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Pamięci Powstańcom Wielkopolskim
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego zgromadziła na uroczystej Mszy św. i oficjalnych uroczystościach,
na Rynku w Pobiedziskach wielu mieszkańców, poczty sztandarowe oraz przedstawicieli władz gminy.

W

części artystycznej
wystąpił „Zespół Pieśni i
Tańca „Wiwaty” oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach. Możemy być dumni
z faktu, że w wydarzeniach z lat 1918
– 1919, brali udział nasi Mieszkańcy,
którzy wykazali się niezwykłą
odwagą i patriotyzmem. Z terenu
ziemi pobiedziskiej znamy z imienia i
nazwiska 211 osób, które brały
udział w powstaniu wielkopolskim.
Zbierając się tak licznie pod
pomnikiem Powstania
Wielkopolskiego daliśmy dowód, że
pamięć o przodkach jest w naszych
sercach wciąż żywa, że pamiętamy o
tradycji i dobrych wzorach.
Dziękujemy im za najcenniejszy dar,
jakim jest wolność. Powinnością nas
wszystkich jest zachowanie jej dla

obecnych i przyszłych pokoleń.
Trudno wyobrazić sobie, co czuli
ludzie w Pobiedziskach 100 lat temu,
gdy Ignacy Paderewski zawołał w
Poznaniu „Niech żyje Polska”.
Nazajutrz, 28 grudnia mieszkańcy
gminy Pobiedziska rozbroili
niemieckie urzędy i rozpoczęli
zwycięski bój o wolność. Nic nie było
wstanie zatrzymać ich dążenia do
życia w wolnej Polsce. Wielu oddało
życie, za co jesteśmy im wdzięczni na
zawsze. Po upływie wieku stanęliśmy
na rynku dumni ze swoich przodków.
Nigdy nie zapomnę chwili przekazania
mi przez Karola Górskiego, wnuka
dwóch uczestników powstania,
oryginalnego drzewca, na którym
zawieszony był sztandar w czasie
przysięgi złożonej przez powstańców
na rynku przed gen. Józefem

Dowborem – Muśnickim w dniu 13
kwietnia 1919 r. Wierzę, że w setną
rocznicę tego wydarzenia wspólnie
odsłonimy tablicę z nazwiskami
211 powstańców wielkopolskich.
Zasługują na naszą pamięć.
Burmistrz Ireneusz Antkowiak
Foto: Fotografia Tomvid
Tomasz Chmielewski
27 grudnia 2018 r. V-ce
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mikołaj Witaszyk wspólnie z Radnym
Piotrem Walą mieli zaszczyt w
imieniu mieszkańców oraz władz
gminy Pobiedziska złożyć wiązankę
kwiatów pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich i brać
udział w uroczystościach w
Poznaniu. Cześć i Chwała
Bohaterom!
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DOCHODY
Planowane dochody na rok 2019 to kwota 98.569.985 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 15.792.364 zł.
100 000 000

DOCHODY

ROK 2019

Dotacje na zadania zlecone gminom
Subwencje
Dochody pozostałe
OGÓŁEM

80 000 000
60 000 000

15 792 364 zł
17 555 093 zł
65 222 528 zł
98 569 985 zł

66,17%

Subwencje

40 000 000
20 000 000
0

Dochody
pozostałe

17,81%
16,02%

Dotacje
za zadania
zlecone
gminom

Struktura dochodów planowanych na rok 2019
(wg działów klasyfikacji budżetowej)
926 - Kultura i sztuka
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
855 - Rodzina

667 318,00 zł
128 837,00 zł

853 - Polityka społeczna

159 055,00 zł

852 - Pomoc społeczna

315 785,00 zł

15 722 550,00 zł

801 - Oświata i wychowanie

7 686 309,00 zł

758 - Różne rozliczenia

18 060 718,00 zł

756 - Podatki i opłaty

46 916 821,00 zł

751 - Wybory

3 814,00 zł

750 - Administracja publiczna

841 400,00 zł

710 - Działalność usługowa

4 000,00 zł
2 725 000,00 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa
600 - Transport i łączność

4 985 703,00 zł

020 - Leśnictwo

11 000,00 zł

010 - Rolnictwo i łowiectwo

341 675,00 zł
0

W planowanych dochodach roku 2019
najwyższą wartość stanowią dochody z
tytułu podatków i opłat, których
wstępna wartość wynosi 46.916.821 zł
i stanowi 48% planowanych do
uzyskania łącznych dochodów gminy.
Są to:
Wpływy z karty podatkowej - 17.700 zł,
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych 10.360.580 zł:
ź podatek od nieruchomości –
9.900.000 zł,
ź podatek rolny – 180.000 zł,
ź podatek leśny – 139.000 zł,
ź
podatek od środków
transportowych - 112.000 zł,
ź
podatek od czynności
cywilnoprawnych – 17.000 zł,
ź odsetki od nieterminowych wpłat -

5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
45 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000

9.600 zł,
rekompensata utraconych
dochodów - 2.980 zł.
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od
spadków i darowizn oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych 8.698.000 zł:
ź podatek od nieruchomości –
5.990.000 zł,
ź podatek rolny – 807.000 zł,
ź podatek leśny – 12.000 zł,
ź
podatek od środków
transportowych – 420.000 zł,
ź podatek od spadków i darowizn –
200.000 zł,
ź opłata targowa – 34.000 zł,
ź
podatek od czynności
cywilnoprawnych - 1.200.000 zł,
ź odsetki od nieterminowych wpłat 35.000 zł.
ź

Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1.921.700 zł:
ź opłata skarbowa - 133.600 zł,
ź opłata eksploatacyjna - 118.000 zł,
ź wpływy z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - 350.000 zł,
ź wpływy z opłat za koncesje i licencje
- 100 zł,
ź opłata adiacencka – 300.000 zł,
ź opłata za zajęcie pasa drogowego –
1.020.000 zł.
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa - 25.918.841 zł:
ź podatek dochodowy od osób
fizycznych – 25.168.841 zł,
ź podatek dochodowy od osób
prawnych – 750.000 zł.
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Na sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 24 stycznia 2019 roku uchwalony został budżet Miasta i Gminy
Pobiedziska na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2036.
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Wpływy
z podatków
osób fizycznych
18,54 %
Udziały gmin
w podatkach
55,24 %

Wpływy
z podatków
osób prawnych
22,08 %
Wpływy
z opłat
4,10 %

Karta podatkowa 0,04 %

Stawki podatku od nieruchomości w
gminie Pobiedziska uległy zwiększeniu
o ok. 1,6% w stosunku do roku 2018
roku, również stawka podatku rolnego
na 2019 rok uległa zwiększeniu o 1,6%.
Stawki podatku od środków transportu
i opłata targowa nie uległy zmianie.
Informacje dotyczące stawek
podatkowych znajdują się na stronie
www.pobiedziska.pl – bip.pobiedziska
– link „podatki i opłaty lokalne”
Przypominamy o terminach płatności
podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego dla osób
fizycznych. I rata do 15 marca 2019
roku, II rata do 15 maja 2019 roku, III

rata do 15 września 2019 roku oraz IV
rata do 15 listopada 2019 roku.
Wpłat można dokonywać na konta
indywidualne wskazane w decyzjach
podatkowych, w kasie Urzędu Miasta i
Gminy Pobiedziska (gotówkowo lub
bezgotówkowo) lub Banku PKO BP S.A.
w Pobiedziskach bez opłat. Ponadto
osoby fizyczne zamieszkujące teren
danego sołectwa mogą dokonywać
wpłat gotówkowych u sołtysa, który
jest wskazany w odrębnej uchwale jako inkasent.

WYDATKI
Na rok budżetowy 2019 planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 86.179.773 zł, w tym w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
15.792.364 zł.

WYDATKI
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ROK 2019

Wydatki na zadania zlecone gminom
Wydatki pozostałe
OGÓŁEM

15 792 364 zł
70 387 409 zł
86 179 773 zł

18,32%

40 000 000
30 000 000

Wydatki za zadania zlecone gminom

20 000 000

Wydatki pozostałe

10 000 000

81,68%

0
Wstępnie ustalone dotacje na
realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na rok 2019
wynoszą 15.792.364 zł. Środki są
przeznaczone na realizację
następujących zadań:

ź

ź
ź

zadania dotyczące ewidencji
ludności i spraw obywatelskich 122.550 zł,
aktualizacja rejestru wyborców 3.814 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze- 27.000 zł,

świadczenia
rodzinne
i z funduszu
alimentacyjnego
28,17 %

ź
ź
ź

świadczenia wychowawcze „500+”
- 11.168.111 zł,
świadczenia rodzinne i z funduszu
alimentacyjnego- 4.448.301 zł,
składki na ubezpieczenie
zdrowotne - 22.588 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne 0,14%
ewidencja ludności i sprawy obywatelskie 0,78%

świadczenia
wychowawcze
„500+”
70,72%

aktualizacja rejestru wyborców 0,02%
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,17%

Środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej zaplanowane do
wydatkowania w ramach
dofinansowania z budżetu UE to
2.704.128 zł dotyczące realizowanych
zadań:
ź Erasmusy+ realizowane w ZS

ź
ź
ź
ź

Pobiedziska i ZS Jerzykowo,
modernizacja Skansenu Miniatur,
Elektroniczne usługi publiczne w
gminie Pobiedziska,
Badacze i odkrywcy – szkoła bez
ograniczeń,
Podniesienie jakości edukacji – SP

ź
ź
ź

Biskupice,
Poprawa dostępu do usług
wspierających rodzinę,
IV etap kanalizacji w ramach ZM
Puszcza Zielonka”,
Edukacja ekologiczna na terenie
gminy Pobiedziska.
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WYDATKI OGÓŁEM, z tego:

