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POBIEDZISKA, Parking przy Dworcu PKP

GMINA POBIEDZISKA NIE DO POZNANIA
INWESTYCJE, KTÓRE ZMIENIŁY JEJ OBLICZE
Wiele miejsc w gminie Pobiedziska zyskało w ostatnim czasie na swoim wizerunku i użyteczności, dzięki
zakończonym lub kończącym się właśnie projektom dofinansowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Gmina zyskała dzięki nowym rozwiązaniom inwestycyjnym i budowie infrastruktury
komunikacyjnej, które powstały dzięki pozyskanym w rekordowej kwocie funduszom zewnętrznym.

.
.
.
.

W ramach ZIT:
podpisano łącznie 30 kontraktów na
całkowitą kwotę blisko : 35 000 000 zł,
poziom dofinansowania to 75%
kosztów całkowitych czyli ponad
26 000 000 zł,
projekt realizowany był od maja 2015 r.
do czerwca 2018 r. tj. 1.151 dni,
w realizację Projektu zaangażowanych

POBIEDZISKA, ul. Wł.Jagiełły

było ponad 25 osób (m.in. z Urzędu
Miasta i Gminy w Pobiedziskach,
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego oraz
ze strony Powiatu Poznańskiego)
odpowiedzialnych za realizację,
rozliczanie, promocję, zamówienia
publiczne, księgowość i obsługę
prawną,

.
.

projekt realizowało 12 różnych
wykonawców,
korespondencja pomiędzy Gminą
Pobiedziska a Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego to blisko 150 pism
urzędowych.
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POBIEDZISKA, Parking dla rowerów przy Dworcu PKP

POBIEDZISKA, Dworzec autobusowy

POBIEDZISKA, Parking przy Dworcu PKP

POBIEDZISKA, Parking przy Dworcu PKP

POBIEDZISKA, ul.T.Kościuszki

POBIEDZISKA, ul.Wł.Jagiełły

POBIEDZISKA, ul.Dworcowa

POBIEDZISKA, ul.Dworcowa

POBIEDZISKA, skrzyżowanie ul.Dworcowej i K.Odnowiciela

POBIEDZISKA, ul.K.Odnowiciela
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POBIEDZISKA, przejście przy Stadionie

POBIEDZISKA, przejście przy Stadionie

POBIEDZISKA, przejście przy Stadionie

BISKUPICE, ul.Nowa (parkingi)

BISKUPICE, ul.Nowa

BISKUPICE, rejon ul.Dworcowej

BISKUPICE/BUGAJ ul.Popiela

BISKUPICE, ul.Nowa

BISKUPICE, ul.Szkolna

BISKUPICE, ul.Dworcowa
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LETNISKO, ul.Kolejowa

LETNISKO, ul.Kolejowa

JERZYKOWO, Plac Piastowski

JERZYKOWO, Plac Piastowski

NOWE FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI GMINNYCH
Radni Rady Miejskiej podczas LVIII sesji
w dniu 26 kwietnia 2018 r. podjęli
uchwałę o emisji obligacji komunalnych
w gminie Pobiedziska. Jest to inna
forma pozyskania środków
zastępujących zwyczajowy kredyt
bankowy, który pozwoli na realizację
zaplanowanych w budżecie zadań
inwestycyjnych. W związku z tym
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
przedstawiła Radnym podczas sesji
informację o stanie zadłużenia,
zaciągniętych kredytach i pożyczkach
oraz wydatkach inwestycyjnych w

latach 2011-2018.
Z analizy przedstawionego zestawienia
wynika, że w latach 2011-2014 przy
zaciągniętych kredytach na kwotę
22 500 000 zł wydatki inwestycyjne
wynosiły 34 726 038 zł, a w latach 20152018 kredyty opiewają na kwotę
29 593 270 zł przy wydatkach na
inwestycje wynoszących 91 139 586 zł.
Bardzo istotnym składnikiem
dochodów budżetowych gminy są
podatki. Kolejne zestawienie, jakie
zostało zaprezentowane przez
Burmistrza wyraźnie pokazuje, że na

przestrzeni czterech ostatnich lat
podatki w gminie Pobiedziska są na
niezmiennym poziomie, a w
niektórych przypadkach wręcz uległy
zmniejszeniu. Podatek rolny w latach
2011-2014 wzrósł o 62,77%, a w
obecnej kadencji zmalał o 10,73%,
podatek leśny z 10,60% spadł obecnie
do poziomu 4,34%. W grupie
podatków od nieruchomości w latach
2011-2014 procentowy średni wzrost
kształtował się na poziomie 11,49%, a w
obecnej kadencji 2015-2018
procentowy średni wzrost wynosi
2,35%.

WYNIKI SONDAŻU NA NAZWĘ RONDA
W Biuletynie 224 zapytaliśmy Państwa o nazwę nowych rond w Pobiedziskach. Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety.

Rondo A powinno mieć nazwę:
(liczba głosujących 2396)
Rondo
Niepodległości

Rondo
im. Antoniego Pallutha

54%, 1303 Votes

46%, 1093 Votes

Rondo B powinno mieć nazwę:
(liczba głosujących 2295)
Rondo
Powstania Wielkopolskiego

Rondo
100-lecia Niepodległości
35%, 796 Votes

65%, 1499 Votes

Przeprowadzony był również sondaż, który polegał na wrzuceniu do urny w Urzędzie Miasta i Gminy kartki z zaznaczonymi
polami. Jego wyniki podliczyła Komisja w składzie: Gabriela Purol, Karolina Wierzbińska, Michał Polaszek, Marcin Wojcieszak.

Rondo A
Rondo Antoniego Pallutha - 25 głosów,
Rondo Niepodległości - 37 głosów.

Rondo B
Rondo Powstania Wielkopolskiego - 54 głosy,
Rondo 100-lecia Niepodległości - 8 głosów.

Z dwóch sondażowych ankiet wyniki przedstawiają się następująco:

Rondo A
Rondo Antoniego Pallutha: 1093 + 25 = 1118 głosów,
Rondo Niepodległości: 1303 + 37 = 1340 głosów.

Rondo B
Rondo Powstania Wielkopolskiego: 1499+54 = 1553 głosy,
Rondo 100-lecia Niepodległości: 796 + 8 = 804 głosy.
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SZYBCIEJ
I BEZPIECZNIEJ
Długo wyczekiwana inwestycja
doczekała się finału. 30 maja br. na
wysokości stacji Pobiedziska
Letnisko został otwarty tunel pod
torami kolejowymi, umożliwiający
bezkolizyjny wyjazd i wjazd do
Pobiedzisk. Podjęte działania
zmierzały do rozwiązania
podstawowego problemu
komunikacyjnego w mieście
Pobiedziska tzn. bezkolizyjnego
przeprowadzenia ruchu
samochodowego przez linię
kolejową nr 353 Poznań Wschód Skandawa.
W 2015 roku podjęliśmy się
opracowania szczegółowej koncepcji
budowy wiaduktu kolejowego pod
wspomnianą linią kolejową wraz z
przebudową fragmentu byłej drogi
krajowej 5 (obecnie drogi
wojewódzkiej) i ul. Poznańskiej. Dzięki
dobrej i konstruktywnej współpracy
koszt wykonania tego zadania to
kwota 11 mln zł, w tym 3 mln zł netto na
budowę wiaduktu kolejowego
pozyskane od PKP w wyniku
podpisanego porozumienia. Jest to
pierwszy etap budowy obwodnicy

Pobiedzisk, tak aby w kolejnych latach
zakończyć całe zadanie tj. od ul.
Poznańskiej poprzez ul. Kaczyńską do
ul.Kostrzyńskiej.
Na otwarcie trzeba było trochę
poczekać, ponieważ najpierw
musieliśmy zbudować ronda od strony
ul.Poznańskiej i od strony drogi
wojewódzkiej - dawnej drogi krajowej
nr 5. Zastępca burmistrza Zbigniew
Zastrożny podziękował p.Burmistrz
D. Nowackiej i Radnym za podjęcie tej
śmiałej decyzji, polegającej na budowie
tego skomplikowanego układu
komunikacyjnego. Jak powiedział, jego
marzeniem jest, aby kolejne władze
dołożyły wszelkich starań, żeby

powstała obwodnica , a wtedy z tego
miejsca będzie można dojechać dalej,
tzn. do ul.Kostrzyńskiej. Prace studyjne
trwają i miejmy nadzieję, że w
kolejnych latach, najdalej dwóch,
obwodnica powstanie.
Otwarcie nowoczesnego węzła
komunikacyjnego to wydarzenie
godne Jubileuszu 970 - lecia powstania
Pobiedzisk.
Realizacja tego zamierzenia i innych
podjętych działań zmienia oblicze
naszej gminy, nadając jej historycznie
należny prestiż, godny założyciela
Pobiedzisk Kazimierza Odnowiciela.

15 MILIONÓW NA NOWE
ŚCIEŻKI ROWEROWE W POWIECIE
Ponad 15 milionów złotych wyda powiat poznański na budowę dwóch niezwykle ważnych ścieżek rowerowych. Łącznie
dla rowerzystów oddanych zostanie 12 kilometrów bezpiecznych, szerokich i oświetlonych tras na odcinkach: PoznańTulce-Gowarzewo oraz Kociałkowa Górka-Pobiedziska.
Jan Grabkowski, starosta poznański i
Marek Woźniak, marszałek
województwa wielkopolskiego
podpisali umowę na dofinansowanie
budowy ścieżek.
To następne zadanie, które doskonale
wpisuje się w politykę transportową nie
tylko naszego powiatu, ale całej
metropolii - mówi Jan Grabkowski,
starosta poznański. Budujemy kolejne,
bezpieczne, oświetlone trasy dla
rowerzystów, którzy będą mogli przy
powstających węzłach przesiadkowych
skorzystać z transportu publicznego.
7,4 kilometrów ścieżki rowerowej od
granicy Poznania (Szczepankowo)
przez Tulce do Gowarzewa
(ul.Czereśniowa) będzie kosztować
8 milionów złotych, z czego 6 milionów
złotych stanowi dofinansowanie
unijne. W ramach zadania powstaną
przejścia dla pieszych z azylami
bezpieczeństwa, oświetlenie
energooszczędne oraz udogodnienia
dla niepełnosprawnych.
Z kolei budowa 5,1 kilometrów trasy
rowerowej od Pobiedzisk przez
Kapalicę do Kociałkowej Górki ma

kosztować 7,4 milionów złotych, z
czego dofinansowanie wynosi
3,3 miliona złotych.
Pozostałe koszty na budowę tych tras,
które mają powstać do końca
przyszłego roku, pokryje z budżetu
powiat poznański.
Oba zadania są bardzo ważne dla całej
aglomeracji i doskonale wpisują się w
politykę ekologiczną ograniczającą
smog. Budowa całej sieci rowerowej to

zadanie na lata, dlatego w
perspektywie budżetu unijnego tak
ważne jest zabezpieczenie środków na
te zadania - podkreślał Marek Woźniak,
Marszałek województwa
wielkopolskiego.
W podpisaniu umowy wziął udział
także Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański.

BIULETYN POBIEDZISKI

czerwiec 2018

www.pobiedziska.pl

Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się 10 czerwca 2018 r. o godz.14:00 Mszą św. w kościele p.w. Św. Michała w
Pobiedziskach. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz strażacy z gminy Pobiedziska przeszli na Rynek.
Tam rozpoczął się uroczysty apel połączony z wręczaniem odznaczeń i wyróżnień. Uroczystość swoją obecnością
zaszczycili m.in: Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka,
Zastępca Burmistrza Zbigniew Zastrożny, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk,
Komendant Miejski PSP w Poznaniu - bryg. Jacek Michalak , Radni Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Wielkopolskiego im.
gen. Stanisława Taczaka: dh Adam
Skibiński został odznaczony Złotym
medalem za zasługi dla pożarnictwa,
dh Sebastian Syrko został odznaczony
Srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa. Brązowym medalem za
zasługi dla pożarnictwa zostali
odznaczeni: Dorota Nowacka
Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska, dh Iwona Tomaszewska,
dh Adam Smura, dh Dawid Srocki i dh
Mateusza Srocki.
Odznakę "Wzorowy Strażak"
otrzymali: Andrzej Kwaśniewski,
Mariusz Mielnik oraz Łukasz
Bielawny. Uchwałą Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w
Pobiedziskach zostały nadane odznaki
wysługi lat dla druhów:
40 lat: Władysława Maciaka i
Wojciecha Grzybowskiego, 35 lat:
druha Tomasza Kornobisa, 25 lat:
druha Marka Budniaka, 20 lat: druha
Marka Godka, 15 lat: Jacka
Michalaka, Radosława Godka,
Damiana Nowaka, Mateusza
Grzybowskiego i Jacka

Krzyżańskiego, za 5 lat zostali
odznaczeni druhowie: Łukasz
Krystkiewicz, Bartosz Kaźmierczak,
Łukasz Matuszak, Kamil Koźlarek,
Dariusz Pomian, Wojciech
Gruszczyński, Jakub Domagalski,
Jakub Nogajewski, Michał
Stachowiak, Janusz Habdas, Piotr
Nowak, Adrian Gryczyński, Błażej
Marciniak, Adam Pauter.

WIEŚCI Z RADY
Dnia 26 kwietnia 2018r. odbyła się LVIII
sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska. Obrady otworzyła
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk.
Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym odczytała Burmistrz
Dorota Nowacka.
Tematyka sesji:
Funkcjonowanie gospodarki
odpadami.
Dyrektor Związku Międzygminnego
Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej Andrzej Springer
przedstawił prezentację:
Funkcjonowanie gospodarki
odpadami. Następnie Radni zadawali
pytania Dyrektorowi.
Realizacja zadań w ramach IV etapu
kanalizacji.
Zastępca Burmistrza Zbigniew
Zastrożny przedstawił prezentację:
realizacja zadań z zakresu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Pobiedziska w
ramach Związku Międzygminnego
"Puszcza Zielonka”
Ponadto poinformował, iż Aquanet

złożył wniosek taryfowy do Wód
Polskich na jednolitą stawkę 7,60 zł
netto na cały obszar Puszczy Zielonki,
gdzie jest operatorem.
Po zatwierdzeniu taryf Radni zostaną
poinformowani.

.
.
.
.
.

