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Z zawodowego obowiązku czytam samorządową prasę         
i literaturę. Autorzy charakteryzując ostatnie lata 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 
pokazują, jak COVID – 19 wpłynął na finanse publiczne, 
realizacje inwestycji oraz jakość życia mieszkańców                       
w miastach i gminach. Nasz samorząd nie jest zieloną 
wyspą, więc musieliśmy zmierzyć się z pandemią, 
organizacją życia ponad tysiąca uchodźców, którzy trafili 
do naszych rodzin po agresji Rosji na Ukrainę, a teraz 
o d c z u w a m y  s k u t k i  k r y z y s u  e k o n o m i c z n e g o                     
i energetycznego. 

Mimo niełatwej sytuacji realizowaliśmy wiele zadań,                
o których piszemy w podsumowaniu 2022 roku.  
Ze względu na wybuch inflacji, każdy przetarg był dla nas 
 niewiadomą. Wiele z nich musieliśmy powtórzyć i prawie 
do każdego zadania przed podpisaniem umowy na sesji 
Rady Miejskiej, trzeba było dokładać pieniądze i zmieniać 
budżet. Chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim radnym Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. 
Bez dialogu z radnymi, zaufania, zgody i zaangażowania 
trudno byłoby realizować zaplanowane inwestycje. 

Na jważnie jsze  zadania  drogowe zrea l i zowane                      
w minionym roku, to: wybudowana ul. Wiosenna           
w Jerzykowie, kompleksowy remont ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Pobiedziskach, przebudowa            
ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach, drogi w Górze i drogi 
Podarzewo – Łagiewniki. 

Poprawę bezpieczeństwa odczuli mieszkańcy Wagowa, 
dzięki wybudowanemu chodnikowi przez wieś wraz                 
z oświetleniem solarnym. W Biskupicach na Bartniczej,             
w Kapalicy i na Okrężnej w Pobiedziskach Letnisku 
pojawiło się oświetlenie uliczne. Nowe lampy założono               
w Polskiej Wsi, Barcinku na ulicach Zachodniej                     
i Swarzędzkiej oraz w Pobiedziskach na ul. Klasztornej. 
Oświetlone zostało również boisko w Borowym Młynie. 

Remontów doczekały się świetlice w Kocanowie                
i Głównej. Na obu budynkach zostały wybudowane nowe 
dachy. W Głównej zostało założone ogrzewanie gazowe              
i zbudowano odwodnienie. Przy budynku OPS i nowej 
przychodni pojawił się nowy parking. 

Zrealizowano kilka ważnych inwestycji kanalizacyjnych            
w Pobiedziskach, Stęszewku i w Gorzkim Polu. 

Ważnym wydarzeniem było rozstrzygnięcie przetargu              
i podpisanie umowy na budowę obwodnicy Pobiedzisk  
za kwotę 15 263 087,53 zł. Planowane rozpoczęcie robót 
budowlanych przewidziane jest jeszcze w drugiej połowie 
marca. Droga o długości 2,25 km z dwoma rondami            
i ścieżką rowerową przejmie tranzyt pomiędzy 
drogą powiatową i wojewódzką. 
Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy, pod koniec wakacji 
zostanie oddana do użytkowania. 

Nad Jeziorem Małym w minionym roku rozpoczęto 
budowę promenady i urządzania terenów zieleni               
na skarpach. Zadanie realizowane jest z funduszy 
norweskich. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg, rozpoczęto budowę kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej oraz utwardzenia dróg na ulicach 
Sandaczowej, Węgorzowej, Okoniowej i Łososiowej. 

Gmina pozyskała także 10 mln zł, które zostały 
przeznaczone na infrastrukturę drogową. Zakończyliśmy 
procedurę przetargową  i  8 marca br. zostanie podpisana 
umowa na kwotę 11 159 273,40 zł ,  na budowę 
następujących dróg:
Rzecznej w Pobiedziskach, Jerzykowskiej w Borowym 
Młynie, Cichej, Kwiatowej, Rżanej w Biskupicach, 
Brzozowej w Pobiedziskach Letnisku, Opieńkowej              
we Wronczynku, Krótkiej w Biskupicach, Jeziornej           
w Jerzykowie. 

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o kolejnym 
dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   
w wysokości 1,7 mln zł na przebudowę ul. Jagiełły                 
o d  s k r z y ż o w a n i a  P o z n a ń s k i e j  z  K a c z y ń s k ą                       
do Powstańców Wlkp. oraz fragmentu ul. Tysiąclecia            
i odcinka ul. Zielonej. Zadanie będzie realizowane                 
w bieżącym roku.  

ZDANIEM BURMISTRZA
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Biorąc pod uwagę  głosy mieszkańców mamy 
zatwierdzoną organizację ruchu na ustawienie sygnalizacji 
świetlnej w ulicy Poznańskiej. Wiosną pojawi się również 
bezpieczne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
na ul. Kostrzyńskiej, prowadzące do sieci handlowej           
i stacji benzynowej. 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z  załącznikiem 
inwestycyjnym i remontowym przedstawionym                       
w budżecie gminy na rok 2023. 
Mimo trudnego czasu dla samorządów z satysfakcją 
możemy stwierdzić, że jest to budżet proinwestycyjny. 

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków z funduszy 
zewnętrznych i kilku ważnym inwestycjom, pod koniec 
roku powinniśmy odczuć poprawę jakości życia. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku do dyspozycji 
mieszkańców oddane zostaną trzy inwestycje 
kubaturowe. W maju planujemy zakończyć budowę  
Centrum Kajakarstwa wraz ze świetlicą, natomiast 
późną jesienią oddać do dyspozycji mieszkańców 
Biskupic Centrum Kultury z biblioteką, małym kinem            
i świetlicą.          
W sołectwie Pomarzanowice wybudowana zostanie           
od wielu lat oczekiwana świetlica, a na hali sportowej           
w Pobiedziskach pojawi się nowy dach. 

Szanowni  Pańs two,  po wie lu  konsul tac jach                      
ze Stowarzyszeniem Progres, zrzeszających lokalnych 
przedsiębiorców została podjęta decyzja o wprowadzeniu 
strefy płatnego parkowania w centrum Pobiedzisk. 
Zleciłem aktualizację opracowanej przed kilkoma laty 
koncepcji. Dalsze akceptowanie wielogodzinnego 
parkowania na rynku i przyległych ulicach, może 
doprowadzić do upadku handlu oraz usług w centrum,              
do czego nie możemy dopuścić. Zachęcamy już dzisiaj 
kierowców do korzystania z utworzonych miejsc 
parkingowych za apteką przy ul. Odnowiciela. 

Biorąc pod uwagę sześciokrotny wzrost kosztów                  
za rachunki, za gaz i prąd, podjęliśmy decyzję o wymianie 
wszystkich lamp ulicznych na oprawy energooszczędne 
na terenie całej gminy. Przygotowujemy się  również              
do budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej                 
ze sztuczną nawierzchnią w Pobiedziskach wraz                   
z zapleczem socjalnym. Obiekt będzie zlokalizowany przy 
ulicy Kostrzyńskiej i wykorzystywany przez uczniów 
szkoły w Pobiedziskach, zawodników MGKS Huragan 
Pobiedziska oraz mieszkańców. 

Z bieżących spraw na uwagę zasługuje zorganizowana 
konferencja prasowa w sprawie nielegalnego 
zdeponowania mas ziemnych z zawartością popiołów     
w żwirowni w Bednarach. Wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi przedstawiliśmy opinii publicznej 
wszystkie działania mające doprowadzić do usunięcia 
odpadów. Więcej informacji podajemy w osobnym 
artykule, a całość konferencji można obejrzeć na stronie  
TVP Poznań. 

Ważną i niezwykle miłą uroczystością  było spotkanie            
z parami małżeńskimi, które obchodziły jubileusz              
50 lecia pożycia małżeńskiego. Wszystkim wspaniałym 
jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia         
i wielu pięknych lat razem. 
Dużo zdrowia i wielu lat życia życzymy także Pani 
Karolinie Kowalczyk i Pani Marii Jankowskiej. Obie 
dostojne Jubilatki obchodziły 100 urodziny.  

W Londynie wspólnie z prezesem Stowarzyszenia DLA 
CIEBIE uczestniczyliśmy w Balu Polskim, którego 
organizatorzy zdecydowali zbierać pieniądze na rzecz 
wsparcia osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Już 
dziś wiadomo, że zebrano ponad 100 tys. zł, a aukcje 
jeszcze trwają. 
Natomiast Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zebrała w naszej gminie kwotę 77 502 zł. Słowa uznania 
dla organizatorów orkiestry i wszystkich darczyńców. 

Zbliża się okres rekrutacji do szkół podstawowych, 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wszystkich 
z a i n t e r e s o w a n y c h  r o d z i c ó w  i n f o r m u j e m y ,                          
że w Pobiedziskach Przedszkole Pastelowy Świat 
rozpoczyna budowę  nowego budynku, dzięki czemu 
zdecydowanie zwiększy się liczba miejsc w oddziałach 
przedszkolnych i żłobku. W Jerzykowie zwiększy 
się liczba miejsc w przedszkolu Junior ,  które 
przygotowuje nową siedzibę. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rodziców mających dzieci do 3 lat poprosiłem 
prywatne placówki o złożenie wniosków do rządowego 
Programu Maluch +. Jeśli wnioski zostaną pozytywnie 
rozpatrzone, od września powinno pojawić się na terenie 
gminy 69 dodatkowych miejsc w żłobkach na terenie 
Pobiedzisk i Jerzykowa. 

Drodzy Państwo, 
czynimy wszystko, by nieustannie podnosić poziom życia 
mieszkańców. Mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi  
w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych                  
i remontowych, na które zaplanowaliśmy ponad 33 mln zł. 

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
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Sprawozdanie Burmistrza 
z realizacji zadań w 2022 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE

Budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie
ź Długość wykonanego odcinka drogi                     

wraz z kanalizacją deszczową 183 mb,
ź Wartość robót: 522.232,99 zł.    

Remont ul.Powstańców Wielkopolskich                        
w Pobiedziskach
ź Zmieniono nawierzchnię jezdni z masy 

mineralno-asfaltowej na betonową kostkę 
brukową. Wykonano wymiany istniejących 
odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz                
z przykanalikami. 

ź Długość remontowego odcinka: 311,14 m,
ź Wartość robót brutto: 980 156,43 zł.   

Przebudowa ulicy Półwiejskiej na odcinku                
od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska 
Wieś  
ź Wykonano zestawienie powierzchni jezdni, 

zjazdów i chodników o łącznej długości:                  
7 232,13 m2,

ź Roboty budowlane zrealizowane na długości: 
744,13 m,

ź Całkowita wartość zadania: 1 992 778,87zł,  
ź Dofinansowanie z RFIL: 700 000,00 zł.

UL. WIOSENNA / JERZYKOWO

UL. POWSTAŃCÓW WLKP. UL. PÓŁWIEJSKA / POBIEDZISKA
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Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej                  
i asfaltowej chodnika oraz  zjazdu 
zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej 
w m. Góra.  
ź Wartość zadania: 30.366,57 zł.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Dąbrówki 
w Biskupicach
ź Wykonano roboty budowlane polegające 

na:utwardzeniu pobocza drogi gminnej –                
ul. Dąbrówki w Biskupicach na potrzeby 
wykonania dwukierunkowej ścieżki rowerowej,

ź Wartość zadania: 81 000,00 zł, 
ź zmianie stałej organizacji ruchu w pasie drogi 

gminnej,
ź Wartość zadania: 28 009,32 zł.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy 
Spadzistej w Pobiedziskach

UL. SPADZISTA / POBIEDZISKA

ź wykonanie montażu 4 progów zwalniających 
oraz ustawienie oznakowania poziomego,

ź Wartość zadania: 16 978,00 zł. 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych                     
w miejscowości Wagowo poprzez budowę 
chodników wraz z oświetleniem solarnym:
– odcinek łączący przystanek autobusowy                      
z istniejącą świetlicą wiejską
ź W ramach zadania wykonano chodniki o 

łącznej pow. 585 m2, zjazdy i zejścia do posesji 
o łącznej pow. 321 m2, ponadto przełożono 
nawierzchnię istniejącego chodnika o łącznej 
pow. 110 m2 oraz zamontowano 5 nowych 
lamp solarnych,

ź Wartość inwestycji: 547 921,15 zł,  
ź Dofinansowanie zadania: z RFIL w kwocie:                  

450 000,00 zł.
 

