Tony mazutu rozlane
w pobliżu skansenu
w Swarzędzu

Największe niebezpieczeństwo już zażegnane

Około 70 ton mazutu wyciekło w Swarzędzu z przewróconych cystern
kolejowych. Substancję przewoził pociąg towarowy jadący z Płocka do
Świnoujścia. Cysterny wykoleiły się na bocznym torze w pobliżu
Skansenu Pszczelarskiego. Do wypadku doszło krótko przed północą
w poniedziałek 19 lutego. Ratownicy zapobiegli skażeniu Jeziora
Swarzędzkiego.
Dokończenie na str. 2 i 3

Wielkie zawody
balonowe

„Pierwsze Zawody Balonowe im.
Hieronima Kosmowskiego o Puchar
Starego Browaru” odbędą się w Poznaniu i okolicy w dniach 22-25 marca
2007. Organizatorem są m.in. Aeroklub
Poznański z siedzibą w Kobylnicy oraz
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Władze Miasta i Gminy Swarzędz
serdecznie zapraszają mieszkańców
do udziału w uroczystościach
Święta Patrona
Miasta i Gminy św. Józefa

Niedziela, 18 marca
17.00 - koncert z okazji święta patrona w hali sportowej „Unia” przy ul. Św.
Marcina. Wystąpią: swarzędzka orkiestra dęta, orkiestra flażoletowa oraz
chór męski „Akord”.
Poniedziałek, 19 marca
15.30 - zbiórka przy siedzibie Cechu Stolarzy (narożnik ulicy Wrzesińskiej)
Złożenie kwiatów pod figurą św. Józefa
Przemarsz z orkiestrą do kościoła p.w. św. Marcina
16.00 - uroczysta msza święta w kościele p.w. św. Marcina
Przemarsz z orkiestrą z kościoła do kina „Hollywood”
17.30 - uroczysta sesja Rady Miejskiej w sali kina „Hollywood”
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Prosto z ratusza

Tony mazutu rozlane
w pobliżu skansenu w Swarzędzu

Około 70 ton mazutu wyciekło w Swarzędzu z przewróconych cystern kolejowych. Substancję przewoził pociąg
towarowy jadący z Płocka do Świnoujścia. Cysterny wykoleiły się na bocznym torze w pobliżu Skansenu Pszczelarskiego.
Do wypadku doszło krótko przed północą w poniedziałek 19 lutego. Ratownicy zapobiegli skażeniu Jeziora Swarzędzkiego.

Szanowni Państwo!

W Swarzędzu zdarzyła się poważna katastrofa. Długo jeszcze likwidować będziemy
zanieczyszczenia z terenu Skansenu Pszczelarskiego i okolic. Zdołaliśmy jednak ograniczyć skutki katastrofy i zapobiec skażeniu mazutem naszego jeziora. Udało się to dzięki
ogromnemu zaangażowaniu oraz sprawności wielu służb i instytucji. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy włączyli się do akcji ratowniczej, bądź w jakikolwiek sposób pomogli
w jej przeprowadzeniu. Dziękuję za ofiarność, dobrą wolę, bezinteresowność, za postawę,
która budzi głęboki szacunek.
Serdecznie dziękuję zwłaszcza członkom Sztabu Kryzysowego:
1. POLICJA – nadkom. Leszek Kubiak,
2. INSPEKTOR OC UMiG S-dz – Zdzisław Gruszczewski,
3. SEKRETARZ UMiG S-dz – Marek Baumgart,
4. DYREKTOR Zakładów Linii Kolejowych – Lucjan Rajewski,
5. Z-ca KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP – bryg. Jerzy Ranecki,
6. D-ca Komendy Rejonu SOK P-ń Waldemar Witczak,
7. STRAŻ MIEJSKA – komendant Janusz Mazurkiewicz,
8. WSPÓŁWŁAŚCICIEL „Pałacyku pod lipami” - Jan Bruss,
9. DOWÓDCA JRG-3 P-ń – Wacław Zajączkowski,
10. KOMENDANT OSP S-dz – Sławomir Kaźmierczak,
11. RZECZNIK PKP – Zbigniew Wolny,
12. „PROTE TECHNOLOGIA DLA ŚRODOWISKA” - Artur Baj,
13. PKP PLK S.A. Zakład Linii – Z-ca dyr d/s technicznych Bogdan Nowicki,
14. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych – Inspektor Zakładowy d/s ochrony środowiska
Izabela Michalska – Bzdoł,
15. KM PSP P-ń -Naczelnik Wydziału Operacyjnego - st. kpt. Mirosław Soćko,
16. GMINNA SPÓŁKA WODNO-MELIORACYJNA – Marek Brylski,
17. STAROSTWO POWIATOWE - Paweł Kurosz,
18. „PROTE TECHNOLOGIA DLA ŚRODOWISKA”– Tomasz Kaliszewski,
19. PKP PLK S.A. - Z-ca d/s eksploatacyjnych, Wojciech Grześkowiak,
20. „PROTE TECHNOLOGIA DLA ŚRODOWISKA” – Agnieszka Wolniewicz,
21. „PROTE TECHNOLOGIA DLA ŚRODOWISKA” – Józef Czechowski,
22. CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY - Waldemar Paternoga,
23. JAKOBS POLSKA – insp. nadzoru robót odwodnieniowych na stacji Swarzędz
Michał Buczkowski,
24. WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA –
Hanna Grunt,
25. WIOŚ P-ń – Andrzej Bandyra,
26. WIOŚ P-ń – Barbara Zmysłowska
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Bożena Szydłowska

Wykoleiło się 7 cystern, dwie z nich
przewróciły się, nie tarasując jednak
ruchu pociągów pasażerskich. Mazut
zanieczyścił rowy melioracyjne i kanały
burzowe, którymi przedostał się do pobliskich stawów na terenie skansenu.
W stawach tych zbiera się woda napływająca kanalizacją deszczową z południowych osiedli Swarzędza. Dalej
płynie ona do Jeziora Swarzędzkiego
i przez Stawy Antonińskie do Malty
i dalej do Warty. Katastrofa zagroziła
więc nie tylko Swarzędzowi.

