
POBIEDZISKI
UUUIII LLLEEETTTYYYNNNLLL

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach

http://www.facebook.com/GminaPobiedziska http://www.youtube/GminaPobiedziska

ISSN 1427-2792 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WWW.POBIEDZISKA.PL NR 234 / 12.12.2019 r.



IN
F

O
R

M
A

C
JE

 U
M

IG
2

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 
Miasta i Gminy Pobiedziska

Przetargi:

Plany zagospodarowania przestrzennego:

BIULETYN POBIEDZISKI grudzień 2019 www.pobiedziska.pl

w okresie międzysesyjnym od 28.10.2019 do 04.12.2019 roku

Grant dla Gminy Pobiedziska ok. 33 tys. zł

ź p n .  „ M o d e r n i z a c j ę  S k a n s e n u  M i n i at u r  S z l a k u  
Piastowskiego w Pobiedziskach”- wykonanie makiet wraz z 
dostawą i montażem w ramach projektu „Rozwój kluczowego 
szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego 
pn. Szlak Piastowski” – planowany termin realizacji zadania do 22 
maja 2020 r.

ź odrzucenie oferty z powodu braku wyjaśnień rażąco 
niskiej ceny, a w konsekwencji unieważnienie postępowania na 
„Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronczynek w 
rejonie ulic Smardzowej, Koźlarzowej, Pieczarkowej, Gołąbkowej, 
Maślakowej, Rydzowej”.

ź podpisano umowę na „Zakup kruszywa naturalnego wraz z 
dostawą na ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w 
roku 2019-II”. Planowany termin realizacji zadania do 16.12.2019 
roku. 

Po raz drugi  został ogłoszony przetarg na:  
ź „Przebudowę drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap II. 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
opublikowane zostały następujące miejscowe plany zagos-
podarowania przestrzennego :  
- terenów strefy zurbanizowanej w Bednarach - plan w rejonie ul. 
Kolejowej i ul. Krętej w Pobiedziskach – Letnisku.  
Trwają prace nad opracowaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
1) Pobiedziska: w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, 
Władysława Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia,
2) dla dz. nr ewid. 106, 110, 111 i 112 obręb Latalice, gmina 
Pobiedziska,
3) Pobiedziska: Polna - Poznańska,
4) Węglewo, gmina Pobiedziska (zmiana częściowa),
5) Lotnisko w Bednarach,
6) zmiany mpzp terenów rolnych dla dz. 285/1, 288 i 134 w 
Latalicach,
7) w rejonie drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od 
Pobiedzisk,
8) terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy 
ulicą Biedrzyckiego i ulicą Kostrzyńską w Pobiedziskach.
Informujemy również o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp w 
rejonie terenów pomiędzy ul. Poznańską i ul. Kaczyńską w 
Pobiedziskach oraz dla dz. 29 ark. 19 w Pobiedziskach. 
Z dokumentacją planów można zapoznać się od 29.11.2019r. 
do 20.12.2019r.
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

Ideą projektu „Wspólny plan” jest przygotowanie i przeprowadzenie 
przez gminy z całej Polski konsultacji społecznych planów lub studiów 
zagospodarowania przestrzennego.
Korzyści z projektu dla gminy:
Szkolenia i warsztaty dla urzędników, pomoc ekspertów w konsulta-
cjach przez cały czas trwania projektu, 
CEL PROJEKTU:
Zaangażowanie jak najwięcej  mieszkańców w procesy planistyczne, 
zminimalizowanie konfliktów społecznych związanych z planowa-
niem przestrzennym, realizacja zasady transparentności .
WNIOSEK:
NA NAJBLIŻSZEJ SESJI ZOSTANIE RADNYM PRZEDSTAWIONY PROJEKT 
UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZMIANY STUDIUM ORAZ 
REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Półwiejskiej w Pobiedziskach, odtwarzane są drogi po robotach 
kanalizacyjnych w Stęszewku przy Szosie Wronczyńskiej, oraz na 
ulicach Na Skarpie, Na Stoku, Stromej w miejscowości Jerzykowo, 
prowadzone są prace w Tucznie na ulicy Rekreacyjnej i w drodze 
powiatowej oraz w Stęszewku na ul. Grzybowej i Truflowej, w ramach 
kontraktu Puszcza Zielonka IV.

Kanalizacja sanitarna:

Budowa Kanalizacji Puszcza Zielonka 
etap IV - oddanie do eksploatacji czerwiec 2020 r.

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:
XII 2019

Zakończono

W trakcie
realizacji

Zakończono

W trakcie
realizacji
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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

W trakcie
realizacji

Zakończono

13.950.660 zł 
brutto

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

Nowy wodociąg:

Zakończono budowę wodociągu:
ź Stara Górka – Góra: 2 113 mb, wartość: 600 000 zł .

Zakład Komunalny
w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Drogi gminne:

ź Trwa budowa ul. Malwowej i Słonecznikowej:  etap I  
ź dł. 206 mb (Poznańska - Chabrowa) 
Zakończono budowę kanalizacji deszczowej:
ź Budowa nawierzchni drogi, chodnika i ścieżki rowerowej: wiosna 

2020.
ź termin zakończenia:  maj 2020 r. 

Informacje o inwestycjach na drogach 
powiatowych i wojewódzkich:

„Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-
Iwno (do węzła S5) – ETAP II od km 3+431 do km 6+589”.  Zakład 
Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier. 
Cena brutto: 6 598 545,28zł. 
Termin wykonania: do dnia 31 października 2020 r.

DROGA POWIATOWA POBIEDZISKA - IWNO

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POBIEDZISKA - RYBITWY
Odcinek Latalice

Na ukończeniu II etap  – Długość: 765 mb. Wartość :782 237,45 zł  

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA REMONT DRÓG 
POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY POBIEDZISKA:

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ UWAGI

Remont drogi powiatowej 
nr 2487P
Jerzykowo - Kowalskie

cena brutto
894 559,28 zł

Zakład Wielobranżowy
TRANS-BRUK Marek Begier
Termin: 29.05.2020 r.

Remont drogi powiatowej 
nr 2408P
Tuczno - Karłowice

cena brutto
1 458 535,43 zł

Zakład Wielobranżowy
TRANS-BRUK Marek Begier
Termin: 29.05.2020 r.

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 194

ź Odbył się odbiór końcowy prac związanych z remontem 
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Biskupice – 
Promno Stacja i skrzyżowanie w Pobiedziskach Letnisku,  wartość 
zadania: 4 074 285,91 zł .

Ochrona środowiska:

ź Na ul. Dworcowej w Pobiedziskach posadzono cztery klony pospo-
lite. W miejsce trzech drzew usuniętych z uwagi na zły stan 
sanitarny (widoczne kominowe wypróchnienia pni oraz 
uszkodzenia w strefie przyziemia – grożące gwałtownym i 
niekontrolowanym złamaniem lub wywróceniem).  



Miesiąc grudzień kojarzy się z przygotowy-
waniem do świąt i powitaniem Nowego 
Roku. Kalendarz burmistrza zapisany jest 
spotkaniami z bardzo wieloma grupami 
społecznymi.
Z wielką  przyjemnością  spotykam się  z 
mieszkańcami, odpowiadam na wiele 
pytań, wsłuchuje się  w podsumowania i 
potrzeby na przyszłość. Wiele odpowiedzi 
będzie zawartych w „Raporcie o stanie 
gminy za rok 2019”, o czym wspominałem w 
poprzednim Biuletynie. Dla urzędników i 
radnych grudzień to czas intensywnej 

dyskusji na temat przygotowanego na 
przyszły rok budżetu gminy. 

Budżet gminy Pobiedziska na rok 2020 
ustalono na kwotę 106.379.972 zł. 
Zaplanowane wydatki stanowią 
104.419.972 zł. Nadwyżka budżetowa w 
wysokości 1.960.000 zł zostanie przezna-
czona na spłatę zadłużenia. Na co będą wy-
dawane pieniądze w Nowym Roku, 
przedstawimy mieszkańcom w kolejnym 
wydaniu Biuletynu. Zachęcam osoby 
zainteresowane do zapoznania się  z nową 
aplikacją  na stronie internetowej urzędu 
pod nazwą „Budżet”, która w sposób 
przystępny i  czytelny pokaże skąd 
wpływają  pieniądze do naszego budżetu i 
na co je wydajemy. Jest do dyspozycji 
kalkulator, który po wpisaniu naszego 
wynagrodzenia brutto pokaże nam, ile 
pieniędzy z płaconych przez nas podatków 
Ministerstwo Finansów przekazuje do 
gminy i jaki jest ich udział w finansowaniu 
zadań własnych takich jak oświata, drogi, 
sport, kultura itp. Z analizy budżetu wynika 

ważny wniosek: musimy koniecznie cały 
czas optymalizować wydatki bieżące, aby 
jak najwięcej zostało na inwestycje. 

Wydatki na oświatę i wychowanie  po-
chłaniają 33,13% naszego budżetu. W tym 
roku wydamy na to zadanie łącznie 
32  677  421 zł. Otrzymana subwencja 
wyniosła 16 566 563 zł. Łatwo policzyć, że 
dołożyliśmy do oświaty 17 mln zł. Bardzo 
mnie niepokoi ta sytuacja, ponieważ  pa-
ństwo przekierowało własne zadanie, jakim 
jest finansowanie oświaty na barki 
samorządów. Oświata jest kosztowna, o 
czym powszechnie wiadomo, ale jeśli taka 
tendencja utrzyma się,  samorządy 
będą zmuszone do ograniczania inwestycji 
w infrastrukturze gminnej. 

Na terenie gminy Pobiedziska prężnie działa 
bardzo wiele stowarzyszeń i fundacji. Nie 
ukrywam, że od początku tej kadencji 
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Uczestniczono w spotkaniach:
ź W Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” –drogi ppp,
ź Schronisko dla zwierząt w Skałowie – omówiono projekt budżetu 

na 2020 r.,
ź WZDW Poznań spotkanie z Pawłem Katarzyńskim w sprawie DW 

194 na odcinku gm. Pobiedziska – ścieżka rowerowa, utrzymanie 
ronda im. A. Pallutha,

ź Z Radą Seniorów,
ź Ze Starostą J. Grabkowskim w sprawie inwestycji drogowych i 

organizacji obchodów rocznicy urodzin Maksymiliana 
Jackowskiego,

ź  GOAP Poznań (przygotowanie do przetargów, nowe przepisy, folie 
rolnicze, wzrost cen),

ź  Pobiedziskim Klubem Rowerowym – plany na 2020 r. promocja 
imprez rowerowych.

Komunikacja społeczna:

Zobacz na co wydajemy pieniądze z budżetu naszej gminy:
ź https://pobiedziska.budzetyjst.pl/
Konsultacje społeczne w Gminie Pobiedziska:
ź https://pobiedziska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne
Sprawdź jakość powietrza w Gminie Pobiedziska:
ź http://www.pobiedziska.pl/powietrze/
Zgłaszanie awarii i usterek poprzez serwis: NaprawmyTo.pl
ź https://naprawmyto.pl/pobiedziska

ź Posadzono także dwie lipy drobnolistne  na ul. Powstańców Wlkp. 
ź Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. wykonał skwer przy 

ul. Kiszkowska/ul. Tysiąclecia.

W 2019 roku zlikwidowano 37 „dzikich” wysypisk odpadów w 
gminie. Zebrano ok. 32 ton odpadów, koszt:  11.809,89 zł
PRAWO ŁOWIECKIE:
ź Wystosowano pisma do kół łowieckich przypominające o 

przestrzeganiu ustawy Prawo Łowieckie, w szczególności zapisów 
dotyczących przekazywania do urzędu pełnych informacji o 
planowanych terminach polowań, w tym godzinie rozpoczęcia i 
zakończenia oraz miejscu polowania.

Zdaniem Burmistrza

Organizacje 
Pozarządowe

 znają swój budżet

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

Projekt budżetu 
na rok 2020 Kosztowna 

Oświata



przywiązuję ogromną uwagę do współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. 
Rozwój tych organizacji to nie tylko 
aktywizowanie mieszkańców i rozwijanie 
tak cenionego wolontariatu, ale również 
efektywne realizowanie ważnych zadań 
społecznych.  W efekcie w przyszłorocznym 
budżecie zapewniamy na realizację zadań w 
pożytku publicznym sumę 505  996 zł. 
Dodatkowo z funduszu przeciwalkoholowe-
go wydzielamy 100 000 zł na zapobieganie 
uzależnieniom od alkoholu i narkotyków. 
Chcemy, aby te zadania były realizowane 
przez organizacje pozarządowe. Jak łatwo 
zauważyć łączna kwota na realizację zadań 
w pożytku publicznym wyniesie 605 996 zł, 
natomiast w roku 2019 była to kwota 
481 900 zł.

Mimo obaw o nabór osób do projektu 
„Smakuj życie”, adresowanego dla osób po 
60 roku życia, na który pozyskaliśmy 1,7 mln 
złotych z funduszy europejskich, z radością 
informuję, że nabór dobiega końca, dzięki 
czemu przez ponad 2 lata będą odbywały 
się  atrakcyjne zajęcia dla seniorów w 
Stęszewku, Łagiewnikach, Kocanowie i w 
Pobiedziskach. Inauguracja projektu odbyła 
się w Kocanowie pod koniec listopada, o 
czym piszemy w dalszej części Biuletynu. 
Natomiast został złożony dodatkowy 
wniosek na kwotę  353.309.75 złotych dla 
mieszkańców Jerzykowa i Biskupic. 

Jedną z ważniejszych spraw do załatwienia 
w Pobiedziskach w obecnej kadencji jest 
w y b u d owa n i e  o bwo d n i c y  ł ą c z ą ce j  
ulicę  Kostrzyńską z drogą nr 94 Poznań – 
Gniezno. Obwodnica przejmie tranzyt 
samochodów jadących do tej pory przez 
centrum miasta, co negatywnie wpływa na 
jakość życia dużej części mieszkańców. 
W chwili obecnej prowadzimy procedurę 
wyłonienia firmy projektowej, która 
wykona koncepcję obwodnicy z badaniami 
geotechnicznymi i uzyska decyzję  środo-
wiskową. 

Zgodnie z podjętą  uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska dobiega końca proces 
rozpoznawania rynku, mający na celu 
pozyskanie informacji, czy znajdzie 
się  podmiot prywatny, który zdecyduje 
się  na wybudowanie ok. 17 km dróg na 
terenie gminy Pobiedziska. Szacowana 
wartość inwestycji wynosi ok. 25 mln zł. 
Podstawowym kryterium ich wyboru była 
liczba mieszkańców i możliwość  rozwoju 
komunikacji gminnej. 