UL. DĄBRÓWKI / BISKUPICE WAGOWO
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OŒWIETLENIE
ULIC, PLACÓW I DRÓG

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy 
Bartniczej w Biskupicach
ź W ramach zadania wykonano linię kablową           

o łącznej długości 594 mb, zainstalowano              
12 słupów wyposażonych w 13 opraw 
oświetleniowych, 

ź Całość inwestycji: 124 588,68 zł.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych                            
na ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach

UL. BARTNICZA / BISKUPICE

Wartość zadania:
ź Gmina Pobiedziska: 258 965,71 zł,
ź Powiat Poznański: 258 965,70 zł.

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia 
w miejscowości Kapalica 
ź Wykonano roboty budowlane polegające          

na rozbudowie istniejącej linii kablowej           
o 855 mb wraz z posadowieniem 21 słupów                   
z oprawami LED,

ź Wartość zdania: 153 750,00 zł.

UL. KISZKOWSKA / POBIEDZISKA
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UL. OKRĘŻNA / LETNISKO

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej 
w Pobiedziskach Letnisku
ź W ramach zadania wykonano linię kablową                  

o łącznej długości 255 mb, zainstalowano                
8 słupów wyposażonych w oprawy 
oświetleniowe Led,

ź Wartość zrealizowanego zadania: 71 251,12 zł. 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Pobiedziska - posadowienie 11 szt. lamp 
hybrydowych, zakończono realizację zadania             
w miejscowościach:
ź Polska Wieś (2 szt.), 
ź Barcinek ul. Zachodnia i ul. Swarzędzka (4szt.), 
ź Nowa Górka (1 szt.),
ź Pobiedziska, ul. Klasztorna (4 szt.),
ź Wartość zadania: 154 980,00 zł.

Przebudowa boiska sportowego 
w miejscowości Borowo Młyn z poprawą 
parametrów technicznych związanych 
z oświetleniem boiska w miejscowości Borowo 
Młyn ul. Starych Wierzb – wykonano etap I

ź W ramach zadania wykonano linię kablową                   
o łącznej długości 340 mb, zainstalowano                    
9 słupów wyposażonych w 12 opraw 
oświetleniowych Led,

ź Wkład własny Gminy: 16 883,00 zł,
ź Fundusz Sołecki: 15 000,00 zł,  
ź Wartość zadania: 82 218,55 zł, 
ź Wartość dotacji z UMWW: 47 917,00 zł.

UL. SWARZĘDZKA / BARCINEK
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BUDYNKI U¯YTECZNOŒCI 
PUBLICZNEJ

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Kocanowie, remont budynku 
oraz budowa drogi dojazdowej – etap II
ź Zadanie obejmowało budowę:10 miejsc 

postojowych, drogi dojazdowej o długości                
15 m i szerokości 2 m, placu pod wiatę                    
o  w y m i a r a c h  9 , 6 0 m  x  7 , 8 0 m  w r a z                           
z chodnikiem o powierzchni 30,00 m2, co daje 
powierzchnię całkowitą 104,20 m2 oraz 
w y k o n a n i e  o g r o d z e n i a  p a n e l o w e g o 
ocynkowanego wraz z furtka, o długości 
całkowitej 18,00 mb. i remont dachu za kwotę 
257 515,16 zł,

ź Wartość etapu II: 54 455,44 zł,  
ź Całkowity koszt: 311 971,00 zł,  
ź Dofinansowanie z RFIL: 300 000,00 zł.  

Odnowienie budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Główna, odnowienie elewacji 

wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - 
etap I
ź Całkowity koszt zadania: 79 750,99 zł.
ź Dofinansowanie z konkursu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś” - 27 503,00 zł.

Modernizacja świetlicy w Węglewie -  
wykonanie instalacji C.O.  
ź Fundusz Sołecki Sołectwa Węglewo – 

16 000,00 zł,
ź Wartość zadania: 30.000,00 zł.  

Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pobiedziskach w zakresie: 
ź remontu miejsc postojowych wraz                          

z  chodnikiem i drogą dojazdową,   
ź W ramach realizacji  zadania uzyskano                    

33 miejsca postojowe,
ź Całkowita wartość inwestycji: 486 045,03 zł,
ź Dofinansowanie w ramach konkursu Rosnąca 

Odporność:  500 000,00 zł.

OPS POBIEDZISKA

ŚWIETLICA KOCANOWO
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PRZEBUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna ul. Fiołkowa i Kaczyńska 
w Pobiedziskach
ź Wykonawca: KOMPLEXBUD,
ź Wartość prac: 1 419 826,00 zł.

W ramach składki do Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” w roku 2022 Gmina 
przekazała kwotę: 1 023 597,00 zł.
Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i Okolic - Etap IV wraz                          
z przyłączami:  
ź w ul. Fiołkowej (od ul. Poznańskiej do ulicy 

Zawilcowej) i Azaliowej w Pobiedziskach, 
ź w ul. Słonecznej w Biskupicach (od ulicy 

Gospodarczej do działki nr 166/43) oraz w ulicy 
Leśnej w Gorzkim Polu.

Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i Okolic Etap V                  
wraz z przyłączami:

ź Pobiedziska, rejon ul. Fabrycznej, ul. Gajowej, 
Rolnej o dł. około 0,72 km,

ź Stęszewko, ul. Masztowa, Rybacka, Wiosłowa,  
Wiejska i Wrzosowa w Stęszewku - wykonano 
sieć wraz z przyłączami, do odtworzenia 
pozostałych nawierzchni dróg,

ź sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej, 
Akacjowej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej, 
Dębowe j ,  Modr zew iowe j ,  K l onowe j , 
Wierzbowej, Topolowej w miejscowości 
Gorzkie Pole o długości około 3,65 km.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie 
gmin ZM „Puszcza Zielonka” cz. III Gmina 
Pobiedziska:
ź przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Królowej Jadwigi, Różanej i gen. T.Kutrzeby           
w Pobiedziskach.

ź W ramach Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład, za kwotę: 

      1 167 557,96 zł.

UL. GEN. KUTRZEBY / POBIEDZISKA

OBSZAR PARKU KRAJ. PUSZCZA ZIELONKA
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ZADANIA INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI

POŁUDNIOWA OBWODNICA POBIEDZISK

Budowa południowej obwodnicy miasta  
ź Nadal trwa procedura wydania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej, w trybie decyzji 
ZRID prowadzona przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu,  

ź 21  lu t ego  b r .  odby ło  s i ę  spo tkan i e                            
z Wykonawcą w celu ustalenia terminu 
przekazania placu budowy, 

ź Planowane rozpoczęcie prac to koniec marca 
2023 r.,  

ź Łączna długość: 2,25 km,
ź Cena brutto: 15 263 087,53 zł,
ź Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 

Ład Program Inwestycji Strategicznych:                     
9 500 000,00 zł.  

Budowa promenady w Pobiedziskach wraz 
oświetleniem solarnym w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Zielono Niebieskie 
Pobiedziska”    

Realizowane są dwa zadania:
1. Prace ziemne związane z urządzeniem zieleni 
przy promenadzie,
ź  Wartość zadania: 376.269,60 zł,
2.Roboty budowlane związane z budową 
promenady,
ź Łączna kwota za usługę: 1.796.960,85 zł,
ź Kwota dofinansowania ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021  
w ramach programu „Środowisko, Energia         
i Zmiany klimatu”dla całego zadania:                    
3 551 375,90 zł.

Przebudowa drogi gminnej Promno-Góra
-etap III
ź Łączna długość: 600 m,
ź Wykonano 90% robót budowlanych,
ź Wartość zadania: 1 314 149, 99 zł 
ź Planowany termin realizacji: maj 2023 r.

DROGA PROMNO-GÓRAPROMENADA ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA

Projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska” realizowany przez
Gminę Pobiedziska w partnerstwie z INTBAU Norway

www: zielono-niebieskie.pobiedziska.pl  e-mail: zielono-niebieskie@pobiedziska.pl
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Przebudowa drogi Podarzewo-Łagiewniki
Trwają prace przy realizacji inwestycji:
ź położono masę bitumiczną - warstwę wiążącą. 

Wykonano ok. 70% przedmiotu Umowy,
ź W ramach zadania zostanie wykonana droga o  

nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 
1661 mb oraz chodniki o łącznej długości 
97mb,

ź Łączna  d ługość  u l i c  1 ,525  km oraz                           
5 wyniesionych skrzyżowań, chodnik 1,5 km,  

ź Całkowita wartość inwestycji: 7 624 549,38 zł, 
ź Dofinansowanie z RFIL w wysokości:                      

3 213 996,68 zł,
ź Planowany termin realizacji: maj 2023 r.

Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach: 
Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, 
Okoniowej w Pobiedziskach wraz 
z odwodnieniem - budowa kanalizacji 
deszczowej wraz z przepompownią
ź Łączna długość ulic 1,525 km oraz                              

5 wyniesionych skrzyżowań, chodnik 1,5 km,  
W ramach inwestycji prowadzone są 2 zadania:
1.wybudowanie dróg wewnętrznych 
oraz kanalizacji deszczowej za kwotę:                          
6 548 575,11 zł brutto, 

ź Uzyskano dofinansowanie z RFRD                      
w wysokości: 3 213 996,68 zł,

ź Wykonano ok. 90% kanalizacji deszczowej, 
ułożono krawężniki i obrzeża oraz wykonano 
stabilizację podłoża w ul. Węgorzowej,

2. zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji 
sanitarnej na brakujących odcinkach za kwotę:                
1 029 234,27 zł brutto,
ź Łączna wartość inwestycji:                                

7 624 549,38 zł brutto, 
ź Planowany termin realizacji: październik 2023 r. 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pobiedziska 
w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”
Złożono 3 oferty, najkorzystniejsza z nich 
na kwotę: 11 159 273,40 zł brutto.
Przebudowa ulic:
ź Rzecznej w Pobiedziskach 
      - dł. odcinka około  615 m,
ź Jerzykowskiej w m. Borowo Młyn 
      - dł. odcinka około 490 m,
ź Wypoczynkowej w Stęszewku
      - dł. odcinka około 765 m,
ź Cichej, Kwiatowej i Różanej w Biskupicach          

- dł. odcinka około 500 m,
ź Brzozowej w Pobiedziskach Letnisku                     

- dł. odcinka około 290 m,

PODARZEWO / ŁAGIEWNIKI

UL. RZECZNA / POBIEDZISKA OS. RYBNE / POBIEDZISKA
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ź Opieńkowej we Wronczynku od ulicy 
Smardzowej  - dł. odcinka około 880 m,

ź Krótkiej w Biskupicach 
     - dł. odcinka około 430 m,
ź Jeziornej w Jerzykowie 
     - dł. odcinka około 170 m,
ź Łączna długość dróg wchodzących w skład 

inwestycji wynosi około 4,140 km.
ź Planowany termin podpisania umowy 

zaplanowano na 8.03.2023 r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice 
na ul. Malinowej, Bocznej, Wiśniowej, 
Morelowej, Brzoskwiniowej, Gruszkowej, 
Czereśniowej, Poziomkowej, Jabłkowej, 
Słonecznej i Gospodarczej
ź W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę na 

opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla linii oświetleniowej o długości 
około 2840 m,

ź Wartość projektu: 18.634,50 zł brutto,
ź Została dostarczona koncepcja projektu,  
ź Termin realizacji wydłużono do: 31.03.2023 r.           

z  powodu zwiększen ia  zakresu  prac 
projektowych,

ź Złożono wniosek do Metropolii Poznań w 
ramach projektu ZIT + z FEW (Fundusze 
Europejskie dla Wielkopolski) na lata 2021- 
2027 „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW - 
94 w zakresie wykonania ścieżek pieszo - 
rowerowych na terenie Gminy Pobiedziska”

Cele szczegółowe projektu:
ź Zrównoważona mobilność miejska Metropolii 

Poznań.
ź Infrastruktura transportu miejskiego w tym 

infrastruktura rowerowa.
Zadania:
ź przebudowa drogi od bezkolizyjnego przejścia 

dla pieszych w rejonie ulicy Kiszkowskiej          
w Pobiedziskach do m. Kocanowo,

ź przebudowa drogi  od granicy gminy                   
(m.  Buga j )  do  P lacu  P ias towsk iego                        
w Jerzykowie.

ź Planowane rozpoczęcie projektu 2024 r., 
zakończenie 2027 r.,

ź Szacunkowy koszt całkowity:                                
12 681 920, 00 zł,

ź Kwota dofinansowania: 8 877 344, 00 zł             
tj. 70% wartości inwestycji.

OPRACOWANIA 
PROJEKTOWE

Przebudowa układu komunikacyjnego w 
rejonie ulic Władysława Jagiełły, Zielonej 
i Tysiąclecia w Pobiedziskach wraz 
z przebudową odwodnienia
ź Wartość prac projektowych: 98 400 zł,
ź Dofinansowanie z FRD: 1 722 819,31 zł tj. 50% 

wartości. 