W nocy z poniedziałku na wtorek zebrał się Gminny Zespół Reagowania
Kryzysowego, któremu przewodniczył
sekretarz gminy Marek Baumgart. Podjęta natychmiast akcja ratownicza, którą
kierował zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki, zapobiegła
przedostaniu się mazutu do stawów znajdujących się poniżej skansenu i do
Jeziora Swarzędzkiego.
Ekipy ratownicze zaczęły zbierać substancję z wody do specjalnych zbiorników. W kilkanaście godzin po wypadku ratownicy oceniali, że katastrofa nie
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zagraża bezpieczeństwu swarzędzan ani
mieszkańcom okolicznych domostw.
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Uczestnicy akcji oceniają, że usuwanie
skutków katastrofy potrwa wiele dni,
gdyż mazut trzeba usunąć wraz ze
skażoną glebą. Będzie ona wywieziona
i zutylizowana. Dotej pory wywieziono
ok. 500 ton. Ratownikom dotychczas
sprzyja aura - niska temperatura i brak
opadów. Koszty akcji ratowniczej
i rekultywacji terenu poniosą PKP; po
ustaleniu przyczyn katastrofy wiadomo
będzie, która z kolejowych spółek
zostanie obciążona tymi kosztami.
MW, AA

Fot. 5 x M. Woliński

Ustalono, że sztab kryzysowy będzie
się zbierał dwa razy dziennie, aż do
odwołania.Trzy razy dziennie wykonywany jest monitoring wody przez WIOŚ.
We wtorek 20 lutego podczas spotkania
sztabu kryzysowego oceniono, że
największe zagrożenie zostało już
opanowane. Mazut nie przedostał się
poza skansen i zmalało ryzyko takiego
rozwoju sytuacji. W stawach położonych
pomiędzy skansenem a Jeziorem
Swarzędzkim nie stwierdzono skażenia
mazutem, a tylko w pierwszym z tych
stawów pracownicy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska zaraz
po katastrofie znaleźli śladowe ilości
mazutu, które nie przekroczyły normy.
W drugim stawie substancji tej nie
znaleziono. Cały czas mazut zbierany
jest z powierzchni stawów w skansenie
i z wody w rowach melioracyjnych, zastosowano specjalistyczne filtry zatrzymujące substancje ropopochodne pracuje przy tym około 30 osób.
Równocześnie zanieczyszczenia wypompowywane są do cysterny. W wielu
miejscach na wodzie ustawione zostały
zapory z polipropylenu oraz - najskuteczniejsze w tej sytuacji - ze sprasowanej słomy. Zdaniem specjalistów
z firmy "PROTE Technologia dla
Środowiska", która prowadzi akcję ratowniczą, w ciągu kilku dni zebrana
zostanie większość rozlanego mazutu.
Po wykonaniu szczegółowych analiz
stopnia zanieczyszczenia gruntu ustalony
zostanie zakres dalszych prac.
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Komunikat

Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Swarzędzu informuje swoich klientów,
że z dniem l marca 2007 r przystępuje do
zamykania wody dla gospodarstw domowych, które zalegają z płatnościami za
dwa okresy rozliczeniowe.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie
przeterminowane płatności zostaną oddane do egzekucji komorniczej, a niesolidni płatnicy zostaną umieszczeni w
Krajowym Rejestrze Dłużników.
(Zgodnie z Regulaminem dostarczania
wody i odprowadzania ścieków - rozdział
IX § 2 pkt. l podpunkt a.)
p.o. dyrektora
Izabela Gruszczewska-Gonet

Zapisy do szkół

Fot. M. Woliński

Zapisy do szkół podstawowych dzieci
urodzonych w 2001 r. odbędą się w terminie od 5 do 10 marca 2007 r.
Zapisy do gimnazjów uczniów z rocznika 1994 odbędą się w dniach 9 i 10
marca 2007 r.
Godziny, w których będą odbywać się
zapisy zostaną podane na ogłoszeniach
w poszczególnych szkołach.

Najwyższy czas
wymienić dowód osobisty

Tylko do końca 2007 roku ważne będą „stare” dowody osobiste. Zapraszamy
do UMiG po nowy dowód.

Rok 2007 kończy siedmioletni okres, w którym osoby posługujące się starymi dowodami
osobistymi zobowiązane były wystąpić o ich wymianę. Oznacza to, że z dniem 31 grudnia
2007 r. zielone, książeczkowe dowody osobiste tracą ważność.
Przez ostatnie sześć lat pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wymieniali „stare”
dowody osobiste, wydane przed 2000 rokiem . W tym czasie wydano mie-szkańcom naszej
gminy 24.916 dowodów osobistych nowego wzoru.
Mimo to, znaczna część mieszkańców nie skorzystała z możliwości wcześniejszej wymiany.
Według informacji Referatu Spraw Obywatelskich jeszcze 7847 mieszkańców naszej gminy
powinno do końca bieżącego roku dokonać wymiany swego dowodu osobistego.
Chcąc uniknąć ewentualnych kolejek i nerwowego oczekiwania na koniec roku, władze gminy
zapraszają, już teraz, do Referatu Spraw Obywatelskich (ratusz , II piętro, pok. 309).
Procedura wymiany dowodu osobistego trwa kilka minut, a wniosek o wymianę dowodu
można pobrać w punkcie informacyjnym urzędu, u pracowników referatu lub ze strony internetowej Urzędu.
Warto wypełnić ustawowy obowiązek teraz, gdy wymiana odbywa się na bieżąco i nie tworzą
się kolejki, aby oszczędzić sobie nerwowego czekania w grudniu lub problemów wynikających
z braku ważnego dowodu osobistego w 2008 roku.
D.A., MW

Wybieramy sołtysów

W ciągu kilku najbliższych tygodni we wszystkich sołectwach naszej gminy
odbędą się zebrania wiejskie, w czasie których mieszkańcy będą wybierać sołtysów i Rady Sołeckie na kolejne cztery lata.