W bieżącym roku gmina zapłaciła za 
budowę ul. Łąkowej w Biskupicach kwotę 
459  582,73 zł oraz za ul. Osiedlową w 
Jerzykowie kwotę 1.663 516,91 zł. 
Wykonano kanalizację deszczową I etapu ul. 
Słonecznikowej w Pobiedziskach, a po 
nowym roku firma przystąpi do budowy 
nawierzchni. Trwa postępowanie przeta-
rgowe na budowę  drogi Promno – Góra. 
Przypomnę, że na ostatnie dwa zadania 
uzyskamy dofinansowanie w wysokości 
795 000 zł. 
Kończący się rok należy uznać za udany na 
drogach powiatowych. Dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Zarządem Powiatu i akty-
wności radnych powiatowych z naszego 
o k r ę g u ,  re m o n t o w a n a  j e s t  d ro g a  
Pobiedziska – Iwno, zakończono remont 
odcinka w Latalicach oraz podpisane zostały 
umowy na remont drogi Tuczno – Karłowice 
i Jerzykowo – Kowalskie. Wybudowany 
został również nowy most w Nadrożnie. 
Za realizację wymienionych inwestycji 
jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Staroście 
Janowi Grabkowskiemu i radnym powi-
a t o w y m ,  a  w  s z c z e g ó l n o ś c i  Pa n i  
Małgorzacie Halber i Michałowi Podsadzie. 
Słowa podziękowania kieruję również do 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich za remont drogi nr 94 na 
odcinku Promno – Biskupice. 

Dzięki podpisanej umowie z „ENEA 
Oświetlenie”, do końca roku zostaną założo-
ne 52 oprawy oświetleniowe na istniejących 
słupach w następujących miejscowościach: 
Gołunin, Pomarzanowice, Węglewo, 
Wójtostwo, Wronczyn, Kołata, Kołatka, 
Stęszewko, Latalice, Podarzewo, Kocanowo, 
Stara Górka, Promno, Biskupice i Bednary za 
kwotę 109 470 zł. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska informowałem, że wpłynął 
wniosek na budowę dużej farmy fotowolta-
icznej na działce o powierzchni ok. 230 ha w 
miejscowości Kowalskie. Inwestycja wpisuje 
się  w obowiązującą strategię gminy, 
ochrony środowiska oraz aktualne kierunki 
rozwoju polskiej gospodarki. 

Biorąc pod uwagę wnioski wielu organizacji 
pozarządowych, mieszkańców i radnych 
uprzejmie informuję, że podjąłem decyzję, 
iż Nowy Rok 2020 powitamy pokazem 
muz yczno -  laserow ym. Hałaśl iwe 
fajerwerki bardzo negatywnie oddziały-
wują na zwierzęta i środowisko naturalne. 
Pokaz laserowy rozpocznie się w sylwestro-
wą noc o godzinie 0.15. Serdecznie Państwa 
zapraszamy.  

Koncert Noworoczno - Karnawałowy 
odbędzie się  w czwartek, 9 stycznia 2020 
roku o godzinie 19.00 w kompleksie 
sportowo - edukacyjnym w Pobiedziskach, 
przy ul. Kostrzyńskiej. 

BIULETYN POBIEDZISKI grudzień 2019 www.pobiedziska.pl
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Seniorzy 
„Smakują życie”

Podsumowanie 
inwestycji drogowych 

na terenie Gminy

Ruszamy z obwodnicą 
Pobiedzisk

Oczekiwane lampy
zaświecą 

do końca roku

Stawiamy na energię
odnawialną w Gminie

Rozpoczęcie procedury
budowy dróg gminnych
w formule Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego

Lasery i muzyka 
zastąpią fajerwerki 

na Rynku w Sylwestra

Koncert Noworoczny
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Dnia 28 listopada 2019r. odbyła się XV 
sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Przewodniczący Rady Józef Czerniawski 
otworzył obrady i przywitał przybyłych gości.
Burmistrz Ireneusz Antkowiak przedstawił 
sprawozdanie z działalności w okresie 
międz ysesyjnym.Tematem sesj i  było:  
Rolnictwo w Gminie Pobiedziska.
Podczas XV sesji Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska debatowano na temat „Stanu 
rolnictwa w gminie Pobiedziska”. Po paru 
latach przerwy   rolnictwo stało się  dziedziną, 
nad którą pochyliły się władze Gminy, 
zwłaszcza w kolejnym roku klęski suszy, jaka 
nawiedziła gospodarstwa rolne. 
Jak zauważono, rolnictwo na terenie gminy 
Pobiedziska zmienia się z roku na rok. Zarówno  
w strukturze użytkowania gruntów jak i chowu 
zwierząt gospodarskich. Wsie zatracają  
pomału rolniczy charakter i stają się  terenem 
osa-dnictwa osób z terenów miejskich. Sprzyja 
temu rozwój infrastruktury technicznej i 
zaspokajanie potrzeb społecznych.
Podczas dyskusji dostrzeżono problemy 
rolników, które wynikają z wymogów i 
obowiązków, jakie muszą spełniać gospoda-
rstwa rolne. Dotyczy to m.in. Programu 
azotanowego, zagospodarowania odpadów 
pochodzenia rolniczego, a także dostosowanie 
chowu zwierząt gospodarskich, szczególnie 
trzody chlewnej do wymogów weterynary-
jnych, czyli spełnienie wymogów bioasekura-
cji.
Wśród zaproszonych gości głos zabrali:
ź Maja Karpiel z PIORiN w Poznaniu, która 

przedstawiła zagadnienia związane z 
obowiązkami Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa. Szczególnie podkreśliła 

obowiązki  rolników w ynikające z  
przepisów ustawy z zakresu zdrowia roślin.

ź Marian Markiewicz Z-ca Dyrektora KOWR w 
Poznaniu przekazał informację o  realizacji 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
Skarbu Państwa, którymi zarządza KOWR.

ź Mikołaj Jakubowski z ZO PZŁ w Poznaniu 
poinformował o obowiązkach Kół  
Łowieckich w zakresie przeprowadzania 
polowań oraz zadaniach, jakie wynikają z 
obowiązków zwalczania ASF u trzody 
chlewnej.

ź Tomasz Sobalak Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Łopuchówko przedstawił informację o 
stanie lasów na terenie Nadleśnictwa oraz 
o zmianie populacji zwierząt.

ź Z b i g n i e w  B ł a s i a k  N a d l e ś n i c z y  
Nadleśnictwa Czerniejewo również 
przedstawił informację o gospodarce 
leśnej i populacji zwierząt na terenie 
Nadleśnictwa Czerniejewo.

ź Grażyna Manikowska-Krawiec Prezes SR- H 
„ROLNIK” w Pobiedziskach przedstawiła 
działania Spółdzielni,  jak również 
poinformowała o  zbl iżając ym się  
jubileuszu 75- lecia istnienia Spółdzielni, 
który przypada w maju 2020 r.

ź Jarosław Cieśla Kierownik Biura ODR w 
Pobiedziskach w swoim wystąpieniu 
nawiązał do współpracy Urzędu z ODR  
szczególnie podczas szacowania szkód 
spowodowanych suszą. Dobra współpraca 
wpłynęła na sprawne oszacowanie strat.

ź Grzegorz Wegiera Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Poznaniu przedstawił 
problem zagrożenia ASF, wezwał rolników i 
obecnych leśników oraz myśliwych do 
wspólnych działań w kierunku nie 
dopuszczenia do wystąpienia tej groźnej 

choroby na teren powiatu poznańskiego. 
Mając na uwadze zmiany zachodzące w 
rolnictwie, zostały podjęte wnioski mające na 
celu przygotowanie rolników na nieuniknione 
zmiany.
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 wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
b e z p r ze t a rg o w y m  n i e r u c h o m o ś c i  
gruntowej, położonej w miejscowości 
Pobiedziska, oznaczonej numerem działki 
27/2, obręb Pobiedziska, arkusz mapy 20,

ź nadania tytułu „Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy Pobiedziska” p. Ewarystowi 
Waligórskiemu i p. Henrykowi Krystkowi.

ź przyjęcia rocznego Programu współpracy 
Gminy Pobiedziska z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 
rok.

Interpelacje złożyli:
ź Radny Robert Łucka w sprawie: wyników 

przeprowadzonej ankiety dotyczącej 
rodzaju i poziomu potrzeb kulturalnych 
mieszkańców Gminy Pobiedziska oraz w 
spawie złożenia wniosku o możliwość 
dofinansowania inwestycji z LGD „TRAKT 
PIASTÓW”,

ź Radny Krzysztof Krauze w oparciu o 
wnioski mieszkańców m.in. z zakresu 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa,

ź Radny Wojciech Radecki w sprawie zmiany 

Wieści z Rady
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formy organizowania spotkania sylwe-
strowego na Rynku w Pobiedziskach.

Zapytanie złożyli:
ź Radna Grażyna Kędziora w sprawie 

dodatkowego oznakowania przejścia dla 
pieszych przy ul.K.Odnowiciela.

Wnioski złożyli:
ź Radna Grażyna Kędziora w sprawie 

naprawy obniżenia drogi przy studzience 

kanalizacyjnej ul.Poznańska/Kaczyńska
ź Radna Sara Kęsicka i Radny Wojciech 

Radecki w sprawie utworzenia przejścia dla 
pieszych na ul.Różanej, na skrzyżowaniu z 
ulicą Kostrzyńską w Pobiedziskach.

Nagranie z obrad XV sesji  udostępnione na 
stronie internetowej urzędu 
www.pobiedziska.pl/archiwum-transmisji.

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

Dotacje 
na fotowoltaikę 
także na domy 
na wsi
Dotacje w wysokości do  5 000,00 zł  
można otrzymać w ramach programu 
”Mój Prąd” na mikroinstalacje 
fotowoltaiczne. Z dotacji mogą 
skorzystać też mieszkańcy wsi.
O dofinansowanie z programu mogą starać 
się osoby fizyczne, w tym mieszkańcy 
obszarów wiejskich, które wytwarzają 
energię elektryczną na własne potrzeby i 
mają zawartą umowę kompleksową 
regulującą kwestie związane z wprowa-
dzeniem do sieci energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji.
Dotacja ma wynieść do 50% kosztów 
k w a l i f i k o w a n y c h  z a i n s t a l o w a n i a  
fotowoltaiki. Jednak wsparcie nie może 
wynieść więcej niż 5  000,00 zł na jedno 
przedsięwzięcie.
Do kosztów kwalifikowanych wliczony jest : 
zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie 
całej instalacji, czyli paneli fotowoltaicznych 
z niezbędnym oprzyrządowaniem.
Dofinansowanie może być przeznaczone 
jedynie na przedsięwzięcia polegające na 
zakupie i  montażu mikroinstalacj i  
fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy 
elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na 
potrzeby istniejących budynków mieszka-
lnych. Zatem  dotacji nie otrzymamy na 
panele fotowoltaiczne służące do produkcji 
prądu wykorzystywanego w oborze czy 
garażu.
Wnioski na dofinansowanie instalacji 
fotowoltaicznych w ramach programu „Mój 
Prąd” można  składać do  20 grudnia 2019 r. 
do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  Wodnej w 
Warszawie. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie: 
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl 
lub pod nr tel. 22 45 95 990 
 pn. - pt. w godz. od 8: 00 do 15: 00.

ŚRODOWISKO

d 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. Orolnicy gospodarujący na obszarach 
cennych przyrodniczo mogą składać w 

Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wnioski o  przyznanie pomocy na 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na 
obszarach Natura 2000”.
Takie wsparcie, finansowane z PROW 2014-
2020, może otrzymać rolnik, jeżeli w 
gospodarstwie, którego jest posiadaczem, 
łączna powierzchnia trwałych użytków 
zielonych wynosi co najmniej 1,00   ha. Pomoc 
ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej 
w zgodzie z podwyższonymi standardami 
środowiskowymi obowiązującymi na tych 
cennych przyrodniczo terenach.
Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które 
m.in. przyczynią się do utrzymania i 
użytkowania  w gospodarstwie trwałych 
użytków zielonych położonych na obszarze 
Natura 2000, nie będą   negatywnie oddzia-
ływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i 
nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi 
obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru 
Natura 2000, na którym jest położone 
gospodarstwo, w planach zadań ochronnych 
lub planach ochrony .

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części 
kosztów poniesionych na realizację inwestycji.
Wysokość dofinansowania:  standardowa 50%
– młody rolnik 60%.
Limit przypadający na   jednego beneficjenta i 
na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł.
Wysokość wsparcia  zależy od  rodzaju 
realizowanej inwestycji. W przypadku budowy 
lub modernizacji budynków inwentarskich lub 
adaptacji innych budynków na budynki 
inwentarskie można otrzymać maksymalnie   
500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji 
pozostałych inwestycji, np. zakup maszyn do 
utrzymania trwałych użytków zielonych, 
urządzeń do pojenia zwierząt czy przecho-
wywania pasz, można się ubiegać o wsparcie 
do 200 tys. zł.
Dla przypomnienia podajemy obszary Natura 
2000 – gmina Pobiedziska:
ź 1. Ostoja koło Promna: Kociałkowa Górka, 

K apal ic a ,  Zbierkowo,  Promienko,  
Wójtostwo, Pobiedziska-Letnisko,

ź 2 . D o l i n a  C y b i n y :  S t a r a  G ó r k a ,  
Promno,Promienko,Góra,Biskupice,  
Jankowo, Uzarzewo Huby,

ź 3.Uroczyska Puszczy Zielonki – Stęszewko.

Dofinansowanie 
gospodarstw 
na obszarach Natura 2000
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Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują 
się lub chcą podjąć działalność w ramach 
rolniczego handlu detalicznego, mogą 

u b i e g a ć  s i ę  o  w s p a r c i e  w  A g e n c j i  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski na małe przetwórstwo można składać 
do 20 grudnia 2019 r.
Rolniczy handel detaliczny umożliwia 
rolnikowi  sprzedaż żywności wyprodukowanej 

i przetworzonej we własnym gospodarstwie, 
bezpośrednio konsumentowi.
Lista produktów  przetwarzanych i jednocześn-
ie zbywanych (warunek) obejmuje przetwory z 
owoców i warzyw, soki, dżemy, kiszonki, 
marynaty, koncentraty, przetwory zbożowe; 
mąki, kasze, płatki, otręby; oleje, wędliny, 
produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.
Należy podkreślić, że prowadzenie rolniczego 

handlu detalicznego nie jest wymagane 
uzyskaniem wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji 
do 50% kosztów kwalifikowanych poniesio-
nych na realizację inwestycji. Maksymalna 
kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.
Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl

Wsparcie ARiMR na rolniczy 
handel detaliczny

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

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

W sobotę, 16 listopada br. 
odbyła się V  Pielgrzymka Sołtysów 
Powiatu Poznańskiego do Kórnika.

Rozpoczęła ją msza w kościele p.w. 
Wszystkich  Świętych, której przewo-
dniczył ks. bp.   Szymon Stułkowski oraz 

kapelan sołtysów powiatu poznańskiego ks. 
Grzegorz Zbączniak. W trakcie uroczystości, jak 
co roku przekazano sztandar. Tym razem 
przejęli go sołtysi z gminy Komorniki. 
Uroczystość zaszczycili swą obecnością 
wicemarszałek województwa wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak,  Pr zewodnicząc y 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego, burmistrzowie, wójtowie z 

gmin powiatu poznańskiego, radni  samo-
rządowi i oczywiście sołtysi, a wśród nich 
sołtysi z Gminy Pobiedziska.

Po mszy udano się do Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA, gdzie odbył się koncert 
w wykonaniu Orkiestry Dętej z Chludowa.