86 179 773

WYDATKI BIEŻĄCE ................................................................................... 80 254 323
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
27 329 546
związane z funkcjonowaniem organów JST
7 407 225
objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia WPF)
10 543 443
obsługa długu
1 345 000
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: ..............................................................
5 925 450

93,12 %

Wydatki bieżące

do zawracania autobusu gminnego
wraz z peronem, przebudowa
układu komunikacyjnego w rejonie
ulic Przemysła I, Dworcowej i
Krótkiej w Pobiedziskach, budowa
bezkolizyjnego przejścia
drogowego pod linią kolejową Nr
353 Poznań - Skandawa w
Pobiedziskach, w tym budowa
obwodnicy, IV etap kanalizacji w
ramach ZM Puszcza Zielonka,
rozwój infrastruktury kulturalnej –
kino, modernizacja Skansenu
Miniatur, budowa boiska

ź

ź

Wydatki majątkowe

sportowego, budowa pomostów
nad jez. Biezdruchowo)
Na zadania wynikające z realizacji
Funduszu Sołeckiego na rok 2019 –
44.266 zł (budowa zespołu boisk Borowo Młyn, teren przyrodniczo rekreacyjny Biskupice,
zagospodarowanie boiska
sportowego - Kołata),
Na pozostałe zadania inwestycyjne
realizowane w 2019 r. - 976.000 zł
(wykup gruntów, zakup sprzętu
przeciwpożarowego, rozbudowa
szkoły w Jerzykowie - ugoda).

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK - 498 568 ZŁ
Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2019 wynoszą
498.568 zł.

53 428 zł
Dział 010
Rolnictwo
i łowiectwo

7 445 zł
Dział 750
Administracja
publiczna

Dział 600
Transport
i łączność

61 903 zł

Dział 754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1 400 zł
103 895 zł

Dział 801
Oświata i
wychowanie

Dział 926
Kultura
fizyczna

Dział 921
Kultura i sztuka

253 497 zł

17 000 zł
Środki finansowe przeznaczone do
dyspozycji organizacji pozarządowych
w ramach budżetu Gminy w roku 2019
wynoszą 631.900 zł, w tym:
ź
r e h a b i l i t a c j a o s ó b

ź
ź
ź
ź

niepełnosprawnych - 81.500 zł,
seniorzy - 3.850 zł,
zadania w zakresie kultury
- 34.100 zł,
zadania w zakresie kultury

ź
ź

fizycznej - 362.450 zł,
Centra integracji społecznej 100.000 zł,
zabytki – 50.000 zł.

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W ROKU 2019 WYNOSZĄ 631 900 ZŁ, W TYM:
400 000
350 000
300 000
250 000

362 450

200 000
150 000
100 000
50 000
0

81 500

3 850

100 000
34 100

50 000

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
Zadania w zakresie
kultury
Centra integracji
społecznej
Seniorzy
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
Zabytki

WYDARZENIA

6,88 %

4 905 184

objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia WPF)

Wydatki majątkowe zaplanowano w
kwocie 5.925.450 zł, w tym:
ź
Na zadania wynikające z
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2036 - 4.905.184 zł
(budowa ścieżki rowerowej
Pobiedziska - Iwno (Powiat
Poznański), budowa ulicy
Malwowej i Słonecznikowej Pobiedziska, budowa ul.
Osiedlowej - Jerzykowo, budowa
ulicy o nawierzchni z kostki
betonowej lub asfaltu na działce nr
16 w Barcinku, obręb Bugaj - pętla
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ZADŁUŻENIE
Na dzień 31.12.2018 roku zadłużenie Gminy Pobiedziska wynosi 42.618.818
zł, natomiast planowane zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wyniesie
29.873.270 zł i wartość ta stanowi 30,31 % zaplanowanych dochodów.
Na rok 2019 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4.000.000 zł,
natomiast do spłaty w roku 2019 przypada 16.810.212 zł.

Zadłużenie 2018 i 2019
45000000
40000000
35000000
30000000

Planowana spłata zadłużenia:
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0
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

kwota długu
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów wartościowych
wydatki na obsługę długu

Plan 2018

Plan 2019

kredyty i obligacje
do uzyskania
kredyty, pożyczki i
obligacje do spłaty
zadłużenie

PIT za rok 2018
W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 zwracamy się do
Państwa z ogromną prośbą. Jeśli mieszkają Państwo na terenie naszej Gminy bez zameldowania prosimy o wskazanie w
zeznaniu podatkowym Gminy Pobiedziska jako miejsca, w którym Państwo zamieszkujecie. Wskazanie miejsca
zamieszkania nie wymaga zmiany zameldowania, żadnych opłat ani zmiany dokumentów. Dzięki takiej postawie będziecie
mieli Państwo – wraz z innymi mieszkańcami Gminy Pobiedziska – wpływ na wysokość dochodów budżetu, a tym samym na
jeszcze intensywniejszy rozwój naszej Gminy.

Wieści z Rady...
Dnia 24 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Przewodniczący Rady Józef Czerniawski
otworzył obrady i przywitał gości. Burmistrz Ireneusz Antkowiak przedstawił Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Radni przyjęli Plan Pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, a także Plany Pracy Komisji na 2019 r. Rada
Miejska Gminy Pobiedziska jednogłośnie przyjęła budżet Gminy na 2019 r.
Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2019-2036,
ź przystąpienia do sporządzenia
m i e j s c o w e g o p l a n u
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego pomiędzy
ulicami: Krótka, Zielona, Księcia
Przemysła I i Tysiąclecia w
Pobiedziskach,
ź nadania nazwy ulicy w miejscowości
Biskupice,
ź wyrażenia zgody na zbycie w trybie
przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we wsi
Stęszewko, oznaczonej numerem
działki 303/44, obręb Stęszewko,
ź wyrażenia zgody na przyznanie
nieruchomości z zasobu gminy
Pobiedziska jako nieruchomości
zamiennej tytułem odszkodowania
za nieruchomość przejętą pod drogi
ź

gminne,
udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Poznańskiego na zadanie z
zakresu ochrony zdrowia,
ź rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska,
ź zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w
ramach wieloletnich programów
inwestycyjnych na lata 2015-2020,
ź sprostowania błędu pisarskiego w
Uchwale Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Nr IV/41/18 z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego oraz
ustalenia ostatecznego terminu ich
wydatkowania.
W okresie międzysesyjnym wpłynęła
interpelacja radnej Katarzyny Paczki
oraz radnego Witolda Mellera w
sprawie organizacji ruchu na
ul.Dąbrówki w Biskupicach.
Na sesji udzielono odpowiedzi na
ź

interpelacje i wnioski z poprzedniej
sesji.
Radny Robert Łucka odczytał i złożył:
ź interpelację w sprawie: budowy
chodnika lub ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej W194
ź zapytanie w sprawie: Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na czas
obecnej kadencji Rady.
Radny Andrzej Jackowiak odczytał i
złożył zapytanie w sprawie oświetlenia
oraz nawierzchni ulic Sandaczowej,
Łososiowej, Węgorzowej i Okoniowej w
Pobiedziskach.
Radny Sylwester Antkowiak odczytał i
złożył zapytanie dot. umniejszania diety
sołtysa w przypadku nieobecności
sołtysa na sesji Rady Miejskiej.
Informacje zamieszczane są na stronie
www.pobiedziska.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Rada
Gminy.
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W dniu 17 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach
zebrani seniorzy i przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów
dokonali wyboru członków Rady Seniorów Gminy Pobiedziska pierwszej
kadencji.
Zgłosiło się 12 kandydatów, reprezentujących grupy seniorów i 6 kandydatów
delegowanych przez organizacje, działające na rzecz seniorów. Rada Seniorów
może liczyć maksymalnie 12 członków, w tym 1 osoba delegowana przez Radę
Miejską i 1 osoba jako przedstawiciel Burmistrza. Spośród 18 kandydatów zebrani
wybrali 10 członków Rady Seniorów Gminy Pobiedziska. Przy tym zadaniu
pracowało blisko 80 osób, mieszkańców Gminy w wieku 60+ lub osób z organizacji
wspierających seniorów. Tak duże zaangażowanie środowisk senioralnych
pozwala żywić nadzieję na owocną działalność Rady Seniorów Gminy Pobiedziska,
która w tym roku po raz pierwszy rozpoczyna swoją działalność.

INFORMACJE UMiG

BIULETYN POBIEDZISKI
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 1 stycznia 2019 roku Karta
Dużej Rodziny przysługuje bez
względu na wiek dziecka w chwili
składania wniosku.
O kartę mogą ubiegać się rodzice,
którzy mają lub mieli na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci. Zapraszamy
do Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pobiedziskach po wnioski, przy
wypełnianiu wniosku niezbędny jest
pesel rodziców i dzieci.