Prezentacje przedstawione na sesji
zamieszczone są na stronie
www.pobiedziska.pl - Rada Gminy ogłoszenia.
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,
emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania
nabywania i wykupu,
wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Pobiedziska oraz określenia sezonu
kąpielowego w roku 2018,
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie

Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego
ZOSP RP w Pobiedziskach w
szczególny sposób podziękował
Zbigniewowi Zastrożnemu Zastępcy
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
za wsparcie, wszelką pomoc i sympatię
okazaną wszystkim jednostkom OSP
naszej Gminy.
Foto: Tomasz Chmielewski

.
.
.
.
.

Podarzewo, oznaczonej jako dz.137,
nadania nazwy ulic w miejscowości
Pobiedziska,
przyjęcia "Oceny zasobów pomocy
społecznej Miasta i Gminy Pobiedziska
za rok 2017",
wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w
sprawie przekazania Gminie Swarzędz
zadania publicznego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego,
wstępnych lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych przy
drogach gminnych na terenie Gminy
Pobiedziska,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w
ramach wieloletnich programów
inwestycyjnych na lata 2015-2020,
utworzenia stałych obwodów
głosowania na obszarze Gminy
Pobiedziska, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Interpelacji nie złożono.

***
Dnia 24 maja 2018 r. odbyła się LIX sesja
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Obrady otworzyła Przewodnicząca
Rady Renata Jończyk.
Sprawozdanie z działalności w okresie
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KALENDARIUM
odbyły się posiedzenia:
16 kwietnia 2018 r.
- Komisji Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznegow sprawie żwirowni Bednary z
przedstawicielami Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o ,
Stowrzyszeniem "Visna",
16 kwietnia 2018 r.
- Komisji Rewizyjnej - Informacja
dotycząca dochodów z tytułu
wydobycia żwiru w roku 2017,
II. Informacja na temat odchyleń +/5% zrealizowanych dochodów i
wydatków w stosunku do
założonego planu na dzień 31
grudnia 2017 roku,
18 kwietnia 2018 r.
- Komisji Spraw Społecznych spotkanie z przedstawicielem
Przychodni "Pronus", opiniowanie
projektów uchwał o przydział
mieszkania, opiniowanie projektu
uchwały,
23 kwietnia 2018 r.
- Komisji Rewizyjnej - omówienie
zagadnień związanych z
przygotowaniami do absolutorium
Burmistrza związane z realizacją
budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska
za rok 2017,
25 kwietnia 2018 r.
- Komisji Spraw Gospodarczych opiniowanie projektów uchwał oraz
wniosków,
26 kwietnia 2018 r.
- LVIII sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska,
14 maja 2018 r.
- Komisji Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznegoopiniowanie wniosku, Stęszewice dzikie wysypisko śmieci, walory
turystyczno-przyrodnicze Puszczy
Zielonka,
21 maja 2018 r.
- Komisji Rewizyjnej - Uchwała RIO w
Poznaniu z sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi za
realizację budżetu Miasta i Gminy
Pobiedziska za rok 2017, ustalono
terminy kontroli,
22 maja 2018 r.
- Komisji Spraw Społecznych spotkanie z dyrekcją szkoły
Letnisko-Leśne, opiniowanie
projektów uchwał i wniosków o
przydział mieszkań,
23 maja 2018 r.
- Komisji Spraw Gospodarczych opiniowanie projektów uchwał i
wniosków,
24 maja 2018 r.
- LIX sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska - ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA.

.
.

.

międzysesyjnym odczytała Burmistrz
Dorota Nowacka.
Tematem sesji było: Sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu. Uchwała w sprawie
udzielenia absolutorium
Burmistrzowi.
Skarbnik Agata Majcherczak
przedstawiła prezentację:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za
2017 r. Miasta i Gminy Pobiedziska.
Następnie odczytała Uchwałę Nr SO0954/35/19/2018 składu
Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia
opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu wraz z informacją o stanie
mienia Miasta i Gminy Pobiedziska za
rok 2017 r. i objaśnieniami - opinia
pozytywna.
Wystąpienie Burmistrz Doroty
Nowackiej:
"Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!
Rok 2017 to kolejny rok działania
pobiedziskiego samorządu lokalnego.
Jest on kolejnym pełnym rokiem
budżetowym w VII kadencji (lat 20152018), który zatwierdzony został przez
tę Radę a jego wyniki zostały
zaprezentowane w złożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu .

Budżet w 2017 roku wielokrotnie
ewoluował. Konieczność wprowadzenia
korekt spowodowana była zmianami
wysokości dotacji, subwencji i zmianami
innych dochodów oraz wydatków
wynikających z bieżącej analizy
wykonania budżetu. Budżet 2017 roku
był aktualizowany wraz z Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym na lata 20152019 i Wieloletnią Prognozą Finansową,
dokumentami monitorującymi zdolność
kredytową gminy i zarządzanie długiem.
Z analizy budżetu za 2017 rok wynika, iż
zaprojektowane zadania w budżecie
wraz z przeprowadzoną korektą
zapisów dokonanych w trakcie roku
budżetowego zostały wykonane. I tak,
dochody ogółem wykonano w 97,76%, a
zaplanowane wydatki w 95,59%.
W strukturze dochodów ogółem
kształtujących się na poziomie
88 149 095,82 zł - 55% to dochody
własne , na drugim miejscu znalazły się
dotacje z udziałem 26% oraz plasujące
się na miejscu trzecim subwencje na
poziomie 19%. Z kolei w strukturze
wydatków ogółem zrealizowanych na
poziomie 90 150 348,20 zł - wydatki
bieżące stanowią 79,71% a wydatki
majątkowe to wielkość rzędu 20,29%.
Warto podkreślić, iż wydatki majątkowe
w 2017 roku w stosunku do roku 2015
wzrosły ponad 2-krotnie i wyniosły
ponad 18 mln zł.
Pomimo tak znacznych wydatków
majątkowych w roku 2017 poziom
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zadłużenia Gminy w stosunku do lat
poprzednich uległ znacznemu obniżeniu
i wynosi 18,13% (w 2014 - 39,28%; w
2015 - 29,19%; w 2016 - 22,53%).
Na podkreślenie zasługuje
przeznaczenie środków w roku 2017 na
dodatkową aktywność społeczną, w tym
na sport kwalifikowany i stypendia dla
uczniów, a drugi rok istnienia Funduszu
Sołeckiego - pokazał sprawność
funkcjonowania Sołtysów i Rad
Sołeckich w jego realizacji, o czym
świadczy prawie 100% wydatkowanie
środków.
W realizacji tegoż budżetu swój
znaczący udział miał: zespół
pracowników Urzędu Miasta i Gminy
pod moim kierownictwem, Państwo
Radni oraz pracownicy jednostek
gminnych, którzy angażowali się w
realizację zadań minionego roku.
Wysoka Rado!
Absolutorium za 2017 rok to rozliczenie
burmistrza z całokształtu działań w
danym roku budżetowym. Nasza gmina
przeszła w ostatnich latach dużą
metamorfozę, ale wiele spraw wymaga
jeszcze nakładów finansowych i nadal
pozostaje ich wiele do rozwiązania.
Koncentracja działań i wysiłków w tej
kadencji jest skierowana w poprawę
życia mieszkańców oraz w przyszłość
Gminy z jednoczesną analizą i nakładami
na to, co zostało zrealizowane w
przeszłości.
Uprzejmie proszę Wysoką Radę o
udzielenie Absolutorium".
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Franciszek Kosicki odczytał opinię wraz
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,
oraz uchwałę Nr SO-0955/7/19/2018
składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8
maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pobiedziska z tytułu
wykonania budżetu za 2017r.
- wniosek został należycie
uzasadniony.
Przewodnicząca Rady Renata Jończyk
otworzyła dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny
Mikołaj Witaszyk, który w imieniu
Klubu "My Mieszkańcy" odczytał
wystąpienie:
"Szanowna Rado! Szanowna Pani
Burmistrz! Szanowni Mieszkańcy!
W imieniu klubu radnych ,,My
Mieszkańcy" serdecznie gratuluję
realizacji zdecydowanej większości
zaplanowanych inwestycji. To, co
początkowo wydawało się bardzo
skomplikowane, bardzo trudne,
ambitne, a wręcz momentami
wizjonerskie - powoli staje się faktem
dokonanym. A tych inwestycji i
projektów było naprawdę sporo i nie da
się ukryć, że ta kadencja przejdzie do
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historii obiektywnie patrząc jako
kadencja szerokich inwestycji; jako
niewątpliwie wielokierunkowy skok
cywilizacyjny dla naszej Gminy.
Cieszy szczególnie fakt, że na wiele,
jeśli nie na większość zadań
budżetowych - pozyskano środki
zewnętrzne, w ten sposób pomnażając
nasze gminne fundusze, nasze gminne
złotówki. Nikt pewnie nie jest lepszym
fachowcem od wyszukiwania oraz
pozyskiwania tychże pieniędzy od
naszego wiceburmistrza Zbigniewa
Zastrożnego. Z pewnością jest Pan
odpowiednią osobą na właściwym
miejscu.
Kolejnym pozytywnym aspektem jest
fakt, że udało się wypośrodkować
kierunki działań; że zarówno
realizowano tzw. ,,inwestycje twarde"
typu budowa wielu kilometrów dróg
gminnych oraz tzw. ,,inwestycje
miękkie", jak chociażby ścieżki
rowerowe, remont boiska w
Pomarzanowicach czy oświetlenie na
stadionie miejskim Huraganu. To jest
niezwykle cenne i ważne.
Widać wyraźnie, że pozytywny
społeczny odbiór oddawanych
inwestycji jest możliwy tylko
wówczas, gdy WPI staje się wspólnym
dziełem zarówno władzy
wykonawczej, jak i nas - radnych
miejskich. Cieszymy się, że wiele
p r o b l e m ó w p r z e z n a s
zasygnalizowanych została skutecznie
rozwiązana i że masa naszych pomysłów
doczekała się finalizacji, choć nie
wszystkie… i tu pewien kamyczek do
ogródka… zdarzało się niestety, że
łączono dwa oddzielne zadania,
tworząc później jedno, przerzucając i
ograniczając środki na nie - casus
przebudowy ulicy Drawskiej z budową
ulic w rejonie ulicy Sandaczowej w
Pobiedziskach, gdzie w efekcie finalnym
te drugie zadanie w tej kadencji
najprawdopodobniej nie zostanie nawet
rozpoczęte. Podobnie, do dziś nie wiem
co będzie z planowaną świetlicą wiejską
w Pomarzanowicach? Są to jednak
sprawy jednostkowe, niezwykle ważne
dla nas, ale dziś rozmawiamy o ogólnym
bilansie za rok 2017. Mamy nadzieję i
głęboko wierzymy, że w niedalekiej
przyszłości te projekty znajdą swój
szczęśliwy finał.
Na ocenę innych inwestycji należy nieco
zaczekać - chodzi na przykład o jak
najbardziej aktualne wprowadzenie
komunikacji gminnej, która z pewnością
była rzeczą potrzebną i niezbędną, ale
musimy stale monitorować natężenie
ruchu na poszczególnych kursach, aby
zorientować się jakie realne koszty
generuje te przedsięwzięcie i jakie są
rzeczywiste potrzeby mieszkańców.
Inną newralgiczną kwestią, która
zaistniała stosunkowo niedawno, bo na
wiosnę tego roku była sprawa
utwardzania dróg sołeckich i
niewystarczających zabezpieczonych
funduszy na te zadania. Nad tym
problemem, zapewne najpóźniej na

jesieni, przy konstrukcji nowego budżetu
będziemy musieli się na nowo
szczególnie pochylić i wypracować
bardziej efektywne rozwiązania
satysfakcjonujące dla wszystkich
zainteresowanych stron.
W każdym razie, stałe konsultacje z
radnymi, wzajemne słuchanie się jest
podstawą i kluczem do sukcesu, jaki
niewątpliwie wspólnie osiągnięto. Nie
mamy większych uwag, zarzutów,
zastrzeżeń co do sfery inwestycyjnej,
choć przypominam, że nasz klub
radnych od początku tej kadencji
zawsze był wyczulony i zawsze
akcentowaliśmy, by mniej więcej
środki inwestycyjne dzielić po równo na miasto i na wieś. Nie zawsze jest to
możliwe, co doskonale rozumiemy zależy to od wielu czynników,
przeważnie od czynników
zewnętrznych, w pełni od nas
niezależnych, ale warto i trzeba o tym
zawsze pamiętać przy układaniu
przyszłych planów budżetowych gminy i
jeszcze mocniej dowartościowywać
nasze ośrodki wiejskie przy każdej
nadarzającej się okazji.
Jeszcze raz gratulujemy Burmistrzom,
Urzędnikom oraz Pani Skarbnik
wymiernych efektów ich wytężonej
pracy i liczymy na to, że ta linia jak
najszerszego konsultowania i
dyskutowania dalszych kierunków
inwestycyjnych nadal będzie
podtrzymywana i kontynuowana dla
dobra mieszkańców Gminy Pobiedziska.
Dziękuję!
Radny Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Mikołaj Witaszyk
W imieniu klubu radnych ,,My
Mieszkańcy" (Danuta Sobka, Paweł
Krawczyk, Robert Łucka, Sylwester
Antkowiak, Mikołaj Witaszyk)".

.
.
.

Przewodnicząca Rady Renata Jończyk
podziękowała za wielość inwestycji,
które współgrają z zachowaniem
płynności finansowej.
Następnie odczytała Uchwały w
sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu- Uchwała została
przyjęta jednogłośnie,
udzielenia absolutorium BurmistrzowiUchwała została przyjęta przy
dwunastu głosach "za" i jednym
"wstrzymującym się".
Burmistrz Dorota Nowacka
podziękowała Komisji Rewizyjnej pod
przewodnictwem Franciszka
Kosickiego, Klubowi Radnych "My
Mieszkańcy" za ciepłe słowa,
wszystkim Radnym za wyrozumiałość.
"Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!
To najważniejsze podziękowanie za trud
włożony w wykonanie zadań. Nie
rozpatruję tego w kategorii sukcesu
tylko spełnienia swoich zadań na
stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska. Niemniej jednak sprawia to
dużo radości i satysfakcji, że udało się
wykonać budżet.
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Udzielenie absolutorium to dokonanie
oceny zaspokojenia potrzeb
mieszkańców gminy w ramach
posiadanych możliwości finansowych.
Budżet zeszłoroczny nie był łatwy, ale
mimo to większość zaplanowanych
zadań udało się zrealizować".
Burmistrz Dorota Nowacka bardzo
podziękowała za wkład pracy swojemu
zastępcy Burmistrzowi Zbigniewowi
Zastrożnemu.

