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MODERNIZACJA
DWORCÓW PKP
Przebudowa i modernizacja
dworców kolejowych w
Wielkopolsce - w tym w
Biskupicach, Pobiedziskach
Letnisku i w Pobiedziskach.
Aż czternaście dworców kolejowych
w Wielkopolsce zostanie wkrótce
wyremontowanych. Już jesienią
oddany do użytku zostanie nowy
dworzec na poznańskich Garbarach,
który ma być przyjazny osobom
niepełnosprawnym.
W nowym budynku ma znajdować się
nowoczesna poczekalnia z kasą
biletową i przeszklona winda.
Nowego dworca doczekają się też
mieszkańcy Murowanej Gośliny i
Konina. Podobne inwestycje
zaplanowano jeszcze w 10 innych
wielkopolskich miejscowościach,
między innymi w Biskupicach,
Pobiedziskach Letnisku, Kobylnicy,
Nowym Tomyślu, Opalenicy,
Palędziu, natomiast dworzec w
Pobiedziskach doczeka się remontu
wraz modernizacją. Remontowane
są także najważniejsze wielkopolskie
szlaki kolejowe - na trasie Swarzędz
Sochaczew, między Czempiniem a
granicą województwa
dolnośląskiego i z Poznania do Piły.
Inwestycje przekładają się na
statystyki. Wynika z nich, że w
ostatnich latach liczba osób
korzystających z kolei wzrasta.

OCENA
PRE-RATINGOWA
Pobiedziska gmina miejsko - wiejska
uzyskała bardzo wysoką ocenę preratingową według badania
zleconego przez Fundację Rozwoju
Rynku Kapitałowego,
zrealizowanego przez agencję
ratingową INC RATING Sp. z o.o.
podlegającej Europejskiej Komisji
Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych w Paryżu,
Gmina Pobiedziska mieści się w
przedziale AAA a BBB+. Na 2792
jednostki samorządu
terytorialnego w Polsce zaledwie
319 posiada ocenę równą lub
wyższą od uzyskanej przez gminę
Pobiedziska.
Taka ocena jest dowodem, iż w
sposób odpowiedzialny i racjonalny
zarządzane są środki publiczne.

UWAGA!
Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że dnia 1 czerwca br.
Urząd Miasta i Gminy w
Pobiedziskach będzie nieczynny.

Kanalizacja sanitarna
w Pobiedziskach, Stęszewku
i w Gorzkim Polu
16 marca 2018r. Zarząd Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
podpisał umowę o dofinansowanie na realizację piątego już etapu projektu
kanalizacyjnego pod nazwą "Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic - etap V".
Dofinansowanie w wysokości prawie 15,6 miliona złotych zostało przyznane
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Piąty etap projektu stanowi
kontynuację trzech zakończonych i
rozliczonych w 2016 roku projektów
realizowanych w poprzedniej
perspektywie finansowej 2007-2013;
jest także technicznie, organizacyjnie i
finansowo spójny z obecnie
realizowanym czwartym etapem tego
przedsięwzięcia. Gminy objęte
Projektem PZ V to obszar gmin
Czerwonak, Pobiedziska i Swarzędz.
W Gminie Pobiedziska kolejne ulice
doczekają się kanalizacji w
miejscowościach :
Pobiedziska: ulice - Warciańska,
Notecka, Rolna, Gajowa i Długa,
Stęszewko: ulice - Wrzosowa, Wiejska,
Masztowa, Rybacka, Dębowa,
Bluszczowa i Jaworowa,

Gorzkie Pole: ulice - Leśna, Akacjowa,
Brzozowa, Sosnowa, Świerkowa,
Dębowa, Modrzewiowa, Klonowa,
Wierzbowa i Topolowa.
W ramach kontraktu powstanie 6 km
kanalizacji sanitarnej, do której będą
mogły podłączyć się 624 osoby.
Szacowana wartość projektu dla
Pobiedzisk wynosi 7 700 000 zł, w tym
dofinansowanie to kwota 4 700 000 zł.
Szacowany czas podpisania umów na
prace projektowe i budowę to
wrzesień 2018 r. Natomiast zakładany
czas zaprojektowania i wybudowania
kanalizacji to 36 miesięcy od
podpisania umowy.

Dla poprawy bezpieczeństwa
Rozpoczęły się kolejne prace modernizacyjne w gminie Pobiedziska.
Tym razem dla poprawy bezpieczeństwa i wygody kierowców trwa
przebudowa skrzyżowania z budową pasa drogowego dla
skręcających w prawo na Pobiedziska Letnisko.
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MINIATURA DWORU
W KOSZUTACH
Wróciła do nas pięknie
odrestaurowana miniatura Dworu w
Koszutach. Chcecie zobaczyć ją z
bliska? Zapraszamy do Skansenu
Miniatur, codziennie od 9:00 do
18:00.

RAJD TERENOWY
dla rodzin i firm
Serdecznie zapraszamy Rodziny i
Firmy do wzięcia udziału w rajdzie
terenowym, organizowanym
podczas Jubileuszowego X
Ogólnopolskiego Edukacyjnego
Pikniku Ekologicznego Pobiedziska
2018, który odbędzie się 19 maja br.
W rajdzie mogą uczestniczyć
drużyny rodzin (3-5 osobowe) w
wieku od 0-100 lat (przy czym w
składzie drużyny musi być co
najmniej jedna osoba pełnoletnia), a
w rajdzie Firm drużyny (3-5
osobowe), składające się z
pracowników firmy.
Trasa rajdu przebiegać będzie przez
teren Parku Krajobrazowego
"Puszcza Zielonka".
Zwycięska drużyna otrzyma
atrakcyjną nagrodę, a każdy
uczestnik Rajdu upominki.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w naszej imprezie i prosimy
o przesyłanie zgłoszeń, w terminie
do 30 kwietnia 2018 r. na adres
e-mail: os@pobiedziska.pl.
(decyduje kolejność zgłoszeń - w
rajdzie może wziąć udział 30
drużyn).
W zgłoszeniu prosimy podać: imiona
i nazwiska uczestników, telefon
kontaktowy i adres e-mail do
reprezentanta drużyny.
Po wysłaniu zgłoszenia drużyny
otrzymają Regulamin Rajdu.
Szczegółowych informacji udziela
Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa (tel.: 61 8977 153 lub
61 8977 176).
Dorota Gozdowska
Łucja Kapcińska
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Uwaga zmiany!
Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku nr DPZ-5242-16/18
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I dokonał zmian w podziale Gminy
Pobiedziska na okręgi wyborcze .
W Gminie Pobiedziska wybieranych
będzie 15 radnych .
Zgodnie z art. 418§ 1 Kodeksu
wyborczego gmina została podzielona
na 15 jednomandatowych okręgów
wyborczych. Liczba mieszkańców
gminy Pobiedziska według stanu na
dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła
18904 osoby, natomiast norma
przedstawicielstwa 1260,27.

Zasadnym stało się utworzenie
jednomandatowego okręgu
wyborczego z sołectwa Jerzykowo,
którego norma przedstawicielstwa
wynosi 1,42 oraz jednomandatowego
okręgu wyborczego z dwóch sołectw:
Borowo-Młyn i Kołata, których norma
przedstawicielstwa wynosi 0,71.
Poniżej podział:

Teren określony granicami sołectw:
sołectwo Borowo-Młyn, sołectwo Kołata
OKRĘG tj. miejscowości:
nr 12
z sołectwa Borowo - Młyn : Borowo-Młyn, Gorzkie Pole,
Olszak, Promno -Stacja
z sołectwa Kołata : Kołata, Kołatka, Kowalskie, Skorzęcin
OKRĘG Teren określony granicą sołectwa:
nr 13
sołectwo Jerzykowo miejscowość : Barcinek, Bugaj, Jerzykowo

1
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W kolejnych wydaniach Biuletynu przedstawimy pełen podział gminy na okręgi
wyborcze i obwody głosowania.
M.Frąckowiak

227 Rocznica
uchwalenia konstytucji 3 maja

Zapraszamy Mieszkańców i poczty sztandarowe na uroczystości 227 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3- go Maja w Pobiedziskach.
W programie uroczystości w dniu 3 maja br.:
godz. 11.00 - uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów
sztandarowych w Kościele pw. św. Michała Archanioła.
ok.godz.12.00 - po mszy część oficjalna: składanie kwiatów, koncert majowy w
wykonaniu chóru "Melodia" oraz występ średniej grupy Zespołu Pieśni i Tańca
"Wiwaty".

WYDARZENIA
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„Żyj z całych sił”
Koncert Jubileuszowy Drużyny Szpiku
Fundacja im. Anny Wierskiej "Dar Szpiku" i Drużyna Szpiku zaprosiły pod koniec lutego br. do poznańskiej
Auli UAM na Jubileuszowy Koncert Drużyny Szpiku z okazji 10. rocznicy powstania. Gminę Pobiedziska na
tym zaszczytnym wydarzeniu reprezentowała Burmistrz Miasta i Gminy Dorota Nowacka oraz Sekretarz
Iwona Tomaszewska.
Fundacja powstała w 2008 roku w
Poznaniu. Inspiracją dla założenia
fundacji była Anna Wierska, która
ostatnie 2 lata swojego życia, walcząc z
białaczką i próbując znaleźć dawcę
szpiku kostnego, poświęciła na
przekonywanie innych, jak ważną
kwestią jest problem dawstwa szpiku.
Niedługo po powstaniu samej fundacji
26 maja 2008 roku w jej ramach
powstała specyficzna platforma Drużyna Szpiku jest to grupa
wolontariuszy, która pomaga
realizować wszelkie działania fundacji.
Niezwykle aktywna, pełna energii i
ciekawych pomysłów jest grupa
wolontariuszy działająca na terenie
gminy Pobiedziska. To dzięki nim i ich
pracy oraz zaangażowaniu i
propagowaniu wiedzy wiele osób
otrzymało pomoc i wsparcie. Włączają
się w każdą akcje, której celem jest
pomoc. Drużyna Szpiku działa przede
wszystkim dla maksymalnego
zwiększenia liczby osób
zarejestrowanych w Centralnym
Rejestrze Niespokrewnionych
Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi
Pępowinowej, a tym samym
zwiększenia szans na wyzdrowienie

osób dotkniętych chorobą
nowotworową, dla których przeszczep
szpiku kostnego od dawcy
niespokrewnionego jest szansą na
wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się
realizować z sukcesem - w 2008 roku
Centralny Rejestr Niespokrewnionych
Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi

Pępowinowej liczył ok. 5000
zarejestrowanych dawców, pod koniec
2013 było ich już ok. 540 tysięcy.
Rok 2017 zakończył się z doskonałym
wynikiem ponad miliona trzystu
tysięcy nazwisk.

Wiosna przepędziła zimę
Witaliśmy wiosnę w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach. Malowaliśmy gigantyczną pisankę, byli wojowie oraz
tradycyjna Marzanna, a w zamian za rozwiązanie testu wiedzy o Szlaku Piastowskim nasi goście otrzymywali
przyniesione przez zająca upominki.
„Jare Gody", które przez kilka godzin
odbywały się w skansenie zapewniły
wszystkim gościom wiele atrakcji
związanych z wiosną i zapomnianymi,
dawnymi obrzędami oraz zabawami.
Na koniec w płomieniach ognia
spłonęła kukła symbolizująca zimę.
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„Stymulator
Dobroci
- wieczór talentów
dla Kasi Paterczyk
Stymulator Dobroci 2 marca br.
wielu osobom z pewnością
zapadnie na długo w pamięci.
Wszystko za sprawą wydarzenia
organizowanego przez: Drużynę
Szpiku Pobiedziska, Fundację
Neuronietypowi, Szkołę
Podstawową w Pobiedziskach
oraz Radę Rodziców działającą
przy Szkole Podstawowej w
Pobiedziskach pod nazwą
Stymulator Dobroci. Wydarzenie
zostało zorganizowane dla Kasi
Paterczyk mieszkanki Pobiedzisk,
podopiecznej Fundacji
Neuronietypowi, która choruje na
padaczkę lekooporną, co znacząco
utrudnia leczenie, wręcz je
uniemożliwia. Ratunkiem dla
zdrowia i życia Kasi jest
stymulator nerwu błędnego, na
którego wszczepienie na NFZ
musiała by czekać minimum 2 lata.
Koszt operacji to 55 tys. złotych
lub więcej.
Całą imprezę poprowadził Wojtek
Radecki - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Pobiedziskach i Radny
Rady Miejskiej wraz z Sławkiem Bajew,
znanym prezenterem z radia Merukury
(obecnie Radio Poznań).
W realizację wydarzenia zaangażowało
się mnóstwo ludzi o otwartych sercach,
dzięki czemu uczestnicy mogli wziąć
udział w licytacjach, zakupić rękodzieło,
nabyć pozycje literackie na Kiermaszu
Książek, obejrzeć ciekawe występy,
wziąć udział w warsztatach m.in. gry na
perkusji i wspomóc Kasię kupując
"cegiełkę" na jednym ze stoisk.
W trakcie wieczoru wystąpili:Paula
Gumińska treserka psów ze swoimi
pupilami, Karol Witkowski, który po
pokazie Capoeiry zorganizował dla
dzieci warsztaty, Julka Barej uczennica
Szkoły Baletowej w Poznaniu, Karol
Drzewiecki uczeń Szkoły Podstawowej
w Pobiedziskach utalentowany magik,
Grupa taneczna Hi5 i Hi5 Young ze
szkoły Born To Dance, Damian
Olejniczak znany jako Pszczelarz
Freestyle - Student Wychowania
Fizycznego, który wykonał wiele trików
z piłkami do koszykówki, Zespół Wiwaty
- grupa młodsza, aekwondo Olimpijskie pokaz dzieci oraz wybitnych trenerów
(Klub Szakal Jeżyce).
Całe wydarzenie zakończył koncert

zespołu K.O. w składzie: Kryspin
Olszowy, Buba Kellner oraz Maciej
Przybylski. Wielką pomoc w organizacji
wydarzenia wykazali wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach,
którzy fenomenalnie wypełnili
powierzone im obowiązki.

Dzięki ogromnym sercom mieszkańców
Pobiedzisk w trakcie wydarzenia
uzbierane zostało: 21.375,97zł, a Kasia
w maju podda się operacji.
Wszystkim z całego serca dziękujemy za
udział i pomoc w organizacji.

BIBLIOTEKA
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WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
Blondynka
w arabskim
świecie
Biblioteka w Pobiedziskach gościła
Agnieszkę Chęś, która podzieliła się z
uczestnikami swoimi obserwacjami,
historiami, anegdotami, ale także
wiedzą o kulturze arabskiej, którą
zdobyła mieszkając przez trzy lata w
Omanie, gdzie pracowała nad
doktoratem i prowadziła badania o
komunikacji międzykulturowej. Na
spotkaniu usłyszeć można było między
innymi o tym, dlaczego Omańczycy tak

bardzo kochają Jego Wysokość Sułtana
i jak się żyje w kraju władzy absolutnej?
Ile żon chciałby mieć Arab i czy
aranżowane małżeństwa są
szczęśliwe? Jak zaparzyć kawę po

arabsku, jak smakuje wielbłąd,
dlaczego warto jeść daktyle i jakie są
największe arabskie przysmaki? Gdzie
ukrywają się złe dżiny: o czarnej magii,
fatalizmie i mocy kadzidła.

Rękodzielnicze Integracje
Rękodzieło w Bibliotece w
Pobiedziskach gości od wielu lat. W
każdy czwartek odbywają się spotkania
pasjonatów w Klubie Rękodzieła. By te
cenne umiejętności były
przekazywane, realizujemy, dzięki
pozyskanemu grantowi z LGD "Trakt
Piastów", cykl bezpłatnych warsztatów
rękodzielniczych. Z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:"Europa
inwestująca w obszary wiejskie"
mogliśmy także zakupić materiały.
Odbyło się już sześć warsztatów.
Gościliśmy w świetlicach wiejskich w
Gołuniu i w Głównej, gdzie artystka
ceramik Magda Kozicka
przeprowadziła warsztaty ceramiczne,
a rękodzielniczka z rejonu Nowego
Tomyśla Agnieszka Pierzyńska
warsztaty plecionkarskie. Ponadto trzy
spotkania o tematyce wielkanocnej
odbyły się w bibliotekach w
Pobiedziskach i w Biskupicach.
Wspaniała frekwencja, rodzinne
tworzenie dało jak ufamy wiele
zadowolenia i satysfakcji uczestnikom,
którzy reprezentowali trzy pokolenia.

Projekt będzie jeszcze kontynuowany
w maju. Zapraszamy na rodzinne
rękodzielnicze warsztaty do Biblioteki

w Pobiedziskach 17 i 24.05.2018 r. oraz
w filii w Biskupicach 16.05.2018 r.
Zapisy tel. 61 8177 146.

Tajemnice Pałacu w Zakrzewie
Zabytki architektury to nie tylko historia stylu, ale także miejsca, w którym żyli, mieszkali ludzie ze swoimi troskami i
radościami. Zakrzewo - tak blisko Pobiedzisk, z przepięknym pałacem jest dla wielu z nas zabytkiem nieznanym, a urzeka
swoim pięknem i tajemnicami, o których opowie w ostatni dzień majówki Karol Soberski - gnieźnieński regionalista i
pasjonat tego co lokalne.

Zapraszamy na wycieczkę „Tajemnice Pałacu w Zakrzewie”
6 maja 2018 r.
wyjazd: Pobiedziska Rynek godz. 9:00
Letnisko Sklep Piątka godz. 9:10
Jerzykowo Plac Piastowski godz. 9:20
koszt: 40 zł

(przejazd autokarem, zwiedzanie z autorem książki
pt. „Tajemniczy Pałac Zakrzewo” K.Soberskim
oraz kawa i słodki poczęstunek)
Zapisy i wpłaty do 20 kwietnia 2018 r.
Biblioteka Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 21 tel. 618 177 146
Biblioteka w Biskupicach, ul.Dworcowa 3 tel. 618 155 005
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BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKARZ POLECA:

Alegoria miłości

Na zdrowie

Wszystko przed nami

Ciotka Zgryzotka

To jedna z najważniejszych książek
C.S. Lewisa na temat historii kultury.
Tym razem znakomity pisarz i
eseista przedstawia czytelnikowi
pasjonujący obraz średniowiecznej
literatury, jej wielkiego tematu miłości, i charakterystycznej formy alegorii. Książka Lewisa to podróż do
źródeł naszej cywilizacji, pokazująca,
że wiele poglądów i wartości, które
uważamy za naturalne i zawsze
obecne w kulturze, miały w istocie
swoje określone początki; wiele
innych mogłoby wyglądać inaczej,
część zaś utraciliśmy już
bezpowrotnie. Ta książka to
niezwykły popis literackiej erudycji i
przenikliwości autora Opowieści z
Narnii, który dowodzi, że jest nie
tylko znakomitym twórcą fantastyki,
ale - być może przede wszystkim wielkim badaczem literatury i jej
historii.

Ponad sto tysięcy wiernych
czytelników z całego świata, setki
znakomitych przepisów i
apetycznych zdjęć. Blog White Plate
to inspirująca świątynia smaków, a
jego twórczyni, Eliza Mórawska jest
obecnie jedną z najbardziej
wpływowych postaci polskiej sceny
kulinarnej. Jak nikt inny potrafi
dzielić się swoją umiejętnością
smakowania życia.
W książce Na zdrowie! czytelnik
znajdzie kilkadziesiąt przepisów na
przepyszne, i co najważniejsze super zdrowe potrawy. Wszystko to
w wysmakowanym anturażu
edytorskim. A zatem... Smacznego i
zdrowego!

Pełna namiętności, inspirująca
powieść o miłości, stracie i sile
przetrwania. W pogoni za
marzeniami, pełna nadziei i wiary w
słuszność swojego wyboru, Nora
O'Brien przenosi się z Indiany do
Szkocji. Doznaje jednak
rozczarowania i po trzech
bezowocnych latach spędzonych w
nowym kraju czuje tylko żal i
poczucie winy. Dopóki… w jej życiu
nie pojawia się przystojny Szkot,
Aidan Lennox.
Kilka lat starszy obyty w świecie
producent muzyczny i kompozytor,
wydaje się zupełnie nie pasować do
Nory. Tymczasem wbrew pozorom
odnajdują w sobie iskrę, której im
brakowało. Łączy ich wspólny
śmiech i namiętność, dające im siłę
do dalszych zmagań z życiem, mimo
bolesnych doświadczeń z
przeszłości.

Któż jest Ciotką Zgryzotką? Czy tylko
Ida?
I co słychać w rodzinie Borejków? Czy
nadal jest w tym samym składzie? A
może nawet się powiększyła?
Kolejny tom niezawodnej
"Jeżycjady"- jak zawsze dowcipny,
wzruszający i ciekawy - rozśmiesza,
podnosi na duchu i skłania do
myślenia.
A przede wszystkim sprawia, że chce
się radośnie żyć - pomimo wszelkich
zgryzot!
Żródło opisów:
http://lubimyczytac.pl
BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

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

MAJ 2018 r. Z BIBLIOTEKĄ
Maj to tradycyjnie miesiąc książki,
bibliotek i czytelnictwa. Z tej okazji
pobiedziska biblioteka zachęca do
skorzystania z przygotowanej oferty
wydarzeń.
4.05 - wyjazd do Teatru Wielkiego w
Poznaniu na musical Skrzypek na
dachu w reż. Emila Wesołowskiego,
6.05 - Tajemnice pałacu w
Zakrzewie. Wycieczka i zwiedzanie z
Karolem Soberskim, autorem
książki Tajemniczy pałac Zakrzewo,
7.05 godz. 17.00 - Majowy Turniej
Szachowy - Biblioteka w
Pobiedziskach,
7.05 godz. 10.00 - Dzień dobry,
Panie Andersenie - lekcja
biblioteczna - Filia w Biskupicach,
7,14,21,28.05 godz.17.00 Otwórzmy dzieciom nowe
przestrzenie -zajęcia z elementami
biblioterapii - Oddział dla dzieci w
Pobiedziskach,
8.05 - spotkania z Krzesimirem
Dębskim, autorem książki „Nic nie
jest w porządku”,
- godz. 10.00 - Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach,
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- godz. 12.00 - Szkoła Podstawowa im.
Królowej Jadwigi w Jerzykowie,
-godz. 18.00 - Biblioteka w
Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21,
8-10.05 - Powiastki Beatrix Potter poznajemy przygody sympatycznych
zwierzątek w scenerii wiktoriańskiej
Anglii - zajęcia literacko-plastyczne Filia w Pomarzanowicach,
9,16,23,30.05 - Z Tupciem Chrupciem
poznajemy świat - zajęcia literackoplastyczne - Filia Pobiedziska-Letnisko,
10,17,24.05 - Majowe spotkania z
Mikołajkiem - głośne czytanie - Filia
Pobiedziska-Letnisko,
11.05 godz. 11.00 - Psierociniec spotkanie autorskie dla dzieci z Agatą
Widzowską-Pasiak,
11.05. godz. 16.00 - O! Otwórz książkę warsztaty dla dzieci w wieku
przedszkolnym i ich rodziców - Oddział
dla dzieci w Pobiedziskach,
11-12 .05 godz. 19.00 - Piracka Noc
Bibliotek dla dzieci w wieku 7-10 lat Filia w Biskupicach,
14.05 godz. 11.00 - spotkanie z prof.
Januszem Karwatem z okazji 100
rocznicy Powstania Wielkopolskiego Biblioteka w Pobiedziskach,

16.05 godz. 17.00 - Rodzinne
integracje rękodzielnicze - warsztaty Filia w Biskupicach,
17.05 godz.16.00 - Jeżycjada oczami
siódmoklasistów. Prezentacja książek
Małgorzaty Musierowicz - Oddział dla
dzieci w Pobiedziskach,
17.05 godz. 17.00 - Rodzinne
integracje rękodzielnicze w Bibliotece
w Pobiedziskach,
18.05 godz. 16.00 - Płaszcz Józefa
czyli coś z niczego - warsztaty dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym z rodzicami
- Oddział dla dzieci w Pobiedziskach,
18-19.05 godz. 19.00 - Piracka Noc
Bibliotek dla dzieci w wieku 7-10 lat Biblioteka w Pobiedziskach,
25.05 godz. 16.00 - Warsztaty pisania
bajki terapeutycznej dla młodzieży Oddział dla dzieci w Pobiedziskach,
29.05 - wyjazd do Teatru Wielkiego w
Poznaniu na operę Carmen w reż.
Denisa Kriefa,
9-10 czerwca godz. 19.00 - Zaczytana
Noc Bibliotek - Rzeczpospolita czyta nocna przygoda wśród książek dla
dzieci w wieku 8-12 lat - Biblioteka w
Pobiedziskach.

BIULETYN POBIEDZISKI

kwiecień 2018

www.pobiedziska.pl

POK

8

Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że w naszej Bibliotece
dostępna jest nowa bezpłatna
usługa - cyfrowa wypożyczalnia
międzybiblioteczna "Academica".
Nowoczesne narzędzie pozwalające na
udostępnienie w bibliotekach na
terenie całego kraju kilkuset tysięcy
publikacji naukowych. Dzięki
systemowi elektronicznych
wypożyczeń międzybibliotecznych
użytkownicy bibliotek mają możliwość
natychmiastowego dostępu do
współczesnych publikacji ze
wszystkich dziedzin wiedzy. Dostęp do
zbiorów Biblioteki Narodowej odbywa
się za pomocą dedykowanych terminali
komputerowych, zlokalizowanych w
bibliotekach naukowych i publicznych
w całej Polsce. Rejestracja czytelników

korzystających z systemu Academica
odbywa się za pomocą kart
b i b l i o t e c z n y c h .
Dzięki systemowi rezerwacji, możliwe
jest zaplanowanie przez czytelnika
terminu pracy na terminalu w
Bibliotece. Rezerwacji wybranych
książek i czasopism można dokonywać
z dowolnego komputera
podłączonego do Internetu po
zarejestrowaniu się w bibliotece.
Academica pozwala na dostęp do
ponad pół miliona pełnotekstowych
publikacji - monografii, podręczników,
skryptów, artykułów oraz całych
numerów czasopism. Stale
rozbudowywane zasoby cyfrowej
wypożyczalni obejmują współczesne
piśmiennictwo naukowe ze wszystkich
dziedzin, w tym także najnowsze

wydania podręczników akademickich
oraz aktualne numery fachowych
czasopism specjalistycznych, jak
również teksty źródłowe, literaturę
piękną oraz zbiory specjalne, które są
przedmiotem badań naukowców. Tak
ogromna baza wiedzy stanie się z
pewnością ważnym narzędziem w
nauce, pracy badawczej oraz
dydaktycznej. Publikacje są
udostępniane zgodnie z zapisami
"Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych" z pełnym
poszanowaniem praw autorskich.
Warto podkreślić, że system
ACADEMICA jest całkowicie darmowy i
nie przewiduje wnoszenia
jakichkolwiek opłat przez czytelników.
Więcej informacji dotyczących
korzystania z systemu ACADEMICA:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 21, 62-010
Pobiedziska, tel. 61 8177 146,
e-mail: pobiedziska@bppob.pl,
www.bppob.pl, FB Biblioteka w
Pobiedziskach.

POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY
czyli „CO W KULTURZE PISZCZY”?

Pobiedziski
Ośrodek
Kultury

KULTURA

Pobiedziski Ośrodek Kultury
ul.Kostrzyńska 21
tel. 61 8177 227
www.ok-pobiedziska.pl
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2 marca br. w sali widowiskowej POK
odbył się wspaniały spektakl muzyczny
pt. "Swatka".
Zobaczyliśmy farsę muzyczną z
piosenkami Kabaretu Starszych Panów
w wykonaniu uczniów i absolwentów
Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Scenariusz i reżyseria: Eugeniusz
Zdański. Kierownictwo muzyczne i
partia fortepianu Joanna KarpaczKowalkowska. Ten zespół artystów ma
już swoich fanów w Pobiedziskach,
którzy z ogromną przyjemnością
uczestniczą w przygotowanych przez
nich spektaklach. Dziękujemy za
wspaniałe przeżycia, a
pani
Aleksandrze Mazurek za współpracę.

***
DZIEŃ KOBIET
To był niezapomniany koncert.
8 marca br. z okazji Dnia Kobiet w sali
widowiskowej Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury odbył się koncert
zespołu HENRY DAVID'S GUN - drugi z
kolei koncert z cyklu "DOBRE
BRZMIENIE". Henry David's Gun to
jeden z najważniejszych debiutów
ostatnich miesięcy na polskiej scenie.
Grają muzykę filmową, akustyczną z
pogranicza gatunków singersongwriter, indie-folk oraz folk-rock,
którą zaczarowali przybyłą
publiczność.
W sołectwach Latalice, Podarzewo i
Węglewo w ramach funduszu
sołeckiego organizowaliśmy
spotkania. Zaproszone panie miały
okazję poznać program "Kabaretu na
różne okazje". Mnóstwo śmiechu,
wspaniała atmosfera, a na zakończenie
wspólne zdjęcia w fotobudce.

***
TEATR NIKOLI Z KRAKOWA
wystąpił w POK 10.03.2018r. z
przedstawieniem "Maruczella". Była to
romantyczna opowieść o dwójce
niecodziennych podróżnych, ich
zalotach i flirtach rozgrywanych w
scenerii Starego Dworca, który raz po
raz rozbrzmiewał donośnym
dźwiękiem nadjeżdżającej
lokomotywy. Spektakl łączył w sobie
pantomimę wraz z tanecznokomicznymi scenkami. Bawił, ale i
wzbudzał tęsknotę za
niepowtarzalnym klimatem czasów,
które już nie powrócą. Mieszkańcy
mogli obejrzeć spektakl nieodpłatnie
dzięki współpracy P O K z Firmą Pana
Michała Napierały M-TERM z
Pobiedzisk.

***
NIEDZIELA PALMOWA
- KONKURSY WIELKANOCNE,
KIERMASZ WIELKANOCNY

POK już od wielu lat kultywuje tradycję
Niedzieli Palmowej, zapraszając

mieszkańców do wzięcia udziału w
konkursach wielkanocnych oraz w
obrzędzie święcenia palm. Dzięki
kreatywności uczestników konkursów
na kartkę, jajo i palmę wielkanocną mięliśmy piękną wystawę tych
przeuroczych ozdób. Tradycyjnie na
pobiedziskim Rynku został
zorganizowany Kiermasz Wielkanocny.
Na specjalnych stoiskach wystawcy
prezentowali swoje wyroby związane z
nadchodzącymi Świętami
Wielkanocnymi. Mieszkańcy mieli
niepowtarzalną okazję zrobić
przedświąteczne zakupy od lokalnych
twórców i producentów. W samo
południe przy figurze Serca
Jezusowego zostały poświęcone
palmy wielkanocne, a wśród kupieckich
kramów ogłoszono wyniki
świątecznych konkursów na: Palmę
Wielkanocną oraz Wielkanocne Strojne
Jajo. Pani Burmistrz wręczyła
zwycięzcom dyplomy oraz słodkie
upominki. Uroczystość zakończył
barwny i radosny występ grupy
dziecięcej ZPiT "Wiwaty".

***
WARSZTATY WIELKANOCNE
Dużym powodzeniem cieszyły się
tegoroczne warsztaty wielkanocne
przygotowane przez Pobiedziski
Ośrodek Kultury dla świetlic sołeckich.
W Promnie - dzieci z dorosłymi
tworzyły kolorowe palmy wielkanocne
z wierzby, bibułek i wstążek.
W świetlicy w Głównej, przy wspólnym,
długim stole, kilkupokoleniowa grupa
przygotowywała ozdoby w technice
decoupage. Podziwiamy mamy
maluchów, umiejące jednocześnie
stworzyć piękne dekoracje i pomagać
swoim twórczym, rozbieganym
pociechom.

***
NICKEL & ROSE - KONCERT
Z CYKLU DOBRE BRZMIENIE

9 kwietnia br. w Sali Widowiskowej P O
K w ramach realizowanego przez nas
cyklu koncertów "DOBRE BRZMIENIE",
odbył się koncert amerykańskich
artystów. Okazało się, że poniedziałek
może być dobrym dniem na koncert.
Pełna sala czekała na duet z USA Nickel & Rose, z Milwaukee stan
Wisconsin, który oczarował przybyłą na
koncert publiczność. Amerykanie
uraczyli nas niecodzienną mieszanką
bluesa, jazzu, soulu, americany i muzyki
afrykańskiej. Wszystko
zaprezentowane zostało akustycznie.
Duet tworzą: Johanna Rose
(kontrabas, vocal) i Carl Nichols (gitara
akustyczna, vocal). Artyści połączyli
swoje różnorodne doświadczenie
muzyczne, temperamenty i głosy, aby
stworzyć ten niekonwencjonalny
projekt, z którym przemierzają całą
Europę. Owacje i zadowolona
publiczność utwierdzają nas, że warto
sprowadzać do Pobiedzisk artystów
mniej popularnych gatunków
muzycznych.

ZAPOWIEDZI
FESTIWAL PIOSENKI
PRZEDSZKOLAKÓW - 2018
27 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali
widowiskowej Pobiedziskiego
Ośrodka Kultury odbędzie się
Gminny Festiwal Piosenki
Przedszkolaków - POBIEDZISKA
2018.
Uczestnikiem konkursu może
zostać każde dziecko w wieku
przedszkolnym, tj. urodzone nie
wcześniej niż w 2011r.
Szczegóły: www.ok-pobiedziska.pl

***
"PRZEGLĄD MŁODYCH
TALENTÓW SCENICZNYCH
POBIEDZISKA 2018"
Zapraszamy 14 maja br. dzieci i
młodzież z gmin: Czerniejewo,
Kiszkowo, Kostrzyn, Łubowo,
Pobiedziska.
Celem przeglądu jest: odkrycie
talentów scenicznych, rozwijanie
kreatywności uczestników,
popularyzacja działań
artystycznych, integracja środowisk
i wymiana doświadczeń.
Konkurs jest adresowany do
wyłonionych drogą eliminacji
szkolnych lub gminnych uczniów
szkół: podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.
Zgłoszenia prosimy kierować do
POK.
Przegląd odbędzie się 14 maja
2018r. (poniedziałek) początek o
godz. 10:00 w sali widowiskowej
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.

***
KONCERT z cyklu "DOBRE
BRZMIENIE" - TIM MCMILLAN
(Australia)
Pobiedziski Ośrodek Kultury ul.Kostrzyńska 21, Poniedziałek,
28 maja 2018 r., godz. 19.00.
Zapraszamy na kolejny klimatyczny
koncert tym razem Australijczyka
Tima McMillana, który zaprezentuje
swój unikalny styl grania na gitarze.
Koncertuje od ponad dekady na
scenach całego świata. Utwory
przyozdabia aksamitnym wokalem.
Na scenie towarzyszy mu
skrzypaczka Rachel Snow. Jako, że
artysta ma świetny kontakt z
publicznością, zdołał zbudować
sobie duże audytorium na terenie
całej Europy.
W Polsce Tim McMillan promować
będzie nową płytę "Hiraeth". Mamy
niebywałe szczęście i możliwość
goszczenia artystów w
Pobiedziskach. Serdecznie
zachęcamy Państwa do wzięcia
udziału w koncercie. WSTĘP
WOLNY.
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DYWANY KWIATOWE
Wzorem lat ubiegłych Pobiedziski
Ośrodek Kultury zaprasza
wszystkich mieszkańców do udziału
w tegorocznej edycji Gminnego
Konkursu na Dywany Kwiatowe,
który odbędzie się tradycyjnie w
Boże Ciało w dniu 31 maja.

CZESŁAW MOZIL - projekt
CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACTA
w POBIEDZISKACH
- koncert 12 czerwca br. o
godz.19:00 w Sali widowiskowej
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.
Spowiedź Emigranta to muzyczny
Stand-up Czesława Mozila.
Przewrotna, słodko-gorzka i bardzo
zabawna opowieść o patriotyzmie,
emigracji i ojczyźnie, a także o
codziennym życiu popularnego
artysty. Co to znaczy odnieść sukces
w Polsce? Jak siedzieć na ławce
rezerwowych, a i tak strzelać gole?
Czy bycie alternatywnym artystą

Obrazy kwiatowe można tworzyć w
wyznaczonym miejscu na Rynku
przy Figurze Najświętszego Serca
Jezusowego. Zainteresowani
konkursem zgłaszają swój udział w
biurze Pobiedziskiego Ośrodka
Kultury. Czekają nagrody.

Tematem sesji był: Fundusz sołecki sprawozdanie z realizacji zadań za
rok 2017.
Informację dotyczącą funduszu
sołeckiego za 2017r. przedstawił
Zastępca Burmistrza Zbigniew
Zastrożny.
Fundusz sołecki został wprowadzony
na wniosek pani Burmistrz Doroty
Nowackiej od 2016 roku. Od roku 2015
trwały rozmowy o jego wprowadzeniu,
ponieważ były ze strony sołtysów
obawy, że to może się nie udać.
Zebrania wiejskie w poszczególnych
sołectwach w drugim roku istnienia
funduszy w Gminie Pobiedziska
wskazały do realizacji w roku 2017
wiele ciekawych inicjatyw. Do
dyspozycji sołectw była łącznie kwota
357 870zł, od 9 163zł do 30 442 zł dla
poszczególnych sołectw w zależności
od liczby mieszkańców. W roku
ubiegłym w ramach środków funduszu
sołeckiego wydano łącznie 354 228,
24zł, co stanowi wykonanie budżetu w
wysokości 98,98 %. Wydatkowanie
środków z funduszu sołeckiego w

.
.
.
.
.
.

Barbara MatuszewskaBiniszkiewicz
Dyrektor POK

KALENDARIUM

WIEŚCI Z RADY
Dnia 1 marca br. odbyła się LV sesja
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
Obrady otworzyła Przewodnicząca
Renata Jończyk.
Minutą ciszy Radni Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska oraz wszyscy
zebrani w sali sesyjnej uczcili
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym odczytał Zastępca
Burmistrza Zbigniew Zastrożny.
Ponadto poinformował, że gmina
Pobiedziska uzyskała bardzo wysoką
ocenę pre-ratingową według badania
zleconego przez Fundację Rozwoju
Rynku Kapitałowego, zrealizowanego
przez agencję ratingową INC RATING
SP. Z O.O., podlegającej Europejskiej
Komisji Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych w Paryżu,

daje popularność wśród dresiarzy?
To połączenie monodramu, standupu i koncertu jednego z
najpopularniejszych współczesnych
artystów - Czesława Mozila, Polska
widziana z perspektywy
podwójnego emigranta, żyjącego
między Danią a Polską, kochającego
absurdy obu tych krajów i
patrzącego na wszystko z humorem.
Historie z życia, opowiedziane za
pomocą największych hitów
Czesława.

poszczególnych sołectwach
zrealizowane zostało na poziomie od
94% do 100% z czego zdecydowana
większość oscylowała w granicach od
98% do 100%. Największa część
zaplanowanych środków wydana
została na wydarzenia kulturalne i
sportowe oraz zadania inwestycyjne.
Na zakończenie Zastępca Burmistrza
Z.Zastrożny podziękował Sołtysom i
Radom Sołeckim za podjęcie i realizację
zadań funduszu sołeckiego, Pani
Burmistrz za to, że chciała i wdrożyła
ten program, a Państwu Radnym za
zaufanie i poparcie.
Następnie Radni oraz obecni na sali
obejrzeli film, w którym sołtysi Gminy
Pobiedziska wypowiadali się na temat
funduszu sołeckiego.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2018,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w
ramach wieloletnich programów
inwestycyjnych na lata 2015-2019,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata
2018-2036,
opłaty targowej,
wstępnych lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych przy
drogach powiatowych na terenie
Gminy Pobiedziska,
powołania Zespołu, który przedstawi
Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska
opinię o zgłoszonych kandydatach na
ławników.
Radny Robert Łucka złożył interpelację
w sprawie: instalowania reklam na
terenach Gminy Pobiedziska.

***

Dnia 15 marca 2018r. odbyła się LVI
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska. Przewodnicząca
Rady Renata Jończyk poinformowała,

odbyły się posiedzenia:
19 luty 2018r. - Komisji Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego- Spotkanie z
przedstawicielem Straży Leśnej z
Łopuchówka, sprawy dróg i przystanków
oraz sprawy ochrony środowiska,
22 luty 2018r. - Komisji Spraw
Społecznych- opiniowanie wniosków o
przydział lokalu, polityka senioralna,
26 luty 2018r. - Komisji RewizyjnejSkargi Wojewody Wielkopolskiego na
uchwały Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska dot. planów
zagospodarowania przestrzennego,
wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7
grudnia 2017r. - zamówienia publiczne z
2017r. - wybór zamówienia do
przeprowadzenia kontroli,
28 luty 2018r. - Komisji Spraw
Gospodarczych - opiniowanie projektów
uchwał, opiniowanie wniosków dot.
zagospodarowania przestrzennego,
1 marca 2018r. - LV sesja RMG
Pobiedziska,
12 marca 2018r. - Komisji Rewizyjnejudzielenia odpowiedzi na skargi na
Uchwały Rady Miejskiej, kontrola
zamówień publicznych: przebudowa
ul.Drawskiej w Pobiedziskach, równanie i
profilowanie dróg i ulic o nawierzchni
gruntowej i gruntowej ulepszonej w
Gminie Pobiedziska,
15 marca 2018r. - LVI Nadzwyczajna sesja
RMG Pobiedziska,
19 marca 2018r. - Komisji Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego- wizje w ternie objazd dróg
gminnych, sprawy ochrony środowiska,
opiniowanie projektu uchwały,
26 marca 2018r. - Komisji Spraw
Społecznych-spotkanie z organem
prowadzącym przedszkole, opiniowanie
projektu uchwały, opiniowanie wniosków
o przydział mieszkania, Fundacja
Neuronietypowi,
28 marca 2018r. - Komisji Spraw
Gospodarczych-opiniowanie projektów
uchwał, wniosków dot.
zagospodarowania przestrzennego,
29 marca 2018r. - LVII sesja RMG
Pobiedziska,
9 kwietnia 2018r. - Komisji Rewizyjnej kontrola zamówienia publicznego:
dowozy szkolne, sprawy budżetowe.
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że sesja została zwołana w związku ze
złożonymi przez Wojewodę
Wielkopolskiego skargami na Uchwały
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
dotyczące planów zagospodarowania
przestrzennego, które wpłynęły do
Biura Rady 19 lutego 2018. Rada ma 30
dni na udzielenie odpowiedzi.
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia odpowiedzi na skargę na
Uchwałę Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Nr LI/466/2017 z dnia 23
listopada 2017 r. oraz przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu;
a) udzielenia odpowiedzi na skargę na
Uchwałę Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska Nr LI/466/2017 z dnia 23
listopada 2017 r. oraz przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu.
W okresie międzysesyjnym
interpelację złożył radny Sylwester
Antkowiak dotyczącą stanu dróg w
sołectwie Stęszewko.

.
.

***
Dnia 29 marca 2018r. odbyła się LVII
sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym odczytała Burmistrz
Dorota Nowacka.

.
.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Renata
Jończyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska Dorota Nowacka złożyły
gratulacje p. Danucie Kosmowskiej sołtysowi Bednar za wyróżnienie jakie
otrzymała od Starosty Poznańskiego
na Powiatowym Dniu Sołtysa.
Kolejnym punktem porządku obrad
była ocena stanu bezpieczeństwa oraz
monitoringu wizyjnego w mieście.
Sprawozdania z bezpieczeństwa
prezentowane były przez: młodszego
kapitana Rafała Kominowskiego
zastępcę dowódcy JRG Nr 3 KMPSP w
Poznaniu, nadkomisarza Romana
Wardę Komendanta Komisariatu
Policji w Pobiedziskach, Krzysztofa
Słupskiego Komendanta Miejsko Gminny Oddziału Związku OSP RP w
Pobiedziskach i Remigiusza
Dybowskiego Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2018,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w
ramach wieloletnich programów
inwestycyjnych na lata 2015-2019,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pobiedziska na lata
2018-2036,
regulaminu przyznawania i wypłacania

.
.

uzdolnionym uczniom szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych
stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska,
przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Pobiedziska w 2018r.,
przyjęcia rezygnacji Zastępcy
Burmistrza z reprezentowania Gminy
Pobiedziska w Związku
Międzygminnym Gospodarki
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Radni nie podjęli uchwały w sprawie:
podziału Gminy Pobiedziska na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Interpelacje złożyli:
- Radny Mikołaj Witaszyk w imieniu
Klubu "My Mieszkańcy" w sprawie:
przeznaczenia budynku znajdującego
się w Pobiedziskach przy ulicy
Kaczyńskiej 26 i prac remontowych
związanych z budynkiem przy ulicy Wł.
Jagiełły 41,
- Radna Danuta Sobka w imieniu Klubu
"My Mieszkańcy" w sprawie: mieszkań
kryzysowych w Stęszewku,
- Radny Paweł Krawczyk w w imieniu
Klubu "My Mieszkańcy" w sprawie:
przeciwdziałaniu aktów wandalizmu na
terenie gminy Pobiedziska.

Walne Zebrania w OSP Gminy Pobiedziska
Ochotnicze Straże Pożarne w
Pobiedziskach, w Węglewie, w
Biskupicach i w Latalicach
zorganizowały w miesiącu marcu br.
Walne Zebrania Sprawozdawcze.
Podczas spotkań przedstawione
zostały zestawienia i raporty z
dotychczasowej działalności, plany
pracy na przyszły rok, sprawozdania
Komisji Rewizyjnej oraz rozliczenia
finansowe.

W Pobiedziskach w wyniku
przeprowadzonych głosowań
rozszerzono skład zarządu oraz
udzielono zarządowi absolutorium.
Na koniec wręczono nagrody i
wyróżnienia.
Również w Węglewie członkowie
stowarzyszenia w drodze głosowania
udzielili absolutorium obecnemu
Zarządowi za działania, które podjął w
2017 roku. Na spotkaniu obecni byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka, Zastępca
Burmistrza Zbigniew Zastrożny,
Radny Rady Miejskiej w Pobiedziskach
Dariusz Pauter oraz Komendant
Miejsko - Gminny Oddziału Związku
OSP RP w Pobiedziskach Krzysztof
Słupski.

Absolutorium udzielono Zarządowi
OSP w Biskupicach, a spotkaniu
towarzyszyli: Zastępca Burmistrza
Zbigniew Zastrożny, Sekretarz Gminy
Iwona Tomaszewska, Komendant
Posterunku Policji w Pobiedziskach
Roman Warda, Zastępca Dowódcy

JRG3 Rafał Kominowski i Radny Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska
Franciszek Kosicki.
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Bezpieczeństwo od najmłodszych lat
Na placu przed remizą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pobiedziskach
przy współpracy z Komisariatem
Policji w Pobiedziskach, Pogotowiem
Ratunkowym w Poznaniu zespół
P0232 stacjonujący w podstacji w
Pobiedziskach oraz Grupą Paramed
odbyły się pokazy służb
ratowniczych stacjonujących w
Gminie Pobiedziska. Akcja
skierowana była dla dzieci z grupy V
Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w
Pobiedziskach.
Podczas pokazu dzieci mogły zobaczyć
poszczególne pojazdy służb
ratunkowych tj. wóz straży pożarnej,
radiowóz, ambulans oraz dowiedzieć
się, jakie pełnią zadania. Największą

mogły polać stojące na parkingu
pojazdy.
Tekst i foto:
Archiwum OSP Pobiedziska

jednak atrakcją okazały się: sygnały
dźwiękowe pojazdów i ćwiczenia z
użyciem sprzętu strażackiego prądownicy, za pomocą której dzieci

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
NA GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W dniu 09.06.2018r. w kościele
p.w. św. Michała Archanioła
w Pobiedziskach o godz. 14:00 zostanie
odprawiona msza święta w intencji druhów
działających w jednostkach OSP
na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska.
Po mszy świętej na Rynku
odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń
oraz okolicznościowe przemówienia.

Uwaga Mieszkańcy!
Przypominamy, że zgodnie z treścią art.
124.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz.142 ze zm.)
"Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”
Kto narusza postanowienia ww. artykułu
podlega karze aresztu lub grzywny
zgodnie z art.131 pkt 12 cytowanej
ustawy.

Stan bezpieczeństwa
na terenie Gminy Pobiedziska
Bezpieczeństwo tematem Sesji Rady Miejskiej w Pobiedziskach
Na sesji Rady Miejskiej gminy Pobiedziska został przeanalizowany stan bezpieczeństwa Gminy. Swoistego
podsumowania działań ubiegłorocznych w tym zakresie dokonał Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w
Pobiedziskach druh Krzysztof Słupski. W swoim wystąpieniu przedstawił stan ilościowy pojazdów i sprzętu
specjalistycznego, a także potencjału ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.
Następnie omówił działania
ratowniczo-gaśnicze, w których
druhowie uczestniczyli w roku
ubiegłym, z czego wynika, że na terenie
Gminy odnotowano 364 zdarzeń
(z czego 43 wyjazdy to pożary, 309
miejscowych zagrożeń, a 12 to alarmy
fałszywe). Komendant Słupski
wspomniał również o działaniach
prewencyjnych i kulturalnooświatowych prowadzonych przez
druhów strażaków, a także
uroczystościach i imprezach sportowo
pożarniczych, w których uczestniczyli
nasi strażacy. W formie uzupełnienia
do tych wypowiedzi pracownik
odpowiedzialny za sprawy zarzadzania
kryzysowego w Gminnie Remigiusz
Dybowski omówił przedsięwzięcia
realizowane wspólnie ze strażakami
oraz Policją w obszarze szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.

Szczegółowo natomiast przybliżył
działania monitoringu miejskiego, z
kamerami umieszczonymi na terenie
gminy, których ilość sukcesywnie się

powiększa. Komendę Miejską PSP w
Poznaniu reprezentował Z-ca dowódcy
JRG nr 3 mł. kpt. Rafał Kominowski,
który podsumowując działania
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art. 119 i 124 kodeksu wykroczeń
(drobne kradzieże i uszkodzenia
mienia) wyniosła 71,6% (75,9% w
2016). Wylegitymowano 3472 osoby,
przeprowadzono 1224 wywiadów, 202
konwojów i doprowadzeń. Zatrzymano
92 dowody rejestracyjne oraz 21 praw
jazdy. Przeprowadzono 1723 (1913)
interwencji , z czego 90 domowych.
W ramach rankingu na "Najlepszy
Komisariat Powiatu Poznańskiego",
Komisariat Policji w Pobiedziskach
uplasował się w klasyfikacji końcowej
na IV miejscu ex aequo z Komisariatem
Policji w Luboniu. Natomiast w
konkursie indywidualnym
"Dzielnicowy roku powiatu
poznańskiego", również pod
patronatem Starosty Poznańskiego,
dzielnicowy Komisariatu Policji w
Pobiedziskach, st. sierż. Tomasz Kłys
zajął III miejsce. W ramach działalności
profilaktycznej policjanci biorą udział
w piknikach i festynach na terenie
Gminy Pobiedziska, organizują
prelekcje w szkołach i przedszkolach,
uczestniczą w spotkaniach różnych
grup. Duży nacisk prowadzi się na
program "Bezpieczne życie seniorów",
który przestrzega przed przestępcami
wykorzystującymi dobrą wolę i
łatwowierność osób starszych.
W ramach projektu "Dzielnicowy bliżej
nas" w każdej szkole i w urzędzie
rozwieszony został plakat informujący
o dzielnicowym danego rejonu oraz
numerach kontaktowych do niego lub
do najbliższej jednostki policji. Podczas
działań do programu "Poznański rower
- bezpieczny rower" w wyznaczonych

terminach i w trakcie festynów
oznakowano 58 rowerów
mieszkańców Gminy Pobiedziska
(ogólna liczba oznakowanych rowerów
w poznańskim systemie to 2592).
Najczęstszym negatywnym zjawiskiem
spotykanym na terenie naszej gminie
jest alkoholizm, który w dużej mierze
przyczynia się do przemocy w rodzinie
oraz innych zdarzeń. W zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi
przeprowadzono szereg działań
prewencyjnych, podczas których
ujawniono 82 przypadki naruszania
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W roku ubiegłym sporządzono 42 (w
2016 r. 70) "Niebieskich kart" dot.
stosowania przemocy w rodzinie, na
podstawie których wszczęto
procedurę lub dotyczyły one kolejnych
przypadków przemocy w rodzinie w
trakcie trwającej procedury.
W ramach integracji z lokalnym
społeczeństwem oraz propagowaniem
sportowego stylu życia i sprawności
fizycznej funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Pobiedziskach utworzyli
amatorską drużynę sportową i biorą
udział w różnego rodzaju turniejach, co
spotyka się z dużą akceptacją
mieszkańców Gminy Pobiedziska.
Dzięki takim aspektom obywatele
czują się bezpieczniejsi, gdyż poznają
stróżów prawa pracujących na tym
terenie osobiście i nie obawiają się
zwracać się do nich z różnymi
problemami.

Uczestnik ruchu drogowego
W najbliższym czasie kończone będą inwestycje prowadzone przez powiat poznański i Gminę Pobiedziska w zakresie
budowy dróg rowerowych oraz pieszo rowerowych. Nawiązując do wielu zapytań i głosów naszych mieszkańców oraz
wniosków z sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące
poruszania się cyklistów i pieszych po drogach. Niestety praktyka wskazuje, że znajomość przepisów i ich
przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną tej grupy uczestników ruchu drogowego, dlatego też zachęcamy do
zapoznania się Prawem Kodeksu Drogowego, a w szczególności z artykułami dotyczącymi Ruchu Pieszych i
dodatkowymi przepisami o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych na
https://prawooruchudrogowym.pl/ .
Oto niektóre z nich:
Art. 11.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi
dla rowerów jest dozwolone tylko w
razie braku chodnika lub pobocza albo
niemożności korzystania z nich. Pieszy,
z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,
korzystając z tej drogi, jest obowiązany
ustąpić miejsca rowerowi.
Art.13.
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię
lub torowisko, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność oraz,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z
przejścia dla pieszych. Pieszy
znajdujący się na tym przejściu ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
Art. 27.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do
przejazdu dla rowerzystów, jest
obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa
rowerowi znajdującemu się na
przejeździe.
3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając
przez drogę dla rowerów poza jezdnią,

jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa rowerowi.
Art.33.
1. Kierujący rowerem jest obowiązany
korzystać z drogi dla rowerów lub pasa
ruchu dla rowerów, jeśli są one
wyznaczone dla kierunku, w którym się
porusza lub zamierza skręcić. Kierujący
rowerem, korzystając z drogi dla
rowerów i pieszych, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i
ustępować miejsca pieszym.
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pożarnicze na terenie powiatu odniósł
się szczegółowo do naszej gminy,
zwracając uwagę na stan wyposażenia
jednostek OSP, który jest wręcz
porównywalny z wyposażeniem
formacji zawodowej, a także na bardzo
dobrą współpracę między PSP a Gminą
Pobiedziska.
Komendant Komisariatu
Policji w Pobiedziskach nadkom.
Roman Warda przedstawił
prezentację z działalności
Komisariatu oraz stan
bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Miasta i
Gminy Pobiedziska za 2017 rok.
W roku 2017 nad bezpieczeństwem
mieszkańców oraz osób
odwiedzających Gminę Pobiedziska
czuwało 27 funkcjonariuszy, którzy
zrealizowali 2291 służb. Z analizy
wynika, że w porównaniu z rokiem
2016 zmniejszyła się liczba
przestępstw odnotowanych na terenie
Gminy Pobiedziska. Wszczęto 37 spraw
poszukiwawczych z czego
zrealizowano 31, co stanowi 83,78 % i
jest bardzo dobrym wynikiem w
porównaniu do innych jednostek
powiatu poznańskiego. Ujawniono
1538 wykroczeń, za które nałożono
1221 mandatów karnych, z czego 978
drogowych. W 114 przypadkach
zastosowano środki oddziaływania
pozakarnego z art. 41 kw (pouczenia).
Skierowano 126 wniosków do Sądu
Rejonowego w Gnieźnie, natomiast w
77 przypadkach odstąpiono od
skierowania takiego wniosku.
Wykrywalność wykroczeń z zakresu

www.pobiedziska.pl
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DOFINANSOWANIE
likwidacji wyrobów
zawierających azbest

Zarząd
Województwa
Wielkopolskiego
informuje:
W trosce o zdrowie i życie mieszkańców,
na terenie całego województwa wielkopolskiego
od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE,
które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych
np. bardzo drobnego miału lub węgla
brunatnego czy flotokoncentratu.
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić
możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa,
wysoką efektywność energetyczną
oraz dotrzymanie norm emisyjnych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

Konkurs „Najpiękniejsza
zagroda, posesja i balkon”
edycja XVII - 2018
Zapraszamy mieszkańców gminy Pobiedziska do wzięcia udziału w XVII edycji
Konkursu "Najpiękniejsza zagroda, posesja i balkon". Celem konkursu jest
dążenie do podnoszenia walorów estetycznych posesji/zagród/balkonów na
terenie gminy Pobiedziska. Konkurs ma także na celu kształtowanie,
rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości
środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Konkurs organizowany jest w trzech
kategoriach: "Najpiękniejsza posesja",
"Najpiękniejsza zagroda" i
"Najpiękniejszy balkon". Dla
zwycięzców poszczególnych kategorii
przewidziane są nagrody pieniężne.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w
terminie do 30 maja br. dostarczyć do
siedziby Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach wypełnioną kartę

zgłoszenia dostępną na stronie
internetowej, w Urzędzie (BOI
stanowisko nr 4) lub u Sołtysów.
Jednokrotne oględziny
posesji/zagród/balkonów przez
Komisję konkursową odbędą się w
czerwcu br.
Wręczenie nagród odbędzie się
podczas obchodów Dożynek
gminnych.

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
rozpoczął przyjmowanie wniosków w
sprawie dofinansowania likwidacji
wyrobów zawierających azbest.
Wnioski mogą składać:
- właściciele i użytkownicy wieczyści,
nieprowadzący działalności
gospodarczej,
- spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe,
- jednostki organizacyjne zaliczane do
sektora finansów publicznych,
- instytuty badawcze,
- stowarzyszenia ogrodowe lub
działkowcy,
które posiadają lub mają w zarządzie
nieruchomość na terenie powiatu
poznańskiego, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest i złożą
wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach.
Do korzystania ze środków
finansowych w przypadku
niewykorzystania limitów przez ww.
określone podmioty, uprawnione
stają się także rolnicze spółdzielnie
produkcyjne, posiadające
nieruchomość na terenie powiatu
poznańskiego, na której znajdują się
wyroby i materiały zawierające azbest.
W ramach realizacji przedsięwzięcia
nie będą finansowane koszty
związane z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych i elewacji, a
także koszty związane z
zabezpieczaniem konstrukcji dachu
po demontażu wyrobów
zawierających azbest.
Dofinansowanie do kosztów
demontażu wyrobów azbestowych
wraz z ich unieszkodliwianiem albo do
kosztów unieszkodliwiania wyrobów
azbestowych, przyznawane jest w
wysokości 100 % całościowych
kosztów tych działań.
Kompletnie wypełnione wnioski
rozpatrywane będą według kolejności
ich wpłynięcia do Urzędu Miasta i
Gminy w Pobiedziskach i
przekazywane sukcesywnie do
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski rozpatrywane będą do
wyczerpania limitów, przy czym
ostateczny termin składania
wniosków ustalono na dzień 10 lipca
2018r.
W przypadku braku możliwości
wykonania prac związanych z
usuwaniem i unieszkodliwianiem
azbestu, leżących po stronie
wnioskodawcy, wniosek taki zostanie
przesunięty do realizacji w terminie
późniejszym bieżącego roku - jeżeli
pozostaną środki.
Formularz wniosku wraz z załącznikami
jest dostępny w siedzibie UMiG
Pobiedziska: Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko nr 4 oraz na stronie
internetowej: www.pobiedziska.pl
w z a k ł a d c e o c h r o n a
środowiska/aktualności i komunikaty.
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KOMUNIKACJA GMINNA
Temat komunikacji gminnej w
Pobiedziskach do roku 2016 nie był
poruszany wcale. Po terenie gminy
poruszały się autobusy PKS dowożące
dzieci do szkoły lub też przejeżdżały
pojedyncze publiczne lub prywatne
linie autobusowe. Działała również
linia autobusowa Poznań - Tuczno.
Sytuacja zmieniła się w roku 2016, gdy
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka oraz Burmistrz gminy
Swarzędz Marian Szkudlarek
postanowili przygotować założenia i
równolegle złożyć niezależne wnioski o
dofinansowania, w ramach których
obie gminy zaplanowały zakup
autobusów, budowę oraz
modernizację węzłów przesiadkowych.
Wszystko to działo się w pierwszym
półroczu 2016 roku.
Gmina Pobiedziska stworzyła
koncepcję kompleksowego wniosku o
dofinansowanie, który w swych ramach
zawierał między innymi: budowę
miejsc parkingowych, przebudowę i
budowę dróg, chodników, ścieżek
rowerowych oraz zakup ww.
autobusów. W trakcie opracowywania
koncepcji wniosku i jego
podstawowych założeń 17 maja 2016 r.
Gmina Pobiedziska podpisała list
intencyjny z Gminami: Swarzędz,
Kostrzyn, Czerwonak.
Pół roku później Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego pozytywnie ocenił złożony wniosek o
dofinansowanie, tym samym
przyznając Gminie Pobiedziska ponad
28 mln dofinansowania, w tym ponad
5,5 mln zł na zakup trzech autobusów.
30 grudnia 2016 r. podpisano umowę o
dofinansowanie. W tym czasie trwały
już rozmowy z Zakładem Komunalnym
Sp. z o.o. w Pobiedziskach zmierzające
do podpisania umowy o świadczenie
usług publicznego transportu
zbiorowego, które sfinalizowane
zostały w marcu 2018 roku. Autobusy
komunikacji gminnej kursować będą na
liniach o numerach od 472 do 476.
Kursy poszczególnych linii odbywać się

będą na następujących trasach:
472:
Pobiedziska-Złotniczki-StęszewkoTuczno-Stęszewko-ZłotniczkiPobiedziska
473:
Pobiedziska-PomarzanowiceŁagiewniki-PomarzanowicePobiedziska
474:
Pobiedziska-Kocanowo-LataliceWęglewo - Główna - Pobiedziska
475:
Pobiedziska-Pobiedziska LetniskoPromno Stacja-Jerzykowo-Promno
Stacja-Pobiedziska Letnisko Pobiedziska
476:
Pobiedziska-Gołuń-Wagowo Kociałkowa Górka - Pobiedziska
Kolejnym, czwartym autobusem
komunikacji gminnej będzie jeżdżący
do tej pory autobus gminny, który
kursować będzie na liniach 477 i 478.
Wszystkie rozkłady jazdy zostały
dostosowane do kursów taboru
kolejowego Kolei Wielkopolskich.
Ponadto złożono wniosek o
dofinansowanie, w ramach którego
zaplanowano zakup kolejnego
autobusu niskoemisyjnego oraz
przebudowę i budowę przystanków
autobusowych. Wniosek przekazany
został do oceny do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
Komunikacja gminna to nie jedyne
zagadnienie związane z transportem
publicznym, nad którym od dłuższego
czasu trwają prace. Władze gminy
Pobiedziska podpisując w roku 2016
list intencyjny między innymi z Gminą
Swarzędz podjęły rozmowy na temat
uruchomienia komunikacji Swarzędz Pobiedziska. Kolejne rozmowy i
starania ze strony Burmistrz Doroty
Nowackiej oraz Burmistrza Mariana
Szkudlarka doprowadziły do tego, iż
Zarząd Powiatu Poznańskiego w
grudniu 2017 roku, w budżecie na rok

2018 zabezpieczył środki na realizację
ww. zadania.
Powiat Poznański zabezpieczając
środki finansowe w budżecie na roku
2018 umożliwił prowadzenie dalszych
rozmów w ww. temacie. Kolejne
rozmowy z początku roku
zaowocowały następującymi
wnioskami:
1.Gmina Swarzędz zaplanowała
uruchomienie linii autobusowej w
formie tzw. "wahadła" od Węzła
Przesiadkowego w Kobylnicy do
centrum Swarzędz, którym każdy
podróżny posiadający jakikolwiek bilet
na przejazd pociągiem, będzie mógł
przejechać bezpłatnie;
2.Gmina Swarzędz przejmie zadanie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu i
zostanie organizatorem komunikacji
międzygminnej: Swarzędz - Sarbinowo
- Jankowo - Biskupice - Jerzykowo Pobiedziska;
3.W ramach planowanych do
zakupienia autobusów przez Gminę
Swarzędz rozwiązany zostanie
problem komunikacji mieszkańców
terenów pomiędzy Węzłem
Przesiadkowym w Biskupicach, a
Węzłem Przesiadkowym w Kobylnicy.
Stanie się to jednak po zakończeniu
realizacji budowy Węzłów
Przesiadkowych oraz dostarczeniu
autobusów do Gminy Swarzędz.
Proponowane przez mieszkańców
przedłużenie linii z Uzarzewa do
powstałej pętli w Jerzykowie, a dalej
do Pobiedzisk, co wymagane zapisami
uchwały budżetowej Powiatu
Poznańskiego jest nadal przedmiotem
analizy możliwości ekonomicznych i
technicznych. Mając na uwadze bardzo
dobrą współpracę władz Gminy
Pobiedziska i Swarzędza oraz
przychylności Starosty Powiatu
Poznańskiego Jana Grabkowskiego
założone plany uruchomienia
kolejnych tras, w tym obejmująca
połączenie z Uzarzewem będzie
możliwe w kolejnych latach.
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Szanowni Państwo informujemy, iż z dniem 2 maja rusza komunikacja gminna. W początkowym okresie uruchomione
zostaną linie nr:

472

–
Pobiedziska – Tuczno z następującymi przystankami: Pobiedziska Szkoła – Pobiedziska Różana – Pobiedziska
Zielona – Pobiedziska Stacja – Pobiedziska Goślińska – Nadrożno – Złotniczki – Wronczyn Szkoła – Wronczynek – Stęszewko –
Stęszewko Nadleśnictwo – Tuczno Pętla

472

Pobiedziska - Złotniczki - Stęszewko - Tuczno
ważny od 01.05.2018 r.

Przystanek
Pobiedziska Szkoła
Pobiedziska Różana
Pobiedziska Zielona
Pobiedziska Stacja
Pobiedziska Goślińska
Nadrożno
Złotniczki
Wronczyn Szkoła
Wronczynek
Stęszewko
Stęszewko Nadleśnictwo
Tuczno Pętla

D
04:55
04:56
04:58
05:00
05:06
05:10
05:13
05:18
05:23
05:28
05:29
05:31

D
06:25
06:26
06:28
06:30
06:36
06:40
06:43
06:48
06:53
06:58
06:59
07:02

D
07:57
07:59
08:01
08:04
08:10
08:14
08:17
08:22
08:27
08:32
08:33
08:35

D
09:20
09:22
09:24

D
12:45
12:46
12:48

09:27

12:50
12:56
13:00
13:03
13:08
13:13
13:18
13:19
13:21

D
16:00
16:01
16:03
16:05

D
17:40
17:41
17:43
17:45

16:11
16:15
16:18
16:23
16:28
16:33
16:34
16:36

17:51
17:55
17:58
18:03
18:08
18:13
18:14
18:16

Tolerancja przyspieszenia 1 min., tolerancja opóźnienia 4 min.
D - kursuje w dni robocze

472

Tuczno - Stęszewko - Złotniczki - Pobiedziska
ważny od 01.05.2018 r.

Przystanek
Tuczno Pętla
Stęszewko Nadleśnictwo
Stęszewko
Wronczynek
Wronczyn Szkoła
Złotniczki
Nadrożno
Pobiedziska Goślińska
Pobiedziska Dworzec
Pobiedziska Poczta
Pobiedziska Różana
Pobiedziska Szkoła

D
05:35
05:37
05:40
05:44
05:49
05:53
05:56
05:59
06:04
06:06
06:09
06:12

D
07:03
07:05
07:08
07:12
07:17
07:21
07:24
07:27
07:31
07:33
07:36
07:39

D
08:40
08:42
08:45
08:49
08:54
08:58
09:01
09:04
09:09
09:11
09:14
09:17

D

D
13:30
13:32
13:35
13:39
13:44
13:48
13:51
13:54
13:59
14:01
14:04
14:07

D
16:40
16:42
16:45
16:49

D
18:15
18:17
18:20
18:24

16:54
16:58
17:01
17:04
17:09
17:11
17:14
17:17

18:29
18:33
18:36
18:39
18:44
18:47
18:50
18:53

Tolerancja przyspieszenia 1 min., tolerancja opóźnienia 4 min.
D - kursuje w dni robocze

473

–
Pobiedziska – Łagiewniki z następującymi przystankami: Pobiedziska Szkoła – Pobiedziska Różana – Pobiedziska
Zielona – Pobiedziska Stacja – Pobiedziska Orlik – Pobiedziska Węgorzowa – Pomarzanowice – Pomarzanki – Łagiewniki Sklep
– Łagiewniki Wieś – Łagiewniki Pętla

473
Przystanek
Pobiedziska Szkoła
Pobiedziska Różana
Pobiedziska Zielona
Pobiedziska Stacja
Pobiedziska Orlik
Pobiedziska Węgorzowa
Pomarzanowice
Pomarzanki
Łagiewniki Sklep
Łagiewniki Wieś
Łagiewniki Pętla

Pobiedziska-Pomarzanowice-Łagiewniki
ważny od 01.05.2018 r.

D
06:30
06:32
06:34
06:38
06:43
06:45
06:48
06:52
06:54
06:58
07:00

D
07:33
07:35
07:37
07:41
07:46
07:48
07:51
07:55
07:57
08:01
08:03

D
14:45
14:47
14:49
14:53
14:58
15:00
15:03
15:07
15:09
15:12
15:14

D
17:00
17:02
17:04
17:08
17:13
17:15
17:18
17:22
17:24
17:27
17:29

Tolerancja przyspieszenia 1 min., tolerancja opóźnienia 4 min.
D - kursuje w dni robocze

473
Przystanek
Łagiewniki Pętla
Łagiewniki Wieś
Łagiewniki Sklep
Pomarzanki
Pomarzanowice
Pobiedziska Węgorzowa
Pobiedziska Orlik
Pobiedziska Dworzec
Pobiedziska Poczta
Pobiedziska Różana
Pobiedziska Szkoła

Łagiewniki - Pomarzanowice - Pobiedziska
ważny od 01.05.2018 r.

D
07:00
07:03
07:07
07:09
07:13
07:16
07:19
07:23
07:27
07:30
07:33

D
08:03
08:06
08:10
08:12
08:16
08:19
08:22
08:26
08:30
08:33
08:36

D
15:14
15:17
15:21
15:23
15:27
15:30
15:33
15:37
15:41
15:44
15:47

D
17:29
17:32
17:36
17:38
17:42
17:45
17:48
17:52
17:56
17:59
18:02

Tolerancja przyspieszenia 1 min., tolerancja opóźnienia 4 min.
D - kursuje w dni robocze

BIULETYN POBIEDZISKI

kwiecień 2018

www.pobiedziska.pl

Pobiedziska-Gołuń - Czachurki - Wagowo - Kociałkowa Górka
- Kapalica - Pobiedziska
ważny od 01.05.2018 r.

476
Przystanek
Pobiedziska Stacja
Pobiedziska Poczta
Pobiedziska Różana
Pobiedziska Szkoła
Pobiedziska Klasztorna
Bociniec
Borówko
Gołuń
Czachurki
Wagowo
Kociałkowa Górka
Kapalica
Pobiedziska Szkoła
Pobiedziska Różana
Pobiedziska Zielona
Pobiedziska Stacja

D
05:00
05:02
05:05
05:08
05:10
05:15
05:17
05:20
05:29
05:31
05:44
05:47
05:53
05:55
05:57
06:00

D
06:15
06:17
06:20
06:23
06:25
06:30
06:32
06:35
06:44
06:46
07:00
07:03
07:09
07:11
07:13
07:15

D
09:00
09:02
09:05
09:08
09:10
09:15
09:17
09:20
09:29
09:31
09:44
09:47
09:53
09:55
09:57
10:00

D
13:15
13:17
13:20
13:23
13:25
13:30
13:32
13:35
13:44
13:46
14:00
14:03
14:09
14:11
14:13
14:15

D
16:15
16:17
16:20
16:23
16:25
16:30
16:32
16:35
16:44
16:46
17:00
17:03
17:09
17:11
17:13
17:15

D
18:00
18:02
18:05
18:08
18:10
18:15
18:17
18:20
18:29
18:31
18:44
18:47
18:53
18:55
18:57
19:00

Tolerancja przyspieszenia 1 min., tolerancja opóźnienia 4 min.
D - kursuje w dni robocze

Autobusy komunikacji gminnej
kursować będą w dni robocze.
W dniach 2 i 4 maja autobusy na
wymienionych liniach będą kursowały
zgodnie z opublikowanymi rozkładami
jazdy. Ze względu na konieczny czas na
rozruch w tych dniach będą to
przejazdy próbne, jednakże
zapraszamy wszystkich mieszkańców
do skorzystania z bezpłatnej
komunikacji gminnej.
W dniu 2 maja w godzinach od 9:00 do
14:00 w każdym autobusie dla
pierwszych 40 osób czekać będą
upominki.

Jednocześnie informujemy, iż linia
autobusowa 474: Pobiedziska –
Kocanowo – Latalice – Pobiedziska ze
względu na planowane rozpoczęcie
robót budowlanych związanych z
przebudową drogi powiatowej
uruchomiana zostanie po zakończeniu
ww. prac.
Kolejne linie autobusowe: 475, 477
oraz 478 uruchamiane będą
systematycznie. Najpóźniej w dniu
01.09.2018 r. funkcjonować będą
wszystkie linie.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska Doroty

Nowackiej komunikacja gminna jest
bezpłatna.
Jednocześnie ponownie prosimy o
wyrozumiałość dla nas – Organizatora,
jak i dla Operatora – Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w
Pobiedziskich, gdyż temat komunikacji
gminnej jest czymś czego wszyscy
musimy się nauczyć, a wdrożenie i
sprawne funkcjonowanie wymaga
czasu i cierpliwości każdej ze stron.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy
kierować na adres Urzędu Miasta i
Gminy w Pobiedziskach.

Nazwy Rond w Pobiedziskach - ankieta
W związku z zaproponowanymi nazwami dla dwóch nowych rond w Pobiedziskach, zwracamy się z prośbą o wskazanie wybranej
przez Państwa nazwy. Wycięte ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul.Kościuszki 4.

RONDO A
Niepodległości
Antoniego Pallutha

RONDO B
Powstania Wielkopolskiego
100-lecia Niepodległości
Prosimy o postawienie
po jednym znaku
przy wybranej nazwie
dla ronda A i ronda B.

x
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– 476

Pobiedziska – Pobiedziska – Gołuń – Kociałkowa Górka – Pobiedziska z następującymi przystankami: Pobiedziska
Stacja – Pobiedziska Poczta – Pobiedziska Różana – Pobiedziska Szkoła – Pobiedziska Klasztorna – Bociniec – Borówko – Gołuń
– Czachurki – Wagowo – Kociałkowa Górka – Kapalica – Pobiedziska Szkoła – Pobiedziska Różana – Pobiedziska Zielona –
Pobiedziska Stacja
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Dopłaty do ubezpieczeń
Przypominamy o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek
ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zawarł z pięcioma zakładami
ubezpieczeń umowy w sprawie
stosowania w 2018 r. dopłat ze

środków budżetu państwa do składek
ubezpieczenia upraw rolnych lub
zwierząt gospodarskich, tj. z:
1.Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń S.A.,
2.Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych "TUW",

3.Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych,
4.Pocztowym Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych,
5.InterRisk Towarzystwem
Ubezpieczeń SA Vienna Insurance
Group.

Szkody łowieckie - nowe przepisy
Od 1 kwietnia obowiązuje zmienione Prawo łowieckie. Jedna z najważniejszych zmian dla rolników dotyczy nowego
sposobu szacowania szkód. W ustawie określono, że rolnik może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty
wywołane w czasie polowanie oraz za te wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i
sarny.
Wniosek o oszacowanie takiego
odszkodowania rolnik składa w
Urzędzie Miasta i Gminy w
Pobiedziskach, w terminie
umożliwiającym dokonanie
szacowania szkód. Zgodnie z nowym
prawem, szacowanie szkód łowieckich
będzie przeprowadzać 3-osobowa
komisja złożona z: rolnika, na którego
ziemi doszło do szkody,

przedstawiciela koła łowieckiego, czyli
zazwyczaj zarządcy lub dzierżawcy
obwodu łowieckiego oraz sołtysa, a
jeśli w gminie nie ma sołectw, to
pracownik urzędu. Komisja będzie
musiała oszacować szkody w ciągu 7
dni od złożenia przez rolnika wniosku.
Sołtys lub urzędnik będzie musiał
powiadomić gospodarza i koło
łowieckie o terminie szacowania w

ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Rolnik
będzie mógł się odwołać do
nadleśniczego w sprawie wysokości
odszkodowania za szkody łowieckie.

ŚRODOWISKO

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

„Akcja Fura - bus już w Pobiedziskach”
Dzień 19 marca br. to kolejna bardzo ważna data w historii Stowarzyszenia. Tego dnia do Pobiedzisk przyjechał nasz
pierwszy bus do przewozu podopiecznych. Zakup auta w 65 % dofinansował PFRON, brakujące 35 % kwoty zebraliśmy
sami.
Akcja Fura trwała od jesieni zeszłego
roku. Przeprowadziliśmy w tym czasie
trzy zbiórki publiczne. Od września do
listopada puszka Stowarzyszeniowa
złożona była w poznańskim zakładzie
fryzjerskim Mistrza Barberskiego
dobrego ducha Stowarzyszenia Adama
Szulca. Dzięki zaufaniu, zrozumieniu i
chęci pomocy w zakładzie Pana Adama
uzbierano 5 002, 81zł. Drugą akcją była
jednodniowa zbiórka na festiwalu
Luxfest w Poznańskiej Arenie 7
października. Tam zebraliśmy 1425 zł.
Trzecia akcja to zbiórka pod kościołami

w gminie Pobiedziska jaką
przeprowadziliśmy 4-5 lutego
bieżącego roku. Dzięki Państwa
nieocenionej hojności , otwartości serc
i zaangażowaniu zebraliśmy 9000 zł.
Bardzo dziękujemy za ten gest jedności
i solidarności Mieszkańcom Gminy
Pobiedziska.
Pomoc otrzymaliśmy również od
sponsorów, którzy dofinansowali
zakup auta. Firmy, które nas wsparły to:
TIP-TOPOL Sp.zo.o., PBT Zachód
Sp.zo.o., Langer&Borska Consulting firma zapewniła ubezpieczenie auta,

Modertrans Sp.zo.o., Axis Group
Sp.zo.o., MIR-RAD - Mirosław Godek,
Bax Baumaschinen Sp.zo.o., Consilio.
Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować wymienionym firmom za
wrażliwość i gotowość do wsparcia,
jakie od Państwa doświadczyliśmy.
Wierzymy, że jedność wokół kwestii
społecznych to nasz wspólny cel.
Hubert Łaganowski
Sekretarz Stowarzyszenia DLA CIEBIE
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7 kwietnia 2018 r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze "Taneczne Integracje". Ideą spotkania było
pokazanie, że niepełnosprawność nie stwarza barier w zabawie i przeżywaniu radości. Imprezę zorganizowało
Stowarzyszenie DLA CIEBIE i prowadzony przez nie Warsztat Terapii Zajęciowej.
Gośćmi były osoby z innych WTZ - ów z
terenu powiatu poznańskiego, a także
włodarze Miasta i Gminy Pobiedziska,
PFRON-u i przedstawiciele powiatu.
Wspólna, wesoła zabawa była
przeplatana występami na scenie.
Każda przybyła grupa prezentowała
przygotowany specjalnie na tę okazję
pokaz tańca w klimacie lat '80 i '90.
Taniec doskonale sprawdził się jako
sposób integracji środowiska osób
pełno i niepełnosprawnych, nie było
granic, było wspólne radosne
przeżywanie chwili. Wszyscy
uczestnicy doskonale się bawili, co było
widać po szerokich uśmiechach na
twarzach. Dodatkowymi atrakcjami był
pokaz tańca w wykonaniu
profesjonalnych tancerzy i możliwość
zrobienia sobie zdjęć w fotobudce.
Zabawa tak bardzo się spodobała, że
goście przy odjeździe dopytywali o
kolejną edycję. Za rok na pewno
powtórzymy taneczne integracje.
Maria Cwojdzińska
Kierownik WTZ w Pobiedziskach

Bajkowy
Piknik
Majowy
Zapraszamy
do ogrodów
SACRE COEUR
w Pobiedziskach
Już 12 maja br. zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Pobiedziska do
udziału w kolejnej edycji naszego
Pikniku Majowego w Ogrodach Sacre
Ceour. Tematem tej edycji rodzinnego
pikniku integracyjnego będą bajki, w
różnych odsłonach.
Czekać będzie na Państwa wiele
atrakcji.

.
.

Przewidywany plan dnia:
przedstawienie teatralne WTZ
Pobiedziska,
przegląd bajkowych spektakli szkół i
przedszkoli z gminy Pobiedziska,

.
..
.
..
.
..

animacje i zabawy dla dzieci, małych,
większych i zupełnie dużych,
strzelnica "myśliwego”,
zamki dmuchane,
konkurs dla rodzica z dzieckiem na
bajkowe przebranie,
koło fortuny,
ognisko z kiełbaskami, grochówka,
kawa, herbata,
pokaz Opowieści z Jogą,
warsztaty z jogi,
pokaz bajkowej zumby,
zlot motocykli i zabytkowych aut,
warsztaty z pierwszej pomocy.

Moc atrakcji, wspaniała rodzinna
zabawa, konkursy dla szkół i
przedszkoli, konkursy dla dzieci i
rodziców, integracja i radość dla
każdego. Bawimy się razem w
szczytnym celu, jakim jest organizacja
wypoczynku dla naszych
podopiecznych z rehabilitacją i
terapiami. Bądźmy razem na Bajkowym
Pikniku Majowym!
Małgorzata Halber
- koordynator organizacji Pikniku
Zarząd, Członkowie Stowarzyszenia
DLA CIEBIE
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RADA LGD
przyznała dotacje
Sołectwu Główna

Powiatowy Dzień Sołtysa
Starostwo Powiatowe 23 marca br. zorganizowało uroczystości związane z
Powiatowym Dniem Sołtysa. Miło nam poinformować, że sołtys D.Kosmowska
z gminy Pobiedziska została na tej uroczystości wyróżniona specjalną
nagrodą.
Dziś to właśnie sołtysi są liderami
lokalnych społeczności. Mają największą
wiedzę o mieszkańcach. Jak nikt inny
znają ich problemy, dzielą się
radościami, wspólnie starają się
wychodzić z najróżniejszymi
inicjatywami. Są też doskonałym
przykładem tego, jak wiele można
osiągnąć, mając energię, wiedzę,
interesujące pomysły oraz wsparcie
lokalnej społeczności. Przede wszystkim
jednak tworzą dobry klimat dla swych
miejscowości, co jest niezwykle ważne i
potrzebne - Za to wszystko dziś wam
dziękuję i zapraszam do dalszej
współpracy. Na co dzień pracują w

szkołach, urzędach, służbie zdrowia,
prowadzą własne firmy, są strażakami,
policjantami. Ale przede wszystkim
służą mieszkańcom, od których
otrzymali olbrzymi kredyt zaufania powiedział Jan Grabkowski, starosta
poznański podczas III Powiatowego Dnia
Sołtysa. Podczas uroczystej gali w
Starostwie Powiatowym, starosta
wręczył wyróżniającym się sołtysom
pamiątkowe statuetki. Jedna z nich
trafiła do Danuty Kosmowskiej sołtysa
Bednar.
Fr. Na podst. art. Autor:
Katarzyna Wozińska-Gracz
Źródłohttp://powiat.poznan.pl/powiatowydzien-soltysa-2/

Pamięci Antoniego Pallutha
Radni Rady Miejskiej gminy Pobiedziska, przedstawiciele Urzędu Miasta i
Gminy Pobiedziska oraz członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników
Pobiedzisk złożyli 18 kwietnia 2018 wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod
tablicą upamiętniającą Antoniego Pallutha.
Pamięć o działalności i dokonaniach
tego znanego kryptologa jest bardzo
gorąca w sercach mieszkańców
Pobiedzisk, gdyż właśnie tutaj urodził
się i mieszkał przez wiele lat. Na
budynku Poczty Polskiej umieszczona
jest tablica pamiątkowa, którą
ufundowali Poczta Polska i Urząd
Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy
w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach
zaprezentowana została prelekcja
Zenona Maciejewskiego o życiu i
dokonaniach inż. Antoniego Pallutha podporucznika rezerwy łączności
Wojska Polskiego, powstańca
wielkopolskiego, radiotechnika,

kryptologa, inżyniera, współuczestnika
złamania niemieckiego szyfru Enigma,
konstruktora maszyn szyfrujących i
wykładowcy tajnych kursów
kryptologii. W trakcie spotkania
podziękowano Panu Mieczysławowi
Kędziorze za inicjatywę powstania
tablicy upamiętniającej
pobiedziszczanina A. Pallutha.
Opr. m.in. na podst. informacji
przesłanej przez Towarzystwo
Miłośników Pobiedzisk
Foto: Archiwum Towarzystwo
Miłośników Pobiedzisk, UMiG
Pobiedziska

Dotacje przyznano projektom zgodnie
z Listą Rankingową, według ilości
uzyskanych punktów oraz
mieszczącym się w limicie dostępnych
środków z zastrzeżeniem, że
dofinansowanie otrzyma najlepszy
projekt z każdej gminy Grant w
wysokości 2.000 zł. w konkursie
"Aktywne Sołectwa LGD 2018",
dotyczący projektu "Smacznie,
zdrowo i ziołowo", który będziemy
realizować wspólnie ze
Stowarzyszeniem Kasztelania
Ostrowska - Stowarzyszenie Promocji
Dziedzictwa oraz Sołectwem Bociniec.

GRANTY W LGD

TRAKT PIASTÓW
Przypominamy o ogłoszeniu LGD Trakt
Piastów o grantach.
Ogłoszenie numer 2/2018/G
naboru wniosków o powierzenie
Grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celów Projektu grantowego
realizowanego przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania "Trakt
Piastów", których zakres ujęty jest w
Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR)
na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej
Grupy Działania "Trakt Piastów" w
ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja
społeczności - organizacja działań
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i
integracyjnych, również z wykorzystaniem
świetlic wiejskich. więcej na:
http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/192

Ogłoszenie numer 3/2018/G
naboru wniosków o powierzenie
Grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celów Projektu grantowego
realizowanego przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania "Trakt
Piastów", których zakres ujęty jest w
Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego Przez Społeczność (LSR)
na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej
Grupy Działania "Trakt Piastów" w
ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie
dziedzictwa lokalnego więcej na
http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/
193
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Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100

ZATRUDNIĘ MECHANIKA
do serwisu samochodowego
AUTO-WYDECH

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000

w Janikowie/ k. Poznania
Kontakt: 618780-008; 601148450

***
EWA SZPOT SP. Z O.O.
Autoryzowany Dealer i Serwis
Samochodowy w Swarzędzu
poszukuje osób na stanowiska:
- KASJERKA
- PRACOWNIK MYJNI
- MECHANIK SAMOCHODOWY
- PRACOWNIK GOSPODARCZY
- OSOBA DO SPRZĄTANIA
Mile widziane osoby z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane prosimy o
zgłoszenia na adres email:
kadry.es@szpot.pl
lub telefon: 61 652 44 18
lub osobiście: Swarzędz,
ul.Wrzesińska 174

OGŁOSZENIA
W związku z zaplanowaną
modernizacją Stacji Uzdatniania
Wody w m. Góra, Zakład Komunalny
w Pobiedziskach Sp. z.o.o. wskazuje
zasady korzystania przez
mieszkańców m. Góra
oraz m. Jankowo:
-podlewanie ogródków działkowych
wyłącznie w godzinach od 23:00 5:00,
-pobieranie wody do oprysków w
godzinach od 23:00 - 5:00.
Okres obowiązywania w/w
wyznacza się od maja do
października 2018 r.

WAŻNE TELEFONY

Firma KZA Trans-Tel Sp. z o. o. w
Pobiedziskach poszukuje osób na
stanowisko pracy:
Operator sprzętu do robót ziemnych
(operator minikoparki)
Miejsce pracy: delegacja, cały kraj
Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 2
Zadania:
- obsługa i konserwacja minikoparki,
- wykonywanie prac zgodnie z planem
oraz wytycznymi przełożonego.
Oczekiwania:
- wykształcenie zawodowe,
- uprawnienia do obsługi minikoparki
(posiadanie książki operatora),
- dobrej organizacji pracy,
- staranności,
- uczciwości,
- dbałości o sprzęt,
- prawa jazdy kat. B, mile widziane B+E.
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę,
- przyjazną atmosferę w
profesjonalnym zespole,
- ubezpieczenie grupowe,
- wynagrodzenie 19 zł/godz.
Zainteresowane osoby prosimy o
dostarczenie lub przesłanie CV do
siedziby Pracodawcy:
KZA Trans-Tel Sp. z o. o., ul. Poznańska
68A, 62-010 Pobiedziska
lub na adres e-mailowy:
barbara.budnik@transtel.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych
osobowych, zawartych w mojej ofercie
pracy, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych
osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji."

Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska,ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100
Zespół redakcyjny pod redakcją - Redaktor Naczelny:
Łucja Kapcińska
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Marcin Wojcieszak
tel. 61 8977 151 lub 138; promocja@pobiedziska.pl
Skład i druk:
Studio Reklamy i Promocji J&S, ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
Nakład: 5680 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum” w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków Nadrożno
tel. 515 062 829
Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji w Pobiedziskach
Komendant Komisariatu Policji - nadkom.
Roman Warda
komendant.pobiedziska@po.policja.gov.pl
ul.Tysiąclecia 9
62-010 Pobiedziska
Tel. 61 84 13 040 lub 997
kom. 784- 112-067
Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska miasto do trasy K5
st.sierż. Tomasz Szulc
tel. 519 064 539
dzielnicowy.pobiedziska1@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 2
Pobiedziska-Letnisko oraz północna
część m.Pobiedziska od trasy K-5 tj:
ul.Goślińska, Kiszkowska, Główna i przyległe
st.sierż. Jakub Ból
tel. 786 936 068
dzielnicowy.pobiedziska2@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 3
miejscowości na północ od trasy K-5:
Jerzykowo, Barcinek, Bugaj, Tuczno,
Stęszewko, Bednary, Wronczyn, Krześlice,
Główna, Główienka, Borowo Młyn, Gorzkie
Pole,Kołata, Kołatka, Złotniczki, Nadrożno,
Jerzyn,
Wronczynek, Pruszewiec,Pomarzanowice
asp. Piotr Pawlak.
tel. 786 936 069
dzielnicowy.pobiedziska3@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 4
miejscowości na południe od trasy K-5:
Biskupice, Jankowo, Góra, Promno, Wagowo,
Gołuń, Kociałkowa Górka, Polska Wieś,
Uzarzewo Huby,Wójtostwo, Kocanowo,
Zbierkowo, Nowa Górka,
Stara Górka, Promno Stacja, Borówko,
Bociniec, Czachurki
st.sierż. Dariusz Lepczyk
tel. 519 064 540
dzielnicowy.pobiedziska4@po.policja.gov.pl
Wypadki uliczne, zawały serca
i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta
-całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
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Sukces
na Mistrzostwach

Polski
Pod koniec lutego 2018 roku w Toruniu
odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski
Masters w Lekkoatletyce. Wśród
zawodników był uczestnik gminy
Pobiedziska Edward Gołębiewski,
który startował w chodzie na 3km. W
kategorii M65 zdobył tytuł wicemistrza
Polski, pokonując dystans w czasie 17
minut 34 sekund, poprawiając wynik z
ubiegłego roku o 18 sekund.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

O przyszłości kajakarzy
Prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski gościł 3 marca 2018 r. w gminie Pobiedziska. Celem wizyty
było omówienie możliwości rozwoju sportu kajakowego w oparciu o działający z sukcesami klub UKS Zalew.
Zapoznał się także z obecną
infrastrukturą klubu. Pogratulował
zawodnikom dotychczasowych
osiągnięć zdobytych pomimo tak
skromnych warunków lokalowych oraz
życzył kolejnych sukcesów. Następnie
w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach odbyło się
spotkanie Prezesa PZKAJ z
Burmistrzem Miasta i Gminy
Pobiedziska - Dorotą Nowacką,
Dyrektorem OSiR - Arturem
Krysztofiakiem, sołtysem Jerzykowa Andrzejem Gruszczyńskim oraz
Zarządem i trenerem UKS Zalew.
Omówiono stan infrastruktury

klubowej a także rozpatrywano
możliwość wybudowania nowego
budynku klubu wraz z przystanią
kajakową w kontekście obwieszczenia
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 2 marca 2018 r. Władze gminy
przedstawiły już koncepcję
zagospodarowania terenu pod
budowę nowej bazy dla kajakarzy w
Jerzykowie. Aby inwestycja mogła
dojść do skutku, konieczne jest
uzyskanie dofinansowania oraz
zaplanowanie w kolejnych latach w
budżecie Gminy środków na ten cel.
Władze gminy zadeklarowały również,
że w najbliższej przyszłości zakupiony

zostanie nowy kompozytowy pomost
dla kajakarzy, który po wybudowaniu
nowej siedziby będzie można przenieść
w inne miejsce. Prezes Wróblewski
uczestniczył również w treningu
młodych kajakarzy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Zalew”
Jerzykowo.
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Halowy Puchar
Polski
Dwa złote medale wywalczyły
zawodniczki trenujące w Klubie
Jeździeckim Ranczo Kołata podczas
Halowego Pucharu Polski w Lesznie
w dniach 4-8.04.2018 r. 10-letnia Julia
Ganowska była najlepsza w grupie A1
dla dzieci w wieku 9-11 lat.
Jako jedyna w licznie obsadzonych
zawodach przez trzy dni startów nie
popełniła żadnego błędu i stanęła na
najwyższym stopniu podium. To trzeci
z rzędu medal Julii, w ubiegłym roku
zdobyła brąz na HPP i srebro w letnim
Pucharze Polski. W tej kategorii
zadebiutowała również 11-letnia
zawodniczka z Kołaty - Maria Michalska
zajmując 14 miejsce. Jest to również
duży sukces, biorąc pod uwagę małe

doświadczenie Marysi w zawodach
ogólnopolskich.
Kolejny złoty medal zasłużenie wygrała
Agata Kamińska na ogierze Finisz,
która z kolei startowała w
mistrzowskiej kategorii dla kucy
(grupie D), gdzie przeszkody miały 125

cm wysokości. Para ta prowadziła w
zawodach od samego początku i z dużą
przewagą nad rywalami sięgnęła po
złoty medal. Agata jest również
srebrną medalistką zeszłorocznego
Pucharu Polski i Wicemistrzynią Polski
2015-2017.

Kolejny mistrzowski tytuł i rekord świata
Przemysława Górnickiego
Z wielką przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Pobiedzisk Przemysław Górnicki, zdobył podczas zawodów w
trójboju Siłowym federacji GPC kolejny mistrzowski tytuł oraz ustanowił nowy rekord świata.
W dniach 24-25 marca br. w Zalesiu k.
Białej Podlaskiej odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w
Trójboju Siłowym Federacji GPC.
Po ubiegłorocznych sukcesach w tych
samych zawodach oraz w
Mistrzostwach Europy byłem stawiany
w gronie faworytów.
Startując w konkurencji przysiadów
wywalczyłem tytuł v-ce Mistrza Polski
zdobywając srebrny medal w kategorii
wagowej +140 kg. Ustąpiłem
pierwszego miejsca Szwedowi, który
wygrał ze mną ze względu na
korzystniejszy przelicznik masy ciała w
stosunku do podniesionego ciężaru.

Wyniki jakie udało mi się uzyskać to
kolejno 300 i 320 kg i to właśnie tym
drugim ciężarem pobiłem
dotychczasowy rekord świata federacji
GPC. Walcząc o złoty medal
zdecydowałem się na podejście pod
ciężar 330 kg, które niestety
zakończyło się kontuzją zerwania
mięśnia. W obecnym sezonie dzięki
sukcesom będę miał możliwość
uczestniczyć w Mistrzostwach Świata i
Mistrzostwach Europy.
Tekst i foto:
Archiwum prywatne
Przemysław Górnicki

Sukcesy pobiedziskich
tenisistów
Kacper Górecki wygrał ogólnopolski
turniej juniorów w Sopocie, a
Tymoteusz Funka wygrał w deblu w
parze z Igorem Bromberkiem
ogólnopolski turniej kadetów w
Puszczykowie. Tymek ponadto doszedł
do ćwierćfinału singla w tym turnieju.
Brawo Gratulacje. Dziękujemy także
pozostałym zawodnikom naszego
Klubu, którzy grali i walczyli w tych
turniejach: Oldze Napierale, Martynie
Rękoś, Mariannie Mileckiej, Olivierowi
Okarmusowi i Szymonowi
Politowskiemu.
Tekst i foto PKT
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Uczniowie trzeciej klasy
studentami Kolorowego
Uniwersytetu

LOGICZNE MYŚLENIE

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 3a byli studentami Kolorowego
Uniwersytetu działającego pod szyldem Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
W październiku, na uroczystej
Inauguracji dzieci otrzymały indeksy,
do których zbierają wpisy ze spotkań
/zwanych zjazdami/ oraz kolorowe
koszulki. Raz w miesiącu uczestniczą w
zjazdach, których gospodarzami są
kolejno wszystkie Wydziały UAM.
Pomimo poważnych tematów
przedstawianych przez pracowników
nauki uniwersytetu, dzieci chętnie i
uważnie uczestniczą w wykładach i
aktywnie biorą udział w rozmowach z
prowadzącymi.

W czerwcu br., w czasie uroczystego
Absolutorium młodzi studenci zostaną
wyróżnieni dyplomami. Otrzymają je z
rąk Prorektora ds. studenckich UAM. Z
pewnością, cele Kolorowego
Uniwersytetu jakimi są rozwijanie
zainteresowań nauką, zaspokajanie
dziecięcej ciekawości oraz pomoc
w rozwoju intelektualnym i twórczym
są realizowane i osiągane przez
koordynatorów projektu.
Wychowawca klasy
Teresa Liska

Wronczyn z „Dzielnym”
Tropem Wilczym
4 marca br. w całej Polsce odbyła się szósta edycja największej otwartej
imprezy sportowo-edukacyjnej towarzyszącej obchodom Narodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych.
W Poznaniu gościem
honorowym był major AK
Włodzimierz Bystrzycki ps.
"Dzielny". Panu majorowi
towarzyszyli wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej we
Wronczynie. Gość honorowy
to nie tylko wieczne
uwielbienie, słowa uznania i
wspólne zdjęcia, ale także
zaszczytne obowiązki.
"Dzielny" dał sygnał
biegaczom do startu, a po
zakończonej imprezie
dokonał dekoracji
zwycięzców!
W biegu na dystansie 10,8 km
wziął udział nauczyciel naszej
szkoły - p. Tomasz Kasprzak.

WARTO ROZWIJAĆ
LOGICZNE MYŚLENIE!
Dzieci już od najmłodszych lat
rozwijają myślenie matematyczne licząc kamyki na plaży, budując
wieże z klocków, pomagając
rodzicom w zakupach, czy bawiąc się
w sklep w przedszkolu. Można by
wymieniać jeszcze wiele
przykładów. Mamy świadomość, że
to od nas - dorosłych zależy rozwój
dzieci, również ten matematyczny.
W naszej szkole także rozwijamy się
pod tym kątem: prowadzimy zajęcia
z kreatywności, bierzemy udział w
różnych projektach np.
KoderJunior. Uczniowie uczestniczą
w licznych konkursach, m.in. Bóbr,
Kangur Matematyczny. Raz w
miesiącu zapraszamy nie tylko
dzieci, ale także ich rodziców do
wspólnego grania w gry planszowe,
gdzie oprócz wspaniałej zabawy,
uczymy się matematyki. Nasza
szkoła, już po raz czwarty, jest też
organizatorem konkursów
gminnych: SUPERLOGIK dla klas 1-3
SP i SUPERRACHMISTRZ dla klas 4-6
SP. Promujemy matematykę,
ponieważ wiemy, jak bardzo jest
ważna i przydatna w życiu.
Hanna Silbernagel
Wyniki konkursów:
tytuł SUPERLOGIK otrzymali:
- kl. I - Krzysztof Przybylski Pobiedziska Letnisko, Klaudia
Wojdanowicz i Klaudia Pałasz Węglewo,
- kl. II - Pola Skrzypek - Jerzykowo,
- kl. III - Jarosław Kaufman Pobiedziska Letnisko.
tytuł SUPERRACHMISTRZ
otrzymali:
- kl. IV - Kamil Walkowiak - Wronczyn,
- kl. V - Julia Chlebowska - Biskupice i
Joanna Ziółkowska - Węglewo,
- kl. VI - Jan Matuszewski -Biskupice.

BISKUPICE

Szkoła Podstawowa
im.B. Chrobrego w Biskupicach
62-007 Biskupice, ul.Szkolna 2
tel. 61 815 21 11/ 815 21 12
www.szkola-biskupice.edu.pl
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Zostań mistrzem tabliczki mnożenia!
14 marca br. po raz trzeci uczniowie
klas od trzeciej do siódmej Szkoły
Podstawowej we Wronczynie stanęli
do rywalizacji, walcząc o tytuł Mistrza
Tabliczki Mnożenia. W tym roku
rekordowa liczba 13 uczniów uczestników konkursu rozwiązała
zadania bezbłędnie i szybko. Kryteria
oceny pozwoliły w klasyfikacji
generalnej wyłonić najlepszych i
najszybszych. Tym, który bezbłędnie
rozwiązał zadania został Jakub Osiński
z klasy VII, zdobywając tym samym
tytuł Mistrza. Drugie miejsce zajął
Fabian Klawiter z klasy VI, a trzecie

wywalczył uczeń klasy III Mateusz
Biernat.
Uczniowie uważnie analizowali tabele
wyników. Mamy rok do kolejnego Dnia
Liczby Pi i kolejnego konkursu.
Opr. na pod. relacji Hanny Bujakiewicz
Foto Archiwum Szkoła Podstawowa we
Wronczynie

WRONCZYN

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

Dzień Malucha 2018 w Jerzykowie
W marcu w Szkole Podstawowej w Jerzykowie odbył się Dzień Malucha. Dzieci przedszkolne i przyszli pierwszoklasiści
mogli uczestniczyć w zajęciach warsztatowych. Swoją przygodę rozpoczęły od podróży do krainy bajek.
"Z jakiej bajki jestem?" to pytanie, na
które maluchy bezbłędnie
odpowiadały. Wspólny śpiew ośmielił
wszystkie dzieci, by mogły dalej
wyruszyć w podróż po szkole, a tam
czekało na nich wiele atrakcji: zajęcia z
robotyki, muzyczno-rytmiczne,
sportowe, matematycznoinformatyczne, zabawy w świetlicy
szkolnej oraz mobilne wesołe
miasteczko. Stoiska zostały
przygotowane przez nauczycieli i
starszych uczniów. W ciekawych
zajęciach pomagali swoim dzieciom
rodzice. Dziękujemy wszystkim za
udział i zapraszamy za rok.
Alina Mańka

Sukces uczniów

w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym
Szkoła w Jerzykowie dba szczególnie o rozwój zainteresowań uczniów.
W ramach systemu wspierania uczniów nauczyciele organizują koła
zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ogromnym sukcesem
zakończył się udział naszej młodzieży w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z fizyki.
Laureatami zostali: Kamil Sobierajski i
Maksymilian Łepski z klasy III
gimnazjum oraz Hubert Pyskło z klasy
II. Nauczycielem sprawującym opiekę
nad uczniami jest p. Leszek Bolewski.
Uzyskany tytuł zwalnia ich z egzaminu
gimnazjalnego z części
przyrodniczej.Natomiast finalistką
Wojewódzkiego Konkursu

Przedmiotowego z języka angielskiego
została Zuzanna Pardej, której
opiekunem była pani Dorota Przybyła.
Gratulujemy uczniom, rodzicom i
nauczycielom. Życzymy dalszych
sukcesów oraz rozwijania swoich pasji
naukowych oraz językowych.
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W Jerzykowie rządzi bezpieczeństwo i zdrowie
Fundacja Czasoumilacz zorganizowała przy wsparciu finansowym Fundacji KGHM Polska Miedź warsztaty kulinarne w
formie półkolonii, pod nazwą "W Jerzykowie rządzi bezpieczeństwo i zdrowie". Zajęcia dla 20 dzieci w wieku 7-10 lat
prowadzone były w Szkole Podstawowej w Jerzykowie.
Podczas zajęć dzieci pod okiem
specjalisty przygotowywały zdrowe
posiłki: desery, obiady, lunch boxy i
drugie śniadania oraz przekąski.
Ponadto brały udział w zajęciach
plastycznych i sportowych. Podczas
zajęć z nauki udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej dzieci
wzajemnie opatrywały sobie sztuczne
rany i złamania. Odbyło się również
spotkanie ze strażakiem OSP w

Biskupicach, podczas którego
przypomnieliśmy sobie zasady
zachowania się podczas pożaru.
Mogliśmy także z bliska zobaczyć
sprzęt strażacki i wejść do wozu
strażackiego. Natomiast podczas
spotkania z funkcjonariuszem policji
Komisariatu w Pobiedziskach
przypomnieliśmy sobie zasady
bezpiecznego poruszania się po
drodze i bezpieczeństwa podczas

zabaw.
Warsztaty kulinarne zakończyły się
wręczeniem medali uczestnikom
projektu i podręcznego zestawu
przyborów kuchennych.
Magdalena Klorek
- Prezes Zarządu Fundacji Czasoumilacz
Foto Archiwum Fundacji

Koncert „MAM TALENT”
Wieczorem 13 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej odbył się koncert „MAM TALENT”. Na scenie wystąpili młodzi
artyści w wieku od 6 do 16 lat. Zdolni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne.
Można było podziwiać tancerzy, a w
holu głównym szkoły obejrzeć
wernisaż prac plastycznych . Każdy
występ dostarczył widowni
niezapomnianych wrażeń i został
nagrodzony gromkimi brawami.
Projekt "MAM TALENT" realizowany
corocznie przez szkołę cieszy się
dużym zainteresowaniem.
Koordynatorem działań w ramach
Szkoły Odkrywców Talentów jest pani
Joanna Tanaś. Dziękujemy
nauczycielce za zaangażowanie, a
występującym gratulujemy odwagi i
podejmowania wyzwań, które wiążą
się często ze stresem i wielkimi
przeżyciami. Miło obserwować jak
jedni z roku na rok się rozwijają , a inni
dołączają do ich grona, by pokazać
swoje umiejętności artystyczne przed
szeroką widownią zebraną w auli.
Brawo młodzi artyści.

Alina Mańka
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pod hasłem „Ojczyzna w poezji” już za nami!
W dniu 14.04.2018r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie odbył się finał Gminnego Konkursu
Recytatorskiego "Ojczyzna w poezji". Uczniowie recytowali wiersze w trzech kategoriach: klasy I-III , klasy IV-VI i klas
VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum. Komisja w składzie: Teresa Płonka - poetka, autorka książek dla dzieci o
tematyce przyrodniczej, Agnieszka Polus-Jaworska - prezes Fundacji Amatorzy Pióra oraz Artur Szych - aktor Teatru
Wierzbak Plus jako przewodniczący, wysłuchała wierszy i przyznała nagrody.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał
pamiątkowy dyplom, nagrodę
książkową i symboliczny kwiatek.
Ponadto recytatorzy mieli okazję
uczestniczyć w krótkich warsztatach
teatralnych prowadzonych przez
Artura Szycha.
Wszyscy obecni wysłuchali pięknych
wierszy o Polsce, które dostarczyły
przeżyć nacechowanych miłością do
polskiej ziemi, ale i nieocenionych
wzruszeń związanych z historią Polski.
A oto zwycięzcy i wyróżnieni:
W kategorii klas I-III Szkoły
Podstawowej nagrody otrzymali:
I m : Amelia Mańka, kl. I i II m Barbara
Szymiec, kl.II, uczennice ZS w
Pobiedziskach Letnisku, III m: Piotr
Rurek, kl.Ib, SP w Jerzykowie,
wyróżnienie otrzymali: Stanisław
Lindner, kl.Ia, ZS w Pobiedziskach
Letnisku, Małgorzata Łabęda kl. II SP w
Biskupicach oraz Nina Biegańska kl.Ib i
Ksawery Gołda, kl. IIa SP w Jerzykowie.
W kategorii klas IV-VI Szkoły
Podstawowej nagrody otrzymali:
I m: Alicja Jóźwicka, kl. V b i II m:
Bartłomiej Kanturski, k.VI b, uczniowie
SP w Jerzykowie, III m: Favour Tworek,
kl.IV b, S P w Biskupicach, wyróżnienie
otrzymali: Alicja Dobrucka, kl. V, ZS w
Pobiedziskach Letnisku, Wiktoria
Karalus, kl. V a i Maks Łabęda kl.VI, SP

w Biskupicach, Mateusz Muka, kl. VI b,
SP w Jerzykowie.
W kategorii klas VII Szkoły
Podstawowej oraz II i III Gimnazjum
nagrody otrzymali:
Im:Roksana Kaczmarek, kl. III a i Jakub
Mikołajczak, kl. II c, SP Jerzykowie, II m:
Agnieszka Krasuska, kl. VII, ZS w
Pobiedziskach Letnisku, wyróżnienie:
Maria Jabłońska, kl. VII, SP w
Biskupicach, Piotr Pietrzak, kl. II a SP w

Odkrywamy tajemnice
Wielkopolski

Jerzykowie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Koordynator konkursu
Magdalena Klorek

JERZYKOWO

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

W roku szkolnym 2017/2018 czworo
uczniów z klasy 4a Szkoły
Podstawowej w Pobiedziskach
Letnisku rozpoczęło odkrywanie
naszej małej ojczyzny - Wielkopolski.
Rozpoczęliśmy tę przygodę w
październiku, przystępując do XXII
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
organizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski. Troje uczniów: Helena
Kiereś, Kalina Sempoch i Krystian
Wojdanowicz przystąpili do etapu
powiatowego. Determinacja,
pracowitość i zaangażowanie
zaowocowało zwycięskim
zakwalifikowaniem się do etapu
rejonowego. Kolejny test odbył się 10
kwietnia. Wszyscy uczniowie uzyskali
wysokie wyniki, a Kalina Sempoch
została finalistką Konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce. Ostatni etap rywalizacji
będzie miał miejsce 6 czerwca. Cieszy
nas fakt, że uczniowie chcą poznawać
historię naszego regionu i przy okazji
odnoszą sukcesy.
Hanna Sosińska
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PEDAGOGICZNA

„Weź książkę i czytaj"

Horyzonty matematyki
na UAM
16 marca br. uczniowie klas siódmych Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w
Pobiedziskach Letnisku uczestniczyli w bardzo ciekawym konkursie
matematycznym "Horyzonty matematyki", który odbywał się na Wydziale
Fizyki oraz Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Jego organizatorem
jest Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu, Poznańska Fundacja
Matematyczna oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM.
dotyczące przedstawionego tematu.
Konkurs ma nietypową formę.
W konkursie wzięło udział ok. 200
Startujący w nim uczeń nie korzysta
uczniów szkół podstawowych z
bezpośrednio z wcześniej zdobytej
Poznania i województwa
wiedzy, ważna jest umiejętność
poznańskiego. Najlepszemu z naszych
słuchania i przetwarzania informacji.
uczniów zabraknął przysłowiowy 1
Na początku uczniowie wysłuchują
punkt do zajęcia jednego z trzech
wykładu nauczyciela matematyki - tym
miejsc (uzyskał 22 na 24 punkty
razem dotyczył on średniej potęgowej,
możliwe do uzyskania). Udział w
geometrycznej i harmonicznej. W
konkursie był dla nas ciekawym
trakcie wykładu uczniowie mogli robić
doświadczeniem, z niecierpliwością
notatki, natomiast po zadawać pytania.
będziemy czekać na jego kolejną
Następnie, przez 45 minut
edycję.
rozwiązywali samodzielnie zadania
Barbara Majchrowicz

W tym roku szkolnym wprowadziliśmy
w naszej szkole innowację
pedagogiczną " Weź książkę i czytaj".
Celem akcji jest wdrażanie dzieci do
systematycznego wypożyczania
ciekawych pozycji czytelniczych.
Ważne jest, żeby dziecko biorąc książkę
do ręki, poczuło jej fizyczność.
Obejrzało okładkę, przeczytało stopkę
redakcyjną, informację o autorze, a
nawet to, jakiego papieru użyto i jak
została złożona. W tym momencie
zwróci uwagę na estetykę i piękno
wykonania dzieła, poczuje zapach, a
wreszcie zajrzy do środka i zacznie
czytać. Naszym życzeniem jest, żeby
książka była obecna w życiu uczniów,
ponieważ kształtuje osobowość,
wpływa na zrozumienie świata,
poszerza horyzonty, umacnia więzi
między rodzicami i dziećmi. Na rozwój
czytelnictwa dzieci wywierają wpływ
rodzice, pierwszy nauczyciel i każda
osoba, każdy człowiek, który zachęca
do czytania i podsuwa mądre i
wartościowe pozycje książkowe.
Książka dla dzieci staje się przygodą,
która rozwija wyobraźnię, stanowi
istotę dzieciństwa. Dzieciństwo to
okres, w którym kształtuje się
określone postawy, dlatego tak ważne
jest, aby rodzice czytali dzieciom
wartościową literaturę. Nasza szkoła
pragnie wychować człowieka
twórczego, otwartego, świadomego i
pewnie poruszającego się w świecie
wartości, dokonującego trafnych
wyborów. Czytając bogacimy
słownictwo, stajemy się elokwentni,
wyrażamy precyzyjnie swoje myśli i
poglądy, dysponujemy bogatym
wachlarzem argumentów dotyczących
danego tematu. Poprzez czytanie
wychowamy człowieka samodzielnie
myślącego, posiadającego wiedzę i
umiejętność jej poszerzania,
kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią,
który umie radzić sobie w życiu przy
pomocy rozumu, a nie siły. Uczniowie
są zafascynowani współczesną
technologią. To wspaniałe, że potrafią
poruszać się bez problemów w
wirtualnym świecie, ale trzeba im
ciągle uświadamiać istotną rolę książki
w ich życiu. W naszej szkole
podejmujemy szereg inicjatyw
propagujących czytelnictwo. Dużą
popularnością cieszą się "Literackie
Czwartki". W każdy czwartek do naszej
szkoły zapraszamy gości - rodziców,
pisarzy i radnych, którzy czytają
dzieciom różnorodne lektury. Dzieci są
zachwycone i czekają z niecierpliwością
na " Literackie Czwartki".
Halina Czajka

LETNISKO

Zespół Szkół im.Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
Pobiedziska, ul.Gajowa 22
tel. 61 8153 445
www.letnisko.superszkolna.pl
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Nowe publiczne
przedszkole
w Pobiedziskach
Informujemy o powstaniu nowego
Publicznego Przedszkola i Żłobka w
Pobiedziskach, które będzie
prowadzone przez operatora
prywatnego. Nowa placówka będzie
działała wg takich samych standardów,
jak inne przedszkola publiczne (takie
same zasady naliczania opłat,
realizacja podstawy programowej i
innych zajęć bezpłatnych).
Przyjmowane będą dzieci w wieku 2,5 5 lat.
Osoba prowadząca nową placówkę ma
kilkunastoletnie doświadczenie w
tworzeniu przedszkoli i żłobków, a
najbliższe znajduje się w Paczkowie https://www.facebook.com/przedszko
lepaczkowo/
Przy przedszkolu funkcjonować będzie
także Prywatny Żłobek dla dzieci od 1 go roku życia. Otwarcie placówki
planowane jest w listopadzie 2018 r.

Trwa rekrutacja do nowej placówki.
Wszystkie szczegóły dotyczące zasad
przyjęć do przedszkola i żłobka oraz
więcej informacji na stronie
www.pobiedziska-noweprzedszkole.pl
oraz https://www.facebook.com/
pobiedziska.noweprzedszkoleizlobek/
Informacji telefonicznych udziela osoba
zakładająca przedszkole:

+48 575 505 402
Rekrutacja do przedszkola !
Wszystkie dokumenty można pobrać z
naszej strony internetowej:
www. pobiedziska-noweprzedszkole.pl
i wypełnione przesłać na adres mailowy:
biuro@pobiedziska-noweprzedszkole.pl
Serdecznie zapraszamy.

Wielkanoc w Przedszkolu w Pomarzanowicach
Czas przygotowań do świąt Wielkiej
Nocy to bardzo pracowity czas w
naszym przedszkolu. Już od połowy
marca odczuwało się atmosferę
zbliżających się świąt.
Dzieci poznawały zwyczaje i tradycje
wielkanocne. Malowały pisanki, robiły
zajączki, kurczątka, baranki, koszyczki,
palmy, stroiki na stół wielkanocny i
dekoracje do kącików zainteresowań.
Wzięły tez udział w świątecznych
warsztatach ceramicznych,
wyczarowując z gliny pisanki, świeczniki
itp. Ukoronowaniem wszelkich
przygotowań było uroczyste śniadanie
wielkanocne w poszczególnych grupach,
a tuż po nim poszukiwania prezentów
pozostawionych przez wielkanocnego
zajączka.

PRZEDSZKOLE

Przedszkole w Pomarzanowicach
Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 8153 423
www.przedszkolepomarzanowice.edupage.org

Powitanie
wiosny
Przyjście nowej pory roku - wiosny
jest doskonałą okazją do tego, by
uzmysłowić dzieciom, jak wielkie
bogactwo niesie ze sobą budząca się
do życia przyroda.
Powitanie wiosny to dla każdego
przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie.
Ogromne emocje wśród naszych
milusińskich, wzbudziły już same
przygotowania. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem wykonywały kolorowe
elementy symbolizujące wiosnę, aby w
dniu 21 marca br. wziąć udział w
przedstawieniu przygotowanym przez
gr. IV pt.”Witaj wiosno”. Podczas
uroczystości śpiewając piosenki, dzieci
miały okazję przywoływać wiosnę. Jakież
było ich zdumienie i radość, gdy pojawiła

PRZEDSZKOLE

Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
Pobiedziska, ul.Różana 4
tel. 61 8177 962
www.wesoleskrzaty.superszkolna.pl

się zielona Pani Wiosna i oznajmiła dzieciom, że od dziś zaczyna swoje panowanie
w przyrodzie i w pogodzie. Wiadomość ta niezwykle wszystkich ucieszyła.
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IX Festiwal
„Chichot Pegaza”
17 marca br. w Zespole Szkół im.
Bolesława Chrobrego na Raszynie w
Poznaniu odbyła się IX edycja
Festiwalu Małych Form Teatralnych
"Chichot Pegaza", skierowanego do
uczniów z dawnych gimnazjów
Poznania i województwa
wielkopolskiego.
Jury złożone z przedstawicieli Zespołu
Szkół Budowlano-Drzewnych oraz
profesjonalistów z "Teatru Ósmego
Dnia" obejrzało siedem przedstawień,
które zostały zgłoszone na Festiwal i
dokonało oceny prezentacji pod kątem
doboru repertuaru, interpretacji utworu,
oryginalności i kultury słowa. Były to
fragmenty utworów dramatycznych,
komedia, kabaret, scenka satyryczna,
miniatura teatralna oraz teatralne
adaptacje fragmentów prozy. Pierwsze
miejsce zajęli uczniowie Szkolnego Koła
"Kartoteka" działającego przy Szkole
Podstawowej w Pobiedziskach pod
kierunkiem Natalii Bartlitz - Skibińskiej i

Łucji Kapcińskiej. W spektaklu pt. "Babel"
wykorzystano fragmenty poezji
największych klasyków m.in. A. Hillar,
S.Barańczaka, M.Białoszewskiego,
Z.Herberta, W.Szymborskiej. Zespół
młodych artystów stara się zobrazować
brak porozumienia w miłości, zachwiane
relacje społeczne w sytuacjach
codziennych: na przystanku, w autobusie,
w pracy oraz brak podmiotowości w
konfrontacji człowiek - władza.
W przedstawieniu można dostrzec wiele
podobieństw ze znanym wszystkim
biblijnym motywem wieży Babel miejscem, w którym Bóg ukarał ludzi
plącząc im języki, a w wyniku braku

wzajemnego porozumienia i współpracy
zaprzestano dalszej budowy. Podobnie,
jak w momencie pomieszania języków,
bohaterowie spektaklu nie znajdują nici
porozumienia. Wymowne, otwarte
zakończenie pobudza widza do refleksji,
po co wzajemnie się prześcigać zamiast
walczyć i budować, uwzględniając
jednostkowość i wyjątkowość każdego
człowieka.
Na zakończenie Festiwalu Laureaci
otrzymali nagrody, a wszystkie zespoły pamiątkowe dyplomy. W tym roku jury
nie przyznało 3 miejsca. Festiwal objęty
został patronatem medialnym Radia
Poznań oraz Telewizji Poznań.

mieszkających tysiące kilometrów od nas
oraz konieczność komunikowania się w
językach obcych to bezcenne walory
wymian szkolnych. Przed powrotem do
Polski zwiedziliśmy także przepiękne
Porto i wysmagani atlantycką bryzą tym
razem via Frankfurt nad Menem i
Warszawę dotarliśmy do Pobiedzisk.
Kolegów z innych krajów zaprosiliśmy do
odwiedzenia Polski w maju tego roku, aby
wspólnie świętować 100-lecie
odzyskania niepodległości.
Portugalia kojarzy się zazwyczaj ze
słońcem i skwarem, a my poznaliśmy ten
kraj także od chłodnej strony (ujemne
temperatury w nocy przy braku
ogrzewania), jednak zapamiętamy
przede wszystkim ciepłe przyjęcie przez
gospodarzy i miłe spotkania w gronie
przyjaciół.
Kolejne mobilności programu Erasmus+
to także możliwość prezentacji
dotychczasowego dorobku naszej szkoły
w nowej perspektywie Unii Europejskiej
od roku 2014. Nauczyciele i dyrekcja
szkoły pozyskali kilkaset tysięcy złotych z
przeznaczeniem na realizację projektów,
mobilności i wymianę doświadczeń

uczniów i nauczycieli, ale także na
wzbogacenie wyposażenia naszej szkoły.
Projekty europejskie to znakomity
sposób promowania kreatywności naszej
młodzieży i możliwość prezentowania
własnej tożsamości w międzynarodowym
gronie. Podróże kształcą!!!

Młodzież
z Pobiedzisk
odwiedziła
Portugalię
Marcelina, Kacper i Łukasz pod opieką
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im.
Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach odwiedzili w lutym 2018
roku szkołę w Mogadouro na
pograniczu portugalsko-hiszpańskim,
uczestnicząc w kolejnych
mobilnościach projektu "HBIE"
programu Erasmus+.
Po długiej podróży via Monachium i Porto
spotkaliśmy się z gorącym przywitaniem
gospodarzy oraz kolegami z Włoch,
Czech, Słowenii, Hiszpanii i Portugalii. Po
spotkaniu z dyrekcją szkoły,
odwiedziliśmy burmistrza oraz zamek i
muzeum archeologiczne, poznając
bogatą historię Mogadouro.
Zwieńczeniem pierwszego dnia była
wizyta w muzeum regionalnym, gdzie
poznaliśmy proces produkcji oliwy z
oliwek i sposób pozyskiwania korka,
głównych produktów lokalnych.
Uczniowie z poszczególnych krajów
prezentowali swoje szkoły i regiony oraz
wyselekcjonowane informacje o
Portugalii. Zdobyte doświadczenia
i wiedzę podsumował konkurs
przeprowadzony przez partnerów z
Czech przy pomocy aplikacji Kahoot.
W trakcie pobytu odwiedziliśmy także
graniczne miasto Miranda do Douro,
europejski Wielki Kanion na rzece Douro,
stację hodowli zwierząt oraz inne
atrakcje pogranicza portugalskohiszpańskiego. Wymiana doświadczeń,
możliwość prezentacji własnych
osiągnięć, poznanie sposobu życia ludzi

Leszek Pawlikowski

Zbieramy elektrośmieci!!!
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza
Odnowiciela w Pobiedziskach
przystąpiła do projektu „Dzieci Zbierają
Elektrośmieci”. Akcja trwa do końca
czerwca. Osoby prywatne oraz zakłady
pracy, mogą oddawać niepotrzebny
sprzęt. Za uzbierane kilogramy szkoła
pozyska pieniądze na sprzęt sportowy
lub artykuły biurowe. Zbieramy
wszystkie urządzenia działające na prąd i
baterie, mało i wielkogabarytowe.
Sprzęt będzie przyjmowany w „starym”
Zakładzie Komunalnym, przy ulicy
W.Jagiełły, w pierwszym garażu od ulicy,
w dniach:
wt. od 9.00 – 11.00, śr. od 12.00 – 14.00
pt. od 10.00 – 11.45; sob. od 10.30 – 12.30
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W czwartek 12 kwietnia 2018r. w auli
im. św. Jana Pawła II po raz kolejny
mieliśmy zaszczyt gościć Przyjaciół
naszej Szkoły Podstawowej im.
Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach. Koncertem muzycznym
pt. ,,Co nam w duszy gra …" oraz
upominkami - pracami naszych
uczniów, społeczność szkoły pragnęła
podziękować za dobro, którym
obdarzają nas nasi Przyjaciele.
Firmy, indywidualni przedsiębiorcy,
instytucje, placówki naukowe, ośrodki
kultury i wiele innych osób to nasi
DOBROCZYŃCY, którzy czynią dobro,
wspierając działalność edukacyjną i
wychowawczą naszej szkoły,
umożliwiając wszechstronny rozwój
uczniów. Za serce i chęć dzielenia się
dobrami materialnymi i dobrami ducha

EDUKACJA

Koncert dla
Przyjaciół
Szkoły

jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni i
każdego roku staramy się wyrazić nasz
szacunek dla pracy i dobroci naszych
Przyjaciół. Dyrektor szkoły, Maciej
Krzywdziński podziękował wszystkim w
imieniu uczniów, nauczycieli i rodziców.
Koncert przygotowany przez uczniów
pod kierunkiem Justyny Dutkiewicz
zakończył się patriotycznym akcentem piękną piosenką „Taki kraj”Jana
Pietrzaka, którą zaśpiewała Matylda
Walkowiak, bo rozpoczynamy właśnie
obchody 100-lecia odzyskania

niepodległości i 100 - lecia Powstania
Wielkopolskiego. Był to niezwykle
wzruszający moment. Uczniowie wręczyli
również wszystkim Gościom biało czerwone wstążeczki - symbol tego
niezwykłego roku.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód...
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
Fr. tekstu , autor: Jan Pietrzak

The Virtual Universe We Want
- projekt o bezpieczeństwie w sieci

POBIEDZISKA

Szkoła Podstawowa
im.K. Odnowiciela w Pobiedziskach
Pobiedziska, ul.Kostrzyńska 23
tel. 61 8177 142
www.pobiedziska.szkola.pl

Powoli dobiega końca projekt Erasmus poświęcony problemom cyberprzemocy. W ostatnich miesiącach uczniowie Szkoły
Podstawowej im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach, przeprowadzili wiele działań mających na celu uwrażliwienie młodzieży na
zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Pozwoli to w przyszłości zapobiegać tego typu
problemom, które stają się coraz powszechniejsze we współczesnym świecie.
Świetnym przykładem aktywności
uczniów, jest nakręcony film fabularny.
Ukazuje on problemy wymyślonej
bohaterki, z którą młodzież może się
utożsamiać. Główne role w filmie zagrali
Amelia Bartz oraz Nikodem Waligórski.
Warto tu dodać, że scenariusz i realizacja
została w całości przeprowadzona przez
uczniów. Chętnych do obejrzenia
zachęcamy do odwiedzenia YouTube'a Erasmus Pobiedziska "W sieci Internetu".
Nie sposób nie wspomnieć warsztatów
zorganizowanych przez uczestników
projektu dla dzieci z klas 4-5. Całość
zrealizowana została w konwencji świata
piratów i rejsu - po wyspach wirusów,
hejtu, spamu i bezpieczeństwa.
Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się,
jak unikać zagrożeń i walczyć z agresją w
wirtualnym świecie, a przede wszystkim
tego, że najważniejsze jest wsparcie i
pomoc ze strony rówieśników oraz
dorosłych. Dlatego nie zapominajmy, jak
ważna jest nasza rola - nie możemy
ignorować ani bagatelizować
zaistniałego problemu.
Uczniowie naszej szkoły mieli również
możliwość sprawdzić swoje umiejętności

i wiedzę z języka angielskiego. W sposób
praktyczny korzystali z niego w trakcie
spotkań zagranicznych w Sarno we
Włoszech (w okolicach Neapolu) i w
Rydze, stolicy Łotwy. Była to okazja do
wymiany doświadczeń i nawiązania
znajomości z rówieśnikami z innych

krajów. Przed nami jeszcze między innymi
udział w Pikniku Ekologicznym, w trakcie
którego uczniowie będą chcieli przybliżyć
konieczność dbania o bezpieczeństwo
użytkowników sieci.
Maurycy Kustra -koordynator projektu

Finaliści i Laureaci Wojewódzkich
oraz Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach wspiera wszechstronny rozwój uczennic i uczniów. Klasy
sportowe i językowe, interdyscyplinarne projekty edukacyjne oraz możliwość realizowania zainteresowania muzyką,
plastyką, teatrem, kulturą starożytną, historią czy fotografią pozwalają na pogłębianie zdolności i umiejętności naszych
uczniów.

dok. s. 34
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Jako jedyna szkoła w naszej gminie
prowadzimy międzynarodowe projekty
edukacyjne w ramach europejskiego
programu ERASMUS+, co pozwala na
konfrontację przygotowania naszych
uczniów w międzynarodowym gronie.
Wszystkie te działania oraz
zaangażowanie całej społeczności
szkolnej zachęcają uczniów do udziału w
konkursach przedmiotowych.
Po sukcesach na etapie szkolnym,
gminnym i rejonowym nasi uczniowie
rywalizują także w finałach wojewódzkich
konkursów przedmiotowych z języka
niemieckiego, geografii, historii, wiedzy o
Wielkopolsce czy ogólnopolskim
konkursie wiedzy o antyku.
Ponadto nasza szkoła może poszczycić
się 16 stypendystami burmistrza MiG
Pobiedziska.

uczennica/uczeń
Agnieszka Siwiak-FINALISTKA
Małgorzata Malengowska-LAUREATKA
Agnieszka Siwiak-FINALISTKA
Krystian Obara -II m. w FINALE-LAUREAT
Agnieszka Siwiak - wyróżnienie w FINALE
Konrad Staniszewski- wyróżnienie w FINALE

przedmiot/konkurs

nauczyciel

geografia
historia
język niemiecki
wiedza o antyku
wiedza o Wielkopolsce
wiedza o Wielkopolsce

Magdalena Podgórska
Maurycy Kustra
Leszek Pawlikowski
Marzena Mruk
Magdalena Podgórska
Magdalena Podgórska

Klub Debat Oksfordzkich
,,Kompetencje miękkie, kompetencje
kluczowe, wystąpienia publiczne sformułowania mogą odstraszać,
szczególnie uczniów. A przecież wszystko
to, co się w nich zawiera, powinno być
elementem lekcji, by móc w pełni
przygotować młodego człowieka do życia,
funkcjonowania w społeczeństwie i bycia
świadomym obywatelem. Dlatego warto
przyjrzeć się debacie oksfordzkiej i
wykorzystać tę metodę aktywizującą na
lekcji wychowawczej, przedmiotowej,
podczas szkolnych uroczystości. Pozwala
rozstrzygać wątpliwości, rozwiązywać
problemy, pozwala spojrzeć na każde
zagadnienie z dwóch różnych stanowisk.
Debata oksfordzka to kulturalna,
sformalizowana dyskusja, która pozwala
kształcić umiejętności oraz rozwijać
wiedzę".
Gimnazjum (obecnie Szkoła Podstawowa) w
Pobiedziskach było pierwszym w
Wielkopolsce, w którym powstał Klub Debat

Oksfordzkich, działający do dziś. Uczniowie
poznają podstawy retoryki i erystyki pod
kierunkiem doświadczonych mówców i pod
opieką naszych nauczycieli.
Możemy poszczycić się takimi
absolwentami jak Krzysztof Figlarz i Maciej
Kowalczyk (który teraz - już jako student prowadzi zajęcia dla naszych uczniów).
Obydwaj zdobywali szlify w naszej szkole,
rozwijali swe zdolności i kompetencje w
liceum i znaleźli się w czołówce mówców w
Polsce. Drużyny, w których występują
zdobywają rokrocznie laury w turniejach na
szczeblach ogólnopolskich. W naszej szkole
Klub Debat istnieje już siedem lat, a jego
opiekunowie i prowadzący zajęcia dbają o
wszechstronny rozwój uczniów, organizując
warsztaty (w ubiegłym roku prowadził je
Jan Piosik - współtwórca debat w naszym
kraju), spotkania i debaty z innymi szkołami
(kilka razy zwycięskie dla naszych uczniów),
wyjazdy na Turnieje Debat Oksfordzkich i
Parlamentarnych na UAM. Ostatni taki

szkoleniowy wyjazd miał miejsce w
niedzielę 15 kwietnia br. Mamy nadzieję, że
obecni debatowicze będą osiągali sukcesy,
podobnie, jak ich starsi koledzy.
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JUBILEUSZOWY

X OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY

PIKNIK EKOLOGICZNY
19.05.2018 r. boisko przy Szkole Podstawowej
X OGÓ LNOPOLSKI

godz.10:30-16:00 w Pobiedziskach, ul.Kostrzyńska 23

temat Pikniku: Ochrona

przyrody
Ochrona powietrza

W programie m.in.:

Paweł Królikowski

Małgorzata
Ostrowska-Królikowska

rajdy terenowe dla młodzieży, rodzin i firm
spotkania z aktorami (autografy, wywiady, zdjęcia)
sadzenie drzewa z udziałem zaproszonych gości
akcja Policji bezpłatnego znakowania rowerów
„Bezpieczny rower”
akcja wymiany makulatury na drzewko
w godz. 11:00-13:00 - przyjmowanie makulatury
i wydawanie talonów na drzewka
w godz. 13:00-15:00 - wydawanie drzewek w zamian
za otrzymane talony (ilość drzewek ograniczona,
3 kg makulatury- 1 drzewko)
zabawy dla najmłodszych (pokazy w planetarium,
dmuchany zamek, malowanie twarzy, bańki mydlane,
liczne konkursy i pokazy, żywe maskotki)
konkursy na najlepsze stoisko
ekologiczno-edukacyjne zorganizowane dla
przedszkoli (pod hasłem: „Mali Miłośnicy przyrody”)
i szkół podstawowych (pod hasłem:„Przyroda
- dziedzictwo nasze i przyszłych pokoleń”)
stoiska współorganizatorów
pokazy sprzętu pneumatycznego używanego przez
straż pożarną wraz z możliwością zabawy przy
użyciu sprzętu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
konkurencja pożarnicza dla rodzin przy użyciu
hydronetek
akcja „Bezpieczna Gmina” - szkolenie z pierwszej
pomocy (PA-RA MED)
wręczenie nagród za udział w konkursach:
Eko Podróżnicy, Mój dzień w podróży,
Wybieram eko podróże, Ekooszczędni
- kierowca i pasażer

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PATRONAT NAUKOWY:
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zakład Komunalny
w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