Skład Rady Seniorów
Gminy Pobiedziska

Skład Rady Seniorów Gminy
Pobiedziska:
1. Andrzej Nowaczyk - Przedstawiciel
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.
2. Grażyna Kędziora – Przedstawiciel
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Przedstawiciele seniorów:
1) Anna Liebert,
2) Marek Tabaczka,
3) Elżbieta Aleksandrowicz-Horbik,

DZIAŁANIA
POPRAWIAJĄCE
STAN NAWIERZCHNI
GRUNTOWYCH
Niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz zmarznięta
warstwa ziemi na głębokości 1520 cm powodują bardzo trudną
sytuacją na drogach
nieutwardzonych, na terenie
Miasta i Gminy Pobiedziska.
Warunki te uniemożliwiają nam
niestety podjęcie standardowych
działań utrzymaniowych w zakresie
nawierzchni gruntowych –
niemożliwym jest wykonywanie
równań, a użycie ciężkiego sprzętu
pogorszyłoby jedynie nienajlepszy
stan dróg.
Widząc potrzebę jak najszybszego
podjęcia działań poprawiających
stan nawierzchni gruntowych,
Gmina Pobiedziska przyspieszyła
ogłoszenie przetargu na zakup
kruszywa naturalnego łamanego,
na ulepszenie dróg gruntowych w
Gminie Pobiedziska w roku 2019
oraz zwiększyła zakres ilościowy
zamawianego kruszywa w stosunku
do lat poprzednich. Spodziewany
termin rozstrzygnięcia przetargu
oraz podpisania umowy i
rozpoczęcia dostaw kruszywa to
koniec lutego 2019 roku.

4) Maria Magdalena Chrobot,
5) Jolanta Wojdanowicz,
6) Urszula Budzyńska,
7) Helena Maria Jankowska.
Przedstawiciele podmiotów
działających na rzecz seniorów:
1) Maria Meller,
2) Kazimierz Michalak,
3) Maria Leśniewska.

Bezpłatna komunikacja

I

nformujemy, że Komunikacja Gminna do dnia 30 czerwca 2019 r. realizowana na
terenie Gminy Pobiedziska przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
jest bezpłatna.

Tor w Bednarach

W

związku ze zgłoszeniami
mieszkańców, dotyczącymi
emisji hałasu pochodzącego z
toru w m. Bednary, informujemy, że
zwrócono się do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Poznaniu, z prośbą o przeprowadzenie
kontroli działalności gospodarczej
prowadzonej na ww. terenie.
Pismem z dnia 31.12.2018 r. Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska
poinformował, że rozpoczął
przedmiotową kontrolę. Jednocześnie z
uwagi na ww. zgłoszenia, w których
poruszono również kwestię rozwijania
dużych prędkości na drodze BednaryWronczynek, WIOŚ zwrócił się do
Komendy Wojewódzkiej Policji z prośbą
o podjęcie działań zgodnie z
kompetencjami.
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BIBLIOTEKA

Wieści
z Biblioteki
RELACJE
Setna rocznica Powstania
Wielkopolskiego jest wydarzeniem,
do którego w pobiedziskiej Bibliotece
podeszliśmy z szacunkiem i
zaangażowaniem.
W grudniu rozpoczęliśmy prezentacją
w Filii w Biskupicach wystawy ze
zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu pt. „Chwała Bohaterom”,
na której można obejrzeć miejsca
upamiętniające wydarzenia z przełomu
1918/1919 roku z terenu całej
Wielkopolski.
12 stycznia br. we współpracy z
twórcami projektu „Herosi Wolności –
historia Powstania Wielkopolskiego
w klockach Lego”
oraz z
Towarzystwem Miłośników
Pobiedzisk, korzystając z gościny w
Szkole Podstawowej w Pobiedziskach
zorganizowaliśmy wielowątkowe
wydarzenie, które zgromadziło wiele
rodzin, dzieci i młodzieży. Blisko 400
uczestników wydarzenia obejrzało
animacje z klocków Lego m.in. o
zdobyciu Ławicy, wysłuchało opowieści
rekonstrutora o mundurach
powstańczych i uzbrojeniu,
uczestniczyło w prezentacji wystawy
TMP pt. „Mieszkańcy Ziemi
Pobiedziskiej w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919", obejrzało
wystawę pt. „Herosi Wolności” i
uczestniczyli w składaniu modelu
samolotu. Była to lekcja żywej historii.
Spotkanie autorskie zorganizowane
przez nas 15 stycznia br. z dr Markiem
Rezlerem – znawcą wielkopolskich
dziejów było
dla licznie
zgromadzonych słuchaczy, okazją do
zapoznania się z nowymi publikacjami
autora, dyskusji o niełatwej historii
początków II Rzeczpospolitej i
przypomnienia wielkiego wkładu
Wielkopolan w ukształtowanie
zachodniej granicy Polski w 1919 roku.
Ferie w Bibliotekach Gminy
Pobiedziska to okazja do tak ważnej
popularyzacji czytelnictwa i oswajania
bibliotecznej przestrzeni dla dzieci i
zagospodarowania wolnego czasu
uczniów. W bibliotece w
Pobiedziskach, filiach w Biskupicach,
Letnisku i Pomarzanowicach dzieci
korzystały z możliwości uczestnictwa

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

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

w kreatywnych zajęciach literackoplastycznych, spotkania z grami
planszowymi i seansami filmów.

ZAPOWIEDZI
Kino z biblioteką i w bibliotece
Od stycznia br. zapraszamy na wyjazdy
do kina pod hasłem „W środę z
Biblioteką do Kina”.
Także od stycznia br. zapraszamy na
filmowe poranki dla najmłodszych, w
każdą ostatnią sobotę miesiąca,
będziemy wyświetlać dziecięcy
repertuar dla dzieci od 5 roku życia.
Ponadto w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca zapraszamy na godz. 12 - tą na
seans z cyklu: „ W samo południe seans
dla seniora”, będziemy wyświetlać te
filmy, które znamy i te, które warto
obejrzeć, zapewnimy kubek kawy lub
herbaty.
Podróże w bibliotece
22 lutego br. na godz. 17–tą
zapraszamy rodziny z dziećmi na
spotkanie z Lilianą Chardon i jej córką
na opowieść o życiu na Grenlandii,
gdzie mieszkały i radziły sobie z
niezwykłymi warunkami przyrody.
Spotkaniu będzie towarzyszyć
wystawa kamieni, grenlandzkich gazet
i autorskich fotografii.
Planszoteka i warsztaty szachowe
bezpłatnie dla dzieci i młodzieży
W stałej ofercie Biblioteki w
Pobiedziskach mamy bezpłatne
warsztaty szachowe oraz zajęcia gier
planszowych. Warsztaty szachowe
prowadzi doświadczony instruktor
Michał Szymenderski, mający wśród
wychowanków utytułowanych
zawodników. Świat gier planszowych
przybliża Tomasz Ziółkiewicz –
pasjonat i niezwykle cierpliwy

instruktor. Posiadamy zbiór
kilkudziesięciu planszówek, które
zgodnie z zainteresowaniami są
dobierane dla grup graczy w różnym
wieku. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu w filiach bibliotecznych: w

Przybij
Piątkę Mocy
DLA KACPRA WALDY!

J

9

uż 9 -10 lutego br. zapraszamy na Weekend Dla Kacpra Waldy.
Stowarzyszenie DLA CIEBIE organizuje w sobotę i niedzielę
zbiórkę pod kościołami w całej gminie Pobiedziska. Finałem
akcji będzie impreza Aktywni bez Barier - integracje wokół sportu.
Inspirujący sportowcy z Aleksandrem Dobą na czele specjalnie z
nami dla Kacpra.
Stowarzyszenie posiada specjalny numer konta:
40 90440001 0010 0000 2411 0050 , na który można wpłacać środki
przekazywane na rehabilitację Kacpra.

Biskupicach, Pobiedziskach-Letnisku,
Pomarzanowicach oraz w
Pobiedziskach, w bibliotece na ulicy
Kostrzyńskiej 21. Informacje i zapisy na
zajęcia pod nr 61 8177 146.

OCHRONA ŚRODOWISKA
STOWARZYSZENIE
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Sportowe
Integracje RAZEM
DLA KACPRA WALDY!
Już 10 lutego br. spotkajmy się na II edycji rodzinno-integracyjnej imprezy sportowej w Hali przy Szkole Podstawowej
w Pobiedziskach. Szykujemy moc atrakcji dla małych i dużych. Spotkanie z kajakarzem Aleksandrem Dobą, który
trzykrotnie pokonał Atlantyk (w 2010 r. z Afryki do Ameryki, w 2013 z Europy do Ameryki, w 2017 z Ameryki do Europy).
Spotkajmy się w ten szczególny dzień WSPIERAJĄC KACPRA WALDĘ!
Wśród licznych atrakcji:
14:00 - Wstęp: wywiady z gwiazdami
sportu, które poprowadzi znany
spiker sportowy Krzysztof
R a t a j c z a k – z R a d i o
Poznań:Jakubem Tokarzem,
Krzysztofem Paterką, Mirkiem
Chudym i Aleksandrem Dobą ,
ź 15:00 - Pokaz tańca wielokrotnych
mistrzów Polski i medalistów
Mistrzostw Świata i Europy w tańcu
na wózkach - Joanny Redy i Pawła
Karpińskiego ,
ź 15:15 - Pokaz koszykówki na
wózkach - drużyna KKS Mustang
Konin,
ź 15:45 - pokaz Jogi „Opowieści Jogą”
ź 16:00 - Prezentacja UKS
ź 16:15 - Zumba dla wszystkich

ź
ź

16:45 - Pokazy UKS
17.00 - Pokaz tańca wielokrotnych
mistrzów Polski i medalistów
Mistrzostw Świata i Europy w tańcu
na wózkach- Joanny Redy i Pawła
Karpińskiego
ź 17:15 - Pokaz fitness na siedząco
Drums Alive - Sebastian Mankiewicz
pierwszy w Polsce, licencjonowany
trener na wózku inwalidzkim
ź 17:45 - Zabawy tenisowe z
Pobiedziskim Klubem Tenisowym
ź 18.15 - Losowanie nagród
ź 18:30 - Zakończenie imprezy
Sport ponad granicami, spotkania z
inspirującymi niepełnosprawnymi
sportowcami, zabawy i konkurencje dla
całych rodzin, warsztaty z jogi i
warsztaty pierwszej pomocy. Dla

najmłodszych malowanie buziek,
balony oraz kreatywne zabawy dla
całych rodzin, Koło Fortuny, stoiska z
różnościami dla każdego. Będzie
można zjeść również coś pysznego –
gorąca zupa czy słodkie co nieco.
Podczas imprezy prowadzona będzie
zbiórka publiczna, której celem jest
pozyskanie funduszy na organizację
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych
dla Kacpra Waldy. Należy dodać, że
wszyscy darczyńcy wezmą udział w
losowaniu nietuzinkowych nagród.
Wspólna zabawa, przygoda oraz radość
dla tych młodszych i starszych
gwarantowana.
Dobre Pobiedziska to My! Spotkajmy
się w ten szczególny dzień
WSPIERAJĄC KACPRA WALDĘ!