.
.

Przewodnicząca Rady Renata Jończyk
odczytała list gratulacyjny od
M a ł g o r z a t y
H a l b e r
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Poznańskiego.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2018,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata
2018-2036,
uchylenia uchwały nr XXX/258/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z
dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie
określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin,
określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku
szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko

kierownicze; wysokości tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art.42
ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Pobiedziska,
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem
z realizacji Programu współpracy
Gminy Pobiedziska z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2017.
Interpelacje złożyli:
- radny Dariusz Pauter w sprawie:
zgodności zabudowy działki z
m i e j s c o w y m
p l a n e m
zagospodarowania przestrzennego,
- radny Janusz Mikołajczak w sprawie:
zabezpieczenia terenu budowy domu
jednorodzinnego przy ul.Spadzistej.

ROZBIEGANE BOROWO MŁYN
W sobotę 1 maja br. Sołectwo Borowo Młyn zaprosiło na XIII Majowe Biegi Przełajowe. Na starcie do wspólnej,
sportowej zabawy zgłosiło się 136 zawodników, którzy w bardzo rozpiętych kategoriach wiekowych i na różnych
dystansach rywalizowali ze sobą przez kilka godzin.
Na nowym obiekcie sportowym
wspólnie z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji i dzięki środkom finansowym
pozyskanym w konkursie
organizowanym przez Lokalną Grupę
Działania "Trakt Piastów" kilkaset osób
bawiło się do późnego popołudnia
wyśmienicie. Dzieci miały zapewnione
atrakcje od początku do samego końca
i wspólnie z dorosłymi podczas zabaw
brały udział w konkurencjach: skoków
w workach, przeciągania liny, rzutu
kaloszem, spacerem z piłeczką ping
pongową, mumia martwego ciągu,
siłowania na rękę.
Końcowa, biegowa klasyfikacja
przedstawiała się tego dnia
następująco:
Bieg 50m dziewczynki: I- Agata Hirsch,
II- Zosia Cybal, III- Oliwka Kosior,
Bieg 50m chłopcy: I-Jan Meisner, IIOliwier Krysztofiak, III- Michał Popiel,
Bieg 100m dziewczynki: I-Nikola
Hirsch, II-Iga Brzeskwiniewicz,
III- Oliwia Stokowska,
Bieg 100m chłopcy: I- Franek Przybyła,
II- Kacper Pałasz, III- Szymon Meisner
Bieg 200m dziewczynki: I-Maja
Pietrzak, II- Weronika Mantyk, III- Ania
Meisner,
Bieg 200m chłopcy: I-Mikołaj Hochół,
II- Kacper Łuszczak, III- Kajetan Brzyński
Bieg 700m dziewczynki: I-Angelika
Binkowska, II-Zuzanna Meisner,
III- Martyna Brzyńska,
Bieg 700m chłopcy: I-Jan Wągrowski,
II- Mikołaj Król, III- Mateusz Binkowski
Bieg 1km Panie: I-Inga Kruger,
II- Joanna Grygiel, III- Maria Przybyła,
Bieg 5,8 km Panie: I-Iliana JopekLubik, II-Elżbieta Zawadzka,
III- Gabriela Świtała,
Bieg 5,8km Panowie: I-Marcin

Stokowski, II- Łukasz Kosmaczewski, IIIMariusz Stokowski,
Nordic Walking
Kobiety: I-Joasia Weinert-Dudzińska,
II-Małgorzata Adamska, III-Maria

Adamska,
Mężczyźni: I-Robert Adamski,
II- Krzysztof Świtała, III- M.Ciesielski.
Foto Aneta Tokarz
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POBIEDZISKA GALA SPORTU
Coroczne spotkania z mistrzami sportu z terenu gminy Pobiedziska stały się już tradycją. Bohaterami sportowej gali są
osoby, które codziennie wkładają mnóstwo pracy w swój rozwój, które poza obowiązkami związanymi ze szkołą czy
pracą znajdują wolny czas na samodoskonalenie w ukochanej dyscyplinie sportu. Ogromne samozaparcie, dyscyplina i
konsekwencja doprowadziły ich do zdobycia mistrzowskich tytułów.
Na tegorocznej gali, która odbyła się 11
maja br. Burmistrz Dorota Nowacka oraz
zgromadzeni goście podziękowali
sportowcom za trud, dzięki któremu o
Pobiedziskach usłyszeć można na
arenach sportowych całej Polski, Europy
i Świata.
W tym roku do Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska wpłynęły 33 wnioski
o przyznanie nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r.
Rada Sportu Gminy Pobiedziska, która
opiniowała przedstawione wnioski,
wytypowała 25 osób do nagród, poza
kategoriami wytypowano do wyróżnień
5 zawodników, przyznano 1 nagrodę za
Promocję Gminy dla zawodnika
trenującego dyscyplinę poza katalogiem
dyscyplin olimpijskich oraz 1 nagrodę
dla trenera roku 2017 r. Ostatecznie
pani Burmistrz przyznała 25 nagród i 6
wyróżnień.
Nagrody III stopnia otrzymało 5
zawodników, którzy zdobywali
osiągnięcia w rywalizacji na poziomie
Mistrzostw Polski, Pucharu Polski,
Mistrzostw Wojewódzkich,
międzywojewódzkich lub o
równoważnym zasięgu terytorialnym.
Nagrody otrzymali:
Chełmowski Radosław -KS ”Posnania"
Poznań- Kajakarstwo,
Ganowska Julia - Klub Jeździecki
Fundacji Zawsze Razem "Ranczo Kołata"
Kołata -Jeździectwo,
Górecki Kacper - Pobiedziski Klub
Tenisowy -Tenis ziemny,
Koperski Jakub - KS "Posnania"
Poznań Kajakarstwo,
Koperski Tomasz-KS "Posnania"
Poznań Kajakarstwo.
Nagrody II stopnia przyznano 13
laureatom Akademickich mistrzostw
świata, uniwersjady letniej i zimowej
oraz Oficjalnego Pucharu Świata lub
Oficjalnego Pucharu Europy.
Laureatami zostali:
Budzińska Adamina - Uczniowski Klub
Sportowy "Dąbrówka - Synchro" Poznań
- Pływanie synchroniczne,
Budzińska Michalina- Uczniowski Klub
Sportowy "Dąbrówka - Synchro"
Poznań- Pływanie synchroniczne,

Dębiński Oskar - KS "Posnania"
Poznań - Rugby,
Filipiak Natalia - AZS Politechnika
Poznańska - Hokej na trawie,
Imieliński Kacper - KS "Posnania"
Poznań-Kajakarstwo,
Jakubowski Marcin - KS "Posnania"
Poznań - Kajakarstwo,
Jońca Roksana - AZS Politechnika
Poznańska -Hokej na trawie,
Kamińska Agata - Klub Jeździecki
Fundacji Zawsze Razem "Ranczo Kołata"
Kołata -Jeździectwo,
Michałowska Sandra - Uczniowski
Międzyszkolny Klub Sportowy
Niesłyszących Poznań - Pływanie,
Paczyński Jan Krzysztof - Lubelski Klub

Sportowy Głuchych SPARTAN-Piłka
nożna,
Polaczyk Gerard Szymon - Klub
Żeglarski MEWA Poznań - Żeglarstwo,
Polaczyk Hubert Mikołaj - Klub
Żeglarski MEWA Poznań - Żeglarstwo,
Wyrwas Kamil- KS "Posnania" Poznań Kajakarstwo.
Nagrody I stopnia
wręczono 7
laureatom. Wyróżnienie to
przyznawane są wyłącznie za udział w
Igrzyskach olimpijskich i
paraolimpijskich, oficjalnych
mistrzostwach świata lub oficjalnych
mistrzostwach Europy.
Nagrody otrzymali:
Augustyniak Mateusz - KS "Posnania"
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Poznań - Kajakarstwo,
Filipiak Magdalena - AZS Politechnika
Poznańska - Hokej na trawie,
Gdula Daniel - KS "Posnania" Poznań Rugby,
Gołębiewski Edward - Ognisko TKKF
Płomień Pobiedziska - Lekkoatletyka,
Karwacka Dagmara - AZS Politechnika
Poznańska - Hokej na trawie,
Stefańska Paulina - AZS Politechnika
Poznańska -Hokej na trawie,
Tracz Wojciech - KS "Posnania" PoznańKajakarstwo.
Sportowy sukces byłby niemożliwy bez
trenera, który co dzień angażuje się w
pracę na rzecz swoich podopiecznych.
Nagrodę i tytuł "Trener Roku Gminy
Pobiedziska" przyznano Sylwii
Kamińskiej - Klub Jeździecki Fundacji
Zawsze Razem "Ranczo Kołata" .
Na scenę zaproszono również 5
zawodników, którzy otrzymali
wyróżnienia. Są nimi:
Dunst Julia, Moszczyńska Julia i
Michalska Maria - Klub Jeździecki
Fundacji Zawsze Razem "Ranczo
Kołata"/Jeździectwo, Nadoliński
Krzysztof - International Budokai Kan
Poland /karate oraz Rurek
Wiktoria/KS"Posnania"/kajakarstwo.
Poza wszelkimi kategoriami wręczanych
nagród znalazł się jeden z pobiedziskich
sportowców Przemysław Górnicki,
Mistrz Polski oraz Mistrz Europy w
wymagającej nadludzkiej siły
dyscyplinie, jaką jest trójbój siłowy - Klub
Sportowy Gnieźnieńskie Towarzystwo
Atletyczne "Chrobry"/ Trójbój siłowy.
Przemysław Górnicki został
uhonorowany nagrodą za Promocję
Gminy Pobiedziska.
Oprócz bohaterów tegorocznej Gali
Sportu obecni byli zastępca burmistrza
Zbigniew Zastrożny, przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Renata Jończyk z radnymi, członkowie
Rady Sportu Gminy Pobiedziska z
przewodniczącym Pawłem
Krawczykiem, prezesi i działacze klubów
sportowych, dyrektorzy szkół, trenerzy,
rodzice i przyjaciele naszych
pobiedziskich sportowców. Galę
poprowadził dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji Artur Krysztofiak, któremu
towarzyszyły Cheerleaderki "Huragan
Girls" tańczące przy MGKS "Huragan".
W części artystycznej wystąpiły
wokalistki ze Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach: Beata Łukaszewska,
Jagoda Musiał, Pola Mazurek, Matylda
Walkowiak i Karolina Sierzchuła. Na
koniec swoje umiejętności
zaprezentowali zawodnicy Sekcji Kings
boxingu (trener Przemysław Rękoś ),
Judocy z Uczniowskiego Klubu
Sportowego "Smecz" Judo (trener
Bartosz Mietliński) oraz specjalny gość,
kiedyś kapitan gnieźnieńskiej drużyny
koszykarskiej mkk Gniezno, trenował
również sztuki walki, wielki entuzjasta
zdrowego i sportowego trybu życia najlepszy debiutant w kulturystyce
klasycznej w 2017 r., najlepszy junior
wszechwag, obecnie już
niekwestionowany mistrz Polski Szymon Kuliński.
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TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ
W POMARZANOWICACH

.
..
..

Na nowym boisku sportowym w
Pomarzanowicach zorganizowany
został w sobotę 28 kwietnia br. Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa. W całym
Turnieju uczestniczyło 8 drużyn:
Drużyna znakomitych biegaczy
Pobiedziska Running Team,
Latalice ,
Axis Węglewo,
All Stars Pobiedziska
4 drużyny z Pomarzanowic.
Turniej zorganizowano przy współpracy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach. Łącznie w całym
Turnieju strzelono 56 goli, także emocji
nie brakowało. W przerwie między
rozgrywkami nastąpiło oficjalne i
uroczyste otwarcie nowego boiska w

Pomarzanowicach przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska D. Nowacką.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za
przybycie i udział w Turnieju. Naszemu
Radnemu Mikołajowi Witaszykowi oraz
Burmistrz D.Nowackiej dziękuję za ciepłe
przyjęcie uczestników Turnieju.
Mieszkańcom Pomarzanowic oraz
kibicom przyjezdnym, dziękuję za doping i
zapraszam za rok. M.Saukens

Po zaciętej walce na nowym boisku
ostateczna klasyfikacja ukształtowała
się następująco:
I miejsce Latalice
II miejsce Pomarzanowice
III miejsce drużyna z Pobiedzisk All Stars.
Opracowano na podstawie informacji
przesłanej przez Sołtysa Pomarzanowic
Mariusza Saukensa

CZWARTA RODZINNA MAJÓWKA
ORAZ DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE GŁÓWNA
To było słoneczne popołudnie pełne
wrażeń i atrakcji dla dzieci: dmuchane
zamki, balony napełniane helem,
przejażdżki kucykiem, malowanie
twarzy, zamykanie w bańce mydlanej,
kącik zabaw itd. Wszyscy spędzili miło
czas przy kawie i pysznych
słodkościach, które przyniosły panie z
Sołectwa - dziękujemy serdecznie.
Była też smaczna grochówka, chleb ze
smalcem i ogóreczkami oraz wata
cukrowa. Dziękujemy za odwiedziny
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
Doroty Nowackiej, Zastępcy Burmistrza
Zbigniewa Zastrożnego oraz Sekretarza
Gminy Iwony Tomaszewskiej, którzy
zawsze pamiętają o mieszkańcach
Sołectwa Główna.Dziękujemy
serdecznie OSiR w Pobiedziskach za
współorganizację imprezy.