 Budowa parkingów na terenie gminy – etap I, 
zadanie pn.:„Budowa parkingów wraz z drogą 
dojazdową na nieruchomościach gruntowych 
z ark. mapy 25 obręb Pobiedziska – za Apteką”
ź Wartość prac projektowych: 98 400 zł brutto,
ź Etap I - uporządkowanie terenu wraz                       

z wyrównaniem i wyprofilowaniem 
nawierzchni parkingu oraz uzupełnieniem 
wyboi kruszywem naturalnym”.

UL. TYSIĄCLECIA / POBIEDZISKAPARKING ZA APTEKĄ / POBIEDZISKA
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ź W ramach zadania, w lutym br. zostało 
wykonane umocnienie nawierzchni parkingu 
oraz drogi dojazdowej kruszywem naturalnym 
na łącznej powierzchni 1004 m2,

ź  Wartość robót budowlanych: 61 500,00 zł.  

Budowa parkingu Promno-Stacja
ź Wartość prac projektowych: 26 930,85 zł,
ź Trwają uzgodnienia z PKP,
ź Planowany termin wykonania: 30.03.2023 r.

Otrzymaliśmy pozwolenie na zmianę stałej 
organizacji ruchu w celu ograniczenia prędkości 
i poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w ulicach:
ź Poznańskiej przy Dino, Poznańskiej przy ul. 

Malwowej - budowa przejścia dla pieszych,
ź Trwa procedura w Zarządzie Dróg 

Powiatowych o zatwierdzenie stałej 
organizacji ruchu w ulicy Gnieźnieńskiej - 
uwzględniającej przejście dla pieszych,

ź Wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu 
na ul.Kaczyńskiej - wykonano przejście dla 
pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
w m. Wagowo poprzez budowę chodników 
wraz z oświetleniem solarnym: 
– odcinek łączący osiedle mieszkaniowe z drogą 
powiatową,
ź Wartość dokumentacji projektowej:                       

29 280,15 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Gorzkie Pole przy ul. Akacjowej,Brzozowej, 
Sosnowej, Świerkowej, Dębowej, 
Modrzewiowej, Klonowej, Wierzbowej 
i Topolowej  

ź Trwają prace projektowe oświetlenia               
ww. ulic o łącznej długości 2050 m,

ź Wartość zadania: 23 370,00 zł,
ź Planowany termin realizacji: 31.03.2023 r.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Fiołkowej 
w Pobiedziskach
ź Realizowana jest dokumentacja projektowa 

oświetlenia od ulicy Malwowej do ulicy 
Poznańskiej.

ź Projekt obejmuje linię kablową o dł. 812 mb 
oraz 17 słupów wraz z oprawami led,

ź W dniu 20.02.2023 r. wykonawca przekazał 
gminie dokumentacje projektową wraz              
z pozwoleniem na budowę,

ź Wartość projektu: 7 207,80 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice 
na ul. Malinowej, Bocznej, Wiśniowej, 
Morelowej, Brzoskwiniowej, Gruszkowej, 
Czereśniowej, Poziomkowej, Jabłkowej, 
Słonecznej i  Gospodarczej
ź Projekt obejmuje linię oświetleniową                      

o długości około 2840 m,
ź Wartość projektu: 18.634,50 zł,
ź Termin realizacji wydłużono do: 31.03.2023 r.            

z  powodu zwiększen ia  zakresu  prac 
projektowych.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Promienko 
ź ul. Piaskowa - wartość projektu: 6 223,80 zł,
ź ul. Tarninowa i ul. Jarzębinowa 
      - wartość projektu: 6 765,00 zł,
ź T e r m i n  z a k o ń c z e n i a  p l a n o w a n y  n a :               

14.05.2023 r.

UL. POZNAŃSKA / POBIEDZISKAWAGOWO
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BUDYNKI U¯YTECZNOŒCI 
PUBLICZNEJ

Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie
ź Trwają prace związane z budową budynku 

edukacyjno - sportowego wraz z funkcją 
świetlicy,

ź Wartość brutto inwestycji: 3 099 000,00 zł,
ź Wykonano ok. 75% prac,
ź Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w ramach programu Sportowa 
Polska w kwocie: 307 200,00 zł. 

Trwają prace budowlano - wykończeniowe przy 
aranżacji wnętrz nowej Biblioteki na Dworcu w 
Pobiedziskach. 
ź Wykonano ok. 80% prac, 
ź W przygotowaniu postępowanie przetargowe 

na wyposażenie nowej biblioteki, 
ź Koszt budowy: 726.185,83 zł

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
w Biskupicach wraz z salką spotkań i gier, 
biblioteką, małym kinem oraz zapleczem 
dla boisk sportowych

ź Zakończono prace nad wykonaniem 
kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

ź Koszt dokumentacji: 54.000,00 zł,
ź Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W dniu 

23.01.2023r. ogłoszono postępowanie 
przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert: 
połowa marca 2023r. 

ź W projekcie budżetu została zapisana kwota               
903 000,00 zł na rozpoczęcie realizacji 
inwestycji. Umożliwi ona skierowanie wniosku 
o dofinansowanie zadania. 

Zakończono prace nad projektem przebudowy 
hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pobiedziskach przy ul. Różanej. 
Przygotowywany jest projekt techniczny
ź  Koszt projektu: 79.827,00 zł.

Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa 
Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej
ź wykonano ogrzewanie gazowe,
ź ogłoszono przetarg na prace ogólnobudowlane 

oraz elektryczne,
ź wartość dotychczasowych prac: 41 820,00 zł.

CENTRUM KAJAKARSTWA / JERZYKOWO BISKUPICE

BIBLIOTEKA / POBIEDZISKA
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Trwają prace nad projektem 
ź Zadaszonej Rampy załadowczo – wyładowczej 

na terenie byłego składowiska odpadów w 
miejscowości Polska Wieś. Inwestycja ma na 
celu zmniejszenie kosztów transportu 
odpadów z naszych posesji.

ź Koszt projektu: 48 708,00 zł.  

ź Budową boiska wielofunkcyjnego – zadanie I 
pe łnowymiarowe boisko p i łkarsk ie  z 
zapleczem,  na terenie działki nr 1/9, ark. nr 44 
w Pobiedziskach, która została nieodpłatnie 
nabyta przez Gminę od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. 

ź Koszt projektu: 45.000,00 zł.

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę świetlicy 
w Pomarzanowicach - budynek rekreacji 
ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, 
szatniami oraz zapleczem socjalnym i 
administracyjnym. 

ź W dniu 23.02.2023 r. ogłoszono przetarg. 
ź Termin  o twarc i a  o fe r t  z ap l anowano                       

na: 17.03. 2023 r.

Przygotowano wstępną koncepcję budowy toru 
łuczniczego w Pobiedziskach na terenie 
położonym w sąsiedztwie Skansenu Miniatur. 

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dwóch 
budynków socjalnych w miejscowości 
Zbierkowo. 
ź Szacowane koszty budowy około 

3.059.000,00 zł,
ź Będziemy składać wniosek o dofinansowanie 

inwestycji.  

Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszu 
LGD budynku zaplecza dla boisk sportowych 
wraz z salką fitness w Gorzkim Polu. 
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

OBECNIE OPRACOWYWANE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

POBIEDZISKA
zmiana planów terenów edukacji i sportu

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

POBIEDZISKA
zmiana mpzp w rejonie Rynku: ul.Ogrodowej,
Jagiełły, Kostrzyńskiej, Powstańców Wlkp.

POBIEDZISKA
mpzp w rejonie ul. Poznańskiej, od ul. Prostej
do ul.Wodnej w Pobiedziskach

POBIEDZISKA
mpzp terenów na północ od Rynku 
w Pobiedziskach

BISKUPICE
mpzp terenów działalności gospodarczej
w rejonie ul. Łokietka

BISKUPICE
zmiana mpzp obrębu Biskupice

POLSKA WIEŚ I ZBIERKOWO
mpzp dla części obrębów Polska Wieś
i Zbierkowo, gmina Pobiedziska

KOŁATA
mpzp dla części obrębu Promienko

CZACHURKI
mpzp dla części obrębu Czachurki

JANKOWO, WÓJTOSTWO
mpzp terenów zabudowy siedliskowej

ROZPATRYWANIE UWAG PRZEZ BURMISTRZA

BIE¯¥CE 
UTRZYMANIE DRÓG

Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego 
łamanego na potrzeby Gminy Pobiedziska  

ź W dniu 1.03.2023 r. została podpisana umowa 
z Wykonawcą na kwotę: 451 780,00 zł.

- INFORMACJE UMiG 



Inwestycje zrealizowane przez Spółkę w 2022 r.          
w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych na 
terenie miasta i gminy Pobiedziska:
Razem w 2022 r. wybudowano 8.047,02 m sieci 
wodociągowych.
Wykonano również prace w stacjach uzdatniania 
wody:
ź SUW Biskupice
ź SUW Pobiedziska
ź SUW Stęszewko
ź SUW Góra 
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Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o 
dysponuje specjalistycznym sprzętem do prac 
wodociągowych, kanalizacyjnych, porządkowych 
oraz do utrzymania zieleni. Spółka realizuje 
zadania związane z budową wodociągów na 
t e ren ie  gminy  Pob iedz iska .  W ramach 
świadczonych usług, Zakład obsługuje sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z 
przepompowniami ścieków. Utrzymuje w 
czystości ulice w okresie letnim i odśnieża oraz 
posypuje w okresie zimowym. Prowadzi 
zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy 
Pobiedziska oraz gminne składowisko odpadów 
oraz PSZOK. Zajmuje się zarządzeniem lokalami 
oraz utrzymaniem zieleni na terenach gminnych. 
Zarządza należącym do Gminy Cmentarzem 
Komunalnym w m. Pobiedziska-Letnisko.

ZAK£AD KOMUNALNY 
W POBIEDZISKACH

W sektorze kanalizacji sanitarnej
ź Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji- 

leasing    

Zakład Oczyszczania Miasta:
ź Zakupiono Posypywarkę 

ZIELEŃ MIEJSKA:
Nasadzenia w 2022:
ź Drzewa gminne: 278 szt.
ź Drzewa miasto: 51 szt.
ź Krzewy gmina: 1015 m2 -5075 szt.
ź Krzewy miasto: 40 m2 -200 szt. 
ź Byliny 350 szt.
ź Trawy ozdobne: 260 szt. 
Utworzono skwer na ul. Jeziornej, a także nasadzenia 
drzew 11 szt. lip na ul. Powst. Wlkp. Wykonano także 
nasadzenia w Jerzykowie, Biskupicach, Górze, 
Węglewie, Stęszewku, Kapalicy.
Dosadziliśmy byliny i kwiaty na skwerach założonych 
w 2021 – przy rondach, na ul. Ks. Przemysława, 
Dworcowej i wymieniliśmy kwiaty i trawy ozdobne             
w donicach na ul. K. Odnowiciela.
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o. 
przypomina, że należności za wodę rozliczane są 
co dwa miesiące – oznacza to, że faktury za wodę 
wystawiane są raz na dwa miesiące. 
Informujemy, że możliwość otrzymywania faktur 
częściej niż w okresach rozliczeniowych wskazanych 
w umowie jest możliwa wyłącznie drogą mailową            
na adres woda@zk-pobiedziska.pl lub osobiście           
w siedzibie Zakładu przy ul. Poznańskiej 58            
w Pobiedziskach.

- INFORMACJE UMiG 
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WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2023 w zł

DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:

OBSŁUGA DŁUGU

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYNIK OGÓŁEM:

WYNIK BIEŻĄCY (dochody bieżące - wydatki bieżące)

WYNIK MAJĄTKOWY (dochody majątkowe - wydatki majątkowe)

PRZYCHODY / ROZCHODY

PRZYCHODY - wolne środki, planowane do zaciągnięcia kredyty

ROZCHODY - planowane do spłaty kredyty, pożyczki, wykup obligacji

ZADŁUŻENIE 

131 273 948,00

108 830 339,00

22 443 609,00

8 900 000,00

141 757 948,00

110 692 608,00

2 000 000,00

31 065 340,00

- 10 484 000,00

-1 862 269,00

-8 621 731,00

10 484 000,00

16 044 000,00

5 560 000,00

32 168 606,00

STRUKTURA BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA NA ROK 2023 

Budżet Gminy Pobiedziska na rok 2023

a LXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, w dniu 15 grudnia 2022 roku, został 

Nuchwalony i przyjęty do realizacji budżet Gminy Pobiedziska na 2023 rok. Głosowanie nad 
przyjęciem budżetu poprzedziło przedstawienie najważniejszych jego założeń, opinii 

Komisji Rady oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu                         
o przygotowanym projekcie budżetu.