Terminy i miejsca zebrań wyborczych w sołectwach gminy Swarzędz:
Łowęcin - 27 lutego godz. 18.00, Klub Rolnika
Garby - 2 marca godz. 19.00, świetlica w Zalasewie
Puszczykowo Zaborze - 7 marca godz. 18.00, mieszkanie sołtysa Krzysztofa Nowaka
Kruszewnia - 9 marca godz. 18.00, świetlica
Karłowice - 16 marca godz. 18.00, salka przy kaplicy
Paczkowo - 20 marca godz. 18.00, Szkoła Podstawowa
Wierzonka - 21 marca godz. 18.00, Klub Rolnika
Rabowice - 22 marca godz. 18.00, świetlica
Jasin - 23 marca godz. 18.00, świetlica Gimnazjum nr 2
Sarbinowo - 28 marca godz. 18.00, świetlica
Uzarzewo - 29 marca godz. 18.00, świetlica
Gortatowo - 30 marca godz. 18.00, świetlica
Zalasewo - 12 kwietnia godz.18.00, świetlica
Terminy zebrań w pozostałych sołectwach nie zostały jeszcze ustalone.

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Wierzenicy odbyły się 7 lutego. Sołtysem ponownie został
wybrany Marek Pawlak. W Janikowie Dolnym 22 lutego mieszkańcy ponownie,
jednogłośnie wybrali Czesławę Knypińską. W Sokolnikach wybory odbyły się 23 lutego –
sołtysem ponownie została Gabriela Iglińska.

Wody opadowe należy
zagospodarować na terenie posesji

W związku z licznymi zgłoszeniami
mieszkańców w sprawie nierówności,
dziur i kałuż itp. powstających na gminnych drogach, a także zalewania posesji
po deszczach i roztopach przypominamy,
że jedną z przyczyn jest nieprawidłowa
gospodarka wodami opadowymi.Chodzi
o sposób ich odprowadzania z posesji.
Często zdarza się, że wody opadowe
odprowadzane są z posesji na gminne
drogi. Powoduje to rozmiękczanie tych
dróg i w efekcie powstawanie uszkodzeń
nawierzchni (bajor, zagłębień, dziur etc.)
Sprawy prawidłowego odprowadzanie
wód opadowych z posesji reguluje

ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca
2001 r. (Dz.U 2001.115.1229).
W myśl artykułu 29. tej ustawy:
„1. właściciel gruntu, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody na gruncie,
a zwłaszcza kierunku odpływu
znajdującej się na jego gruncie
wody opadowej ani kierunku
odpływu ze źródeł - ze szkodą dla
gruntów sąsiednich,
2) odprowadzać wód oraz ścieków
na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w

odpływie wody, powstałych na jego
gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla
gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na
gruncie szkodliwie wpływają na
grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu
przywrócenie stanu poprzedniego lub
wykonanie urządzeń zapobiegających
szkodom.”

Należy przestrzegać tych przepisów,
w przeciwnym wypadku można narazić
się również na konsekwencje prawne.
J.M.
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Ratusz w remoncie
- prosimy o wyrozumiałość
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W ubiegłym roku w ratuszu wymienione zostały okna,
znaczna część instalacji i rozpoczęła się przebudowa najbardziej zaniedbanego, 3 piętra. W pomieszczeniach na
parterze urządzane jest Biuro Obsługi Klienta. Ekipy budowlańców uwijają się na wszystkich piętrach. Z powodu remontu część referatów UMiG przeniesiona została do innych
niż dotychczas pomieszczeń. Remont bardzo utrudnił pracę nie
tylko pracownikom ratusza, wiele niedogodności spotyka
również klientów UMiG: miewają problemy z odszukaniem
właściwego pokoju i bywa, że narażeni są na poruszanie się
w tumanach pyłu. Remont, na szczęście, nabrał przyspieszenia
i jest nadzieja, iż niedogodności nie będą trwały zbyt długo.
3 piętro i parter powinny być gotowe w marcu.

Fot. 2 x M. Woliński

Na skutek błędów urzędników w prowadzeniu inwestycji
remont ratusza trwa już ponad pół roku. Jest nadzieja, iż
niedogodności nie będą trwały już zbyt długo, gdyż władze
obecnej kadencji „uzdrowiły” proces inwestycyjny. Trzecie
piętro i parter powinny być gotowe w ciągu kilku tygodni.

Podczas przebudowy holu ratusza.

Zima nie przeszkodziła wykonawcom budowy tunelu pod
torami w ul. Kirkora. W styczniu i lutym kontynuowane były
prace zarówno drogowe, jak i związane z odwodnieniem drogi
oraz przełożeniem kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej.
Rozpoczęto przebudowę ulicy Miodowej, łącznie z usunięciem
stacji płynnego gazu, która wcześniej działała w tym miejscu.
Prowadzone są również prace w obrębie terenu stacji BP. Dotychczas nie widać zagrożenia dla harmonogramu całej inwestycji. Na przełom czerwca i lipca przewiduje się udostępnienie
dla samochodów przejazdu pod torami, czynne będzie też nowe
połączenie ul. Kirkora z drogą krajową nr 92. Następnie
rozpocznie się budowa dojazdu do ogródków działkowych.
Całości inwestycji zakończona ma być do 30 listopada 2007 r.
JM, MW

Fot. M. Woliński

Biuro Obsługi Klienta (wizualizacja).
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Spotkanie
noworoczne
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W piątek 26 stycznia w EuroHotelu
w Swarzędzu odbyło się spotkanie
noworoczne.
Gośćmi
burmistrz
Bożeny Szydłowskiej byli przedstawiciele świata biznesu, polityki, kultury.