HISTORYCZNY RAJD PRZEJEŻDŻAŁ PRZEZ POBIEDZISKA
W sobotnie popołudnie 12 maja br. na
targowisku w Pobiedziskach
usytuowany był Punkt Kontroli Czasu II
Wielkopolskiego Rajdu Historycznego.
Uczestnicy rajdu pokonywali trasę
przez gminę Pobiedziska, a
najważniejszym kryterium była jazda
na regularność.
Określony odcinek trasy podzielonej na
odcinki należało przejechać w ściśle
określonym czasie. W wydarzeniu brały
udział 23 pojazdy, których historia
powstania sięgała niekiedy połowy XX
wieku. Wśród kibiców na targowisku było
też najmłodsze pokolenie, które modele
marek jak: Zastawa, Łada, Ford Sierra,
Polonez, Lancia czy Alfa Romeo znają
jedynie z opowieści czy starych zdjęć. Tym
bardziej cieszy, że z taką fascynacja
oglądali i robili pamiątkowe "fotki".
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INTENSYWNY SEZON TENISOWY NA KORTACH
Ruszył letni sezon tenisowy. Na kortach OSiR Pobiedziska odbyły się już dwa turnieje, dla kadetów i młodzików.
W każdym z nich zawodnicy PKT pokazali się z dobrej strony. Wśród kadetów m.in. Olga Napierała i Tymoteusz Funka,
wśród młodzików Filip Chmielewski, Krystian Majchrzak, Pola Milecka i Iga Pakuła.
Dalsza część sezonu zapowiada się
interesująco i intensywnie, w sumie
zorganizowanych zostanie 15
turniejów, z czego 3 rangi
ogólnopolskiej, w tym 1 prestiżowy super seria dla juniorów. Ponadto
imprezy tenisowe dla najmłodszych
adeptów tenisa oraz gry deblowe dla
wszystkich chętnych w ramach
Pobiedziskiej Ligi Deblowej.
Zwieńczeniem sezonu będą Otwarte
Mistrzostwa Pobiedzisk w Tenisie pod
koniec września. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych na
korty w Pobiedziska do gry oraz
kibicowania naszym zawodnikom.
Na zdjęciu uczestniczki ostatniego
turnieju młodziczek, od prawej
zawodniczki PKT Iga Pakuła i Pola
Milecka.
Artur Milecki
PKT Pobiedziska, Foto - archiwum PKT

WESOŁY I PEŁEN ATRAKCJI
POCZĄTEK CZERWCA
Długi weekend na początku czerwca
oprócz niemal afrykańskich upałów
bardzo bogaty był w wydarzenia na
terenie gminy Pobiedziska. W związku
z Międzynarodowym Dniem Dziecka
zorganizowano szereg imprez dla
dzieci. Odbyły się festyny w Wagowie,
Górze i w Kocanowie.

Dzień Dziecka
z Malarzami Ulotnymi
"Tego jeszcze w Pobiedziskach na Rynku
nie było! Dzień Dziecka świętowaliśmy z
Malarzami Ulotnymi bardzo twórczo i
kolorowo. Spora część Rynku stała się
tłem dla fantastycznego obrazu
stworzonego przez dzieci".

Zawody wędkarskie i strzeleckie
z okazji Dnia Dziecka
zorganizowane przez
Koło PZW nr 40
"Nasz Zarząd nie zapomniał o
najmłodszych wędkarzach . Już po raz
drugi świętowaliśmy Dzień Dziecka nad
Łowiskiem Pstrąg. Na dzieci i ich
rodziców czekało wiele atrakcji. Od
rana trwały zawody wędkarskie, gdzie
do wygrania były atrakcyjne nagrody. W
samo południe wszyscy zaczęli wspólną
zabawę. Starsze dzieci próbowały
swoich sił przy strzelaniu z karabinka
sportowego, a na najmłodszych czekały
liczne konkurencje sportowe. Wspólne
ognisko zintegrowało dzieci i ich
rodziców. Widzimy się już za rok !
Dziękujemy za wspólną zabawę.”
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

Informujemy, iż w związku z XXIX Biegiem Jagiełły–Tip-Topol Półmaratonem
Pobiedziska w niedzielę 8 lipca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 pojawią
się utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gminy Pobiedziska.
Z ruchu drogowego wyłączona
zostanie trasa od ul.Kostrzyńskiej (na
wysokości Szkoły Podstawowej) do
miejscowości Kociałkowa Górka.
Wjazd na trasę biegu z dróg
publicznych i dróg gruntowych oraz z
prywatnych posesji i firm nie będzie
możliwy. Ponadto zwracamy się do
Państwa z ogromną prośbą aby w tym

dniu nie parkować samochodów na
ww. odcinku.
Za wszelkie niedogodności serdecznie
przepraszamy. Liczymy na
wyrozumiałość i sportowy doping dla
biegaczy.
Szczegółowe informacje odnośnie
biegu znajdują się na stronie
www.polmaraton.pobiedziska.pl

KINO LETNIE W POBIEDZISKACH
Wzorem lat ubiegłych, również w tym
roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa
na kino letnie na pobiedziskim rynku.
Grupa Rozrusznik, przy współpracy z
Fundacją Scena Pobiedziska oraz
Pobiedziskim Ośrodkiem Kultury
zagrają dla Was dwa filmy. Zapraszamy
Was 10 i 11 sierpnia 2018 r. (piątek i

sobota) o godz. 21.00.
W razie niepogody ugości nas
Pobiedziski Ośrodek Kultury. Gorąco
zapraszamy !
Więcej informacji ujawnimy wkrótce.
Zapraszamy na stronę projektu Kino
Letnie w Pobiedziskach
FB/Cosiedziejewpobiedziskach

OFERTA PRACY

OGŁOSZENIA
Informujemy, że od 11 czerwca 2018 r.

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

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ został przeniesiony
do nowej siedziby w Pobiedziskach
ul.Wł.Jagiełły 41 (dawny Ośrodek
Zdrowia), wejście od strony Szkoły
Podstawowej klas pierwszych,
nr. tel. pozostały bez zmian.

Komunikat!
W związku z przypadającą w grudniu 2018 r. 100-rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk zwraca
się z prośbą do osób będących w posiadaniu dokumentów, zdjęć i pamiątek
dotyczących powstańców z Ziemi Pobiedziskiej o ich udostępnienie celem
wykonania kopii. Materiały te zostaną wykorzystane na potrzeby
przygotowywanej publikacji oraz wystawy upamiętniającej udział
pobiedziszczan w tym wydarzeniu historycznym.
Kontakt:
Marian Błażek - prezes TMP
tel. + 48 603891858
e-mail: tmp.pobiedziska@onet.pl
Termin zbierania materiałów do 31 sierpnia 2018 r.
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.

Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum” w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków Nadrożno
tel. 515 062 829
Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji w Pobiedziskach
Komendant Komisariatu Policji - nadkom.
Roman Warda
komendant.pobiedziska@po.policja.gov.pl
ul.Tysiąclecia 9
62-010 Pobiedziska
Tel. 61 84 13 040 lub 997
kom. 784- 112-067
Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska miasto do trasy K5
st.sierż. Jakub Ból
tel. 519 064 539
dzielnicowy.pobiedziska1@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
p..o. st.sierż. Paweł Goździewski
tel. 786 936 068
dzielnicowy.pobiedziska2@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
asp. Piotr Pawlak.
tel. 786 936 069
dzielnicowy.pobiedziska3@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 4
miejscowości na południe od trasy K-5:
Biskupice, Jankowo, Góra, Promno, Wagowo,
Gołuń, Kociałkowa Górka, Polska Wieś,
Uzarzewo Huby,Wójtostwo, Kocanowo,
Zbierkowo, Nowa Górka,
Stara Górka, Promno Stacja, Borówko,
Bociniec, Czachurki
st.sierż. Dariusz Lepczyk
tel. 519 064 540
dzielnicowy.pobiedziska4@po.policja.gov.pl
Wypadki uliczne, zawały serca
i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta
-całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)

OGŁOSZENIA

XXIX BIEG
JAGIEŁŁY
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EKO PODRÓŻNICY
Tak wiele uśmiechów i radości u
przedszkolaków nie było w gminie
Pobiedziska od dawna. Burmistrz
Dorota Nowacka oraz Zastępca
Burmistrza Zbigniew Zastrożny
odwiedzili trzy grupy przedszkolne, z
trzech różnych placówek, które
wzięły udział w organizowanym
przez Gminę Pobiedziska specjalnym
konkursie pn. "EkoPodróżnicy".

.
.
.

Konkurs skierowany był do dzieci i
organizowany w dwóch kategoriach:
indywidualnej i grupowej.
Jeszcze mali, a jak doskonale rozumieją
ekologię, dbałość o środowisko i jak
bezbłędnie obserwują świat. Świadczą
też o tym wyjątkowe prace jakie
wykonały dzieci z:
grupy świetlicowo-przedszkolnej w
Węglewie,
grupy III Przedszkola w
Pomarzanowicach,
grupy X z Przedszkola "Wesołe
Skrzaty".
Komisja oceniająca prace dzieci była
pod dużym wrażeniem pomysłowości,
technik wykonania, tematyki i ogromu
pracy jaka został włożona w ich
stworzenie. W związku z tym oprócz
nagród dla grupy, która wspólnie brała
udział w konkursie podjęta została
decyzja, że każde dziecko dostanie
"worek" pełen prezentów.
Oficjalne ogłoszenie zwycięzców w
dwóch kategoriach nastąpiło podczas
X Jubileuszowego Pikniku
Ekologicznego w Pobiedziskach.
Konkurs EkoPodróżnicy organizowany
był w ramach działań promocyjnych
projektu.

www.pobiedziska.pl
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Tradycyjnie już, jak każdego roku tak i 30 maja 2018 r. na ulice
Pobiedzisk wyszedł wesoły, kolorowy i pełen radości korowód dzieci.
Przedszkole "Wesołe Skrzaty" ponownie zapewniło niezwykłą
atrakcję wszystkim, którzy razem z nimi, krok w krok przemierzali ulice
naszego miasta. Kolejny raz dzięki nim na ulicach, w sercach i na
twarzach panował radosny uśmiech. Dziękujemy.

PRZEDSZKOLE

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

Foto Ryszard Chmielewski

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
22 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach odbył się kolejny już Gminny
Konkurs Historyczny. Poświęcony był 100 - leciu odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, a wpisuje się w ogólnoszkolny projekt rocznicowy.
Konkurs rozpoczął się od
patriotycznych akcentów odśpiewaniem Roty, którą wraz z
publicznością wykonał uczeń klasy
drugiej gimnazjum Kacper Kapciński,
akompaniując na pianinie, a także
pięknego wykonania pieśni Jana
Pietrzaka - zaśpiewała ją Matylda
Walkowiak. Dzięki współpracy z
Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Pobiedziska gościliśmy w naszych
progach profesora Janusza Karwata,
który wygłosił wykład pt. Wielkopolan
drogi do niepodległości. Profesor badacz dziejów Powstania
Wielkopolskiego i losów Powstańców
przybliżył młodzieży i zgromadzonym
członkom Towarzystwa Miłośników
Pobiedzisk temat doniosłych wydarzeń
przełomu lat 1918/1919.
Następnie jury w składzie: Klemens
Stróżyński, Tadeusz Panowicz i Zenon
Maciejewski oceniało prezentacje
uczniów z wszystkich szkół w naszej
gminie. Uczniowie przedstawiali
sylwetki Powstańców z Pobiedzisk i
najbliższej okolicy. Pierwsze miejsce
zdobyli przedstawiciele Szkoły
Podstawowej we Wronczynie, których
przygotował historyk - pan Tomasz
Kasprzak. Następnie odbył się konkurs
wiedzy na temat odzyskiwania przez

POBIEDZISKA

Polskę niepodległości - zwyciężyła
drużyna z naszej szkoły, którą
przygotował pan Maurycy Kustra.

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

Konkurs zakończył się rozdaniem
nagród dla wszystkich uczniów
gminnych szkół.
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Erazmus + w Pobiedziskach
Od 14 do 18 maja 2018 r. gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela, w naszym mieście, regionie i
kraju 15 uczennic i uczniów oraz 10 nauczycieli z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Słowenii i Czech.
W trakcie pobytu w Pobiedziskach,
Gnieźnie, Poznaniu, Słubicach,
Frankfurcie nad Odrą i Berlinie
realizowaliśmy aktywności związane z
tytułem naszego projektu HBIE, czyli
"Historyczne granice w Europie; dawne
ograniczenia, obecne możliwości".
Uczniowie z partnerskich szkół
mieszkali u rodzin naszych uczniów i
mieli okazję poznać zwyczaje i obyczaje
panujące w naszym kraju. Na początku
swojego pobytu goście zostali powitani
przez Burmistrz Dorotę Nowacką i
wspólnie wysłuchali wykładu p.
Maurycego Kustry o zmianach granic
Polski i lokacji Pobiedzisk. Podczas
pobytu w Słubicach i Frankfurcie nad
Odrą zapoznaliśmy się ze współpracą
miast oraz ich historią. Wykłady w
Muzeum Historii Niemiec w Berlinie
pokazały ewolucję granic w Europie na
przestrzeni wieków. Uczniowie
zapoznali się także z historią muru
berlińskiego. Podczas zajęć w szkole
przygotowaliśmy mapę Europy , street
art z hasłem naszego projektu oraz
słowniczki wielojęzyczne.
W czwartek zaprosiliśmy uczestników
spotkania, rodziców i nauczycieli na
wspólną kolację, wręczyliśmy

certyfikaty, pamiątkowe albumy o
Polsce w trzech językach i album o
Pobiedziskach. W piątek graliśmy w
siatkówkę i tenisa stołowego, a po
obiedzie pożegnaliśmy naszych
przyjaciół. Kolejne spotkanie projektu

HBIE odbędzie się w październiku br. w
mieście Kolin w Czechach.
Program Erasmus+ jest
dofinansowywany ze środków Unii
Europejskiej.
Leszek Pawlikowski
- koordynator projektu HBIE