Szanowni Pobiedziszczanie,

Działalność gospodarcza to nasze
żródło dochodu, reklama w Katalogu
niechaj zapewni stabilność w
interesach oraz posłuży poprawie
kondycji finansowej.
Równocześnie niech będzie to
pierwszy krok do tworzenia
płaszczyzny współdziałania
środowiska gospodarczego,
prezentacji jego interesów na forum
naszej Wspólnoty Samorządowej.
Aktywności obywatelskiej
potrzebujemy w każdym obszarze,
także gospodarczej.
Dlatego dziękując za dotychczasową

współpracę zapraszamy Was do
uczestniczenia w kolejnych działaniach
Stowarzyszenia, także takich które są
społecznie ważne, potrzebne a
niekiedy niezbędne.

ź

przekazujemy do Waszych rąk nowe
wydanie Katalogu Firm. To baza danych
najbardziej aktywnych podmiotów
gospodarczych, ten wspólny projekt
prezentuje przedstawicieli lokalnego
biznesu godnych wspierania przez
pobiedziską społeczność. Za
pośrednictwem poczty dotrzemy do
każdego domu i mieszkania.

Drodzy Przedsiębiorcy,
pragniemy podziękować za udział w
tym przedsięwzięciu Firmom które
rozumieją, że biznes to także
umiejętność wspólnych działań.

Zarząd PSP Progres życzy Państwu
udanych interesów
w Nowym Roku
Prezes Krzysztof Chmiel
V-ce Prezes
Elżbieta Aleksandrowicz-Horbik
Maciej Grzeczka, Georg Jurek Langer,
Łukasz Śledziński, Józef Wodziński

Porozmawiamy
o zanieczyszczeniu powietrza

Z

inicjatywy Stowarzyszenia
Metropolia Poznań w szkołach na
terenie gminy Pobiedziska trwa
instalacja systemów pomiaru
zanieczyszczenia powietrza. W ramach
projektu odbywają się również
warsztaty i szkolenia edukacyjne.
W imieniu Metropolii Poznań
zapraszamy mieszkańców Gminy
Pobiedziska na spotkanie, które
odbędzie się 11 lutego br. o godz.
16.30 w Pobiedziskim Ośrodku
Kultury.
W programie spotkania m.in.:

ź
ź

ź
ź

ź

ź

czym jest SMOG i skąd się bierze?
Polska jako kraj o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu w
Europie
jakie są główne przyczyny
zanieczyszczenia powietrza?
jak oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem wpływa na nasze
zdrowie?
jak chronić się przed SMOGiem i co
sami możemy zrobić, aby ograniczyć
jego negatywne skutki?
jak rozwiązać problem SMOGu w
Polsce?

ŚRODOWISKO

ź

ź

ź

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

w jaki sposób dowiedzieć się o
stanie powietrza w naszej okolicy?
Gdzie szukać informacji na temat
jakości powietrza i możliwych
sposobów jego poprawy?
jak można skorzystać z dotacji w
ramach Programu Czyste
Powietrze?
kiedy powietrze w Polsce będzie
czyste? Programy dotacyjne i
instrumenty wsparcia w zakresie
ograniczania niskiej emisji.
ZAPRASZAMY!
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WYWIAD
OCHRONA ŚRODOWISKA

z Mistrzem
Kominiarskim
Krzysztofem
Koterasem
Mamy sezon grzewczy w pełni, a co z tym się wiąże to również sezon na pożary sadzy w kominach, a także
innych zdarzeń związanych z użytkowaniem przewodów kominowych w naszych domostwach. Dzisiaj o
rozmowę poprosiliśmy pana Krzysztofa Koterasa Mistrza Kominiarskiego, który od 1991 roku działa na
terenie Gminy Pobiedziska.
Jaki jest zakres obowiązków
kominiarza?
Czyszczenie przewodów kominowych
dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych, sprawdzanie
drożności przewodów kominowych
oraz prawidłowości podłączeń i
wykonania tych podłączeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
sprawdzanie stanu technicznego
przewodów oraz wydawanie
ekspertyz, opinii i protokołów do
urzędów.
W sezonie grzewczym pracy dla
kominiarza na pewno nie brakuje?
Gdy zaczyna się sezon grzewczy
wezwań jest sporo, a pogoda nie
zawsze ułatwia nam pracę.Nie
czekajmy więc z zaproszeniem
kominiarza na ostatnią chwilę, gdyż
czas takiej wizyty w okresie grzewczym
może się wydłużyć ze względu na dużą
ilość wykonywanych zleceń.
Jakie obowiązki ma właściciel, czy
musi dokonywać przeglądów
przewodów kominowych?
Prawo Budowlane (art. 62) określa
obowiązki właściciela budynków
jednorodzinnych w zakresie
przeprowadzania, co najmniej raz w
roku kontroli stanu technicznego
instalacji gazowej oraz przewodów
kominowych( dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).
Właściciel domu może sam
sprawdzić stan komina, czy lepiej
pozostawić to profesjonaliście?
W każdej dziedzinie zawodowej znajdą
się osoby, które nie mając nic
wspólnego z daną profesją, uważają się
za wszechwiedzące, którym fachowiec
jest niepotrzebny. Jeżeli chodzi o
kominy, proponowałbym czynności te
zostawić osobą posiadającym

uprawnienia i znającym się na rzeczy.
Czy obowiązek przeglądów dotyczy
także przewodów, do których
podłączone są kotły gazowe?
Obowiązek przeglądów dotyczy
wszystkich rodzajów przewodów
kominowych 4 x w roku czyszczenie
dymowych - są to przewody, do których
podłączone są odbiorniki opalane
paliwem stałym (węgiel, drewno, pelet
itp.), 2 x w roku czyszczenie
spalinowych - są to przewody, do
których podłączone są odbiorniki
opalane paliwem ciekłym (gaz, olej
opałowy) i 1 x w roku czyszczenie
wentylacyjnych - wszystkie przewody,
do których podłączone mamy kratki
wentylacyjne nawiewno-wywiewne.
Czy po stanie komina widać, czym
właściciel w nim pali? I jaki to ma
wpływ na poziom zanieczyszczeń
powietrza i powstawanie smogu, o
którym ostatnio bardzo głośno?
Jednoznacznie trudno rozpoznać i
stwierdzić, jakiego opału używano do
palenia. Można jedynie przypuszczać
co spowodowało takie, a nie inne
zanieczyszczenie przewodu
kominowego czy jest to zły opał, czy też
nieumiejętne palenie oraz przestarzała
instalacja grzewcza. Jeżeli chodzi o
smog, są to zanieczyszczenia (pyły
gazy) emitowane do atmosfery
powstałe ze spalania węgla w piecach
oraz spalin samochodowych.
Co Pan zastaje w czyszczonych
kominach dymowych?
Poza sadzą w czyszczonych kominach
spotyka się coraz częściej mazistą
substancję, którą pokryty jest przewód
kominowy, grupy, kawałki zgorzeliny
smoliste, powstałe w procesie
niepełnego spalania paliwa stałego

węgla, nie zawsze wysokiej jakości oraz
mokrego drewna i innych rzeczy
palonych w palenisku.
Wracając jeszcze do sprawdzania
stanu komina, to w przypadku
powstania pożaru firmy
ubezpieczeniowe żądają
zaświadczenia od
koncesjonowanego kominiarza.
Czyli osoba, która przeglądu komina
dokonała we własnym zakresie, nie
otrzyma żadnego odszkodowania z
polisy ubezpieczeniowej?
Jeżeli właściciel domu ma
odpowiednie narzędzia i umiejętności,
to może sam spróbować wyczyścić
komin. Należy jednak pamiętać, że
jeżeli dom jest ubezpieczony i dojdzie
do pożaru to ubezpieczyciel zażąda od
nas zaświadczenia kominiarskiego z
przeprowadzonej kontroli. Bez tego
dokumentu żadna firma
ubezpieczeniowa nie wypłaci nam
odszkodowania.
Co Pan chciałby przekazać
mieszkańcom naszej Gminy?
Drodzy Mieszkańcy! Z uwagi na
niebezpieczeństwo, jakie niesie za
sobą nieumiejętnie kontrolowanie
przewodów kominowych, (pożar sadzy
w kominie, podtrucia, niedrożne
przewody wentylacyjne) oraz wasze
bezpieczeństwo i waszych bliskich
domowników zaproście uprawnionego
kominiarza do domu w celu
przeprowadzenia przeglądu
kominiarskiego. Po przeglądzie
otrzymacie Państwo protokół z
przeprowadzonej kontroli.
Nie czekajmy, aż przewód kominowy
się zatka i dopiero wtedy szukamy
pomocy u fachowca.
Z Kominiarskim Pozdrowieniem