Noworoczne spotkanie połączone było
z wernisażem wystawy fotografii
„Swarzędz z lat 1886-1940” ze zbiorów
Wiesława Szczechury i Piotra Choryńskiego i Henryka Błachnio. Fotografie te
pozostaną w EuroHotelu jako stała
ekspozycja.
Uroczysty wieczór wzbogacony został
występami swarzędzkich oraz poznańskich artystów.
AA, MW

Fot.4 x H. Błachnio

- Chciałabym, aby swarzędzki ratusz stał
się platformą porozumienia i współpracy
pomiędzy wszystkimi środowiskami.
Niech ten wieczór sprzyja rozmowom
i nawiązywaniu nowych kontaktów! powiedziała pani burmistrz witając
przybyłych gości.
Wśród zgromadzonych widzieliśmy
m.in. marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, starostę
powiatu poznańskiego Jana Grabkowskiego, wiceprezydenta Poznania
Mirosława Kruszyńskiego, radnych
powiatu poznańskiego i naszej gminy,
przedstawicieli duchowieństwa, świata
kultury i mediów, lotników z 31 Bazy
Lotniczej w Krzesinach oraz Aeroklubu
Poznańskiego z lotniska w Kobylnicy.
Najliczniej przybyli przedstawiciele
świata biznesu.
- W tym roku są wśród nas właściciele
i szefowie nie tylko tych największych
swarzędzkich firm. Wszak oprócz
renomowanych „gigantów” mamy w
naszej gminie kilka tysięcy małych,
a jakże ważnych, podmiotów gospodarczych. Proszę mi wybaczyć, że nie wszystkich jestem w stanie ugościć…
Zaproszenia na to przyjęcie skierowałam
do sporej grupy losowo wybranych
przedstawicieli tego licznego środowiska. Chciałabym bowiem w ten sposób
podkreślić, że dla mnie jako burmistrza
Swarzędza ważna jest dobra współpraca
ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi,
niezależnie od skali ich działalności
- powiedziała burmistrz Szydłowska.
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Adres www.telewizja-swarzedz.pl
powinien być zapamiętany przez
każdego internautę, który poszukuje
aktualnych informacji ze Swarzędza.

1 lutego Swarzędzka Telewizja Kablowa
rozpoczęła nadawanie swoich programów
również za pośrednictwem internetu. Na
stronie www.telewizja-swarzedz.pl znajdziemy obszerny serwis, w którym znajdują się wszystkie gminne aktualności. Są
też informacje kulturalne, sportowe oraz
rubryka poświęcona Radzie Miejskiej.
Ryszard Tomaszewski - prezes i redaktor
naczelny popularnej kablówki podkreśla,
że internet zwiększy liczbę odbiorców programów przygotowywanych przez STK.
Jakość telewizyjnego obrazu odbieranego
za pośrednictwem internetu celowo została
dobrana tak, aby przekaz sprawnie trafiał
do internautów, którzy nie dysponują zbyt
szybkimi łączami.
Kolegom z STK gratulujemy sprawnego
wprowadzenia nowej platformy i życzymy
wiernej rzeszy internetowych telewidzów.

AA, MW

„Kablówka” w internecie:
www.telewizja-swarzedz.pl

40-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Janikowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Janikowie świętuje 40-lecie pracy. Z tej okazji
w sobotę 3 lutego panie z Janikowa przygotowały sympatyczną uroczytość,
w czasie której z koncertem wystąpiły
niewidome dzieci z Owińsk, a poetka
Magdalena Pacgaj deklamowała swoje
wiersze. W prezencie od gminy Koło
otrzymało komplet zastawy stołowej na
72 osoby.

Życzenia od władz gminy złożyli paniom z Janikowa goście - burmistrz Bożena
Szydłowska, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Choryński oraz sekretarz gminy
Marek Baumgart.
Przewodnicząca Koła i zarazem sołtys
Janikowa Dolnego Czesława Knypińska
przedstawiła sprawozdanie z 40-letniej działalności Koła, a jest co wspominać...
Koło Gospodyń Wiejskich w Janikowie
powstało 16 grudnia 1966 roku. Jego pierwszą przewodniczącą była Helena Bobak góralka z Zakopanego, praprawnuczka
przewodnika tatrzańskiego Sabały. W maju
1991 roku funkcję przewodniczącej objęła
Marta Knypińska, a w 2005 roku zastąpiła
ją Czesława Knypińska.
Dla zdobycia funduszy gospodynie
urządzały zabawy taneczne, z czasem
dzięki pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobylnicy oraz mieszkańców
Janikowa udało się zbudować nową świetlicę, która w późniejszych latach była
wielokrotnie modernizowana i upiększana.
Organizowano w niej rozmaite kursy
(haftu, szycia, gotowania, pieczenia itd.)
oraz pokazy pozwalające zdobyć różne
praktyczne umiejętności. Przez wiele lat
Koło pomagało mieszkańcom Janikowa
zaopatrywać się w rozmaite deficytowe
towary. Wielkim powodzeniem do dziś
cieszą się wycieczki po kraju i zagranicy.
Dziś Koło zrzesza 24 panie, a z jego
działalności pożytek mają wszyscy mieszkańcy Janikowa.
AA, MW
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Wielkie zawody
balonowe