DZIEŃ ZDROWIA
W piątek 20 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zdrowia.
Impreza odbywająca się cyklicznie, przybrała w tym roku trochę inną formę. Uczestnicy, a zatem uczniowie klas
szóstych i siódmych wzięli udział w grze terenowej pod nazwą "Walk for health".
W trakcie rywalizacji, poza walorami czysto zdrowotnymi, jakie niewątpliwie daje aktywność fizyczna, uczniowie musieli
wykazać się wiedzą z zakresu zdrowia i ekologii, logicznym
myśleniem przy rozwiązywaniu krzyżówek oraz
kreatywnością przy tworzeniu teledysku czy też haseł
promujących zdrowy styl życia.
Nie zabrakło również konkurencji typowo sportowych, w
których kluczową rzeczą był team spirit, w przeprawie po
odwróconych skrzynkach. Chociaż wszystkie klasy wraz z
nauczycielami, zasługują na duże słowa uznania za pokonanie
długiej trasy, to szczególne gratulacje należą się uczniom
klasy 7e, która zdobyła największą liczbę punktów.
Na drugim stopniu podium uplasowała się klasa 7d, a tuż za
nimi 7b. Szkolny Dzień Zdrowia miał pokazać uczniom, jak w
inny niż tradycyjny sposób można spędzić wolny czas, a z
drugiej strony dać im impuls do kreatywnego organizowania
sobie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
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W dniach 20 - 26 maja br. w Pierwszej Szkole Podstawowej w Salonikach, odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli i
uczniów z siedmiu krajów, współpracujących w międzynarodowym projekcie Erasmus+ KA219 2017-2019 "Creating,
communicating, our diversity we are celebrating". Projekt, w ramach współfinansowania Unii Europejskiej, rozpoczął
się we wrześniu 2017 r. a siedem szkół doświadcza codziennie idei "tworzenia, komunikowania się, naszej
różnorodności, którą świętujemy", a wiersze, piosenki, bajki, historie, rysunki, karty, są tworzone i udostępniane.
W Grecji podczas wizyty nauczycieli i
uczniów z Polski, Litwy, Rumunii, Turcji,
Hiszpanii i Portugalii zaplanowano
oprócz realizacji zadań projektowych
także elementy kulturowe, aby
przybliżyć tradycję i obyczaje
poszczególnych regionów. Pierwszego
dnia liczna grupa uczniów i nauczycieli
greckiej szkoły przygotowała szereg
działań, w tym projekty dotyczące
krajów partnerskich. Zobaczyliśmy też
występ w teatrze cieni oraz krótką
historię miasta Saloniki. Najmłodsi
uczniowie przedstawili tradycyjne
zwyczaje, tańce i piosenki. Kolejne dni
spędziliśmy na kreatywnych
warsztatach pisania, zajęciach
integracyjnych, grach i zabawach.
Zgodnie z produktami uczestnicy mieli
za zadanie zaprezentować swoje własne
wersje klasycznej bajki "Czerwony
Kapturek", uwzględniając elementy
charakterystyczne dla danego kraju.
Odbył się konkurs na maskotkę
projektu, zwyciężyła oryginalna,
portugalska ryba wykonana z naturalnej
kory dębu korkowego. Oprócz zajęć
twórczych mogliśmy podziwiać symbol
tego pięknego, nadmorskiego miasta
Białą Wieżę, zwiedziliśmy także
Bazylikę Świętego Dymitra i
podziwialiśmy znakomicie zachowany
Łuk Galeriusza. Nie pominęliśmy też
słynnego pomnika Aleksandra
Macedońskiego jednego z
najsłynniejszych władców świata
starożytnego oraz pomnika

Arystotelesa. Odwiedziliśmy Pella and
Vergina i Muzeum Archeologiczne.
W dawnej stolicy Królestwa
Macedońskiego - Pella w nowym
muzeum można zobaczyć wspaniałe
mozaiki z IV wieku p.n.e. i inne bezcenne
przedmioty unikalnej sztuki
macedońskiej. W urzędzie miasta
uczestnicy projektu spotkali się z
wiceburmistrzem Salonik, który
opowiedział o historii miasta oraz

Uczniowie klasy 7d Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach aktywnie współpracują z Biblioteką
Publiczną w naszym mieście. Jako kolejne już
pokolenie uczniów naszej szkoły (o pierwszym takim
czytaniu napisała Małgorzata Musierowicz we
Frywolitkach ) biorą udział w głośnym czytaniu naszej
epopei narodowej „Pan Tadeusz”.
Natomiast podczas II Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady
postawili sobie wysoką poprzeczkę, zobowiązując się do
przeczytania wszystkich tomów tego niezwykłego cyklu.
W czasie spotkania z innymi czytelnikami w bibliotece
zaprezentowali najzabawniejsze fragmenty ze słynną
Genowefą w roli głównej, następnie odbyli wycieczkę po
mieście - śladami bohaterów Dziecka piątku, a w czasie
kolejnego spotkania w oddziale dla dzieci (słownie i przy
pomocy rekwizytów) zaprezentowali książki
M.Musierowicz - wyjątkowej pisarki i, co ważne, mieszkanki
naszej gminy. Wiedzy, pracowitości i zaangażowaniu w to
działanie dowodzi fakt, że na pytania odpowiadali
celująco.
Brawo siódmoklasiści! Nie jesteście statystycznymi
Polakami. Jesteście wyjątkowi - czytacie książki !
B. Słomiany i B. Jekel

planach na przyszłość. W ostatni dzień,
na szkolnym podwórku odbyła się
pożegnalna uroczystość otwarta dla
lokalnej społeczności z tradycyjną
muzyką i tańcem, a Stowarzyszenie
Rodziców zapewniło wyśmienite dania
z różnych części Grecji. Uczestnikami
projektu ze Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach były Martyna Alejska,
Klaudia Sady i Sylwia Sworowska oraz
opiekunowie Małgorzata Ciemna i Łucja
Kapcińska.

PROJEKT JEŻYCJADA
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WIZYTA NASZYCH PRZYJACIÓŁ
Z MARKTHEIDENFELD
W dniach 23-28 kwietnia br. odbyła się kolejna, już 7-ma wizyta naszych przyjaciół z Bawarii. Do Pobiedzisk przyjechało
15 uczniów wraz z nauczycielami Frank'iem Schaffars'em i Evelyn Niederprum z Realschule w Marktheidenfeld, w
ramach wymiany polsko - niemieckiej, dotowanej przez POLSKO - NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY. Tym razem
pobyt naszych gości przebiegał pod hasłem "Pobiedziska - Toruń - Poznań - aktywne poszukiwanie związków polsko niemieckich". Projekt zakładał realizację integrujących zajęć i warsztatów przez młodzież polsko - niemiecką z
wykorzystaniem technologii multimedialnej. Celem projektu było odkrywanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów
oraz poznawanie zdobyczy nauki ze szczególnym uwzględnieniem związków polsko - niemieckich oraz odkrywanie
świata poprzez wspólne działanie.
Naszych gości przywitaliśmy w szkole
utworem muzycznym wykonanym na
instrumentach dętych przez uczniów
klasy VIIa, a następnie gości przywitali:
Joanna Dydak - Trela - koordynatorka
projektu, Dyrektor Paweł Goźdź oraz
przewodnicząca Szkolnego Samorządu
Uczniowskiego - Ada Kędzierawska.
Frank Schaffars odczytał list od
Dyrektora Realschule w
Marktheidenfeld. Odniósł się do
historii i podkreślił znaczenie udziału
młodzieży w budowaniu braterstwa i
przyjaźni pomiędzy naszymi narodami.
Realizację programu rozpoczęliśmy od
wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pobiedziskach. Burmistrz Dorota
Nowacka przedstawiła prezentację
multimedialną na temat miasta i gminy,
podkreśliła znaczenie partnerstwa
pomiędzy naszymi miastami oraz
bardzo ważną rolę młodzieży i ich
rodzin w umacnianiu wartościowych
wzajemnych relacji. Następnie
zaproponowaliśmy naszym gościom
odmienną formę zwiedzania
Pobiedzisk. Uczniowie wzięli udział w
terenowej grze miejskiej. Uczestnicy
wykonywali rozmaite zadania
związane z 12-oma atrakcjami
Pobiedzisk. Po skończonej zabawie
wyniki poszczególnych zespołów
zebrane on-line wyłoniły zwycięską
drużynę - Juliana i Macieja.
W następnym dniu zwiedziliśmy miasto
Poznań, z uwzględnieniem historii
Bambrów oraz wybraliśmy się na

zajęcia interaktywne w Bramie
Poznania. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych, multimedialnych
nośników, mieliśmy możliwość
spersonalizowanego zwiedzania,
pogłębienia podstawowych informacji
i poszukiwania informacji o historii
rozwoju miasta Poznania z narracją o
początkach Państwa Polskiego wspólnoty, której kolebką jest Ostrów
Tumski. W czwartek pojechaliśmy do
Torunia - miasta, wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO z
wspaniałymi zabytkami i niezwykłą
historią.
Od wieków mieszały się tu wpływy
polskie i niemieckie i współistniały
dwie religie: katolicka i protestancka.
Pobyt w tym pięknym mieście
rozpoczęliśmy od udziału w pokazie
METEOPLANET w Planetarium o
niezwykłych i ekstremalnych
warunkach panujących w Układzie
Słonecznym. Następnie zwiedziliśmy
przepiękną Starówkę, imponującą pod
względem zabytków i stylów
architektonicznych. Uwieńczeniem
naszego pobytu w Toruniu były zajęcia
interaktywne w sali GEODIUM w
Planetarium, poświęcone planecie
Ziemi. Następny dzień spędziliśmy w
naszej szkole, włączając się aktywnie w
obchody z okazji Święta Patrona Szkoły
- Konstytucji 3 Maja. Ponadto
zwiedziliśmy pobliskie muzeum w
Pobiedziskach Letnisku - Skansen
Miniatur, prezentujące makiety

obiektów historycznych miast
wielkopolskich, ukazujące Szlak
Piastowski i kształtowanie się
państwowości polskiej.
Podsumowanie pobytu naszych gości i
realizacji projektu odbyło się na
wspólnym ognisku wraz z Rodzinami.
Cieszy nas fakt, że przez tyle lat
potrafiliśmy współdziałać dla dobra
młodzieży, szkół i rozwoju partnerstwa
pomiędzy naszymi miastami. Jesteśmy
wdzięczni wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację naszego
projektu, a w szczególności dziękujemy
za wsparcie finansowe Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
Pani Burmistrz za serdeczne przyjęcie
grupy w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pobiedziskach, Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach dziękujemy
za zorganizowanie lekcji muzealnej w
Skansenie Miniatur, dziękujemy
Dyrekcji - Pawłowi Goźdź i Barbarze
Majchrowicz, nauczycielom:
Aleksandrze Lipnickiej, Hannie
Sosińskiej, Barbarze Urban, Halinie
Czajce, Pawłowi Kalocie, Elżbiecie
Brussy, Jadwidze Błażejewskiej za
zaangażowanie w przygotowaniu i
realizacji projektu, a przede wszystkim
dziękujemy Rodzicom za wszystkie
pomysły, codzienne wsparcie,
organizowanie czasu wolnego i
wspaniałą gościnę.
Red. Wiesława Smalarz
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BISKUPICE

Szkoła Podstawowa
im.B. Chrobrego w Biskupicach
62-007 Biskupice, ul.Szkolna 2
tel. 61 815 21 11/ 815 21 12
www.szkola-biskupice.edu.pl

Wiktoria Przybylska, uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Biskupicach, zdobyła pierwsze miejsce i tytuł
Mistrza Polski w kickboxingu. Wiktoria przygodę z kickboxingiem rozpoczęła od uczestnictwa w rekreacyjnych
zajęciach dla dzieci. Od 1 września 2017 roku jest członkiem sekcji kadetów klubu sportowego Pretorium Poznań, gdzie
trenuje i rozwija swoje umiejętności.
W klubie, dzięki współpracy z trenerem
Rafałem Gabrysiakiem oraz kolegami,
rozwija swoją pasję, eliminuje
ewentualne błędy techniczne i
przygotowuje się do zawodów.
Dotychczas, oprócz zdobycia tytułu
Mistrza Polski, największym sukcesem
Wiktorii jest zajęcie pierwszego
miejsca na zawodach "Polish Fighter
Kids 3" organizowanych pod
patronatem PZKB w Szczecinie.
Wiktoria startuje w kategorii wiekowej
kadet młodszy do 13 lat i wagowej do
42 kg. Przed mistrzynią jeszcze wiele
ciężkich treningów, które, mamy
nadzieję, dadzą jej możliwość startów
na imprezach na najwyższym poziomie.
Kickboxing, jak mówi Wiktoria, jest dla
niej "nie tylko sportem, ale i sposobem
na wspaniałe spędzenie czasu,
jednocześnie uczy dyscypliny, buduje
charakter i pozwala poznać możliwości
swojego ciała".
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy
Wiktorii.

KONKURS „100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości”
W dniu 22 maja br. uczniowie klasy II gimnazjum z Wronczyna, wzięli udział w Gminnym Konkursie Historycznym "100 - lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości".

Zmagania drużyn poprzedził wykład
prof. Janusza Karwata, który przybliżył
tło historyczne omawianych
zagadnień. W rywalizacji wzięło udział
6 szkół z terenu gminy Pobiedziska.
W konkursie wiedzy para uczniów:
Franciszek Kasprzak i Kacper
Niesiałowski zajęła 3 miejsce.
Natomiast w konkurencji na najlepszą
prezentację sylwetki Powstańców
Wielkopolskich drużyna naszej szkoły,
w składzie: Roksana Brzezińska,
Zuzanna Woźna, Franciszek Kasprzak,
Kacper Niesiałowski i Kacper Staszak,
czynnie wspierana przez całą klasę II
gimnazjum - zajęła 1 miejsce!
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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IV GMINNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
07 czerwca 2018 r. odbył się IV
Gminny Konkurs Języka
N i e m i e c k i e g o
p o d
tytułem"DEUTSCH IN DACHL".
18 uczennic i uczniów ze szkół w
Biskupicach, Jerzykowie,
Węglewie, Wronczynie i
Pobiedziskach wykazało
praktyczną znajomość języka
niemieckiego oraz krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Podczas testu leksykalnego,
prezentacji i gry na platformie
edukacyjnej kahoot.com poznaliśmy
różnice pomiędzy standardowym
językiem niemieckim a słownictwem
stosowanym w Austrii, Szwajcarii i
Lichtensteinie.

Laureatką konkursu została Agnieszka
Siwiak, uczennica Szkoły Podstawowej
im.Kazimierza Odnowiciela w

Pobiedziskach. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe i
pamiątkowe dyplomy.