OCHRONA ŚRODOWISKA
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w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w 2019 roku będzie prowadził
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Składowisku odpadów w
miejscowości Borówko, Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
punkty odbioru przeterminowanych leków. PSZOK czynny będzie: wtorek i środa w
godz. 7.00-17.00 sobota w godz.7.00-15.00. MPSZOK kursuje według harmonogramu
zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach
www.zk-pobiedziska.pl. Szczegółowe informacje na temat przyjmowanych odpadów
zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu Komunalnego www.zk-pobiedziska.pl

MPSZOK przyjmuje:
ź
ź
ź
ź

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
zużyte akumulatory i baterie
przenośne
przeterminowane leki pochodzące
z gospodarstw
odpady niebezpieczne, w tym:
chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
opakowania po środkach ochrony
roślin pochodzące z gospodarstw
domowych

MPSZOK nie przyjmuje:
ź
ź

ź

ź
ź

ź

materiałów zawierających azbest
odpadów w ilościach wskazujących
na pochodzenie z działalności
gospodarczej (odpady w beczkach,
workach, skrzynkach, np.
zawierające kilkanaście butelek
tego samego odpadu
odpadów nieoznaczonych bez
możliwości wiarygodnej
identyfikacji (brak etykiet)
odpadów, których odebranie może
naruszać przepisy
jakichkolwiek odpadów
wskazujących na źródło
pochodzenia inne niż z
gospodarstwa domowego
odpadów wielkogabarytowych,
gruzu, opon, odpadów zielonych

PSZOK przyjmuje:
Z nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości
zamieszkałe) w PSZOK bezpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów:
ź tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier
ź opakowania wielomateriałowe
ź zużyte opony i inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia,
termometry)
ź opakowania wielomateriałowe
ź odpady ulegające biodegradacji
ź zużyte baterie i akumulatory
ź zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
ź meble i inne odpady wielkogabarytowe
ź odzież i tekstylia
Z nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości
niezamieszkałe) w PSZOK bezpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów
ź tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier, tekturę, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji

PSZOK nie przyjmuje:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

zmieszane odpady komunalne
odpady zawierające azbest
części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
sprzęt budowlany, urządzenia przemysłowe
zmieszane odpady budowlane
odpady poprodukcyjne
odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów
wymagających opakowań
odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
butle gazowe, papa, okna plastikowe, gaśnica, wata szklana

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańcy obszaru ZM GOAP mogą oddawać do aptek.

Szkolenia dla rolników
Za nami Szkolenie w zakresie
obowiązków wynikających z dyrektywy
azotanowej, które
odbyło się
01.02.2019 r. w sali sesyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Już
wkrótce szkolenia w zakresie:
ź zasad bioasekuracji
W związku z ryzykiem wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń
Powiatowy Lekarz Weterynarii
przeprowadzi szkolenie dla
producentów trzody chlewnej z zasad

bioasekuracji w gospodarstwach.
Spotkanie odbędzie się w dniu
12.02.2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w
sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach.
ź stosowania środków ochrony
roślin
Przypominamy, iż osoby wykonujące
zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub
w leśnictwie powinny mieć ukończony
stosowny kurs. Szkolenia uprawniające
do nabywania oraz stosowania

środków ochrony roślin zachowują
ważność przez 5 lat.
W dniu 14.02.2019 r. (czwartek) o godz.
10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i
Gminy w Pobiedziskach odbędzie się
szkolenie dotyczące stosowania
środków ochrony roślin. Koszt
szkolenia wynosi 100 zł. W celu
zapisania się na ww. szkolenie prosimy
o kontakt pod nr tel. 61 89 77 177.

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

Dofinansowanie dla rolników
Prezes ARMiR zawiadamia o
możliwości składania wniosków o
przyznanie pomocy na operacje typu

"Inwestycje mające na celu ochronę
wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł

rolniczych" Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w terminie od 28.12.2018 r. do
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25.02.2019 r. Pomoc będzie można
wykorzystać na budowę, przebudowę,
zakup płyt obornikowych lub
zbiorników do przechowywania
gnojówki (gnojowicy) oraz zbiorników
lub płyt do przechowywania kiszonek
(wraz z zakupem i montażem instalacji
technicznej i wyposażenia).
Dofinansowany będzie również zakup
aplikatorów naturalnych nawozów
płynnych. Formularz wniosku o
przyznanie pomocy wraz z Instrukcją
wypełniania są udostępnione na
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.arimr.gov.pl lub w powiatowych
biurach ARiMR.
W terminie od 31.01.2019 r. do
01.03.2019 r. ARiMR przeprowadzi tzw.
nabór tematyczny, skierowany do
rolników stawiających na rozwój
gospodarstw poprzez podejmowanie
bądź rozwijanie działalności w zakresie
przetwórstwa. Pomoc jest

www.pobiedziska.pl

przyznawana w formie refundacji
części kosztów poniesionych na
realizację inwestycji na maksymalnym
poziomie nie przekraczającym 50%
wartości tych kosztów. Wysokość
pomocy finansowej uzależniona jest od
rodzaju planowanych działań: dla
rolników, ich małżonków lub
domowników podejmujących
prowadzenie działalności
gospodarczej wynosi do 500 tys. zł, a na
inwestycje w ramach rolniczego handlu
detalicznego to maksymalnie 100 tys.
zł. Pomoc może być przyznana
podmiotom realizującym inwestycje
m.in. w sektorach przetwórstwa:
mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż,
ziemniaków. Formularz wniosku o
przyznanie pomocy wraz z Instrukcją
wypełniania są udostępnione na
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.arimr.gov.pl lub w powiatowych
biurach ARiMR.

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

SMS z urzędu dla rolników

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

REKRUTACJA
DO ŻŁOBKA
nowe miejsca
z dofinansowaniem unijnym
ZIMOWY NABÓR!
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH LIDER
W POBIEDZISKACH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KURSY KWALIFIKACYJNE
Rolnik (R.3 i R.16)
Pszczelarz (R.4 i R.17)
pedagogiczny (dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu)
opiekunka dziecięca
asystent rodziny

Nabór nadal trwa!

OGŁOSZENIA

Międzynarodowa firma z ponad 50letnią tradycją w branży maszynowej,
głównie dla przemysłu papierniczego,
poligraficznego, metalowego itd.
poszukuje osób na stanowisko:
CNC operator (tokarz / frezer)
Miejsce pracy: Bugaj
(12 km od Poznania, kierunek Gniezno)
Główne zadania CNC operatora
Obsługa maszyn skrawających
numerycznie sterowanych CNC
(tokarki lub frezarki),
ź Dobieranie odpowiednich narzędzi
i parametrów skrawania,
ź Właściwe mocowanie detali,
ź Odczyt rysunków technicznych,
Wymagania
ź Wykształcenie zawodowe lub
średnie techniczne (preferowane:
obróbka skrawaniem, mechanika),
ź Doświadczenie przy pracy z
maszynami CNC,
ź Umiejętność posługiwania się
przyrządami pomiarowymi,
ź
Umiejętność czytania
dokumentacji technicznej
(warunek konieczny),
ź Sumienność i rzetelność,
ź
Mile widziana umiejętność
programowania maszyn CNC.
ź

Operator kabiny
lakierniczej-lakiernik
Główne zadania lakiernika:
ź
Malowanie ram i wałków
metalowych,
ź Lakierowanie mokre pistoletem
pneumatycznym w kabinie
lakierniczej.
Wymagania:
ź Wykształcenie zawodowe lub
średnie techniczne,
ź Zdolności manualne,
ź Dokładność.
Oferujemy:
ź Interesującą i stabilną pracę w
firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku międzynarodowym,
ź Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
ź Możliwość rozwoju zawodowego,
ź System świadczeń pozapłacowych,
ź Prywatną opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV i listu motywacyjnego na
adres: Maxcess Sp. z o.o., ul. Kobylnicka
52, Bugaj, 62-007 Biskupice lub na
e-mail: Andrzej.Soliwoda@maxcess.eu
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie
danych osobowych, Dz.U. Nr 133 Poz. 883)".
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Firma Rempol specjalizująca się w
projektowaniu i budowie maszyn
poszukuje kandydatów na
stanowiska:

To nic nie kosztuje, a jak pomaga.
Każda kwota to dobro.

ORGANIZACJE POŻYTKU
PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE
W GMINIE POBIEDZISKA:
KRS 0000132851 - Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i
Aktywności Lokalnej Dla Ciebie,
KRS 0000369245 – ZALEW Uczniowski
Klub Sportowy,
KRS 0000270261 – Miejsko Gminny
Klub Sportowy „Huragan”
Pobiedziska (Huragan Pobiedziska
3625),
KRS 0000016288 - Pobiedziski Klub
Tenisowy,
KRS 0000270261– Zespół Pieśni i
Tańca „Wiwaty” (Cel Zespół Wiwaty
4801).
ZOSPRP: KRS 0000116212 dla
Ochotniczych Straży Pożarnych
Jako cel szczegółowy wpisz nazwę i
adres wybranej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu naszej gminy:
OSP w Pobiedziskach,
ul. Tysiąclecia 18, 62-010 Pobiedziska
OSP w Biskupicach,
ul. Główna 39, 62-007 Biskupice
OSP w Węglewie,
62-010 Pobiedziska
OSP w Kociałkowej Górce,
62-010 Pobiedziska
OSP w Latalicach,
Latalice 43,62-010 Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100

Tokarz - Frezer - obrabiarki
konwencjonalne lub/i CNC
Ślusarz - Spawacz
Elektryk - Automatyk
Pracownik gospodarczy z
prawem jazdy.