Radni 13 głosami "za" (jednogłośnie), przyjęli do realizacji budżet, który nastawiony na potrzeby 
mieszkańców zapewnia warunki dla funkcjonowania szkół i przedszkoli, rozwój infrastruktury, jest 
zrównoważony, prospołeczny i dostosowany do możliwości. 

- INFORMACJE UMiG 
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Kultura fizyczna

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzina

Pomoc społeczna

Oświata i wychowanie

Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Administracja publiczna

Działalność usługowa

Gospodarka mieszkaniowa

Transport i łączność

Leśnictwo

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU

Kultura fizyczna 5 729 906

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

5 729 329

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

26 501 999

Rodzina 4 768 423

Pomoc społeczna 4 531 515

Ochrona zdrowia 395 000

Oświata i wychowanie 42 821 138

Różne rozliczenia 767 096

Obsługa długu publicznego 2 040 000

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 262 925

Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

oraz sądownictwa

3 997

Administracja publiczna 11 627 420

Działalność usługowa 370 500

Gospodarka mieszkaniowa 2 785 882

Transport i łączność 32 110 493

Leśnictwo 2 500

0,00 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000

Rolnictwo i łowiectwo 139 000

479 000

2 011 414

326 685

2 627 940

59 730 501

3 997

281 954

15 700

10 134 500

9 818 400

16 830 571

4 227 623

37 000

- INFORMACJE UMiG 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



19WWW.POBIEDZISKA.PL BIULETYN POBIEDZISKIMARZEC 2023
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32 168,61

28 733,61

22 150,00

16 675,00

12 800,00

9 800,00

7 800,00

5 800,00

3 800,00

1 800,00 

kwota długu relacja kwoty długu do dochodów ogółem

ZADŁUŻENIE OD ROKU 2023

PLANOWANE PRZYCHODY - 16 044 000 zł 
(kredyty - 10 000 000 zł, wolne środki - 6 044 000 zł)

PLANOWANE ROZCHODY - 5 560 000 zł
- wykup obligacji oraz spłata kredytów i pożyczek

PLANOWANE ZADŁUŻENIE 
na 31 grudnia 2023 roku - 32 168 606 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (drogi publiczne gminne) 23 306 574,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią 
ścieżek rowerowych (RFPŁ)

przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i zbuduj (przebudowa ul. Rzecznej 
w Pobiedziskach, ul. Jerzykowskiej w Borowym Młynie, ul. Wypoczynkowej w Stęszewku, 
ulic Cichej, Różanej, Kwiatowej w Biskupicach, ul. Brzozowej w Pobiedziskach-Letnisku, 
ul. Opieńkowej (od Smardzowej) we Wronczynku, ul. Krótkiej w Biskupicach, 
ul. Jeziornej w Jerzykowie (RFPŁ)

13 636 000,00

1300 000,00

- INFORMACJE UMiG 
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utwardzenie pobocza drogi w m. Węglewo (f. sołecki Węglewo)

rezerwa - zabezpieczenie wkładu własnego gminy w zadania inwestycyjne

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykupy gruntów

budowa budynku socjalnego

POMOC SPOŁECZNA

zakup samochodu przez Ośrodek Pomocy Społecznej

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ZM PUSZCZA ZIELONKA - budowa kanalizacji sanitarnej (RFPŁ i wkład własny Gminy)

montaż regałów przesuwnych w Referacie Gospodarki Odpadami

budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Projekt „Zielono-Niebieskie Pobiedziska” - budowa parków i ścieżek rowerowych 
przy jez. Małym w Pobiedziskach (fundusze norweskie)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (Biblioteka Publiczna i świetlice)

Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna przez remont świetlicy wiejskiej 
(środki z budżetu UE i wkład własny gminy)

budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPŁ PPGR)

przystosowanie dworca PKP dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach

KULTURA FIZYCZNA

realizacja zadań na torach łuczniczych (przyłącze) przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pobiedziskach

budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach

budowa Centrum Kajakarstwa wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie 
(dofinansowanie Ministerstwo Sportu)
budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44 obr. Pobiedziska (KOWR)

zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (f. sołecki Borowo Młyn)

projekt i realizacja prac w parku przy ul. Śliwkowa / Główna (f. sołecki Biskupice)

Street workout (f. sołecki Góra)

10 000,00

100 000,00

510 100,00

10 100,00

500 000,00

70 000,00

70 000,00

2 310 496,00

96 420,00

12 140,00

450 000,00

1 751 936,00

2 251 414,00

51 414,00

2 000 000,00

200 000,00

2 616 756,00

30 000,00

903 900,00

1 600 000,00

50 000,00

9 106,00

13 750,00

10 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM 31 065 340,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej 
(f. sołecki Polska Wieś)

10 574,00

przebudowa drogi Promno-Góra

budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej 
w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną (RFRD-2022)

przebudowa drogi Podarzewo-Łagiewniki

650 100,00

6 741 400,00

858 500,00

- INFORMACJE UMiG 
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (drogi powiatowe, drogi gminne, węzły przesiadkowe) 645 900,00

ZADANIA REMONTOWE NA ROK 2023

naprawy i remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 
(dotacja Powiat Poznański)

naprawy i remonty dróg gminnych

18 400,00

600 000,00

bieżące remonty i naprawy 5 000,00

bieżące remonty i naprawy na przystankach komunikacyjnych i węzłach przesiadkowych 20 000,00

bieżące remonty i naprawy rowerów publicznych 2 500,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (zasób mieszkaniowy gminy) 750 000,00

utrzymywanie gminnego zasobu lokalowego w stanie niepogorszonym 750 000,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (obsługa targowisk) 2 000,00

bieżące remonty wiat targowych 2 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 000,00

bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy 50 000,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA 50 000,00

OSP Pobiedziska, Latalice, Węglewo, Kociałkowa Górka, Biskupice - naprawy i remonty 
bieżące sprzętu i pomieszczeń

50 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE 470 000,00

szkoły podstawowe - bieżące naprawy i remonty w szkołach, w tym remont boiska 
sportowego w SP Jerzykowo

420 000,00

Przedszkola - bieżące naprawy i remonty 50 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 65 000,00

bieżące remonty i naprawy sprzętu i pomieszczeń w Referacie Gospodarki Odpadami 10 000,00

bieżące remonty i naprawy oświetlenia drogowego 50 000,00

bieżące remonty i naprawy fontann i zdrojów wodnych 5 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 155 000,00

remonty świetlic wiejskich 150 000,00

prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Wagowie (fundusz sołecki) 5 000,00

KULTURA FIZYCZNA 33 000,00

instytucje kultury fizycznej 33 000,00

bieżące remonty i naprawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji 33 000,00

WYDATKI REMONTOWE OGÓŁEM 2 220 900,00

- INFORMACJE UMiG 



POŻYTEK PUBLICZNY, USTAWA O SPORCIE KWALIFIKOWANYM
ORAZ USTAWA O ZDROWIU PUBLICZNYM 

W budżecie na rok 2023 zaplanowano  wydatki o łącznej kwocie: 722 000,00 zł.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 106 000 zł - środki 
na wsparcie działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych do 
rozdysponowania w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dotację w ramach pożytku publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025 dla Miasta i Gminy Pobiedziska – 150 000,00 zł.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA

Środki na wsparcie dodatkowych zadań w zakresie działalności sportowej w kwocie 
421 500,00 zł,  w tym w ramach ustawy o sporcie rozdysponowana zostanie kwota 
268 000,00 zł, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego                                    
i o wolontariacie zostanie rozdysponowana kwota 153 500,00 zł.

Na dotacje w ramach pożytku publicznego na działalność ekologiczną zaplanowano  
3 000 zł.

Na wsparcie dodatkowych zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego przeznaczono 41 500,00 zł.

LICZBA MIESZKAŃCÓW, STAN NA 31.01.2023 r.

STAŁE:
19 364

MIASTO:
9 045

GMINA:
10 319

MIASTO:
95

GMINA:
82

CZASOWE:
177

RAZEM:
19 541

- INFORMACJE UMiG 
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tel. 61 65 78 787

Do prawidłowego rozliczenia PIT 
należy przyjąć adres zamieszka-
nia, pod jakim Państwo zamie-
szkiwali na dzień 31 grudnia 
roku, za jaki składana jest 
deklaracja. Meldunek w tym 
wypadku nie ma znaczenia. PIT-y 
powinny być składane w urzędzie 
skarbowym według faktycznego 
miejsca zamieszkania podatnika 
– na ostatni dzień roku. 
Nie ma potrzeby składania 
żadnych dodatkowych formu-
larzy, wystarczy złożyć deklarację 
PIT do właściwego Urzędu 
Skarbowego. 

Podatek PIT to dla samorządu 
lokalnego ogromna część 
dochodów, która ma wpływ 
na otoczenie mieszkańców! 
D la t ego  t ak  ważne  j es t ,  
aby mieszkańcy płacili podatki 
według faktycznego miejsca 
zamieszkania.

Według ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizy-
cznych, roczne PIT-y powinny 
być składane w urzędzie 
skarbowym według faktycznego 
miejsca zamieszkania podatn-
ików, a dokładnie - według 
miejsca zamieszkania w ostatnim 
dniu grudnia. Meldunek nie ma 
w tym wypadku żadnego 
znaczenia.

Do każdej gminy trafia co rok 
określony procent podatku 
dochodowego. Pieniądze te 
przeznaczane są między innymi 
n a  f i n a n s o w a n i e  s z k ó ł  
i przedszkoli oraz inwestycje 
w kanalizację, drogi i chodniki. 
Jakość i liczba nowych inwestycji 
jest uzależniona także od udziału 
w podatku dochodowym, który 
s tanowi  j edno ze  ź róde ł  
finansowania. Jeśli Państwa 
miesięczny dochód brutto będzie 
wynosił 5.000 zł, wówczas do 
budżetu Gminy wróci ok. 118 zł 
w postaci udziału gminy w 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Wystarczy poinformować Urząd 
Skarbowy właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania, gdzie 
jest faktyczne miejsce zamie-
szkania podatnika -  a lbo 
w rocznym zeznaniu poda-
tkowym PIT, albo na formularzu 
ZAP-3 (składają go tylko osoby 
nieprowadzące działalności 
gospodarcze j ) ,  na tomiast  
p r zeds ięb io rcy  in fo rmu ją  
o wszelkich zmianach za pomocą 
formularza CEIDG-1.
Pamiętajmy więc, aby zaktua-
l izować dane o miejscu 
swojego faktycznego zamie-
szkania, a zapłacony podatek 
PIT wróci do Ciebie!

Część powiatu poznańskiego 
obejmujący gminy: Buk, 
Czerwonak, Dopiewo, 
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, 
Kórnik, Mosina, Murowana 
Goslina, Pobiedziska, Stęszew, 
Swarzędz.

Pierwszy Urząd Skarbowy
w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80
61-501 Poznań

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek-Piątek: 8:00-15:00

źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

ZOSTAW 

PODATEK 
W GMINIE POBIEDZISKA

Urząd Skarbowy w Poznaniu 

Gmina Pobiedziska
......

ul. ....

Przypominamy, że środki z podatku dochodowego od osób fizycznych wracające do gminy to prawie 
40% Państwa podatku. Podatek PIT dla samorządu to główna część dochodów podatkowych, które mają 
wpływ na rozwój gminy.  Dlatego tak ważnym jest, aby odprowadzany przez Państwa podatek dochodowy 
trafiał do faktycznego miejsca zamieszkania.