SOŁECKI DZIEŃ DZIECKA W JERZYKOWIE
Dziecięca radość wypełniła mury naszej szkoły. A wszystko działo się 8 czerwca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 na
terenie Szkoły Podstawowej w Jerzykowie. Dzieci i młodzież bawiły się z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy
było Sołectwo Jerzykowo.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji.
Rozpoczęliśmy imprezę od
niespodzianki przygotowanej przez
rodziców i nauczycieli. Tegoroczne
przedstawienie przygotowane dla
naszego środowiska szkolnego to
historia Lisa Witalisa Jana Brzechwy.
Potem na dzieci czekały zabawy i liczne
gry. Zmagania sportowe zakończyły się
wręczeniem nagród przez pana sołtysa
Andrzeja Gruszczyńskiego, a
zwycięskim drużynom pucharu Sołtysa.
Wspólnie z nami spędzili czas
zaproszeni goście. Jeszcze raz
ściskamy serdecznie wszystkie dzieci
te duże i małe, i życzymy im dużo
radości, a sponsorom serdecznie
dziękujemy za zorganizowanie
wspaniałej imprezy, która wywołała
uśmiech na twarzy każdego dziecka.
Tekst i foto Szkoła Podstawowa
w Jerzykowie

KATALOG FIRM
Szanowni Przedsiębiorcy, informujemy iż zakończyliśmy prace nad przygotowaniem kolejnej edycji Katalogu. Minęło
dziesięć lat od poprzedniego wydania i nasza współpraca musiała ponownie wejść na właściwe tory. Wielokrotnie od
początku roku informowaliśmy Was o możliwości zamieszczenia swoich reklam a i tak ostatnie ankiety dotarły do nas
w maju. Cieszymy się, że tak duże było zainteresowanie, tym którzy zdążyli dziękujemy, pozostałych zapraszamy za
cztery lata. Nie było możliwości byśmy dotarli do wszystkich,
wielu z Was pomimo deklaracji przystąpienia nie dostarczyło ankiet. Naszym zamiarem jest by Katalog był stałym
elementem życia pobiedziskiej społeczności, dlatego za cztery lata jeszcze bardziej nagłaśnimy jego kolejną edycję.
Przez najbliższe dwa tygodnie czekamy na Waszą ocenę zaproponowanych reklam. Brak kontaktu potraktujemy jako
milczącą zgodę. Następnie druk i w sierpniu poprowadzimy kolportaż.Jeśli chcecie otrzymać egzemplarze dla swoich
klientów a także w sprawie reklam prosimy o kontakt - spwp.pobiedziska@gmail.com.
Z przedsiębiorczym pozdrowieniem
Zarząd PSP PROGRES
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W maju, miesiącu tradycyjnie związanym z promowaniem naszej działalności: czytelnictwa, szerokiego udziału w
kulturze, w bibliotekach miały miejsce liczne wydarzenia, w których wzięło udział wielu czytelników i mieszkańców.
Dwukrotnie zaprosiliśmy na wyjazd do
Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Spektakle pt. "Skrzypek na dachu" oraz
"Carmen" razem z nami obejrzało
blisko 100 osób. 6 maja br.
zorganizowaliśmy wycieczkę do
pałacu w Zakrzewie, gdzie grupa 50-ciu
osób uczestniczyła w zwiedzaniu
pałacu, parku z Karolem Soberskim,
autorem książki "Tajemniczy pałac
Zakrzewo". Nie zabrakło sportowych
emocji w podsumowującym rok zajęć
szachowych - Majowym Turnieju
Szachowym. 12 uczestników
uczestniczyło w pełnym emocji turnieju
szachowym sędziowanym przez
Michała Szymenderskiego.
Rozpoczęliśmy także obchody wielkich
rocznic 100-lecia Niepodległości i 100lecia Powstania Wielkopolskiego
wykładem prof. Janusza Karwata pt.
"Wielkopolan drogi do
niepodległości". Wykład uświetnił
zorganizowany przez Szkołę w
Pobiedziskach Gminny Konkurs
Historyczny.
Maj to przede wszystkim miesiąc
książek i czytania.
8 maja br. zaprosiliśmy na trzy
spotkania (w szkołach w Pobiedziskach
i Jerzykowie oraz Bibliotece w
Pobiedziskach) ze znanym
kompozytorem Krzesimirem Dębskim,
autorem książki pt. "Nic nie jest w
porządku", opowiadającej trudną,
wołyńską historię rodzinną. 11 maja w
spotkaniu z Agatą Widzowską - autorką
wielu książek dla dzieci uczestniczyły
dzieci ze Szkoły w Pobiedziskach.
Ponadto w Oddziale dla dzieci naszych
filiach odbyły się liczne spotkania dla
dzieci i młodzieży: w Oddziale dla dzieci
- cykl spotkań z elementami
biblioterapii pt. "Otwórzmy dzieciom
nowe przestrzenie", warsztaty dla
dzieci w wieku przedszkolnym i ich
rodziców: "O! Otwórz książkę",
spotkania dla młodzieży: "Jeżycjada
oczami siódmoklasistów" prezentacja
książek Małgorzaty Musierowicz oraz
warsztaty dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym z rodzicami:
"Płaszcz Józefa, czyli coś z niczego...",
warsztaty pisania bajki terapeutycznej
dla młodzieży.
Filia w Biskupicach zaprosiła dzieci na
lekcje biblioteczną: "Dzień dobry,
Panie Andersenie".
Filia w Pobiedziskach Letnisku na
spotkania z bohaterami popularnych
serii wydawniczych o Tupciu Chrupciu i
Mikołajku.
Filia w Pomarzanowicach zaprosiła
dzieci z Przedszkola na spotkanie
pt.:"Powiastki Beatrix Potter poznajemy przygody sympatycznych
zwierzątek"
Ponadto zorganizowaliśmy we
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współpracy z Stanisławą Łowińską poetką, promotorką poezji warsztaty
dla młodzieży w szkołach w
Pobiedziskach i Jerzykowie.
Dzieci miały okazję uczestniczyć w
niezwykłej przygodzie jaka jest noc
spędzona w Bibliotece. Biblioteczne
noce cieszą się niezwykłą
popularnością, bo to czas pełen
niezwykłości i przygody.
W dwóch majowych Pirackich nocach
uczestniczyło blisko czterdzieścioro
dzieci. Ponadto tradycyjnie nie
zabrakło w naszych bibliotekach
miejsca dla pasjonatów rękodzieła.
Obok czwartkowych spotkań w Klubie
Rękodzieła zaprosiliśmy na
międzypokoleniowe warsztaty w
ramach projektu "Rękodzielnicze
Integracje", finansowanego z
programu LGD "Trakt Piastów".
Nasz biblioteczny maj 2018, jak ufamy
dostarczył niezapomnianych wrażeń,
dla wielu szczególnie młodszych
czytelników był skutecznym
zaproszeniem do spotkań z książką i
czytaniem.

***
Rękodzielnicze
Integracje
„Razem tworzymy,
Razem odmieniamy”
7 czerwca br. zakończymy projekt
"Rękodzielnicze Integracje"
realizowany z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie. Dzięki pozyskanemu
grantowi z LGD Trakt Piastów
mogliśmy przeznaczyć fundusze na
realizację bezpłatnych warsztatów:
zatrudnienie prowadzących i zakup
koniecznych materiałów.
Od początku 2018 roku
przeprowadziliśmy cykle warsztatów
ceramicznych oraz wikliniarskich w
świetlicach: Głównej i w Gołuniu oraz w
warsztaty wielkanocne i wiosenne w
bibliotekach w Biskupicach i
Pobiedziskach, które prowadziły
artysta ceramik Magdalena Kozicka,
rękodzielniczka-plecionkarz Agnieszka
Pierzyńska oraz rękodzielniczka z
naszego Klubu Rękodzieła Maria
Leśniewska. Zajęcia cieszyły się dużym
z a i n t e r e s o w a n i e m , a
międzypokoleniowe spotkania były
czasem
spędzonym kreatywnie,
pozwoliły na nabycie nowych
umiejętności, na nawiązanie nowych
znajomości i pogłębienie relacji
międzyludzkich. Wzięło w nich udział
blisko 300 osób.
BIBLIOTEKA
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ZAPOWIEDZI
Czerwiec, lipiec w bibliotekach...
W czerwcu zapraszamy do korzystania ze stałej oferty. W oddziale dla
dzieci i filiach prowadzimy stałe zajęcia literacko-plastyczne i
biblioterapeutyczne dla dzieci, zapraszamy także do przygód z grami z p.
Tomkiem Ziółkiewiczem oraz na warsztaty szachowe z p. Michałem
Szymenderskim.
29 czerwca, godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki w Pobiedziskach na
spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki .
W Biskupicach rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Filmowy,
animatorami jego powstania są członkowie Stowarzyszenia VISNA,
spotkania będą odbywały się w I i III czwartki miesiąca, o godz. 19.00.
W lipcu zapraszamy dzieci na cykl kreatywnych spotkań do wszystkich
bibliotek. Dokładny plan pojawi się na naszej stronie internetowej oraz fb,
zapisy rozpoczniemy 15 czerwca br. Udział w zajęciach bezpłatny.
17 czerwca br. będziemy współorganizatorami wydarzenia pod hasłem
"Aleja Pasjonatów", gdzie zaprezentują się osoby, które wiele czasu i
wysiłku poświęcają kultywowaniu swego zainteresowania. Aleja
Pasjonatów podczas Jarmarku Piastowskiego pojawi się nad Jeziorem
Biezdruchowskim. Zapraszamy od godz. 15-tej.
Informacje o naszych działaniach na www.bppob.pl oraz fanpage'ach:
Biblioteka w Pobiedziskach i Klub Rękodzieła.
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PATRIOTYCZNE
UROCZYSTOŚCI
z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne uroczyste obchody
Święta Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach rozpoczęła Msza św.
za Ojczyznę, która odprawiona
została w kościele pod wezwaniem
św. Michała Archanioła.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe
przemaszerowały na Rynek, gdzie po
odegraniu Hymnu pod pomnikami
zostały złożone wiązanki
kwiatów. Burmistrz Dorota Nowacka
przybliżyła moment uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz jej
fundamentalne założenia, które nadal
mimo upływu wielu lat warunkują
praworządność. Po zakończeniu części
patriotycznej odbył się koncert
majowy w wykonaniu Pobiedziskiej
Orkiestry Dętej, wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca "Wiwaty" oraz Chór "Melodia".
Wykonawcy po występach zostali
zaproszeni na lody ufundowane przez
Cukiernię J. Grzeczka.
Dodatkowym elementem majowych
uroczystości był rajd rowerowy
zorganizowany przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji przy współpracy z
Pobiedziskim Klubem Rowerowym.
Foto: Tomasz Chmielewski

50 LAT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W BISKUPICACH
Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach ma już przeszło 50 lat. Uroczystości związane z tym bardzo ważnym
jubileuszem obchodzone były w ubiegłym roku. Panie, które działają w Kole spotykają się regularnie w Bibliotece
Publicznej w Biskupicach.
To dzięki tym spotkaniom, dzięki
kultywowaniu lokalnych tradycji i ich
przekazywaniu młodszym pokoleniom
cały czas trwają i są dumą gminy
Pobiedziska. W związku z 50-leciem
działalności i dzięki staraniom władz
samorządowych ich historia i kilka
wyjątkowych przepisów znalazły się w
okolicznościowym wydawnictwie,
albumie "Kulinarne podróże po
Wielkopolsce.” To tam wśród wielu
innych podobnych im aktywnych
kobiet można poznać kulinarne
dziedzictwo wielu regionów
wielkopolskiej ziemi. Specjalną
niespodzianką 10 maja br. była wizyta
Burmistrz Doroty Nowackiej na
comiesięcznym spotkaniu KGW
Biskupice. W uznaniu długoletniej
działalności i kultywowaniu lokalnych
tradycji każda z Pań otrzymała na
pamiątkę z rąk Burmistrza egzemplarz
albumu "Kulinarne podróże po
Wielkopolsce". Podczas spotkania
złożone zostały też podziękowania za
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wieloletnią pomoc i wsparcie dyrektor
Biblioteki w Pobiedziskach Elżbiecie
Białek, która z końcem kwietnia 2018 r.
przeszła na emeryturę. Wśród gości
podczas spotkania były również

Danuta Sobka - Radna Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska i Małgorzata Halber
- dyrektor Biblioteki Publicznej w
Pobiedziskach.
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DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
Z okazji Dnia Bibliotekarza 8 maja br.
Burmistrz Dorota Nowacka złożyła
wizytę w Bibliotece Publicznej w
Pobiedziskach. Spotkała się z
pracownikami i życzyła im pomyślności

w pracy i satysfakcji z wykonywanego
zawodu. Dodatkowo podziękowała za
dotychczasową, ponad 30-letnią pracę
odchodzącej na emeryturę dyrektor
Elżbiecie Białek. Pogratulowała również

nowemu dyrektorowi Małgorzacie
Halber objęcia tego stanowiska i życzyła
sukcesów w codziennej pracy.

dzieciom, młodzieży i dorosłym
niepełnosprawnym z Domu Pomocy
Społecznej w Łopiennie.Kolejny Babski

Targ w grudniu, na który już dziś
serdecznie Was zapraszamy!