„Pierwsze Zawody Balonowe im.
Hieronima Kosmowskiego o Puchar
Starego Browaru” odbędą się w Poznaniu i okolicy w dniach 22-25 marca 2007.
Organizatorem są m.in. Aeroklub Poznański z siedzibą w Kobylnicy oraz
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Mieszkańcy naszej gminy będą mieli
okazję uczestniczyć w interesującym
widowisku.
Zawody Balonowe tej rangi organizowane w Poznaniu po raz pierwszy, mają
służyć popularyzacji sportów balonowych,
integracji środowisk lotniczych oraz promocji regionu poznańskiego jako prężnego
ośrodka lotnictwa sportowego i turystyki lotniczej. W zawodach weźmie udział 20
załóg z całej Polski, 3 z Poznania w tym
jedna żeńska na balonie Aeroklubu Poznańskiego, swoje uczestnictwo zapowiedziały również załogi z Wielkiej Brytani. Patronat honorowy objął Wiceprezydent
Poznania Maciej Frankiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Bożena
Szydłowska.

• Szereg konkurencji obejmujących m.in.
•start
i wylądowanie balonem w okreSpodziewany scenariusz Zawodów:

ślonym miejscu, nalot nad miejsce zrzutu
i trafienie markerem do celu, pogoń za
„lisem” itp.
• Wszystkie konkurencje rozegrają się nad
Poznaniem i Swarzędzem na oczach
mieszkańców. Większość konkurencji
odbywać się będzie rano i po południu.
• Miejscem startów lub lądowań w zależności od kierunku wiatru będzie Cytadela,
Łęgi Dębińskie, stadion AWF-u, łąki nad
Wartą, Malta, lotnisko w Kobylnicy

•
•

z konkurencji odbędzie się nocą, •
• Nagrody i puchary zostaną wręczone
••co Jedna
z całą pewnością będzie najbardziej zwycięzcom w Starym Browarze.

Na zdjęciu Hieronim Kosmowski w koszu balonowym. Jedno z ostatnich zdjęć.

• Niezależnie od zawodów, także nocą,
•kilka
balonów zostanie postawionych na
efektowne.

uwięzi na dachu nowego skrzydła Starego
Browaru i na boisku Unii w Swarzędzu.

Hieronim Kosmowski

Hieronim Kosmowski urodził się 16 lutego 1930r. w Łopuchowie w
powiecie Oborniki. Z wykształcenia był technikiem radiowym. Służbę
wojskową odbył w jednostce specjalnej, wykonując ponad 100 skoków
spadochronowych.
W 1955r. wstąpił do Aeroklubu Poznańskiego. W 1960r. rozpoczął
szkolenie balonowe pod kierunkiem Zbigniewa Burzyńskiego. W tymże
roku brał udział w załodze balonu "Poznań" (dowódca Stefan Makne)
jako uczeń pilot w krajowych zawodach balonowych (4. m - 120.5 km).
W następnym 1961r. latał w tym charakterze w 6-osobowej załodze,
która była druga w tych zawodach. W roku 1962r. załoga w składzie
Stefan Makne, Rajmund Jakób, Hieronim Kosmowski i Władysław
Rewakowicz zajęła drugie miejsce startując na balonie gazowym
„Poznań” w III Krajowych Zawodach Balonowych o memoriał
Franciszka Hynka rozegranych w Wałbrzychu.
W 1976r. został licencjonowanym pilotem balonowym, w 1980r.
zdobył uprawnienia instruktora I kl. W 1981r. został powołany w skład
balonowej kadry narodowej. Był także sędzią balonowym, członkiem
komisji balonowej Aeroklubu Polskiego. W sierpniu 1986 wstąpił do
Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Był czynny zawodniczo. Startował w wielu zawodach w kraju i za
granicą, w tym w mistrzostwach Polski i świata. W 1983r. zwyciężył w
pierwszych międzynarodowych zawodach balonów na ogrzane powietrze w Lesznie. W tymże roku, w podobnych zawodach w Niemczech był drugi. Brał też udział w zawodach w Austrii, Czechosłowacji i na
Węgrzech. W latach 1985-1989 startował w rozgrywanych w Lesznie
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Balonów na Ogrzane
Powietrze plasując się na miejscach 9, 3, 5, 7, 13. Startował także na
8. Mistrzostwach Świata Balonów na ogrzane powietrze w 1987r.

Organizatorzy:
Aeroklub Poznański
Stary Browar
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

W roku 2001 brał udział w Mistrzostwach Polski rozgrywanych w
Krośnie. Wygrał Zawody Balonowe o Puchar Wójta Gminy Rzgów w 2001r.
Był również inicjatorem i współorganizatorem pokazów, które
przyniosły aeroklubowi wymierne korzyści, wspierając jego działalność statutową. Współorganizował także zawody o Puchar "Głosu
Robotniczego" w Łodzi.
Z Aeroklubem Poznańskim związany był od początku swej lotniczej
działalności. W 1980r. został wybrany przewodniczącym sekcji
balonowej, którą to funkcję pełnił przez szereg lat. Był pracownikiem
Aeroklubu, skarbnikiem w Zarządzie Aeroklubu Poznańskiego. Dzięki
jego staraniom sekcja balonowa AP otrzymała dwa balony cieplne
ufundowane przez Mostostal i Browary Wielkopolski. Wiele czasu w
aeroklubie poświęcał naprawom sprzętu balonowego. Był inicjatorem
i doprowadził do wybudowania na lotnisku w Kobylnicy budynku dla
sekcji balonowej, w którym zorganizował warsztat naprawczy i lokal
klubowy.
W czasie swej wieloletniej działalności instruktorskiej wyszkolił
wielu pilotów balonowych. Ostatnich uczniów wyszkolił tuż przed
śmiercią, w roku 2003. Hieronim Kosmowski był bardzo lubianym
instruktorem, co sprawiło, że w 2001 roku został uznany przez
redakcję "Skrzydlatej Polski" jednym z najsympatyczniejszych instruktorów lotnictwa sportowego w kraju. Przez władze Aeroklubu
Polskiego został uhonorowany tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza lotnictwa Sportowego.
Zmarł 5 lutego 2003r. w Poznaniu, został pochowany 12 lutego na
cmentarzu Miłostowo. Ceremonii pogrzebowej towarzyszyły liczne
delegacje sztandarowe aeroklubów, przy mogile nad którą przeleciał
samolot Aeroklubu Poznańskiego stał balon "Poznań".
wg: „Aerokluby 2003” Jerzy R.Konieczny, Bernard Koszewski,
Janusz Łukaszewicz
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Koncert
karnawałowy