Miejsce pracy: Bogucin, ul. Boczna 11
(przy przystanku kolejowym Ligowiec)
Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie CV na adres
praca@rempol.com.pl lub kontakt
osobisty Rempol Bogucin, ul. Boczna 11

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

Drodzy Mieszkańcy
Miasta i Gminy Pobiedziska!
Spółdzielnia Socjalna WYKON, jako
solidny podmiot ekonomii społecznej,
działający już od sześciu lat i
powiększający wciąż liczbę swoich
wykwalifikowanych pracowników,
chciałaby przedstawić Wam swoją
ofertę. Świadczymy usługi w zakresie
opieki nad osobami starszymi na
terenie miasta i gminy Pobiedziska.
Zapewniamy pomoc przy utrzymaniu
codziennej higieny, podaniu leków i
posiłków, a także zapewniamy
seniorom towarzystwo podczas
nieobecności członków rodziny.
Ponadto mamy w swojej ofercie
profesjonalne sprzątanie mieszkań i
domów, potwierdzone dobrymi
opiniami i referencjami wielu
klientów.
Zachęcamy państwa również do
skorzystania z naszej oferty na
pielęgnację zieleni oraz stałego jej
utrzymania. Wykonujemy prace takie
jak:
ź zakładanie trawnika z siewu,
odchwaszczanie, koszenie,
nawożenie, wertykulacja,
ź nasadzanie nowych roślin,
ź
przycinanie i formowanie
krzewów ozdobnych,
ź prace porządkowe.
Jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.
668 980 135 i będzie nam bardzo miło
podjąć z Państwem współpracę.
Agnieszka Woś
Prezes Zarządu
Spółdzielni Socjalnej WYKON

Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska,ul. Kościuszki 4,
tel. 61 89 77 100
Redaktor Naczelny: Łucja Kapcińska
tel. 61 8977 151 ; 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.

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

ź
ź
ź

Do otrzymywania 1% podatku
dochodowego są uprawnione
organizacje posiadające status
organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy do przekazywania 1%
podatku dochodowego dla organizacji
działających na terenie gminy
Pobiedziska.

WAŻNE TELEFONY

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

ź

Wesprzyj potrzebujących
z gminy Pobiedziska
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Słuchaj Polsko!
EDUKACJA

JERZYKOWO

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
62-007 Jerzykowo, ul.Spokojna 3
tel. 61 815 24 09/ 815 24 10 w.29
www.zsjerzykowo.edupage.org

To hasło przewodnie dwugodzinnego montażu słowno-patriotycznego , który odbył się w dniu 9 stycznia br. w Szkole
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie. Uroczystość przygotowana została, by uczcić i oddać hołd
Powstańcom z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W

ydarzenie zgromadziło w auli
szkolnej zaproszonych gości:
przedstawicieli Gminy
Pobiedziska, radnych powiatu, radnych
gminy, sołtysów, dyrektorów placówek
oświatowych, mieszkańców Gminy
Pobiedziska, przyjaciół Szkoły,
rodziców, absolwentów i uczniów
Szkoły w Jerzykowie.
Historyczne widowisko przygotowała
Anna Przydanek-nauczycielka języka
polskiego, a o oprawę muzyczną
zadbali nauczyciele muzyki: Franciszek
Piasek i Sławomir Kandziora.
Uczniowie w historycznych strojach
przedstawili drogę Polaków do
odzyskania niepodległości oraz
podkreślili wartość Powstania
Wielkopolskiego, które szczególnie
jako wydarzenie historyczne, jest nam
bliskie. Wspaniała sceneria, słowo
poetyckie, śpiew pieśni i piosenek
patriotycznych wywołały

niezapomniane wzruszenia, głębokie
przeżycia, przeniosły nasze myśli do
czasów trudnych dla Polski i Polaków,
Występ został nagrodzony wielkimi
brawami. Piękne widowisko

Anielskim Krokiem

zakończyło w naszej szkole realizację
projektu „Dla Niepodległej”.
Alina Mańka

P

rzedszkole i Żłobek Krasnal w
Biskupicach wystawiło
noworoczne przedstawienie
świąteczne pt. ,,Anielskim Krokiem’’.
Wystąpiły w nim trzy grupy
przedszkolne: Biedronki, Żabki i Sowy
oraz grupa żłobkowa Motylki.
Dzieci dumnie tańczyły, śpiewały
piosenki świąteczne i recytowały
wiersze. Podczas występów
zaprezentowała się przedszkolna
grupa Zumby oraz grupa wokalna.
Przedstawienie zakończyło się
wspólnym kolędowaniem z
zaproszonymi Rodzicami i Dziadkami.
Dziękujemy Wszystkim pracownikom
za przygotowanie przedstawienia oraz
gościom za przybycie.
Maja Włodarczyk

REKRUTACJA
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Szanowni Rodzice!
Wkrótce ruszy rekrutacja do
publicznych placówek przedszkolnych
oraz klas pierwszych szkół
podstawowych na terenie gminy
Pobiedziska na rok szkolny 2019/2020.
Uwaga! Od tego roku rekrutacja będzie
odbywała się drogą elektroniczną
poprzez stronę internetową:
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.
Szczegółowe informacje o naborze,

dokumenty oraz wzory formularzy będą
d o s t ę p n e n a s t r o n i e
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska od
lutego br.
Kilka nowych zasad:
Wszystkie dokumenty należy
wypełnić elektronicznie:
ź - do przedszkola/oddziału
przedszkolnego – wniosek o
przyjęcie dziecka lub deklarację
kontynuacji,
ź - do I klasy szkoły podstawowej –
wniosek o przyjęcie dziecka lub
zgłoszenie
ź do obwodowej szkoły podstawowej.
ź W przypadku braku możliwości

ź

ź

ź
ź

wypełnienia przez rodzica wniosku
elektronicznie udostępnimy
stanowisko komputerowe w
Urzędzie Miasta i Gminy w
Pobiedziskach oraz w placówkach.
Następnie wydrukowane i
podpisane dokumenty należy
dostarczyć do placówki I wyboru.
Przedszkola I i II wyboru nie będą
przyjmować dokumentów.
Od lutego br. można będzie
zapoznać się z ofertą przedszkoli z
terenu gminy Pobiedziska na stronie
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska
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22 marca 2019 roku czworo uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Biskupicach
weźmie udział w finale wojewódzkim
XVIII edycji konkursu Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski. Celem tego
ogólnopolskiego konkursu jest
zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat
polskich parków krajobrazowych,
zagadnień z dziedziny ekologii i
biologii, a także kształtowanie

świadomości
przyrodniczej i
rozbudzanie
zamiłowania do świata przyrody.
Weronika, Janek, Franek i Antek, by
dojść do finału, musieli pokonać trzy
etapy konkursu. Po eliminacjach
szkolnych, wygrali w etapie gminnym,
który odbył się w szkole we
Wronczynie. Zwyciężyli również w

EDUKACJA

Uczniowie z Biskupic
- znawcy parków
krajobrazowych
etapie parkowym konkursu, który
odbył się 11 stycznia br. w szkole w
Gułtowach i tym samym znaleźli się w
finale wojewódzkim. Trzymajcie kciuki
za dalsze sukcesy naszych parkowych
ekspertów!
Jolanta Schneider

Pobiedziski
Fenomen
Tenisowy
W Polsce niewiele jest klubów
zdolnych do wystawiania zespołów w
Drużynowych Mistrzostwach Polski,
szczególnie w takich kategoriach jak
kadeci czy juniorzy, a start
jednocześnie drużyn żeńskich i
męskich to już rzadkość.

W

halowych Drużynowych
Mistrzostwach Polski
Juniorów rozgrywanych pod
koniec zeszłego roku w Centrum
Tenisowym Sobota jedynie 3 kluby (na
15) miały w 2018 r. swoje reprezentacje
żeńskie i męskie. Wśród tych klubów
był Pobiedziski Klub Tenisowy, którego
drużyny opierały się na wychowankach
plus jednym wypożyczonym
zawodniku, bardziej z uwagi na
wzmocnienie kadry, niż na braki

kadrowe (każda z drużyn dysponowała
jeszcze rezerwowymi).
Nasi tenisiści co prawda nie zdobyli
medali, ale pokazali się z dobrej strony
sportowej i wizualnej. Reprezentację i
postawę pobiedziskiego klubu
dostrzegł jeden z magazynów
tenisowych określając go jako
„Pobiedziski Fenomen Tenisowy”.

Na zdjęciu od lewej stoją: Lilianna
Majchrzak, Maria Bujakiewicz,
Marianna Milecka, Martyna Rękoś,
Zuzanna Krygier, Kacper Piekarek, Maks
Pakuła, Oliver Okarmus, Kacper Górecki
i Szymon Politowski.

piłkę nożną. W czwartek i piątek młodzi
zawodnicy zaprezentowali efekty

swoich treningów, rozgrywając
turnieje w piłce nożnej i siatkówce.