BABSKI TARG
W niedzielę 22 kwietnia 2018 r. na hali
sportowej OSIR-u już po raz czwarty
odbył się zainicjowany przez
dziewczyny z ISKA Pobiedziska BABSKI
TARG . To kobiecy pomysł na sezonowe
wietrzenie szaf i największe babskie
wydarzenie w gminie Pobiedziska.
Co można na BABSKIM TARGU?
- sprzedawać, kupować, wymieniać się
m.in. ciuszkami, kosmetykami, butami i
dodatkami.
Główną atrakcją IV BABSKIEGO TARGU
była profesjonalna stylistka Paulina
Świderska, która podczas pokazu mody
"z Waszej szafy" udowodniła, że w
zakamarkach
naszych szaf tkwi
olbrzymi potencjał, który pozwala
stworzyć stylowy i modny look dla
kobietki w każdym rozmiarze.
Tradycyjnie ubrania, które się nie
sprzedały i zostały po imprezie można
było przekazać na rzecz Stowarzyszenia
Uśmiech Nadziei, które pomaga

NOWE SKWERY ZIELENI
Na Rynku w Pobiedziskach powstały 2 nowe skwery zieleni, wykonane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach. Skwery
zaprojektowała i nadzorowała pracę Helena Wójtowicz.
Do nasadzeń wykorzystano kule
bukszpanów odmiany Faukner, tawułę
Grefsheim kwitnącą na biało, azalie
różowe i białe, trawy - krzewy sine,
kosmatki leśne, imperacty cylindryczne,
lawendę, hortensje bukietowe, szałwie
niebieskie oraz byliny: irysy syberyjskie
(które niedługo zakwitną na fioletowo),
żurawkę (kwitnącą na czerwono), a w
cieniu - brunere i paprocie. Całość
wyściółkowana jest drobnokompostową korą. Czekamy z
niecierpliwością ma przyszły sezon,
kiedy rośliny rozrosną się i zaskoczą
burzą kolorów. Mamy nadzieję, że
wkrótce stworzymy następne skwerki
cieszące oczy mieszkańców Pobiedzisk i
turystów.
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PIASTOWSKIE
ŚWIĘTO
W GRODZIE
POBIEDZISKA
I SKANSENIE
MINIATUR
Sobota i niedziela 21 - 22 kwietnia br.
były piastowskim świętem w gminie
Pobiedziska. W sąsiadujących ze
sobą Skansenie Miniatur Szlaku
Piastowskiego i Grodzie Pobiedziska
zorganizowano wydarzenia, które
przybliżały zwiedzającym historię
odległych czasów.
W Skansenie Miniatur oficjalnie został
otwarty sezon turystyczny, a do Grodu
Pobiedziska zjechali się wojowie na II
Wiec Piastowski. Podczas tych dwóch
dni goście mogli poznać zwyczaje i
sposób życia dawnych ludów, a także
uczestniczyć i poznawać ich pracę. Były
bitwy i turnieje wojów, pokazy jazdy
konnej, strzały z gigantycznego
Trebusza, zagroda ze zwierzętami i
atrakcjami dla dzieci, średniowieczna
muzyka na żywo, kram kowala,
średniowieczna przebieralnia strojów,
kram chlebowy i otwarta kuchnia
średniowieczna.
To już nie pierwszy raz, kiedy Skansen

Miniatur i Gród Pobiedziska podejmują
się wspólnej organizacji takich
wydarzeń i kolejny raz efekt tej
współpracy to duża i robiąca wrażenie
impreza. To także bardzo dobry
przykład współpracy jednostki

prowadzonej przez samorząd gminy z
prywatnym podmiotem. Miejmy
nadzieję, że już w najbliższym czasie
takie wydarzenia na stałe i częściej
zagoszczą w kalendarzu imprez na
terenie gminy Pobiedziska. Sława !

BAJKOWY PIKNIK MAJOWY
Stowarzyszenie DLA CIEBIE i WTZ Pobiedziska w akcji!
12 maja br. w ogrodach Sacre Coeur w Pobiedziskach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności
Lokalnej DLA CIEBIE przeprowadziło 10 edycję Pikniku Majowego. W tym dniu przenieśliśmy się w magiczny świat bajek.
Imprezę rozpoczęła III edycja Cross Charytatywny DLA CIEBIE nad jeziorem Dobre, przygotowana przez partnera
wydarzenia Pobiedziska Running Team. Od godziny 14.00 nastąpiła wspólna zabawa i integracja w ogrodzie Sacre Coeur,
otworzyło ją wspólne wykonanie piosenki „Witajcie w naszej bajce” z kultowego filmu Akademia Pana Kleksa. Wśród
atrakcji dmuchane zamki, stanowiska animacyjne z zabawami dla całych rodzin, warsztaty z tworzenia masek teatralnych.
Na Pikniku poświęciliśmy także busa do
przewozu niepełnosprawnych, jaki
zakupiliśmy z pozyskanej dotacji
PFRON, sponsorom i ofiarności
mieszkańców naszej Gminy.
Poświęcenia dokonał ks. Mariusz
Byczyński z parafii św. Michała
Archanioła w Pobiedziskach.
Centralnym punktem imprezy był
przegląd spektakli uczniów przedszkoli i
szkół z całej gminy. Wystąpili dla nas
uczniowie:
- Przedszkola Pomarzanowice w
przedstawieniu „Legenda o Powstaniu
Pobiedzisk”,
- Szkoły Podstawowej im. Józefa
Kostrzewskiego z Węglewa w
przedstawieniu „Piękna i Bestia”,
- Przedszkola Wesołe Skrzaty
Pobiedziska w improwizacji słownomuzycznej z polskich bajek,
- Szkoły Podstawowej im. Królowej

POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY
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Jadwigi z Jerzykowa w przedstawieniu
,,Zaczarowanym pociągiem w świat
bajki”,
- Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 maja w
Pobiedziskach – Letnisku w
przedstawieniu ,, Czerwony Kapturek”.
Przegląd wzbudził bardzo dobre reakcje
zgromadzonej publiczności, dzięki
dużej aktywności szkół i przedszkoli
uzyskano wzrost uczestników imprezy.
Szerokie zainteresowanie pozwoliło
wzbogacić nasze wydarzenie w formę,
która skutecznie realizowała aspekt
wychowawczy i integracyjny
uczestników z normą z
niepełnosprawnymi. Współpraca ta
zaowocowała budowaniem postaw
tolerancji i akceptacji
niepełnosprawności wśród
występujących i ich rodzin.
Gród Pobiedziska zaprosił nas na
średniowieczne konkursy
sprawnościowe dla całych rodzin
Bajkowi Herosi Pobiedy, kowbojskie
klimaty poznaliśmy dzięki Kowbojom z
Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu,
Centrum Rozwoju Drzewo Życia
przeniosło nam w świat bajek indyjskich,
zabawy muzyczne z perkusją
poprowadzone przez Piotra Langnera z
drużyną Dwa Kroki Do Rytmu Dwa Kroki
do Serca. Kolejny rok byli z nami
Wielkopolscy Motocykliści z grupy

www.pobiedziska.pl

WM40 z Żanką Mierzwińską
Baranowską na czele. Zobaczyliśmy
wspaniałą wystawę zabytkowych aut.
Wspólnie z Zumba Instruktor Asia
zatańczyliśmy Bajkowy pokaz Zumby.
Strzelnica pneumatyczna i łucznicy
ćwiczyli nas w celności. Wspaniałą
zabawą był konkurs o złotą rybkę
organizowany przez Instruktora
Wędkarstwa Huberta Mizerę.
Kiełbaska z ogniska i grochówka, ciasta,
kawa, herbata zapewniały energię do
radosnej zabawy.
Podczas pikniku prowadzono zbiórkę
publiczną, której celem było pozyskanie
funduszy na organizację wakacyjnych
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych
dla podopiecznych Stowarzyszenia.
Wspólnie uzbieraliśmy 12 332, 00 zł
oraz 2460,00 zł z III edycji
Charytatywnego Cross DLA CIEBIE
organizowanego przez przyjaciół
Stowarzyszenia z Pobiedziska Running
Team. Nie zabrakło wśród
sprzymierzeńców aktywnych kobiet z
Stowarzyszenia ISKA Pobiedziska, które
aktywnie wspomogły akcję zbiórki
funduszy. Dziękujemy Partnerom
Pikniku za pomoc przy organizacji
naszego Pikniku. Serdecznie
dziękujemy mieszkańcom Pobiedzisk za
liczne przybycie i wsparcie naszych
działań. Na Piknik zaproszeni i obecni

byli burmistrz Dorota Nowacka i
wiceburmistrz Zbigniew Zastrożny,
radni Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
oraz władze Powiatu – członkowie
Zarządu – Z.Jeżewski i P.Zalewski,
dyrektor PFRON Anna Skupień. Do
zobaczenia za rok na 25-leciu naszego
Stowarzyszenia.
M. Halber i H. Łaganowski
Uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Pobiedziskach
o swoim przedstawieniu:
Na pikniku odbyła się również premiera
spektaklu podopiecznych Warsztatu
Terapii Zajęciowej ,,Rusałki z jeziora
Dobre". Reżyserem przedstawienia jest
Pani Grażyna Wydrowska , która mówi
że: ,,w każdej legendzie jest prawda o
życiu". Przygotowania do przedstawienia
trwały od lutego. Oprawę muzyczną
zapewnili bębniarze. Stroje szyła
pracownia arteterapeutyczna. Spektakl
jest o niewolnictwie, miłości, zabawie,
beztrosce, o życiu i najskrytszych
marzeniach. Aktorzy włożyli dużo pracy,
energii i uczuć i mają nadzieję, że spektakl
ten będzie można jeszcze zobaczyć .
Patryk Krause i Karol Ostajewski

„CO W KULTURZE PISZCZY”
Festiwal
Piosenki Przedszkolaków
27 kwietnia br. w sali widowiskowej
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury odbył
się Gminny Festiwal Piosenki
Przedszkolaków - POBIEDZISKA 2018.
Jury wyłoniło czwórkę dzieci, które
reprezentowały naszą gminę w
kolejnych etapach Festiwalu były to:
Amelia Alejska - z Przedszkola
Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach,
Helenka Kolińska - z Oddziału
przedszkolnego przy SP. w Węglewie,
Amelia Bogucka - z Oddziału
przedszkolnego przy SP. w
Wierzonce, Joanna Frankowska - z
Przedszkola Krasnal w Biskupicach.
Specjalne wyróżnienia za muzykalność
otrzymali: Hubert Boulan, Laura
Ciężka, Oliwia Kosior, Aleksandra
Nagadowska, Lena Panfil i Olga
Ziewiec. Laureaci i wyróżnieni wystąpią
na dużej scenie podczas tegorocznego
Jarmarku Piastowskiego.

Sukcesy Studia Piosenki
Studio Piosenki Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury prowadzone przez
Halinę Benedyk i Małgorzatę PietrzakHoff może pochwalić się wieloma
sukcesami swoich wychowanków. Z
ogromną radością dzielimy się z
Państwem informacjami że do drugiego
etapu Ogólnopolskiego Konkursu
"Wygraj Sukces" zakwalifikowały się:
Karolina Sierzchuła, Karolina Słonina

oraz Amelia Stelmaszewska.
Amelia Alejska po przejściu eliminacji
gminnych, powiatowych i rejonowych
będzie reprezentować naszą gminę w
finale XXIII Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Przedszkolaków w
Czerwonaku.
Na Konkursie Młodych Talentów
wyróżnienia otrzymali; Karolina
Słonina, Karolina Sierzchuła i Amelia
Stelmaszewska.
Dziękujemy Wam za pracę włożoną w
przygotowanie się do konkursów i
życzymy dalszych sukcesów.

Kolejny Przegląd Młodych
Talentów Scenicznych już za nami
14 maja br. odbył się "PRZEGLĄD
MŁODYCH TALENTÓW SCENICZNYCH
POBIEDZISKA 2018" - dla dzieci i
młodzieży z gmin: Czerniejewo,
Kiszkowo, Kostrzyn, Łubowo i
Pobiedziska.
Konkurs był adresowany do
wyłonionych drogą eliminacji uczniów
szkół: podstawowych, gimnazjalnych i
średnich.
Jury przyznało tytuł "Młody Talent
Sceniczny - Pobiedziska 2018" Wojciechowi Zielińskiemu z
Kostrzyna za wykonanie piosenki pt.
"Nieznajomy" z repertuaru Dawida
Podsiadło.
Wyróżnienia otrzymali: Karol
Drzewiecki z Pobiedzisk, Martyna
Pruszyńska z Gułtowy, Karolina

Słonina z Kostrzyna, Amelia
Stelmaszewska z Jerzykowa, Karolina
Sierzchuła z Pobiedzisk. Laureata i
wyróżnionych będziemy mogli zobaczyć
podczas tegorocznego Jarmarku
Piastowskiego nad j. Biezdruchowo w
Pobiedziskach w dniach 16-17 czerwca
2018 r.

SENIOR ŚWIADOMY
CZERNIAK WYKLUCZONY
Dzięki współpracy z Prezes Mirosławą
Skitek ze Stowarzyszenia Chorych na
Czerniaka, została zorganizowana
prelekcja oraz bezpłatne badanie
profilaktyczne za pomocą
videodermatoskopu mające na celu
rozpowszechnienie wiedzy na temat
nowotworu skóry - czerniaka złośliwego
wśród osób 60+, badanie było
współfinansowane ze środków Powiatu
Poznańskiego. Podczas prelekcji
prowadzonej przez Panią Prezes zostały
poruszone i przedstawione w bardzo
przystępny sposób tematy z zakresu:
profilaktyki chorób skóry w tym
czerniaka złośliwego, samodzielnego
badania skóry, wczesnej diagnostyki
choroby, postępowania w czasie
trwania choroby i prawidłowej diety
wspomagającej organizm podczas
choroby. W trakcie trwania prelekcji
były pokazane i omówione zmiany
skórne wzbudzające podejrzenia,
sposoby samodzielnego badania skóry
wraz zasadą "pięciu kroków"
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pozwalającą wstępnie ocenić znamię
skórne, czynniki sprzyjające powstaniu
zmian nowotworowych. Omówione
były również zasady prawidłowego
odżywiania zapobiegającego
powstawaniu choroby, przedstawiając
najlepsze diety stosowane podczas
choroby i rekonwalescencji. Uczestnicy
prelekcji otrzymali kompendium wiedzy
na temat nowotworów skóry,
uczestnicy otrzymali broszurki
informacyjne.
Przeprowadzone badania
videodermatoskopem są bezbolesne i
nieinwazyjne, wykonywane niezależnie
od stanu zdrowia oraz wieku.
Videodermatoskop to kamera wysokiej
rozdzielczości, która powiększa dane
znamię od 20 do 70 razy. Badania mały
na celu wczesne wykrycie zmian
nowotworowych skóry. Projekt cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem
seniorów z naszej gminy.