Zostaw PIT u siebie Meldunek a miejsce 
zamieszkania

Wystarczy informacja 
w deklaracji PIT

Określony procent 
podatku PIT 
trafia do samorządów

Zasięg terytorialny 
Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu

- INFORMACJE UMiG 
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- INFORMACJE UMiG 

26 stycznia 2023 r. odbyła się LXXI sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska.  Przewodniczący Rady Józef 
Czerniawski otworzył obrady sesji i powitał wszystkich 
zebranych.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawił Burmistrz Ireneusz Antkowiak.
Radni przyjęli Plan Pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 
na 2023 r.  
Ponadto Przewodniczący Komisji:
ź Skarg, Wniosków i Petycji – Katarzyna Paczka,
ź Finansów i  Gospodarowania Mieniem-  Adam 

Szczygielski,
ź In f ras t ruk tury ,  Budownic twa,  Komunikac j i  i 

Przedsiębiorczości – Witold Meller,
ź Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa – 

Katarzyna Paczka,
ź Edukacji, Kultury, Sportu, Promocji i Spraw Społecznych 

- Wojciech Radecki,
opracowali Plany Pracy Komisji na 2023 r. oraz złożyli  
Sprawozdania z prac Komisji za 2022 r. Przewodnicząca 
Komisji  Rewizyjnej Grażyna Kędziora przedstawi 
Sprawozdanie z prac Komisji na sesji w miesiącu czerwcu.
Podjęto uchwał w sprawach:
ź zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 

2023,
ź zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2023-
2043,

ź zmiany Uchwały Nr XLIII/376/2021 Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Pobiedziska,

ź określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,

ź wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 
15 lat części nieruchomości gruntowej położonej             
w Pobiedziskach w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego,

ź zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dz. nr ewid. 3/4, 9, 10, rej. ul. Rzecznej,

ź zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska dla 
dz. nr 34/5, 34/11, 27/22, obręb Jankowo, dz. nr 9, obręb 
Wójtostwo, dz. nr 39, obręb Wagowo, gmina 
Pobiedziska,

ź przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
zagrodowej dla dz. nr 17, 18, 19/1 i 19/2 obręb Jankowo 
oraz dz. nr 82/2, obręb Wójtostwo, gmina Pobiedziska,

ź ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobieranych przez uczelnie i zakłady kształcenia oraz 
form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie 
jest przyznawane w roku 2023 ustalenia stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci i 
uczniów niepełnosprawnych,

ź zmiany Uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole             
i w domu” na lata 2019 – 2023,

Radny Krzysztof Krauze złożył interpelacje w sprawach:
ź o d p a d ó w  p r z y  z b i o r n i k u  r e t e n c y j n y m  p r z y 

ul.Gnieźnieńskiej,
ź przejścia przy ul.Kostrzyńskiej na wysokości „Dino”,
ź miejsc parkingowych na Rynku i w jego pobliżu. 
Radny Robert Łucka złożył interpelację w sprawie:
ź Projektu  s tudium uwarunkowań i  k ierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska,
ź zapytanie w sprawie: strefy płatnego parkowania            

w centrum Pobiedzisk.
Radni: Witold Meller i Katarzyna Paczka złożyli zapytanie 
w sprawie: remontu drogi nr 2437P z Biskupic do Jankowa.

23 lutego 2023 r. odbyła się LXXII sesja Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska.  Przewodniczący Rady Józef 
Czerniawski otworzył obrady sesji i powitał wszystkich 
zebranych.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawił Burmistrz Ireneusz Antkowiak.
Tematem sesji były: Działania Gminy w zakresie promocji 
oraz rozwoju turystyki, kultury i sportu, które przedstawił               
w imieniu Referatu Promocji UMiG, Biblioteki Publicznej            
w Pobiedziskach, Pobiedziskiego Ośrodka Kultury dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Jakub Waligóra.

Podjęto uchwały w sprawach:
ź zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 

2023,
ź zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2023-
2043,

ź wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 
n i e r u c h o m o ś c i  g r u n t o w y c h ,  p o ł o ż o n y c h :                               
w Pobiedziskach, oznaczonej numerem działki 43/1, 
obręb Pobiedziska, arkusz mapy 29, we wsi Stęszewko 
działek  oznaczonych numerami: 303/73, 303/71, 303/68 
i 303/70 obręb Stęszewko,

WIEŚCI Z RADY

***
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ź zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków 
oraz trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie 
Pobiedziska,

ź udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego 
na zadanie z zakresu ochrony zdrowia,

ź p r z y j ę c i a  r e z y g n a c j i  i  o d w o ł a n i a  z  f u n k c j i 
Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji 
Katarzyny Paczki,

ź wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków            
i Petycji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Sary 
Kęsickiej,

ź zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowej części obrębu Bugaj, gmina 
Pobiedz iska oraz  zmiany mie jscowego planu 
z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  u k ł a d u 
komunikacyjnego w Jerzykowie, Biskupicach i Bugaju,

ź przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
na północ od rynku w Pobiedziskach,

ź wyrażenia zgody na wniesienia wkładu niepieniężnego 
(aportu) w postaci prawa własności nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej do spółki Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” spółka                   
z ograniczoną odpowiedzialnością,

Interpelacje złożyli:
ź Radna Ewa Tabaczyńska w sprawie usunięcia odpadów 

przy ulicy Wronczyńskiej w Tucznie,
ź Radna Sara Kęsicka w sprawie wyznaczenia przejścia dla 

pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Półwiejskiej oraz 
Klasztornej w Pobiedziskach,

ź Radny Krzysztof Krauze z zakresu ochrony środowiska            
i bezpieczeństwa.

ź Wniosek złożyła Radna Ewa Tabaczyńska w sprawie 
zamontowania tablic z nazwami ulic we wsi Tuczno i wsi 
Stęszewko.

Nagrania z obrad sesji 
są udostępnione na stronie Urzędu
www.pobiedziska.pl
/archiwum-transmisji 

ROZPOCZĘŁY SIĘ KONTROLE 
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Po zmianie przepisów w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, burmistrz ma 
obowiązek prowadzenia kontroli posiadanych 
umów, faktur oraz częstotliwości opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Każde szambo musi być 
sprawdzane raz na 2 lata.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze 
podpisanych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków powinni zrobić to niezwłocznie. 

KOMUNIKATY
 OCHRONA ŒRODOWISKA

W dniu 20.02.2023 r. została wydana decyzja                   
o  z m i a n i e  d e c y z j i ,  o  ś r o d o w i s k o w y c h 
u w a r u n k o w a n i a c h  d l a  p r z e d s i ę w z i ę c i a 
polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej 
nr 2437P Biskupice-Paczkowo na odcinku 
Biskupice-Jankowo”.
Zmiana decyzji została wydana na wniosek 
Pełnomocnika Wnioskodawcy, tj. Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, reprezentowanego przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Z przykrością informujemy, 
że w dniu 22 grudnia 2022 r. zmarł

śp. Stanisław Cieśla
Radny I Kadencji 

w latach 1990-1994
Rady Miejskiej 

Gminy Pobiedziska.

Reprezentował Okręg Węglewo 
(w m. Węglewo, Węglewko, Latalice i Podarzewo).

Był członkiem zarządu odpowiedzialnym
za sprawy rolnictwa.To kadencja bardzo trudna, 

ponieważ nie było przepisów szczegółowych 
i często w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej
przyszło mu podejmować bardzo trudne decyzje.
Zawsze oddany, aktywny, służący radą i pomocą,

otwarty na sprawy mieszkańców.
Nie będąc radnym często dzielił się swoimi

spostrzeżeniami i uwagami.
W naszej pamięci pozostanie jako człowiek

odpowiedzialny, życzliwy, spokojny ale stanowczy.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Gminy Pobiedziska
Józef Czerniawski

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Pobiedziska
Ireneusz Antkowiak
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KONFERENCJA PRASOWA
dotycząca odpadów zdeponowanych w żwirowni w Bednarach

W dniu 27.01.2023 r. odbyła się konferencja prasowa w sprawie odpadów zdeponowanych w żwirowni             
w Bednarach. Celem konferencji było przedstawienie szerokiej opinii publicznej przedmiotowego 
tematu i spowodowanie zainteresowania się tematem, a docelowo przede wszystkim spowodowanie 
usunięcia przez Przedsiębiorcę zdeponowanych odpadów.   

Na konferencję zaproszono przedstawicieli: Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Pana Bogusława Hałuszczaka - Biegłego            
w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, Radnych 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Sołtysa Sołectwa 
Bednary Panią Danutę Kosmowską, Przedstawicieli mediów 
oraz Przedstawiciel i  organizacji  pozarządowych: 

Stowarzyszenie VISNA, Stowarzyszenie Natura Powiat 
Poznań, Stowarzyszenie Zwykłe Aktywne Sołectwo 
Stęszewko, Fundację Chrońmy Puszczę Zielonkę. 
Sprawa rozpoczęła się w 2017 r.  od zgłoszenia dotyczącego  
przywożenia popiołów na teren żwirowni w Bednarach.           
W tym samym dniu wystosowano pisma do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Urzędu 
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Górniczego w Poznaniu, z prośbą o przeprowadzenie 
pilnych kontroli w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie 
Komisariat Policji w Pobiedziskach przeprowadzał 
interwencyjne patrole na przedmiotowym terenie. 

Przypominamy, że zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa w tej sprawie zostało złożone          
do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie przez Burmistrza 
Miasta  i Gminy Pobiedziska oraz Stowarzyszenie VISNA           
w dniu 14 czerwca 2019 r. W tym zawiadomieniu 
zawnioskowaliśmy także o przeprowadzenie dowodów           
w sprawie, w szczególności w zakresie wykonania 
odwiertów i badań materiału zgromadzonego w wyrobisku 
na głębokości co najmniej 6 - 8 metrów. 
Dodatkowo Burmistrz  pismem w czerwcu 2021 r. zwrócił 
się z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego            

w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość 
zaistniałego między: Burmistrzem Miasta i Gminy 
P o b i e d z i s k a ,  a  M a r s z a ł k i e m  W o j e w ó d z t w a 
Wielkopolskiego, w sprawie wskazania organu właściwego 
do prowadzenia postępowania administracyjnego                      
w zakresie usunięcia odpadów - to Marszałek udzielił 
przedsiębiorcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które 
wygasił w czerwcu 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny  
24 maja 2022 r. wskazał Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego jako organ właściwy w tej sprawie. 
W dniu 4 lutego 2022 r. do UMiG w Pobiedziskach wpłynęło 
pismo z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie informujące,      

że prokuratura nadzoruje postępowanie (prowadzone          
w formie śledztwa) dotyczące nieodpowiedniego 
postępowania z odpadami składowanymi w m. Bednary.    
W lipcu 2022 r.  Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
wezwał Przedsiębiorcę do usunięcia (w terminie 90 dni od 
dnia otrzymania pisma, tj. do 25.10.2022 r.) nielegalnie 
zdeponowanych w wyrobisku Bednary odpadów 
stanowiących zmieszany urobek ziemi zanieczyszczony 
pop io ł em w i l ośc i  116 .888 ,37  Mg.  W p i śmie 
poinformowano Przedsiębiorcę, że w niewykonanie 
nałożonego obowiązku podlega egzekucji w trybie ustawy            
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Po otrzymaniu z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu opinii biegłego sądowego, 
sporządzonej na zlecenie prokuratury, Burmistrz Ireneusz 
Antkowiak, osobiście podjął rozmowy zmierzające do 
p i lnego zorgan izowania  spotkan ia  z  Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego oraz mając na uwadze 
ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia i życia ludzkiego, 
wystosował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
pismo, w którym wniósł o podjęcie natychmiastowych 
kroków mających na celu doprowadzenie do bezzwłocznego 
usunięc ia  odpadów zdeponowanych na terenie 
przedmiotowej działki wraz z zabezpieczeniem powierzchni 
ziemi i wód, a także podjął decyzję o rozpoczęciu procesu 
inwestycyjnego w zakresie budowy sieci wodociągowej.  
W celu monitorowania stanu wód w okolicach żwirowni            
w Bednarach, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska:
-  trzykrotnie w: 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r. zlecał 
AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. wykonanie badania wody 
na zawartość metali ciężkich w  studniach na terenie trzech 
posesji zlokalizowanych w m. Stęszewko i w m. Bednary. 
Wyniki wykazały podwyższone żelazo i mangan; 
- wskazał do WIOŚ adresy gospodarstw korzystających           
ze studni indywidualnych znajdujących się najbliżej 
żwirowni w Bednarach, celem wykonania badań wody przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                  
w Poznaniu;
- zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego z prośbą o rozważenie możliwości zlecenia 
wykonan i a  badań  wody  w  zb io rn i ku  wodnym 
zlokalizowanym na terenie żwirowni w Bednarach w ramach 
prowadzonego postępowania administracyjnego 
dotyczącego usunięcia odpadów z przedmiotowej działki;
- zlecił Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. wykonanie badania 
wody w Jeziorze  Wronczyńskie Duże. Próbki wody  z jeziora 
zostały pobrane 17.01.2023 r. Wyniki analiz nie wykazały 
przekroczeń wartości granicznych dla I i II klasy jakości wód 
powierzchniowych.   