W niedzielne popołudnie 4 lutego
hala sportowa SKS „Unia” wypełniła
się miłośnikami dobrej muzyki
w karnawałowych rytmach.

Jak co roku o tej porze zagrała tam dla
swarzędzan orkiestra dęta pod kierunkiem dyrygenta Łukasza Gowarzewskiego. Artyści byli w znakomitej
formie, dopisała też publiczność (która
wypełniła całą widownię) rozgrzana
instrumentalnymi i choreograficznymi
popisami. W repertuarze orkiestry pojawiły się nowe utwory, a niektórzy z
muzyków dawali też popisy wokalne.
Publiczność oklaskiwała również występ
pary tanecznej Tomasza i Katarzyny
Staniszewskich ze Studia Tańca „Juan”.
Wielkimi brawami nagrodzono też grupę
choreograficzną z Przedszkola nr 1
prowadzoną przez Paulinę Petz.

Fot. 5 x H. Błachnio

R.
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Przemoc, agresja, brak tolerancji
dla rówieśników to negatywne zjawiska coraz częściej obecne w polskich
szkołach. Skłania to pedagogów do
podejmowania aktywnych działań,
które mają zapobiec przyszłym tragediom. Placówki oświatowe tworzą
własne programy profilaktycznonaprawcze. Chętnie korzystają też z
propozycji edukacyjnych różnych
instytucji.

W roku szkolnym 2006/2007 Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. W
listopadzie organizatorzy kampanii ogłosili konkurs na najciekawsze projekty
działań szkół zapobiegające i przeciwdziałające przemocy oraz promujące
dobre praktyki. Na konkurs wpłynęło
916 prac z całej Polski. Swój udział
zgłosiła też swarzędzka Trójka.
Głównymi autorkami projektu i koordynatorkami działań realizowanych przez
społeczność szkolną były panie pedagog:
Katarzyna Piechota i Elżbieta Małko-

Prosto z ratusza

„Trójka” bez przemocy

wska. Jury konkursu tworzyli eksperci
Rady Programowej kampanii: przedstawiciele grupy mediów, prezesi fundacji i stowarzyszeń, znani socjolodzy
i psycholodzy, twórcy programów i terapeuci profilaktyki szkolnej na czele z
profesorem J. Czapińskim. Każdy
nadesłany projekt oceniano według
czterech kryteriów: adekwatność działań
do zakładanych celów, zaangażowanie
i uczestnictwo społeczności szkolnej,
długofalowość projektu, nowatorstwo
i oryginalność projektu. Działalnie zgłoszonych szkół monitorowane było przez
regionalne dzienniki prasowe („Głos
Wielkopolski”).
Komisja konkursowa nagrodziła 64 najlepsze projekty z całej Polski, w tym 5 z
Wielkopolski. Wśród tych laureatów
znalazła się też gimnazjalna Trójka ze
Swarzędza. Szkoła otrzymała nagrodę w
postaci bonu wartości 5 tys. zł przeznaczonego na sfinansowanie usług edukacyjnych. Bony zostaną wręczone zwy-

„Nobliści” dla Ziemi

Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu bierze udział w Programie
Orange dla Ziemi. W pierwszym etapie musieliśmy się zmierzyć z debatą on-line na
temat środowiska naturalnego i otaczającego nas świata. 100 najbardziej aktywnych
szkół, w tym także „Trójka”, zakwalifikowało się do kolejnego etapu.

Teraz musimy stanąć na wysokości
zadania wykonując cztery projekty. Pierwszy z nich już za nami. W Gimnazjum
nr 3 odbyła się prezentacja pt. „Promujemy zdrowy styl życia”, natomiast hasło
przewodnie brzmiało: NIC NAD
ZDROWIE! Wcielając się w rolę dziennikarzy wykonaliśmy m.in. plakaty,
ankiety, ulotki informacyjne oraz pokazy
multimedialne, dotyczące powyższego
tematu. Nabyliśmy umiejętność dyskusji,
pracy w grupach i szanowania każdego
zdania. Jeśli uda nam się przebrnąć przez
wszystkie 4 projekty, mamy szansę na
wzięcie udziału w ekspedycji badawczej
w wybranym regionie Polski.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.orangedlaziemi.pl oraz
http://republika.pl/gim3_orangedlaziemi/.

