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Wesołego Alleluja!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Mieszkańcom gminy Pobiedziska
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, wiosennego słońca i uśmiechu,
a także tego, by te szczególne dni
były źródłem szczęścia i radości
przeżywanej w gronie najbliższych.
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Ireneusz Antkowiak
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska
Józef Czerniawski z radnymi:
Sylwestrem Antkowiakiem,
Andrzejem Jackowiakiem,
Grażyną Kędziorą, Sarą Kęsicką,
Krzysztofem Krauze, Robertem Łucką,
Witoldem Mellerem, Katarzyną Paczką,
Piotrem Raczkiem, Wojciechem Radeckim,
Adamem Szczygielskim, Piotrem Walą,
Barbarą Widelicką i Mikołajem Witaszykiem
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Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
w okresie międzysesyjnym 29.02.2019 r. - 28.03.2019 r.
INFORMACJE UMiG

Realizowane są umowy związane z:
ź

budową ulicy Osiedlowej w Jerzykowie, koszt 1.590.001,23 zł
brutto, termin zakończenia prac to 28 czerwca 2019 r.
Zaawansowanie robót:

ź

prace końcowe - studnia kanalizacyjna; roboty dodatkowe:
odcinek kanalizacji deszczowej do drogi powiatowej, czyli od ul.
Okrężnej do ul. Osiedlowej,

ź

budową ul. Łąkowej w Biskupicach. Koszt budowy 2.215.651,14
zł brutto, termin realizacji to 10 czerwca 2019 r.,

ź

budową zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo, termin
zakończenia przypada na 30 kwietnia 2019 r. wraz z
uporządkowaniem terenu,

ź

dostawą kruszywa na ulepszenie dróg gruntowych w gminie
Pobiedziska, dostarczono ok. 1600 ton kruszywa naturalnego łamanego; w pierwszej kolejności ulepszane są drogi dla
autobusów oraz najtrudniejsze miejsca terenowe,

ź

ź

trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Czerniejewskiej w
Pobiedziskach oraz innych zadaniach w ramach kontraktu
Puszcza Zielonka IV ,

dnia 26 marca w Czerwonaku została podpisana umowa w ramach
projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic – etap V”, prace projektowe oraz roboty
budowlane na terenie gminy Pobiedziska obejmą 6,05 km,
przewidywana ilość odbiorców to 624 mieszkańców. Termin
realizacji – grudzień 2021r. ,

ź

ogłoszono postępowanie przetargowe na Modernizację Skansenu
Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach – II etap –
wykonanie makiet wraz z dostawą i montażem obejmuje
zaprojektowanie, wykonanie, transport, dostawę i montaż makiet
architektonicznych w skali 1:20,

ź

prowadzone są rozmowy ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową
„ROLNIK” oraz firmą Grupa Jeronimo Martins w sprawie
przebudowy układu komunikacyjnego wokół sklepu Biedronka w
Pobiedziskach. Pozyskamy na ten cel kwotę ok. 1.230.000,00 zł.,

ź

Urząd przygotowuje wniosek na budowę ul. Słonecznikowej w
Pobiedziskach oraz odcinka drogi gminnej Promno Góra w
ramach „Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych
oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim od 13 marca
2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.”,

Trwają prace komisji nad postępowaniami przetargowymi na:
ź

równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej
ulepszonej w Gminie Pobiedziska w roku 2019,

ź

doposażenie pracowni w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i/lub matematycznych w środki trwałe i pomoce dydaktyczne
niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w
ramach projektu „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”,

ź

część 4. – Blok: pomoce kartograficzne,

ź

część 5. – Materiały wspomagające rozwój i prowadzenie terapii
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

ź

z powodu złożenia oferty na kwotę, która przekracza wysokość
dofinansowania na realizację zadania, unieważniono
postępowanie przetargowe pn. „Wdrożenie i uruchomienie eusług w ramach projektu Elektroniczne Usługi Publiczne w Gminie
Pobiedziska”.

Podpisano umowę na:
ź

zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem lokalowym,

ź

utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewienia,

ź

prowadzenie gminnego składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne,
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zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie
gminy Pobiedziska,

ź

opróżniania koszy ulicznych oraz mechanicznego i ręcznego
zamiatania chodników i dróg,

ź

doposażenie pracowni w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i/lub matematycznych w środki trwałe i pomoce dydaktyczne
niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w
ramach projektu „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”:

ź

część 1. – Blok : pomoce naukowe,

ź

część 2. – Blok: wyposażenie w sprzęt informatyczny i RTV,

ź

część 3. – Blok: artykuły przemysłowe.

ź

w dniu 23.03.2019 r. akcję sprzątania przeprowadzili mieszkańcy
Kapalicy,

ź

30 marca br. sprzątanie zorganizowało Sołectwo Borowo Młyn, w
tym samym dniu Stowarzyszenie VISNA, sprzątało linię brzegową
Zalewu Kowalskie w Jerzykowie,

ź

w dniach: 30.03.2019r. oraz 06.04.2019r. na terenie gminy
Pobiedziska przeprowadzono „Wielomiejscowościowe sprzątanie
regionu” organizowane przez Stowarzyszenie „Kasztelania
Ostrowska”.

Działalność pożytku publicznego:
ź

11 marca odbyło się ostatnie spotkanie Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego III kadencji, na którym dyskutowano o
sprawach seniorów z członkami Rady Seniorów Gminy
Pobiedziska,

ź

na spotkaniu wyborczym w dniu 25 marca 2019 r. w wyniku
przeprowadzonego głosowania wybrano sześciu Kandydatów
organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego IV kadencji:

ź

1. Rafał Jaworski – Stowarzyszenie VISNA, 2. Hubert Łaganowski
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i
Aktywności Lokalnej Dla Ciebie, 3. Zenon Maciejewski –
Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk, 4. Aleksandra Mazurek –
Stowarzyszenie „Vena” Pobiedziska, 5. Artur Milecki – Pobiedziski
Klub Tenisowy, 6. Barbara Ożarek-Łaganowska – Stowarzyszenie
Inicjatywa Społeczna Kobiet Aktywnych ISKA Pobiedziska

ź

19 marca odbyło się spotkanie Rady Sportu. Nowym
przewodniczącym został jednogłośnie wybrany Piotr Wala –
przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Rada
rozpoczęła proces opiniowania wniosków o nagrody sportowe
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska za osiągnięcia sportowe w
roku 2018,

ź

miało miejsce posiedzenie Rady Seniorów Gminy Pobiedziska.
Dyskutowano o priorytetach przy opracowywaniu planu pracy
Rady na 2019 r.,

ź

odbyło się spotkanie z dyrektorami poświęcone analizie naboru do
przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Wszystkie
dzieci, które zgłoszą się do przedszkoli, mają zapewnione miejsca
w przedszkolach na terenie Gminy. Omówiono również zasady
przygotowania projektu organizacji roku szkolnego 2019/2020.
Przedmiotem dyskusji była praca szkoły i przedszkola w okresie
ew. strajku nauczycieli.

Ochrona środowiska:
ź

trwają wiosenne akcje sprzątania gminy Pobiedziska:

ź

w dniu 02.03.2019 r. oraz 09.03.2019 r. Radny Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska Krzysztof Krauze zorganizował sprzątanie
terenów, m.in. przy osiedlu Kostrzyńska III, ul. Armii Poznań, ul.
Biedrzyckiego, ul. Polna od ul. Poznańskiej do ul. Żytniej. Odpady
były zbierane w sposób selektywny,
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Urząd Miasta i Gminy zakupił worki i rękawice na ww. akcje
sprzątania
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ź

uczestniczono w zjeździe Związku Miast Polskich,

ź

przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami polskiej sieci
sklepów spożywczo-przemysłowych Dino Polska S.A.,

Ponadto:

INFORMACJE UMiG

ź

uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków na wykonanie
elementów: płyty granitowej upamiętniającej uczestników
Powstania Wielkopolskiego z krzyżem, tablicami pamiątkowymi i
napisem o treści: „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego z Ziemi
Pobiedziskiej 1918-1919”.

Uczestniczono w konferencjach:
ź

Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu pod hasłem:
„Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny.”, podczas której
mówiono o roli BGK w rozwoju Polski oraz przedstawiono
produkty mieszkaniowe jako wsparcie dla samorządu,

ź

„Finansowanie inwestycji w ramach PPP”,

ź

„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Celem
projektu jest prezentacja podejmowanych działań wdrożonych
przez rząd, służących poprawie jakości życia dla obszarach
wiejskich,

Odbyło się spotkanie:
ź

z przedstawicielami Sołectw i Zarządu Osiedla Letnisko Leśne,

ź

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z Wiceministrem ds.
budownictwa A. Soboniem i Posłem na Sejm B. Wróblewskim
odnośnie programu Mieszkanie +,

ź

odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MGKS Huragan
Pobiedziska, podczas którego udzielono absolutorium obecnemu
zarządowi oraz powołano nowego członka zarządu Pawła
Krawczyka,
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odbyły się kolejne spotkania Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 100-lecia Przysięgi Straży Ludowej w
Pobiedziskach,
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ź

5

w ramach promocji gminy jako atrakcyjnego miejsca do
zamieszkania udzielono wywiadu do kwartalnika Kurier
Mieszkaniowy.
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Powiatowy Dzień Sołtysa - statuetki
ołtysi z gminy Pobiedziska wzięli
udział w IV Powiatowym Dniu
Sołtysa zorganizowanym w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Podczas spotkania Starosta Poznański
wręczył statuetki oraz listy gratulacyjne
najbardziej wyróżniającym się sołtysom.
Gratulujemy zdobycia wyróżnienia
przedstawicielom Sołectwa BorowoMłyn - Barbarze Widelickiej oraz
Sołectwa Wagowo - Zenonowi
Marciniakowi.

S

(Foto: Archiwum Powiatu
Poznańskiego)

Podziękowanie
dla Sołtysów

P

odczas ostatniej Sesji Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska
Burmistrz Ireneusz Antkowiak
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska Józef Czerniawski
podziękowali za wieloletnią pracę dla
lokalnej społeczności wszystkim
Sołtysom, którzy pełnili funkcję w
Biskupicach, Górze, Kołacie, Kocanowie,
Łagiewnikach, Wagowie, Wronczynie,
Borowo Młyn oraz w zarządzie Osiedla
Letnisko Leśne.

6

BIULETYN POBIEDZISKI

kwiecień 2019

www.pobiedziska.pl

INFORMACJE UMiG

Lista sołtysów kadencji 2019-2024
Wybrano sołtysów na nową 5-letnią
kadencję
Dobiegły końca Zebrania Wiejskie oraz Zebranie
Ogólne Mieszkańców Osiedla Letnisko Leśne,
podczas których przeprowadzane były wybory
Sołtysów, Zarządu Osiedla, Rad Sołeckich i Komisji
Rewizyjnych. Nowych przedstawicieli wybrano w
dziewięciu Sołectwach: w Biskupicach, Górze,
Kołacie, Kocanowie, Łagiewnikach, Wagowie,
Wronczynie, Borowo Młyn oraz dla Osiedla Letnisko
Leśne.

Andrzej Gruszczyński
JERZYKOWO

Danuta Kosmowska
BEDNARY

Hubert Cichosz
WĘGLEWO

Katarzyna Paczka
GÓRA

Katarzyna Przybysz
BOROWO-MŁYN

Krystyna Pławska
ZŁOTNICZKI

Leszek Budniak
PODARZEWO

Leszek Senkowski
LATALICE

Marzena Brzezińska
WRONCZYN

Marcin Bartz
GŁÓWNA

Mariusz Saukens
POMARZANOWICE

Monika Glińska
KOŁATA

Oskar Matysiak
ŁAGIEWNIKI

Roman Adamczyk
PROMNO

Sylwester Antkowiak
STĘSZEWKO

Tadeusz Freudenreich
WAGOWO

Piotr Brodowski
JANKOWO

Tomasz Czajka
KOCANOWO

Wiesława Lisiak
KOCIAŁKOWA GÓRKA

Włodzimierz Walter
POLSKA WIEŚ

Wojciech Lisowski
BISKUPICE

Anna Zimna
LETNISKO LEŚNE

Adam Stołowski
BOCINIEC
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MIESZKANIE+
w Pobiedziskach

PROGRAM SENIOR+
dla Pobiedzisk

W

ramach programu rządowego
„Senior+” dnia 6.03.2019 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska Ireneusz Antkowiak
otrzymał z rąk wiceministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Kazimierza
Kuberskiego oraz Wojewody
Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna
promesę na kwotę 299 209 zł, która
zostanie przeznaczona na remont
budynku dawnej szkoły w Jerzykowie, w
którym powstanie świetlica dla seniorów
mieszkających na terenie sołectw
Jerzykowo i Biskupice. Termin realizacji
do 31 grudnia 2019 r.

ŚNIADANIE
Z PRZEDSIĘBIORCAMI

B

urmistrz Ireneusz Antkowiak
uczestniczy w cyklicznych,
porannych spotkaniach z
pobiedziskimi przedsiębiorcami, z którymi
omawia i konsultuje sprawy gospodarcze,
dotyczące przestrzeni publicznej oraz
rozwoju gminy Pobiedziska.

INFORMACJE UMiG

M

ieszkanie Plus to program
rządowy skierowany do osób,
których nie stać na zakup
własnego mieszkania na rynku
deweloperskim i które nie mają
zdolności kredytowych.
- Jesteśmy zainteresowani realizacją
tego programu w Pobiedziskach. To
szansa dla młodych ludzi
rozpoczynających życie zawodowe i
zakładających rodziny – twierdzi
Burmistrz Ireneusz Antkowiak, który
13.03.2019 r., dzięki wsparciu posła
Bartłomieja Wróblewskiego spotkał się z
Wiceministrem ds. Mieszkalnictwa
Arturem Soboniem. W spotkaniu wzięli
także udział radny Mikołaj Witaszyk i
sołtys Tadeusz Freudenreich.
Gmina przygotowała lokalizacje, które są
obecnie analizowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
Nieruchomości.
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Informacja w sprawie opłaty adiacenckiej
Czym jest opłata adiacencka?
Opłata adiacencka naliczana jest w
sytuacji, kiedy wartość nieruchomości
wzrosła na skutek budowy urządzeń
infrastruktury technicznej, z udziałem
środków Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi. Aktualnie
prowadzone postępowania mają związek z
inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej w
ramach Związku Międzygminnego
"Puszcza Zielonka".
Nie jest to nowa opłata. W gminie

Pobiedziska, pierwsza uchwała w sprawie
ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
została uchwalona w 2002 r. Wcześniej, bo
w latach dziewięćdziesiątych gmina nakładała obowiązek podłączenia się do
kanalizacji gminnej i uiszczenia za to opłat.
W latach 2008 - 2013 wszczęto ok. 490
spraw, związanych z naliczeniem opłaty
adiacenckiej.
Postępowania, związane z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach Związku
Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
zaczęto wszczynać w sierpniu 2018 r. Do
dziś wszczęto ponad 2200 postępowań w
związku z inwestycją w ramach Związku

Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
Jak obliczana jest opłata adiacencka?
Podstawą obliczenia opłaty adiacenckiej
jest wzrost wartości nieruchomości,
spowodowany budową sieci kanalizacji
sanitarnej. W celu określenia wpływu
budowy kanalizacji na wartość
nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy
wyceni wartość nieruchomości przed
wybudowaniem kanalizacji i wartość tej
samej nieruchomości po wybudowaniu
kanalizacji. Opłata adiacencka będzie
obliczona jako 35% od wzrostu wartości
nieruchomości.

Uwaga - Powyższy przykład tylko obrazuje
sposób obliczania opłaty adiacenckiej.
Rzeczoznawca określi wzrost wartości
każdej nieruchomości indywidualnie. W
poprzednich postępowaniach opłata
adiacencka średnio wynosiła od 600 do
1500 zł. Tylko w nielicznych przypadkach
opłaty były wyższe - praktycznie w sytuacji,
gdy właściciel posiadał kilka działek.
Szacuje się, że w bieżących
postępowaniach będą to podobne kwoty.

Osoby, które posiadają przydomową
oczyszczalnię wybudowaną zgodnie z
przepisami, nie będą musiały płacić opłaty
adiacenckiej.
Czy opłatę adiacencką można rozłożyć na
raty?
Tak. Opłata adiacencka, na wniosek
właściciela działki może zostać rozłożona
na raty, niezależnie od jej wysokości czy
stanu majątku osoby, która została nią
obciążona. Z wnioskiem o rozłożenie na

raty należy zwrócić się po poznaniu jej
wysokości, ale koniecznie przed wydaniem
decyzji o ustaleniu wysokości opłaty, gdyż
decyzja ta musi również mówić o sposobie
płatności (jednorazowej bądź ratalnej).

ź

ź

ź
ź

1)Pierwszym etapem postępowania jest poinformowanie stron postępowania
o jego wszczęciu. Zgodnie z ustawą, urząd musiał dokonać tego w terminie 3 lat
od daty stworzenia warunków do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
2)W kolejnym piśmie, które zostanie przesłane do każdej ze stron
postępowania, urząd poinformuje, o sporządzeniu operatu szacunkowego i
wysokości opłaty adiacenckiej. W tym momencie, po zapoznaniu się z
wysokością opłaty, każda osoba, zainteresowana rozłożeniem opłaty na raty
powinna złożyć stosowny wniosek, w którym określi ilość i wysokość rat (nie
więcej niż 10 rocznych rat) oraz sposób zabezpieczenia należności z tytułu
opłaty adiacenckiej.
3)Kolejnym pismem będzie informacja o zebraniu całości materiału
dowodowego w sprawie i możliwości zapoznania się z nim.
4)Ostatnie pismo będzie stanowiła decyzja administracyjna, która określać
będzie wysokość należnej opłaty i sposób jej płatności. W przypadku osób,
które nie zwróciły się o rozłożenie opłaty na raty, będzie ona płatna
jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w której decyzja stała się ostateczna.

UWAGA: w aktualnie prowadzonych postępowaniach urząd nie dysponuje
żadnym operatami szacunkowymi, więc w żadnej sprawie nie została jeszcze
wyliczona wysokość opłaty adiacenckiej. Wszelkie informacje o konkretnych,
wyliczonych wysokościach opłaty są nieprawdziwe i prosimy nie sugerować się
nimi.

Jakie są etapy postępowania
administracyjnego w sprawie obliczenia
wysokości opłaty adiacenckiej?
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Rozmowa z Ireneuszem Antkowiakiem,
Burmistrzem Miasta i Gminy Pobiedziska o 100 dniach urzędowania
Jak odnalazł się Pan w roli burmistrza?
Praca burmistrza nie jest dla mnie czymś
zupełnie nowym. Przypomnę, że 16 lat pełniłem
funkcję zastępcy. Od 2014 roku do wyborów
pracowałem w dużym koncernie produkującym
chemię budowlaną, a następnie prowadziłem
własną firmę, współpracowałem również z
mediami. Dzięki temu nabyłem dużo nowych
kompetencji zawodowych. Nie ukrywam, że
zdobyte doświadczenie pomogło mi podjąć
nowe wyzwanie.
Co Pana zaskoczyło po objęciu funkcji
burmistrza?
Zaskoczeń było kilka. Nie spodziewałem się, że
tak wielu mieszkańcami będzie chciało mnie
odwiedzić na dyżurze burmistrza. Dla
przykładu, w miesiącu lutym przyjąłem 67 osób,
przeprowadziłem 74 spotkania, prowadząc
rozmowy z kierownikami jednostek podległych,
przedsiębiorcami i stowarzyszeniami.
Dodatkowo rozmawiałem z mieszkańcami na
zebraniach w 6 sołectwach. Nie da się ukryć, że
mam za sobą aktywny i pracowity okres.
Zaskoczeniem były także zaległe zobowiązania
gminy dla firm za roboty dodatkowe przy
budowie szkoły w Jerzykowie na kwotę 550 tys.
zł oraz zobowiązania wobec firm budujących
pomosty nad J. Biezdruchowo, które będą nas
kosztowały 2 mln zł. W obu przypadkach
sprawy zakończyły się ugodami i
zapłatą należnych kwot. Ponadto
wynegocjowaliśmy od tych sum umorzenie
odsetek. Mimo sporego doświadczenia w
samorządzie nowością było dla mnie zmierzenie
się z komunikacją gminną. Po pierwszekosztuje sporo, bo 2,5 mln zł, w tym
dofinansowanie trasy Tuczno – Poznań oraz
500 tys. zł to ubezpieczenia autobusów oraz
utrzymanie parkingów zbudowanych w ramach
ZIT – ów. Po drugie – zaskoczeniem jest dla
mnie niska frekwencja w autobusach.
Wprawdzie nie zaskoczyło mnie zadłużenie
gminy w wysokości 42.618.818 zł na koniec
2018 roku, ale nie ukrywam, że jest dla nas
wszystkich wyzwaniem i zmusza do
optymalizacji bieżących wydatków oraz

poszukiwania nowych źródeł finansowania, np.
w formule Partnerstwa Publiczno –
Prywatnego.
Jakie ważne sprawy udało się rozwiązać w
ciągu tych kilku miesięcy od wyborów?
Najważniejsze sprawy załatwione w ciągu
ostatnich 3 miesięcy to zapłacenie
wspomnianych zaległości i podpisanie aneksu
do umowy na zakończenie budowy pomostów
nad J. Biezdruchowo. Latem będą służyły
mieszkańcom wraz z plażą. Kończymy budowę
ul. Osiedlowej w Jerzykowie za ponad 1,5 mln zł
o kilka miesięcy wcześniej niż zapisano to w
umowie. W terminie będzie oddana również ul.
Łąkowa w Biskupicach, za którą zapłacimy
ponad 2,2 mln zł. Kończymy pracę nad
reorganizacją urzędu. Dzięki licznym
spotkaniom mamy zdefiniowane najważniejsze
potrzeby mieszkańców. Musimy podjąć
działania w celu zwiększenia dostępności do
specjalistycznych usług medycznych i
rehabilitacyjnych, dlatego rozpoczynamy
rozmowy z dyrekcją Narodowego Funduszu
Zdrowia. Sporo czasu poświęcamy również na
rozliczenie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, aby odzyskać część
zainwestowanych przez gminę pieniędzy.
Od wyborów minęły 4 miesiące, czy udało
się Panu zrealizować już jakieś zadania z Pana
programu wyborczego?
Pierwszy dzień pracy rozpocząłem od
zrealizowania ważnej obietnicy wyborczej,
jaką było otwarcie na oścież wszystkich drzwi
urzędu. Mieszkańcy przyjęli to z dużym
zadowoleniem. Na początku stycznia 2019 roku
złożyliśmy dwa wnioski w ramach programu
Senior +. Jeden z nich został rozstrzygnięty i
uzyskaliśmy na remont dawnej Pastorówki w
Jerzykowie 299 209 zł. Do tej kwoty dołożymy
140 tys. zł. Dzięki temu do końca bieżącego roku
zostanie zakończony remont, a od początku
2020 roku planujemy w tym miejscu rozpocząć
działalność Dziennego Domu Seniora dla
sołectw Jerzykowo, Biskupice i Kołata.
W drugim wniosku aplikujemy o kwotę 1,8 mln
zł na uruchomienie czterech Klubów Seniora w

Pobiedziskach, Łagiewnikach, Kocanowie i w
Stęszewku. Dzięki posłowi Bartłomiejowi
Wróblewskiemu spotkaliśmy się z
Wiceministrem ds. Mieszkalnictwa, Arturem
Soboniem w sprawie możliwości realizacji
programu Mieszkanie +. Tak jak obiecałem,
aktywnie poszukujemy inwestorów. Pewne jest,
że w Pobiedziskach będą budowane 3 nowe
zakłady, a z czwartym prowadzimy rozmowy.
Dodam, że nie będą to zakłady uciążliwe dla
mieszkańców i środowiska naturalnego. Poza
tym do 30 kwietnia planuję wydanie decyzji o
warunkach zabudowy pod budowę marketu
Dino i budynku z przeznaczeniem na usługi
fitnessu obok stacji Orlen przy ul. Kostrzyńskiej.
Do 12 kwietnia złożymy również dwa wnioski w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Liczymy na dofinansowanie budowy drogi
Promno – Góra oraz ul. Słonecznikowej w
Pobiedziskach. Swój program wyborczy czytam
codziennie. To bardzo motywuje do działania.
Zrobię wszystko, aby go zrealizować.
Rozpoczęta kadencja cechuje się dużym
ruchem kadrowym w urzędzie. Czy może Pan
to skomentować?
To prawda. Po wyborach rozstało się z urzędem
7 osób. Część odeszła jeszcze przed moim
ślubowaniem. Pozostali odchodzą na własne
życzenie, a ja rozstaję się z nimi w przyjaznej
atmosferze.
Czy to prawda, że nie powoła Pan zastępcy
burmistrza w tej kadencji?
Podjąłem decyzję, że będę pracował bez
zastępcy. Na czas mojej nieobecności będzie
mnie zastępował Sekretarz Gminy. Inwestycje
powierzę Dyrektorowi Wydziału Rozwoju
Gminy. Nowością będzie powołanie Dyrektora
do spraw Komunikacji Społecznej i Informacji.
Celem takiej decyzji jest poprawa komunikacji z
mieszkańcami oraz koordynacja współpracy
pomiędzy urzędem a instytucjami kultury,
sportu, opieki społecznej i organizacjami
pozarządowymi. Mamy w tym obszarze wiele do
zrobienia. Chciałbym, aby mieszkańcy mieli
większy wpływ na to, co dzieje się w gminie,
dlatego tak ważna jest komunikacja społeczna.

Prawo użytkowania wieczystego
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami), z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

P

rzez grunty zabudowane na cele
mieszkaniowe należy rozumieć
nieruchomości zabudowane wyłącznie
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których
co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale
mieszkalne, a także ww. nieruchomości wraz z

budynkami gospodarczymi, garażami, innymi
obiektami budowlanymi lub urządzeniami
budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i
racjonalne korzystanie z budynków
mieszkalnych. Przekształceniu nie podlegają
m. in. nieruchomości zabudowane wyłącznie
garażem, budynkiem usługowym oraz tereny

rodzinnych ogrodów działkowych.
Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w
księdze wieczystej i w ewidencji gruntów
i budynków stanowi zaświadczenie
potwierdzające przekształcenie.
Zaświadczenie wydaje Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska z urzędu nie później niż

INFORMACJE UMiG

Codziennie czytam mój program wyborczy ...

INFORMACJE UMiG / STOWARZYSZENIA
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w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
lub na wniosek właściciela w terminie 4
miesięcy od dnia otrzymania wniosku a w
przypadku uzasadnioną potrzebą dokonania
czynności prawnej mającej za przedmiot lokal
albo ustanowienie odrębnej własności lokalu w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega
opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł.
(słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) - zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn.
zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
przekazuje zaświadczenie do Sądu Rejonowego
w Gnieźnie V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Sąd
dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz
wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową w
księgach wieczystych.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu
ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela
gruntu opłatę. Opłata jest wnoszona przez okres
20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Wysokość
opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego, która
obowiązuje w dniu przekształcenia. Opłatę
należną za rok 2019 wnosi się w terminie do
dnia 29 lutego 2020 r. Pozostałe opłaty wnosi
się w terminie do 31 marca każdego roku.
Opłaty za przekształcenie nie wnoszą osoby

www.pobiedziska.pl

fizyczne, które wniosły jednorazowo opłaty
roczne za cały okres użytkowania wieczystego
oraz ich spadkobiercy.
Osoby fizyczne które nabyły prawo własności
gruntu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, w każdym czasie trwania obowiązku
wnoszenia opłaty mogą zgłosić na piśmie
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska
zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie
pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa).
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w
roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia
opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych
do upływu dwudziestoletniego okresu.
Rada Miejska Gminy Pobiedziska w dniu 20
grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr IV/33/2018
w sprawie wysokości oraz warunków udzielenia
bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność Gminy
Pobiedziska w prawo własności tych gruntów.
W związku z tym osoby fizyczne oraz
spółdzielnie mieszkaniowe będące
właścicielami gruntu, którzy nabyli prawo
własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, które zgłoszą Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pobiedziska na piśmie zamiar
jednorazowego wniesienia opłaty
przekształceniowej, mają na podstawie
ww. uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
możliwość otrzymania bonifikaty w wysokości:
1. 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie,
2. 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w drugim rokupo
przekształceniu,
3. 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w trzecim rokupo
przekształceniu,
4. 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w czwartym rokupo
przekształceniu,
5. 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w piątym roku po
przekształceniu,
Informacji w przedmiotowych sprawach udziela
Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach, I piętro, pok. 116,
tel. 618977141.

Przedsiębiorcze Pobiedziska
Wiosna ruszyła z kopyta więc rolnicy wyszli w pole. Przedsiębiorcy nie chcą być gorsi zatem proponujemy, my Stowarzyszenie
Przedsiębiorców PROGRES, naszym Szanownym Współmieszkańcom, wzięcie udziału w cyklu rozmów o najważniejszych sprawach Gminy.
towarzyszenie przy okazji zamknięcia
projektu KATALOG FIRM 2018 r.
informowało, iż w nadchodzących
miesiącach zaprosi zainteresowanych do
udziału w debatach poświęconych sprawom
gospodarczym. Pomyślność każdej
społeczności, zależy od kondycji jej budżetu a
ten w dużej mierze jest pochodną aktywności
gospodarczej, w naszej sytuacji
przedsiębiorczości gminnej. Poprzednia
kadencja to duże inwestycje infrastrukturalne
poprawiające nasze tu i teraz . Gołym okiem
widać, że w Gminie Pobiedziska zmieniło się
wiele. Teraz musimy te "zdobycze" utrzymać w
należytym stanie, w dobrej kondycji, by
służyło przez wiele lat. A to pociągnie za sobą
zwiększone nakłady z budżetu, na to już
wsparcia zewnętrznego nie otrzymamy. By je
pokryć powinniśmy zwiększać wpływy do
budżetu, także po to by kontynuować rozwój.
Jako mieszkańcy i przedsiębiorcy, i to w takiej
kolejności, powinniśmy mieć świadomość, że
w dużej mierze od naszych działań zależeć
będzie stan budżetu. Dlatego Stowarzyszenie,
we współpracy z nowymi Władzami
Samorządowymi, proponuje przeprowadzenie
cyklu spotkań inicjujących konieczne działania
z udziałem przedstawicieli lokalnego biznesu
oraz aktywnych mieszkańców.

S

Rozpoczniemy w drugiej połowie kwietnia /
dokładny termin i miejsce znajdziecie Państwo
na stronie internetowej Urzędu / spotkaniem w
Urzędzie dla Radnych i przedsiębiorców z
branż związanych z głównymi kierunkami
rozwoju Gminy zapisanymi w strategii
r o z w o j u - b u d o w n i c t w o ,
gastronomia/turystyka/rekreacja;
podejmiemy próbę analizy aktualności
przyjętych rozwiązań, kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
ograniczeń i potrzeb, w tym zakresie.
W połowie czerwca debata dotycząca
Rewitalizacji – przyjęte założenia, potrzeby
pobiedziskiej społeczności, jakość życia –
ekologia w tym czyste powietrze – szczegóły
znajdziecie na stronie Urzędu.
W połowie listopada – konferencja z udziałem
zaproszonych gości na temat kierunków
rozwoju Gminy Pobiedziska – szanse,
potrzeby, uwarunkowania – liczymy na
szerokie audytorium więc odbędzie się w auli
Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach.
Ważnym elementem bieżących działań
Stowarzyszenia stały się środowe
spotkania/śniadania z Burmistrzem - od
godziny 7,00 rozmawiamy o bieżących
sprawach Gminy, nie tylko gospodarczych.
Dyskutując poznajemy się bliżej, stykamy się z
róznymi punktami widzenia. Po godzinie

każdy udaje się do siebie, mamy nadzieję, że
bogatszy o kolejne doświadczenie. Ideą jest,
by te spotkania wypracowywały grunt pod
debaty, już w liczniejszym gronie, podczas
których podejmowane będą próby
rozwiązywania poszczególnych kwestii przy
udziale Radnych oraz mieszkańców.
Wkrótce będziemy także gotowi – w naszej
nowej siedzibie na Rynku, by świadczyć
wsparcie i udzielać porad początkującym
przedsiębiorcom, aktywnym mieszkańcom a
także organizacjom pozarządowym.
Rozważamy także uruchomienie projektu
skierowanego dla węższych grup naszej
społeczności, np. Seniorów, by pod szyldem
„Wtorek Pełen Możliwości”- albo inny dzień
tygodnia - mogli korzystać z usług i zakupów z
określoną bonifikatą. Taka akcja oczywiście
wymaga akceptacji przedsiębiorców, ale
byłaby to okazja promocji lokalnego biznesu.
Tak więc bądźcie z nami w kontakcie Drodzy
Przedsiębiorcy, swoje uwagi i pomysły
prosimy byście kierowali pod adres e-mail :
psp.pobiedziska@gmail.com

Z gospodarczymi pozdrowieniami
Zarząd PSP Progres
Prezes Krzysztof Chmiel
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Szanowni Mieszkańcy!

W

TOR W BEDNARACH
dpowiadając na zgłoszenia
mieszkańców dotyczących 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 Bednary - Wronczynek, WIOŚ
zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej
Policji z prośbą o podjęcie działań zgodnie
z kompetencjami.

O

OGŁOSZENIA

Firma Komunikacyjne Zakłady Automatyki
Trans-Tel Sp. z o.o. w Pobiedziskach
poszukuje osób na następujące stanowiska
pracy:
ź Pracownik fizyczny/robotnik
ź Operator sprzętu do robót ziemnych
ź Inżynier budowy
ź Elektromonter
ź Kierowca kat. C+E
W celu zapoznania się z każdym
stanowiskiem pracy zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej
www.transtel.pl. W zakładce praca
opisujemy szczegółowo wymagania,
oczekiwania i ofertę. W razie jakichkolwiek
pytań lub wątpliwości prosimy o
bezpośredni kontakt widoczny w każdym z
ogłoszeń.
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Drodzy Mieszkańcy!
przejmie informujemy, że w celu
poprawienia szybkości obsługi
kierowanych do nas zgłoszeń
dotyczących występujących na terenie
Gminy Pobiedziska awarii i usterek, od
25 marca 2019 roku uruchomiona
została możliwość dokonywania
zgłoszeń za pośrednictwem platformy
NaprawmyTo.pl, która dostępna będzie
po zalogowaniu pod adresem
https://naprawmyto.pl/pobiedziska
Po zaznaczeniu miejsca alertu, pojawi
się możliwość dodania krótkiego opisu,
tak, aby ułatwić odnalezienie problemu

U

do rozwiązania – istnieje także
możliwość dołączenia zdjęcia, które
dodatkowo ułatwi i przyspieszy
weryfikację zgłoszonego problemu.
Zgłoszenia podzielone są na kategorie z
dziedziny infrastruktury,
bezpieczeństwa oraz ochrony
środowiska. Po dodaniu zgłoszenia
użytkownik ma możliwość śledzenia na
bieżąco statusu swojego zgłoszenia oraz
otrzymania informacji o wyniku
wykonanej naprawy. Wszelkie
informacje o portalu dostępne są pod
adresem https://naprawmyto.pl/home

Jak to działa?
Z perspektywy mieszkańca
KROK 1

KROK 2

Widzisz problem w swoim
mieście?

Zgłoś go przez nasz portal

To może być dziura w chodniku,
brak rozkładu na przystanku lub
coś innego. Jakie kategorie
usterek można zgłaszać w danym
miejscu, ustala każda gmina z osobna.

Dzięki prostemu interfejsowi
możesz w kilku krokach przesłać
zgłoszenie, które trafi
bezpośrednio do odpowiedniej
komórki w urzędzie gminy. Bez
zbędnej biurokracji!

KROK 3

KROK 4

Śledź postępy przez internet

Ciesz się wynikiem naprawienia

Po zgłoszeniu alertu dostajesz na
bieżąco informacje o postępach w
sprawie - która komórka w urzędzie
się nią zajmuje i jak
zmienia się status zgłoszenia.

Dzięki naszej stronie naprawianie
najbliższej przestrzeni staje się
naprawdę proste. Poczuj
wdzięczność sąsiadów po
usunięciu irytującej was usterki.

Dostępne kategorie zgłoszeń:
• infrastruktura:
• cieknący hydrant,
• niedrożny rów melioracyjny,
• zniszczony przystanek,
• uszkodzenie na placu zabaw,
• wyciek wody, awaria wodociągu,
• uszkodzony kosz,
• dziura w drodze;
• bezpieczeństwo:
• niesprawna sygnalizacja świetlna,
• uszkodzona/nieświecąca latarnia,

• uszkodzony znak,
• uszkodzona studzienka;
• budynki:
• nawisy i sople;
• przyroda:
• niska emisja – smog,
• dzikie wysypisko,
• bezpańskie zwierzę,
• martwe zwierzę,
• drzewa i konary.

OGŁOSZENIA

związku z obchodami 100.
rocznicy Przysięgi Straży
Ludowej w Pobiedziskach,
zwracamy się z prośbą o udekorowanie
domów flagami narodowymi i gminnymi
oraz wizerunkiem orła powstańczego.
Uczestników uroczystości zachęcamy
również o ubiór w stylu lat 20 XX wieku.
Zjednoczenie się w tym szczególnym dniu
pozwoli na oddanie ducha ówczesnych
wydarzeń i uczczenie pamięci poborowych,
którzy walczyli o wolność Ziemi
Pobiedziskiej.

www.pobiedziska.pl
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WIEŚCI Z RADY

Wieści z Rady...
Dnia 28 lutego 2019 r. odbyła się VI sesja
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Przewodniczący Rady Józef Czerniawski
otworzył obrady i przywitał gości.
Burmistrz Ireneusz Antkowiak
przedstawił Sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym.
Tematyka sesji: Sieć szkół i przedszkoli
oraz nowy system naboru w Gminie
Pobiedziska.
Kierownik Irena Anioł przedstawiła
prezentację dotyczącą sieci szkół i
przedszkoli oraz system naboru w
Gminie Pobiedziska.
Zapoznała z liczbą placówek publicznych
i niepublicznych przedszkoli na terenie
gminy Pobiedziska oraz wskazała
różnice w ich finansowaniu. Ponadto
poinformowała jakie uchwały musi
podjąć Rada Miejska Gminy Pobiedziska
w 2019 r. z mocy prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem uchwały w sprawie
planu sieci publicznych szkół
podstawowych, mających siedzibę na
terenie Gminy Pobiedziska.
Analiza sieci szkół wsparta została
przedstawieniem demografii na terenie
gminy z podziałem na poszczególne
szkoły.
Podjęto uchwały w sprawach:
ź zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2019,
ź zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2019 - 2036,
ź wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przechodu i przejazdu
na nieruchomości będącej
własnością gminy,
ź przedłużenia zasięgu ulicy Polnej we
wsi Biskupice,
ź zmiany uchwały X/71/91 Rady
Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 26
stycznia 1991r. w sprawie nadania
nazw nowym ulicom i zmiany nazw
ulic w Mieście i Gminie Pobiedziska,
ź zmiany uchwały nr IV/26/2014 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie nadania
nazwy ulicy we wsi Biskupice,
ź przedłużenia zasięgu ulicy Zielone
Wzgórze we wsi Jerzykowo,

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

wykonania zabiegów sanitarnych
polegających na usunięciu
obumarłych gałęzi oraz
zabezpieczeniu ran i otworów w
konarach, na pomniku przyrody o
numerze w rejestrze Wojewody 422,
uznanym za pomnik przyrody
decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody z
upoważnienia Wojewody
Poznańskiego, ogłoszoną w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Poznańskiego z dnia
15 sierpnia 1984r. Nr 2, poz.19,
wniesienia przez Gminę Pobiedziska
sprzeciwu wobec uchwały Nr
XLIII/233/2019 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” z dnia 28 stycznia
2019r. w sprawie: uchwalenia zmian
Statutu Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”,
zmiany uchwały Nr X/100/2011 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia
25 sierpnia 2011r. w sprawie
określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego ,
powołania Komisji doraźnej ds.
Statutu Gminy Pobiedziska,
określenia jej składu osobowego i
zakresu działania,
zmiany Uchwały Nr LI/493/14 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia
30 października 2014r. w sprawie
ustalenia diet dla przewodniczącego
organu wykonawczego jednostki
pomocniczej,
zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów tych podatków oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
centralnej części obrębu Bugaj,
gmina Pobiedziska – część II,
m i e j s c o w e g o p l a n u
zagospodarowania przestrzennego
terenów działalności gospodarczej w

Gołuniu,
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów rolnych Gminy Pobiedziska
dla dz. nr 36/3 w Pruszewcu i dz. nr
27/16, 27/21 w Jankowie, gmina
Pobiedziska,
ź m i e j s c o w e g o p l a n u
zagospodarowania przestrzennego
terenu usług i infrastruktury
technicznej dla dz. nr ewid. 88/3 i
88/5 obręb Główna, gmina
Pobiedziska,
ź przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów rolnych dla dz. 285/1, 288 i
134 w Latalicach,
ź m i e j s c o w e g o p l a n u
zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Spokojnej, Jesiennej,
Osiedlowej i Okrężnej w Jerzykowie,
ź udzielenia odpowiedzi na skargę na
uchwałę Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Nr XLVII/429/2017 z
dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz
przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu,
ź ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023,
ź podwyższenia kwot kryterium
dochodowego uprawniających do
przyznania nieodpłatnej pomocy w
zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku i żywności dla osób objętych
wieloletnim programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023”,
ź określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Radni złożyli interpelacje, zapytania i
wnioski w sprawach:
ź Radny Wojciech Radecki w
sprawie: poprawy stanu
bezpieczeństwa na przejściach
ź

BIULETYN POBIEDZISKI

kwiecień 2019

ź
ź

ź
ź
ź
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Handlowym w Jerzykowie,
złożenia wniosku do PKP,
wyznaczenia i oznakowania miejsc
parkingowych Kiss&Ride, czyli
„pocałuj i jedź”
Radny Witold Meller w sprawie:
placu zabaw w Biskupicach.
Radny Sylwester Antkowiak w
sprawie:
możliwości ustawienia przystanków

ź
ź
ź
ź
ź
ź

autobusowych na terenie sołectwa
Stęszewko.
Radny Andrzej Jackowiak w
sprawie:
podatków,
remontu nawierzchni ulic,
kanalizacji w Gminie.
Radny Krzysztof Krauze w sprawie:
przygotowania placów zabaw do
sezonu wiosenno-letniego.

Pierwsza Pomoc

W

lutym br. odbył się kurs z
zakresu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy
organizowany przed firmę Medservis, w
którym uczestniczyli strażacy z gminy

P o b i ed z i ska o r az ki l ku d r u h ó w z
ościennych gmin. Celem kursu było
przygotowanie strażaków do działań
medycznych, a zajęcia składały się z
wykładów teoretycznych oraz z ćwiczeń

praktycznych. Ostatniego dnia odbył się
egzamin, po zdaniu którego otrzymuje się
tytuł Ratownika. Serdecznie gratulujemy
wszystkim Druhom, którzy uzyskali wynik
pozytywny na egzaminie.

Zabudowa
samochodu
strażackiego

W

lutym br. została wykonana
zabudowa do samochodu
strażackiego Ford Ranger dla
OSP Pobiedziska, której zakup
sfinalizował Urząd Miasta i Gminy
Pobiedziska. Zabudowa zagwarantuje
lepszą ochronę sprzętu ratownictwa
wodnego.

ZAKAZ
WYPALANIA

Uwaga Mieszkańcy !
Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 124.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1614 ze zm.)
„ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW
PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW”.
Kto narusza postanowienia ww. artykułu podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie
z art.131 pkt 12 cytowanej ustawy.
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pieszych przez tory kolejowe.
Radny Robert Łucka w sprawach:
kosztów utrzymania komunikacji w
Gminie Pobiedziska,
ź chodnika na ulicy Osiedlowej w
Jerzykowie,
ź pozyskania środków na inwestycje w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych,
ź zamontowania toalety przy Centrum
ź
ź

www.pobiedziska.pl
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Zebrania walne OSP
dbyły się walne zebrania
sprawozdawcze w gminnych
jednostkach OSP: w
Pobiedziskach, Biskupicach, Latalicach,
Kociałkowej Górce i Węglewie. Zmiana

O

Zarządu nastąpiła w OSP Biskupice, po
której nacz el ni ki em z ostał P aweł
Walkowiak. Zarządy pozostałych
jednostek otrzymały absolutorium za rok
2018.

JAK CHRONIĆ SIĘ
PRZED SMOGiem
e g a t y w n y w p ł y w
zanieczyszczenia powietrza
nadal daje się nam we znaki.
Walka z tym problemem wymaga
skoordynowanych działań na wielu
poziomach. Funkcjonariusze Policji i
Referat Ochrony Środowiska
przeprowadza kontrole i reaguje na
sygnały od mieszkańców. W tym roku
przeprowadzono 18 kontroli.
Podczas spotkania „Porozmawiajmy o
zanieczyszczeniu powietrza”
mieszkańcy gminy mogli usłyszeć
odpowiedzi na pytania: jak można
skorzystać z dotacji w ramach
Programu Czyste Powietrze i
uczestniczyć w debacie, jak chronić się
przed SMOGiem i co sami możemy
zrobić, aby ograniczyć jego negatywne
skutki.

N

Przyjedź, poznaj,
adoptuj zwierzaka

Posprzątaj po swoim psie
przątanie po psie powinno być
codziennym nawykiem właścicieli
zwierząt. Dzięki temu dbamy nie
tylko o estetyczny wygląd chodników,
skwerów, placów itd., ale także o zdrowie
innych zwierząt i ludzi. Psie odchody
mogą zawierać larwy pasożytów, które
mogą przedostać się do organizmu
zwierzęcia lub człowieka i wywołać
groźną chorobę. Może dziać się to
poprzez kontakt zdrowego psa lub
dziecka z odchodami psa-nosiciela.
Najbardziej narażone na choroby
pasożytnicze są dzieci, ponieważ często
bawią się w piaskownicach, parkach,
placach zabaw i mają nawyk wkładania
rąk do buzi oraz oczu. Larwy można
także łatwo przenieść do domu na

S

podeszwach butów i zostawić na
dywanie, na którym bawią się dzieci.
Nieposprzątanie po pupilu niesie więc o
wiele poważniejsze skutki niż mogłoby
się wydawać, dlatego warto sprzątnąć
pamiątkę po swoim czworonogu z
chodnika lub innego miejsca
użyteczności publicznej.
Przypominamy, że zgodnie z art. 145
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń: „kto zanieczyszcza lub
zaśmieca miejsca dostępne dla
publiczności, a w szczególności drogę,
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych
albo karze nagany”.

chronisko dla Zwierząt w
Skałowie zaprasza
mieszkańców gminy
Pobiedziska do odwiedzenia
Schroniska oraz adopcji psa lub kota.
Wszelkie informacje dotyczące adopcji
można również znaleźć na stronie
internetowej:
www.schronisko-skalowo.pl

S

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
ŚRODOWISKO

tel. 61 8977 104, 618977 135
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Dofinansowanie likwidacji
wyrobów zawierających
azbest
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„Dzikie” wysypiska odpadów

ajwiększe zagrożenie powodują
miejsca przypadkowo wybrane,
gdzie śmieci nie są w żaden sposób
zabezpieczone, stanowiąc zagrożenie dla
środowiska i człowieka. Brak zabezpieczeń
może spowodować, że pod wpływem
opadów atmosferycznych szkodliwe
substancje wnikną w glebę i przedostaną
się do wód gruntowych, co może
spowodować skażenie wody pitnej
w miejscowościach nawet bardzo
oddalonych od „dzikiego” wysypiska
śmieci. Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z
2018r. poz. 1600 ze zm.), kto wbrew
przepisom składuje, usuwa, przetwarza,
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo
transportuje odpady lub substancje w
takich warunkach lub w taki sposób, że
może to zagrozić życiu lub zdrowiu
człowieka lub spowodować istotne
obniżenie jakości wody, powietrza lub
powierzchni ziemi lub zniszczenie w
świecie roślinnym lub zwierzęcym w
znacznych rozmiarach, podlega karze

N

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5. Jeżeli sprawca ww. czynów działa
nieumyślnie podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Zgodnie z ustawą o odpadach, w
przypadku, gdy burmistrz stwierdzi
składowanie lub magazynowanie odpadów
w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym
wydaje decyzję nakazującą usunięcie
odpadów. Gdy nielegalne wysypisko
znajduje się na terenie gminnym i nie
można ustalić podmiotu
odpowiedzialnego za jego powstanie,
uporządkowanie terenu następuje na
zlecenie i koszt urzędu. Informujemy, że
przed likwidacją „dzikiego” wysypiska
odpadów, podejmowane są wszelkie
działania w celu identyfikacji sprawcy. W
gminie Pobiedziska zdarzały się już takie
sytuacje, gdzie sprawca został
zidentyfikowany i przy pomocy policji
ukarany oraz zobowiązany do
uporządkowania terenu.

Zaproszenie na konsultacje
w ramach programu
„Czyste Powietrze”
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w
ramach walki z zanieczyszczeniem
powietrza angażuje się w realizację
Programu „Czyste powietrze”, m.in.
poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców
Metropolii Poznań. Program przewiduje
uzyskanie dofinansowania m.in. na:
ź wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i
montaż nowych źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu,
ź docieplenie przegród budynku,
ź wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ź instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej),
ź montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. w godzinach

14.00-18.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pobiedziskach (ul. T. Kościuszki 4 - sala
sesyjna na parterze) planowany jest
dyżur konsultanta Metropolii Poznań,
który przybliży zasady ww. Programu
wraz z instruktażem wypełniania wniosku
o dofinansowanie.
Z uwagi na indywidualny charakter
sp o tkań , p r o si my o w cz eśn i ej sz e
uzgodnienie szczegółów spotkania z
konsultantem Metropolii Panem
Krystianem Marganem, nr telefonu:
786 102 022. W przypadku dużego
zainteresowania konsultacjami,
Metropolia Poznań przewiduje możliwość
ustalenia kolejnego dyżuru na terenie
gminy Pobiedziska. Zapraszamy do
skorzystania z konsultacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pomimo obowiązujących przepisów prawnych, które nakładają na właścicieli
i zarządców terenów obowiązek dbania o ich czystość, procedura powstawania
dzikich wysypisk trwa. Zapisy ustaw nic nie pomogą, jeśli my sami nie
zrozumiemy, że dbanie o nasze środowisko to szansa na lepsze życie, dla nas
i naszych pokoleń.
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Elektrośmieci
zkoła Podstawowa im. K.
Odnowiciela w Pobiedziskach
przystąpiła do projektu „Dzieci
Zbierają Elektrośmieci”. Akcja trwa od
początku marca, a zakończy się14 czerwca
2019 r. Osoby prywatne oraz zakłady pracy

S

mogą oddawać niepotrzebny sprzęt, mało i
wielkogabarytowy, działający na prąd i na
baterie. Za uzbierane kilogramy szkoła
pozyska talony na sprzęt sportowy.
Odpady są przyjmowane przy ul.
Powstańców Wlkp. 28 (były Zakład

Komunalny) w pierwszym garażu od ulicy,
w dniach: poniedziałek, wtorek, środa oraz
w piątek w godz. 10.00 - 11.00.
Jednocześnie bardzo dziękujemy
wszystkim za poprzednią, udaną akcję.
Zebraliśmy 4650 kg, co dało kwotę 930 zł.
Izabela Jesionkowska

Związek Międzygminny
GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
ul.św.Michała 43, 61-119 Poznań
tel. 61 624 22 22

HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH
na II kwartał roku 2019
Dla nieruchomości zamieszkałej Biskupice, Promno – Stacja SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 1
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

1,15,29
13,27
10,24

15
13
10

15
13
10

Szkło

1,29
27
24

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

1,8,15,20,29
6,13,20,27
3,10,17,24

Dla nieruchomości zamieszkałej Jerzykowo,Nad Zalewem, Bugaj, Barcinek, Kołata, Kołatka, Kowalskie, SEKTOR: XIII
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 2
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

2,16,30
14,28
11,25

16
14
11

16
14
11

Szkło

2,30,
28
25

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

2,16,30
7,14,21,28
4,11,18,25

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Jeziorna, Krótka, Podgórna, Skośna, Półwiejska, Jagiełły, Powstańców
Wielkopolskich, Działkowa, Fabryczna, Wodna, Radosna, Zielona, Dworcowa, Odnowiciela, Ks. Przemysła, Gorzkie
Pole,Nad Stawem, Borowo - Młyn SEKTOR: XIII gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 3
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

3,17
2,15,29
12,26

17
15
12

17
15
12

Szkło

3
2,29
26

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone
3,17,30
2,8,15,22,29
5,12,19,26

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

BIULETYN POBIEDZISKI
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Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska : Goślińska, Nadrożno, Jerzyn, Złotniczki, Wronczyn, Wronczynek, Bednary,
Stęszewice, Stęszewko, Siodłowo, Tuczno, Pruszewiec SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 4

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

4,18
2,16,30
13,27

18
16
13

18
16
13

Szkło

4
2,30
27

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

4,11,18,25
2,9,16,23,30
6,13,21,27

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Tysiąclecia, Poznańska,Azaliowa, Pogodna, Słonecznikowa, Malwowa,
Rumiankowa, Fiołkowa, Prosta, Halina, Boczna, Brzozowa, Gajowa do P-5, Kolejowa, Wierzbowa, Leśna, Kręta,
Malinowa, Okrężna, Poziomkowa, Świerkowa, Sosnowa, Wrzosowa, Żytnia, Pszenna, Polna, Makowa, Chabrowa,
Zawilcowa, Jęczmienna, Owsiana, Topolowa, Akacjowa, Jagodowa, Konwaliowa, Miała, Zbożowa, Kaczyna 3 i 4
SEKTOR: XIII
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 5
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

5,19
4,17,31
14,28

19
17
14

19
17
14

Szkło

5
4,31
28

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

5,12,19,26
4,10,17,24,31
7,14,21,28

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Na Stoku, Skryta, Łąkowa, Nowa,Jeziorna, Niecała, Ogrodowa, Rynek,
Fiołkowa, Zaułek, Zawiła, Rzeczna, Warciańska, Odrzańska, Drawska, Notecka, Cybińska, Kaczyna 1, Wójtostwo,
Promno, Stara Górka, Góra, Jankowo, Jankowo Młyn, Uzarzewo Huby, Promienko, Główienka ul. Złotnicka, Biskupice od
Jankowa do Ogrodowej SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 6
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

8,23
6,20
3,17

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

Szkło

6
6
3

6
6
3

23
20
17

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

8,15,20,29
6,13,20,27
3,10,17,24

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Kaczyńska, Spadzista, Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorna,
Kwiatowa, Różana, Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Jackowskiego, Kostrzewskiego, Kostrzyńska, Biedrzyckiego,
Bartlitza, Marcinkowskiego, Mieszka I, Wawrzyniaka, Kutrzeby, Królowej Jadwigi, Zielińskiego, Sypniewskiego,
Lewandowskiego, Kaczyna 2 SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 7
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

9,23
7,21
4,18

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

Szkło

9
7
4

9
7
4

23
21
18

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone
2,9,16,20,30
7,14,21,28
4,11,18,25

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

OCHRONA ŚRODOWISKA

Miesiąc
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Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Partnerska, Gnieźnieńska, Słoneczna, Główna, M. Główna, Węglewo,
Węglewko, Latalice, Kocanowo, Bociniec (do torów kolejowych) SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 8
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

10,24
8,22
5,19

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

Szkło

10
8
5

10
8
5

24
22
19

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

3,10,17,24
8,15,22,29
5,12,19,26

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Czerniejewska, Polska Wieś, Bociniec (do przejazdu kolejowego),
Borówko, Gołunin, Gołuń, Czachurki, Jezierce, Wagowo, Kociałkowa Górka, Kapalica, Nowa Górka, Zbierkowo
SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 9
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

11,25
9,23
6,21

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

Szkło

11
9
6

11
9
6

25
23
21

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

4,11,18,25
9,16,23,30
6,13,21,27

Dla nieruchomości zamieszkałej Kuracz, Pobiedziska: Rolna, Długa, Poprzeczna, Gajowa do P-5, Kiszkowska, Okoniowa,
Jesiotrowa, Sandaczowa, Łososiowa, Węgorzowa, Główienka (oprócz Złotnickiej), Pomarzanowice, Krześlice,
Pomarzanki, Łagiewniki, Podarzewo SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku TRASA 10
Miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

Zmieszane
odpady
komunalne

12,26
10,24
7,22

Papier

Metale
i
tworzywa
sztuczne

Szkło

12
10
7

12
10
7

26
24
22

Uwaga!
1) Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego
zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi
aktami prawa miejscowego, w których określono
zasady gromadzenia i odbioru odpadów
komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są
na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.
2) Odbiór odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz z terenu nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za
wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od
pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00
do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W
tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień
wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na
przesunięcie terminu odbioru odpadów.
3) Właściciele nieruchomości jednorodzinnych
zobowiązani są do wystawiania pojemników i
worków do gromadzenia odpadów komunalnych
przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny
6:00 rano.
4) W przypadku nieprawidłowej segregacji
odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w

Odpady
Odpady
Odpady
ulegające
ulegające
problemowe
biodegradacji, biodegradacji,
ze szczególnym ze szczególnym
uwzględnieniem uwzględnieniem
bioodpadów
bioodpadów
- zielone

Drzewka
świąteczne

Mycie
pojemników

5,12,19,26
10,17,24,31
7,14,22,28

wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki,
ale w dniu odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej
sytuacji na workach lub pojemnikach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem
informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu.
Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do
ZM GOAP.
5) Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i
Porządku na terenie Związku Międzygminnego
realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów
problemowych. Dokonywany odbiór z
nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków
dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór
będzie się odbywał w dniu oznaczonym w
harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów
problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00,
przed teren swojej nieruchomości do krawędzi
jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady
problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie
dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu
odbierającego odpady komunalne.

6) Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.),
zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby,
oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
(niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z
Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie
ZM GOAP www.goap.org.pl.
7) Dodatkowo właściciele nieruchomości
zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do
funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej
informacji na www.goap.org.pl.
8) Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we
wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym
przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi
pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów
komunalnych.
9) Powyższy harmonogram dostępny jest również w
wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP
www.goap.org.pl.
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WAŻNE TELEFONY

w Pobiedziskach Sp. z o.o.

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

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

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 nie przyjmuje:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000
Zakład Komunalny Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum” w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków Nadrożno
tel. 515 062 829
Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998

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

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.)

OCHRONA ŚRODOWISKA

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

WYDARZENIA
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Drodzy Mieszkańcy Ziemi Pobiedziskiej!
W kalendarium obchodów doniosłych rocznic - 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk pragniemy wspólnie z Wami, Rodzinami
Powstańców i władzami samorządowymi Gminy Pobiedziska uczcić 100. rocznicę przysięgi Straży Ludowej w Pobiedziskach,
która odbyła się 13.04.1919 r.
a kartach Kroniki Miasta Pobiedzisk z
okresu Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 zapisano „Na otrzymaną
wiadomość w dniu 27 grudnia 1918 roku o
przyjeździe Ignacego Paderewskiego do
Poznania i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego społeczeństwo miasta
Pobiedzisk przystąpiło w dniu 28 grudnia
1918 roku do czynu zbrojnego przeciwko
tutejszej władzy pruskiej. Tego samego dnia
w godzinach porannych pod
przewodnictwem Antoniego Piątkowskiego
został zwołany wiec z udziałem
społeczeństwa miasta Pobiedzisk i
okolicznych wsi. Na powyższym wiecu
została powołana Straż Ludowa, która z kolei
przystąpiła do formowania Oddziału
Powstańczego, do którego zgłaszali się
ochotniczo byli żołnierze polacy z armii
niemieckiej i bardzo dużo młodzieży.
Powołano Biuro Werbunkowe i Komendę
Miasta. Na komendanta Oddziału
Powstańczego powołano Stanisława
Czerwińskiego, na zastępcę Antoniego
Piątkowskiego, na szefa Oddziału Adama
Koczorowicza. Na pierwszego burmistrza
miasta Pobiedzisk został wybrany Piotr
Siekierski, na policjantów Straży
Bezpieczeństwa Publicznego zostali
powołani Mrówczyński Józef oraz Burzyński
Roman. W dniu 28 grudnia 1918 roku w
godzinach przedpołudniowych powstańcy
Antoni Piątkowski, Bronisław Piątkowski,
Stanisław Nawrocki, Kazimierz Kantorski
oraz Garstecki wtargnęli do tutejszego
Magistratu, rozbroili niemieckiego
burmistrza Wollfa oraz policjanta Schtelltera.
Zdobyto 12 karabinów niemieckich wraz z
dużą ilością amunicji. Dalsze grupy
powstańcze przystąpiły natychmiast
do opanowania urzędów jak Poczty, Dworca
Kolejowego, Komisariatu oraz rozbroili
żandarmów niemieckich – Mattnera i
Schwarca. Po opanowaniu urzędów i
rozbrojeniu niemców powstańcy przystąpili
do pełnienia wart w celu zabezpieczenia
urzędowania polskiej władzy, która została
wybrana na tutejszym terenie.”
Po walkach bardzo szybko wprowadzano
wojskowy nadzór organizacyjny w szeregach
powstańców. W powiecie Poznań-Wschód

N

Rada Ludowa poprzez powołanych
komendantów powiatowych nadzorowała
powstanie polskich organizacji Straży
Ludowych. „Członkowie Straży Ludowej z
Pobiedzisk wzięli udział w walkach pod
Gnieznem, Zdziechową, Szubinem
i Inowrocławiem”. W następstwie
wprowadzania wojskowych struktur
organizacyjnych w powiecie PoznańWschód wyodrębniono cztery obwody i były
to: Głuszyna, Pobiedziska, Swarzędz
i Owińska. To tutaj rekrutowano w szeregi
powstańcze mężczyzn w wieku od 18 do 50
roku życia. Pierwsza przysięga odbyła się
16.02.1919 r. w Swarzędzu, a kolejne w
Głuszynie 30.03.1919 r., w Pobiedziskach
13.04.1919 r. na Rynku i w Owińskach
27.04.1919 r.
W Pobiedziskach wśród zgromadzonych
tłumów członkowie Straży Ludowej złożyli
przysięgę wojskową, którą odbierał gen.
Józef Dowbor-Muśnicki i szef jego sztabu tak
sławny później gen. Władysław Anders.
Słowa przysięgi powtarzali w wielkim
skupieniu wszyscy zgromadzeni na Rynku:
„W obliczu Boga Wszechmogącego w
Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce
Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu
Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę,
że kraju ojczystego i dobra narodowego do
ostatniej kropli krwi bronić będę, że
Komisariatowi Naczelnej Straży Ludowej
w Poznaniu, dowódcom i przełożonym
swoim mianowanym przez tenże

Komisariat zawsze i wszędzie posłusznym
będę, że w ogóle tak się zachowywać będę,
jak to przystoi na mężnego żołnierza
Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę
przysięgę żołnierską ustanowioną przez
zwierzchność państwową.”
Uroczystość ta była manifestacją dumy z
odzyskanej niepodległości.
Doniosłym wydarzeniem uroczystości
obchodów 100. rocznicy przysięgi Straży
Ludowej na Rynku w Pobiedziskach 13
kwietnia 2019 r. będzie odsłonięcie tablicy
upamiętniającej 217 Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919 z Ziemi
Pobiedziskiej. Jesteśmy zobowiązani ocalić
od zapomnienia wciąż żywą pamięć o
bohaterach tamtych dni oraz ich walkę o
prawo do życia w niepodległej ojczyźnie.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
miłośników i sympatyków Ziemi
Pobiedziskiej zapraszamy Państwa do
wzięcia czynnego udziału w obchodach
uczczenia 100. rocznicy przysięgi Straży
Ludowej. Wspólnie złóżmy Im hołd
wdzięczności za poniesiony trud i możliwość
życia w niepodległej ojczyźnie.

Za Komitet Organizacyjny obchodów
100. Rocznicy przysięgi Straży Ludowej
w Pobiedziskach
Marian Błażek
Przewodniczący Komitetu,
Prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk
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„Kartoteka”

W

POBIEDZISKA

EDUKACJA

sobotę 23 marca br. szkolne koło
teatralne „Kartoteka” po raz
kolejny uczestniczyło w festiwalu
teatralnym. X Festiwal Małych Form
Teatralnych Chichot Pegaza okazał się dla
nich szczęśliwy tak, jak w zeszłorocznej
edycji. Uczniowie za spektakl ,,Słoń" na 10
startujących grup zdobyli pierwsze miejsce!
Etiuda ukazywała wizerunek kreowany przez
współczesne media społecznościowe.
Niektórzy po obejrzeniu, mieli chwilę refleksji
- zastanawiali się nad tym, w jakim pędzie
żyją, jak mało czasu poświęcają swoim
dzieciom. Świetny scenariusz, dobrze
dobrane stroje, rekwizyty oraz gra aktorska
sprawiły, że spektakl odniósł sukces.
Opiekunki koła - Natalia Bartlitz-Skibińska
oraz Łucja Kapcińska.
Szkoła Podstawowa
im.K. Odnowiciela w Pobiedziskach
Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 23
tel. 61 8177 142
www.pobiedziska.szkola.pl

Brawo Piotr!

Letnisko pomaga!

K

B

ardzo cieszy nas kolejny sukces
naszego ucznia klasy ósmej Piotra
Szymca. Piotr chętnie bierze udział w
konkursach matematycznych i nie tylko. W
tym roku szkolnym został finalistą
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Barbara Majchrowicz

LETNISKO

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

oło Wolontariatu z miejscowości
Pobiedziska-Letnisko jest bardzo
prężne. Działa na terenie gminy, biorąc
czynny udział w wielu akcjach
charytatywnych. Współpracuje m.in. z
Fundacją NeuroNietypowi oraz
Stowarzyszeniem dla osób
niepełnosprawnych "Dla Ciebie".
W listopadzie wspomagało akcję "Dla Jasia",
a w lutym podczas wydarzenia "Aktywni bez
barier" dla Kacpra. Wolontariusze pamiętają o
Kacprze, organizując dla niego młodzieżowe
dyżury terapeutyczne. Jesienią zbierają
zabawki dla dzieci z oddziału chirurgicznego,
a w okresie świątecznym biorą czynny udział
w akcji Szlachetna Paczka. Tradycyjnie też
odwiedzają seniorów w Domu Opieki
Hospicis Sacre z koncertem kolęd. Od 19 lat
Koło Wolontariatu przekazuje dar serca
uczniów, rodziców i nauczycieli w postaci
prezentu dla Domu Dziecka w Kobylnicy.

Wspomaga wiosenne i zimowe Biegi
Maxcess Pobiedziska oraz bierze udział w
poznańskich maratonach i półmaratonach.
Członkowie Koła organizują bale
karnawałowe z cegiełką na cele
charytatywne, kiermasze słodkości
połączone ze zbiórką pieniędzy, żywności i
koców dla potrzebujących kotów oraz psów.
Od lat organizuje Sztab WOŚP. Pieniądze
uzbierane przez wolontariuszy i z licytacji,
podczas ostatniego finału, to kwota
38 224,45 PLN. Nie sposób wymienić
wszystkich drobnych gestów i akcji
młodszych oraz starszych uczniów. Są
otwarci na drugiego człowieka i na siebie
nawzajem. Wolontariatowi pomagają
również absolwenci, rodzice i przyjaciele
szkoły. Działają i są wszędzie tam, gdzie inni
ich potrzebują.
Oprac. na podst. Beata Jerzyńska
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Druga edycja
Ligi Zadaniowej
EDUKACJA

w szkole na Letnisku
egoroczne zacięte zmagania kilkunastu
reprezentacji klas trzecich gimnazjum i
klas ósmych szkoły podstawowej
trwały od 25 lutego do 25 marca. Rozgrywki
miały pięć etapów przedmiotowych,
zorganizowanych w kilku różnych terminach:
etap pierwszy – konkurs językowy, drugi –
konkurs artystyczny, trzeci – konkurs
przyrodniczy, czwarty – konkurs sportoworatowniczy, piąty – konkurs matematycznoinformatyczny. W świetle klasyfikacji
generalnej laur zwycięzcy w kategorii klas
trzecich gimnazjum przypadł uczniom klasy
IIIc ze Szkoły Podstawowej im. Królowej
Jadwigi w Jerzykowie. W kategorii klas
ósmych tryumfatorami okazali się uczniowie

T

klasy VIIIa z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3
Maja w Pobiedziskach Letnisku. Pierwszy z
przechodnich pucharów Ligi Zadaniowej
powędrował więc ponownie do Jerzykowa,
drugi natomiast czeka na przyszłorocznego
zwycięzcę w szkole na Letnisku.
Wiele konkurencji sięgnęło wysokiego
poziomu. Sporo było też dobrej zabawy.
W żadnym wypadku nie została złamana
zasada fair play. Impreza po raz kolejny

spełniła funkcję integrującą środowisko.
Gratulujemy zatem zwycięzcom i ich
opiekunom. Dziękujemy Burmistrzowi
Ireneuszowi Antkowiakowi za honorowy
patronat nad konkursem, a naszemu
wuefiście - Pawłowi Stępce - za pomysł i
koordynację całego przedsięwzięcia.

drugie śniadanie uczniów pod względem
różnorodności produktów, pomysłowości
wykonania i zawartości składników
odżywczych. Dzięki temu uczniowie z
pewnością zaczną zwracać uwagę na
zawartość cukru w różnych produktach

żywieniowych, a ich drugie śniadanie już
zawsze będzie kolorowe, smaczne i zdrowe.

Nauczyciele
Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku

Jedz zdrowo
11 marca br. w Zespole SP i Przedszkolu w
Biskupicach wraz ze Szkolnym Kołem
Wolontariatu przygotowano DZIEŃ ZDROWE
ŻYWNOŚCI, który odbył się pod hasłem: „Jedz
zdrowo”. Oprócz rozmowy z dietetykiem o
tym, jak ważnym posiłkiem jest śniadanie i
jakimi zdrowymi produktami warto rozpocząć
dzień, można było spróbować różnych
zdrowych przekąsek. Był świeżo wyciskany
sok z jabłek, chipsy jabłkowe, nasiona,
suszone owoce, przekąski z warzyw i pyszne,
zdrowe słodkości przygotowane przez
uczniów i rodziców.
Tego dnia odbył się również konkurs na
najzdrowszą śniadaniówkę. Na przerwie
śniadaniowej w auli zasiadła komisja, której
przewodniczyła dietetyk z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, która oceniała

Hanna Silbernagel
Renata Wachowiak,
Jolanta Schneider

Konkurs Informatyczny Bóbr
d trzech lat uczniowie SP Biskupice
przystępują do Międzynarodowego
Konkursu Informatycznego Bóbr.
Zmagają się z zadaniami informatycznymi,
które nie są łatwe.
Dzieci rywalizują w czterech kategoriach:
Skrzat – klasy 1-3 SP, Benjamin – klasy 4-6
SP, Junior – klasy 7-8 SP i gimnazjum, Senior
– szkoły ponadgimnazjalne. W tym roku
uroczyste zakończenie XIII Edycji tego
konkursu odbyło się 8 marca w Auli Wydziału
Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
Przystąpiło do niego 22 000 uczniów z całej
Polski.
Po przemówieniach organizatorów konkursu i
władz wydziału, uczniowie otrzymali dyplomy

O

i cenne nagrody sponsorowane przez firmę
Microsoft. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał

uczeń Jakub Silbernagel z klasy trzeciej.
Gratulujemy.
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Ekologiczny sukces uczniów z Biskupic
czniowie SP w Biskupicach brali udział
w II edycji wojewódzkiego konkursu
ekologiczno-edukacyjnego EduPak
Polska. Rywalizacja była ogromna, ponieważ
do konkursu przystąpiło 500 uczestników z
ponad 200 szkół.
Młodsi uczniowie (klasy I-IV) rysowali
plakaty z hasłem zachęcającym do recyklingu
szklanych butelek i słoików. Zadaniem
starszych uczniów (klasy V-VIII) było
zrobienie z opakowań szklanych,
praktycznych sprzętów/przedmiotów
pokazujących ich drugie życie. Wśród prac
uczniów szkoły znalazły się: stolik kawowy,
przybornik na biurko, lampka nocna,
wazoniki i inne ciekawe przedmioty, które
można wykorzystać w salonie czy
kuchni.Trzy najlepsze prace z każdej kategorii
zostały wysłane na konkurs do Poznania
(można je było zobaczyć na wystawie
podczas Targów Poznańskich). Okazało się,
że dzieła uczniów ze SP w Biskupicach
odniosły ogromny sukces. W środę 6 lutego
br. w auli szkolnej odbyło się uroczyste

U

EDUKACJA

BISKUPICE

wręczenie nagród przez przedstawiciela
EduPak Polska – organizatora konkursu
–Łukasza Mikołajczaka.
Wyniki: I miejsce – Zofia Mikos, II miejsce
Tymon Matanda miejsce w kategorii kl. IIV, II miejsce Kacper Krystkiewicz w
kategorii kl. V-VIII. Wyróżnienie przypadło

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

Karolowi Chlebowskiemu, natomiast
Magdalena Socha, Oliwia Szurgot i Wiktoria
Karalus otrzymały dyplomy. Oprócz nagród,
uczniowie odebrali puchary Prezydenta
Miasta Poznania. Było mnóstwo radości i
zasłużonych braw dla nagrodzonych.
Gratulujemy!

Międzynarodowe spotkanie w Grecji

rupa uczniów klas siódmych SP im.
Królowej Jadwigi w Jerzykowie
przystąpiła w tym roku do dwuletniego
międzynarodowego partnerstwa szkół w
projekcie Erasmus. Pierwsze spotkanie
odbyło się w Grecji – gospodarzem była 2 SP
w Rodos. Uczniowie byli goszczeni przez
greckie rodziny swoich rówieśników oraz
mieli okazję poznać bliżej miejscowy styl
życia i posmakować lokalnej kuchni.
Zwiedzili też szkołę oraz uczestniczyli w
lekcjach, co pozwoliło im bliżej przyjrzeć się
pracy greckiej szkoły. Nauczyciele zostali

G

przyjęci przez burmistrza miasta, z którym
dyskutowali na tematy związane ze
współczesną edukacją. Wszyscy wzięli udział
w warsztatach informatycznych, na których
poznawali tajniki tworzenia stron
internetowych. Uczniowie wykorzystali nowo
zdobyte umiejętności, pracując w
międzynarodowych zespołach nad
tworzeniem strony internetowej całego
projektu. Uczniowie i nauczyciele mieli
możliwość zobaczyć miasto Rodos i poznać
jego bogatą historię. Pod opieką
profesjonalnego przewodnika (miejscowego

archeologa) zwiedzili średniowieczną część
miasta wraz ze słynnym pałacem Joannitów.
Odwiedzili również Lindos – niewielką,
malowniczo położoną nadmorską
miejscowość. Następne spotkanie partnerów
Erasmusa już w maju, w Berlinie.
Oprac. na podst. Hanna Nawrocka

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
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W

auli SP w Jerzykowie spotkali się
seniorzy z okolicznych wsi, aby
uczcić swoje święto. Gości
przywitała dyrektor szkoły Alina Mańka, a także
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska - Barbara Widelicka, radny Robert
Łucka oraz sołtys Andrzej Gruszczyński.
Program artystyczny przygotowali uczniowie
szkoły, którzy zabrali seniorów w
sentymentalną podróż przez 100 lat młodości
w Polsce. Czym fascynowała się młodzież w
1919 roku i przez kolejne dziesięciolecia, czy
rzeczywiście ówczesna młodość różniła się od
współczesnej? - na te pytania mogli
odpowiedzieć sobie goście.
Przy dźwiękach muzyki biesiadnej seniorzy po
raz kolejny udowodnili, że potrafią się dobrze
bawić, mają poczucie humoru i mnóstwo
energii .
Joanna Tanaś

www.pobiedziska.pl

Dzień Seniora w Jerzykowie

Polskie drogi do Niepodległości

W

SP im. Maksymiliana
Jackowskiego we Wronczynie
wraz z podsumowaniem projektu
„Polskie drogi do Niepodległości. 100.
rocznica zwycięskiego zrywu Wielkopolan” w
niecodzienny sposób uczczono rocznicę
zakończenia Powstania Wielkopolskiego:
słychać było strzały zszywaczy, stukot
młotków, zgrzyt taśmy klejącej i szelest
rozcinanych kartonów.
W ramach ww. projektu uczniowie szkoły
uczestniczyli w licznych wycieczkach,
akademiach, pokazach oraz prelekcjach
tematycznych. W finale projektu zadaniem
każdej z klas było zaprojektowanie i
wykonanie elementu powstańczego pociągu
pancernego. W dzień finału uczniowie i
nauczyciele spotkali się na sali gimnastycznej
z gotowymi makietami, gdzie po krótkim
wstępnie (przybliżającym epizody Powstania
Wielkopolskiego) i odśpiewaniu „Roty”,

W

dniu 12 marca br. 3-osobowy
zespół uczniów ze SP we
Wronczynie, pod opieką Tomasza
Kasprzaka wygrał etap regionalny w
planszowych grach o tematyce historycznolotniczej, pod hasłem „Turniej Gwiaździstej
Eskadry”, rozgrywany w 31 Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Poznaniu. Zwycięstwa
odnieśli: Paulina Śmierzchalska w grze „7. W
obronie Lwowa”, Piotr Kosmowski w grze
„111. Alarm dla Warszawy” i Franciszek
Kasprzak w grze „303. Bitwa o Anglię”. Dzięki
wygranej uczniowie zakwalifikowali się do
finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w
czerwcu, w stolicy polskiego lotnictwa –
Dęblinie.

WRONCZYN

dojechali do symbolicznego punktu:
„Dworzec Niepodległość”. Pełen skład
pociągu pancernego pozostał na korytarzach

Szkoła Podstawowa
im. M.Jackowskiego we Wronczynie
Wronczyn 1A, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 8177 239
www.zswronczyn.edupage.org

szkolnych, codziennie przypominając o
bohaterskich przodkach i ich dokonaniach.

Turniej Gwiaździstej Eskadry
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Zabawa i pomoc
WYDARZENIA / SPORT

II edycja Stymulatora Dobroci
„Wieczór Talentów dla Kacpra Waldy”

P

odczas karnawałowej Zabawy
Charytatywnej zorganizowanej przez
sołectwo Borowo-Młyn zebrano
5000 zł dla Kacpra Waldy. Za kwotę
zakupiono pionizator dynamiczny.
Dziękujemy Darczyńcom za okazane serce.

W

piątek 22 marca 2019 roku odbyła
się II edycja Stymulatora Dobroci
pn. "Wieczór Talentów dla Kacpra
Waldy". Łącznie zebrano 18 233,44 zł, które
przekazano na subkonto Kacpra w Fundacji

„Zdążyć z Pomocą”. Fundusze są potrzebne
na specjalistyczny sprzęt i środki medyczne,
które są niezbędne do tego, by Kacper
powrócił do sprawności sprzed wypadku.

Aktywni BEZ barier
- Razem dla Kacpra Waldy
W sobotę 10 lutego 2019 r. odbyła się II edycja rodzinno-integracyjnej imprezy sportowej
na Hali przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach „Aktywni BEZ barier – integracje wokół
sportu”. W tej edycji organizatorzy wsparli mieszkańca gminy Pobiedziska – Kacpra
Waldę.
czestnicy wydarzenia mieli szansę
spotkać się oraz wysłuchać wywiadów
z gwiazdami sportu: Teresą
Zarzeczańską-Różańską, Aleksandrem Dobą,
Jakubem Tokarzem, Krzysztofem Paterką i
Mirkiem Chudym. Goście mieli okazję
obejrzeć także pokaz tańca wielokrotnych
mistrzów Polski i medalistów Mistrzostw

U

Świata i Europy w tańcu na wózkach (J. Reda
i P. Karpiński), mecz koszykówki na wózkach
(drużyna KKS Mustang Konin), pokaz jogi
„Opowieści Jogą”, prezentację UKS i wiele
innych.
W zbiórce publicznej zebrano 22 429,40 zł.
Środki zostały przekazane na pracę
rehabilitacyjno-terapeutyczną z Kacprem.

Huragan Pobiedziska-myślimy globalnie, działamy lokalnie
Oczy większości
zawsze zwrócone są
na tzw. “pierwszą
drużynę”, czyli zespół
seniorów. Ten, pod
wodzą trenera Pawła
Kutyni, obecnie
zajmuje czwarte
miejsce w tabeli Ligi
Międzyokręgowej, z realną szansą na powrót
w szranki czwartoligowych zmagań.
U podłoża każdego solidnego teamu stoi
jednak praca z młodzieżą, dlatego jednym z
naszych głównych celów jest stworzenie
piłkarskiej akademii z prawdziwego zdarzenia.
Pod egidą Huraganu Pobiedziska na tę chwilę

trenuje, łącznie z drużyną seniorów, osiem
ekip. Okres zimowy, bardzo ważny w
piłkarskim cyklu, pod okiem fachowców
solidnie przepracowały grupy Żaków, Orlików,
Młodzików, Trampkarzy oraz Juniorów. Warto
dodać, że prężnie funkcjonuje zamiejscowa
grupa młodych piłkarzy z Wronczyna.
Wspólne treningi, mecze, turnieje, a także
wyjazdy integracyjne powodują pogłębianie
relacji między ludźmi, których łączy wspólna
pasja i czerwono-czarne barwy. W
najbliższych miesiącach planujemy nabory dla
najmłodszych adeptów futbolu. Chcemy
rozwijać naszą Akademię według wspólnej
wizji, z myślą zarówno o historii jak i
przyszłości. Jesteśmy obecni nie tylko na

kubkach, szalikach, czapkach i wielu innych
gadżetach, ale też we wszystkich ważniejszych
mediach społecznościowych (linki poniżej).
Drzwi do czerwono-czarnej rodziny pozostają
otwarte. Zapraszamy!
http://huraganpobiedziska.pl/
https://www.facebook.com/huragan1937/
https://www.facebook.com/AkademiaHurag
anuPobiedziska
https://twitter.com/huraganisci

Michał Garczyński,
Koordynator Grup Młodzieżowych
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KULTURA
GALA PRZYJACIÓŁ KULTURY I KONCERT
Jak co roku Pobiedziski Ośrodek Kultury wraz
z Władzami Samorządowymi miał wielką
przyjemność uhonorować tytułem Przyjaciela
Kultury 2018 Roku zaproszonych
Szanownych Gości. Wszystkim
zaangażowanym Przyjaciołom Kultury, którzy
wspierają nas w organizowaniu wydarzeń
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Dziękujemy też
Wawrzyńcowi Dąbrowskiemu za nastrojowy,
liryczny koncert „Henry No Hurry!”
Händlowa Niedziela czyli barokowa
burleska w Pobiedziskach!
To był wspaniały muzyczny wieczór! Iskrzący
od namiętności, emocji i fantastycznego,
inteligentnego humoru! Na scenie
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury mieliśmy
wielką przyjemność gościć zespół uczniów i
absolwentów Wydziału Wokalnego
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im.

www.pobiedziska.pl

Fryderyka Chopina w Zespole Szkół
Muzycznych w Poznaniu oraz wysłuchać i
obejrzeć „Händlową niedzielę" - barokową
burleskę według scenariusza i reżyserii
Eugeniusza Zdańskiego.
WYSTAWA GOBELINÓW BEATY ROSIAK
W marcu gościliśmy unikatową wystawę
gobelinów Beaty Rosiak, absolwentki Wyższej
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Jej
gobeliny są tkane ręcznie, średniowieczną
techniką - nawiązującą do tkania arrasowego.
Artystka nawiązuje do tradycji malarstwa
renesansowego i barokowego, do dzieł
wielkich mistrzów: Leonarda da Vinci,
Caravaggia, Rubensa czy Velázqueza. Prace te
pokazywane były na wielu prestiżowych
wystawach w kraju i zagranicą, w
Pobiedziskach wywarły ogromne wrażenie na
zwiedzających.
„ACH, CI MĘŻCZYŹNI” i „FEMINY”SPEKTAKLE TEATRU ABY
Według Wioletty Dadej - współtwórczyni
spektaklu - „Feminy” to sztuka zrobiona przez
kobiety, o kobietach, ale nie tylko dla

kobiet…Akcja toczy się między jawą a snem,
płynnie przechodząc z jednej rzeczywistości w
drugą. Tu nic nie jest oczywiste, granica
między prawdą a fałszem się zaciera – „szara
myszka” rozkwita w dziewczynę Bonda,
gosposia domowa urasta do rangi super
bohatera, a przysłowiowy anioł kryje w sobie
zołzę.W dynamiczny i humorystyczny sposób
ukazane są codzienne zmagania kobiet – ich
marzenia, lęki i tęsknoty.„Ach Ci Mężczyźni” –
jest to druga część naszego dyptyku, tutaj
jednak próbujemy „wgryźć” się w głowę
współczesnego mężczyzny. Odkrywamy
czego się boi, o czym marzy i jak wygląda
świat relacji damsko- męskich ukazany
właśnie z męskiej perspektywy. W spektaklu
nasza codzienna rzeczywistość potraktowana
została z przymrużeniem oka, co mamy
nadzieję wzbudzi uśmiech na twarzy nawet
największego ponuraka.

KULTURA

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

Wiosna na Letnisku

M

arzec, pierwszy miesiąc wiosny,
obfitował w naszej szkole w
różnorodne wydarzenia: sportowe,
kulturalne i edukacyjne. Na początku przywitał
nas radosnym świętem wszystkich kobiet.
Uczciliśmy je wielką pompą. Były kwiaty,
lizaki, życzenia i miliony uśmiechów. Zagrała
męska orkiestra z VIII a. Tego dnia każda
kobieta, dziewczyna i dziewczynka otrzymała
serdeczne życzenia od chłopaków, którzy
zachowali się wprost na medal. W tym
wiosennym miesiącu odbyła się na Letnisku

impreza sportowa pod nazwą
„Przedszkoliada”. Do sportowej zabawy
zaprosiliśmy Wesołe Skrzaty z Pobiedzisk i
przedszkolaki z Pomarzanowic. Wspólnie
spędzony czas był okazją do wzajemnego
poznania oraz sprawdzenia się w trudnych
konkurencjach sprawnościowych. Uczniowie
klas VIII i gimnazjum naszej szkoły
rywalizowali w Lidze Zadaniowej z uczniami z
innych szkół Gminy. W części matematycznoinformatycznej rozwiązywali zadania związane
z fikcyjną rekrutacją do departamentów Nasa

oraz zmagali się w konkurencjach sportoworatowniczych. Bardzo kolorowo i pomysłowo
przywitaliśmy wiosnę. Czekaliśmy na nią
niecierpliwie, stąd codzienne odliczanie.
Wiosna przybyła i razem z nami wzięła udział w
„Przeglądzie Twórczości Uczniowskiej.”
Mieliśmy przyjemność odkrywać zdolności i
różnorodne pasje uczniów. Marzec był bardzo
kreatywny i zainspirował nas do wielu działań.
Zobaczymy co przyniesie kwiecień?
Halina Czajka
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Wieści z Biblioteki
KRUCJATA WOLNOŚCI
W marcu przypominaliśmy historię organizacji niepodległościowej "Krucjata Wolności", która
działała w Pobiedziskach w latach 1951-54. Historię tę udało się ocalić od zapomnienia w
wydanej przez naszą Bibliotekę, w zeszłym roku publikacji. Pan Krzysztof Krygier w przystępnej
formie spisał historię działań chłopców, którym w latach stalinizmu nie zabrakło odwagi do
podjęcia działań przeciw komunistycznemu zniewoleniu.
Na spotkania z Krzysztofem Krygierem zaprosiliśmy członków Klubów Środowiskowego z
Biskupic i Klubu Seniora "Wrzosy" z Jerzykowa oraz zorganizowaliśmy spotkanie dla uczniów
szkól podstawowych w Biskupicach i Jerzykowie. Spotkanie wzbudziły zainteresowanie
uczestników, pytania i dyskusja pokazały, że warto przypominać losy ludzi, którzy tworzyli
historię.

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

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

O Grenlandii w Bibliotece
Podróżować można w wieloraki sposób i w różne rejony świata. W lutym, na kolejnym spotkaniu
z cyklu „O podróżach w bibliotece” wyruszyliśmy do mroźnej Grenlandii. Liliana Chardon połowę
swego życia spędziła w Londynie, półtora roku na Grenlandii i to ta wyspa skradła jej serce, o
czym w sposób bardzo naturalny opowiadała w towarzystwie swej 10-letniej córki Ofelii. Bardzo
cieszy nas jako organizatorów wspaniała frekwencja, zainteresowanie i to, że tak wiele osób
pozostało po spotkaniu, by po prostu porozmawiać.

Kremy w Bibliotece
Spotkanie z tworzeniem kremów do pielęgnacji cery obyło się inspirujące spotkanie w naszym
Klubie Rękodzieła. Przybyłe członkinie Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska podzieliły się z
zainteresowanymi recepturami kremów do pielęgnacji i odżywiania skóry oraz przekazały
receptury i pokazały jak praktycznie w domowych warunkach wykonać takie kremy,
Bhutan - 1500 n.d.p.m. i jeszcze wyżej
Spotkanie z Grzegorzem Sołtysiakiem, ekonomistą i artystą, absolwentem Akademii
Ekonomicznej i ASP w Poznaniu zgromadziło wielu zainteresowanych. O sobie, mieszkańcu
Pobiedzisk od wielu lat, mówi: "jestem prawie jak Odyseusz - 10 lat poza krajem, z czego ponad
pięć w USA a ponad cztery w podróży dookoła świata (rok na każdym kontynencie)". Od 25 lat
zawodowo jest pilotem wycieczek. Wartka opowieść P.Sołtysiaka ilustrowana zdjęciami

BIBLIOTEKA

KINO W BIBLIOTECE
Dziesiąta Muza rozgościła się w pobiedziskiej
Bibliotece na dobre. W ostatnie soboty
miesiąca o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie
dzieci na filmowe poranki dla dzieci. W
„Małym Kinie” wyświetlamy bajki i filmy
pozbawione przemocy, odpowiednie zarówno
dla małych widzów, ale i ich rodziców oraz
starszego rodzeństwa, dzięki czemu nasze
seanse mają charakter familijny.
Seniorów i wszystkich zainteresowanych
zapraszamy w drugie i czwarte poniedziałki
miesiąca o godz.12.00, na „Seanse w samo
południe”. Repertuar ustalany jest wspólnie,
na życzenie przybyłych widzów.
Wstęp na projekcje jest bezpłatny.
Zapraszamy do Biblioteki w Pobiedziskach,
Kostrzyńska 21.
Wszystkim kinomanom
spragnionym nowości filmowych,
proponujemy także wyjazdy
„W ŚRODĘ Z BIBLIOTEKĄ DO KINA”.
Wyjazdy autokarem z Pobiedzisk, Letniska i
Jerzykowa pozwalają na wygodne dotarcie do
kina do Poznania. Miszmasz czyli kogel mogel
3, Całe szczęście, Green book to seanse, które
ostatnio obejrzeliśmy. Kolejne wyjazdy i filmy
już wkrótce! Informacje i zapisy – 61 8177
146.
13 kwietnia, godz. 11-ta – Konferencja pt.
Powstanie Wielkopolskie w oczach
regionalistów, impreza towarzysząca
obchodom 100. Rocznicy Przysięgi Straży
Ludowej w Pobiedziskach, organizowana we
współpracy z Towarzystwem Miłośników
Pobiedzisk odbędzie się w Auli Jana Pawła II
w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach, pod
patronatem Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego. Gościem honorowym
spotkania będzie prof. Jerzy Karwat, który
wygłosi wykład pt. „Przysięga Straży Ludowej
na Rynku w Pobiedziskach – 13.04. 1919
roku”.
6-8 maja – Moniuszko w Bibliotece w 200
–lecie urodzin kompozytora zapraszamy na
cykl spotkań do Biblioteki w Pobiedziskach i
Filii w Biskupicach.
8-15 maja - Tydzień Bibliotek zapraszamy do
naszych placówek na cykl wydarzeń pod
hasłem, zaproponowanym przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
#biblioteka.
13 maja, godz. 17.00 – otwarcie wystawy
gobelinów autorstwa Beaty Rosiak w Filii
bibliotecznej w Biskupicach
18 maja – zapraszamy na wycieczkę z cyklu
„Pałace Wielkopolski z Biblioteką” –
Gołuchów i Dobrzyca – zapisy Biblioteka w
Pobiedziskach, 61 8177-146
18 maja, godz. 17-ta – spotkanie z dr.
Włodzimierzem Trawińskim z cyklu „Historia
sztuki w pigułce” – Biblioteka w Pobiedziskach
24 maja, godz. 18-ta – Dyskusyjny Klub
Książki – spotkanie z poezją Haliny
Poświatowskiej, Biblioteka w Pobiedziskach

www.pobiedziska.pl
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przybliżyła kulturę, tradycję i ukazała
niezwykłe piękno przyrody, architektury
Bhutanu.
Historia sztuki w pigułce
Stowarzyszenie Vena, nowe stowarzyszenie
na mapie organizacji pozarządowych Gminy
Pobiedziska, zadebiutowało realizacją zadania
publicznego w naszej Bibliotece.
Zaproponowane przez prezes Stowarzyszenia
Aleksandrę Mazurek spotkania z dr
Włodzimierzem Trawińskim artystą i
chemikiem to subiektywne opowieści o
„Historii sztuki... w pigułce”.
Pierwsze spotkanie było pokazem dzieł
malarskich od renesansu do współczesności z
wykładem o wykorzystaniu perspektyw
naturalnych w kreowaniu obrazów oraz o
jakościach czysto plastycznych takich jak
kolor, światło, forma (kształt), faktura, rytm,
ruch, gest, które stanowią "zaplecze" artystów
do tworzenia przedstawień wizualnych.
Mała książka - wielki człowiek.
Przypominamy o trwającej w naszych
placówkach ogólnopolskiej akcji „Mała
książka - wielki człowiek”. Biblioteka w
Pobiedziskach - Oddział dla dzieci oraz filie w

www.pobiedziska.pl

Biskupicach, Pomarzanowicach i
Pobiedziskach Letnisku prowadzą zapisy
dzieci urodzonych w roku 2015 i 2016. Czeka
na nich Karta Małego Czytelnika, książka na
start, naklejkowy konkurs z dyplomem na finał
i poradnik dla rodziców. Zapraszamy! Warto
odwiedzić z dzieckiem bibliotekę i podarować
mu cenny prezent na całe życie – miłość do
książek!
Wielkopolska Press Photo 2018 w Bibliotece
w Biskupicach.

II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

W

II Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej
zorganizowanym w sobotę, 23.03.2019 r. w
Pobiedziskach przez członków Fundacji
NeuroNietypowi wzięło udział aż 16 drużyn. Rozgrywki
przyniosły zwycięstwo następującym drużynom:
Miejsce I: AXIS GROUP
Miejsce II: POBIEDZISKI OLD BOYS
Miejsce III: SPORTOWE ĆWIRKI
Wybrani i nagrodzeni zostali również: Najlepszy Bramkarz i
Najlepszy Strzelec. Uroczystość wręczenia nagród poprowadził
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak.
Środki zebrane podczas wydarzenia zostały przekazane jako
wsparcie Fundacji NeuroNietypowi. Organizatorom,
zawodnikom i wszystkim osobom, które wzięły udział w
wydarzeniu oraz wsparły tę inicjatywę, serdecznie gratulujemy.

W Bibliotece w Biskupicach trwa wystawa
fotografii laureatów konkursu Wielkopolska
Press Photo 2018. Prezentujemy prace
wybitnych wielkopolskich. Prezentowane
zdjęcia można oglądać w kilku kategoriach,
np. Życie codzienne; Człowiek i jego pasje;
Wydarzenia; Sport; Przyroda i ekologia; Grand
Prix 2018 r. otrzymał Dariusz Madziński za
zestaw zdjęć pt. „Człowiek” Wystawa potrwa
do 30 kwietnia 2019r. Serdecznie zapraszamy.

Taneczne integracje WTZ
Dnia 1.03.2019r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury zorganizowano
II Taneczne Integracje. Tematem tegorocznej imprezy były służby
mundurowe. Na wydarzenie przyjechały zaprzyjaźnione warsztaty z
całego powiatu poznańskiego oraz zaproszeni goście. Jedną z
atrakcji był występ duetu tanecznego ze Szkoły Tańca Dance Center.
Podniebienia uczestników uraczyło pyszne wojskowe jedzenie, nie
zabrakło też słodyczy. Obecni byli żołnierze, strażacy, policjanci,
piloci i pielęgniarki. Dlatego też zorganizowano konkurs na
najlepszy występ służb mundurowych. WTZ ,,Wspóla Droga” z
Lubonia zajęli I miejsce – gratulacje należą się również innym za
wzorowe przygotowanie do zabawy. Wszyscy bawili się doskonale i
już czekają na kolejną imprezę. Takie spotkanie są potrzebne,
przede wszystkim dla wspólnej zabawy i szaleństw – aż zabraknie
tchu. Razem jest po prostu lepiej! Impreza odbyła się dzięki
wsparciu Powiatu Poznańskiego.
opr. na podst.
Amanda Krzyszczak i Grzegorz Niełacny
Uczestnicy WTZ z Pobiedzisk
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JUBILEUSZOWY
PÓŁMARATON POBIEDZISKA

OSIR

Ruszyły zapisy na XXX Bieg Jagiełły Tip
Topol Półmaraton Pobiedziska, który
odbędzie się 7 lipca 2019 r.
Z okazji jubileuszowej 30 edycji Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotował małe
zmiany, które miło zaskoczą uczestników.
Trasa atestowana przez PZLA w tym roku
prowadzi przez gminne miejscowości
Biskupice, Promno i Promienko. Pomimo
zmiany, trasa nadal pozostaje górzysta i
będzie dla biegaczy sporym wyzwaniem, a
lipcowa pogoda nie da tak łatwo za wygraną.
Mimo poziomu trudności i ciężkich
warunków, do Pobiedzisk z roku na roku
zjeżdża coraz więcej biegaczy, co nie dziwi
organizatorów, którzy zawsze zapewniają
gorącą atmosferę podczas biegu i wielką
satysfakcję po przebiegnięciu wymagającej
trasy. Limit uczestników to 800 osób.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do
1 lipca 2019 r. na stronie
www.polmaraton.pobiedziska.pl

Zapraszamy do Skansenu Miniatur
Po znacznej modernizacji ponownie otwarty został Skansen Miniatur Szlaku
Piastowskiego. W ramach projektu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej „Rozwój
kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak
Piastowski” prowadzonego w partnerstwie z Gminą Pobiedziska wykonanych zostało
wiele prac.

BRĄZ NA ZAWODACH MMA

16 marca 2019 w hali sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 72 w Poznaniu odbyły się
zawody Amatorskiej Ligi MMA, w których
uczestniczyli zawodnicy z pobiedziskiej
sekcji Kick Boxingu działającej przy OSiR.
Pobiedziskie barwy reprezentowało 6
zawodników: Paweł Kelma (do 77kg),
Benjamin Bor (do 84kg), Jakub Janowski
(do 84kg), Marcin Bul (do 77kg), Bartosz
Zbierski (do 77kg) oraz Irakli Matharashvili
(do 93kg). Ostatni z wymienionych
zawodników zakończył zmagania w klatce na
trzecim miejscu podium. Trener Przemysław
Rękoś ocenił zawody na bardzo wysokim
poziomie. Pomimo, iż nasi fighterzy
startowali w formule Pierwszy Krok,
wszystkie stoczone przez nich walki były
bardzo widowiskowe. Niestety nie obyło się
bez drobnych kontuzji, które nie zniechęcają
jednak do dalszych ciężkich treningów i
planów wystartowania w kolejnych
zawodach.

P

owiększono teren Skansenu, na
którym wyodrębnione zostały
miniatury Szlaku Piastowskiego.
Postawiono nowe ogrodzenia z pali
drewnianych, wraz z bramą i furtką,
odnoszące się stylistyką do
średniowiecznego grodu, ponadto część
zachodnią ogrodzono siatką ze stali
ocynkowanej, aby można było podziwiać
walory przyrodnicze sąsiedniego lasku .
Charakterystycznym elementem
ogrodzenia przypominającego
średniowieczny gród jest wieża widokowa,
z której podziwiać można widok na
pobliskie jezioro. Rozbudowano istniejące
pomieszczenie administracyjne, w którym
powstały toalety, kasa oraz punkt
informacji turystycznej. Dobudowano
również pomieszczenie przeznaczone pod

salę audiowizualą, w której wkrótce
zostanie otwarta wystawa dotycząca
Pobiedzisk (najważniejsze wydarzenia
historyczne oraz postaci). Powstały
budynek, jak i istniejący już budynek
administracyjny wyglądem nawiązują do
stylistyki budownictwa Pierwszych
Piastów.
W ramach modernizacji powiększyć ma się
również ekspozycja Skansenu Miniatur.
Wykonane mają zostać 3 makiety obiektów
znajdujące się w aktualnym przebiegu
Szlaku Piastowskiego. Dodatkowym
atutem mającym uatrakcyjnić zwiedzanie
turystom będzie wyposażenie Skansenu
Miniatur w audioprzewodniki oraz tablice
informacyjne z oznaczeniami dla osób
niewidomych oraz słabowidzących.
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Przekaż
podatku
To nic nie kosztuje, a jak pomaga.
Każda kwota to dobro.
Wesprzyj potrzebujących
z gminy Pobiedziska
SPORT

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 mieszkają.
Wskazanie miejsca zamieszkania nie
wymaga zmiany zameldowania, żadnych
opłat ani zmiany dokumentów. Dzięki takiej
postawie będą mieli Państwo wraz z innymi
mieszkańcami Gminy Pobiedziska wpływ
na wysokość dochodów budżetu, a tym
samym na jeszcze intensywniejszy rozwój
naszej Gminy.
Do otrzymywania 1% podatku
dochodowego są uprawnione organizacje
posiadające status organizacji pożytku
publicznego. Zachęcamy do przekazywania
1% podatku dochodowego dla organizacji
działających na terenie gminy Pobiedziska.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
DZIAŁAJĄCE W GMINIE POBIEDZISKA:
ź KRS 0000132851 - Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i
Aktywności Lokalnej Dla Ciebie,
ź KRS 0000369245 – ZALEW
Uczniowski Klub Sportowy,
ź KRS 0000270261 – Miejsko Gminny
Klub Sportowy „Huragan”
Pobiedziska (Huragan Pobiedziska
3625),
ź 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:
ź OSP w Pobiedziskach, ul. Tysiąclecia
18, 62-010 Pobiedziska
ź OSP w Biskupicach, ul. Główna 39, 62007 Biskupice
ź OSP w Węglewie, 62-010 Pobiedzisk
ź OSP w Kociałkowej Górce, 62-010
Pobiedziska
ź OSP w Latalicach, Latalice 43, 62-010
Pobiedziska

Już kolejny rok z rzędu w Skansenie
Miniatur Szlaku Piastowskiego,
23 marca odbyły się Jare Gody.
To słowiańskie święto związane jest z
końcem zimowego nieurodzaju i
wiosennym przesileniem zwiastującym
początek cieplejszych dni. W Skansenie
Miniatur na wszystkich gości czekał
poczęstunek ze średniowiecznej kuchni,
poszukiwanie prastarego skarbu,
średniowieczne zabawy oraz tworzenie
mini marzanny. Zakończeniem imprezy
było wspólne pożegnanie bogini zimy i
przywitanie wiosny.

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

Kolejną imprezą planowaną w Skansenie
Miniatur będzie uroczyste otwarcie
sezonu turystycznego, na które
zapraszamy 14 kwietnia br. w godzinach
12-17.
Na ten dzień przygotowano również wiele
atrakcji: warsztaty garncarstwa, tkactwa,
pieczenie podpłomyków oraz warsztaty
rzeźbiarskie. Będzie można posłuchać na
żywo średniowiecznej muzyki
wykonywanej przez zespół ,,Huskarl,”.
Będziemy mogli także wysłuchać legendy
o „Lechu Czechu i Rusie”.

Dzień Kobiet z OSiR
8 marca to dzień zapisany w międzynarodowej kulturze od ponad 100 lat. Również Ośrodek
Sportu i Rekreacji nie zapomniał o płci pięknej w tym wyjątkowym dla wszystkich Pań dniu.

tej okazji, 6 marca br. na Hali Sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach w porozumieniu z
Klaudia Ochowiak – trenerem personalnym
oraz z Pobiedziską Sekcją Kick Boxingu
prowadzoną przez Przemysława Rękosia,
zorganizowany został specjalny trening dla
pań wraz z kursem samoobrony. Frekwencja
przerosła oczekiwania pomysłodawców tego
wydarzenia, bowiem liczba uczestniczek
wyniosła aż 70 osób. Każda pani otrzymała
pamiątkowe upominki, które miały za zadanie
zachęcić do dalszej aktywności.
Niespełna 3 dni później a dokładnie 9 marca
br., również na Hali przy ul. Różanej, w
sportowej atmosferze odbył się ”Siatkarski
Dzień Kobiet”. Pod czujnym okiem Bogdana
Rysia rozegrany został turniej, w którym

Z

rywalizowało pięć dziesięcioosobowych
żeńskich drużyn. Każda z nich rozegrała
cztery zacięte mecze. Cała impreza odbyła się
zgodnie z zasadami siatkarskimi a panie
swoją postawą i zacięciem udowodniły, że
określenie ”słaba płeć” jest całkowicie
nieadekwatne do formy, jaką prezentowały.
W przerwie między meczami uczestnicy
degustowali ciasta, które były wpisowym do
turnieju. Każda z Pań otrzymała również od
OSiR drobne upominki a wszystkie drużyny
nagrodzono pucharami. Klasyfikacja
końcowa turnieju:
1.Biedronki
2.Tygryski
3.Kruki
4.Absolwentki
5.Urząd
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WYDARZENIA

100. ROCZNICA PRZYSIĘGI
STRAŻY LUDOWEJ W POBIEDZISKACH

13.04.1919
13.04.2019

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI
11:00

Konferencja pn. „Powstanie Wielkopolskie w oczach Regionalistów”
(Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach, ul.Kostrzyńska 23),
14:30 Spacer Szlakiem Działań Powstańców Wielkopolskich z grupą rekonstrukcyjną
(6 osób),
Punkty strategiczne w Pobiedziskach:
Dom Katolicki - Rynek Pobiedziska,
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach - ul.Kosciuszki 4,
Poczta Polska - ul. Wł. Jagiełły,
Dworzec kolejowy - ul.Dworcowa.
15:45 Zbiórka pocztów sztandarowych przy Kościele św. Michała Archanioła,
Zbiórka Grup Rekonstrukcyjnych
16:00 Msza Święta w Kościele pw. św. Michała Archanioła,
17:00 Przejście na Rynek, gdzie rozpoczną się główne uroczystości:
Przemarsz pod przewodnictwem orkiestry dętej,
Odśpiewanie hymnu państwowego,
Odpalenie racy - strażacy z ochotniczych jednostek OSP,
Powitanie Gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,
Historia przysięgi Straży Ludowej, którą przedstawi Prezes Towarzystwa
Miłośników Pobiedzisk - Marian Błażek.
17:30 Odtworzenie przysięgi przez grupę rekonstrukcyjną,
17:45 Odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego Uczestników
Powstania Wielkopolskiego z Ziemi Pobiedziskiej 1918-1919,
Występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”, Chóru „Melodia” oraz Orkiestry Dętej ze Swarzędza.
18:00
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