Wycieczkowy weekend z
Pobiedziskim Ośrodkiem Kultury
- "Niezwykłe Miejsca Polski”
W majówkowy weekend 49 osobowa
grupa mieszkańców sołectw gminy
Pobiedziska ciekawie spędziła czas w
jednym z wyjątkowych miejsc na
polskim wybrzeżu - Trójmieście.
Pierwszym punktem na trasie wyprawy
był Gdańsk. To niezwykłe i urokliwe
miasto słynące z pięknej architektury,
ciekawej przeszłości oraz zabytków
Starego i Głównego Miasta. Uczestnicy
wycieczki mieli okazję poznać serce
"turystycznego" starego Gdańska czyli
ulicę Długą i Długi Targ, Ratusz, Złotą
Kamienicę, Bramę Zieloną, Dwór Artusa
i symbol miasta - Fontannę Neptuna.
Kolejnymi zabytkowymi miejscami
które odwiedzili były: Kościół Mariacki,
Długie Pobrzeże, Żuraw.
Jadąc do bazy noclegowej
obowiązkowym "must- see" było
Westerplatte.
W drugim dniu wycieczki zwiedziliśmy
magiczny Sopot z najdłuższym w Polsce
MOLO (ponad pół kilometra, z czego
458 m stanowi część wychodząca w
Zatokę Gdańską).
Widok Morza Bałtyckiego z jego
perspektywy był niepowtarzalny.
Natomiast w Gdyni odwiedzili Centrum
Nauki i Techniki -EXPERYMENT miejsce, które pozwoliło poznać świat z
innej perspektywy w którym Duzi
Odkrywcy mieli szansę na naukową
zabawę przy interaktywnych
stanowiskach. Spacer po Trójmieście

zakończył się w gdyńskiej marinie Skwerze Tadeusza Kościuszki,na
którym prócz pięknych jachtów i łódek
cumowały dwa znakomite historycznie
statki - ORP Błyskawica oraz jeden z
najwspanialszych żaglowców Dar
Pomorza. Wycieczka zakończyła się
jednak podróż nigdy się nie kończy, bo
taśma pamięci kręci się w nas dalej,
mimo że fizycznie dawno już nie
ruszamy się z miejsca.

Projekt
„Domino Twórczych Zmian”
Kwiecień to miesiąc w którym panie
mogły uczestniczyć w wyjątkowym
projekcie "Domino Twórczych Zmian",
przygotowanym przez Pobiedziski
Ośrodek Kultury. W projekcie
uczestniczyły kobiety z gminy
Pobiedziska i został zrealizowany dzięki
pozyskanym środkom ze
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania -Trakt Piastów.
Projekt "Domino Twórczych Zmian" był
cyklem warsztatów integracyjno kulturalnych na który składały się
spotkania z psychologiem oraz
warsztaty aktorskie.
Bycie kobietą to nieustanne wyzwania.
Większość z nich wynika z presji
otoczenia, środowiska w którym
przyszło nam dorastać, żyć, pracować.
Ważnym w życiu jest wyrażenie siebie,
które utrudniają nam nabyte w ciągu
życia blokady. Jeśli często słyszeliśmy,
że czegoś "nie wypada", "lepiej się nie
wyróżniać", że "trzeba znać swoje
miejsce, to stałyśmy się posiadaczkami
bardzo silnie zakorzenionych hamulców
wewnętrznych. Dlatego ważnym
etapem jest podjęcie decyzji o
uwolnieniu napięcia. Spotkania z
psychologiem pozwoliły nabrać
wewnętrznej siły, uwierzyć w kobiece
możliwość, spojrzeć w głąb własnych
przeżyć, pokonać wewnętrznego
krytyka, poszukać najlepszej wersji
siebie, spojrzeć na otoczenie
bezkrytycznym okiem i otworzyć się na
własne przekonania oraz przejść do
realizacji - "z muszę na chcę". Drugiemu
etapowi warsztatów -aktorskich
przyświecało motto Johana W.
Gettego:" Cokolwiek potrafisz, lub
myślisz że potrafisz rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie potęgę, geniusz i
magię".
W trakcie warsztatów (gier teatralnych,
kreatywnych, psychodramowych, etiud,
dyskusji) kobiety miały możliwość
zbudowania poczucia własnej wartości,

przełamania oporu przed nowymi
sytuacjami. Nabyły umiejętności
wyrażania siebie w kontaktach z innymi
ludźmi, nauczyły się pokonywać bariery,
wzmocniły umiejętności
interpersonalne i społeczne, co
przyczyniło się do rozwoju ekspresji
twórczej. Współpraca trzech obszarów
ciała umysłu i emocji, wpłynęła na
poznanie siebie. Ćwiczenie uważności
ciała w różnych sytuacjach pozwoliło,
zwiększyć samoświadomość i dokonać
wyboru - czy chcę nadal być pod
wpływem tych blokad, które odkryłam,
a może decyduję się nad nimi
popracować? Odkryte napięcia i
blokady, a także silne dążenia stały się
informacją o tym co ważne czyli
potrzebach a świadome przyglądanie
się relacji z sobą samym z innymi
osobami oraz z całym otoczeniem jest
niezbędne do zmian w życiu.
Warsztaty się zakończyły, nawiązane
relacje i przyjaźnie trwają. Już wiadomo
że kilka kobiet podjęło odważne decyzje
do pozytywnych zmian w życiu.

Koordynator projektu
Katarzyna Pańczak

Świetny koncert
z cyklu Dobre Brzmienie
Po raz kolejny mieszkańcy Pobiedzisk
mieli okazję poznać twórczość artystów
z dalekiego świata.
Tym razem gościliśmy Tim McMillan &
Rachel Snow - gitarzystę i skrzypaczkę z
Australii.
Koncert w Pobiedziskim Ośrodku
Kultury otwierał ich tygodniową trasę
koncertową po Polsce.
Mistrzowskie wykonanie nastrojowej i
kojącej muzyki, hipnotyzujący wokal i
nowe aranżacje różnych utworów były
koneserską ucztą dla słuchaczy, a
poczucie humoru wykonawców i
świetny kontakt z publicznością
nastroiły słuchaczy bardzo pozytywnie.
Koncerty z tego cyklu cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Już dziś
możemy zaprosić Państwa na
wrześniowy występ artystów z Kanady.

Dzień Działacza Kultury
29 maja br. obchodziliśmy Dzień
Działacza Kultury. Z przystanku
autobusowego "Pobiedziska Szkoła"
wyruszyły Wesołe Autobusy
Komunikacji Gminnej, wraz z
pracownikami i instruktorami
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury,
podróż była pełna kulturalnych wrażeń.
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ZAPOWIEDZI
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
do udziału w wakacyjnych
wydarzeniach. Już dziś podajemy
większość terminów, przygotowujemy
też koncerty, międzynarodowy plener
malarski, warsztaty kreatywne, plener
plastyczny dla młodzieży, spotkania
oraz animacje w mieście i w sołectwach.
Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo po 18 czerwca na stronie
internetowej oraz facebooku
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.

Półkolonie Artystyczne
Podobnie jak w roku ubiegłym
organizujemy półkolonie dla dzieci
szkolnych w dniach 2-6 lipca br. Dzieci
będą mogły uczestniczyć min. w:
warsztatach plastycznych, tanecznych,
aktorskich, wokalnych i
instrumentalnych. Czekają również na
nich gry i zabawy sportowe, atrakcyjne
wyjazdy i 3 posiłki dzienne. Zapisy oraz
wpłaty w biurze POK od 5 czerwca br.

Teatr w Małym Mieście
8 lipca 2018 r. - Rynek godz. 17:00
,,Polowanie na Motyle". Najnowszy
spektakl Teatru Łata i Teatru Gili Gil z
Poznania. Artyści w lekki i zabawny
sposób, wcielają się w role ogrodowych
krasnali, opowiadają dzieciom o
szacunku do naturalnego środowiska i
życia owadów. Ogromne formy: lalki
owadów - pająk, motyle, gąsienica z
pewnością zachwycą młodych
odbiorców.
godz. 20:00 - ,,Ukryte" Teatr Hom.
Spektakl pantomimiczny, inspirowany
twórczością Tima Burtona. "Ukryte" - to
miejsce do którego ucieka człowiek
przed nudą i frustracją dnia
codziennego. Chłopiec w nim
zamknięty, ma tam swoją kolekcję
lalek. Jednak gdy nie patrzy, emocje
które przyniósł do ich ukrytego,
nakręcanego świata, rodzą ich własne
małe błahostki, miłostki… i tragedie.
Spektakl został uhonorowany na XLI
Tyskich Spotkaniach Teatralnych
wyróżnieniem za plastykę i ruch
sceniczny.
EDUKACYJNA WYSTAWA BUDOWLI
Z KLOCKÓW LEGO
w Galerii Malta w Poznaniu
Zapraszamy 10 lipca br. godz. 9:00 wyjazd z przed POK, powrót ok. godz.
14:30. Zapraszamy dzieci i młodzież
szkolną. Zapisy i informacje w biurze
POK, po 5 czerwca br.
SPEKTAKL KOŃCZĄCY SEZON
ARTYSTYCZNY
Teatr Tańca
19 czerwca 2018 r., g. 15:00
Sala widowiskowa POK.
B. Matuszewska-Biniszkiewicz
Dyrektor POK
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X OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY
PIKNIK EKOLOGICZNY POBIEDZISKA 2018
W rajdzie terenowym zorganizowanym dla szkół, podczas "X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego
Pobiedziska 2018", którego tematem przewodnim była ochrona przyrody oraz ochrona powietrza, wzięło udział 15
drużyn reprezentujących szkoły z całej Polski (Świebodzice, Łaziska Górne, Stęszew, Łubowo, Murowana Goślina, Iwno,
Wronczyn, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Jerzykowo, Biskupice, Kołaczkowo, Swarzędz, Strykowo, Budzisław
Kościelny).
W tym roku na trasę rajdu wyruszyły
również drużyny RODZIN oraz drużyny
FIRM, wśród których rywalizację
wygrała firma Unipol Wypieki Sp. z o.o.
Sp. k.
Trasa rajdu przebiegała przez
malownicze tereny Parku
Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".
Podobnie jak w ubiegłych latach
imprezę wraz z Gminą Pobiedziska
organizował Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. Partnerami imprezy
byli: Leśny Zakład Doświadczalny w
Murowanej Goślinie, Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Babki, Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Łopuchówko,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, Zakład Komunalny w
Pobiedziskach Sp. z o.o., Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach,
Związek Międzygminny "Puszcza
Zielonka", Związek Międzygminny
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej", Związek Międzygminny
"Schronisko dla Zwierząt w Skałowie",
Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Poznaniu, Koło Pszczelarzy w
Pobiedziskach, Uczniowski Klub
Sportowy "Zalew", Koło Gospodyń

Wiejskich Biskupice, Ochotnicza Straż
Pożarna Pobiedziska i Ochotnicza Straż
Pożarna Kociałkowa Górka, Komisariat
Policji w Pobiedziskach, PA-RA MED,
Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa
"Kasztelania Ostrowska".
Honorowy patronat nad piknikiem
objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego - Marek Woźniak,
patronat naukowy - Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu - prof. dr hab. Jan Pikul,
natomiast patronat medialny objęli:

Radio Poznań, Radio Gniezno,
Swarzędzka Telewizja Kablowa,
Przemiany na Szlaku Piastowskim,
Nasz Głos Poznański, Przegląd
Komunalny, Portal Edukacji
Ekologicznej ekoedu.com.pl oraz
"Biuletyn Pobiedziski".
Na trasie rajdów terenowych oraz na
terenie Pikniku na uczestników czekały
stanowiska z punktowanymi
zadaniami, opracowanymi przez
partnerów pikniku. W klasyfikacji
końcowej szkół spoza gminy
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Pobiedziska najlepsza okazała się
reprezentacja szkoły z Budzisławia
Kościelnego, tuż za nią znalazł się
Stęszew, a ostatnie miejsce na podium
zajęła drużyna ze Świebodzic. Wśród
reprezentantów placówek
oświatowych z gminy Pobiedziska w
konkurencji rajdowej wygrała szkoła z
Jerzykowa. Wszystkie wyróżnione
drużyny otrzymały sprzęt
multimedialny, poza tym każdy
uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowe
upominki. Oprócz rywalizacji podczas
rajdu, na terenie Szkoły Podstawowej
w Pobiedziskach na uczestników
Pikniku czekały liczne atrakcje m.in.:
pokazy w planetarium, akcja wymiany
makulatury na drzewka, akcja policji
bezpłatnego znakowania rowerów
"Bezpieczny Rower", zabawy z
Ochotniczą Strażą Pożarną
Pobiedziska oraz OSP Kociałkowa
Górka, dmuchane zamki, żywe
maskotki.
Szkoły podstawowe (Pobiedziska,
Pobiedziska Letnisko, Wronczyn,
Jerzykowo, Biskupice, Węglewo)
uczestniczyły w konkursie na najlepsze

stoisko popularnonaukowe,
zorganizowane pod hasłem: "Przyroda
- dziedzictwo nasze i przyszłych
pokoleń". Zwyciężyła szkoła z
Pobiedzisk Letniska. Natomiast
przedszkola ("Wesołe Skrzaty" z
Pobiedzisk, Przedszkole w
Pomarzanowicach) uczestniczyły w
konkursie "Mali Miłośnicy Przyrody".
Zwyciężyło Przedszkole "Wesołe
Skrzaty" z Pobiedzisk.

Gośćmi Pikniku byli aktorzy:
Małgorzata Ostrowska-Królikowska i
Paweł Królikowski.
Sponsorom oraz wszystkim
zaangażowanym, w szczególności
pracownikom Zakładu Komunalnego w
Pobiedziskach Sp. z o.o., pracownikom
Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach
oraz wszystkim wolontariuszom
serdecznie dziękujemy.

SZKOLNA
WYCIECZKA
GMINNYM
AUTOBUSEM
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach wybrali
się na turystyczną wycieczkę po naszej
gminie. Podróż autobusem nr 476
trwała godzinę i bardzo podobała się
wszystkim uczniom. Zwieńczeniem
tego dnia była wizyta u Burmistrz
Doroty Nowackiej, z którą uczniowie
porozmawiali i zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE:
PLASTYCZNE, TANECZNE,
AKTORSKIE, WOKALNE,
INSTRUMENTALNE
GRY I ZABAWY SPORTOWE,
ATRAKCYJNE WYJAZDY,
3 POSIŁKI
Zapisy wraz z wpłatą: 180 zł
- przyjmujemy od 5 czerwca 2018 r.
w biurze Pobiedziskiego Ośrodka Kultury,
ul.Kostrzyńska 21
Informacje: ok-pobiedziska.pl, tel. 61 8177 227
Liczba miejsc ograniczona

