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Sprawozdanie z pracy Burmistrza 
Miasta i Gminy Pobiedziska

Przetargi:

Plany zagospodarowania przestrzennego:

ź uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Głównej, Fabrycznej i Skrytej w 
Pobiedziskach,

ź w miesiącu sierpniu 2019 r. uchwalone zostały następujące 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: terenów 
strefy zurbanizowanej w Bednarach oraz plan w rejonie ul. 
Kolejowej i ul. Krętej w Pobiedziskach – Letnisku,

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 
informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy są dostępne w 
serwisie: www.pobiedziska.e-mapa.net. 
Osoby zainteresowane prosimy o obserwowanie strony internetowej, na 
której będą podawane informacje o wyłożeniu i  okresie składania 
wniosków oraz zakładkę planowanie przestrzenne na stronie:  
www.bip.pobiedziska.pl
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w okresie międzysesyjnym od 27.09.2019 do 28.10.2019

Ogłoszono przetargi nieograniczone:
ź pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap 

II”. Planowany termin realizacji inwestycji to 07.05.2020 r.  
ź pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Wronczynek” 
ź pn. „Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na 

ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku 2019 – 
etap II” .

Podpisano umowę:
ź  w ramach przetargu nieograniczonego pn. ”Świadczenie usług w 

zakresie dowozu uczniów w roku szkolnym 2019/2020” . Umowa 
zawarta będzie  na czas od 04.11.2019 r. do 26.06.2020r. na kwotę 
80 096,25 zł brutto.

Trwają prace nad opracowaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
ź Pobiedziska: w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, 

Władysława Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia

Kanalizacja sanitarna:

ź trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Półwiejskiej w Pobiedziskach, w Stęszewku przy Szosie 
Wronczyńskiej oraz w ulicach Na Skarpie, Na  Stoku, Stromej w 
miejscowości Jerzykowo, w ramach kontraktu Puszcza Zielonka IV.

ź dla dz. nr ewid. 106, 110, 111 i 112 obręb Latalice, gmina 
Pobiedziska, 

ź terenów pomiędzy ul. Poznańską i ul. Kaczyńską w 
Pobiedziskach,

ź  Pobiedziska: Polna - Poznańska,
ź Węglewo, gmina Pobiedziska (zmiana częściowa),
ź  Lotnisko w Bednarach,
Zmiany mpzp:
ź  terenów rolnych dla dz. 285/1, 288 i 134 w Latalicach,
ź w rejonie drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od 

Pobiedzisk,
ź terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy 

ulicą Biedrzyckiego i ulicą Kostrzyńską w Pobiedziskach.

Budowa kanalizacji Puszcza Zielonka etap IV

NAZWA ZADANIA DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI

Pobiedziska: Główna, 
Fabryczna, Skośna, 
Skryta

Pobiedziska: Półwiejska, 
Klasztorna, Czerniejewska 

Jerzykowo: Na Skarpie, 
Na Stoku, Stroma

Jerzykowo: Zielone 
Wzgórza, Widokowa

Pobiedziska: Nowa

1053 mb

987 mb

801 mb

923 mb

136 mb

1.933.494,64 zł

1.691.710,56 zł

970.205,33 zł

1.024.818,69 zł

302.823,78 zł

Rozpoczęcie:
XI/XII 2019

Zakończono
bez odtworzenia
nawierzchni

W trakcie
realizacji

Zakończono

Zakończono

Oddanie do eksploatacji: czerwiec 2020
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Drogi gminne:

Nowy wodociąg:
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Stara Górka – Góra:       
długość 2 113 mb,
Cel inwestycji:
ź zwiększenie ciśnienia,
ź polepszenie jakości 

wody,
ź bezpieczeństwo i 

ciągłość dostaw,
Realizacja  na 29.10.2019 r.:     
1613 mb, 
zakończenie 29.11.2019 r. ,
wartość: 600 000 zł.

ź budowa ul. Malwowej i Słonecznikowej:  etap I ,
ź dł. 206 mb (Poznańska - Chabrowa),
ź kanalizacja deszczowa: zrealizowano,
ź budowa nawierzchni drogi, chodnika i ścieżki rowerowej: 

wiosna 2020,
ź termin zakończenia: 7 maja 2020 r.

ź PROGRAM ROZWOJU DRÓG SAMORZĄDOWYCH: podpisano 
umowę z Wojewodą Wlkp.  na 50 %  dofinansowania budowy dróg 
gminnych: Promno - Góra i ul. Malwową i Słonecznikową w 
Pobiedziskach na kwotę 794 099 zł,

NAZWA ZADANIA DŁUGOŚĆ WARTOŚĆ UWAGI

Tuczno: Świerkowa, Bagienna,
Sosnowa, Bukowa, 
Modrzewiowa, Limbowa, Leśna, 
Cisowa, Rekreacyjna

Stęszewko: Tulipanowa, 
Zawilcowa, Truflowa, Grzybowa,
Wiejska, Bratkowa, 
Szosa Wronczyn

Stęszewko: Szosa Wronczyńska

Pobiedziska: Zbożowa

RAZEM

2321 mb

1864 mb

509 mb

30 mb

8624 mb

12.476.239,90 zł

2.347.309,78 zł

559.757,59 zł

35.639,73 zł

11.342.000 zł

Nie 
rozpoczęto
robót

W trakcie
realizacji

Zakończono

13.950.660 zł 
brutto

W trakcie
realizacji

Geodezja:

ź działki gruntu stanowiące drogę łącząca miejscowości Podarzewo i 
Łagiewniki, po uprzednich uchwałach Rady Powiatu o pozba-
wieniu kategorii drogi powiatowej i Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska o  zaliczeniu do kategorii drogi gminnej, zostały 
wpisane do księgi wieczystej jako działki stanowiące własność 
Gminy Pobiedziska. Tym samym zakończył się etap regulowania 
stanu prawnego przedmiotowej drogi.  

Wiaty przystankowe:

ź  oczekujemy na odpowiedź od instytucji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego zarządzającej projektem WRPO na 
lata 2014-2020,  na wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie 
wiat przystankowych na Zintegrowanym Węźle Przesiadkowym 
oraz przystanku autobusowym Pobiedziska -  Szkoła.

Wymiana dachu na budynku komunalnym:

ź obiedziska, ul. Półwiejska 2, zamieszkuje: 7 rodzin, wartość P
inwestycji: 120 000 zł.
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ź w celu m.in. wymiany starych źródeł ciepła na paliwa stałe, na 
nowe źródła ciepła, Ministerstwo Środowiska przygotowało 
program „Czyste Powietrze”.  Do chwili obecnej do WFOŚiGW 
wpłynęło 55 wniosków z terenu gminy Pobiedziska,

ź na stronie internetowej: www.pobiedziska.pl w zakładce: 
sprawdź jakość powietrza w gminie Pobiedziska, na bieżąco 
można śledzić stan powietrza, mierzony przez czujniki zlokalizo-
wane w szkołach: Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Biskupice, 
Jerzykowo. 

JAKOŚĆ POWIETRZA
W GMINIE 

POBIEDZISKA

Sprawdź

http://www.pobiedziska.pl/powietrze/

ź realizując zadania wyznaczone w Programie Ochrony Powietrza 
dla strefy wielkopolskiej, Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 
dokonuje kontroli kotłów i pieców domowych  

– w sezonie grzewczym 2018/2019 r. przeprowadzono 19 kontroli, 
podczas których m.in. pouczono osoby kontrolowane o obowiązującej 
tzw. „uchwale antysmogowej” i obowiązkach z niej wynikających
- w celu sukcesywnej wymiany pieców w zasobach komunalnych, 
zinwentaryzowano także źródła ogrzewania w budynkach komuna-
lnych: 
- piece kaflowe, tzw. kozy oraz kominki  – 148 mieszkań 
- piece na węgiel  – 28 mieszkań 
- piece gazowe  – 49 mieszkań 
- ogrzewanie elektryczne  – 24 mieszkania 
 W sytuacjach wymiany instalacji w budynkach komunalnych, nowa 
instalacja przygotowana jest już pod zastosowanie ogrzewania 
gazowego,

Jakość powietrza w gminie Pobiedziska:

ź Rozbudowa toru doskonalenia techniki jazdy w południowej części 
działek:13/10; 13/11;13/12/13/8 i 13/13 obręb Bednary, 
wszczęcie postępowania: 29 października 2019 r.  OBWIESZCZENIE 
BIP: www.pobiedziska.pl w zakładce Ochrona środowiska - 
Decyzje Środowiskowe.

Ochrona środowiska:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA W GMINIE POBIEDZISKA 
ź Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ewidencją na 
terenie gminy (wliczając również Rodzinne Ogrody Działkowe) jest 
zlokalizowanych 1706 zbiorników bezodpływowych oraz 174 
przydomowe oczyszczalne ścieków.

ź Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” przedłożył wykaz 
umów zawartych oraz umów niepodpisanych przez właścicieli 
działek zlokalizowanych na terenie gminy Pobiedziska, doty-
czących podłączenia do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 
ramach ZM Puszcza Zielonka (PZ I – PZ III) – stan na 31.12.2018r. 

 -  umowy podpisane: 1915,  umowy niepodpisane: 389 

Fundusze sołeckie:

ź Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do końca września br. 
przeprowadzone zostały zebrania wiejskie.  Omówiono ważne dla 
mieszkańców zagadnienia, przedstawiono propozycje wykorzy-
stania środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. i podjęto uchwały 
w sprawie przyznania środków  na 2020 r.   Fundusz sołecki 
stworzył mieszkańcom wsi możliwość decydowania o tym, co 
dzieje się w ich wsi, pozwala zrealizować wiele cennych inicjatyw 
oraz wspiera rozwój wiejskich społeczności. Wymaga też 
podejmowania przemyślanych decyzji i zastanowienia się nad 
celowością wydatków.

Stan rozliczenia projektu:

ź pt. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy 
Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, 
Pobiedziskach i w Pobiedziskach Letnisku wraz z zakupem 
środków transportu publicznego": 

Przesłano poprawiony wniosek o dofinansowanie do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po potwierdzeniu 
przez UMWW poprawności danych we wniosku zostanie podpisany 
aneks do umowy o dofinansowanie, a następnie złożony skorygowany 
końcowy wniosek o płatność. 
Wnioskowana kwota refundacji to: 5.713.840,71 zł. Stan 
realizacji projektu pt. "Smakuj Życie": 
Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego została podpisana 10.10.2019 roku. Złożony wniosek 
o płatność zaliczkową na kwotę 380 000,00 zł i harmonogram płatności 
zostały zatwierdzone 31.10.2019 r.

Uczestniczono w:

ź posiedzeniu Zarządu LGD Trakt Piastów w Łubowie,
ź podpisaniu umowy o dofinansowanie projekt VR  Inkubator – 

Zaprojektuj swój biznes,
ź spotkaniu z pracownikami podmiotów realizujących usługi 

stomatologiczne w ramach NFZ. W gminie Pobiedziska takie usługi 
świadczy DUODENT Poradnia Stomatologiczna i DENTO- MEDICAL. 
Obecnie przygotowywany jest tekst porozumienia z gabinetem, 
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Projekt strategii województwa 
wielkopolskiego - 2030:

Projekty zgłoszone przez Gminę Pobiedziska:
1.  Ścieżka pieszo – rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 194 na 
odcinku przebiegającym przez gminy Łubowo, Pobiedziska i Swarzędz,
2.  Centrum przygotowań dla sportowców z usługami,
3.  Wschodnia obwodnica Pobiedzisk od drogi wojewódzkiej nr 194 do 

ź w recitalu fortepianowym Joanny Goranko, mieszkanki 
Pobiedzisk, jednej z czołowych pianistek młodego pokolenia na 
świecie, uczestniczce wielu prestiżowych konkursów o światowej 
randze.

Siódme miejsce dla gminy Pobiedziska:

ź W rankingu wykorzystania środków europejskich na 
inwestycje transportowe 2014 – 2018, przeprowadzonym 
przez gazetę „Wspólnota” Gmina Pobiedziska zajęła 7 
miejsce.  Zrealizowany projekt pod nazwą "Budowa 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy Dworcach 
Kolejowych - Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice wraz z 
budowę niezbędnej dla funkcjonowania infrastruktury, zakupu 
taboru publicznego oraz promocji projektu" wpisał się w 
niskoemisyjną strategię województwa wielkopolskiego oraz w 
plan rozwoju gminy. 

który będzie musiał zapewnić „priorytetowy dostęp” do świadczeń 
dla uczniów. Do określenia pozostaje jeszcze zakres działań 
promocyjnych podejmowanych przez stomatologów,

ź Akademiach z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej zorganizo-
wanych przez placówki oświatowe w Pobiedziskach, Jerzykowie, 
Wronczynie, Biskupicach i w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty”,

ź pasowaniu na ucznia pierwszoklasistów w szkołach, w 
Pobiedziskach, Wronczynie, Pobiedziskach Letnisku,

ź spotkaniu dotyczącym przygotowań do obchodów w przyszłym 
roku 2020 uroczystości 115 rocznicy śmierci Maksymiliana 
Jackowskiego, przypadającej w dniu 14 stycznia 2020 r. i 205 
rocznicy urodzin Patrona przypadającej w dniu 11 października 
2020 r,

ź w Urzędzie Marszałkowskim z Dyrektorem do Spraw Transportu 
rozmawiano o zwiększeniu ilości składów pociągów, zmianie 
godziny odjazdu ostatniego pociągu ze stacji Poznań Główny do 
stacji Pobiedziska.

drogi powiatowej nr 2483P,
4. Rondo na drodze wojewódzkiej nr 194 w miejscowości Biskupice,
5  Południowa obwodnica miasta Pobiedziska.

Książka na drogę:

ź kilkadziesiąt książek trafiło do Biblioteki Lokalnej znajdującej się 
przy budynku dworca kolejowego w Pobiedziskach.
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Koleje Wolności:

ź w ramach projektu Koleje Wolności organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Koleje 
Wielkopolskie witano na peronie w Pobiedziskach parowóz 
ciągnący zabytkowe wagony. Jest to element obchodów 80 
rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dzień Ratownictwa Medycznego:

ź w imieniu mieszkańców złożono życzenia i podziękowania 
Ratownikom Medycznym  Podstacji Pogotowia Ratunkowego w 
Pobiedziskach, za ratowanie nas w sytuacjach zagrożenia zdrowia i 
życia.

Naprawmy to:

Od marca istnieje możliwość zgłaszania awarii i usterek poprzez serwis: 
NaprawmyTo.pl.
W okresie od 25 marca do 5 listopada br. zgłoszono 95 spraw, z czego:
ź 8 jest aktualnie otwartych – są to sprawy, które zostały przez nas 

przyjęte, często też zostały podjęte działania, jednak na rezultat 
musimy jeszcze poczekać,

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

ź 17 jest w trakcie naprawiania – są to sprawy, co do których podjęte 
zostały działania, realizacja zadań została częściowo wykonana,  
jednak nie osiągnęliśmy jeszcze rezultatu pozwalającego na 
uznanie ich za załatwione,

ź 71 jest naprawionych – są to sprawy, które doprowadziliśmy do 
końca i  zostały uznane za załatwione.

Gminy z Wielkopolski
zyskały pieniądze na drogi
W obecności minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska 
podpisała 25 października br. umowy z samorządowcami z Wielkopolski na dofinansowanie inwestycji w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Zyskała również gmina Pobiedziska.