Artur Milecki
PKT Pobiedziska
Foto – archiwum PKT

Ferie na sportowo
W czasie pierwszego tygodnia ferii
zimowych w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Pobiedziskach dzieci
i młodzież zaproszono do udziału w
uczniowskich rozgrywkach
sportowych.
organizowane przez OSiR zajęcia
sportowe w hali Szkoły
Podstawowej w Pobiedziskach
porwały dzieci do wspólnej zabawy i
rywalizacji. Uczniowie klas 4-6 mieli
możliwość wzięcia udziału w grach i
zabawach rekreacyjnych. Młodzież z
klas 7 i 8 oraz gimnazjaliści i uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych przez trzy
dni trenowali siatkówkę, koszykówkę i

Z
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SIŁOWNIA
PO REMONCIE

SIŁOWNIA OSIR W POBIEDZISKACH
UL.RÓŻANA 4A, TEL. 798 514 013
PON.-PT.: 9:00-21:00 SOB.-NDZ.:(w miesiącach XI-IV): 9:00-18:00
SOB.-NDZ. i święta (w miesiącach V-X): 9:00-20:00

HARMONOGRAM TRENINGÓW:

OSIR

Trener dyżurujący na siłowni - pomoc i doradztwo w zakresie treningu
wtorki i czwartki godz. 17:00-19:00 - bezpłatne
Poranny trening na siłowni dla kobiet pod okiem instruktora
poniedziałki, środy, piątki godz. 9:00-10:00 - 10 zł/trening lub 70 zł/miesiąc
ilość osób ograniczona
Zajęcia fitness (brzuch, pośladki, plecy)
wtorek godz. 19:00 - 20:00 czwartek godz. 19:30-20:30
10 zł/trening lub 70 zł/miesiąc

Obiekt Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Różanej 4A z
nowym zapleczem sportowym,
siłownią i szatniami.
To już pewne – od 11 lutego br. hala
sportowa będzie dostępna dla
mieszkańców Pobiedzisk. Po
renowacji i remontach wnętrza
zaplecza sportowego zaszły
pozytywne przemiany wizualne i
przestrzenne. Nowe szatnie i
estetyczne wnętrza z pewnością
uprzyjemnią korzystanie z obiektu.
Otwarta zostanie powiększona
siłownia i sala fitness wyposażona
w nowy sprzęt cardio. Do
dyspozycji klientów będzie m.in.
bieżna, orbitreki, taśmy TRX, steper
i rower stacjonarny. Część
kulturystyczna zostanie
doposażona w zestaw hantli o
wadze od 5 do 48 kg oraz
profesjonalny gryf olimpijski.
Dodatkowo gruntownej renowacji
poddany został dotychczas
istniejący sprzęt, który w najbliższej
przyszłości będzie sukcesywnie
zastępowany nowymi
urządzeniami. Uwzględniając
potrzeby osób starszych i
niepełnosprawnych obiekt został
wyposażony w łazienkę dla
niepełnosprawnych oraz
p o z b a w i o n y b a r i e r
architektonicznych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
związku z otwarciem siłowni
przygotował nową ofertę
atrakcyjnych zajęć fitness
skierowanych do różnorodnych
odbiorców. Ponadto osoby
początkujące będą mogły dwa razy
w tygodniu ćwiczyć pod okiem
instruktora.

SPORT

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

CENNIK:
Wstęp na siłownię jednorazowy
Karnet na siłownię młodzież szkolna (16-20 lat)
Karnet na siłownię kobiety
Karnet na siłownię mężczyźni
Zajęcia fitness
Karnet zajęcia fitness
Wynajem kortu
Wynajem hali sportowej

godzina
miesiąc
miesiąc
miesiąc
godzina
miesiąc
godzina
godzina

8,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
60,00 zł
10,00 zł
70,00 zł
16,00 zł
50,00 zł

Półkolonie z OSIR
Sport, zabawa i kreatywność - te hasła przyświecały nam podczas ferii i dzięki
temu przysporzyły dzieciom dużo frajdy oraz rozrywki podczas półkolonii
zimowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

N

ajbardziej atrakcyjne były
wycieczki, podczas których 55
dzieci miało możliwość
odwiedzenia Centrum łamigłówek,
gdzie poprzez interaktywne
eksponaty, zabawki i gry logiczne
mogły odkryć, zrozumieć i lepiej
zapamiętać wiele ciekawych zagadnień
z dziedziny matematyki. Wyjazd do
Fabryki śmiechu pozwolił na odrobinę
szaleństwa. Pośród zjeżdżalni i
trampolin dzieci mogły skakać, wspinać
się i zjeżdżać, zwiększając swoją

sprawność fizyczną.
Oprócz ciekawych wycieczek, każdego
dnia dzieci brały udział w zajęciach
profilaktycznych, które miały formę
zabaw i warsztatów.
Każdy dzień był pełen nieustającej
zabawy. Zajęcia w na hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w
Pobiedziskach dawały nam wiele
radości. Uczestnicy półkolonii brali
udział w grach sportowych, dzięki
którym wzajemnie się poznawali i
budowali nowe przyjaźnie.
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KULTURA

NA DYWANIE PO IRANIE oraz NA
TURECKIM BAZARZE - to
podróżnicze opowieści o starożytnej
Persji i Turcji wzbogacone zajęciami
plastycznymi i edukacyjnymi. Podczas
warsztatów w sołectwach i w mieście
- dzieci zasiadały na latającym
dywanie i odbyły podróż w czasie i
przestrzeni. Poznały tamtejsze
tradycje i wierzenia, a także odkryły
fascynujący świat egzotycznej
przyrody.
MUZEUM NARODOWE
Czas ferii to także czas wyjazdów.
Uczestnicy zajęć Pracowni
Plastycznej odwiedzili Muzeum
Narodowe w Poznaniu. Podczas
zabawy i wyszukiwania zagadkowych
obrazów poznawali różne rodzaje i
tematy malarstwa, a wcześniej o
12:00 oglądali trykające się koziołki
na poznańskim ratuszu.
NOC W PRACOWNI PLASTYCZNEJ
POK
To był długi wieczór wypełniony
atrakcjami. Najpierw uczestniczki
udekorowały pracownię lampkami,
co wprowadziło magiczny nastrój,
pod wpływem którego powstały
świetne rysunki. Na scenie sali dużej
„po godzinach” - odbyły się gry i
zabawy teatru improwizowanego.
Świetna energia zintegrowała grupę
a pokaz filmu „Billy Elliot” okazał się
wzruszającym zakończeniem
wieczoru.
27. FINAŁ WOŚP - To był dzień i
wieczór niezapomnianych emocji.
Dziękujemy mieszkańcom za pełną
salę dobrych serc, za udział w
licytacjach, za dobrą energię.
Dziękujemy dzieciom i artystom za
profesjonalizm i występy.
Dziękujemy Wolontariuszom i ich
Opiekunom za świetną pracę! Razem
graliśmy i grać będziemy.

KULTURA

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

POK

TAJEMNICE MASEK NIE TYLKO
KARNAWAŁOWYCH to otwarte,
edukacyjne warsztaty rękodzieła dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, które
odbywały się zarówno w świetlicach
sołeckich, jak i w pracowni plastycznej
POK. Podczas warsztatów uczestnicy
poznali historię i przeznaczenie
masek z różnych stron świata oraz
samodzielnie wykonali maski według
własnych pomysłów. To była świetna
zabawa dla małych i dużych.

20

BIULETYN POBIEDZISKI

luty 2019

www.pobiedziska.pl

ZAPOWIEDZI

POK

Koncert Henry No Hurry! Wawrzyńca Dąbrowskiego
- 8 lutego 2019 r., godz. 19:00.
Melodie z pogranicza gatunków
singer-songwriter oraz indie-folk.
Znane z twórczości Letters From
Silence czy Henry David’s GUN, jak
również utwory autorskie oraz
własne interpretacje kompozycji
innych artystów. Koncert jest
połączony z Galą Przyjaciół Kultury.
Wstęp wolny!

„Haendlowa Niedziela”
- 22 lutego 2019 r. godz. 18:00 Opera
rokokowa i musical w wykonaniu
uczniów i absolwentów Zespołu Szkół
Muzycznych w Poznaniu.Wstęp
wolny!
Pierwsze skojarzenie – można będzie
zrobić dodatkowe zakupy na koniec
tygodnia. Jednak w tym spektaklu
mowa będzie o innej, pełnej emocji,
akcji i intryg, niedzieli roku 1735,
kiedy to w Londynie doszło do
premiery nowego dzieła Jerzego
Fryderyka Haendla. Na scenie pojawią
sią legendarni artyści tej epoki, którzy
swą sztuką zachwycali słuchaczy
ówczesnej Europy. To prawdziwe
MEGA GWIAZDY muzyki baroku ! Przy
ich sławie i zarobkach nasz poczciwy
Zenek Martyniuk czy Doda wyglądają
jak uliczni grajkowie, którym z trudem
udaje się zarobić na czerstwy chleb i
flaszkę taniego wina po
całodziennym graniu przy kapeluszu.
W tegorocznym przedstawieniu,
przygotowanym przez uczniów i
absolwentów ZSM w Poznaniu,
zobaczymy wydarzenia
poprzedzające londyńską premierę
„Alciny”, usłyszymy najpiękniejsze
przeboje muzyki baroku, poznamy
artystów, którzy występowali w
teatrze Haendla, zgłębimy wszystkie
zakulisowe intrygi, gierki i romanse !
Całość oparta jest na autentycznych
wydarzeniach z biografii tego
znakomitego kompozytora, a
wszelkie podobieństwo postaci i
sytuacji ukazanych na scenie jest
„absolutnie przypadkowa”
Eugeniusz Zdański
(tfurca spektaklu, przez wielkie
„TFU”) - kierownik wydziału
wokalnego ZSM w Poznaniu

Półkolonie artystyczne w POK

W

pierwszym tygodniu ferii
zimowych odbyły się w
Pobiedziskim Ośrodku
Kultury półkolonie artystyczne. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach o
charakterze artystycznym. Nie
zabrakło zajęć plastycznych,
muzycznych, tanecznych oraz
sportowych. Zorganizowano wyjazdy

do Teatru Animacji, kina, Muzeum
Początków Państwa Polskiego oraz
Muzeum Czekolady, w którym dzieci
projektowały swoje czekolady.
Uczestnicy wzięli również udział w
warsztatach edukacyjnych „Na
tureckim bazarze”. Było wesoło i
ciekawie, dzieci się wiele nauczyły i
bardzo ze sobą zaprzyjaźniły.