„Odpady- problem
człowieka XXI wieku”

Uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu zakończyli swe
działania nad drugim projektem Programu Orange dla Ziemi. Jego temat
brzmiał: „Odpady- problem człowieka

XXI wieku”. Dokonując analizy i selekcji informacji, jako kryterium
przyjęliśmy głównie przydatność, oryginalność i pomysłowość. Projekt
nakierowany był szczególnie na podjęcie
konkretnych działań w rejonie. W
drugim projekcie uczniowie wcielili się
w rolę nauczycieli, realizując projekt
edukacyjny. Podczas pracy nad projektem panowała miła, życzliwa atmosfera.
Uczniowie szanowali swe zdania,
wykazywali się wielką kreatywnością i
zaangażowaniem. W ramach wybranego
przez nas hasła podjęliśmy różne działania m.in.: zorganizowaliśmy szkolny
konkurs ekologiczny „Życie odpadów”,
odwiedziliśmy swarzędzki zakład Stena
Złomet, przeprowadziliśmy warsztaty i
lekcje na temat odpadów i ich segregacji
w przedszkolach, przedstawiliśmy podejmowane przez nas działania Pani Burmistrz Bożenie Szydłowskiej, a przede
wszystkim stworzyliśmy Kronikę Dziennikarską pt. „10 lat- czy coś się
zmieniło?”, w której przedstawiliśmy
działania władz Gminy Swarzędz na
rzecz ochrony środowiska w naszym regionie. Na podstawie tej Kroniki wykonaliśmy broszurę informacyjną dotyczącą
problemu odpadów w Swarzędzu.

cięzcom podczas uroczystej Gali w
Warszawie.
Ale to nie jedyne działanie, jakie podejmuje szkoła na rzecz walki z agresją
i poprawą bezpieczeństwa w gimnazjum.
Podczas ostatnich ferii zimowych w
Trójce zamontowano monitoring wewnątrz szkoły (do tej pory monitorowano
teren wokół budynku szkolnego).
Kamery umieszczono w holu oraz na korytarzach w części dydaktycznej. Warto
dodać, że środki na sfinansowanie przedsięwzięcia nie pochodzą z budżetu
gminy, ale zostały wypracowane przez
szkołę lub pozyskane od sponsorów
(ponad 8 tys. zł gimnazjum uzyskało
organizując coroczne festyny „Świat się
kręci wokół Trójki”, natomiast 3 tys. zł
pochodzi od sponsora).
Mamy nadzieję, iż przedstawione działania podejmowane przez społeczność
szkolną sprawią, że gimnazjaliści w
Trójce będą czuli się bardziej bezpiecznie.
Elżbieta Dziedzic, Izabela Kurowska

Ekologiczny
Swarzędz

W ramach Programu Orange dla Ziemi
uczniowie Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
stworzyli Kronikę Dziennikarską, zawierającą informacje, jak Gmina Swarzędz
przyczyniła się do ochrony środowiska
naturalnego miasta i okolic w ciągu ostatnich 10 lat. Przeprowadziliśmy
przegląd prasy lokalnej,
gdzie
znaleźliśmy potrzebne materiały i
ciekawe artykuły. Władze podejmują
wielu starań, by uczynić naszą gminę
jeszcze bardziej ekologiczną, pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń. Jednakże nie zawsze działania te osiągają
oczekiwane rezultaty. Czasem kończy
się jedynie na słowach, a zapomina się o
najważniejszym- o działaniu. Bardzo
często spotykaliśmy się też z artykułami
dotyczącymi podpalania koszy na
śmieci, lasów, opon, o tworzeniu w
lasach dzikich wysypisk śmieci itp. O
czym to świadczy? O nas samych- o
mieszkańcach, którzy nie umieją
uszanować dóbr, jakie otrzymują od
gminy, ale przede wszystkim nie potrafią
zadbać o nasze wspólne dobro- o
Ziemię… Dlatego też chrońmy naszą
Planetę! Dbajmy o środowisko i szanujmy działania podejmowane przez
władze Gminy Swarzędz.
Nina Gruszczyńska, klasa II
Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu
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Aerobik 2007

1 lutego 2007 w hali sportowej „Unia”
odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy
Swarzędz Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w ćwiczeniach z elementami
tańca „Aerobik 2007”. Organizatorami
mistrzostw w aerobiku było Gimnazjum
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Po raz kolejny patronat nad przedsięwzięciem objęła Radna Powiatu Poznańskiego p. Barbara Antoniewicz, która
ufundowała puchary i słodycze. W imprezie wzięły udział dziewczęta z czterech
szkół podstawowych: nr 4, nr 5, Kobylnicy
i Wierzonki oraz z gimnazjów: nr 2, nr 3
i z Zalasewa. Ogółem w zmaganiach o
tytuł najlepszych w gminie wzięło udział
150 zawodniczek. Poziom umiejętności zawodniczek okazał się bardzo wysoki. Z
wielką gracją i wdziękiem zaprezentowały
swoje umiejętności sportowe i skomplikowane układy choreograficzne przed
licznie zgromadzoną publicznością.
Komisja sędziowska stanęła przed trudnym
zadaniem.
W końcu jury ustaliło następującą kolejność:
szkoły podstawowe:
I m-ce Szkoła nr 4
II m-ce Szkoła z Kobylnicy
III m-ce Szkoła z Wierzonki
IV m-ce Szkoła nr 5
szkoły gimnazjalne:
I m-ce Gimnazjum nr 2 kl. III g
II m-ce Gimnazjum z Zalasewa
III m-ce Gimnazjum nr 2 kl. II a
IV m-ce Gimnazjum nr 2 kl. II b
V m-ce Gimnazjum nr 3

„Aerobikowe szaleństwo” zakończyło się
wręczeniem przez p.Barbarę Antoniewicz
i dyrektora szkoły p. Agatę Kubacką

Prymusi z
„Dwójki”

Tradycją Gimnazjum nr 2 są coroczne
Spotkania Prymusów, w czasie których
uhonorowani zostają uczniowie uzyskujący w wyniku śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji średnią ocen co
najmniej 5,0 ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania oraz
bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

13 lutego 2007 roku w podniosłej atmosferze nagrodzono za bardzo dobre wyniki
w nauce 20 prymusów oraz 13 najlepszych
sportowców naszego gimnazjum. Na
spotkanie zaproszeni zostali nie tylko sami
wyróżnieni, ale ich rodzice i wychowawcy.
Wśród gości znaleźli się Burmistrz Miasta
i Gminy Bożena Szydłowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Choryński,
radna Powiatu Poznańskiego Barbara
Antoniewicz oraz Kierownik Referatu

pucharów i dyplomów zwycięskim zespołom, a każda uczestniczka mistrzostw
otrzymała słodką niespodziankę. Mistrzostwa zakończono wspólną fotografią.