Pielgrzymka sołtysów

Dbajmy o pszczoły 
- skrzydlatych sprzymierzeńców
Dbajmy o pszczoły. Na pewno każdy z nas, 
przynajmniej jeden raz słyszał, że jeśli 
wyginą pszczoły, nie przeżyje również 
człowiek.

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, 
jak niezwykle ważne i pożyteczne są te 
małe, kosmate stworzenia, zapylające 

kwiaty, ale też szereg innych roślin.
 Hodowcy pszczół alarmują, że pszczoły znikają 
z uli, wylatują i już do nich nie wracają. Zdaniem 
autorytetów naukowych jest to winna 
pestycydów, przez które owady tracą orientację 
w  terenie. Przybiera to poważne konsekwencje 
dla człowieka, ponieważ pszczoły  są odpo-
wiedzialne za 2/3 roślin, które służą czło-
wiekowi za pożywienie.
Bez pszczół nie będziemy mieli pomidorów, 

jabłek, czereśni, wiśni   orzechów, a także oleju 
rzepakowego oraz wielu innych owoców i 
warzyw. Rośliny wiatropylne to o wiele za 
mało, aby wykarmić ludzkość. Powstałoby 
zagrożenie klęską głodu. Wobec tego 
powinniśmy zdać sobie sprawę, jak bardzo  
człowiek jest uzależniony od  pszczoły.
Najbardziej zagrażają im pestycydy oraz mało 
urozmaicony krajobraz terenów rolniczych.

Dlatego jeszcze raz apelujemy o rozważne 
stosowanie pestycydów, a pszczoły traktujmy 
tak, jak najważniejszych przyjaciół.
Piszemy o tym już teraz, gdy za oknem jest szara 
jesień, ponieważ jest to okres, kiedy rolnicy   
zaopatrują się w nawozy i środki ochrony roślin 
na rok 2020.  Apelujemy więc do Rolników, aby 
kupując środki ochrony roślin, zwracali 
szczególną uwagę na okres karencji środków 
ochrony roślin dla pszczół.
Z okazji Święta Patrona Pszczelarzy, 
św. Ambrożego, życzymy Pszczelarzom z terenu 
gminy Pobiedziska dużo zdrowia, pomyślności i 
wytrwałości w pracy pasiecznej, a także wielu 
sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym 
i rodzinnym.
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– To miejsce, klub w którym się spotykamy, jest 
dla Państwa. Mam nadzieję, że spotkania 
odbywające się w ramach projektu „Smakuj 
Życie” będą pożyteczne i przyjemne – powiedział 
burmistrz Ireneusz Antkowiak. Przypomniał, że 
Kluby Seniora  w Gminie Pobiedziska zostały 
utworzone w takich miejscowościach jak 
Kocanowo, Stęszewko, Łagiewniki. Od stycznia 
zacznie działać w Pobiedziskach, a od marca 
będzie też funkcjonował w Jerzykowie. 
W ramach projektu  planowane są m.in. 
spotkania z  lekar zami specjal istami,   
zapowiedziano wyjazdy na spektakle teatralne, 
seanse filmowe oraz na basen. Tego rodzaju 
spotkania  mają zapobiegać osamotnieniu, 

zamknięciu się w domach tych osób, które 
zakończyły już pracę zawodową. 

Seniorzy z Kocanowa mieli też okazję poznać 
Liderkę Klubu Grażynę Manikowską Krawiec. 
– Przed laty w Kocanowie prężnie działało Koło 
Gospodyń Wiejskich, były kursy haftu, i szycia, 
były wspólne wyjazdy. Prowadzono też kronikę. 
Chciałabym wznowić ten zwyczaj i archiwizować 
życie klubu. Mam nadzieję, że wspólnie też 
będziemy odkrywać tajemnice naszych babć i 
mam. Wyszukiwać ciekawe przepisy kulinarne. 
Spółdzielnia „Rolnik”, w której działam 
organizuje wieczorki poświęcone ludziom nieco 
może już zapomnianym, ale wartym tego, by o 
nich pamiętać – mówiła Grażyna Manikowska 
Krawiec .
 

„Smakuj życie” 
spotkanie seniorów w Kocanowie

„Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest”
Optymizm i poczucie humoru to cechy, które sprzyjają zdrowiu, ale też lepszym relacjom z innymi ludźmi.  Jeżeli zależy Ci na zdrowym sercu, 
pełnym oddechu   przyjaznych ludziach dookoła, to w Klubach Seniora w Kocanowie, Łagiewnikach, Stęszewku i w Pobiedziskach w ramach 
projektu pn.”Smakuj Życie”, Poddziałanie 7.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  będziemy żartować, oglądać komedie, korzystać z basenu, 
realizować swoje pasje, hobby  i oczywiście zarażać innych  śmiechem , bo ludzie idą tam, gdzie się głośno śmieją. 

„Starość to nie jest wiek, to jest decyzja”. Słowa znanego przed laty reżysera Adama Hanuszkiewicza przypomniał 
w czwartek, 21 listopada br. burmistrz Ireneusz Antkowiak. Okazją było spotkanie mieszkańców sołectwa Kocanowo 
z Grażyną Manikowską Krawiec, liderką Klubu w projekcie „Smakuj Życie”.

www.pobiedziska.plBIULETYN POBIEDZISKI grudzień 2019 www.pobiedziska.pl
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Stowarzyszenie
Dla Ciebie 
ma już 25 lat
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W piątkowy 22 listopada br. wieczór 
widownia pękała w szwach. Na 
scenie i na widowni spotkały się 

o s o b y,  k t ó r e   d z i a ł a j ą  i  d z i a ł a ł y  w  
S t o w a r z y s ze n i u .  B y l i  p r ze d s t a w i c i e l e 
samorządów wojewódzkiego, powiatowego 
oraz gminnego. Nie zabrakło również osób 
prowadzących podobne stowarzyszenia w 
innych  gminach powiatu poznańskiego. 
Uroczystość rozpoczął pełen refleksji spektakl, 
przygotowany przez podopiecznych, ucze-
stniczących od lat w zajęciach teatralnych. 
Podopieczni pod wodzą p. Grażyny Wydrowskiej 
opowiedzieli o swoich marzeniach. Po czym 
nastąpiła część oficjalna. Na scenie obok 
Huberta Łaganowskiego - jednego z pierwszych 
podopiecznych, a dzisiaj wiceprezesa Zarządu  
stanęła trójka prezesów, którzy od 1994 do 
dzisiaj zarządzali Stowarzyszeniem: Piotr 
Adamczyk, Małgorzata Banach, Małgorzata 
Halber i obecny prezes Janusz Szofiński. Przyjęli 
piękne życzenia, przeplatane wspomnieniami z 
minionych 25 lat.
Wspomina G abr ie la  Walczak  -  jedna z 
założycielek Stowarzyszenia: To już 25 lat. 
Wydaje mi się, że to wczoraj urodził się mój syn 
Nikodem(weteran dziś). Właściwie to potrzeba 
zrodziła pomysł utworzenia razem z innymi 
rodzicami stowarzyszenia, które byłoby nie tylko 
miejscem rehabilitacji naszych pociech, ale 
również ważną dla nas rodziców przestrzenią, w 
k tó re j  m oż n a  by  s i ę  s p o t ka ć,  w y m i e n i ć 
doświadczenia,  zasięgnąć rady i  poczuć 
z w yc zajne ludzkie  wsparc ie  w trudnych 
momentach. Jestem bardzo szczęśliwa, że przez te 
wszystkie lata, dzięki temu, że wielu ludzi 
otworzyło swe serca dla naszych dzieciaków, 
Stowarzyszenie rozrosło się tak bardzo i może 
nadal służyć pomocą innym.
Jolanta Łakomska, dzięki której Stowarzyszenie 
znalazło przestrzeń do działania: "Poprosiłam 
rodziców dzieci, które do przedszkola przychodziły 

tylko na 5 godzin dziennie, by  przychodziły przez 
4 dni na 7 godzin. A na jeden dzień oddali salę 
niepełnosprawnym. Udało się. Pierwszy swój kąt 
niepełnosprawni mieli w naszym przedszkolu."
Hubert Łaganowski opowiada: "25 lat, ćwierć 
wieku. Wiele histori i ,  wielu ludzi,  wiele 
wspomnień. Dwadzieścia pięć lat temu i moi 
rodzice wraz z grupą osób, których łączyła 
niepełnosprawność dziec i ,  stanęli  przed 
wyzwaniem walki o ich lepsze życie codzienne. 
Historia Stowarzyszenia to spora część mojego 
życia od dziecka do dzisiaj. Nigdy nie zapomnę 
basenu z kulkami w sali, którą mieliśmy w 
przedszkolu „Wesołe Skrzaty”, hipoterapii u pani 
Kurek, na kucyku Alusiu, tych spotkań, które były 
odskocznią od codzienności, pomagały przetrwać 

w jedności, dawały wiarę w przyszłość. Uczyły 
akceptacji i tolerancji dzieci  oraz dorosłych".
„Stowarzyszenie zmieniło wiele  w życiu 
niepełnosprawnych w Gminie Pobiedziska" 
wspomina Małgorzata Halber (obecnie prezes 
honorowy Stowarzyszenia: "zobaczyłam ogrom 
wyzwań i coraz bardziej wciągały mnie działania. 
Od 2006 byłam w zarządzie, potem w grudniu 
2008 roku zostałam prezesem.  Pozyskaliśmy 
wspaniałych sponsorów, wolontariusz y. 
Poznawałam dzieciaki i dorosłych podopiecznych. 
Paweł, Amanda, Patryk, Marcin, Ala i inni działali 
na mnie jak turbo doładowanie. Chętni do 

pomocy przyłączali się do Stowarzyszenia: 
młodzież, dorośli, pasjonaci, dobroczyńcy i 
sponsorzy. Czułam, że naprawdę razem możemy 
więcej. 
Przyszedł czas na podjęcie wyzwania, jakim było 
utworzenie WTZ dla dorosłych podopiecznych. To 
historia 5 lat potykania się z brakiem lokalu, 
pieniędzy, często z brakiem zrozumienia, ale 
zakończona  olbrzymim sukcesem wspólnego 
działania, na którego czele dane mi było wraz z 
Januszem Szofińskim stanąć. I znowu kluczem 
była wspólnota, którą ponownie stworzyliśmy. 
 W adaptowanym lokalu otworzyliśmy Warsztat 
Terapii Zajęciowej, który tworzy już wspaniałą 
swoją historię. Stowarzyszenie w ciągu 25 lat 
dokonało wielu zmian, dzięki którym wsparcie i 

zrozumienie problemu niepełnosprawnych jest w 
n a s z e j  g m i n i e  z n a c z ą c o  l e p s z e .  
Niepełnosprawność, jest problemem, który nie 
zniknie, zmienia się i jest wciąż wyzwaniem.
Pobudziliśmy wrażliwość, ale najtrudniejsza  
pozostaje dalej bezradność, że w tak wielu 
przypadkach nie znamy rozwiązania, nie 
potrafimy uczynić życia niepełnosprawnych i ich 
rodzin łatwiejszym. Tyle zrobiliśmy, a jeszcze tyle 
wyzwań przed następcami.
Pamiętajmy „niepełnosprawność to przede 
wszystkim  człowiek, nad którego losem jeśli tylko 
możemy pochylajmy się."

Były kwiaty, wspomnienia i życzenia. Na scenie Pobiedziskiego Ośrodka Kultury w Pobiedziskach zaprezentowali się podopieczni 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie, które obchodzi 25 lecie działalności.
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Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni? 
Czy wie Pani, gdzie i jak je spędzi?
D.Ł.: W przypadku tych Świąt nie przywiązuję 
uwagi do miejsca. Liczy się dla mnie atmosfera 
tego wydarzenia. Święta, to znakomity czas na 
stawianie sobie pytań: Kim jestem? Po co żyję? 
Co mogę zrobić, żeby innym było ze mną 
dobrze? A także czy i co mogę coś zrobić dla 
innych?

Jak wspomina Pani Gwiazdki ze swojego 
dzieciństwa? 
D.Ł.: Jeśli myślę o dzieciństwie i świętach z 
tego okresu, to przede wszystkim przychodzą 
mi na myśl obrazy z Koźmina Wielkopolskiego, z 
domu dziadków. Na święta zjeżdżała tam cała 
rodzina, a ponieważ i rodzina ze strony mamy 
jest muzykalna, ten czas mijał na śpiewach i 
grze.  Dziadek był  samoukiem, grał  na 
skrzypcach, a mama i jej rodzeństwo na 
pianinie. Ja nauczyłam się grać i na pianinie, i 
na gitarze. 
Do tego była wspaniała kuchnia Babci. Dużo 
śmiechu, żartów. Odczuwałam bliskość, 
jedność. 
Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się 

j e s zc ze  z  u m i e j ę t n o ś c i ą  w y b a c z a n i a , 
otwierania serca. I wiem, że jeśli wzbiję się 
ponad własne ego, kamień spadnie mi z serca. I 
to jest dla mnie świąteczne przesłanie.
Będąc nastolatką, mieszkającą w gminie 
Pobiedziska miałam wrażenie, że żyję w kuli, w 
bombce, w takim mikroświecie. I koniecznie 
chciałam wydostać się z tego mikroświata.
A kiedy już znalazłam się w tym wielkim 
świecie, okazało się, że on nie różni się aż tak 
bardzo od tego pobiedziskiego. Przekonałam 
się wtedy, że wiele zależy od tego, jaka ja 
jestem wobec innych ludzi. 
Nadal jestem ciekawa świata, ale mam 
świadomość tego, że od siebie nie ucieknę. 

Czy urodzenie córki zmieniło coś w Pani 
odbiorze i odczuwaniu świąt?
D.Ł.: Oj, tak. Córka przypomina mi o magii 
świąt. Bo z wiekiem to się zmienia, a może 
nawet zatraca. 

Pewnego roku, byliśmy przed świętami w 
ciepłym kraju i wtedy Jaśmina powiedziała, że 
…chciałaby już do domu, że tęskni za 
śniegiem.
Jest dla mnie czymś wspaniałym widzieć, jak 
reaguje na przyniesioną do domu choinkę, na 
widok ozdób choinkowych wyjmowanych z 
szafy. 
Moja mama bardzo dba o wystrój świąteczny, o 
stroiki. I córka w tym jest do mamy podobna. 
Dzisiaj dziecko może mieć niemal wszystko, 
jeśli chodzi o prezenty. Jeśli nie dostanie na 
święta, to może to otrzymać kilka dni później. 
Staram się tłumaczyć dziecku, że to nie 
sklepowa cena otrz ymanego prezentu 
decyduje o jego wartości, o wartości świąt. 
Powtarzam, że prezent w postaci książki może 
być równie cenny, co wielokrotnie droższa od 
książki gra komputerowa. 

Wybierając prezenty dla córki, 
przypominają się Pani prezenty, jakie 
sama dostawała?
D.Ł.: Kiedy córka zaczęła bawić się lalkami, ja 
też kupiłam sobie lalkę. Sprawiłam sobie taki 
prezent, ponieważ wtedy, gdy lalki Barbi były 
modne, nie miałam takiej. Sądzę, że w Święta 
Bożego Narodzenia powinniśmy też sobie 
poświęcić nieco uwagi. Zrobić na przykład coś, 
żeby nam samym było ze sobą dobrze.
Dziękuję za rozmowę i życzę Świąt pełnych 
ciepła i serdeczności.

Rozmawiał: Robert Domżał

Wzbić się ponad ... 
czyli świąteczne przesłanie

HALINA BENEDYK
piosenkarka i trenerka śpiewu

W przedświąteczne popołudnie, spotykam się z 
pełną uroku i delikatności kobietą, piosenkarką 
i trenerką śpiewu w Pobiedziskim Ośrodku 
Kultury, panią Haliną Benedyk. Znana z takich 
przebojów jak "Mamy po 20 lat", albo 
najnowszej piosenki w duecie z Marco 
Antonelli, skomponowanej i zaaranżowanej 
przez Aleksandra Maliszewskiego, "Soli noi". 
Czy zamiłowanie do włoskich muzycznych 
klimatów miało wpływ na upodobania 
świąteczne artystki…?
Spotykamy się przy kawie… pachnącej 
kawie, jakie zapachy kojarzą się Pani ze 

Świętami?
H.B.: To te, które przypominają mi się z 
dzieciństwa - najmocniejsze z zapachów, a 
więc oczywiście pierniki i pomarańcze, czyli to, 
co wywoływało wówczas najpiękniejsze 
skojarzenia. Teraz jest tak samo, ja piekę 
pierniki! Jestem kobietą piekącą i gotującą, 
typową mamą… dekoracjami za to zajmują 
się moje córki.
Gdzie Pani spędza Święta 
Bożego Narodzenia?
H.B.: Mam cały czas to szczęście, że moi rodzice 
są ze mną, więc ja święta spędzam tam, gdzie 

„Moje święta ciągle
 pachną piernikami...”
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jest moja mama. I nieważne gdzie ona by była, 
to ja tam jestem. Mam dwóch braci, z którymi 
n a  z m i a n ę  o rg a n i z u j e m y  ś w i ą t e c z n e 
spotkania. Decyzja zostaje w rękach mojej 
mamy. Jeśli powie, że jedziemy do jednego lub 
drugiego brata, albo zjeżdżamy się do niej, to 
tak jest. Cały czas jest ruch… Tym razem 
będziemy u mnie. Gdy mąż pyta mnie, gdzie 
spędzamy święta, to mam na to prostą 
odpowiedź: "Poczekaj, zapytam mamę". 
Czy jest muzycznie?
H.B.: Tak, bardzo… Mój tata pięknie śpiewa, 
dużo kolędujemy! Nagrywamy wiele filmów z 
naszych spotkań świątecznych, są wspaniałe.
Które święta wspomina Pani najcieplej? 
Które wydają się Pani najważniejsze?
H.B.: Najcieplej wspominam te święta, kiedy 
dzieci były malutkie. To był najpiękniejszy 
czas… Zdarzało mi się spędzić święta poza 
domem, z racji pracy. Towarzyszyłam też 
mojemu mężowi, który gra koncerty w 
Szwajcarii w tym czasie, ale to kompletnie nie 
jest ten klimat. Święta Bożego Narodzenia to 
dla mnie przede wszystkim rodzina i religia. Za 
granicą tego nie miałam. Na Wigilię podawano 
kurczaka, a czasami w menu była pizza! Polscy 
muzycy prosili czasami, aby pojawiła się 
tradycyjna ryba… I od niedawna jest! 
Polacy niosą ze sobą coś sympatycznego… na 
Wigilii w Szwajcarii, zostają po kolacji, zbierają 
się przy fortepianie i śpiewają kolędy. Ponadto 
wieczorem, wszyscy muzycy biorą swoje 
instrumenty i idą na Pasterkę. W Zurichu jest 

katolicki kościół, w którym  ksiądz wyczekuje 
ich, bo dzięki ich włączeniu, tworzy się piękna 
msza. Muzycy nie muszą ćwiczyć, żeby zagrać, 
po prostu siadają i grają kolędy. I to jest piękne, 
że my to w sobie mamy… My, urodzeni w 
polskiej kulturze, jesteśmy zaopatrzeni w tak 
duże moce czułości i wrażliwości tak, jakby ktoś 
w nas to zapakował, jak w walizkę, a później, 
gdy gdzieś jedziemy, to odpakowujemy to 
nasze bogactwo.
Mąż Panią popiera w takim poszukiwaniu 
rodzinnych klimatów?
H.B.:  Kilka razy spędziliśmy święta w 
Szwajcarii, ale za każdym razem mówię: 
"Oluś…, Oluś…." A on mówi: "Nic nie mów, ja 
już wszystko wiem…" (śmiech). Teraz łączymy 
s ię  pr zez  wideopołączenia,  telefony i 
pokazujemy co się u nas dzieje, że czeka 
prezent….
A właśnie, tak z ciekawości zapytam o 
moment obdarowywania… Czy to ma 
znaczenie i co jest najmilszym prezentem 
dla Pani?
H.B.: Zazwyczaj jest to niespodzianka. Nie 
umawiamy się na prezenty, każdy robi to od 
siebie i jak chce. Też dzieci, jak widzę, zadają 
sobie trud, żeby wymyślić coś, co nie jest 
sztampowe, żeby sprawić mamie i tacie 
przyjemność, uradować. Ja się cieszę, bo widzę, 
że tę całą miłość, którą włożyłam w dzieci… 
wiedzę, że to wszystko wraca.
Ja sobie najbardziej cenię wspólny czas, on jest 
dla mnie najważniejszy. Święta, to pełen dom!

Czasami słyszymy narzekanie na zmęczenie 
tym świątecznym zamieszaniem. Jak to jest 
u Pani?
H.B.: Ja lubię ten bajzel! (Śmiech) Moi rodzice 
są osobami o ciągłej, wewnętrznej pogodzie 
ducha. Mają wiecznie dobry humor. Mama nie 
odpuszcza, nawet w gotowaniu! Niestety, nie 
mogę doścignąć mamy ze smakami. Mama jest 
bardzo szczęśliwa, gdy może tę Wigilię 
przygotować. Jakiś czas temu mój mąż 
powiedział: "Gotujesz jat Twoja mama…" To 
taki "Oskar" w naszej ocenie.
Pani "oskarowe" danie świąteczne, Pani 
Halinko, to?
H.B.: Od niedawna specjalizuję się w karpiu. 
Tak, karp mi wychodzi! A dziewczyny pomagają 
mi  w ymyślać niet ypowe dania r ybne. 
Pamiętam ciągle lata 80-te… My mamy 
dobrobyt teraz!
Pani świąteczne kolory?
H.B.: Zdecydowanie czerwień…. Czerwony i 
zielony… Są energetyczne.
I pozostańmy w tym ciepłym, barwnym 
klimacie… Dziękuję i życzę rodzinnych 
świąt!
H.B.: Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy 
Pobiedziska Wesołych Świąt i serdecznie ich 
pozdrawiam!

Z Haliną Benedyk rozmawiała 
Katarzyna Trawińska-Jakubiak

ANDRZEJ HORBIK „A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią się cienie...”

Wigilia z międzynarodowymi akcentami
"A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie."
-  To  s ł o w a  " K o l ę d y  d l a  n i e o b e c n y c h " 
skomponowanej przez Zbigniewa Preisnera. 

Lubię ten utwór i czasami śpiewamy ją w domu, 
c za sami  z  zesp ołem "Wiwa t y"  i  jak  s ię 
przekonaliśmy, jest bardzo dobrze przez 
słuchaczy przyjmowany - opowiada Andrzej 
Horbik, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca 
"Wiwaty". 

W domu państwa Elżbiety i Andrzeja 
Horbików okres Świąt Bożego Narodzenia 
jest czasem szczególnie rozśpiewanym.
Wykonują tradycyjne kolędy i mniej znane 
pastorałki. Śpiewają w różnych językach. 
Wiadomo angielski, czasami niemiecki, w 
końcu "Cicha noc" to pieśń naszych zachodnich 
sąsiadów. A bywa, że zabrzmią dźwięki 
charakterystyczne dla Półwyspu Iberyjskiego. 
Tak, śpiewają i grają kolędy hiszpańskie np. 
"Feliz Navidad". Takie muzyczne "perełki" 
w y s z u k u j ą  w s p ó l n i e  z e  S t a n i s ł a we m 

Horbikiem, bratem Andrzeja.
W tym roku w czasie Wigilii zaśpiewają 
zapewne coś po fińsku. 
- Będzie tak, ponieważ zięć jest z Finlandii i na 
święta gościć będziemy jego rodziców - wyjaśnia 
Andrzej Horbik. 
Pasterka? Tylko o północy
Po Wigilii, około godziny 22.30 Zaczynają 
przygotowywać się do wyjścia na Pasterkę. Jako 
tradycjonaliści, udają się wyłącznie na Pasterkę 
zaczynającą się o północy? Dlaczego jednak 
wychodzą tak wcześnie? Ponieważ spotykają 
się w Pobiedziskim Ośrodku Kultury z tymi 
tancerzami i śpiewakami z Zespołu Pieśni i 
Tańca " Wiwaty", którzy również będą śpiewać o 
północy na Pasterce, by się rozśpiewać.
W tym roku zaśpiewają kolędy i pastorałki w 
kościele pod wezwaniem św. Ducha.
 - Od drugiego dnia "Wiwaty" kolędują po 
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mieście. Bywa, że trzy godziny to za mało, by 
odwiedzić wszystkie rodziny, które tego sobie 
życzą. Najczęściej zapraszają nas mieszkańcy, 
mający gości spoza Pobiedzisk. Wiele osób chce 
pokazać kolędowanie, jako kultywowany u nas 
zwyczaj. Takie rodziny zgłaszają się do nas 
wcześniej. Pamiętam też rok, kiedy kolędowanie 
skończyło się po pół godzinie. Był tęgi mróz, nikt 
nie otwierał kolędnikom drzwi, dlatego syn 
zadzwonił do mnie i kazał po kolędników 
przyjechać - opowiada Andrzej Horbik.
Tradycja zobowiązuje
Jest też tradycją rodziny Horbików, że do 
wigilijnego stołu zasiadają w licznym gronie. 
W tym roku będzie aż czternaście osób. 
Najstarszy domownik ma obecnie 92 lata. 
Najmłodszy ledwie….3 Lata.
Uroczysty charakter tego spotkania podkreślają 
stroje. Są to kostiumy wielkopolskie. Panowie 
białe spodnie, czerwona jaka i granatowy 
kaftan bez rękawów. Panny biała koszula i 
spódnik oraz zapaska w kolorze błękitnym, a 
mężatki czarny kabat, spódnik w ciemnych 
kolorach czerwieni i z białego płótna zapaska.

- Na stole pojawiają się trzy zupy: grzybowa, 
barszcz i zupa rybna, będzie karp, sandacz, 
pstrąg i  łosoś,  ze  względu na zięc ia ze 
Skandynawii oraz oczywiście pierogi - mówi 
Andrzej Horbik.
- Moimi ulubionymi potrawami są zupa rybna, 
pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony oraz 
pstrąg w galarecie.  Zupę rybną gotuję sam. 
Podstawą są łby karpia, szczupaka i sandacza - 
dodaje.
Nowością ostatnich lat prócz akordeonu, czy 
kozła weselnego jest zakupiony instrument, na 
jakim Andrzej Horbik przygrywa. Jest to 
heligonka, odmiana harmonii popularna w 
Beskidzie Żywieckim i Śląskim oraz na Słowacji i 
w Niemczech. Można jej posłuchać na płycie CD 
Zespołu "Wiwaty" z kolędami i pastorałkami.

Niby zwykła kartka
Młodsi nie znają, nie pamiętają tego zwyczaju.  
Przed laty, przed świętami listonosze mieli 
pełne ręce roboty.  Było tak, ponieważ ludzie 
wysyłali listy i kartki pocztowe.  Te na Boże 
Narodzenie nie były zwykłymi widokówkami. 

Oprócz świątecznego motywu, jak choćby 
choinki, bombki były też życzenia. 
- Wysyłałem kartkę z życzeniami świątecznymi 
znajomemu w Niemczech. Na kartce były nuty z 
kolędy "Mędrcy świata". On napisał do tej melodii 
słowa w języku niemieckim i zaśpiewał z chórem 
w swoim kościele. Jak później opowiadał kolęda 
została przyjęta oklaskami - opowiada Andrzej 
Horbik?  
Jakie życzenia złożyłby Pan mieszkańcom 
Gminy Pobiedziska?
- Tradycyjne:
Na szczyńście, na zdrowie, na to Boże Narodzynie,
Żeby się Wom darzyło w komorze, w oborze, dej 
Panie Boże
W kożdym kontku po dzieciątku, a na piecu troje,
Żeby się Wom wszystko mnożyło we dwoje.
Żeby młode pary szybko śluby brały,
Żeby nom niewiasty nigdy nie płakały.
Tego Wom życzymy, na to przychodzimy
I kolynde swoją dlo Wos przynosimy.

Rozmawiał: Robert Domżał

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

MARIA LEŚNIEWSKA „Od szydełka do ikony...”

Już tylko kilka tygodni pozostało do Świąt 
Bożego Narodzenia. Czym jest dla Pani ten 
czas?
M.L: Dla mnie jest to święto rodzinne. Moje 
dzieci, a mam ich czworo rozjechały się po 
świecie. W ciągu roku brakuje czasu na to, by się 
spotkać, by wszyscy usiedli przy stole. Jednak 
na Boże Narodzenie dzieci przyjeżdżają do 
domu. Wtedy najważniejsza jest Wigilia i 
Pasterka. Do Wigilii zasiada piętnaście osób. 
Jestem szczęśliwa widząc, że radzą sobie w 
życiu. 
Przygotowanie tej najważniejszej w roku 
kolacji dla tylu osób jest prawdziwym 
wyzwaniem. Sama Pani wszystko robi?

M.L.: Rzeczywiście pracy jest dużo, dlatego 
pierogi lepię od początku grudnia. Te z kapustą i 
grzybami robię na swój sposób, czyli ze słodką, 
a niekwaszoną kapustą. Przyprawiam ją za to 
pikantnie. W ostatnich latach rozdzielałam 
pracę przy lepieniu pierogów. Chętnie 
pomagały mi wnuczki i synowa. 
Kolejną potrawą, jaką przygotowuję jest ryba. 
Karpia przyrządzam raz w roku, bo nie cieszy się 
d u ż y m  z a i n t e r e s o w a n i e m  m o i c h 
domowników. A na święta robię te dania, które 
i mąż, i dzieci, i mama lubią. 
Przygotowuję też pięć litrów zupy grzybowej, 
bo po nią wszyscy sięgają i to nie tylko w 
Wigilię, ale i w kolejne świąteczne dni.  
Obowiązkowo też robię uszka z grzybami.
Specjalnie dla męża szykuję kapustę kwaszoną 
z fasolą oraz fasolkę polewaną masłem.  
Na deser są makiełki, czyli makaron z makiem, 
miodem, rodzynkami, orzechami. A jeśli chodzi  
o kompot, to nie jesteśmy tradycjonalistami. 
Nie robię go z suszu, ponieważ nam nie 
smakuje.  Jest więc kompot z innych owoców. 
Dla dzieci symbolem Świąt Bożego 
Narodzenia jest choinka. Jej pojawienie 
się w domu pachnącej, zielonej jest 
zapowiedzią czegoś magicznego. 
Lubi Pani ten moment?
M.L.:  W tej kwestii pewnie wiele osób 

zaskoczę, od lat mamy w domu sztuczną 
choinkę, ale to ze względów praktycznych. 
Jednak stroiki na stoły robię z pachnącego 
świerku.
Ozdoby, które wieszam na choince robię 
w ł a s n o r ę c z n i e .  J e d n e  w y k o n a n e  s ą 
szydełkiem, inne metodą decoupagu, a jeszcze 
inne są najzwyczajniej uszyte.
Zaczęłam je robić z potrzeby chwili. Kiedy dzieci 
były małe, w sklepach trudno było o ładne 
ubrania, szyłam je więc sama. Z resztek 
materiałów robiłam różne ozdóbki, ponieważ 
moja mama robiła na szydełku i haftowała, ja 
też za to się wzięłam. Tak powstały małe lalki, 
dzwonki na choinkę. Kolejne lata minęły pod 
znakiem bombek wykonywanych z tego, co 
było dostępne. Takie rękodzieło XX wieku.
Teraz maluję ikony. To moja najnowsza pasja. 
Z innymi mieszkankami gminy Pobiedziska, 
wyjeżdżałyśmy kilka razy na warsztaty 
malowania ikon. I zapewniam, że nie trzeba do 
tego specjalnych talentów. 
Dziękuję za rozmowę i życzę, by najbliższe 
Święta były dla Pani i całej rodziny niczym 
te z kolędy:
"Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem."

Rozmawiał: Robert Domżał

mieszkanka Pobiedzisk, zajmująca się rękodziełem
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Co Pana zdaniem jest najważniejsze w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia?
P.W.: W tym szczególnym czasie ważne jest, 
byśmy uregulowali swoje życie wewnętrzne. 
Powinniśmy oddać ten czas Chrystusowi i z nim 
przeżywać miłość i starać się, aby ona trwała w 
naszej rodzinie, która jest kolebką wszystkiego, 
co dobre dla człowieka. Dla mnie i mojej rodziny 
to jest właśnie najważniejsze. Jeśli w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia ograniczymy się 
wyłącznie do pogoni za prezentami oraz za tym, 
co ma być na stole, rozminiemy się z atmosferą 
prawdziwych świąt.
Mieszkał Pan w Austrii. Czy święta w 
Salzburgu położonym niemal u podnóży Alp 
różnią się od świąt w Polsce? 
P.W.: Tak, spędziłem tam połowę swego życia, 
więc przeżywałem te święta, może nawet 

piękniej niż w Polsce. Było dużo śniegu, który 
skrzypiał, gdy wędrowało się na Pasterkę. Ta 
sceneria przypominała mi dzieciństwo.
A jako dziecko czekałem na pierwszą gwiazdkę i 
słowo, przesłanie od rodziców. Później była 
zabawka. Ona cieszyła oczywiście, ale nigdy nie 
była ważniejsza od oczekiwania na pierwszą 
gwiazdkę i słowa rodziców.
Dzisiaj można odnieść wrażenie, że z prezentów 
uczyniono bożka, zapominając o tym, co 
najważniejsze. A jeśli chodzi o różnicę między 
Świętami w Polsce i w Austrii, to widać je 
chociażby na stole Wigilijnym. W Austrii nie 
podaje się karpia. Jest za to indyk w ryżu i 
warzywach, a także pierniki. Na stole w Austrii 
nie zobaczy się sernika czy makowca. Z ryb 
p o j a w i a  n a  p r z y k ł a d  ł o s o ś  w  s o s i e 
musztardowym. 
Wspomniał Pan o przesłaniu od rodziców. 
Zdradzi Pan, co słyszał w Wigilie, jako mały 
chłopak od rodziców?
P.W.: Syneczku, pamiętaj, że Ten szczególny 
dzień to pamiątka, narodzin Najmniejszej, a za 
razem Największej Miłości, czyli naszego Pana 
Jezusa Chrystusa.
Zajmuje się Pan również czymś, co z 

francuska nazywa się savoir vivre, sztuką 
życia, dobrymi obyczajami. Jakie 
zachowania poleciłby Pan na ten właśnie 
czas?
P.W.: Przede wszystkim odradzam rozmowy o 
polityce. To nie jest temat dobry przy wigilijnym 
stole. W tym czasie warto przywrócić choćby na 
chwilę wzajemny szacunek. Docenić babcię, 
dziadka, mamę, tatę za wiedzę, którą mają.  
Autorytety i hierarchia to jest to, czego w 
ostatnich latach mocno w Polsce brakuje. 
Dziękuję za rozmowę i życzę, by w czasie 
w ypa tr y wania pier wszej Gwiazdki w 
Wigilię, towarzyszyły Panu emocje równie 
cudowne, jak w dzieciństwie

Robert Domżał

Piotr Paweł Wyrwas, 
Aktor: absolwent Studium Wokalno - 
Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Tłumacz języka niemieckiego,
Śpiewak operowy: absolwent Wyższej Szkoły 
Muzycznej "Mozarteum" w Salzburgu,
Sommelier: zatrudniony w firmie "Odkupienie 
Win" Importer Win.

PIOTR PAWEŁ WYRWAS Czekałem 
na pierwszą gwiazdkęmieszkaniec gminy Pobiedziska, aktor, śpiewak, znawca win 

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

Nowości książkowe 
w Bibliotekach Gminy Pobiedziska

Zakup i opracowywanie książek  traktujemy w naszej Bibliotece jako 
zadania priorytetowe. W tym roku środki własne pochodzące z dotacji 
podmiotowej Gminy Pobiedziska oraz fundusze pozyskane z 
Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego  w Programie Rozwój 
Czytelnictwa, pozwoliły na zakup 1785 książek za blisko 44 000 zł  do 
pięciu placówek naszej Biblioteki 

Zakupom nowości  towarzyszy dbałość o zróżnicowanie księgozbioru. 
Obok modnych kryminałów, romansów w naszych książkowych zakupach 
ważne miejsce zajmują książki dla dzieci, młodzieży, reportaże, biografie 

oraz książki historyczne. Chętnie słuchamy sugestii czytelników i 
uzupełniamy księgozbiór o oczekiwane pozycje. Trzeba podkreślić, że od 
wyboru książki do udostępnienia egzemplarza czytelnikom, trzeba 
wykonać wiele bibliotekarskich czynności, które realizujemy z doświa-
dczeniem. W efekcie czytelnik otrzymuje zinwentaryzowaną, wpisaną do 
katalogu, z właściwymi sygnaturami, stemplami, pięknie ofoliowaną 
książkę. Zapraszamy do zapisów. Na nowych czytelników oprócz nowości 
, czekają  karty czytelnika – jedyny taki „plastik” w naszej Gminie, gdzie 
nie trzeba zasilać konta gotówką, by czerpać przyjemności z bezpłatnego 
wypożyczania i czytania książek.

Dominik Król z poetyckim 
spotkaniem w Jerzykowie

W ramach współpracy z organizatorami 42. Międzynarodowego 
Listopada Poetyckiego w  Poznaniu, zaprosiliśmy do Biblioteki Szkolnej w 
Jerzykowie Dominika Króla – poznańskiego poetę, animatora życia 
kulturalnego Wielkopolski.  Autor licznych tomików poezji i wierszy, które 
były publikowane  w wielu antologiach, tłumaczone na wiele języków z  
wyczuciem opowiedział uczniom o radości, jaką może dać pisanie 
wierszy, o poszerzaniu horyzontów, o budowaniu dzięki poezji relacji 
międzyludzkich i wzbogaceniu wewnętrznym, jakie można otrzymać, 
pisząc lub czytając  wiersze. 

Listopad w Bibliotece

..............................................................................................................
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O Wojciechu Trąmpczyńskim  
opowiadał Tadeusz Panowicz

W 101 rocznicę odzyskania nieodległości zorganizowaliśmy trzy 
spotkania z Tadeuszem Panowiczem – regionalistą i pasjonatem historii. 
Prelekcje o Wojciechu Trąmpczyńskim dla młodzieży w szkołach we 
Wronczynie, Węglewie i w Pobiedziskach (otwarte dla szerszej publi-
czności) zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.  
O pierwszym Marszałku Sejmu Ustawodawczego I kadencji oraz 
Marszałku Senatu II Rzeczpospolitej ze swadą opowiadał nasz gość autor 
wydanej w zeszłym roku  monografii. Książę zakupiliśmy do naszego 
księgozbioru: „Książka będąca hołdem Autora dla Wojciecha 
Trąmpczyńskiego, który zawsze łączył, a nie dzielił, pozwala przenieść się 
Czytelnikowi w czasy, gdy polityka była nastawiona na odtworzenie 
nieistniejącego wiele lat państwa, a spory polityczne były zazwyczaj 
konstruktywne” – tak o książce pisali obecni przedstawiciele wyda-
wnictwa Wargos, które książkę wydało. Spotkanie w Auli Jana Pawła 
zakończył spektakl przygotowany z wielkim zaangażowaniem przez 
uczniów – członków Szkolnego Koła Teatralnego ”Kartoteka” pt. „Sen o 
Niepodległej”. Słowa uznania dla młodych aktorów i sprawujących opiekę 
nad kołem Pań Łucji Kapcińskiej i Natalii Bartlitz-Skibińskiej. 

Verba Sacra w Pobiedziskach
Pobiedziska odsłona Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra w naszej 
Bibliotece za nami. Ponownie zasłuchaliśmy się w polskiej klasyce 
literatury. "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska, przypomniane w 
interpretacji Zbigniewa Grochala pokazały, że lata i stulecia mijają, a 
Polacy są tacy sami i problemy mają podobne. Pięknie wybrzmiał 
akompaniament na harfie w wykonaniu Michała Zatora. Przybyłym 
gościom w zasłuchaniu minął czas spotkania. Do zobaczenia za rok na 
kolejnej jubileuszowej odsłonie XX edycji poznańskiego Festiwalu Verba 
Sacra, które dzięki współpracy z p. Olą Mazurek ze Stowarzyszeniem Vena, 
ufamy, że ponownie zagości w naszej Bibliotece.

Oto Miś…
Misja Miś, bo tak należy powiedzieć o serii spotkań w Oddziale dla dzieci i 
bibliotecznych filiach w Biskupicach, Letnisku, Pomarzanowicach 
przebiegła z wyjątkową intensywnością. W Oddziale dla dzieci gościliśmy 
ponad dwustu przedszkolaków i uczniów młodszych klas, podobnie było 
w filiach. 
Pretekstem do spotkań były obchody Międzynarodowego Dnia Misia – 
dzieci słuchały fragmentów książek i opowieści o misiach. Puchatek, 
Uszatek, Paddington i wielu innych bohaterów gościło w tych dniach w 
naszych Bibliotekach. Największym zainteresowaniem dzieci obdarzyły 
Niedźwiedzia Wojtka – legendarnego włochatego żołnierza Armii 
Andersa, o którym pięknie opowiadały panie bibliotekarki i zaproszony 
gość – nauczycielka historii Barbara Urban.

We wtorki z Biblioteką do Kina 
Przypominamy o możliwości wyjazdów do kina z Biblioteką. 
W listopadzie br. obejrzeliśmy w Multikinie film pt. „1800 gramów ” w 
grudniu komedię Pt. „Jak zostać żoną milionera”. Wyjazdy będą 
kontynuowane  w 2020 roku. 

Na koncercie w Auli UAM
Festiwal „Frazy” organizowany rzez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu to 
cykl wydarzeń muzycznych, w którym podtekst literacki pełni ważną rolę. 
Koncert zatytułowany "Na starej mapie" był niezwykłym przeżyciem dla  
uczestników wyjazdu, zorganizowanego przez naszą bibliotekę. Muzyka 
znana z pieśni Kaczmarskiego, Łapińskiego i Gintrowskiego w symfo-
nicznych aranżacjach, wykonana przez muzyków Warszawskiej Orkiestry 
Muzyki Dawnej, grających na co dzień w Warszawskiej Operze 
Kameralnej,  była artystyczną ucztą. 

Seniorzy na warsztatach o aktywności Seniorów
..............................................................................................................
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18 i 19 listopada br. gościmy w naszej czytelni grupę seniorów, która 
bierze udział w warsztatach " Czas na seniora w gminie Pobiedziska", 
realizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  Uczestnicy w 
kilku etapach programu omawiają swoje mocne strony i jak je wykorzy-
stywać w działaniach w swojej grupie wiekowej, a jak w grupach 
międzypokoleniowych. Jest miła rozmowa i pełno pomysłów, które 
mamy nadzieję zostaną wkrótce wykorzystane w praktyce.

Nastolatki w sferze uczuć
W Oddziale dla dzieci we współpracy z Biblioteką ze Szkoły Podstawowej 
w Pobiedziskach rozpoczęliśmy zajęcia z elementami biblioterapii, 
omawiające trudne tematy uczuć i relacji nastolatków. Grupa nastola-
tków uczestniczyć będzie   w cyklu spotkań, które jak ufamy przyniosą 
młodym uczestnikom odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Świąteczne rękodzieło
Panie z Klubu Rękodzieła przy Bibliotece w Pobiedziskach na czwartko-
wych spotkaniach w listopadzie i w grudniu br. tworzą piękne świąteczne 
prace, czerpiąc radość ze wspólnych spotkań i przekazywania sobie 

umiejętności.  Panie wykonywały świąteczne witraże pod czujnym okiem 
Adama Kucela - mieszkańca naszej Gminy, tworzącego w szkle, zdobiły 
anioły i tworzyły stroiki.

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA 
62-010 Pobiedziska
ul.Kostrzyńska 21
     61 8177 146
www.bppob.pl
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20 LAT MINĘŁO
C h ó r  „ M e l o d i a” roz p o c z ą ł  s wo j ą  
działalność w październiku 1999 roku, 
stanowiąc zarazem część składową 
działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”. 
Chór nie tylko pozwolił na rozwijanie 
indywidualnych uzdolnień i zaintereso-
wań artystycznych, ale dał również 
płaszczyznę do kontaktów z innymi 
zespołami seniorów. Pierwszą dyrygen-
tką chóru została Anna Cwalińska z 
Poznania. Po roku pracy z chórem odeszła, 
a jej miejsce zajął nowy dyrygent z 
Pobiedzisk, uzdolniony muzyk i pedagog 
Stanisław Horbik, który prowadzi chór do 
dnia dzisiejszego. W czasie dwudziestu lat wytężonej i efektywnej pracy 
muzycznej, dyrygent przygotował wraz z chórem kilkadziesiąt utworów a 
capella i z akompaniamentem akordeonu. Pierwszą solistką wówczas 
została Krystyna Wojciechowska, ówczesna prezes klubu, obdarzona 
niezwykle pięknym głosem i estradowym wyczuciem. Przy jej udziale i 
niewątpliwym talencie dyrygenckim Stanisława Horbika, chór rozwijał 
się nieustannie. Po nieoczekiwanej śmierci Krystyny Wojciechowskiej rolę 
solistek kolejno przejmują Zdzisława Kwiatkowska, Marlena Chrobot, 
Jadwiga Kuc, Urszula Głowacka oraz solista Jerzy Pawrowski ozdabiając w 
przepiękny sposób chóralne śpiewy. Po Krystynie Wojciechowskiej 
Prezesurę objęła Jadwiga Stępak, która opiekuje się chórem do dziś. 
Ciężka i żmudna praca z zespołem po dwudziestu latach daje wymierne 
efekty. Zespół osiągnął niesamowicie lekkie brzmienie, nie ma mowy o 
drżeniu głosu, co w tym wieku jest niesłychanie trudne, tym bardziej, że 
część chórzystów przekroczyła osiemdziesiąty rok życia. Repertuar chóru 
jest różnorodny; artyści śpiewają utwory sakralne, patriotyczne, a także 
utwory lekkie i frywolne oraz piosenki biesiadne. Te ostatnie, najbardziej 

przez nich ulubione, stały się inspiracją do zorganizowania w 2002 roku 
pierwszego „Przeglądu Piosenki Biesiadnej Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych Seniorów z  Wielkopolski”. Patronat muzyczny nad 
inauguracyjnym Przeglądem objął Zbigniew Górny, kolejnym patro-
nowali wielokrotnie: Aleksander Maliszewski – dyrygent zespołu Alex 
Band, Arkadiusz Zdański - solista operowy, Kazimierz Miler – etnomuzy-
kolog. Cenne ich uwagi stanowiły motor do dalszego działania zespołów. 
Cieszący się dużym zainteresowaniem przegląd stał się imprezą 
cykliczną, o zasięgu wojewódzkim, pieczołowicie przygotowywaną przez 
Ośrodek Kultury i  Klub Seniora. W corocznych, październikowych 
spotkaniach bierze udział około dwustu uczestników. Te  przeglądy to 
okazja do zaprezentowania się chórów rówieśniczych o podobnej 
strukturze organizacyjnej i artystycznej; to nie tylko regulaminowa 
prezentacja przygotowanego repertuaru, to przede wszystkim poza 
estradowa integracja różnych środowisk seniorskich, chórów wiejskich, z 
małych miasteczek i dużych aglomeracji miejskich. Każdy przegląd 
kończy prawdziwa biesiada, tradycją stały się wspólne śpiewy i tańce 

Pobiedziski
Ośrodek
Kultury KULTURA

Pobiedziski Ośrodek Kultury
ul.Kostrzyńska 21
      61 8177 227
www.ok-pobiedziska.pl
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wszystkich przybyłych chórów – to prawdziwe święto radości, trwające 
wiele godzin. Chór Melodia, często i chętnie bierze udział w przeglądach i 
festiwalach organizowanych przez inne wielkopolskie ośrodki kultury. 
Bierze udział w spotkaniach, festiwalach i przeglądach organizowanych 
w  Kostrzynie, Szamotułach, Swarzędzu, Skokach, Śremie, Murowanej 
Goślinie, Szamotułach, Koninie i w Pile. Występy przed nieznaną 
publicznością działają na śpiewaków-amatorów niezwykle mobilizująco, 
są źródłem wielu emocji. Taka dobra energia silnie integruje zespół już od 
dwudziestu lat, a pozytywne skutki, czerpanie radości ze śpiewu, 
umiejętność poradzenia sobie ze stresem, sceniczna samoświadomość, 
są odczuwalne jeszcze długo po powrocie do domu. Naszym Jubilatom 
życzymy kolejnych pięknych jubileuszy, mnóstwa sukcesów i prawdziwej 
satysfakcji z tego co robią zarówno dla siebie, jak i dla lokalnej społeczn-
ości.

  Barbara Matuszewska-Biniszkiewicz

„KOMPANIA Z MONIUSZKĄ”
Tegoroczne obchody Roku Moniuszkowskiego zakończono w 
Pobiedziskim Ośrodku Kultury koncertem najwyższych lotów w 
wykonaniu artystów scen poznańskich. Koncert „Kompania z Moniuszką” 
był zwieńczeniem wielu wydarzeń zorganizowanych w Pobiedziskach z 
okazji 200 rocznicy urodzin tego wielkiego kompozytora. Arie i fragmenty 
oper (Halka, Hrabina, Straszny Dwór itp.) oraz pieśni i arie kompozytorów 
z czasów Stanisława Moniuszki, wykonali: Andrzej Ogórkiewicz , wybitny 
solista Teatru Wielkiego w Poznaniu, Chór Męski Kompania Druha 
Stuligrosza pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkowskiego i przy akompa-
niamencie Karola Drynkowskiego oraz Capella Zamku Rydzyńskiego pod 
dyrekcją Mieczysława Leśniczaka. Podziękowania dla Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu oraz dla Karola Cwojdzińskiego Prezesa Chóru. 
Osobne podziękowania dla publiczności, która wypełniła salę po brzegi i 
biła brawa na stojąco.

ANDRZEJKOWO W DNIU SENIORA
Andrzejki, to ostatni moment na dobrą zabawę przed nadchodzącymi 
świętami Bożego Narodzenia. Tradycyjnie Klub Seniora „Złota Jesień” 
zorganizował wspaniałą zabawę dla członków oraz mieszkańców, była to 
doskonała okazja do integracji i zachęcenia gości do uczestnictwa w co 
czwartkowych spotkaniach w Klubie. Takie spotkania przy muzyce to 
przede wszystkim doskonała okazja do niezłej aktywności. Tańce, śpiewy 
w miłym i sympatycznym gronie, to recepta na udaną zabawę przyno-
szącą niewymierne wartości zdrowotne, więc nie pozostaje nic innego, 
jak tylko życzyć seniorom kolejnych okazji do tak pozytywnych wrażeń.

DZIEŃ SENIORA W SOŁECTWACH
Jesień to czas seniora. Co roku wspólnie z Radami Sołeckimi Pobiedziski 
Ośrodek Kultury przygotowuje spotkania z okazji Dnia Seniora. 
Wydarzenia kulturalne odbywające się w świetlicach sołeckich, były 
różnorodne i niezwykłe. Pierwsze z nich odbyło się w sołectwie 
Wronczyn, na to spotkanie przygotowano występ kabaretowy. Popisy 
artystyczne duetu „Kabaret na różne okazje”, oparte na błyskotliwych 
tekstach z codziennego życia oraz dobrej kabaretowej piosence, 
wywołały wiele uśmiechu i radości. Kolejne spotkanie odbyło się z 
seniorami w Górze i miało charakter muzyczny. To oczywiste, że każdy 
wpada w nostalgię, gdy słyszy muzykę ze swoich lat młodości. 
W „muzyczną podróż” zabrała nas grupa młodzieży ze  „Studia Piosenki ” 
z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Nie zabrakło sporej dawki muzyki 

współczesnej, dla uczestników koncertu każda sekunda była balsamem 
dla duszy. Niezwykły i tajemniczy Dzień Seniora odbył się w sołectwie 
Stęszewko. W magiczny listopadowy wieczór, seniorzy zaakceptowali 
fakt, że wiele rzeczy niemożliwych może stać się prawdą, a to za sprawą 
nowoczesnej i intrygującej sztuki iluzji co w „bardzo dojrzałym wieku” 
dało całe spektrum emocji.

EVA PERÓN-DUARTE
To był niezwykły wieczór dla Studia Piosenki i Seniorów, którzy przeżyli 
mnóstwo emocji artystycznych  w Tatrze Muzycznym w Poznaniu na 
musicalu  Evita. Oparta na faktach muzyczna biografia Evy Perón-Duarte 
– drugiej żony prezydenta Argentyny Juana Peróna. Evita to najbardziej 
znane i najczęściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda Webbera. 
Poznańska realizacja pokazała, że nawet na niewielkiej przestrzeni 
można stworzyć widowisko zachwycające swoich rozmachem sceno-
graficznym i tanecznym, pozostając jednocześnie na najwyższym 
poziomie wokalnym.

„Cyfrowa Wielkopolska”
W Pobiedziskim Ośrodku Kultury trwają zajęcia informatyczne dla 
Seniorów 65+ z terenu Miasta i Gminy Pobiedziska w ramach projektu 
„Cyfrowa Wielkopolska”. 

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

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

...............................................................................................................
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Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze 
informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie 

potrzeb na wykorzystane narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjo-
nowania uczestników w wymiarze społecznym, ekonomicznym i 
obywatelskim. Seniorzy w wieku powyżej 65. roku życia biorą udział w 
darmowym szkoleniu z obsługi urządzeń i narzędzi cyfrowych. Kurs 
umożliwia każdemu uczestnikowi nabycie praktycznej umiejętności 
obsługi komputera, internetu, smartfona, tabletu, a także innych 
urządzeń IT. Szkolenie i warsztaty odbywają się w trzech grupach, kilka 
razy w tygodniu w przyjacielskiej atmosferze i przyczyniają się do 
integracji. Dodatkową atrakcją jest fakt, że seniorzy po ukończeniu 
szkolenia otrzymają na własność tablety, na których pracują, aby w pełni 
korzystać z nowo nabytych umiejętności.

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

o wiadomości mieszkańców przeka-Dz u j e my  i n fo r m a c j e  o  z a s a d a c h  
odśnieżania i likwidacji gołoledzi na 

drogach gminnych oraz podmiotach odpo-
wiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. 
W sezonie zimowym 2019/2020, drogi gminne 

będą utrzymywane w standardzie IIIB. 
Wszystkie drogi gminne oraz powiatowe na 
terenie miasta utrzymywać będzie Zakład 
Komunalny sp. z o.o. w Pobiedziskach.  
Koordynatorem zadań związanych z 
utrzymaniem dróg gminnych w Zakładzie 

Komunalnym w Pobiedziskach będzie  
Dariusz Pauter, tel. 61 8154 469,
Koordynatorem zadań związanych 
z utrzymaniem dróg gminnych w  UMiG 
w Pobiedziskach, będzie Dyrektor Bartosz 
Kistowski tel. 61 8977 127.

Zimowe utrzymanie dróg

Standard
Minimalny poziom utrzymania 

powierzchni jezdni
Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska

III B

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:

skrzyżowaniach z drogami
skrzyżowaniach z koleją
odcinki o pochyleniu > 4%
przystankach autobusowych
innych miejscach ustalonych przez Gminę

.

.

.

.

.

luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje
zaspy, języki śnieżne
lokalnie - 6 godz.
utrudnienie dla samochodów 
osobowych

.

.

.

.

W miejscach wyznaczonych:
gołoledź
szron
sadź
pośniegowa
lodowica
wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżeniu

6 godz.
6 godz.
6 godz.
8 godz.
6 godz.

2 godz.

......

Zimowym utrzymaniem objęto drogi o 
nawierzchni twardej ulepszonej oraz drogi o 
nawierzchni gruntowej - główne ciągi łączące 
poszczególne miejscowości gminy w Rejonie I i 
II oraz ulice w mieście.
Zaplanowano:
1) odśnieżanie wyznaczonych dróg,
2) zwalczanie śliskości zimowej poprzez 
posypywanie jezdni mieszaniną chlorku sodu 
(10%) i piasku, a w uzasadnionych przypa-
dkach 25% chlorku sodu,
ź w miejscach niebezpiecznych dla 

przyjętego standardu,
ź na całej  długości  w prz ypadkach 

występowania silnej gołoledzi tj. opady 
mar znącej  mżawki ,  na  polecenie  
koordynatora z Urzędu Miasta i Gminy

Pierwsza kolejność zimowego utrzyania:
ź u l i c e :  K a z i m i e r z a  O d n o w i c i e l a , .  

Kostrzyńska, Gnieźnieńska,  Tysiąclecia,  
Tadeusza Kościuszki,  Władysława Jagiełły,  
Kiszkowska – do przejazdu kolejowego, 
Rynek,  Czerniejewska.

Druga kolejność zimowego utrzymania:
ź ulice: Powstańców Wielkopolskich,  

Klasztorna, Zielona, Radosna,  Dworcowa, 
Łąkowa, Wodna, Poznańska do ul. Gajowej, 
Kaczyńska, Różana,  Gajowa,  Kręta.

Trzecia kolejność zimowego utrzymania:
ź ulice: Niecała,  Półwiejska (do wysypiska w 

m. Borówko), Wojska Polskiego, Goślińska 
(do wjazdu na oczyszczalnię – 1200mb), 
Kiszkowska (do rzeki Głównej – 1200 mb), 
Główna (do wsi Główna 1100 mb),  Zawiła 
– Zaułek, 

Czwarta kolejność zimowego 
utrzymania:
ź ulice: Osiedla Kostrzyńska III, Nowa, 

Kw i atowa ,  S p a d z i s t a ,  S ł o n e c z n a ,  
Partnerska, teren Letniska Leśnego, 

Drogi gminne poza miastem Pobiedziska 
utrzymywane będą w standardzie IIIb. 
W pierwszej kolejności odśnieżanie 
i zwalczanie gołoledzi odbywać będzie się 
na drogach obsługujących komunikację 
publiczną  oraz dowozy dzieci i młodzieży 
do szkół tj. na drogach o nawierzchni 
bitumicznej lub z kostki brukowej.
Pozostałe drogi w mieście Pobiedziska 
i innych miejscowościach, w szczególności 
drogi gruntowe na osiedlach, utrzy-
my wane będą w ramach systemu 
interwencyjnego w przypadku wystąpie-
nia opadów o charakterze klęski  
żywiołowej.
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Policjanci z Pobiedzisk wzbogacili się o alkometr, czyli urządzenie przeznaczone do automatycznego pomiaru stężenia par 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjanci bogatsi o alkometr

Urządzenie przekazał im burmistrz 
Ireneusz Antkowiak w czasie XV Sesji 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Przyrząd jest urządzeniem stacjonarno-
przenośnym. Może być używany w pomie-
szczeniach zamkniętych, jak również w 
samochodach.  
Przeznaczony głównie dla policji oraz dla 
zakładów pracy, centrów rehabilitacji  
alkoholików, placówek służby zdrowia, agencji 
ochrony, PKS, PKP, itp.  

Dzięki temu mieszkańcy Miasta i Gminy 
Pobiedziska będą mogli przyjść na Komendę 
Policji, by sprawdzić, czy w ich organizmie nie 
ma już śladów alkoholu. Jak podkreślił 
burmistrz, osoba zamierzająca poddać się 
badaniu musi przyjść, a nie przyjechać 
samochodem.
Badanie będzie absolutnie bezpłatne. 
Policjanci nie będą w policyjnych rejestrach 
notować osób korzystających z alkometru.

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

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie - trasa Gniezno - Poznań (droga wojewódzka) 61 426 56 23

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu (wszystkie drogi powiatowe) 61 859 34 46 / 508 236 315

Droga ekspresowa „S5" Gniezno - Poznań, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Badera”
Dalachów 354, 46-325 Rudniki Oddział w Łubowie, Łubowo 25a k.Gniezna, 62-260 Łubowo

61 429 25 46 / 533 869 445

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2020

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

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 1

Miesiąc Zmieszane

odpady

komunalne

Papier Metale

i

tworzywa

sztuczne

Szkło Odpady

ulegające

biodegradacji,

ze szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów

Odpady

ulegające

biodegradacji,

ze szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów

- zielone

Odpady

problemowe

Drzewka

świąteczne

Mycie 

pojemników

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

7,20

3,17

2,16,30

7

3

2,30

20

17

16

7

3

2,30

7,20

3,17

2,16,30

Dla nieruchomości zamieszkałej Biskupice, Promno – Stacja , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

25

20

17

Dla nieruchomości zamieszkałej Jerzykowo, Nad Zalewem, Bugaj, Barcinek, Kołata, Kołatka, Kowalskie, SEKTOR: XIII

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 2

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

8,21

4,18

3,17,31

8

4

3,31

21

18

17

8

4

3,31

8,21

4,18

3,17,31

21

18

W
A
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E
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O

N
Y

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Jeziorna, Krótka, Podgórna, Skośna, Półwiejska, Jagiełły, Powstańców Wielkopolskich, Działkowa, 
Fabryczna, Wodna, Radosna, Zielona, Dworcowa, Odnowiciela, Ks. Przemysła, Gorzkie Pole, Borowo - Młyn  , SEKTOR: XIII gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 3

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

9,22

5,19

4,18

9

5

4

22

19

18

9

5

4

2,22

12,26

11,25

22

26
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Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska : Goślińska, Nadrożno, Jerzyn, Złotniczki, Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewice, Stęszewko, 
Siodłowo, Tuczno, Pruszewiec , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 4

Miesiąc Zmieszane

odpady

komunalne

Papier Metale

i

tworzywa

sztuczne

Szkło Odpady

ulegające

biodegradacji,

ze szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów

Odpady

ulegające

biodegradacji,

ze szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów

- zielone

Odpady

problemowe

Drzewka

świąteczne

Mycie 

pojemników

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

10,23

6,20

5,19

10

6

5

23

20

19

10

6

5

10,23

6,20

5,19

23

20

Dla nieruchomości zamieszkałej  Pobiedziska: Tysiąclecia, Poznańska,Azaliowa, Pogodna, Słonecznikowa, Malwowa, Rumiankowa, Fiołkowa, 
Prosta, Halina, Boczna, Brzozowa, Gajowa do P-5, Kolejowa, Wierzbowa, Leśna, Kręta, Malinowa, Okrężna, Poziomkowa, Świerkowa, Sosnowa, 
Wrzosowa, Żytnia, Pszenna, Polna, Makowa, Chabrowa, Zawilcowa, Jęczmienna, Owsiana, Topolowa, Akacjowa, Jagodowa, Konwaliowa, Miała, 

Zbożowa, Kaczyna 3 i 4  , SEKTOR: XIII

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 5

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

11,24

7,21

6,20

11

7

6

24

21

20

11

7

6

11,24

7,21

6,20

15 24

21

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Na Stoku, Skryta, Łąkowa, Nowa,Jeziorna, Niecała, Ogrodowa, Rynek, Fiołkowa, Zaułek, Zawiła, 
Rzeczna, Warciańska, Odrzańska, Drawska, Notecka, Cybińska, Kaczyna 1, Wójtostwo, Promno, Stara Górka, Góra, Jankowo, Jankowo Młyn, 

Uzarzewo Huby, Promienko, Główienka ul. Złotnicka, Biskupice od Jankowa do Ogrodowej , Łososiowa 46, SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 6

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

13,27

10,24

9,23

13

10

9

13,27

24

23

13

10

9

13,27

10,20

9,23

22 27

24

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Kaczyńska, Spadzista, Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorna, Kwiatowa, Różana, 
Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Jackowskiego, Kostrzewskiego, Kostrzyńska, Biedrzyckiego, Bartlitza, Marcinkowskiego, 

Mieszka I, Wawrzyniaka, Kutrzeby, Królowej Jadwigi, Zielińskiego, Sypniewskiego, Lewandowskiego, Kaczyna 2 , 
SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 7

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

14,28

11,25

10,24

14

11

10

14,28

25

24

14

11

10

14,28

11,25

10,24

29 28

25

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Partnerska, Gnieźnieńska, Słoneczna, Główna, M. Główna, Węglewo, Węglewko, Latalice, 
Kocanowo, Bociniec (do torów kolejowych) , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 8

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

2,15,29

12,26

11,25

2,29

26

25

15

12

11

2,29

26

25

2,22

12,26

11,25
12

22

26

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Czerniejewska, Polska Wieś, Bociniec (do przejazdu kolejowego), Borówko, Gołunin, Gołuń, 
Czachurki, Jezierce, Wagowo, Kociałkowa Górka, Kapalica, Nowa Górka, Zbierkowo , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 9

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

3,16,30

13,27

12,26

3,30

27

26

16

13

12

3,30

27

26

3,16,30

13,27

12,26
19

30

27

Dla nieruchomości zamieszkałej Kuracz, Pobiedziska: Rolna, Długa, Poprzeczna, Gajowa do P-5, Kiszkowska, Okoniowa, Jesiotrowa, 
Sandaczowa, Łososiowa, Węgorzowa, Główienka (oprócz Złotnickiej), Pomarzanowice, Krześlice, Pomarzanki, Łagiewniki, Podarzewo 

SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku TRASA 10

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

4,17,31

14,28

13,27

4,31

28

27

17

14

13

4,31

28

27

4,17,31

14,28

13,27
26

31

28
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Uwaga! 
1) Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego 
zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami 
prawa miejscowego, w których określono zasady 
gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. 
Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP 
www.goap.orp.pl. 
2 )  O d b i ó r  o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h  z  t e r e n u 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się 
we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni 
ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do 
piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 
6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada 
dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę 
na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
3) Właściciele nieruchomości  jednorodzinnych 
zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków 
do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w 
dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. 
4) W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, 
odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach 
odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z 
harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub 
pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
o d p a d ó w  z o s t a n i e  p o z o s t a w i o n a  n a k l e j k a  z 
ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad 
Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie 
przekazana do ZM GOAP.
5) Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i 
Porządku na terenie Związku Międzygminnego 
realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów 

problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości 
zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu 
e l e k t r y c z n e g o  i  e l e k t r o n i c z n e g o,  o d p a d ó w 
wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. 
oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu 
oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie 
odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 
6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi 
jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady 
problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie 
d o s t ę p n y c h ,  g w a ra n t u j ą c y c h  d o j a z d  p o j a z d u 
odbierającego odpady komunalne. 
6) Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe 
(meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady 
niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i 
rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez 
cały rok można dostarczać do Punktów Selektywnego 
Z b i e ra n i a  O d p a d ów  Ko mu n a l nyc h ,  zg o d n i e  z 
Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM 
GOAP www.goap.org.pl.
7) Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych 
mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących 
Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. 
Więcej informacji na www.goap.org.pl.
8) Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we 
wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez 
Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika 
odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych.
9) Powyższy harmonogram dostępny jest również w 
w e r s j i  e l e k t r o n i c z n e j  n a  s t r o n i e  Z M  G O A P 
www.goap.org.pl.
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OGŁOSZENIA
Uprzejmie informujemy,

że w dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) 
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 

będzie nieczynny
UWAGA!!!

Urząd Stanu Cywilnego 
w Pobiedziskach

informuje, że w dniu 
24.12.2019r. (wtorek)
w godz. 10.00.-12.00

pełni dyżur pod numerem telefonu
606-347-922

(dyżur obejmuje sytuacje nagłe-
rejestracja zgonu)

W kalendarzu już grudzień, na termome-
trze wyraźnie niższa temperatura, a na 
latarniach ulicznych w Pobiedziskach 
zamontowano świąteczne iluminacje.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie 
Piotrowskiej za przekazanie choinki, która 
z o s t a ł a  u s t a w i o n a  n a  R y n k u  w  
Pobiedziskach,  stając  s ię  ważnym 
elementem świątecznego wystroju miasta.

Straż Rybacka - Posterunek w Pobiedziskach 508 101 506
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O tym, czym jest Wolność i współczesny Patriotyzm mówił 11 listopada podczas uroczystości 101. rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI 
Burmistrz Ireneusz Antkowiak. Nawiązał do wymownych słów piosenki Andrzeja Sikorowskiego "Wyspa wolność" – „…bo cieszyć się 
wolnością trzeba umieć, pilnować jej, jak ognia wśród zamieci, gdy tej zasady Bracie nie zrozumiesz, ona odleci… odleci.”

minne obchody Narodowego Święta GNiepodległości odbyły się w ponie-
działek na pobiedziskim Rynku. 

W Kościele pw. św. Michała Archanioła 
odprawiona została  uroczysta Msza św. w 
intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. 
Proboszcza Roberta Nurskiego. Udział w niej 
wzięli licznie przybyli wierni, władze 
samorządowe oraz poczty sztandarowe. 
Po nabożeństwie przybyłe delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod pomnikami na rynku, 
odśpiewano hymn państwowy i wysłuchano 
koncertu Chóru „Melodia” pod dyrekcją 

Stanisława Horbika.  

Narodowe Święto Niepodległości 
w gminnych placówkach oświatowych

Dla uczczenia tej daty we wszystkich szkołach i 
przedszkolach przeprowadzono zajęcia, 
których głównym celem było kształtowanie 
przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury, 
historii i tradycji oraz poznanie symboli 
narodowych naszego kraju.  Odbyły się 
akademie i przedstawienia dla najmłodszych i 

starszych. Były to piękne lekcje historii, 
ukazujące losy Polaków pod zaborami i 
okupacjami oraz walkę o niepodległość 
podczas  I i II wojny światowej. Dzieci i młodzież 
włączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła, przedszkole, do hymnu”. 
Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 
zjednoczyło nasze głosy, a słowa widniejące na 
sztandarze połączyły nas w refleksji nad 
przeszłością i przyszłością, bowiem "Takie będą 
Rzecz ypospolite,  jakie ich młodzieży 
chowanie."  
 

Czym jest WOLNOŚĆ, 
czym jest współczesny patriotyzm?



www.pobiedziska.pl

Dzień Pluszowego Misia

W Światowym Dniu Pluszowego Misia 
przedszkola i szkoły zaroiły się od 
m a s k o t e k  w y o b r a ż a j ą c y c h  

pluszowe misie. Zawitały też do gminy 
Pobiedziska. 
Jest kilka opowieści  o tym, skąd wziął się miś – 
maskotka. Jedna z nich odwołuje się końcu XIX 
wieku. Za co dzieci lubią dzisiaj swoje pluszowe 
misie? Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej 
w Jerzykowie mówili: – za to, że są od rodziców,  
bo jest ze mną od urodzenia, ponieważ mogę go 
przytulić, kiedy jest mi smutno.
W czasie lekcji w SP w Jerzykowie w Świa-
towym Dniu Pluszowego Misia dzieci 

poznawały różne gatunki niedźwiedzi. 
Zobaczyły zdjęcia niedźwiedzia polarnego, 
misia koali i misia pandy. Z pomocą pani 
nauczycielki odnalazły niedźwiedzia, a 
dokładnie Wielką Niedźwiedzicę, oczywiście 
na mapie nieba.
Z kolei dzieci uczęszczające do pobiedziskiego 
Przedszkola „Wesołe Skrzaty” poznawały menu 
misiów. W tym dniu nie zabrakło też różnych 
zabaw z misiem w roli głównej. Największą 
atrakcja tego dnia był duży miś, jaki odwiedził 
wszystkie grupy przedszkolaków. 
W sympatycznego niedźwiadka wcieliła się 
jedna z pań przedszkolanek.

Pobiedziska szkoła przystąpiła do 
programu rozwoju edukacji obywat-
e l s k i e j  z a i n i c j o w a n e g o  p r z e z  
Stowarzyszenie Metropolię Poznań -  
projektu młodzieżowego pod nazwą 
„DziałaMY!  Istotę tego projektu mają 
oddać hasła: „Zostań wolontariuszem”, 
„Bądź aktywnym młodym obywa-
telem”, „Zmień swoją szkołę. Zmień 
swoją okolicę”.

Rusza kampania 
Szkolnego
Budżetu 
Obywatelskiego

Przez ostatnie tygodnie uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza 
O d n ow i c i e l a  w  Po b i e d z i s k a c h  

zgłaszali swoje pomysły na zagospodaro-
wanie szkolnego budżetu obywatel-
skiego. Młodzież zgłosiła dziesięć pomysłów. 
Są wśród nich m.in.: zakup komiksów do 
biblioteki szkolnej, utworzenie i wyposaże-
nie strefy relaksu i wypoczynku, zakup gry - 
„piłkarzyków” do świetlicy szkolnej, zakup 
oświetlenia na potrzeby szkolnej sceny 
teatralnej. Jest o co walczyć. W efekcie w 
każdej szkole zrealizowany będzie mini 
projekt o wartości 1000 zł. Dzięki możliwości 
realizacji wybranego przez społeczność 
szkoły projektu, SBO posiada niemal 
wszystkie cechy samorządowego budżetu 
artycypacyjnego. 
Nie jest to, więc tylko symulacja, ale 
autent yczna konsultacja  opar ta na 
partycypacji.  Wszystko po to, by pokazać, że 
warto być zaangażowanym, młodym 
obywatelem. 

Park powstanie w miejscu wskazanym 
przez młodzież
Piątek, 15 listopada br. to ważny dzień dla młodych mieszkańców Pobiedzisk. Współdecydowali  w wyborze miejsca pod przyszły park.

Uczniowie pobiedziskiej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela spotkali się z Burmistrzem Ireneuszem Antkowiakiem, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej, Józefem Czerniawskim  oraz Radną Sarą Kęsicką. Celem spotkania, które przybrało formę spaceru, był wybór 
najodpowiedniejszego miejsca do założenia parku. Młodzieży przedstawiono dwie lokalizacje położone w sąsiedztwie Jeziora Małego, 
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W wyniku głosowania w dniu 27.11. br. 
wygrał projekt SBO -CHILL TIME -strefa miłego 
odpoczynku( utworzenie strefy odpoczynku i 
relaksu - nowego miejsca na mapie szkoły). 
Wnioskodawca Pola Mazurek kl. 6 d
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Miesiąc listopad w Przedszkolu 
Publicznym Pod świerkiem obfitował 
w wiele atrakcji. Dzięki cyklowi
 „Kalendarz Świąt Nietypowych” dzieci 
wzięły udział w Dniu Postaci z Bajek, 
Dniu Jeża oraz uwielbianym przez 
przedszkolaków Dniu Pluszowego Misia.  

Tego dnia robiliśmy różnorodne prace 
plastyczne, rozwiązywaliśmy quiz o 
bajkowych misiach, poznaliśmy historię 

pluszowego misia, a na koniec pozowaliśmy do 
pamiątkowych zdjęć w fotobudce. 
Nasze przedszkole przyłączyło się do 
międzynarodowej akcji organizowanej przez 
UNICEF z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka.  
Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na niebiesko i 
po zajęciach przybliżających czym są prawa 
dziecka, kto stoi na straży ich przestrzegania 
wyszliśmy na ulice Biskupic z niebieskimi 
balonami i transparentami.

Także w tym miesiącu nie zabrakło u nas pana 
Michała, który przyjechał do nas z kucykiem 
oraz lamą. Dzieci mogły pogłaskać i nakarmić 
zwierzęta oraz wysłuchać ciekawych opowieści 
o życiu zwierząt i ich zwyczajach.
Z listopadowych atrakcji warto również 

wspomnieć o wycieczce do papugarnii 
„Kakadu” w Poznaniu. Przedszkolaki świetnie 
się bawiły, mogły je nakarmić, usłyszeć ich 
„rozmowy”, zobaczyć ich wielobarwność. To jak 
bardzo podobało się naszym milusińskim 
widać na zdjęciach.

Listopad w Przedszkolu „Pod Świerkiem”

Zwycięstwo i wyróżnienie to trofea zdobyte w XIX Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim „Wpisani w Historię” przez uczniów klasy 3SP. 

w pobliżu szkoły.
– O utworzeniu parku -  miejsca, w którym 
młodzież mogłaby się spotykać mówi się od kilku 
już lat.  Napisana została nawet petycja, a 
zainicjowała ją osoba, która szkołę już ukończyła 
– opowiadają uczennice. Miejsce, które zostało 
wybrane między jeziorem a Firmą Tip Topol, jest 
na tyle blisko szkoły, że będzie tam można 
prowadzić niektóre zajęcia lekcyjne. – Myślę, że 
oprócz drzew, krzewów i trawy w parku powinny 
być ławki i leżaki – mówi Wojciech Adamczyk, 
uczeń klasy VII b   – Chodzi o to, by była to strefa 
relaksu, odpoczynku – dodaje jego klasowy 
kolega Igor Lipiecki. 
Na wskazanym przez młodzież terenie rosną już   
m. in.  brzozy, które  oczywiście zostaną. Trzeba 
będzie natomiast zbudować ścieżki, a przede 

wszystkim bezpieczne dojście do parku.   
Ponadto niezbędne będzie oświetlenie i 
monitoring terenu.
– Zanim rozpoczną się prace, zostanie wykonany 
projekt parku, który skonsultujemy z młodzieżą - 

powiedział burmistrz Ireneusz Antkowiak. 
Powstanie parku wpisuje się w stworzenie 
promenady wokół Jeziora Dobre oraz ścieżki 
edukacyjnej.  

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

Wielki sukces recytatorów
z Letniska

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

Amelia Mańka zdobyła pierwsze miejsce, 
perfekcyjnie wykonując wiersz Jacka Cudnego 
„Pajęczyna”. Wyróżnienie przypadło w udziale 
Stanisławowi Lindnerowi, który wydeklamo-
wał wiersz „Kaczor i mewa” autorstwa Tadeusza 
Śliwiaka. Trzecioklasiści zachwycili  jury 
profesjonalną interpretacją    i    odpowiednim 
doborem wierszy oraz wrażeniem artysty-

cznym, które wyłoniło ich spośród 26 
uczestników. Zwyciężczyni zaprezentowała 
swoje zdolności podczas Koncertu Finałowego 
w dniu 11 listopada br. w Zamku Kórnickim. 
Szczerze gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Renata Szpindor
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Biegacze 
z Pobiedzisk 
w czołówce 
Wielkopolski
Marcin Stokowski, Przemysław Malicki 
oraz Jakub Waligóra, mieszkańcy gminy 
Pobiedziska, wyróżnieni zostali na Gali 
Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie! 

Uroczystość odbyła się 23 listopada br. w 
U r z ę d z i e  M a r s z a ł k o w s k i m 
Wo j e wó d z t wa  Wi e l ko p o l s k i e g o. 

Puchary, Korony oraz Certyfikaty wręczał Jacek 
Bogusławski, wicemarszałek Wielkopolski. Co 
t o  j e s t  G r a n d  P r i x  W i e l k o p o l s k i  w 
Półmaratonach? To cykl zawodów składający 
się z czternastu biegów na dystansie 21 km 
0975 m.
We  w s z y s t k i c h  te g o ro c z nyc h  b i e g a c h 
zaliczanych do Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie uczestniczyło 16 255 osób 
Sklasyfikowanych zostało, co oznacza, ze 
przebiegli, co najmniej siedem tras 210 osób, w 
tym 45 kobiet oraz 165 mężczyzn.
KLASYFIKACJA OPEN MĘŻCZYZN: 1 Andrzej 
Gromadziński - Gniezno 01:17:03, 2. Marcin 
Stokowski - Pobiedziska 01:17:22, 3 Dariusz 
Jankowski - Poznań 01:18:02 MĘŻCZYZNI 
K ategor ia  M18:  1  Marc in  Stokowski  - 
Pobiedziska 01:17:22, 2 Dariusz Jankowski - 
Poznań 01:18:02, 3 Bar tosz Przybysz - 
Swarzędz 01:22:52. 159 osób ukończyło w tym 
roku 10 i więcej półmaratonów. 26 osób 
ukończyło, co najmniej 20 półmaratonów. 
W tym gronie jest dwóch mieszkańców gminy 
Pobiedziska. Są to: Przemysław Malicki z 

Biskupic i Jakub Waligóra z Pobiedzisk. Marcin 
Stokowski trenuje biegi trzeci rok. A zaczął, 
ponieważ w jego rodzinie to już tradycja. - Wuja 
biega,  c iocia biega.  W końcu podjąłem 
noworoczne postanowienie i  udało s ię, 
przebiegłem półmaraton - opowiada Marcin 
Stokowski. Dla młodzieńca z Pobiedzisk biegi 
nie były pierwszym kontaktem ze sportem. 
Wcześniej trenował piłkę ręczną, grał nieco w 
piłkę nożną, można powiedzieć, że wiedział, co 
to pot i zmęczenie. - Miałem jednak też okres, 

kiedy sportem się nie zajmowałem. Powinienem 
powiedzieć, że się zapuściłem. Kiedy pewnego 
dnia stanąłem na wadze i zobaczyłem 119 
kilogramów, to zrobiło na mnie wrażenie - 
opowiada Marcin Stokowski? Zrzucanie wagi 
z a c z ą ł  o d  m a r s zo b i e g u .  N a  p o c z ąt k u 
pokonywał dystans ledwie 3 kilometrów.
- Ograniczyłem też słodycze i napoje gazowane. 
Po trzech miesiącach ważyłem 10 kilogramów 
mniej. Stopniowo zacząłem też wydłużać 
dystans - dodaje. Kolejny etap treningu 
pozwolił mu na osiągnięcie wagi 80 kg, a w tym 
roku zszedł do 73,5 kg. Trzeba jeszcze dodać, że 
Marcin jest wysoki, ma 187 cm wzrostu. Biega 
często, ale nie ogranicza się do pokonywania 
kilometrów. Ważnym elementem jego treningu 
są ćwiczenia wzmacniające i rozciągające. 
Ulubionym półmaratonem Marcina jest "Bieg 
Jagiełły".  Dlaczego? -  Ponieważ jest  w 
Pobiedziskach - wyjaśnia biegacz? Kolejnym, 
który darzy sentymentem jest PKO Półmaraton 
Poznań. - To pier wszy półmaraton, jaki 
przebiegłem. Wc ześniej  star towałem w 
Swarzędzu, ale tam znaczną część trasy 
maszerowałem - mówi.
 Wszystkim biegaczom uhonorowanym na Gali, 
jaka odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim 
Wo j e w ó d z t w a  Wi e l k o p o l s k i e g o,  a  w 
s z c z e g ó l n o ś c i  m i e s z k a ń c o m  g m i n y 
Pobiedziska, gratulujemy wyróżnień i życzymy 
wielu sportowych sukcesów.

Huragan
Piłkarski rok 2019 dla piłkarzy Huraganu 
zakończył się 23 listopada. Ostatnim 
zespołem, który rozegrał swój mecz w 
ramach rozgrywek Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej była drużyna 
juniorów. Młodzi Huraganiści wygrali u 
siebie z PKS Racot 6:3. Wcześniej ligowe 
zmagania zakończyły zespoły: żaków, 
grupy Wronczyn, orlików, młodzików, 
trampkarzy oraz seniorów.

Wydarzeniem piłkarskiego roku dla 
naszego klubu z pewnością był 
udział (po pokonaniu 
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1 grudnia 2019 roku w auli 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sportowego w Poznaniu odbyła się 
Wielkopolska Gala Kajakarzy. 

o 6 zawodach przeprowadzonych na Pp r z e s t r z e n i  r o k u  p o z n a l i ś m y 
zwycięzców końcowej klasyfikacji 

Poznańskiego Rankingu Młodzików i Dzieci 
2018/2019. Zawody odbywały się nie tylko na 
wodzie, ale również w okresie jesienno-
wiosennym na lądzie, w hali i na basenie. 
W sumie w całym cyklu wystartowało ponad 
250 zawodników z 19 klubów. A oto 
wyróżnieni zawodnicy z poszczególnych grup 
wiekowych z naszego klubu: Amelia Preiss, 
Anna Jurek, Zofia Jędroszkowiak, Jakub Derda, 
Antoni Bednarek.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i 
trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
Zawodnicy nie spoczywają na laurach, ciężko 
trenują 5 razy w tygodniu: biegi, siłownia, 
sala gimnastyczna, basen. 

Wielkopolska Gala Kajakarzy
z udziałem UKS Zalew Jerzykowo

wcześniej 5 rywali) i organizacja finału 
TOTOLOTEK Pucharu Polski strefy poznańskiej. 
Wydarzenie przyciągnęło na trybuny Stadionu 
Miejskiego w Pobiedziskach rekordową od 
wielu lat liczbę kibiców. Czerwono-czarni przy 
wypełnionych trybunach niestety ulegli 
rywalom 1:3 i na szyjach Huraganistów zawisły 
tylko srebrne medale.
Warto zaznaczyć, że klub pozytywnie przeszedł 
cały proces Certyfikacji Szkółek Polskiego 

Związku Piłki Nożnej 
i otrzymał brązowy 
certyfikat, zostając 
tym samym oficjalną 
szkółką piłkarską 
p o d  e g i d ą  PZ P N . 
Fundamentalnym 
z a ł o ż e n i e m 

programu jest podniesienie i ujednolicenie 
p oz i o m u  s z ko l e n i owe g o  w  s z kó ł k a c h 

piłkarskich.
Więcej aktualnych informacji o działalności 
naszego klubu, statystyk i podsumowań 
znaleźć można na 
www.huraganpobiedziska.pl, 
www.facebook.pl/huragan1937 oraz na 
oficjalnych profilach klubu Instagram, 
Twitter oraz YouTube. 

G.Krawczyk)

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

ZAPOWIEDZI

04.01.2020 godz. 18:00 - KONCERT CHÓRU Z BELGII, Choeur De Femmes
                                                  Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy 
                                                  w Pobiedziskach Letnisku
05.01.2020 godz. 14:00 - KONCERT CHÓRU Z BELGII, Choeur De Femmes
                                                  Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy 
                                                  w Biskupicach
07.01.2020 godz. 14:00 - Otwarcie KLUBU SENIORA w Pobiedziskach
                                                  program „Smakuj życie”

14.01.2020                          - Rocznica Śmierci Patrona Szkoły Podstawowej
                                                im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie
                                                 Uroczysta Msza św., uroczystości przy grobie Patrona
                                                 i w szkole we Wronczynie
                                                  

BIULETYN POBIEDZISKI grudzień 2019 www.pobiedziska.pl
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Z okazji Świat Bożego Narodzenia Zawodnicy, Trener i Zarząd Klubu życzą Aktywnych Świąt,
 a w Nowym Roku dużo siły w kciukach, które pomogą naszym zawodnikom w zmaganiach 

kajakarskich w nadchodzącym sezonie 2020 .

Chcesz zacząć sportową przygodę z kajakarstwem ? Wiosłuj z nami. 
Treningi odbywają się: 
Wtorek       -17:30-19:00 Szkoła w Jerzykowie              Środa     -17:00-18:30 Klub
Piątek        - 17:00-18:30 Szkoła w Biskupicach             Sobota  - 10:00-11:30 Klub
Niedziela - 10:00-11:00 Basen Posnania                        Zapisy: Trener Tomek 668141993 

W sylwestrową noc W sylwestrową noc 
na pobiedziskim Rynku na pobiedziskim Rynku 

wraz z Mieszkańcami Gminy wraz z Mieszkańcami Gminy 
i przybyłymi Gośćmii przybyłymi Gośćmi

świętować będziemy koniec 2019 roku. świętować będziemy koniec 2019 roku. 
Nowy Rok  przywitamy tym razem Nowy Rok  przywitamy tym razem 

  POKAZEM LASEROWYMPOKAZEM LASEROWYM,,
zsynchronizowanym z muzyką.zsynchronizowanym z muzyką.

Zapraszamy wszystkich Zapraszamy wszystkich 
w tą niezwykłą noc o godz. 24:00  - pokaz 00.15 w tą niezwykłą noc o godz. 24:00  - pokaz 00.15 

do wspólnego świętowania w centrum Pobiedzisk.do wspólnego świętowania w centrum Pobiedzisk.

W sylwestrową noc 
na pobiedziskim Rynku 

wraz z Mieszkańcami Gminy 
i przybyłymi Gośćmi

świętować będziemy koniec 2019 roku. 
Nowy Rok  przywitamy tym razem 

 POKAZEM LASEROWYM,
zsynchronizowanym z muzyką.

Zapraszamy wszystkich 
w tą niezwykłą noc o godz. 24:00  - pokaz 00.15 

do wspólnego świętowania w centrum Pobiedzisk.

Sylwester na Rynku



BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
MIASTA I GMINY POBIEDZISKA

Teatr Blaszany Bebenek,

„RENIFER NICO RATUJE ZIMĘ”

ZAPRASZAMY DZIECI

28 STYCZNIA 2020, GODZ. 12:15
FILIA BISKUPICE, DWORCOWA 3

WSTĘP WOLNY
PROSIMY O ZAPISY DZIECI 

DO 20.01.2020.

TEL. 61 8155 005

„PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ”
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z 

Marcinem Matuszakiem

pt.
„Jedziesz dok¹dœ,
czy tak po prostu

jedziesz”
Skuterem Piaggio Vespa

2880 km w 11 dni,
przez Czechy, Niemcy, 

Szwajcariê,
W³ochy, Austriê

3 stycznia
godz. 18:00
Biblioteka 

w Pobiedziskach
Kostrzyńska 21

WSTĘP WOLNY

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

ZAPRASZAMY 
DZIECI I MŁODZIEŻ

W DRUGIM TYGODNIU 
FERII ZIMOWYCH 2020

NA ZAJĘCIA 
literacko-plastyczne,
gry planszowe, filmy,

zabawy, niespodzianki
i moc innych atrakcji!

TERMINY SPOTKAŃ W PLACÓWKACH
Biblioteka w Pobiedziskach

ul.Kostrzyńska 21 - zajęcia 3-7 lutego

Oddział dla dzieci, Pobiedziska
ul. Wł. Jagiełły 25 - zajęcia 3-5 lutego

Filia w Biskupicach,
 ul. Dworcowa 3 - zajęcia 3-7 lutego

Filia w Pobiedziskach Letnisku,
 ul. Gajowa 22 - zajęcia 3-6 lutego

Filia w Pomarzanowicach
(budynek Przedszkola) - zajęcia 4-6 lutego

Szczegółowe informacje i zapisy 
w placówkach - od stycznia 2020