Cykl koncertów Dobre Brzmienie
Koncert Shawn Spencer i The Tin
Man (USA)
- 22 marca 2019 , godz. 19:00 Sala Duża
POK.To propozycja dla miłośników
americany, alternatywnego country i
folku.
Elinborg ( Wyspy Owcze )
- 29 marca 2019, godz. 20:00 Sala Duża
POK.Wyśpiewane miękkim i
krystalicznie czystym głosem bardzo
osobiste utwory, które opisują różne

doświadczenia artystki. Sama Elinborg
określa swój styl jako „folk – pop”.

Daniel Spaleniak
- 6 kwietnia 2019 godz.19:00, Sala Duża
POK.To jedyny Polak, którego
eteryczne, bluesowo-folkowe,
ocierające się o oniryzm utwory
wzbudziły spore zainteresowanie na
amerykańskim rynku produkcji
filmowych.
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Orszak Trzech Króli
w Pobiedziskach i Dziekanowicach
Tegoroczny szósty Orszak Trzech Króli wyruszył około godz. 13:15 spod kościoła Św. Ducha na Rynek w Pobiedziskach.
Wcześniej Zespół Pieśni i Tańca „WIWATY” uczestniczył we mszach św. o godz. 11:00 w Farze i o godz. 12:15 w Kościele
Św. Ducha, śpiewając najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

N

astępnie uformował się Orszak
i przeszedł ze śpiewem ulicami
naszego miasta. Na Rynku Trzej
Królowie - Melchior, Baltazar i Kacper
pokłonili się Dzieciątku i Świętej
Rodzinie, składając dary przy żłóbku.
Nie najgorsza aura sprawiła, że wiele
osób uczestniczyło w orszaku, by
wspólnie z „Wiwatami” śpiewać kolędy
na Rynku w Pobiedziskach.
Organizatorami tegorocznego
Orszaku byli: Pobiedziski Ośrodek
Kultury , Fundacja “Scena Pobiedziska”
oraz Bractwo Matki Bożej Łaskawej
Pani Pobiedzisk. Po południu Zespół
Pieśni i Tańca „Wiwaty” uczestniczył w
Orszaku Trzech Króli w WPE w
Dziekanowicach oraz wystąpił z
koncertem kolęd i pastorałek w
drewnianym Kościele z Wartkowic.
Andrzej Horbik Koordynator Orszaku

Koncerty kolęd
w kościołach
w wykonaniu
zespołów POK
Przez cały styczeń ZPiT Wiwaty, Studio
Piosenki oraz Chór Melodia
koncertowały w kościołach z
uroczystym repertuarem kolędowym.

WYDARZENIA
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Niepowtarzalny koncert z udziałem
Grzegorza Wilka i Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej
Tadeusz Panowicz laureatem nagrody „Odnowiciel 2018"
Koncert Noworoczno – Karnawałowy zorganizowany 24 stycznia br. dla mieszkańców Miasta i Gminy Pobiedziska oraz
zaproszonych gości wzbudził wiele emocji i wzruszeń.

W

części oficjalnej Burmistrz
Ireneusz Antkowiak w
rozmowie z dziennikarką
Anną Przewoźniak wspomniał
Pobiedziska sprzed 30 lat, swoich
poprzedników i ich zasługi dla rozwoju
naszej gminy. Wymienił dokonania
Krzysztofa Wojdanowicza, Leszka
Puchalskiego, Michała Podsady i
Doroty Nowackiej. „Każdy z
wymienionych burmistrzów ma wkład w
rozwój miasta i gminy, praca
poprzedników stanowi ważny i trwały
fundament do dalszych działań” –
powiedział obecny burmistrz.
W trakcie koncertu po raz jedenasty
zostało wręczone najwyższe gminne

wyróżnienie „Odnowiciel”. Laureatem
zaszczytnej statuy został niezwykle
zasłużony regionalista Tadeusz
Panowicz. „Jestem szczęśliwy jakbym
otrzymał Oskara” wyznał wzruszony
bohater wieczoru.
Bez wątpienia wydarzeniem
artystycznym był Koncert NoworocznoKarnawałowy „Swing Stars- NEW YORK,
NEW YORK”. Mieszkańców urzekły
interpretacje światowych przebojów w
wykonaniu Grzegorza Wilka i Żorskiej
Orkiestry Rozrywkowej pod
kierownictwem Lothara Dziwoki.
Niezapomniane emocje uczestników
koncertu wywołało wspólne śpiewanie
kolęd z artystami. Nastrój panujący na

sali oddaje recenzja napisana przez
Oskara Matysiaka: „Koncert
noworoczny, który odbył się w dniu
dzisiejszym nie był tylko koncertem, a
przynajmniej mam inne odczucia. Coś się
zmieniło w ludziach. To coś nadzwyczaj
pozytywnego i dobrego.
W takich chwilach człowiek powinien
wyłączyć Internet, radio, tv, aby jak
najdłużej pozostać w tym błogostanie
unikając wszystkiego, co zniekształca
obraz i miesza w głowie” .
Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.
Fotografia Tomvid
Tomasz Chmielewski

BIULETYN POBIEDZISKI

luty 2019

www.pobiedziska.pl

Drogi Tadeuszu!
Szanowni Państwo!
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt,
a równocześnie przyjemność,
przedstawienia sylwetki Tadeusza
Panowicza, dla którego Towarzystwo
Miłośników Pobiedzisk wnioskowało
do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska o
przyznanie Statuy Kazimierza
Odnowiciela.
Wszechstronna działalność Tadeusza
Panowicza jako pisarza, publicysty,
grafika, liternika artystycznego,
kolekcjonera staroci, bibliofila,
regionalisty, propagatora historii
Wielkopolski a także aktywnego
działacza wielu stowarzyszeń
naukowych, kulturalnych i społecznych
zasługuje na wielki szacunek i uznanie.
Obdarzony rozlicznymi talentami,
bardzo skromny, niestrudzony,
ogromnie pracowity. Pozytywnie
nastawiony do świata i ludzi.

Pisze na starej maszynie do pisania. Nie
mając samochodu - dużo czasu zajmuje
mu poszukiwanie źródłowych
materiałów do swoich publikacji.
Dorobek pisarski to 6 wydanych
książek, w tym ostatnia w grudniu 2018
- Wojciech Trąmpczyński (1860-1953)
syn Ziemi Gnieźnieńskiej
W dorobku publicysty posiada ok.
4.000 publikacji o tematyce
historycznej, archeologicznej,
biograficznej, etnograficznej, a nawet
florystycznej - z czego ok. 2.000 prac
o Wielkopolsce.
Jest utalentowanym grafikiem, od
wielu lat rysuje zabytkowe budowle
Ziemi Gnieźnieńskiej i Wielkopolski. W
swoim dorobku ma ponad 50 wystaw
indywidualnych i ponad 100
zbiorowych. Wykonał kilkaset
rysunków zabytków archeologicznych
i etnograficznych.
Jako liternik artystyczny, wykonywał
piórkiem na papierze czerpanym akty
erekcyjne pomników i budowli, m.in.
pomnika Bolesława Chrobrego w
Gnieźnie. Jest wykonawcą rękopisów
zdobionych winietami i miniaturami
wykonanych pismem gotyckim.
W kręgu jego zainteresowań
kolekcjonerskich są m.in.
- książki, stare druki, rękopisy,
unikatowe dokumenty, fotografie,
pocztówki, mapy i wydawnictwa
okazjonalne,
- monety, ordery, odznaczenia z
różnych okresów, zabytkowe wiejskie
sprzęty użytkowe.
Tadeusz Panowicz jest uznanym w
środowisku regionalistów
bibliofilem, posiada unikalne
starodawne i współczesne pozycje
książkowe, gdzie wiele z nich to białe
kruki. Zbiór książek liczy ponad 5000

woluminów.
Jest zaangażowanym społecznikiem,
aktywnie udziela się w wielu
stowarzyszeniach m.in. w:
Wielkopolskim Towarzystwie
Kulturalnym, Towarzystwie
Miłośników Pobiedzisk, Towarzystwie
Wiedzy Powszechnej, Wielkopolskim
Towarzystwie Przyjaciół Książki.
Tadeusz Panowicz potrafi gawędzić
na każdy temat, ciekawie, długo i z
pasją. Wystarczy, że w rozmowie
padnie np. nazwa miejscowości, szkoła,
nazwisko, region, określony zabytek –
to natychmiast wygłasza barwny
wykład wzbogacony różnymi
dykteryjkami odnoszącymi się do
tematu.
To dzięki wielu Jego talentom i bardzo
aktywnej działalności możemy być
dumni z bogactwa jego dokonań dla
obecnych i przyszłych pokoleń
Wielkopolan.
Wyrażam przekonanie, że Rada Miejska
Gminy Pobiedziska przyznając
Tadeuszowi Panowiczowi Statuę
Kazimierza Odnowiciela dokonała
dobrego wyboru doceniając Jego
wielki trud i zaangażowanie na rzecz
kultywowania historii i tradycji regionu
Wielkopolski.
Tadeuszu! Życzymy Tobie wielu lat
zdrowia i sukcesów w służbie wielkiej
misji regionalisty, wg Twoich słów
„ocalić od zapomnienia”.
dr inż. Marian Błażek
Prezes
Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk
Pobiedziska, dnia 24 stycznia 2019 r.

WYDARZENIA

Laudacja Tadeusza Panowicza z okazji
uhonorowania przez Gminę Pobiedziska
Statuą Kazimierza Odnowiciela
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