PRZYPOMINAMY: instytucjami właściwymi w tej 
sprawie, które zgodnie z posiadanymi kompetencjami 
mogą doprowadzić do usunięcia przez Przedsiębiorcę 
zdeponowanych odpadów, są: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
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– Trzeba się kochać, trzeba się przyjaźnić i uczucia                 
te nieustannie pielęgnować – mówili uczestnicy spotkania, 
jakie odbyło się w Pobiedziskach z okazji jubileuszu 50-lecia 
ślubów małżeńskich. Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczał Jubilatom Ireneusz Antkowiak Burmistrz Miasta           
i Gminy Pobiedziska. 
Złote Gody to rocznica niezwykła. Z tej okazji życzenia 
dostojnym Parom Małżeńskim składał Ireneusz Antkowiak 
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, który mówił:
Życzę Państwu jak najwięcej szczęśliwych chwil, abyście 
mogli cieszyć się sobą i mówić tak, jak usłyszałem na tej sali: 
»My się naprawdę kochamy«. Państwa świadectwo z życia 
oraz dalszy dobry przykład jest ważny dla nas wszystkich, 
ponieważ oddziałuje na młodsze pokolenia, co więcej,               
w sposób istotny wpływa na przyszłość gminy. Życzmy 
sobie wspólnie, aby właśnie ta przyszłość oparta była na 
najbardziej sprawdzonym fundamencie, jakim jest rodzina 
oraz ponadczasowych wartościach. 
Jubilaci usłyszeli też życzenia od Barbary Widelickiej i Józefa 
Czerniawskiego reprezentujących Radę Miejską Gminy 

Pobiedziska oraz od Marii Leśniewskiej z Gminnej Rady 
Seniorów.
Jubileusze są też okazją do zadawania pytań, na przykład          
o to, co robić, by żyć długo i szczęśliwie.
– Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Potrzeba wielu 
składników, a najważniejszymi są wzajemny szacunek, 
zrozumienie i cierpliwość. Pomaga stworzenie rodziny, 
która scala związek. Myślę o dzieciach. My mamy trójkę 
dzieci i czworo wnucząt. Możemy powiedzieć, że jesteśmy 
spełnieni – mówili Bogumiła i Grzegorz Cholewińscy. 
Państwo Halina i Jerzy Lorkowscy dodali: Trzeba się kochać 
i trzeba się ze sobą przyjaźnić. Mąż to przyjaciel. A przyjaźń 
podobnie jak miłość trzeba nieustannie pielęgnować. 
Nie można jednak stale być ze sobą. Każdy musi mieć czas          
i przestrzeń dla siebie, na realizację własnych pasji. Dałam 
mężowi możliwość realizacji jego pasji sportowych, a on 
podarował mi możliwość realizowania moich fascynacji 
muzycznych. Koncerty zaś wymagały wielu wyjazdów, czyli 
nieobecności w domu. Ważne jest też poszanowanie 
towarzystwa, w jakim działa żona, czy działa mąż.

CZYLI MY SIĘ NAPRAWDĘ KOCHAMY

1. Henryka i Zygmunt Borscy
2. Bogumiła i Grzegorz Cholewińscy
3. Danuta i Feliks Cieśla
4. Maria i Jan Grochowscy
5. Janina i Zenon Jasieccy
6. Halina i Jerzy Lorkowscy
7. Elżbieta i Kazimierz Michalakowie
8. Irena i Józef Pietraszewscy
9. Irena i Grzegorz Przybylscy
10. Jolanta i Roman Remlein
11. Danuta i Andrzej Siwińscy
12. Krystyna i Franciszek Skwarek
13. Krystyna i Ryszard Walkowiakowie

Złote Gody

Jubilaci
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Jubilaci
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Przed 100 laty, 25 grudnia 1922 roku, urodziła się Pani Karolina Kowalczyk.Przez wiele lat mieszkała w Gniewkowie, gdzie do 
dzisiaj jest wspominana z ogromną sympatią. W tak ważnym i pięknym dla niej dniu dawni sąsiedzi okazali Jubilatce pamięć        
i szacunek. Wszyscy wspominają jej poczucie humoru i zamiłowanie do jazdy na rowerze. Dzisiaj Pani Karolina mieszka u córki 
w naszej gminie. Z całego serca życzymy jej zdrowia i jeszcze wielu wspaniałych lat życia z tak niesamowitym uśmiechem          
na twarzy.
Burmistrz Ireneusz Antkowiak złożyć dostojnej Jubilatce życzenia po uroczystej Mszy Św. w Dąbrówce Kościelnej.

W czasie II wojny światowej była łączniczką Armii 
Krajowej. Na strychu domu przechowywała 
radiostację. Po wojnie uciekła z transportu 
zmierzającego na Syberię. Pani Maria Jankowska 
mieszkanka Jerzykowa skończyła 100 lat.
Z tej okazji z życzeniami zdrowia, pomyślności          
i bukietem kwiatów Dostojną Jubilatkę odwiedzili 
Artur Ostatkiewicz Sekretarz Gminy Pobiedziska 
oraz Sołtys Jerzykowa Andrzej Gruszczyński.
Z rodzinnych przekazów wynika, że ojciec Jubilatki 
był spokrewniony z Maciejem Dobrzyńskim 
opisywanym w „Panu Tadeuszu”. Wojnę spędziła 
w Piotrkowie Trybunalskim. Była pielęgniarką           
w szpitalu zakaźnym. A że sąsiadował on                
z żydowskim gettem, Pani Maria Jankowska             
i zakonnice prowadzące szpital często w nim 
bywały, wyprowadzając stamtąd dzieci.
– Przez wiele lat śmierć nosiłam na plecach – 
opowiadała w czasie spotkania.
– Pewnego dnia wpadłam w „łapankę”. Niosłam 
torbę z bronią. Na ciężarówce Niemcy mieli już 
wiele osób. Mnie udało się przejść – wspomina 
Pani Maria Jankowska.

Uniknęła też aresztowania po tym, jak do domu,           
w którym spotykali się konspiratorzy, najechało 
Gestapo.
– Otoczyli dom. Gestapowiec zajrzał do kanapy           
i zaczął przeklinać, bo znalazł tam rzeczy, za które 
mógł nas nawet zastrzelić – opowiada. I tak pewnie, 
by się skończyło, gdyby nie dostał grubego pliku 
dolarów.
Po zakończeniu II wojny wróciła do rodzinnych 
Kars koło Gołuchowa w Wielkopolsce.Tam poznała 
przyszłego męża Józefa Jankowskiego. Od roku 
1947 mieszkali i pracowali w Poznaniu. Z mężem 
wychowała trójkę dzieci. Doczekała się też czterech 
wnuczek, pięciu prawnuczek i trzech prawnuków. 
Poznańskie mieszkanie Dostojnej Jubilatki zawsze 
stal o otworem dla gości. Noclegiem, pomocą            
i dobrą radą służyła wnukom i prawnukom, a jeden 
z kuzynów w czasie studiów miał zapewniony            
u Pani Marii nocleg.
Szanownej Jubilatce życzymy jeszcze wielu 
wspaniałych lat w otoczeniu życzliwych jej osób.
 

STO LAT MINĘŁO

NIEZWYKŁY ŻYCIORYS

Karolina Kowalczyk Maria Jankowska
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Mieszkańcy gminy Pobiedziska, uczniowie miejscowych szkół, harcerze z Pobiedzisk i Jerzykowa, członkowie 
Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk, przedstawiciele gminnych jednostek OSP, poczty sztandarowe, Radni                    
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józefem Czerniawski, Burmistrz Ireneusz Antkowiak oraz 
Sekretarz Gminy Artur Ostatkiewicz spotkali się  27 grudnia 2022 r. w 104 rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego na pobiedziskim Rynku, by uhonorować bohaterów tamtych wydarzeń. 

 ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

O tym, co się działo w grudniu 1918 roku w Wielkopolsce             
i w Pobiedziskach mówił Marcel Wielichowski, uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach 
na podstawie KRONIKI MIASTA POBIEDZISK z okresu 
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r., spisanej przez 
mieszkańca Pobiedzisk, powstańca Stefana Dopieralskiego.
Burmistrz Ireneusz Antkowiak przypomniał, że od dwóch lat 
obchodzimy rocznicę jego wybuchu jako Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 
– Dzisiaj postawa mieszkańców Pobiedzisk napawa dumą, 
ale jest też zobowiązaniem do dbałości o Polskę, dbałości 
każdego dnia – usłyszeli zgromadzeni.

Wieczorna uroczystość odbyła się na Rynku, na którym 13 
kwietnia 1919 roku odbyła się  msza polowa i zaprzysiężenie 
jednostki wojskowej. W uroczystości brał udział Naczelny 
Dowódca Wojsk Wielkopolskich gen. Dowbor Muśnicki 
wraz z adiutantem. Po zaprzysiężeniu jednostki odbył się 

przegląd wojskowy. Działalność Straży Ludowej i Komendy 
Miasta zakończyła się we wrześniu 1919 roku.  
Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim                    
za obecność, złożone kwiaty i oddany hołd bohaterom.

POBIEDZISKA UPAMIĘTNIŁY
WYBITNYCH MIESZKAŃCÓW

 14 lutego 2023 roku, w Pobiedziskach odsłonięta została tablica upamiętniająca mieszkańców Pobiedzisk, którzy 
w czasie II wojny światowej działali w Związku Walki Zbrojnej i Narodowej Organizacji Bojowej. 

Z inicjatywą upamiętnienia członków konspiracyjnych 
organizacji wystąpili mieszkańcy Pobiedzisk, którzy 
merytoryczne i finansowe wsparcie znaleźli w Instytucie 
Pamięci Narodowej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy 
Pobiedziska. Pomocą w przygotowaniu tablicy osadzonej na 
głazie służyli też mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na 
terenie gminy. Uczestnicy uroczystości mówili między 
innymi o znaczeniu pamięci i konieczności przekazywania 
wiedzy o trudnych czasach II wojny światowej. Burmistrz 
Ireneusz Antkowiak wspomniał o potrzebie przebaczenia 
krzywd, czego przykładem było polsko-niemieckie 
pojednanie w Krzyżowej. Mówił również o konieczności 
pielęgnowania wolności i pokoju, który jak się obecnie 
przekonujemy, nigdy nikomu nie jest dany raz na zawsze.             
W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Pobiedzisk, 
uczennice i uczniowie szkół, krewni osób uhonorowanych, 
p rzeds tawic ie l e  Ins ty tu tu  Pamięc i  Narodowe j , 
samorządowcy z Burmistrzem Ireneuszem Antkowiakiem 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

Józefem Czerniawskim, a także poseł Bartłomiej 
Wróblewski. Tablicę poświęcił ks. Robert Nurski, proboszcz 
parafi i  pod wezwaniem Św.Micha ła  Archan io ła                         
w Pobiedziskach.
 



W tym roku mieliśmy to szczęście, że dochód z wydarzenia 
został przeznaczony na cele Stowarzyszenia DLA CIEBIE. 
Naszą organizację reprezentował Prezes Hubert 
Łaganowski. My jako WTZ, będący częścią stowarzyszenia, 
cieszymy się, że pozyskane środki pomogą nam w dalszym 
rozwoju i poszerzaniu działalności. Stowarzyszenie DLA 
CIEBIE nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, ale 
również stara się, by te osoby wróciły do normalności (… ). 
Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że obecny prezes 
sam był kiedyś wychowankiem tego stowarzyszenia, co 
pokazuje, że ono naprawdę pomaga w wejściu w normalne 
życie - powiedziała Marzena Konarzewska, przewodnicząca 
komitetu organizacyjnego Balu Polskiego.
Jesteśmy wdzięczni panu Burmistrzowi Ireneuszowi 
Antkowiakowi za wsparcie i pomoc przy organizacji 
przedsięwzięcia, wszystkim darczyńcom za przekazanie 

fantów na licytację, a uczestnikom balu za hojność. 
Bardzo dziękujemy za zaufanie wszystkim podatnikom, 
którzy w ubiegłym roku przekazali 1% podatku na 
rehabilitację zdrowotną oraz aktywizację zawodową                         
i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

                                                             
Zarząd,Podopieczni, Wolontariusze 

Stowarzyszenia DLA CIEBIE.                                                        
Na zdjęciu: Prezes Stowarzyszenia DLA CIEBIE Hubert Łaganowski 
w towarzystwie Burmistrza MiG Pobiedziska Ireneusza Antkowiaka 
z panią Dorotą Sztorc i Krzysztofem Kikowiczem.