Najlepszy zespół Mistrzostw Miasta
i Gminy Swarzędz „Aerobik 2007” czyli
klasa IIIa z Gimnazjum nr 2 zakwalifikował się do udziału w Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego, które odbyły się
9 lutego 2007 również w hali sportowej
„Unia”. Organizację zawodów powierzono Gimnazjum nr 2. Tutaj do rywalizacji stanęło 12 szkół gimnazjalnych (z
Murowanej Gośliny, Kórnika, Mosiny,
Kleszczewa, Swarzędza, Robakowa,
Tarnowa Podgórnego, Zalasewa, Stęszewa)
i dwie szkoły ponadgimnazjalne (LO z
Murowanej Gośliny i Zespół Szkół z Rokietnicy).
Na zawody zaproszeni zostali: radna Barbara Antoniewicz, sekretarz gminy Marek
Baumgart oraz Prezes Szkolnego
Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego Tadeusz Rauk.
Poziom imprezy okazał się bardzo wysoki
i wyrównany. Po długich obradach jury w
składzie: Beata Czerska, Iwona Rauk,
Paweł Stępka ustaliło następującą
klasyfikację:
Edukacji i Kultury Ewa Jaworska. Podczas
uroczystości prowadzonej przez panie
dyrektor: Agatę Kubacką i Marlenę Adolp
wręczono uczniom dyplomy oraz drobne
upominki, rodzice natomiast otrzymali
listy gratulacyjne. Wszyscy najlepsi
sportowcy i siedmioro prymusów z najwyższą średnią ocen otrzymali również
stypendia ufundowane przez gminę. Część
oficjalną Spotkania Prymusów zakończył
pokaz aerobiku dziewcząt z klasy IIIg,
które zajęły II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego w Aerobiku i będą
reprezentować naszą gminę w rejonowych
rozgrywkach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów klas II i III i zespół
wokalno-muzyczny „Niebo” rozśmieszyła
do łez wszystkich zebranych.
Po uroczystości czas upłynął w sympatycznej atmosferze na rozmowach z
wychowawcami, nauczycielami, rodzicami
i zaproszonymi gośćmi.
Prymusi:
Łużyńska Celestyna (IIIe), Mielcarek

I m-ce Gimnazjum z Murowanej Gośliny
II m-ce Gimnazjum nr 2 kl. III g
III m-ce Gimnazjum nr 1 z Mosiny
IV m-ce Gimnazjum z Kórnika
V m-ce Gimnazjum nr 2 z Mosiny
VI m-ce Gimnazjum z Robakowa
oraz w szkołach ponadgimnazjalnych:
I m-ce Zespół Szkół z Rokietnicy
II m-ce Liceum Ogólnokształcące
z Murowanej Gośliny

Zespoły, które zajęły miejsca od I do III
otrzymały puchar i medale, natomiast 6 zespołów zakwalifikowało się do Mistrzostw
Rejonowych.
Mistrzostwa Powiatowe były dla zawodniczek prawdziwym wyzwaniem. Dziewczęta z Gimnazjum nr 2 „dały z siebie
wszystko” i ostatecznie uplasowały się na
II miejscu.
Gratulacje należą się jednak wszystkim
występującym zawodniczkom, które przygotowały aerobikowe układy prezentując
swoje umiejętności, zdolności oraz
młodzieńczy zapał i radość.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Piechowiak

Angelika (IIb), Czerniak Agnieszka (Id),
Ciesielski Piotr (Id), Kmieciak Przemysław
(Id), Kmieciak Wojciech (IIIg), Neumann
Monika (IIIg), Kapciak Daniel (IIe),
Kowalczyk Borys (IIc), Małyszka Klaudia
(Ic), Wasilewski Mariusz (Ic), Rosińska
Karolina (IIf), Małyszka Magdalena (IIIf),
Musielak Joanna (IIIh), Antysiak
Agnieszka (IIb), Lewandowska Katarzyna
(Ia),
Majchrzak
Dominika
(IIb),
Wiśniewska Paulina (If), Sobiak Maciej
(IIc), Zawadzki Piotr (IIId).

Najlepsi sportowcy:
Drynkowska Marzena (IIIg), Koralewska
Beata (IIIg), Lakowska Anna (IIIg),
Łowczak Karolina (IIIg), Neumann
Monika (IIIg), Rożek Manuela (IIIg),
Sobaszkiewicz Marta (IIIg), Staszak
Natalia (IIIg), Wittke Justyna (IIIh),
Wolniewicz Patrycja (IIIg), Czajka Marcin
(IIIe), Jokiel Saymon (IIb), Kubacki
Tadeusz (IIIe).
Agnieszka Kranz
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50 wspólnych lat!

Stefania i Augustyn Cieślakowie

9 i 16 lutego w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyły się
miłe uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Z rąk burmistrz Bożeny Szydłowskiej medale, serdeczne
gratulacje i podziękowania otrzymali Państwo: Stefania
i Augustyn Cieślakowie, Irena i Zygfryd Gorzelańczykowie,
Teresa i Franciszek Grabowscy oraz Władysława i Władysław
Płachtowie, Jadwiga i Jan Horwathowie, Teresa i Zdzisław
Kubiakowie, Irena i Jerzy Nadolowie, Barbara i Marian
Oltmannowie, Halina i Stanisław Przybylscy, