietnia 2016
Rodzinnym Rajdem im. Kazimierza
Nowaka do Wagowa. Jak na pierwszy raz
organizatorów bardzo pozytywnie
zaskoczyła liczba uczestników, bowiem
na trasę rajdu wyruszyły 54 osoby.
Członkowie Pobiedziskiego Klubu

Rowerowego są bardzo dobrze
zauważalni, gdyż od samego początku na
swoje trasy wyruszają w specjalnie
oznakowanych strojach. Najpierw
ufundowanych w 2016 roku przez
Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka" i obecne zaprojektowane
specjalnie dla członków klubu.
Rowerowe trasy, które przez cały rok
pokonują członkowie klubu to nie tylko
pobiedziskie, czy wielkopolskie drogi.
Kilometry wycieczkowych czy rajdowych
odległości zdobywane sa w całej Polsce. I
o tych wyprawach, a także sukcesach
można poczytać w klubowej gablocie na
pobiedziskim Rynku oraz stronie na

portalu Facebook.
Rok 2018 będzie jak zawsze obfitował w
rowerowe wydarzenia w gminie.
Już teraz członkowie klubu zapowiadają i
zapraszają do udziału w dwudniowych
ogólnopolskich wydarzeniach: 2-3
czerwca 2018 r. oraz 16-17 czerwca
2018r. Pobiedziski Klub Rowerowy liczy
na sporą frekwencję, szczególnie
dlatego, że będą to rajdy towarzyszące
znaczącym imprezom organizowanym w
gminie Pobiedziska.
Jan Czekalski
Prezes Pobiedziskiego
Klubu Rowerowego

swoją energię i
zrobić coś dla
innych. Nie tylko
pomagamy w
trudnej sytuacji, ale
także prowadzimy
działania na rzecz
wszechstronnej
e d u k a c j i ,
organizujemy
różnego rodzaju
warsztaty
i
szkolenia. Idea ISKI to pomysł dzielenia
się wiedzą, wsparcie, niesienie pomocy,
ale też próba wyciągnięcia kobiet z domu

i zaangażowania ich w życie społeczne.
Zrobiłyśmy razem BABSKI TARG,
ROZWIJALNIĘ, WARSZTATY i szykujemy
się na nowe wyzwania. Szukaj więc
plakatów na mieście, bo już niedługo
pojawi się oferta dla Ciebie, której nie
możesz przegapić!!!
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu!!!
Z noworocznymi pozdrowieniami

Babski Targ
dla Jasia
Do rzeczy dobrych chętnie się wraca,
wróćmy więc jeszcze na moment do
grudniowego pospolitego ruszenia z
pomocą bliźniemu . "Kobiety Aktywne"
trzeci już raz zorganizowały w naszej
gminie BABSKI TARG.
Tym razem Pobiedziszczanie pokazali
swoje wielkie serca, łącząc się w akcji dla
Jasia - cudownego chłopca, który jest
zamknięty w swoim autystycznym
świecie. Dzięki zbiórce Jaś ma szansę na
dobrą diagnozę i rozpoczęcie terapii
metodą Tomatisa !
ISKA (Inicjatywa Społeczna Kobiet
Aktywnych) to dzisiaj : edukacja, rozwój,
działania na rzecz integracji środowisk
oraz wsparcie osób potrzebujących i
różnorakie działania charytatywne, a
przede wszystkim włączenie społeczne
wykluczonych kobiet i ich rodzin,
wsparcie i organizacja akcji
charytatywnych. Nie przechodzimy
obojętnie wobec bezrobocia,
niepełnosprawności, ubóstwa,
marginalizacji kulturowej i politycznej
oraz samotności. Promujemy
uczestnictwo w życiu społecznym i
przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na płeć. Adresatkami naszych
działań są KOBIETY I ICH RODZINY w
naszej gminie. Chcemy wykorzystać

Opr. na podst. mat.
Anna Górniak-Kurzawa
Babski Targ zorganizowany został dzięki
pomocy Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach na hali przy ul.Różanej.
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Deptak
na chwilę
Ś w i ą t e c z n y K i e r m a s z
Bożonarodzeniowy w Pobiedziskach po
raz pierwszy zorganizowany został
przez dwa dni, według sprawdzonej
podczas Dni Pobiedzisk formule
"Deptak na chwilę". Na kilkunastu
kolorowych stoiskach mieszkańcy mogli
zakupić choinki, świąteczne ozdoby,
rękodzieło, tradycyjne produkty
lokalne, regionalne smakołyki oraz
skosztować domowych wypieków. Dla
zziębniętych nie zabrakło aromatycznej
kawy, grzańca, pysznych pierogów i
kiełbaski z grilla.
Wydarzeniu towarzyszyła przygotowana
na Rynku przez Pobiedziski Ośrodek
Kultury oprawa artystyczna. Atmosferę
świąteczną rozgrzały występy dla dzieci,
koncert Studia Piosenki, świąteczny
Koncert Kameralnej Orkiestry Dętej pod
batutą Pawła Joksa oraz Pobiedziskiej
Orkiestry Dętej, pod kierunkiem Andrzeja
Horbika. Jedną z kiermaszowych atrakcji
było stoisko zorganizowane przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
gdzie dla mieszkańców przygotowano
pyszne domowe wypieki, gorącą kawę i
herbatę. Wiele radości dostarczył św.
Mikołaj, z którym można było (w
fotobudce) zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. Zgromadzeni na Rynku mogli
uczestniczyć w przedstawieniu
teatralnym " AGAPE" w wykonaniu teatru
z Gliwic oraz przyjrzeć się zdolnościom
kulinarnym i kreatywności Julki Cymbaluk.
Finalistka II edycji MasterChefa Junior
przeprowadziła dla mieszkańców
warsztaty kulinarne. Było naprawdę
pysznie! Największym powodzeniem
wśród dzieci cieszyła się karuzela wenecka
oraz kącik warsztatów kreatywnych,
zorganizowany w Sali Sesyjnej UMiG.
Panie animatorki przygotowały wiele
zabaw i konkursów, wspólnie z maluchami

wykonywały dekoracje, ucząc ich
samodzielności, pozwoliły na wykonanie
własnych projektów. Jak się okazało,
pomysłów na świąteczne ozdoby było
wiele. Kulminacyjnym punktem
niedzielnych wydarzeń było uroczyste
odpalenie przez burmistrz Dorotę
Nowacką oświetlenia świątecznego.
Oprócz zapalenia lampek na ogromnej

choince, uruchomiono wiele motywów,
które przez cały okres bożonarodzeniowy
ozdabiały i oświetlały główne ulice miasta.
Po kiermaszu w POK odbył się spektakl
"Geometria" w wykonaniu aktorów Teatru
Usta Usta Republika.
Wszystkim zaangażowanym w organizację
kiermaszu serdecznie dziękujemy.

Bal Jubilatów
W minionym roku 86 par zameldowanych na terenie Gminy Pobiedziska obchodziło jubileusz 25-lecia swojego ślubu.
Tradycyjnie Urząd Stanu Cywilnego zorganizował dla nich bal.
Na sali widowiskowej Ośrodka Kultury
bawiły się 23 jubileuszowe pary
małżeńskie, które przyjęły zaproszenie.
Zanim rozpoczęły się tańce przy żywej
muzyce, goście otrzymali listy gratulacyjne
oraz flagi Pobiedzisk. Kolejny bal już za rok,
tymczasem pamiętać będziemy również o
innych jubilatach: parach z 50-letnim
stażem małżeńskim jubilatach z 60 letnim i
dłuższym stażem, a także o mieszkańcach
obchodzących swoje 100 urodziny.
Fotografię (w ramce) z władzami gminy
Pobiedziska z okazji 25-lecia Pożycia
Małżeńskiego, które odbyło się w Ośrodku
Kultury w dniu 10.02.2018r., Jubilaci mogą
odbierać w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Pobiedziskach w godzinach urzędowania:
poniedziałki: 8.30-16.30, wtorki-piątki: 8.0015.00
Natomiast zdjęcia z tego spotkania można
zamawiać w Zakładzie Fotograficznym w
Pobiedziskach, ul. Rynek 7.
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z Biblioteką
Biblioteka w Pobiedziskach, ul.Kostrzyńska 21
Poniedziałek 19.02.2018.
11:00-13:00

ZAJĘCIA SZACHOWE

Wtorek 20.02.2018.
11:00-13:00

GIMNASTYKA CIAŁA I JĘZYKA
warsztaty teatralno-literackie

Środa 21.02.2018.
11:00-13:00

SZTUKA PISANIA
warsztaty z kaligrafii

Czwartek 22.02.2018.
11:00-13:00

FILM NIESPODZIANKA
dla dzieci i młodzieży

Piątek 23.02.2018.
11:00-13:00

GRY PLANSZOWE
dla dzieci i młodzieży

Filia w Pomarzanowicach (budynek Przedszkola)
Wtorek 20.02.2018.
11:00-13:00

GRY PLANSZOWE
dla dzieci i młodzieży

Czwartek 22.02.2018.
11:00-13:00

ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
teatrzyk, gry, zabawy
z ulubionymi bohaterami
książek Tove Jansson

Filia w Biskupicach, ul.Dworcowa 3
Czwartek 22.02.2018.
11:00-13:00

GRY PLANSZOWE
dla dzieci i młodzieży

Filia w Pobiedziskach-Letnisku, ul.Gajowa 22
Poniedziałek 19.02.2018.
11:00-13:00

GRY PLANSZOWE
dla dzieci i młodzieży