– Drogi i transport to krwiobieg gospodarki. 
Dziękuję samorządowcom z Wielkopolski, 
którzy są liderami stawki w pozyskiwaniu 
funduszy na inwestycje drogowe – mówiła 
minister Jadwiga Emilewicz. Łącznie do 
beneficjentów trafią blisko 24 mln zł.
Gmina Pobiedziska zyskała około 800 tys. zł. 
Przeznaczone zostaną one na dwie inwesty-
cje. Pierwsza to budowa jezdni, zjazdów i 
chodników w ul. Malwowej i Słonecznikowej 
w Pobiedziskach. Druga to przebudowa drogi 
gminnej Promno – Góra. Obecnie budowany 
jest tam wodociąg.
Pier wsze umowy na dofinansowanie 
remontów dróg podpisane zostały w tym 
roku. Środki Funduszu Dróg Samorządowych 
przekazywane są na:
ź dofinansowanie budowy, przebudowy i 

remonty dróg powiatowych i dróg 
gminnych;

ź dofinansowania budow y mostów 

l o k a l i zowa nyc h  w  c i ą g a c h  d ró g  
wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

ź finansowanie budowy, przebudowy i 
remontu dróg wojewódzkich, powia-
tow ych i  gminnych o znaczeniu 
obronnym.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
środki przekazywane są na zasadach 
konkursowych, głównie na dofinansowanie 

budowy, przebudowy i remontu dróg 
powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie 
przyznawane na podstawie wniosków o 
dofinansowanie, składanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w ramach naborów 
przeprowadzanych na terenie każdego 
województwa. Za przeprowadzenie naboru 
oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinanso-
wanie będą odpowiadać wojewodowie.
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Zdaniem Burmistrza

Mija pierwszy rok obecnej kadencji 
Burmistrza i Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska. Rocznice zachęcają do 

podsumowań. Ze względu na ustawowy 
obowiązek, ocena minionego roku zostanie 
zawarta w „Raporcie o stanie gminy za rok 2019”, 
który przedłożę do publicznej wiadomości. 
Tymczasem, chciałbym przedstawić Państwu 
najczęściej poruszane sprawy w ostatnim 
miesiącu. 

Jednym z najważniejszych zadań, nad 
którymi pracowało wielu urzędników było 
rozliczenie zrealizowanych w 2018 roku 

zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Prace rozliczeniowe zostały 
zakończone, gmina złożyła wniosek o zwrot 
wyłożonych w czasie realizacji projektów 
pieniędzy. Jest to łączna kwota 5 713 840,71 zł. 
Wypłata należnych gminie pieniędzy zostanie  
w najbliższym czasie poprzedzona kontrolą. 
Na chwilę obecną wiadomo, że pełna kwota do 
budżetu gminy nie wpłynie, co wynika z 
przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski 
analizy dokumentacji przesłanej w sierpniu 
2017 i  w maju 2018 roku. Instytucja 
Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 
stwierdziła nieprawidłowości w 5 postę-
powaniach przetargowych: 
ź „Wyprodukowanie i dostawa 3 sztuk 

miejskich autobusów hybr ydow ych 
n i s k o p o d ł o g o w y c h ” –  p o t r ą c o n o  
190 038,75 zł (5 % wartości),

ź Dostawa i montaż bezobsługowych 
w y p o ż yc z a l n i  ro we ró w  w  G m i n i e  
Pobiedziska” – potrącono 4 182,00 zł (10% 
wartości),

ź „Dostawa, montaż i instalacja tablic 
informac yjnych oraz kierunkow ych 

działających w oparciu o podsystem 
Transportu Publicznego ITS” – utrata 
53 834,57 zł (10% wartości),

ź „ B u d o w a  Z i n t e g r o w a n e g o  W ę z ł a  
Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w 
Pobiedziskach Letnisku w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 1 – 
B u d o w a  W ę z ł a  P r z e s i a d k o w e g o  
Pobiedziska Letnisko – część południowa w 
rejonie ul. Poznańskiej i Kolejowej” – 
pomniejszono wydatki o 251  014,27 zł 
(25% wartości).

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w 
przetargu nieograniczonym na zadaniu o 
nazwie: Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku 
Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach 
projektu:  „Roz wój  k luczowego sz laku 
dziedzictwa kulturowego województwa 
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” – 
umniejszono zwrot o 14  230,57 zł. Łącznie do 
gminy nie wpłynie kwota 459 465,59 zł. 

Trwają  pracę  nad budżetem na rok 2020. 
Analizując przedstawione zapotrzebo-
wanie radnych i gminnych instytucji 

oświatowych, kulturalnych i sportowych 
dążymy do stworzenia budżetu zrównoważo-
nego, który szacujemy na kwotę ok. 108 mln zł. 
Spotkałem się z pytaniem, czy nie można było 
pozyskać więcej pieniędzy z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Biorąc pod 
uwagę koszty budowy dróg pozyskanie łącznie 
ok. 800 tysięcy zł nie jest kwotą wysoką. 
Otrzymana kwota wynika z możliwości 
inwestycyjnych gminy w dniu składania 
wniosku. Przypominam, że planowane do spłaty 
na ten rok zadłużenie wynosi 16,8 mln zł. 
Analizując obecną  sytuację, chciałbym 
poinformować mieszkańców, że jeśli wpłyną 
oczekiwane środki finansowe z Urzędu 
Marszałkowskiego, do końca roku z tytułu zadań 
zbudowanych w ramach ZIT, kwota zadłużenia, 
zaplanowana na rok 2019 zostanie spłacona.

Na terenie Gminy Pobiedziska realizowa-
na jest budowa kanalizacji sanitarnej w 
ramach IV etapu projektu Puszcza 

Zielonka za kwotę 13 950 660 zł brutto. To duże 
zadanie, obejmujące kilka miejscowości. Więcej 
informacji znajduje się  w sprawozdaniu 
Burmistrza. Do końca listopada zostanie 
zakończona budowa wodociągu ze Starej Górki 
do miejscowości Góra za kwotę 600 000 zł. 
Na terenie gminy prowadzone są prace 
budowlane na drogach należących do innych 

zarządców niż gmina. Chciałbym bardzo 
podziękować Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego za wykonanie remontu 
drogi nr 194 z Promna Stacji do Biskupic 
oraz remont skrzyżowania z ul. Gajową na 
Letnisku za kwotę ponad 4 milionów zł. 
Starostwu Powiatowemu w Poznaniu 
dziękuję za budowę  drogi Pobiedziska – 
Iwno i Latalice – Rybitwy oraz wybudowa-
n i e  n owe g o  m o s t u  w  N a d r o ż n i e.  
Dziękuję  również za przygotowanie do 
remontu drogi Jerzykowo – Kowalskie i 
Tuczno – Karłowice, które zostaną 
wykonane w pierwszej połowie przyszłego 
roku. Szczegóły w sprawozdaniu Burmistrza. 

Zadania związane z ochroną środowiska  i 
czyste powietrze są coraz ważniejsze w 
ocenie mieszkańców. Chcąc nadążyć za 

oczekiwaniami, rozpoczynamy pracę  nad 
programem wymiany pieców węglowych na 
kotły ekologiczne w budynkach komunalnych 
należących do gminy. Od pierwszego wydania 
Biuletynu w 2020 roku będziemy prowadzili 
kampanię informacyjną w tej sprawie. 

Trwa nabór kandydatów do programu 
„Smakuj życie”. Bardzo serdecznie 
zapraszamy wszystkie osoby, które 

skończyły 60 rok życia do skorzystania z ciekawej 
oferty i zgłaszanie się  do sołtysów, urzędu lub 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Martwi mnie sprawa budowy 72 
mieszkań w ramach rządowego 
programu Mieszkanie +. Podczas 

wizyty w Polskim Funduszu Rozwoju w 
Warszawie usłyszałem, że zdaniem analityków 
inwestycja jest ryzykowna, ponieważ z 
wstępnych analiz wynika, że czynsz za metr 
kwadratowy oscylowałby w kwocie 25 zł, co 
mogłoby spowodować brak zainteresowania 
w ynajmem mieszkań. Nie zniechęcam 
się  takimi informacjami i po zaprzysiężeniu 
nowego rządu, będę  zabiegał o spotkanie z 
ministrem odpowiedzialnym za ten program. 

Ireneusz Antkowiak 

Urząd

Finanse Gminy

Inwestycje i remonty

Ochrona Środowiska

Polityka społeczna

Mieszkanie +



Modernizację drogi wojewódzkiej nr 
194, polegającą na wymianie 
nawierzchni, obserwował każdy, kto 

dojeżdża z Pobiedzisk do Poznania. 
Jak mówi Michał Podsada, radny powiatu 
poznańskiego, wcześniej pracownik WZDW i 
oczywiście burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska zaplanowany jest remont całej 
dawnej drogi krajowej nr 5, obecnie 
wojewódzkiej nr 194. Terminy i zakres 
modernizacji będą uzależnione od stanu 
budżetu Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.
- W planie, jaki powstał w Wielkopolskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w roku 2018 
zapisano między innymi budowę dojazdów do 
wiaduktu w Kobylnicy. Nowy obiekt mają 
wybudować kolejarze, a konkretnie spółka PKP 
PLK – dodaje radny powiatowy Michał 
Podsada. 

Drogowcy są też obecni w innym miejscu 
gminy Pobiedziska. Pod koniec października 
zakończył się pierwszy etap modernizacji 
drogi powiatowej z Pobiedzisk w kierunku 
Iwna. Prace finansowane są z budżetu 
powiatu poznańskiego.
Katarzyna Fertsch, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, że 
w ramach tej części kontraktu wybudowana 
została od podstaw ścieżka rowerowa między 
Pobiedziskami a Kociałkową Górką.
Ponadto w ramach drugiego etapu rozbu-
dowy drogi Pobiedziska – Iwno zmodernizo-
wany będzie odcinek od węzła Iwno na S5 do 
przepustu w lesie pomiędzy Kociałkową Górką 
a Kapalicą. To odcinek o łącznej długości 
ponad 3 km. 

Zakres prac II etapu można podzielić na trzy 
odcinki:
ź od węzła S5 do Kociałkowej Górki: 

budowa ścieżki rowerowej z masy 
bitumicznej, wzmocnienie i poszerzenie 
jezdni do 6 m.;

ź w Kociałkowej Górce: wzmocnienie i 
poszerzenie jezdni do 6 m, budowa 
kanalizacji deszczowej;

ź od Kociałkowej Górki do przepustu w 
lesie: wzmocnienie i poszerzenie jezdni 
do 6 m.

ź Przebudowa tej drogi została dofinanso-
wana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Od 27 września br. kierowcy jeżdżą też nowym 
mostem w Nadrożnie na drodze powiatowej 
Pobiedziska - Złotniczki. Stary most na rzece 
Głównej w Nadrożnie miał około 10 m. 
szerokości. Jego konstrukcję nośną stanowiło 
jedno żelbetowe przęsło. Na nowym obiekcie 
oprócz jezdni o szerokości 6,6 m. jest 
jednostronna ścieżka rowerowa z dopu-
szczeniem ruchu pieszego o szerokości 3,9 m. 
Całkowita szerokość korony drogi wynosi 13,8 
metra.
To kolejna inwestycja drogowa realizowana w 
Gminie Pobiedziska z budżetu powiatu 
poznańskiego. 

- Do przyszłorocznego budżetu powiatu 
p oz n a ń s k i e g o  u d a ł o  s i ę  w p rowa d z i ć  
modernizację czterech dróg w gminie 
Pobiedziska - mówi radny powiatowy Michał 
Podsada.
Jakie to drogi?
ź  Pobiedziska – Rybitwy,
ź Tuczno – Karłowice,
ź  Kowalskie – Jerzykowo,
ź  Biskupice – Jankowo. 
W czasie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 
Poznańskiego podjęto decyzję, że remonty 
wykonane zostaną do końca czerwca 
przyszłego roku. 
Najkosztowniejszym remontem będzie 
zdecydowanie modernizacja trasy Tuczno – 
Karłowice, ale skorzystają na tej inwestycji 
mieszkańcy dwóch gmin, czyli Pobiedzisk oraz 
Swarzędza.
Pozostałe modernizacje też nie będą tanie. 
I tak za przebudowę drogi Pobiedziska – 
Rybitwy trzeba będzie zapłacić 900 tys. zł. 
Odcinek Tuczno – Karłowice to wydatek aż 2,4 
mln zł. Część robót drogowcy powinni 
wykonać w roku przyszłym i wtedy też prace 
będą zapłacone.
Zakończył się już przetarg, w którym wybrany 
został wykonawca robót na odcinku Kowalskie 
– Jerzykowo. Koszt wyniesie około 1 mln zł. 
W ramach remontu wymieniona zostanie 
nawierzchnia jezdni.
Mieszkańców Biskupic ucieszy z pewnością 
wiadomość, że wykonana została już 
dokumentacja ZRID niezbędna do remontu 
drogi Biskupice – Jankowo. Jej koszt to 240 tys. 
zł. Ponadto w roku przyszłym ma być też 
wykonany brakujący odcinek chodnika wraz z 
zatoką autobusową w Pomarzanowicach.
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Inwestycje drogowe w Gminie Pobiedziska

Do Iwna nawet rowerem

Most mocniejszy

W najbliższej przyszłości?

Układali nawierzchnię po zmroku, pracowali już przed wschodem słońca. Remont drogi wojewódzkiej nr 194 między 
Biskupicami a Promnem-Stacją wykonywany jest w rzadko spotykanym tempie. A co więcej dzieje się na drogach 
przebiegających przez gminę Pobiedziska?



Konsultacje 
Społeczne
w Gminie 
Pobiedziska

Zakończyły się Konsultacje Społeczne w 
sprawie komunikacji kolejowej na terenie  
Gminy Pobiedziska. W Czas trwania 
ankiety: 22.10.2019 - 28.10.2019, ilość 
uczestników - 993.

Pytania w ankiecie:
1. Jak często korzysta Pan/Pani z kolei?

ź codziennie: 844
ź 1-2 razy na tydzień: 74
ź rzadziej: 75

2. Czy jest Pan / Pani zadowolona/y 
z częstotliwości kursowania pociągów 
na linii Pobiedziska - Poznań i odwrotnie?

Płać, płacz i podróżuj,
czyli boje o dłuższe pociągi 
do Poznania

ź TAK: 280
ź NIE: 713

3. Czy jest Pani / Pan zadowolona/y 
z częstotliwości kursowania pociągów 
na linii Pobiedziska - Gniezno 
i odwrotnie?

ź TAK: 381
ź NIE: 612

4. Jak ocenia Pani / Pan warunki, w jakich
pasażerowie podróżują do i z Poznania oraz 
do i z Gniezna?

ź bardzo dobrze: 18
ź dobrze: 106
ź  przeciętnie: 330
ź źle: 539

5. Czy ilość miejsc postojowych przy 
dworcach kolejowych na terenie Gminy 
Pobiedziska jest wystarczająca?

ź TAK: 633
ź NIE: 360
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Miejsc w pociągu do Poznania brakuje rano, nie ma go też w popołudniowym, 
powrotnym do Pobiedzisk. Nawet w weekendy jest ścisk – mówią podróżni 
dojeżdżający z Pobiedzisk do szkół i pracy w Poznaniu. Internauci, opisujący 
swoje wrażenia z podróży pociągami, są mniej powściągliwi. W ich opisach roi się 
od zwierząt. Przeważają śledzie i bydło. 

rudno zostawić mieszkańców gminy z Ttakim problemem. Zresztą na dowód, że 
jest jak mówią, przysyłają zdjęcia 

wykonane telefonami komórkowymi. Przed 
zmianą rozkładu jazdy Ireneusz Antkowiak, 
burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska 
rozmawiał o fatalnych warunkach  po-
dróżowania i braku połączenia dla pracujących 
n a  d r u g ą  z m i a n ę  z  w i c e d y re k t o re m  
D e p a r t a m e n t u  Tr a n s p o r t u  U r z ę d u  
M a r s z a ł k o w s k i e g o  W o j e w ó d z t w a  
Wielkopolskiego. 
Na stronie internetowej UMiG Pobiedziska 
pojawiła się ankieta zatytułowana Komunikacja 
kolejowa na terenie Gminy Pobiedziska.

Komunikacja kolejowa na terenie Gminy 
Pobiedziska
W  środę, w czwartek i w piątek  (23-25 
października br.) pracownicy UMiG Pobiedziska 
monitorowal i  pociągi  odjeżdżające  z  
Pobiedzisk.  W czwartek na peronie stacji 
kolejowej pojawiła się też  ekipa TVP3. 
Dziennikarze rozmawiali z podróżnymi 
i  kolejarzami. Relację można zobaczyć 
naciskając  link:
https://poznan.tvp.pl/45003298/pociagi-z-
pobiedzisk-do-poznania-oblegane-przez-
pasazerow-dla-niektorych-brakuje-miejsca
Co zobaczyliśmy w piątek, 25 października br. na 
stacji Pobiedziska? Na pociąg do Poznania, 
odjeżdżający o godz.6:39 oczekiwało około 100 

osób. Kiedy Elf2 odjeżdżał, wszystkie miejsca 
siedzące były zajęte. Część osób rozpoczęła 
podróż, stojąc. Tłoku nie było. O godz. 6:50 
nadjechał następny pociąg do Poznania. Tym 
razem był to skład starszej generacji. 
Podróżnych na peronie było około 70-ciu. Kiedy 
pociąg odjeżdżał, miejsca siedzące były zajęte w 
80 proc. Przypadek? Mamy nadzieję, że nie. I co 
więcej, że będzie już tylko lepiej.

Nowe, czyli większe
Elfy 2 mają 286 miejsc siedzących, to jest o 
ponad 80 więcej niż dotychczasowe Elfy. Jeśli 
doliczyć miejsca stojące, mogą zabrać 570 
pasażerów.
Urząd Marszałkowski w Poznaniu odebrał od 
producenta 5 takich składów. Przekazał je w 
użytkowanie spółce Koleje Wielkopolskie. 
Ponieważ maszyniści muszą zapoznać się z 
nowymi pojazdami, zanim zaczną regularne 
kursy, cztery składy jeździły już po wielkopo-
lskich torach. Piąty Elf2 prezentowany był na 
targach TRAKO.
Jak zapewnia Marek Nitkowski, członek zarządu 
spółki Koleje Wielkopolskie, do końca roku 
kolejarze będą mieli nawet 10 Elfów?. 
Najczęściej mają kursować na trasach: Konin – 
Poznań, Nowy Tomyśl - Poznań i Gniezno - 
Pobiedziska - Poznań. 

Dobra frekwencja nie wystarczy
Pod względem ilości pasażerów na liniach 
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Konsultacje 
Społeczne
w Gminie 
Pobiedziska

Zakończyły się Konsultacje Społeczne w 
sprawie potrzeb i dostępności świadczeń 
farmaceutycznych w porze nocnej, 
niedziele, święta i dni wolne od pracy na 
terenie Gminy Pobiedziska. Wyniki ankiety 
przesłano  do powiatu poznańskiego, żeby 
Rada Powiatu uwzględniła oczekiwania i 
potrzeby mieszkańców naszej Gminy, 
w y r a ż o n e  w  p r z e p r o w a d z o n y c h  
konsultacjach społecznych.

Czy dostępność świadczeń farmaceutycznych
w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne 
od pracy na terenie Gminy Pobiedziska 
jest wystarczająca?

Liczba głosów oddanych na poszczególne 
odpowiedzi kształtowała się od 16 do 116.
Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:
ź NIE - 116 głosów
Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali 
odpowiedzi:
ź TAK - 16 głosów

Czy dostępność świadczeń farmaceutycznych
w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne 
od pracy na terenie Gminy Pobiedziska 
powinny zapewniać?

Liczba głosów oddanych na poszczególne 
odpowiedzi kształtowała się od 14 do 166.
Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:
ź WSZYSTKIE APTEKI (na zasadzie 

dyżurów rotacyjnych) - 66 głosów
ź  JEDNA APTEKA - 52 głosy
Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali 
odpowiedzi:
ź KILKA - 14 głosów
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obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie trasa 
Poznań - Pobiedziska - Gniezno jest na trzecim 
miejscu. Nie znalazła się jednak w gronie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, na których w 
szczycie komunikacyjnym pociągi kursują, co 30 
minut. Kostrzyn leżący na szlaku Poznań – 
Konin już w tej grupie jest. Dlaczego?
Kolejarze chcą przewozić jeszcze więcej 
pasażerów. Domagają się budowy następnych 
parkingów przesiadkowych przy stacjach 
kolejowych. 
- W Pierzyskach, Fałkowie, czy Promnie-Stacji 
podjeżdżający pod przystanki kolejowe 
zostawiają auta przy drodze lub na rowie – 
mówi Marek Nitkowski, członek zarządu Kolei 
Wielkopolskich.
Jak wiadomo w Pobiedziskach, Pobiedziskach 
Letnisku i Biskupicach wspomniane parkingi 
przesiadkowe już są? Autobusy dowożą 
mieszkańców pod perony. 

Przeszkoda niewidoczna
Na niektórych odcinkach trasy Gniezno – 
Poznań pociągi jeżdżą z prędkością 130 km/h. 
Mogłyby poruszać się nawet o 30 km/h szybciej, 
gdyby odległości między stacjami były większe 
niż 8 km. Tak na szlaku Poznań – Pobiedziska nie 
jest. Co musi się stać, by na trasę Pobiedziska – 
Poznań wpisać kolejne pociągi?
- Trzeba zmniejszyć odstępy między pociągami. 
Nie da się tego zrobić bez modernizacji systemu 
sterowania ruchem, w obrębie stacji Pobiedziska. 
- Bez zmian mogłoby dojść do najechania 
pociągu na pociąg - wyjaśniają kolejarze. 
Czy to oznacza, że dodatkowych pociągów, na 
które mieszkańcy gminy Pobiedziska czekają od 
dawna nie będzie? 
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu, z którymi spotkał się burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak 
uspakajają. 
- Planujemy włączenie linii Poznań – Gniezno do 
sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.  
Chcielibyśmy, by stało się to na początku roku 
2020 – mówi Robert Pilarczyk, zastępca 
dyrektora Departamentu Transportu UMWW.
Nie ukrywają jednak, że mają problem, 
ponieważ niektórym samorządom brakuje 
pieniędzy na opłacenie połączeń. 

Gmina Pobiedziska w tym roku zapłaciła 
77 tys. zł, w przyszłym ma zapłacić Kolei 
Wielkopolskiej 238 tys. zł, a w roku 2020  
243 tys. zł. 

Chwilowa przegrana?
W trakcie rozmowy, jaka odbyła się przed 
zmianą rozkładu jazdy, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego rzeczowo wyjaśniali 

procedurę budowy rozkładu jazdy. 
Stwierdzili też, że nie mogą uwzględnić 
wniosku burmistrza dotyczącego odjazdu 
ostatniego pociągu z Poznania do Pobiedzisk i 
Gniezna w takiej porze, by mogli z niego 
skorzystać pracujący w Poznaniu na drugą 
zmianę. 
Tłumaczą to brakiem możliwości przejazdu 
pociągu między Poznaniem Głównym, a 
przystankiem Poznań Wschód o godzinie 23.00 
lub chwilę po niej. 
Gdyby wniosek został uwzględniony, wieczorny 
pociąg stałby na stacji Poznań Wschód 15 minut. 
Wywołałoby to falę krytyki.

W rozkładzie jazdy, jaki zacznie 
obowiązywać w połowie grudnia, 
ostatni pociąg w kierunku Gniezna 
planowany jest na godz. 22: 47 – mówią 
przedstawiciele UMWW.
Ale nie gwarantują, że będzie, bo prace nad 
rozkładem jazdy trwają. 
Wnioski dotyczące zmian w rozkładzie jazdy 
należy składać z minimum 3 miesięcznym 
wyprzedzeniem, jeżeli dotyczą zamknięcio-
wego rozkładu jazdy oraz z 9 miesięcznym 
wyprzedzeniem, gdy dotyczą rocznego 
rozkładu jazdy. A i tak ostatecznie decyduje 
spółka PKP PLK. 

Żeby ograniczyć ilość samochodów wjeżdżają-
cych do Poznania z Pobiedzisk, gmina 
przystąpiła do projektu:
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie 
g m i ny  Po b i e d z i s ka  p o p r ze z  t wo r ze n i e  
kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, 
Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z 
zakupem środków transportu publicznego”.
Jego efektem są:
ź zintegrowane węzły przesiadkowe w 

Pobiedziskach, Pobiedziskach Letnisku oraz 
w Biskupicach,

ź Trzy hybrydowe, niskoemisyjne autobusy,
ź parkingi typu „parkuj i jedź dalej” dla 310 

aut,
ź 21 miejsc postojowych dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych na wyżej wymienio-
nych parkingach,

ź 282 stanowiska postojowe w obiektach 
„Bike&Ride”, 

ź 4,5 km nowych dróg rowerowych,
ź 92 nowe lub zmodernizowane latarnie,
ź samoobsługowa stacja  ładowania  

pojazdów elektrycznych,
ź System rowerów miejskich.

Wartość projektu - 35,5 mln zł. 
Dofinansowanie z UE - 25,2 mln zł.
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Wieści z Rady

Dnia 29 października odbyła się XIV sesja 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
Podjęto uchwały w sprawach:
ź wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz określenia zwolnień z podatku od 
nieruchomości za 2020 rok,

ź określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych i zwolnień w tym 
podatku,

ź zmiany uchwały nr VII/85/19 Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska z dnia 28 marca 2019 r. w 
sprawie zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa, wyznaczenie inkasentów tych 
podatków oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso,

ź obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na 2020 rok,

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 -  2043,

ź zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu 
zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich 
programów inwestycyjnych na lata 2015-
2020,

ź ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych mających siedzibę na terenie 
Gminy Pobiedziska i prowadzonych przez 
Gminę Pobiedziska oraz określenia granic ich 
obwodów,

ź s t w i e rd ze n i a  p r ze k s z t a ł ce n i a  d o t y-
c h c z a s o w e g o  t r z y l e t n i e g o  L i c e u m  
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach

ź w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą 
Swarzędz, oraz Gminą Pobiedziska.

Interpelacje złożyli: 
ź Józef Czerniawski ws. ul. Kanałowej w 

miejscowości Główna na odcinku drogi od 
drogi powiatowej Pobiedziska – Węglewo do 
ul. Partnerskiej,

ź Łucka Robert ws. Zapewnienia opieki 
stomatologicznej  uczniom placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę z 
zakresu ochrony środowiska, inwestycji i 
bezpieczeństwa.

Wnioski złożyli:
ź Antkowiak Sylwester – ws. Poprawy 

bezpieczeństwa na drogach w gminie,
ź Kęscika Sara – o zmianę organizacji ruchu na 

ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach i ul. 
Czerniejewskiej,

ź Meller Witold – ws. Naprawy nawierzchni 
asfaltowej na ul. Śliwkowej w Biskupicach.

Zapytanie złożył:
ź Łucka Robert ws. Przygotowywanych 

projektów inwestycyjnych.

Dnia 26 września 2019 r. odbyła się XIII sesja 
R a d y  M i e j s ki e j  G m i ny  Po b i e d z i s k a .  
Przewodniczący Rady Józef Czerniawski otworzył 
obrady i przywitał przybyłych gości.
Burmistrz Ireneusz Antkowiak przedstawił 
Sprawozdanie z działalności w okresie międzyse-
syjnym. Radny Powiatu Michał Podsada po-
informował o inwestycjach realizowanych przez 
Powiat Poznański w Gminie Pobiedziska bez 
udziału środków gminnych.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Józef 
Czerniawski na sesję przybyli:
ź Jarosław Beszterda – Kierownik Działu 

Technicznego ZM „Puszcza Zielonka”,
ź T y m o t e u s z  P i e l a c h  –  D y r e k t o r a  

Departamentu Zarządzania Majątkiem Spółki 
Aquanet.

ź Prezes Zakładu Komunalnego Szymon 
Stachowiak.

Dyskutowano na temat funkcjonowania 
kanalizacji sanitarnej w ramach Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka z uwzglę-
dnieniem problemów jej funkcjonalności.
Informacja o wykonaniu budżetu 
za I półrocze 2019 r. 
Skarbnik Agata Majcherczak przedstawiła 
prezentację dotycząca wykonania budżetu za I 
półrocze 2019 r.  
Wybory Ławników 2020-2023
Przewodnicząca Zespołu Barbara Widelicka 
przedstawiła opinię o zgłoszonych kandydatach na 
ławników.
Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny, 
Radni w kolejności alfabetycznej oddawali 
głosy.Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Barbara Widelicka odczytała Protokoły Komisji 
Skrutacyjnej z głosowania nad wyborem 
ławników.

Rada Miejska Gminy 
Pobiedziska podjęła 
uchwałę w sprawie: 
wyboru ławników do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu 
Rejonowego w Gnieźnie .
Ławnikami zostali wybrani:
Do Sądu Rejonowego w Gnieźnie Iwona Łuczak.
Do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ewa Szerfenberg 
i  Franciszek Kosicki.
Rada Miejska Gminy Pobiedziska nie wybrała do 
Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w 
Poznaniu ławnika do orzekania w sprawach z 
zakresu prawa pracy – brak zgłoszeń. 
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 -  2043,

ź miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Głównej, 
Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach,

ź wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 
n iezabudowanej,  położonej  we wsi  
Stęszewko, oznaczonej numerem działki 8/96, 
obręb Stęszewko,

ź zmiany uchwały nr VIII/95/2019 Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie 
przyjęcia regulaminu w ynagradzania 
naucz yciel i ,  w ychowawców i  innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Pobiedziska,

ź przystąpienia Gminy Pobiedziska do projektu 
„Smakuj Życie” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie 
społeczne. Równowaga społeczna, Działanie 
7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,

ź pr zejęcia  od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w 
granicach administrac yjnych miasta  
Pobiedziska,

Radni złożyli interpelacje i wnioski:
ź Krz ysztof  Krauze z  zakresu ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa,
ź Robert Łucka w sprawie: zapewnienia 

uczniom opieki stomatologicznej uczniom 
placówek oświatowych prowadzonych przez 
gminę, oraz w sprawie: przygotowanych 
projektów inwestycyjnych,

ź Sylwester Antkowiak w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa na drogach.

ź Witold Meller złożył wniosek w sprawie 
naprawy nawierzchni  asfaltowej na 
ul.Śliwkowej w Biskupicach.

ź Barbara Widelicka złożyła wniosek dotyczący 
wsi Kowalskie.