- WYDARZENIA

DELEGACJA POWIATU 
W STOLICY

Delegacja Rady Powiatu w Poznaniu oraz Zarządu Powiatu 
w Poznaniu pojechała do Warszawy, aby uczcić pamięć 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 

Samorząd powiatu poznańskiego reprezentowali: Mirosław 
Wieloch, wiceprzewodniczący Rady, Radni: Seweryn 
Waligóra, Zbigniew Jankowski, Michał Podsada, Dariusz 
Szmyt oraz członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Piotr 
Zalewski. Przedstawiciele złożyli kwiaty przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza oraz zapalili znicze na Wojskowych 
Powązkach, gdzie znajduje się pomnik i mogiły Powstańców 
Wielkopolskich. 
Wyjazd jest co roku organizowany dzień po Narodowym 

Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Powiat 
poznański pieczołowicie kultywuje pamięć o bohaterskich 
powstańcach, nie zapominając o tych, którzy walczyli i ginęli 
za wolną Polskę. Delegacja powiatu poznańskiego była 
jedyną reprezentacją powiatową z Wielkopolski. Chwała 
bohaterom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego!

Autor: Mirosław Wieloch
Zdjęcia: Zbigniew Jankowski, Mirosław Wieloch

TAKI BAL JEST TYLKO JEDEN
Bal Polski to coroczna impreza, która odbywa się w Londynie. Jest to najważniejsze wydarzenie towarzysko-
charytatywne Polaków w Wielkiej Brytanii, którego celem jest promowanie polskiej kultury, wzmacnianie relacji 
polsko-brytyjskich i zbieranie funduszy na szczytne cele. 
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STOWARZYSZENIE VENA POBIEDZISKA

Drodzy mieszkańcy Pobiedzisk! Bardzo się cieszę, że wreszcie doczekaliśmy się okazji by zaprezentować  
Wam organizację pozarządową, która działa na terenie Gminy od czterech lat formalnie, a nieformalnie              
od 2010 roku czyli trzynaście lat. Kawał czasu! Organizacje pozarządowe od kilku lat dobijały się                            
o udostępnienie im (czytaj mieszkańcom) jednej strony w Biuletynie, by mogły umieszczać swoje refleksje, 
informacje czy uwagi. No i jest!                             

Przygoda z Veną swój początek miała w listopadzie 2010 
kiedy cały kraj obchodził hucznie 200-setną rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina. W auli wówczas  Zespołu Szkół 
w Jerzykowie, korzystając z gościnności  dyrektorki p. Aliny 
Mańki zorganizowałam koncert, oczywiście recital 
chopinowski (w moim wykonaniu). Pamiętam, że na 
koncercie były dwadzieścia cztery osoby, w tym ówczesna 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Dorota 
Nowacka. Reakcje słuchaczy, ich wzruszenie, uwagi,          
że mogli w Jerzykowie usłyszeć Chopina na żywo dały 
impuls i pojawiła się myśl: ,,Jeżeli takie koncerty będą 
odbywały się raz w miesiącu to powoli dojdziemy do tysiąca 
odbiorców muzyki poważnej w gminie wiejsko-miejskiej!” 
Zupełnie zwariowana myśl. Okazuje się jednak, że chcieć 
znaczy móc. Przez pierwsze lata koncerty organizowałam 
jako jednoosobowa organizacja nieformalna. Ponieważ nie 
miałam środków więc wszyscy artyści występowali pro 
publico bono. Potem (2016-17) zaczęłam współpracę          
z organizacją” Gmina Pobiedziska w Europie” i pod Jej 
szyldem pozyskiwałam pierwsze  środki. W grudniu 2018 
roku zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Vena Pobiedziska. 
Oczywiście oprócz „Koncertów Jerzykowskich” (taką nazwę 
nadałam koncertom) pojawiły się inne imprezy: Festiwal 
Psów, Festiwal Latawca, Festiwal Słowa Verba Sacra, 
Literackie Pobiedziska. To sztandarowe imprezy, które 
organizowane są od prawie dziesięciu lat. W tym roku                 
w listopadzie po raz trzeci spotkamy się z miłośnikami 

Melpomeny na III Powiatowym Przeglądzie Teatrów 
Amatorskich (impreza o wymiarze ogólnopolskim, odbędzie 
się 18-19 XI.2023 r. na scenie Ośrodka Kultury). Również 
warto wspomnieć imprezy organizowane we współpracy               
z Biblioteką Miejską, choćby Turniej  jednego wiersza” Okno 
na świat”. Najbliższy koncert już 25 marca (szkoła                       
w Jerzykowie). Będziemy gościć artystów z Bydgoszczy.        
W ich wykonaniu tria fortepianowe J. Haydna. Zapraszamy!
c.d.n.

  
Prezes Stowarzyszenia Vena Pobiedziska   

Aleksandra Mazurek                 

- STOWARZYSZENIA
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foto: Justyna Gackowska-Milecka

Czytajcie głos Prezeski Stowarzyszenia Vena Pobiedziska - Aleksandry Mazurek



77 tysięcy 502 złote zebrano w Pobiedziskach w czasie 
31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Byliśmy częścią wydarzenia o wyjątkowej renomie. Czuliśmy 
presję jako organizatorzy, aby tej renomy nie zepsuć. Jestem 
dumna z przebiegu 31. Finału i efektów, jakie osiągnęliśmy – 
mówi Inez Nowak, szefowa Sztabu WOŚP w Pobiedziskach.
WOŚP gra w Pobiedziskach od lat, jednak na pobiedziskim 
Rynku zagrała po raz pierwszy. Koncerty na żywo i licytacje na 
scenie w centrum miasta zdaniem organizatorów były dobrym 
pomysłem. Lokalizacja też się sprawdziła. Obydwa te elementy 
pomogły wyciągnąć z domów wiele osób.
Wielka Orkiestra to oczywiście wolontariusze, którzy 
bezinteresownie poświęcili tej inicjatywie swój czas i energię.              
W Pobiedziskach było ich 35. Staral i  się wzbudzić 
zainteresowanie zbiórką na różne sposoby. Wolontariuszka Lilka 
przebrała się za Lisa.
Istotną częścią Orkiestry są też osoby liczące zebrane pieniądze.
– Mieliśmy doskonałą, zgraną i doświadczoną ekipę – opowiada 
Inez Nowak.
Ważnym elementem WOŚP były licytacje. Mieszkańcy 
Pobiedzisk wykazali się hojnością. Fanty wywoływały emocje już 
w chwili przekazywania przez darczyńców.
– Tak było z domkami dla ptaków przekazanymi przez trzy 
dziewczynki i ich dziadka. Ten pan zrobił domki dla wnuczek. 
Byłam bardzo wzruszona, przyjmując od nich te fanty. Każdy             
z domków wylicytowano za wysokie kwoty, nawet 500 zł – mówi 
Inez Nowak. 
Wielkie widowisko przygotowali na Rynku strażacy, wśród 
których były druhny udowadniające, że kobieta może gasić 
płonący samochód i obsługiwać narzędzia hydrauliczne do cięcia 
aut. 
Do już wymienionych włączyli się biegający pobiedziszczanie. 
Ponad 30 osób pojawiło się w niedzielne przedpołudnie            
na pobiedziskim Rynku.
– Kilometry nie są ważne. Chodziło o to, by zrobić coś razem dla 
WOŚP – mówi Alicja Taterka. – Tempo biegu było 
umiarkowane, by można było rozmawiać. Dzięki temu pojawiły 
się nowe inicjatywy – opowiada Patrycja Talar, liderka 
pobiedziskich biegaczy, zwyciężczyni ubiegłorocznej polskiej 
edycji Wings for Life Run i druga kobieta na świecie w tym biegu. 
Cykliści z Pobiedziskiego Klubu Rowerowego i Swaj Bike Team 
wyruszyli na 30 kilometrową przejażdżkę. Orkiestrę wsparli też 
liczni miłośnicy kąpieli w przerębli. Światełko do Nieba uświetnił 
występ teatru ognia i odtańczona z mieszkańcami Belgijka.
Zgranie wszystkich uczestników tego wydarzenia i takie 
przygotowanie warunków dla nich, by zaprezentowali się jak 
najlepiej, było zdaniem Inez Nowak najtrudniejszym zadaniem.
– Jest takie powiedzenie: „Żeby wychować dziecko potrzebna 
jest cała wieś”. Ja powiedziałabym, aby przygotować dobry finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, potrzebne są całe 
Pobiedziska – podsumowuje Szefowa pobiedziskiego Sztabu 
WOŚP.

- WYDARZENIA

WIELKI ORKIESTROWY 
SUKCES POBIEDZISK
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W lutym br. gościliśmy Kabaret Paranienormalni. 
Interakcja z publicznością i gościnny występ jednej osoby z 
widowni zdecydowanie trafiły w gusta zgromadzonych 
fanów dobrej komedii. Jeżeli uśmiechu Wam ciągle mało, 
to w marcu zapraszamy na występ Ireneusza Krosnego, 
który odbędzie się w Pobiedziskim Ośrodku Kultury już           
24 marca o godzinie 19:00.

Wcześniej, bo 8 marca br. z okazji Dnia Kobiet zapraszamy 
wszystkich na gorące latynoskie rytmy, które wypełnią nasz 
Ośrodek Kultury, a to wszystko za sprawą Punto Latino 
Band. Solidna dawka dobrej i ciepłej energii gwarantowana.

- KULTURA

Rok 2023 w Pobiedziskim Ośrodku Kultury rozpoczął się 
jak zwykle koncertowo. Koncert Noworoczny, wypełnił po 
brzegi sale widowiskową POK. Połączenie podczas 
jednego koncertu śpiewu, słowa, oraz tańca wprowadziło 
wszystkich słuchaczy w wyśmienitym nastroju w nowy 
rok. Ciekawostką związaną z tym koncertem był fakt, że na 
scenie jedną z głównych postaci była dyrektor 
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury p. Joanna Horodko, która 
zaprezentowała swoje wokalne umiejętności.

Dzień Babci i Dziadka to kolejna idealna okazja do koncertu. 
W naszym ośrodku kultury odbyły się dwa takie koncerty. 
Pierwszy został zorganizowany przez Studio Piosenki 
działające przy POK – dzieci wykonywały piosenki dla 
swoich najbliższych. Drugi koncert był również skierowany 
do starszej widowni. Garść wspomnień połączone                   
z ulubionymi utworami wybrzmiewały w naszym Ośrodku 
Kultury.

W  l u t y m  w  P o b i e d z i s k i m  O ś r o d k u  K u l t u r y 
organizowaliśmy Półkolonie Artystyczne. Podczas tego 
aktywnego tygodnia dzieci były m.in. w Teatrze Animacji, 
Wytwórni Figur Woskowych, a także w Muzeum 
Archeologicznym. Sądząc po głosach, czas został 
wykorzystany bardzo aktywnie i nikt nie narzekał na nudę.

Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

KONCERT NOWOROCZNY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE

KABARET PARANIENORMALNI

DZIEŃ KOBIET
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Ma skłonić do refleksji nad faktem, że do Boga dochodzi się 
nie tylko przez wiarę, ale także za pośrednictwem rozumu. 
Uroczystość zbiegła się z odejściem Benedykta XVI, który 
głosił to niezłomnie w swoim papieskim nauczaniu. 
Naturalnie i pięknie została odtworzenia ewangeliczna 
scena złożenia hołdu i darów przez Melchiora, Kacpra           
i Baltazara z udziałem członków zespołu Pieśni i Tańca 
Wiwaty. To już 14 raz mogliśmy wspólnie spotkać się            
i śpiewać kolędy. 
Dziękujemy organizatorom: Folk Song and Dance Group 
"Wiwaty", Andrzejowi Horbikowi, Pobiedziskiemu 
Ośrodkowi  Kul tury,  Krzysztofowi  Krygierowi, 
Stanisławowi Krygierowi i Bractwu Pani Pobiedzisk.

Pobiedziski
ORSZAK TRZECH KRÓLI

- KULTURA

„Niechaj prowadzi nas gwiazda”
to myśl przewodnia tegorocznego Orszaku Trzech Króli

PREMIERA KSIĄŻKI 
„POBIEDZISKA NA TRAKCIE PIASTÓW WCZORAJ I DZISIAJ”

Książka Pobiedziska na Trakcie Piastów wczoraj i dzisiaj – 
powstała  dzięki konkursowi grantowemu,  jaki ogłosiło 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”. 
Pobiedziska są historycznie jedną z najdawniej 
posadowionych osad na terenie dzisiejszego Powiatu 
Poznańskiego, bardzo wcześnie gród nabrał charakteru 
miejskiego. Lokowanie miasta nastąpiło przed 1266 r.  
Legenda głosi, że miasto założył w 1048 r. Kazimierz 
Odnowiciel. Przez większość dziejów był miastem 
królewskim z licznymi przywilejami i naszym zdaniem ta 
historia oraz niezwykła przyroda naszego miasta zasługuje 
na ciągłe przypominanie.
Pob iedz i ska  ma ją  s zczęśc i e  do  l udz i ,  k tó r zy 
bezinteresownie poświęcają wiele czasu, energii na 
zg łębiane wiedzy o naszym mieście  i  gminie .                    
Od międzywojnia lokalne dzieje rozbudzają wyobraźnię 
pasjonatów, którzy z ukochania miejsca, w którym żyją 
podjęli się tworzenia publikacji, opowiadania o lokalnych 
dziejach, przywracania pamięci o ludziach i wydarzeniach. 
Pobiedziską bibliografię możemy znaleźć na stronie 

internetowej naszej Biblioteki: www.bppob.pl, w zakładce 
Regionalia. 
Do tej rzeszy regionalistów dołączają autorzy młodszego 
pokolenia. Napisanie książki powierzyliśmy Aleksandrze           
i  dr Witoldowi Miedziakom - historykom sztuki, 
propagującym wiedzę o zabytkach architektonicznych 
Polski oraz Natalii i Maciejowi Jędrzejczakom, botanikom, 
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założycielom Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska,  
którzy z pasją popularyzują wiedzę o dziedzictwie 
przyrodniczym i kulturowym regionu.  Na kartach książki 
przywoływane są postacie z dalszej i bliższej historii,  
świeże spojrzenie na dzieje, zabytki przeplata się z wnikliwą 
analizą dziedzictwa, jakie pozostawiła nam w krajobrazie 
natura, opisami współczesnej przyrody przekształcanej 
przez człowieka, ale wciąż potrafiącej zachwycać siłą 
żywotności gatunków flory i fauny, które trwają                         
w ekosystemach. A wszystko to jest opowieścią                       
o Pobiedziskach!
Książka jest zaproszeniem do uważnego spaceru po 
Pobiedziskach, do dostrzeżenia jak pełnym historii jest to 
miejsce, jakie walory krajobrazu i różnorodność 
przyrodniczą mamy na wyciagnięcie ręki. 
W ramach promocji książki powstał film pod tym samym 
tytułem. Zachęcamy do obejrzenia filmowej opowieści o 
P o b i e d z i s k a c h  n a  s e r w i s i e  Y T : 
https://www.youtube.com/watch?v=yRntPHvSwbo&t=1357s. 
W ramach grantu ukazało się 100 egz. książki, które 
rozdysponowaliśmy na spotkaniach promocyjnych. Ze 
względu na zainteresowanie publikacją dodruk jest już do 
nabycia w pobiedziskiej Bibliotece, a wersja cyfrowa 
zamieszczona w formie sktywnego pdf ma stronie 
internetowej Biblioteki www.bppob.pl w zakłace 
Regionalia, link: https://bppob.pl/3d-flip-book/ksiazka-o-

pobiedziskach/

- KULTURA

W lutym we wszystkich placówkach odbywały się zajęcia 
związane z feriami. W oparciu o wiersz Jana Brzechwy 
„Tańcowała igła z nitką” i książkę Justyny Bednarek 
„Niesamowite przygody dz iecięciu skarpetek”, 
przeprowadzono zajęcia literacko plastyczne w Oddziale dla 
dzieci i Filii na Letnisku. Szyte były pacynki i breloczki. 
W Pomarzanowicach dzieci poznawały okoliczne legendy             
i herby polskie. 

W Bibliotece głównej młodzież wcieliła się w młodych 
bibliotekarzy, a w Filii Biskupice w artystów takich jak 
Michał Anioł. Powstały różnorodne, piękne i wyjątkowe 

prace plastyczne. W Oddziale dla dzieci odbyło się 
spotkanie z Katarzyną Trawińską, która opowiedziała           
o kulturze Bretońskiej i przeczytała dzieciom książki w 
języku francuskim. Oprócz zajęć literackich w bibliotekach 
można było obejrzeć bajki i filmy i pograć w gry planszowe. 

W pierwszym tygodniu ferii,  wraz z grupą dzieci i młodzieży 
udaliśmy się na wycieczkę do Kórnika i Rogalina. 
Podążaliśmy śladem generałowej Jadwigi Zamoyskiej 
i  Jana Matejki, patronów 2023 roku. Wycieczkę 
rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku w Kórniku.  Kolejnym 
punktem naszej wycieczki był Pałac w Rogalinie, będący 
dawną siedzibą rodziny Raczyńskich. Z zapartym tchem 
podziwialiśmy wspaniałe wnętrza, odwiedziliśmy Galerię 
Obrazów, podziwiając największy obraz Jana Matejki 
„Dziewica Orleańska”. Naszą uwagę przykuły też ogrody 
pałacowe. Na zakończenie udaliśmy się do zabytkowej 
powozowni, by podziwiać kolekcję pojazdów dawnych 
właścicieli zamku.

FERIE W BIBLIOTEKACH

WYCIECZKA DO ROGALINA I KÓRNIKA
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- KULTURA 

Z okazji Walentynek w Bibliotece głównej odbyły się zajęcia 
plastyczne,  na których powstały piękne kartk i 
okolicznościowe. Z tej też okazji we wszystkich bibliotekach 
odbyła się akcja „Randka w ciemno z książką”.  Akcja miała 
na celu zachęcić do wyboru książki, ale bez oceniania jej 
po okładce. Dlaczego? Wybierając nową książkę 
do czytania, często kierujemy się autorem, przeczytaną 
recenzją, opinią innych osób, marketingowym tekstem 
albo cudną okładką. Zdarzyć się może, że w ten sposób 
przeoczymy prawdziwy skarb ukryty pod nieatrakcyjnym 
opakowaniem. 

Realizujemy  innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, 
umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak 
i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie 
relacji. Realizowany z fundusz Fundacji Save Children, 
którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. W ramach projektu dzieci i młodzież 
z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać 
z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, 
a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych 
zwyczajów. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, 
trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni 
bibliotekarze. Biblioteki w ramach projektu otrzymują 
sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, 
interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne.
Nasza Biblioteka przystąpiła do tego projektu, który ma 
na celu wsparcie Ukraińskich uchodźców (głównie dzieci, 
młodzież i ich opiekunów), pośrednio poprzez wsparcie 
bibliotekarzy w realizacji inicjatyw wspierających integrację 
społeczności polskiej i ukraińskiej.
Działania ruszają od końca lutego.

BIBLIOTECZNE WALENTYNKI

BIBLIOTEKA DLA WSZYSTKICH.
Różni. Równi. Ważni.

Z A P O W I E D Z I

08.03.

09.03.

14.03.

21.03.

31.03.

04.04.

w Filli Pomarzanowice odbędą się zajęcia 

literacko-plastyczne z okazji Dnia Kobiet

godz. 16:00 - we współpracy z sołectwem 

w Jerzykowie zaplanowane jest spotkanie 

dla mieszkańców z Edytą Kulczak - poetką,

autorką m.in.: tomiku poetyckiego 

„Anioły nie zawsze są białe”. Spotkanie 

odbędzie się w szkole w Jerzykowie.

Dzień Motyli - zajęcia literackie w bibliotece

w Biskupicach.

Światowy Dzień Poezji - zajęcia literackie 

poświęcone poetom i poezji, odbędą się 

w Biskupicach, Letnisku i Pomarzanowicach.

godz. 18:00 - Moja Pieśń - spotkanie 

autorskie z Krzysztofem Samelą. Artysta łączy 

słowo, muzykę z działaniami terapeutycznymi,

także w leczeniu onkologicznym.

godz. 18:00 - z okazji Międzynarodowego

Dnia Teatru spotkanie z Magdaleną Pawelec

- aktorką, piosenkarką, lalkarką, artystką 

kabaretową. Pani Magdalena występuje 

w Kabarecie „Tey”, tworzy własny teatr, 

gra w serialach.

Oprócz tego zapraszamy serdecznie na nasze stałe 
spotkania i zajęcia – w Klubach Seniora, Rękodzieła, 
F.oto. Ludziska,  Nowoczesnych gier planszowych,           
w Klubie Maluszka (spotkania dla rodziców z małymi 
dziećmi w Oddziale dla dzieci). 
Zapraszamy też dzieci i młodzież na działania                  
w ramach realizacji dwóch projektów – Biblioteka dla 
Wszystkich oraz tu Pobiedziska.TV – nowy rozdział, 
więcej informacji na naszej stronie internetowej 
www.bppob.pl i FB Biblioteka w Pobiedziskach.

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA 
62-010 Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 21
     61 8177 146            www.bppob.pl
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Dyrektor Biblioteki
Małgorzata Halber



- SPORT

W IV-ligowej ekipie Huraganu doszło do zmiany trenera. 
Pawła Kutynię po kilku latach zastąpił były zawodnik 
Huraganu Damian Ludwiczak. Drużyna ma w planach 
wymagające mecze towarzyskie rozgrywane na sztucznej 
trawie m.in. w Swarzędzu, Trzemesznie, Szamotułach oraz 
Poznaniu. Rywalami pobiedziszczan są m.in. jedenastki            
ze Stęszewa, Pakości, Drezdenka, Inowrocławia czy też 
Izbicy Kujawskiej. 
Po piorunującej końcówce jesieni i wygranych ostatnich 4. 
meczach (4:1 z Obrą Kościan, 3:0 w Słupcy i po 2:0                     
z Centrą Ostrów Wlkp. i LKS Gołuchów) wygląda na to,              
że będziemy piąć się w górę tabeli! Tego sobie życzymy jaki                     
i młodzieży, która zimą uczestniczy w turniejach halowych - 
nie raz z sukcesami, ale tu wynik nie zawsze jest 
najważniejszy,  a budowanie formy – nie tylko tej fizycznej! 

Już 11 marca „HP” rozegra swój 
p i e r w s z y  m e c z  t e j  e d y c j i 
Wojewódzkiego Pucharu Polski           
z  W a r t ą  M i ę d z y c h ó d ,  a  l i g ę 
rozpoczniemy 18 marca  meczem przy 
Kiszkowskiej z Kotwica Kórnik, by po 
tygodniu udać się na pojedynek                  
z Polonią 1912 Leszno. Zapraszamy szczególnie na mecze 
domowe! Terminarze oraz inne zawsze aktualne informacje 
znaleźć można na www.huraganpobiedziska.pl, profilach 
na facebooku, instagramie, twitterze oraz youtube. 
Zachęcamy do regularnych odwiedzin przez 365 dni           
w roku!

Prezes Stowarzyszenia - Grzegorz Krawczyk

Osiem drużyn Huraganu na start!

Skrzaty, żaki, orliki, młodziki, dwie drużyny trampkarzy, juniorzy oraz oczywiście ogniskująca uwagę 
kibiców drużyna seniorów - występująca na szczeblu Wojewódzkim – wszystkie ekipy niezależnie 
przygotowują się do swoich wiosennych rozgrywek.
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REKRUTACJA 
DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLI
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

BĘDZIE PROWADZONA 
ELEKTRONICZNIE
PRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska

PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁ SZKOŁA PODSTAWOWA

SZANOWNI RODZICE!

Rodzicu dziecka, które obecnie uczęszcza 
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej na kolejny rok musisz 
złożyć elektronicznie deklarację kontynuacji 
w terminie: 
od 06.03.2023 r. godz.8:00 
do 10.03.2023 r. godz.15:00

Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko 
po raz pierwszy do przedszkola / oddziału 
przedszkolnego: 
od 13.03.2023 r. godz. 8:00 
do 31.03.2023 r. godz. 15:00 
będzie można składać elektronicznie wniosek 
do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzicu dziecka, które pójdzie do klasy I szkoły
podstawowej w obwodzie musisz złożyć 
elektronicznie zgłoszenie do obwodowej szkoły
podstawowej w terminie:
od 06.03.2023 r. godz. 8:00 
do 10.03.2023 r. godz. 15:00

Szkołę obwodową można sprawdzić 
na stronie bip.pobiedziska.pl 
w zakładce Oświata - Obwody szkolne.

Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko do I klasy 
szkoły podstawowej poza obwodem:
od 13.03.2023 r. godz. 8:00 
do 31.03.2023 r. godz.15:00
będzie można składać elektronicznie wniosek do
klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

WAŻNE!!!  TYLKO RAZ MOŻNA WPROWADZIĆ DZIECKO W SYSTEMIE, złożenie deklaracji kontynuacji w przedszkolu 
uniemożliwia złożenie wniosku do innego przedszkola.

Poza systemem elektronicznym będzie prowadzona rekrutacja do:
Klasa IV oddział sportowy - wnioski przyjmowane będą od 13.03.2023 r. godz. 13:00 do 21.04.2023 r. godz.15:00. 
Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach.
Klasa VII oddział dwujęzyczny - wnioski przyjmowane będą od 8.05.2023 r. godz. 13:00 do 26.05.2023 r. godz. 15:00. 
Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie.