ź Robert Łucka złożył zapytanie w sprawie 
przygotowanych projektów inwestycyjnych. 
Radny zapytał również o planowaną 
inwestycję na lotnisku w Ligowcu, czujniki 
zanieczyszczenia powietrza zamontowane na 
szkołach oraz zwiększenie kursów pociągów.

Radna Sara Kęsicka złożyła wnioski w sprawach:
ź zmiany organizacji ruchu przy Szkole 

Podstawowej im.Kazimierza Odnowiciela w 
Pobiedziskach oraz udostępnienie na czas 
zebrań z rodzicami parkingu znajdującego się 
przy hali sportowej rodzicom uczniów szkoły,

ź  z m i a n y  o r g a n i z a c j i  r u c h u  u l i c y  
Czerniejewskiej poprzez wyznaczenie 
przejścia dla pieszych oraz ograniczenie 
prędkości,

ź zapewnienia transportu uczniom biorącym 
udział w gminnych zawodach sportowych.



Od siedemnastu lat sołtysem, a 
właściwie sołtyską w Kociałkowej 
Górce jest Wiesława Lisiak.

- Cieszy mnie to, że mogę pomagać ludziom. 
Chociaż obserwuję, że wymagania są coraz 
większe. Sołtys organizuje imprezy, nadzoruje 
wiele prac. Zawsze musi odpowiedzieć na 
pytania, najlepiej natychmiast. Często mówię, 
że sołtys pracuje sercem – mówi Wiesława 
Lisiak. 

Tylko w tym roku wspólnie z Radą Sołecką 
organizowała Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny I 
szereg zajęć dla dzieci. Te ostatnie odbywały 
się w jednej z najładniejszych świetlic w 
gminie Pobiedziska. 
- Mamy salę, gdzie mogą odbywać się 
uroczystości, a na jej zapleczu jest w pełni 
wyposażona kuchnia - chwali się Wiesława 
Lisiak. Sala jest często wynajmowana. 
- Zaglądam do niej po zajęciach, po imprezach. 
Jeśli trzeba sprzątam, bo wiadomo, jak kto dba, 
tak ma – dodaje Wiesława Lisiak.  
Sołectwo współpracuje między innymi z 
Pobiedziskim Ośrodkiem Kultury i Kasztelanią 
Ostrowską. To wielopokoleniowa grupa 
inspirująca się przyrodą, lokalną kulturą oraz 
historyczną krainą wokół jeziora Lednica. 
Efektem współpracy są zajęcia, w trakcie 
których dzieci poznają rzadkie rośliny rosnące 
w najbliższej okolicy. Najprawdopodobniej 
wiosną w Kociałkowej Górce ustawiona 
zostanie tablica z informacją o orzesznicy. To 
rzadko występujący gryzoń. Jedną z lokalizacji 
jest sąsiedztwo ścieżki rowerowej. 

Zadaniem sołtysa oraz Rady Sołeckiej jest też 
rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego. 
Budżet sołectwa Kociałkowa Górka zatwierd-
zony został na zebraniu mieszkańców.
I tak na zajęcia sportowe dla kobiet przezna-
czono 4 tys. zł, na organizację Dnia Dziecka, 
Dnia Kobiet, Dnia Seniora zarezerwowano 7 
tys. zł. Na utrzymanie drogi prowadzącej do 
wsi Nowa Górka, w sołectwie Kociałkowa 
Górka przeznaczone zostały 3 tys. zł.
Na zagospodarowanie działki w Kapalicy, 
która ma być docelowo terenem rekreacyjnym 
dla mieszkańców ma być wydanych 9 tys.zł. 
- Chcemy, by powstała tam siłownia pod 
chmurką, plac zabaw a także nieduża 
zadaszona scena, miejsce, gdzie będzie można 
usiąść w większym gronie - opowiada 
Wiesława Lisiak. 
Kolejną ważną inwestycja dla sołectwa będzie 
modernizacja boiska. Prace pochłoną 
najpewniej 3,9 tys.zł. 

Oznakowałem ulice, organizuję pikniki, 
postawiłem wiatę, która tak naprawdę 
pełni rolę amfiteatru. To daje mi 

satysfakcję, ale łatwo nie jest - mówi Andrzej 
Gruszczyński, sołtys Jerzykowa. Obowiązki te 
pełni drugą kadencję. Twierdzi, że musi 
działać.  
Wiata, która pełni role amfiteatru oddana 
została do użytku w ostatnich dniach 
września.

- Około godz. 15: 00 skończyliśmy pracę, a dwie 
godziny później zaczynał się festyn. Drewniana 
konstrukcja wiaty osadzona na betonowych 
palach jest naprawdę solidna. Sołtys myśli 
jeszcze o wzmocnieniu drewnianego szkieletu 
dachu stalowymi linami. Mają one zapobiec 
poderwania całej konstrukcji przez silny wiatr. 
Tuż przy scenie jest dopiero co wybrukowany 
plac. Jest, więc gdzie potańczyć. Jeszcze przed 
zimą z placu sołeckiego mają zniknąć krzaki. 
- To są samosiejki, które niepotrzebnie zajmują 
miejsce - wyjaśnia sołtys. 
Kiedy Andrzej Gruszczyński wystartował w 
wyborach po raz pierwszy, kandydatów było 
trzech? Nie sądził wówczas, że będzie tak 
trudno. 
Mieszkańcy Jerzykowa przychodzą do sołtysa 
ze skargami, bo mają do niego bliżej niż do 
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. 
- Najczęściej uskarżają się na polne drogi, 
którymi od jesieni do wiosny jeździ się ciężko. 
Wiele osób krytykuje kierowców, za zbyt szybką 
jazdę i nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości 
– mówi sołtys Andrzej Gruszczyński. 
R ów n i e  p owa ż ny m  p ro b l e m e m  j e s t  

zachowanie młodzieży. Młodsze dzieci mają 
zajęcia w szkole podstawowej. 
- Działa tam zespół i są tego efekty. Miło 
popatrzeć na ich występy. Gdyby młodzież 
miała jakieś zajęcie popołudniami, może nie 
przesiadywałaby na straganach – mówi 
Andrzej Gruszczyński.
Ale sołtys sam problemów nie rozwiąże. 
Potrzebuje wsparcia mieszkańców Jerzykowa. 
Rolnicy, po tym jak sołtys się do nich zwrócił, 
zadeklarowali pomoc przy inwestycjach.Ko-
nieczna jest też współpraca rodziców tej 
młodzieży, która wysiaduje na straganach. 
- Może, gdyby w Jerzykowie były dla nich jakieś 
zajęcia nie spędzaliby czasu na straganach.  
Sołtys mówi o tym, że potrzebuje pomocy 
mieszkańców, ponieważ chce na placu 
sołeckim zbudować świetlice. Taki budynek 
przydałby się też kajakarzom – wyjaśnia. 
W planach oprócz kolejnej pielgrzymki 
samorządowców ma też zgromadzenie 
funduszy na sztandar dla Gminnego 
S t o w a r z y s z e n i a  S o ł t y s ó w.  A n d r z e j  
Gruszczyński poszukuje więc sponsorów. 

Sołtys musi mieć serce do pracy

...................................................................................................................................................................................................................................
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Wiesława Lisiak
SOŁTYS KOCIAŁKOWEJ GÓRKI

Andrzej Gruszczyński
SOŁTYS JERZYKOWA
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Z uwagi na częste przypadki spalania odpadów, przypominamy, że zgodnie z  ustawą o  odpadach spalanie może się 
odbywać wyłącznie w instalacjach do tego celu przystosowanych. Niestety, często spalanie śmieci odbywa się w domowych 
piecach, które nie są do tego przystosowane.

owstające zanieczyszczenia, w wyniku Pspalania odpadów stanowią zagrożenie 
dla środowiska naturalnego i  zdrowia 

ludzi. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia 
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych 
np. butelek, worków foliowych a  także 
opakowań po sokach, mleku, odpadów 
z gumy, lakierowanego drewna.
Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy 
ze  skutków postępowania. Spalając odpady 
uwalniamy do środowiska wiele szkodliwych 
substancji. Szczególnie niebezpieczne są 
powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych 
toksyczne związki chemiczne zwane dioksy-
nami, które szkodzą ludziom, zwierzętom 

domowym i  hodowlanym. Są wyjątkowo 
rakotwórcze. Niszczą m.in. system immun-
ologiczny, obniżają płodność, działają na 
układ nerwowy i powodują alergie. Skutki ich 
działania są odczuwalne nawet po wielu 
latach.
Najbardziej narażone na działanie zanieczys-
zczeń powietrza są dzieci, kobiety w ciąży, 
alergicy, osoby z niewydolnością układu 
sercowo-naczyniowego oraz osoby starsze. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, 
iż  zanieczyszczenia powstające w  wyniku 
spalania śmieci odprowadzane są do 
powietrza niskimi emitorami (kominami) 
uniemożliwiając ymi ich w yniesienie 

i  rozproszenie na wyższych wysokościach. 
Palenie odpadów ma także negatywny wpływ 
na stan przewodów kominowych, powodując 
odkładanie się tzw. „mokrej sadzy" w  kom-
inach, co może być powodem uszkodzenia, 
a nawet zapalenia się instalacji.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań w szkołach na terenie gminy 
Pobiedziska zainstalowano systemy pomiaru 
zanieczyszczenia powietrza. Na stronie 
internetowej: www.pobiedziska.pl w 
zakładce: sprawdź jakość powietrza w gminie 
Pobiedziska, na bieżąco można śledzić stan 
powietrza, mierzony przez czujniki zlokalizo-
wane w szkołach: Pobiedziska, Pobiedziska 

Palenie odpadów w piecach domowych
szkodzi środowisku i naszemu zdrowiu
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Sołectwo Biskupice najlepsze w Wielkopolsce
Koło Gospodyń Wiejskich z miejsowości Biskupice w gminie Pobiedziska zdobyło tytuł najlepszego w   powiecie poznańskim. 
Tytuł Sołectwa Roku w kategorii powiatu oraz w kategorii województwa przypadł sołectwu Biskupice. Wyniki plebiscytu 
Mistrzowie Agro 2019 ogłoszono w poniedziałek, 7 października br.  

W s a l i  s e s y j n e j  U r z ę d u  
Marszałkowskiego Województwa   
Wielkopolskiego uhonorowani 

zostali laureaci plebiscytu Mistrzowie Agro 
2019. Statuetki, dyplomy, a także nagrody 
rzeczowe i finansowe wręczali Krzysztof 
Grabowski oraz wicemarszałek wojewó-
dztwa wielkopolskiego, Adam Pawłowski, 
redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego.
Swoje jest piękne
– Staram się integrować mieszkańców 
sołectwa. Ten proces już się rozpoczął. To, że 
otrzymałem wyróżnienie jest zasługą 
mieszkańców i dowodem, że integracja już 
trwa. W swojej, a właściwie naszej, mieszka-
ńców działalności  chcemy prezento-
wać  miejsce, w którym żyjemy. Mamy 
fantastycznych przedsiębiorców  i piękne 
tereny rekreacyjne. Przykładem jest Dolina 
Cybiny czy lasy w rejonie Promna, gdzie pod 
koniec września można posłuchać rykowisk, a 
w marcu żurawi. Mamy też bardzo aktywne 

Koło Gospodyń Wiejskich – mówi Wojciech 
Lisowski, sołtys Biskupic.
O  zwycięstwie zadecydowali mieszkańcy 
sołectwa, którzy wysyłali największą ilość 

sms-ów. Oprócz statuetki, medalu i dyplomu 
sołectwo  otrzymało nagrodę pieniężną w 
wysokości 3 tys. zł z przeznaczeniem na 
materiały budowlane.
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Letnisko, Biskupice, Jerzykowo.
Dodatkowo przypominamy, że Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 
grudnia 2017 r. przyjął tzw. „uchwały 
a n t y s m o g o w e”.  U c h w a ł y  z a k ł a d a j ą  
wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu 
stosowania najgorszej jakości paliw stałych, 
np. bardzo drobnego miału lub węgla 
brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, 
wprowadzono ograniczenia dla kotłów oraz 
tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i 
pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 
roku muszą zapewnić możliwość wyłącznie 

automatycznego podawania paliwa, wysoką 
efektywność energetyczną oraz dotrzymanie 
norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać 
rusztu awaryjnego oraz możliwości jego 
zamontowania. 
Kotły zainstalowane przed wejściem w życie 
uchwał antysmogowych i nie spełniające ich 
wymagań, będą musiały być wymienione w 2 
etapach:
    a. do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku 
kotłów bezklasowych
    b. do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku 
kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 

lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed 
wejściem w życie uchwał, będą mogły być 
użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe 
ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, 
kozy) zainstalowane przed wejściem w życie 
uchwał antysmogowych i nie spełniające ich 
wymagań, będą musiały być wymienione do 1 
stycznia 2026 r.

Poniżej przedstawiamy metodę prawidło-
wego palenia w piecach: 

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

Fetor z kanalizacji zatruwa 
życie mieszkańców
Zamiast poprawić warunki życia mieszkańców, zatruwa je. Chodzi o kanalizację sanitarną wybudowaną kosztem kilkuset 
milionów złotych. Od miesięcy bucha z niej fetor nie do wytrzymania. Dlaczego tak się dzieje, dyskutowano w czasie 
październikowej Sesji Rady Miasta i Gminy. 

 centrum Jerzykowa jest szkoła, jest Wrestauracja. Fetor to dramat 
mieszkańców gminy, dzieci w 

szkole, restauratora i tych osób, które założyły 
gospodarstwa agroturystyczne. Ci ludzie 
zainwestowali pieniądze, a przez smród tracą 

klientów. W imieniu mieszkańców mówię: Nie 
jesteśmy przeciwko kanalizacji. Ale przyjedźcie 
do nas. Pomieszkajcie w tych warunkach. Jak 
tym smrodem oddychać – pyta radna Barbara 
Widelicka. 
Problem pojawia się nie tylko w Borowym 

Młynie czy Jerzykowie. Mają z nim do 
czynienia mieszkańcy Biskupic, a nawet części 
Pobiedzisk.  
- To nie są pojedyncze incydenty – podkreślają 
mieszkańcy. 
I ponieważ problem narasta w czasie Sesji 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o przekazywanie informacji o przypadkach występowania sytuacji wskazujących na nieprawidłowe palenie 
w  domowych instalacjach grzewczych do UMiG w  Pobiedziskach (Referat Ochrony Środowiska tel.: 61 8977 104) lub do Komisariatu Policji 
w Pobiedziskach. 

BIULETYN POBIEDZISKI listopad 2019 www.pobiedziska.pl
O

ch
ro

n
a 

Ś
ro

d
o

w
is

k
a

14



Rady Miasta i Gminy Pobiedziska dyskutowali 
o nim radni, urzędnicy oraz przedstawiciele  
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 
(ZMPZ), Aquanetu i Zakładu Komunalnego 
w Pobiedziskach.
106 kilometrów kanalizacji sanitarnej 
wybudował ZMPZ.  Zadanie to powierzyła 
Związkowi Gmina Pobiedziska.  Aquanet oraz 
Zakład Komunalny w Pobiedziskach zajmują 
się obsługą kanalizacji. 
Inwestycja w 75 procentach sfinansowana 
została z pieniędzy Unii Europejskiej. 
Pozostałą część spłaca gmina, między innymi z 
pieniędzy pochodzących z opłat za użytkowa-
nie kanalizacji. 

Zawodzi instalacja czy człowiek?
Jak wyjaśniał Jarosław Beszterda, kierownik 
działu technicznego ZMPZ kanalizacja w 
obrębie gminy to kolektory grawitacyjne, 
tłoczne i przepompownie. Co dzieje się ze 
ściekiem, który trafi do przepompowni?
Jeśli zalega tam powyżej 3 godzin, zaczyna 
zagniwać. Z braku tlenu wytwarza się 
siarkowodór. I to ten gaz jest zmorą 
mieszkańców.
O takim zagrożeniu wiedzieli projektanci 
kanalizacji. Teraz żeby zminimalizować, 
opóźnić efekt zagniwania, serwisujący 
kolektory natleniają ścieki. 
Jak twierdzą pracownicy spółki Aquanet były 
tygodnie, kiedy zabrakło preparatów do 
natleniania oraz filtrów wspomagających 
działanie instalacji. Brak był efektem zbyt 
późno przeprowadzonego przetargu na zakup 
wspomnianych specyfików.

Ryba psuje się …od Pobiedzisk
O dziwo jednak, kierownik Jarosław Beszterda 
twierdzi, że to nie jest istota problemu. 
- Filtry leczą wyłącznie objawy tej choroby – 
utrzymuje kierownik. Prawdziwą przyczyną są 
ścieki z Pobiedzisk, spływające do zlewni, 
zagniłe ścieki.
Jak to? Ścieki płynące kanalizacją grawita-
cyjną, czyli prosto od mieszkańców są zagniłe?
Z danych, jakimi dysponuje Puszcza Zielonka 
wynika, że w Borowym Młynie stężenie 
zagniłych ścieków wynosi 85 proc. tego, co jest 
na wyjściu z Pobiedzisk. W Jerzykowie 
stężenie jest mniejsze i wynosi 65 proc.

Winne Pobiedziska?
Zgromadzeni na sesji usłyszeli między innymi, 
że zaniedbania w starym układzie kanalizacji 
miejskiej mogą skutkować złymi ściekami, 

płynącymi do nowej instalacji. 
- To nie jest tak, że z gminy płyną dobre ścieki, 
tylko nieudolność Puszczy Zielonki powoduje 
fetor – mówił przedstawiciel ZMPZ. Drugim 
rejonem, z którego do instalacji dociera ściek 
trudny do neutralizacji, choć nie tak jak 
pobiedziski, jest Stęszewko. 
- Problem jest poważny. Wymaga nakładów 
finansowych. Musimy eksperymentować, bo 
tak długich instalacji sanitarnych i o takich 
przekrojach w Polsce nie ma – twierdził 
kierownik Beszterda. 
W domyśle nie ma się od kogo uczyć.
Instalacja napowietrzająca ma być urucho-
miona pod koniec roku, a najdalej w marcu 
przyszłego roku. W trakcie dyskusji okazało się 
też, że kanalizacja jest „przewymiarowana”, 
jak na ilość ścieków, jaka obecnie nią płynie.  
Czy to błąd projektantów?
- Dotąd sądziłem, że fetor jest efektem zbyt 
małej ilości ścieków. Dzisiaj słyszę, że 
problemem są ścieki z Pobiedzisk.  Miasto to 
blisko 10 tysięcy ludzi. 80 proc. domostw 
podłączono do kanalizacji. Skąd, więc pochodzą 
zagniłe ścieki – pyta Ireneusz Antkowiak, 
burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.
- Muszę reagować na zarzuty i przypomnieć, że 
projektanci pierwotnie zakładali, że wystarczy 
60 osób na kilometr kanalizacji. Skorygowali te 
dane. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 
dostosował się do ich wskazań. Obecnie na 
kilometr kolektora przypada 120 osób – dodaje 
burmistrz.
Czy projektanci ponoszą odpowiedzialność za 
swoją pracę, czy są ubezpieczeni?  
- To nie samorządowcy wytyczali kolektory i nie 
samorządowcy określali parametry instalacji. 
Projekt dla Gminy Pobiedziska kosztował około 
7 mln zł - przypomina burmistrz.

Będzie zadyma?
Radny powiatowy Michał Podsada, wcześniej 
burmistrz Pobiedzisk stwierdził, że proble-
mem wcale nie musi być „przewymiarowanie” 
kanalizacji. 
- Takiej inwestycji nie robi się pod bieżące 
potrzeby. Kanalizację buduje się raz na sto lat. 
Gdybyśmy nie wykorzystali szansy, jaka się 
nadarzyła, nie sięgnęli po pieniądze na tą 
inwestycję, rzeką Główną ryby pływałyby 
dzisiaj do góry brzuchami – tłumaczył były 
burmistrz. 
Zastanawiano się, gdzie jest istota problemu i 
jak go rozwiązać. 
Padły głosy o potrzebie ustalenia, czy do 
kanalizacji miejskiej nie są zlewane ścieki z 

wozów asenizacyjnych. 
Faktem jest też, że Związek Międzygminny 
przyłapał „na gorącym uczynku” właściciela 
wozu asenizacyjnego, który zlewał niele-
galnie ścieki bezpośrednio do kanalizacji. 
Powinien je dowieźć do zlewni. 
Kolejnym źródłem zagrożenia mogą być 
zagniłe ścieki ze zbiorników bezodpływo-
wych, czyli szamb. Być może nieczystości z 
nich odprowadzane są od czasu do czasu do 
miejskiej kanalizacji. Jeśli tak jest, można to 
wykryć. Wystarczy uruchomić zadymiarki.
Radni mają nadzieję, że zachęcą osoby mające 
na posesji przyłącze kanalizacyjne do 
korzystania z niego. 
Związek Puszcza Zielonka wie, ile domostw 
jest aktualnie podłączonych do kanalizacji, a 
także ile zawarto umów na budowę przyłączy. 
Nie ma jednak możliwości prawnych, by 
przymusić mieszkańców do podłączania 
swoich nieruchomości  do  kolektora  
sanitarnego. 
Zwiększenie ilości „świeżych ścieków” może 
być jednym z elementów uzdrowienia 
sytuacji. Deklarowana na etapie projektowa-
nia kanalizacji ilość ścieków z Pobiedzisk miała 
stanowić 50 proc. nieczystości odprowa-
dzanych przez wszystkich mieszkańców 
gminy.   
Postępy w usuwaniu „śmierdzącego” tematu 
będziemy obserwować i dzielić się informa-
cjami na łamach naszego Biuletynu.

Ściek uważa się za zagniły, 
jeśli w litrze ścieku 
jest poniżej 1 miligrama tlenu. 
W przypadku Pobiedzisk tlenu 
jest 0,45 miligrama.
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O dwa tygodnie, do 15 listopada 
2019 r. został przedłużony termin 
składania wniosków o pomoc  

przez tych rolników, którzy w bieżącym 
roku ponieśli straty w uprawach w 
wyniku suszy.
Informujemy, że wnioski o udzielenie 
pomocy można pobrać ze strony 
internetowej ARiMR, Urzędu MiG 
Pobiedziska lub bezpośrednio w Urzędzie 
p. 318. Wypełnione wnioski wraz z 
wymaganymi załącznikami należy 
złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w 
Poznaniu, ul. Strzeszyńska 29.

urmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Binformuje Państwa o zamiarze złożenia 
wniosku do Narodowego Funduszu 

Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie o dofinansowanie zadania w 
ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i 
innych odpadów pochodzących  z działalności 
rolniczej”. Niezbędnym do realizacji tego 
programu jest wykonanie inwentaryzacji 
dotyczącej poosiadanych przez mieszkańców 
Gminy Pobiedziska odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych,  siatki 
i sznurka do owijania balotów,  opakowań po 
nawozach i  Big Bagów.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są 
kwalifikowane koszty zbierania odpadów od 
rolników.
Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani 
będą dostarczyć wyżej wymienione odpady 

pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca 
wskazanego przez gminę.
Wobec powyższego zainteresowani rolnicy, 
mieszkańcy gminy Pobiedziska prowadzący 
działalność rolniczą, zamierzający skorzystać z 
pomocy powinni złożyć stosowny wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska, 
w terminie do dnia 6 listopada 2019 r.
Wzór wniosku można pobrać w UMiG 
Pobiedziska – Biuro Obsługi Interesanta, 
u Sołtysa lub ze strony internetowej Urzędu. 
Szczegółowe informacje – UMiG Pobiedziska, 
pokój nr 318 w godzinach pracy Urzędu oraz 
pod numerem telefonu: 
61 8977 177,  618977 108.
 

Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów 
pochodzących z działalności 
rolniczej

Pomoc 
suszowa
termin składania 
wniosków przedłużony
do 15 listopada 2019 r.

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

Państwo Krystyna i Czesław Gryczyńscy oraz Państwo Bożena 
i Paweł Łyś od lat żyjący w gminie Pobiedziska uhonorowani 
zostali przez Prezydenta RP „Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.

Złote Gody, 
czyli recepta 
na szczęśliwe życie

Małżonkom, którzy przeżyli ze sobą 
pół wieku, to szczególne wyróż-
nienie wręczali i życzenia składali 

Ireneusz Antkowiak, burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska, Józef Czerniawski, przewodnic-
zący Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Ewa 
Bulerska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i 
Helena Jankowska, pełnomocnik do spraw 
rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Pobiedziskach.
Jubilaci z Latalic, czyli Państwo Krystyna i 
Czesław Gryczyńscy zapytani o receptę na 
długie, wspólne życie odpowiadają:

„Razem pracujemy, razem świętujemy. 
Jesteśmy zgodną, zawsze uśmiechniętą 
rodziną”. Pan Czesław Gryczyński dodaje 
jeszcze: „Jeden drugiemu powinien ustąpić. 
Wtedy łatwiej o zgodę”. 
Najprzyjemniejsze chwile dla małżonków z 
Latalic to niedzielne popołudnia, kiedy 
spotyka się cała rodzina.
- Przyjeżdżają wnuki i prawnuki – mówi Pani 
Krystyna Gryczyńska i zdradza rodzinną 
tajemnicę.
– Wigilię dzieci i wnuki najchętniej spędzają u 
nas. Mąż jest wtedy Gwiazdorem. Rozdaje 

prezenty. Każe każdemu obdarowanemu 
podejść do pozostałych członków rodziny, by 
przeprosili się za te trudne chwile, które przecież 
w ciągu roku zdarzają się. 
Pięćdziesiąt lat przeżyli ze sobą również 
Państwo Bożena i Paweł Łyś z Pobiedzisk. Oni 
także uhonorowani zostali przez Prezydenta 
RP „Medalem za długowieczne pożycie 
małżeńskie”. 
Pan Paweł Łyś słynął przez lata, jako hodowca 
królików rasy belgijskiej. Jak mówi, nigdy nie 
myślał o tym, by hodować króliki na mięso? Po 
młode z jego hodowli przyjeżdżali inni 
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pasjonaci tych zwierząt z różnych stron kraju.
Pani Bożena Łyś chwile wolne spędzała 
chętnie w ogrodzie, wśród kwiatów. 

Poproszona o radę dla młodszych małżeństw 
mówiła: „Rozmawiajcie ze sobą. Trzeba 
rozmawiać. Nie można się poddawać”. 

Pary obchodzące Złote Gody są najlepszym 
przykładem na to, że małżeństwo może być 
zgodne, szczęśliwe i trwałe. 

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

Podczas XI Ogólnopolskiego 
Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego 
Pobiedziska 2019, którego motywem 
przewodnim była Ochrona Powietrza, 
dzieci i młodzież oraz dorośli mogli 
w niekonwencjonalny i atrakcyjny 
sposób poszerzyć swoją wiedzę 
ekologiczną.  Częścią Pikniku był rajd 
terenowy dla młodzieży, występy 
dzieci przedszkolnych i młodzieży 
ze Studia Piosenki, akcja wymiany 
makulatury na drzewko, pokazy 
strażackie i medyczne, zabawy oraz 
zajęcia plastyczne dla najmłodszych.  

Jestem Eko - kocham naturę

By ł o  m . i n .  m a l o w a n i e  t w a r z y,  
dmuchane zamki, trampolina, zajęcia 
plastyczne i ruchowe, stanowisko foto 

– rekwizyty do śmiesznych zdjęć, modelowa-
n i e  b a l o n ó w  i  b ro k at o we  t at u a ż e.  
Współorganizatorzy i partnerzy imprezy 
przygotowali stoiska, na których można było  
dowiedzieć się m.in. jak chronić zieleń, 
wymienić ogrzewanie na ekologiczne oraz 
prawidłowo sortować odpady i dlaczego 
nasze działania są tak cenne dla otoczenia. 
Wspólnie układając napis do fotografii JESTEM 
EKO udowodniliśmy, że kochamy naturę.    
Przedstawienia o tematyce ekologicznej i nie 
tylko, w barwnych strojach przygotowały 
dzieci z Przedszkola „Wesołe Skrzaty”,  
Przedszkola „Niezapominajka”  
w Pomarzanowicach oraz Przedszkola 
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Montessori w Pobiedziskach.  
Trasa rajdu przebiegała przez malownicze 
tereny Parku Krajobrazowego „Promno”. Na 
trasie rajdu terenowego oraz na terenie 
imprezy na uczestników czekały stanowiska z 
punktowanymi zadaniami, opracowanymi 
przez partnerów pikniku.   W klasyfikacji 
końcowej szkół  najlepsza okazała się 
reprezentacja szkoły ze Stęszewa, tuż za nią 
znalazła się Szkoła Podstawowa z Wronczyna, 
a trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu 
Szkół Pobiedziska Letnisko. Wszystkie 

wyróżnione drużyny otrzymały cenne 
nagrody – teleskopy wraz z mapami nieba, 
natomiast przedszkola za zorganizowanie 
atrakcyjnych stoisk otrzymały łamigłówki 
ekologiczne. Dodatkowo szkoły i przedszkola 
otrzymały drzewka (gat. grab) do posadzenia. 
Była to inauguracja akcji „I Ty możesz zostać 
Ogrodnikiem Gminy Pobiedziska”, w ramach 
której każdy mieszkaniec gminy pod okiem 
specjalistów od zieleni będzie mógł posadzić 
własne drzewo.  
Sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym, 

w szczególności pracownikom Zakładu  
Komunalnego   w Pobiedziskach Sp. z o.o., 
pracownikom Szkoły Podstawowej w 
Pobiedziskach oraz wszystkim wolonta-
riuszom dziękujemy. Serdeczne podzięko-
wania kierujemy do Mieszkańców, a w 
szczególności do dzieci i ich rodziców za 
obecność i uczestnictwo w pikniku.
Wątpiących zapewniamy, że podczas Pikniku 
były używane tylko i wyłącznie naczynia oraz 
sztućce biodegradowalne. 

...................................................................................................................................................................................................................................
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Kilkadziesiąt serc z Pobiedzisk 
uszytych w czasie II akcji projektu 
„Serce dla serca”, powędrowało 
do kobiet zmagających 
się z nowotworem piersi. 
Było bardzo pracowicie i radośnie.  

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna 
Kobiet Aktywnych ISKA dziękuje 
uczestnikom warsztatów za kolejne 

piękne, kolorowe i potrzebne poduszki 
r e h a b i l i t a c y j n e  d l a  p a c j e n t ó w  p o  

mastektomii.  
Projekt "Serce od serca" działa w całej Polsce 
od jesieni ubiegłego roku. Poduszki 

przekazujemy na odział onkologiczny 
w Poznaniu.
 

Serce dla 
serca

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

11 października br.  po raz pierwszy odbyła się Powiatowa Olimpiada Seniorów. Hala Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji  zgromadziła reprezentacje z ośmiu gmin i choć formuła w założeniu miała sprzyjać głównie zabawie i integracji, 
nie obyło się bez sportowych emocji.   

Pobiedziszczanie na I Powiatowej 
Olimpiadzie Seniorów w Luboniu

Imprezę otworzył przemarsz reprezentacji z 
flagą olimpijską. Mistrz olimpijski w rzucie 
młotem Szymon Ziółkowski, na wstępie 

pogratulował organizatorom pomysłu, a 
uczestnikom życzył sportowych emocji. 
Pobiedziska reprezentacja: Pobiedziskiej Rady 
Seniorów, oraz Klubów Seniora działających w 
naszej Gminie przy Pobiedziskim Ośrodku 
Kultury oraz przy Filiach Biblioteki w 
Pobiedziskach, zgromadziła 12 repreze-
ntantów, którzy godnie zaprezentowali 
starsze pokolenie wciąż młodych duchem i 
formą pobiedziskich seniorów. Szczególne 
gratulacje należą się panu Zenonowi 
Brońskiemu, który w dwóch kategoriach 
senioralnych zmagań stanął na podium. 
Wyjazd reprezentacji seniorów Pobiedzisk na 

Olimpiadę, dzięki wsparciu gminnemu 
skoordynowała, pisząca powyższą relacje: 

Małgorzata Halber – radna Rady Powiatu 
Poznańskiego.  
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 poniedziałek 30 września br. Wbraliśmy udział w wernisażu i 
p o d s u m o w a n i u  k o n k u r s u  

fotograficznego „Moja Wielkapolska’’ 
organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną i Centrum Animacji w Poznaniu. 
Cieszymy się bardzo, że nasze zdjęcia zostały 
nagrodzenie  i  w yróżnione.  Wsz ysc y  
uczestnicy byli bardzo szczęśliwi, najbardziej 
cieszyłam się chyba ja, bo otrzymałam jedną z 

głównych nagród, a moi koledzy Filip 
Łagodziński i Adam Kaźmierczak zostali 
wyróżnieni.   Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo 
na konkurs wpłynęło 350 prac, były 4 nagrody 
główne i 14 wyróżnień. Zdjęcie Adama 
promuje tegoroczną edycję, jest na okładce 
katalogu i na zakładce oraz na zaproszeniu i to 
też jest super.  Dla mnie najtrudniejsze było 
znalezienie pomysłu, a robienie zdjęć okazało 
się przyjemne. Przygotowanie do tego było 

bardzo długie, bo dużo rzeczy trzeba było 
zgrać. Dla mnie jest to pierwsza nagroda od 
kiedy jestem w WTZ. Z tego powodu są też 
bardzo dumni moi rodzice. Chciałabym brać 
udział w takich konkursach, bo jest to coś 
innego i bardzo to przeżywam. 

                                         Amanda Krzyszczak 
Uczestnik Wtz Pobiedziska

Po wakacjach wróciliśmy do stałej 
pracy pełni sił do działania. Ciągle 
wracają wspomnienia letnich 
półkolonii w Stajni Quatro. To dzięki 
Państwa zaangażowaniu i ofiarności 
w czasie Pikniku Majowego  mogliśmy 
odbyć te dwutygodniowe zajęcia 
dla grupy 60 podopiecznych.  

Jesień rozpoczynamy ciekawie i pracowicie 
projektem dla seniorów Klub Dobrego 
Samopoczucia - cyklu warsztatów 

rehabilitacyjnych i psychologicznych i z 
d i e te t y k i e m  d l a  s e n i o rów  z  g m i ny  

Pobiedziska. Projekt rozpoczęliśmy w dniu 5 
w r z e ś n i a  b r.  k o n c e r t e m  S y l w e s t r a  
Domańskiego w Pobiedziskim Ośrodku 
Kultury. Artysta przeniósł publikę w magiczną 
podróż po klasyce polskiej muzyki rozry-
wkowej.
Niezmiennie dzięki dofinansowaniu ze 
środków Gminy Pobiedziska oraz środków 
zewnętrznych pozyskiwanych projektowo 
przez Stowarzyszenie, oferujemy mieszka-
ńcom z niepełnosprawnością oraz małym 
dzieciom wymagającym wsparcia rozwoju, 
rehabilitację ruchową, masaże, logopedię, 
terapię integracji sensorycznej, terapię 

behawioralną, rehabilitację na basenie, 
integracyjne zajęcia dramy, arteterapii i 
rękodzieła. 
W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia 
działalności.  Już 22 listopada br. w 
Pobiedziskim Ośrodku Kultury spotkamy się 
na pięknej uroczystości ku uczczeniu 
jubileuszu.
Zapraszamy do udziału w zajęciach 
rehabilitacyjnych małe dzieci, jesteśmy dla 
Was. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w poniedziałek, wtorek w godzinach 9-14 
oraz w środę w godzinach 15-19 w siedzibie 
Stowarzyszenia ul. Mieszka I 5.

Wieści ze
Stowarzyszenia
DLA CIEBIE

Moja Wielkopolska
...................................................................................................................................................................................................................................

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

„Noc Bibliotek” powoli staje się tradycją naszej szkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w 
Pobiedziskach, w tym roku już po raz trzeci przystąpiliśmy do tej ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki.

Noc Bibliotek 2019 

e wcześniejszych edycjach nasi Wuczniowie przeprowadzali wywiad 
z mieszkańcami Pobiedzisk na 

temat zalet podróżowania. Następnie w grze 
terenowej poznawali bohaterów swojej Małej 
i Dużej Ojczyzny.
Zgodnie z tegorocznym hasłem „Znajdźmy 
wspólny język” uczestnicy naszej akcji 
zamienili się na tą jedną noc w naukowców 
zgłębiających tajniki języka jako narzędzia 
porozumienia między ludźmi. Zaczęli od 
miłego spotkania przy kawie, herbacie i 
ciastkach, na które zaproszone zostały  nasze 

Szkoła Podstawowa 
im.K. Odnowiciela w Pobiedziskach
Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 23
       61 8177 142
www.pobiedziska.szkola.plPOBIEDZISKA
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babcie i mama, dawne uczennice naszej 
szkoły. Panie dzielnie próbowały opowiedzieć 
o klasach prawie 40 osobowych, w których 
panowała kompletna cisza, o piecach 
kaflowych i stalówkach, o biologii i geografii 
już w 3 klasie, o tarczach obowiązkowo 
przyszytych do rękawa…. . Jedno jest pewne 
nasi goście i nasi uczniowie na pewno znaleźli 

wspólny  język, który połączył pokolenia. 
W drugim zadaniu uczestnicy musieli 
zaprezentować idola nastolatków, jego cechy 
zewnętrzne i walory charakteru, a wszystko 
językiem potocznej gwary uczniowskiej. 
Wyszło rewelacyjnie! Ostatnie zadanie było 
prawdziwym hitem! To była praca z tekstem, 
ale takim z 1890  roku. Nie było łatwo, ale za to  

bardzo wesoło! 
W czytelni spało się dobrze, choć krótko, ale  
śniadanie w miłym towarzystwie smakowało 
wyśmienicie. Tak minęło tegoroczna „Noc 
Bibliotek” pozostaje tylko czekanie na 
następną…

Ewa Dopierała   

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 
co to będzie, co to będzie?” - słowa 
poematu „Dziady”, jak nazwał swój 
utwór Adam Mickiewicz, zabrzmiały  
w czwartek 31.10. br., 
w auli Szkoły Podstawowej 
w Pobiedziskach. Na scenie pojawili 
się nie tylko uczniowie… 

- Od dwunastu lat, w przededniu Wszystkich 
Świętych w naszej szkole czytamy „Dziady”.  
Zwyczaj ten zainicjowała nauczycielka języka 
polskiego Renata Jończyk – mówi Ewa 
Dopierała, pracująca w szkolnej bibliotece, a 
jednocześnie współorganizatorka tegor-
ocznego czytania „Dziadów”.
Organizatorzy chcą, by poranna refleksja nad 
życiem wynikająca z lektury „Dziadów” była 
alternatywą dla narzucającej się zewsząd 
pop-kultury, dla zjawiska, jakim jest 
Halloween. 
Na długo przed pierwszym dzwonkiem w auli, 
pod sceną pojawił się stolik ze świecznikiem. 
Na nim sztandarowe lektury szkolne. Na 
scenie zaś oprócz dwóch chórów utworzonych 

przez uczennice: Martynę Przybylską, 
Dominikę Sujkę, Olgę Pawlak, Nikolę 
Krzyżaniak, Julię Mizgajską, Julię Czubaszek, 
Zuzannę Dudek, Maję Pikos, a także Olgę 
Pyrzanowską, Nicole Nowak i Alicję Michalską 
zobaczyć można było Franciszka Halta 
czytającego rolę Kruka i  Stanisława 
Wlaszczyka w roli Starca. Aniołka zaprezento-
wała Jadwiga Żymełka, a Dziewczynę zagrała 
– Zuzanna Szulc.
Na scenie nie zabrakło osób dorosłych. Była 
Nino Agniaszwili – Biedna, mama dwóch 

uczniów, był Ireneusz Antkowiak, Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska oraz Leszek 
Pawlikowski, wice dyrektor szkoły. 
Dla części uczennic było to już kolejne 
spotkanie z „Dziadami”. Pewnie dlatego 
przygotowania do dzisiejszego mini-
widowiska trwały krótko. Poprzedzone 
zostało ono raptem trzema próbami. Tremę 
przed występem miały – jak mówiły, ale 
znakomicie nad nią zapanowały.  Być może 
stało się tak, ponieważ regularnie czytają 
różne teksty młodszym uczniom. 

Dziady 
...................................................................................................................................................................................................................................

Ostatni  tydzień września w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi obfitował w ciekawe wydarzenia. Na trzecim już 
międzynarodowym spotkaniu gościliśmy grupę nauczycieli i uczniów z Hiszpanii i z Niemiec – krajów partnerskich projektu 
Erasmus Plus „Reading – a Window to the World of Migrants and a Door to New Experiences”.

potkanie było pracowite, ale i owocne. SZarówno uczniowie jak i nauczyciele 
brali udział w warsztatach oraz 

debatach. Podczas warsztatów „ I am a 
migrant” uczniowie uczyli się jak poznać  i 
zaakceptować obcokrajowca w szkole. 
Wszyscy uczestnicy z pasją i zaangażowaniem 
korzystali z zorganizowanych w szkole 
warsztatów informatycznych, podczas 
których poznali tajniki programowania z 

programem Scratch. Nauczyciele -partnerzy 
Erasmusa zapoznali się z polskim systemem 
edukacyjnym, a uczniowie zasiedli w 
szkolnych ławkach ze swoimi polskimi 
kolegami. Europejscy goście stali się przez 
tydzień częścią naszej szkoły. Uczyliśmy się 
wzajemnie  języka, obyczajów i kultury 
swoich krajów.  Wszystkie działania służyły 
przybliżeniu niełatwego tematu projektu, 
poznaniu różnic i podobieństw sytuacji  

migrantów w europejskich szkołach.   
Staraliśmy się wypełnić naszym gościom czas 
w wartościowy, ale i miły sposób. Pokazaliśmy 
im wiele ciekawych miejsc w naszych 
okolicach. Odwiedziliśmy poznański Stary 
Rynek, koziołki, w Muzeum Rogala nasi goście 
poznali tajniki wypieków, byliśmy gośćmi 
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, a w 
muzeum w Biskupinie poznawaliśmy 
najstarszą historię ziem polskich. Po tygodniu 

Międzynarodowe spotkanie 
w Jerzykowie 

...................................................................................................................................................................................................................................
Szkoła Podstawowa 
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
62-007 Jerzykowo, ul.Spokojna 3
61 815 24 09       815 24 10 w.29
www.zsjerzykowo.edupage.orgJERZYKOWO
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pełnym wrażeń i nowych doświadczeń, 
musieliśmy pożegnać naszych przyjaciół. Przy 
pożegnaniu były łzy i uściski, pozostaną nowe 
przyjaźnie i miłe wspomnienia. Nasi goście 
obiecali, że znając już polską gościnność i 
walory naszego regionu, chętnie wrócą do 
Polski jeszcze raz. Następne spotkanie 
partnerów projektu czeka nas już w marcu. 
Tym razem gospodarzem będzie szkoła w 
Andaluzji.                                                                                                                 

Hanna Nawrocka
Koordynator projektu

PRZEDSZKOLE

W nowym roku szkolnym nasze przedszkole rozpoczęło cykl „Spotkania ze zwierzętami”.  We wrześniu Pan Michał ze 
Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji ekologii i ratowania zwierząt rzeźnych BENEK, odwiedził nasze przedszkole ze 
skunksem. Dzieciom bardzo spodobało się to spotkanie i nieskrywaną radością oczekują kolejnej wizyty, tym razem 
kucyka.

Spotkania ze zwierzętami 

ow y c ykl to „Kalendarz Świąt NNietypowych”. 16 września br.  
obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Kropki, który celebrowany jest na 
świecie od 2008 roku.  Ten dzień stwarza 
okazję do budowania pewności siebie, 
odkr y wania  ta lentów i  pobudzania  
wyobraźni dzieci. Nasi milusińscy zaszaleli z 
kropką plastycznie, ruchowo oraz poznawczo, 
na podstawie historii małej dziewczynki 
Vashti. Uczyły się dodawać innym i sobie 
wiary we własne możliwości. 

 Przedszkole Publiczne „Pod Świerkiem”
ul.Polna 10, 62-007 Biskupice
        61 815 51 35
www.podswierkiem.pl

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

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

Charytatywny 
bieg dla 
Neuronków 
Fundacja NeuroNietypowi Ewy 
Ciupek już po raz trzeci zorganizo-
wała bieg charytatywny dla dzieci 
autystycznych. Ponad 100 dorosłych 
zawodników przebiegło 5 km trasę, 
a 120 dzieci zmierzyło 
się na dystansach 100 m, 
400 m i 700 m. 

 dniu samego  biegu  na rzecz Wpodopiecznych fundacji zebrano 
3900 zł.  Koszulka z autografem 

Darko Jevtica z Lecha Poznań, której licytację 

poprowadził Burmistrz Ireneusz Antkowiak 
poszła za 400 zł. Wylicytował ją Pan Stefan dla 
swojego wnuczka Stefanka. Brawo dla nich i 
dla wszystkich wspierających. 

Za dobre słowo o inicjatywie dla naszych 
dzieci, serdecznie dziękujemy .  Neuronki mają 
wsparcie !!
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Zmiany 
w UKS Zalew 
Jerzykowo

UKS Zalew jest stowarzyszeniem 
skupiającym dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym. Członkostwo 
w klubie jest dobrą alternatywą 
na spędzenie czasu wolnego 
po szkole czy podczas wakacji.  
Promujemy zdrowie i sport i to w pięknych 
warunkach na Jeziorze Kowalskim blisko 
Puszczy Zielonki.   Informujemy, że w klubie 

nastąpiły zmiany personalne stanowisko 
Trenera objął Tomasz Preiss Prezes/Trener, 
Michał Zaparty vice Prezes, Izabela 
Lieber t-Jędroszkowiak - Sekretarz, 
Sebastian Stachowiak Skarbnik.
W ubiegłym sezonie dużo się działo. UKS 

ZALEW Jerzykowo godnie reprezentował 
naszą gminę podczas zawodów regionalnych, 
międzywojewódzkich, ogólnopolskich i 
międzynarodowych .   
Adres Klubu: 
ul. Okrężna 68, 62-007 Jerzykowo 

Sukcesy pobiedziskich łuczników
Największym sukcesem łuczników sekcji OSiR, która rozpoczęła działalność w lutym br. jest zdobycie Pucharu Wielkopolski w kategorii 
barebow przez Magdalenę Laskowską. W zawodach, który składał się cyklu 5 turniejów,  brało udział ponad 100 zawodników  
z 7 klubów łuczniczych  z Wielkopolski i województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

órka Pani Magdaleny -  Maja Laskowska Cw y walcz yła brązow y medal.  To 
wspaniała kontynuacja łuczniczych 

tradycji, gdyż babcia Mai to również 
łuczniczka z licznymi sukcesami na arenie 
sportowej. Pochwalić   możemy się   również 
uplasowaniem  naszych młodziczek w 
kategorii łuków olimpijskich   Niny Kowalczyk 
V miejsce w klasyfikacji generalnej i Weroniki 

Wożniak VIII miejsce również w klasyfikacji 
generalnej. Wśród mężczyzn w kategorii 
barebow w klasyfikacji generalnej VIII miejsce 
zajął Grzegorz Woźniak, a XII Tadeusz Hyży.
 Zawody  o Puchar Leśnika
Możemy również pochwalić się sukcesami   
łuczników z Gminy Pobiedziska.  W kategorii 
barebow Puchar Leśnika wywalczyła Nina 
Kowalczyk, drugie miejsce zajęła Weronika 

Woźniak, a trzecie od niedawna trenująca w 
naszej sekcji Monika Stolińska. 
W kategorii ŁO wśród młodzików trzecie 
miejsce wywalczył Jakub Kaczmarek. 
Na podium w kategorii ŁO stanęli też nasi 
najmłodsi łucznicy. Wśród chłopców drugie 
miejsce zajął Jan Michalak, trzecie Jakub Łyś, 
a tuż za podium na miejscu czwartym 
uplasował się Wacław Dziwiec.
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odczas Mistrzostw Strefy Polski PZachodniej, Kacper ukończył wyścig w 
Obornikach na 3 miejscu, a  w 

Nowogardzie stanął na najwyższy podium. 
W  październiku  podczas ostatnich zawodów  
strefowych w Chojnie kolejny raz zajął 
pierwsze miejscu. W kwalifikacji całego 
sezonu 2019 Kacper zdobył Mistrza Strefy 
Polski Zachodniej MX 85, Mistrza Okręgu 

Poznańskiego MX 85 (tak jak w ubiegłym 
r o k u )  o r a z  I I - v i c e  M i s t r z a  O k r ę g u  
Poznańskiego MX-junior. Co prawda skończyły 
się zawody motocrossowe w naszej strefie 
zachodniej, lecz to nie koniec ciężkiej pracy. 
Zawodnik w okresie jesienno - zimowym 
będzie przygotowywał się do sezonu 2020. 
Wyniki  można śledzić na stronie 
motoresults.pl

 

Kacper Stokowski 
kolejny raz na podium

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

Huraganiści rozstrzygnęli na swoją korzyść piąty kolejny mecz w rozgrywkach TOTOLOTEK Pucharu Polski strefy 
poznańskiej zagrają w finale tych rozgrywek. Więcej ciekawych informacji na stronie na profilu klubu 
www.facebook.com/huragan1937/

Huragan finalistą Okręgowego 
Pucharu Polski



W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach odbył się III Turniej  Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Komisariatu Policji w 
Pobiedziskach. Do rywalizacji przystąpiło  osiem zespołów z:  Czarnkowa, Swarzędza, Wrześni, Środy Wlkp., Gębarzewa i dwie drużyny 
z Gniezna. Nie mogło zabraknąć  pobiedziskich policjantów, którzy dostarczyli kibicom wielu siatkarskich emocji. 

Siatkarskie emocje w walce 
o Puchar Komendanta

statecznie z w yciężyła dyżurna Oreprezentująca Komisariat Policji w 
Pobiedziskach. Drugie miejsce zajęła 

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, 
a na trzecim uplasowała się Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Gnieźnie. Najlepszą zawodniczką turnieju 
okazała się Sylwia Gaworska – reprezentująca 
KPP Gniezno, natomiast zawodnikiem Adam 
Jedrzyński z KPP Czarnków. Do wręczenia 
pucharów oraz upominków Komendant 
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w u d z i e s t u  m i e s z k a ń ców  g m i ny  DPobiedziska ukończyło tegoroczny, 20. 
Poznań Maraton. Jeden z nich startował 

we wszystkich edycjach tego biegu. Edward 
Gołębiewski, bo o nim to mowa, pierwszy swój 
medal wybiegał 50 lat temu. 
- Czuję się świetnie. Nie mam problemów z 
chodzeniem, nie pojawiła się żadna febra na 
ustach. Rano zdążyłem już przebiec 5 kilometrów 
truchcikiem – mówił w poniedziałek, po 
maratonie Edward Gołębiewski. Trzeba dodać, 
że maratończyk ma prawie 70 lat.  
Czas, w jakim pokonał królewski dystans to 3 
godz. 44 min. 14 sekund. Takiego wyniku nawet 
młodsze osoby nie powstydziłyby się.
- Pogoda była bardzo dobra. Może w południe, 
kiedy przygrzało słońce, a w nogach było już 
sporo kilometrów zrobiło się odrobinę za gorąco. 
Starałem się jednak utrzymać równe tempo. Na 
mecie okazało się, że drugą część biegu 
pokonałem szybciej niż pierwszą – opowiada 
senior pobiedziskich maratończyków.
Tak doskonały wynik, to nie tylko efekt 
wieloletnich treningów. Pobiedziszczanin 
ukończył kurs instruktora lekkiej atletyki oraz 
kurs nordic wal king.
N a j w i e r n i e j s z y m i  k i b i c a m i  E d w a r d a  
Gołębiewskiego są jego najbliżsi krewni. W tym 
roku kilka razy mogli być bardzo dumni z 
wyników, jakie osiąga. W czasie Mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce zdobył złoty medal w 
chodzie sportowym, a w Białymstoku medale 
były aż trzy: w chodzie na 5 km, na 3 km i w 

biegu na 1500 m. 
Pobiedziski jubilat startował też w maratonach 
w Londynie i Hanowerze.  W przyszłym roku 
planuje udział w Mistrzostwach Świata w nordic 
walking.  Jest też pomysłodawcą Biegu Jagiełły, 
odbywającego się w Pobiedziskach od roku 
1985. 
Młodsi idą w ślady
W maratonie uczestniczyło też młodsze 
pokolenie mieszkańców gminy. Bardzo dobry 
czas - 3 godz. 25 min. 14 sek. osiągnął Mariusz 
Stokowski, mieszkaniec Złotniczek. To był mój 
p i e r w s z y  w  t y m  r o k u  m a r a t o n .  
Przygotowywałem się trzy miesiące – opowiada. 
Trzeba jednak dopowiedzieć, że mieszkaniec 
Złotniczek biega trzeci rok. I uwaga Panie! 
Namówiła go do biegania żona Kasia. 
Z Mariuszem Stokowskim biegają jeszcze jego 
bracia Dariusz i Jarosław, siostra Aneta i 
bratankowie Marcin i Dominik. W rodzinnym 
teamu znalazło się też miejsce dla koleżanki – 
Igi Kruger z Biskupic.
Zanim wziął udział w maratonie postanowił 
sprawdzić czy uda mu się przebiec 42 km. 
Wyznaczył sobie trasę na terenie gminy 
Pobiedziska z metą w pobliżu domu i … 
przebiegł. 
- Ponieważ byłem pewien, że jestem w stanie 
przebiec całą trasę, nie przechodząc do marszu 
zapisałem się na zawody – opowiada Mariusz 
Stokowski. 
Czym jest dla maratończyka bieganie? 
- Odskocznią od codzienności – wyjaśnia Mariusz 

Stokowski. Nie ukrywa, że ma dni, kiedy po 
pracy zamiast trenować wolałby usiąść na 
kanapie.  
- Jeśli się zmobilizuję, po treningu jestem po 
dwakroć zadowolony - opowiada. 
Ambicją każdego maratończyka jest popraw-
ienie czasu z poprzedniego roku. 
- Żeby to osiągnąć przez blisko dwa miesiące 
trenowałem po sześć razy w tygodniu. Biegałem 
po 10,  20 kilometrów – mówi.
Na trasie maratonu lekko jednak nie było. Na 38 
kilometrze poczuł, że zwalnia. Przestraszył się, 
że nogi odmówią posłuszeństwa, że stanie, nie 
ruszy.
- Widziałem innych biegaczy. Też przeżywali 
kryzys. Mięśnie nóg płonęły, w głowie słyszałem 
tylko: „Napieraj, napieraj!” 
I wróciłem do swojego tempa – opowiada. 
Kibic dodaje skrzydeł
Mniej więcej cztery miesiące przygotowywała 
się do startu grupa osób z Pobiedziska Running 
Team. 
- Pokonanie tego dystansu dało olbrzymią 
satysfakcję. Niektórzy cieszą się z nowych 
rekordów życiowych, inni czują niedosyt i już 
p l a n u j ą  s t ra t e g i ę  n a  k o l e j n e  s t a r t y.  
Najważniejsze jednak, że wszyscy bezpiecznie 
dotarli do mety. Dziękujemy kibicom, zwłaszcza 
tym z Pobiedzisk i okolic, którzy wybrali się tego 
dnia do Poznania i wspierali nas w tych 
zmaganiach. Dodaliście nam skrzydeł - mówi 
Adrian Nowak, Prezes Zarządu Pobiedziska 
Running Team.

Jubileusze i rekordy pobiedziskich
maratończyków



podinsp. Roman Warda zaprosił Burmistrza 
Ireneusza Antkowiaka, dyrektora SP 
w Pobiedziskach Macieja Krzywdzińsiego oraz  
gościa specjalnego - siatkarza  Plus Ligii 
Waldemara Świrydowicza  z Byczej Akademii  
Sportu.

   Wszystkim zawodnikom dziękujemy za miłą 
zabawę i sportową rywalizację. Zwycięzcom 
gratulujemy,  a  współorganizatorom 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Urzędowi 
Miasta I Gminy oraz Szkole Podstawowej 
w Pobiedziskach serdecznie dziękujemy 

za pomoc i wparcie. Komendant Roman Warda 
podziękował również sponsorom oraz swoim 
współpracownikom mł.asp. Sławomirowi 
Koperskiemu i st. sierż. Tomaszowi Zobelowi 
za szczególne zaangażowanie przy organizacji 
turnieju.

KULTURA

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

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

Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

TEATR OLD TIMERS z Katowic 
w Pobiedziskim Ośrodku Kultury 

Spektakl ŻONA DO ADOPCJI zapełnił publicznością salę w Pobiedziskim 
Ośrodku Kultury. Świetna rozrywka i salwy śmiechu wprowadziły 
widzów w pozytywny nastrój piątkowego wieczoru. W tej komedii 
pomyłek, spokojne życie bohatera zderza się z mnóstwem 
niedomówień, pomówień i abstrakcyjnych insynuacji, a wszystko to 
przykryte płaszczem „normalności”. Olga Borys świetnie wcielała się w 
role rozkapryszonej żony, niezbyt cnotliwej harcerki czy surowej 
urzędniczki, Jakub Wons rozbrajająco zagrał męża pantoflarza, a Marek 
Pituch zabawnie przedstawił arkana pracy akwizytora i wróżbity na 
telefon.

OFF OPERA - Co ludzie powiedzą 
w Pobiedziskach 

Niezapomniana przygoda z OFF OPERĄ! Podczas warsztatów 
reporterskich z Ewą Chylak-Wińską, oraz warsztatów tworzenia 
opowieści z Evą Rufo działy się cuda. Młodzież zebrała ciekawe historie 
swoich rodzin by je twórczo opracować i przedstawić na scenie 
uniwersalny „portret rodzinny". Bardzo dziękujemy Kuratorom tego 
projektu: Danielowi Stachule i Ewelinie Chatłas! Ten pracowity czas 
począwszy od pierwszych warsztatów zakończył się Wielkim Finałem w 
Domu Tramwajarza z uczestnikami z innych miast Wielkopolski.

Sukces pobiedziskiego chóru w Pile 
W dniach 28-29 września br. odbyły się w Pile IV Wojewódzkie 
Spotkania Artystyczne Seniorów SAS 2019, podczas których 
pobiedziski Chór MELODIA zajął I miejsce i otrzymał nagrodę 
w kategorii chóry w uznaniu dla ogromnej pracy twórczej, 
zaangażowania, kunsztu artystycznego oraz wytrwałości 
w krzewieniu kultury seniorów i tradycji.
To kolejny sukces pobiedziskiego chóru, który działa przy POK pod 
dyrekcją Stanisława Horbika. Należy podkreślić, że w tym roku na XVII 
Festiwalu Piosenki Seniorów w Szamotułach, zespół zdobył również I 
miejsce, a dyrygent otrzymał specjalne wyróżnienie. Chórzyści często 
wracają z konkursów czy festiwali z pierwszymi nagrodami. Na 
pilskiej estradzie to drugie zdobyte przez nasz chór tak zaszczytne 
miejsce, będąc tam po raz pierwszy w 2013 roku zdobyli Grand Prix 
Przeglądu. Takia nagroda to wyjątkowe i niezwykłe osiągnięcie, tym 
bardziej, że konkurencja była bardzo duża. Organizowane festiwale mają 
na celu: rozbudzanie aktywności artystycznej seniorów i wzmacnianie 
ich kulturowej obecności we współczesnym społeczeństwie, 

inspirowanie środowiska seniorskiego do szukania nowych form pracy 
artystycznej. Chór MELODIA jest znany mieszkańcom ze swej 
działalności, uświetniają swymi koncertami różnego rodzaju 
uroczystości w mieście i gminie.
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„Łączy nas rękodzieło”
 – spotkanie 

w Biskupicach  
Od lipca do końca września trwała wystawa mieszkanek naszej Gminy, 
dla których robótki i tworzenie dekoracyjnych przedmiotów jest pasją i 
przestrzenią do realizacji swych artystycznych zamiłowań. Wśród 
prezentujących prace były członkinie Klubu Rękodzieła działającego przy 
pobiedziskiej Bibliotece w osobach Marii Leśniewskiej, Aleksandry Bery, 
Haliny Nowickiej, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach: 
Danuta Stanuch, Leokadia Kowalczyk, Halina Nowicka oraz tworzące 
samodzielnie i osiągające mistrzostwo w swoich pracach: szydełkowych 
zabawkach Katarzyna Ratajczak, tworzeniu aniołów z masy solnej 
Dąbrówka Suszek oraz rękodzielniczka młodszego pokolenia, dla której 
szydełkowanie i haft krzyżykowy nie ma żadnych tajemnic. Wystawę 
dopełniły prezentacje robionych na drutach serwet Marleny Chrobot oraz 
piękne haftowane obrusy i serwety Stanisławy Konieczki. Spotkanie było 
okazją do wymiany doświadczeń, a także do przedstawienia  władzom 
gminy w osobie Burmistrza Ireneusza Antkowiaka dokonań 
rękodzielniczek. Podczas spotkania powstał krótki filmowy reportaż, 
który został wyemitowany na antenie TVP3  w programie „Powiatowa 
17”.

Zachować pamięć Wołyń 1943
We wrześniu br. zorganizowaliśmy w szkołach na Letnisku i w Jerzykowie 
oraz w Klubie Seniora w Jerzykowie spotkania z Michałem Siekierką, 

doktorantem uniwersytetu Wrocławskiego, autorem książki pt. „SS 
Galizien”. Spotkania były okazją do przypomnienia o konieczności 
zachowania pamięci i trudnej historii upamiętniania ludzi oraz miejsc 
tragicznych wydarzeń na Kresach wschodnich w 1943 roku.

Spotkanie z Beatą Frydryczak 
Gościem biblioteki była filozof, prof. UAM Beata Frydryczak. Bohaterem 
spotkania nie była jednak jej praca naukowa, ale doświadczenia, jakie 
przeżyła jako właścicielka berneńskiego psa pasterskiego - psa 
terapeuty, także niepełnosprawnych dzieci. Doświadczenia spisała w  
książce pt. „Lusia”, jaka powstała z potrzeby opowiedzenia o  psie, który 
zmienił życie pani Beaty i tak bardzo je ubogacił.  W kameralnym 
spotkaniu uczestniczyły także  dzieci , dla których opowieść o Lusi  i 
możliwość zabawy z jej psią siostrą  Klarą były wielką  atrakcją.

Pałace Wielkopolski z Biblioteką
To cykl jednodniowych wycieczek, jakie organizujemy dla poznania tego 
co bliskie a często nieznane. W piękną, słoneczną sobotę babiego lata 21 
września zwiedziliśmy „perłę Ziemi Wielkopolskiej”- gołuchowska 
rezydencję magnacką, łącząca zamek, zbiory muzealne i biblioteczne 
oraz park-arboretum, które zostały gruntownie przebudowane w 
drugiej połowie XIX w. przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską.  
Po obiedzie uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzili klasycystyczny 
pałac w Dobrzycy otoczony  romantycznym parkiem angielskim, na 
którego terenie znajdują się: oficyna, panteon i monopter. Wycieczka 
pełna jesiennych kolorów i dostojeństwa wielkopolskich rezydencji 
przypadła bardzo do gustu wszystkim uczestnikom.

Z Biblioteką do kina 
We wrześniu br. członkowie bibliotecznych Klubów uczestniczyli w  
wyjeździe do Kina Malta na komedię pt. „ Za jakie grzechy dobry Boże”.

Wspomnienia i refleksje w Jerzykowie
Zaprosiliśmy członków Klubu Seniora Wrzosy z Jerzykowa na spotkanie  z 
dr.  Karolem  Górskim , który barwnie przedstawił swą książkę pt. 
"Pobiedziska, Gniezno, Poznań. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości." 
Uczestnicy spotkania, podzielili się z autorem swoimi wspomnieniami z 

Wrzesień, październik 
w pobiedziskich Bibliotekach
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dziejów Pobiedzisk.

Noc Bibliotek, pod hasłem
 „Znajdźmy wspólny język”

Kilkanaścioro dzieci  zgodnie z hasłem tegorocznej ogólnopolskiej akcji 
Nocy w Bibliotece poszukiwało wspólnego języka.  Dogadać się, znaleźć 
wspólny punkt widzenia w rozmowie, zgoda, kompromis, rezygnacja z 
własnego zdania to tylko niektóre ze spostrzeżeń naszych gości. 
Czytaliśmy wierszyki, gdzie język polski nie był  wcale prosty..., 
połamaliśmy języki, ale daliśmy radę wszystkim trudnym dźwiękom 
naszej ojczystej mowy. Rozmawialiśmy o innych językach - obcych, 
mowie ciała, języku migowym. Wypróbowaliśmy czy potrafimy 
odczytywać mowę ciała, bawiąc się w kalambury...Po kolacji, smacznej 
pizzy dzieci budowały maszyny do tłumaczenia języków i obejrzały film. 
Ogólnopolska akcja jest świetnym pretekstem aby zbliżyć dzieci do 
czytania, zaprzyjaźnienia się z Biblioteką. Organizujemy nocne 
spotkania dla dzieci już od 2012 roku. 

Kolorowe i inspirujące spotkanie 
z Krystyną Fiedler 

Barwne spotkanie z Krystyną Fiedler pt. „Ścieżka obok drogi”, 
nawiązywało do 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 100–lecia 
praw wyborczych kobiet. Pani Krystyna wprowadziła nas w pasję 
tworzenia opowieści poprzez wydarzenia organizowane w Muzeum-
Pracowni Arkadego Fiedlera, gdzie powstają jej pełne piękna spektakle. 
Angażuje wielu ludzi, przekazuje ważne treści wykorzystując swe liczne  
talenty: zdolność tworzenia scenariuszy na bazie tekstów literackich, 
projektowania strojów, wykorzystania przestrzeni, a przede wszystkim 
łączy ludzi różnych pokoleń, byśmy stali się wrażliwsi, mądrzejsi. 
Krystyna Fiedler  przeniosła licznych uczestników spotkania w świat z 
początków II  Rzeczpospolitej,  opowiedziała o Kazimierze 
Iłłakowiczównej, Zofii Stryjeńskiej, jako ważnych postaciach tworzących 
historię dwudziestolecia międzywojennego. Zaprezentowała film, jaki z 
jej inspiracji powstał z okazji 100-lecia praw wyborczych w Polsce.

Turniej Jednego Wiersza 
w Pobiedziskach po raz pierwszy! 

18 października br. w Bibliotece Głównej w Pobiedziskach odbył się I 
Pobiedziski Turniej Jednego Wiersza pod hasłem „Wiersz – okno na 
świat”.  Do konkursu stanęło dwudziestu siedmiu uczestników. W 
nastrojowej scenerii czytelni samodzielnie zaprezentowali swoje 
utwory, czym zaskarbili sobie serca licznie przybyłej publiczności. 

Występ poetów umilił minirecital poezji śpiewanej w wykonaniu  Jagody 
Grześkowiak.
Jury w składzie: Kalina Izabela Zioła, Paulina Subocz-Białek i Małgorzata 
Halber przyznało nagrody w dwóch kategoriach: do 15 lat i powyżej 16 
lat, oraz wyróżnienie za tematykę regionalną i piękną recytację.
W pierwszej kategorii zwycięzcą został Franciszek Halt za wiersz 
„Rzeczywistość”. 2 miejsce zdobyła Paulina Jackowiak za utwór „Pusta 
kartka…”, 3 miejsce Barbara Szymiec za wiersz „Mój świat”.
W kategorii od 16 lat zwyciężył Krzysztof Galas za wiersz „Motyl”. 2 
miejsce zdobyła Zuzanna Chełek za utwór „Zamarznę”, 3 miejsce Krystian 
Michalak za wiersz „Powinni”.
Wyróżnienie za tematykę regionalną otrzymał Jan Wojciech Malik i 
wiersz „Okno stare, okno nowe”, natomiast nagrodę za piękną recytację 
swego utworu „W lustrze” otrzymała Ewa Moskalik.
Nagrody sponsorowali: Mirox Fabryka Okien i Drzwi, Hotel Restauracja 
Alexandra oraz Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w 
Pobiedziskach. erdecznie gratulujemy nagrodzonym!  S

Karol Soberski  o tajemnicach 
i skarbach okolic Gniezna 

Spotkanie autorskie z Karolem Soberskim  zgromadziło 23 października 
2019 roku w bibliotecznej czytelni liczne grono zainteresowanych. 
Gościem Biblioteki był dziennikarz, pisarz i niezależny badacz lokalnej 
historii,  prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. Od blisko 
15 lat wyjaśnia  zagadki historii powiatu gnieźnieńskiego, szczególnie te 
dotyczące XIX i XX wieku. Jego ulubionymi tematami są tajemnice 
związane z ziemiaństwem w okresie międzywojennym oraz sekrety II 
wojny światowej. Podczas spotkania poświęconego ostatniej jego 
książce: Tajemnice i skarby okolic Gniezna, w sposób właściwy dla 
regionalisty,  z pasją podzielił się swymi odkryciami historycznymi i 
ciekawostkami przyrodniczymi z tak niedalekiej od nas okolicy, a jak się 
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okazuje bardzo mało znanej.  Przybliżył 
wybrane miejsca – opisane w szczegółach w 
książce – znajdujące się w gminach: Mieleszyn, 
Kłecko, Kiszkowo, Łubowo, Czerniejewo i 
Niechanowo.  Punkty w tych gminach, opisane 
w książce, wypełnione są fascynującymi 
historiami, ciekawymi zabytkami czy też 
intrygującymi tajemnicami. Okolice Gniezna, 
które w książce wskazuje, to inspirujące 
pomysły na dłuższe i krótsze wyprawy dla 
każdego: pieszo, rowerem czy samochodem. 
Samotnie, z rodziną, dziećmi czy przyjaciółmi. 
Książki K. Soberskiego są dostępne do 
wypożyczenia w naszych Bibliotekach.

Wydarzenia w Oddziale 
dla Dzieci i w filiach 

bibliotecznych
ź  ostatnie soboty września i października W

br. odbyły się spotkania z rodzicami i ich 
dziećmi. To bardzo interesująca forma 
zachęcania dzieci do obcowania z książką, 
atrakcyjnie przygotowane zajęcia łączą 
czytanie z plastycznymi zajęciami, z 
rozmowami o uczuciach i wartościach.

ź W Filii w Biskupicach od października do 

końca roku można oglądać wystawę prac 
rękodzielniczych pod nazwą „Terapia i 
Talenty” wykonanych przez uczestników 
W a r s z t a t u  T e r a p i i  Z a j ę c i o w e j  
Stowarzyszenia DLA CIEBIE WTZ w   
Pobiedziskach. Prace powstały w pracowni 
technik różnych pod kierunkiem terapeuty 
Joanny Wolniewicz.

ź W Filiach odbywają się cykliczne spotkania 
literacko-plastyczne  dla dzieci. W Filii na 
Letnisku 30 września  akcji nawiązującej 
do Dnia Głośnego Czytania” uczniowie 
wysłuchali bajkowych opowieści. W 
Pomarzanowicach we współpracy z 
Przedszkolem „Niezapominajka” odbywają 
się tematyczne spotkania w Bibliotece i w 
plenerze, za nami i dziećmi kolorowe  
jesienne spotkania  pod tytułem  „Jesienne 
impresje” oraz  „W poszukiwaniu babiego 
lata”. Nasi najmłodsi czytelnicy uczestni-
czyli w zajęciach literacko-plastycznych 
oraz w warsztatach plenerowych.  

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA 
62-010 Pobiedziska
ul.Kostrzyńska 21
     61 8177 146
www.bppob.pl
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BIBLIOTEKA 
Od 25 października br. w Filii na Letnisku  
rozpoczynamy cykl spotkań „Licealiści 
czytają dzieciom”,

Od 7 listopada br. spotkania dla dzieci w Filii 
w Pomarzanowicach z teatrzykiem kamish-
ibai  pt. ”Jesień liścia Jasia”,

Od 14 listopada do 19 grudnia br. w 
czwartki o 17 tej w Bibliotece w Pobiedziskach 
Klub Rękodzieła zaprasza na świąteczne 
warsztaty tworzenia ozdób na Boże 
Narodzenie,

16 listopada br., godz. 18.00 - Festiwal 
Verba Sacra - Wielka klasyka w Bibliotece w 
Pobiedziskach. XIX Festiwal jest  artystycznym 
wydarzeniem  realizowanym  od lat w 
poznańskiej Katedrze,  jedno z wydarzeń 
zagości  w Pobiedziskach. Zbigniew Grochal, 
aktor Teatru Nowego i wykładowca , odczyta 
fragmenty „Pamiętników” Jana Chryzostoma 
Paska,

25 listopada br.  – Dzień Pluszowego 
M i s i a  –  l e k c j e  b i b l i o t e c z n e  d l a  
Przedszkolaków w Oddziale dla dzieci 
w Pobiedziskach i Filiach w Biskupicach, 
Letnisku i Pomarzanowicach ,

5 grudnia br., godz. 16.30 razem z  
Fundacją Perita, zapraszamy na spotkanie z 
neurologiem i psychologiem pod hasłem  
„Zdrowy Senior”. Tematyka spotkania 
dotyczyć będzie m.in.  profilaktyki chorób 
otępiennych,  depresji, zaburzeń lękowych 
oraz zaburzeń neurologicznych wieku 
podeszłego, a także działań terapeutycznych, 
roli rodziny w diagnostyce i terapii oraz 
sposobów komunikowania się z chorymi,

6 grudnia br.  – świąteczne głośne czytanie 
w Oddziale dla dzieci – proza Małgorzaty 
Musierowicz, Astrid Lindgren,

7 grudnia , godz. 14.00 br.  z cyklu „Pałace 
z Biblioteką” – wyjazd na popołudniowe 
zwiedzanie Pałacu w  Czerniejewie z Karolem 
S oberskim -  zapisy  w Bibl iotece w 

Pobiedziskach. 

13 grudnia br. godz. 18:00 - Świąteczny 
Turniej Gier Planszowych / filia Letnisko .

POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY
5 grudnia br. - Konkurs Szopek i Kartek 
Świątecznych - TakArt / miejsce: POK,

8 grudnia br. godz. 16:00 - odpalenie 
choinki / Rynek,

12 grudnia br. - Wielkopolski Przegląd 
Chórów i Zespołów kolędniczych „Hej 
kolęda, kolęda” / miejsce: sala widowiskowa 
POK.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
zaprasza do klubów seniora, które powstaną 
w  S t ę s z e w k u ,  Ł a g i e w n i k a c h  i  w  
Pobiedziskach. Zapisy: w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pobiedziskach, ul. Jagiełły 41 
- tel. 61 10 10 412, Urzędzie Miasta i Gminy - 
biuro podawcze na parterze, u sołtysów 

TERAPIA I TALENTY
WYSTAWA UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
STOWARZYSZENIA DLA CIEBIE

PRACE POWSTAŁY W PRACOWNI 
TECHNIK RÓŻNYCH PROWADZONEJ
PRZEZ TERAPEUTĘ JOANNĘ WOLNIEWICZ

1 PAŹDZIERNIKA - 31 GRUDNIA 2019
BIBLIOTEKA W BISKUPICACH, DWORCOWA 3
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Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

Wy
da

rze
nie

 m
ies
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a zaprasza na Koncert z okazji 200 Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

pt. „KOMPANIA Z MONIUSZKĄ”

WYKONAWCY: Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza w Poznaniu, Capella Zamku Rydzyńskiego pod dyr. Mieczysława Leśniczaka
SOLISTA: Andrzej Ogórkiewicz z Teatru Wielkiego w Poznaniu   DYRYGENT: Andrzej Niedziałkowski   AKOMPANIATOR: Karol Drynkowski
CZAS TRWANIA: ca 1,5 godziny   W PROGRAMIE M.IN.: pieśni Stanisława Moniuszki, Arie i fragmenty oper (Halka, Straszny Dwór itp.)

Pieśni i arie kompozytorów z czasów Stanisława Moniuszki  PROWADZENIE KONCERTU: Andrzej Ogórkiewicz    

Sala widowiskowa POK 24.11.2019 godz. 17:00    WSTĘP WOLNY!
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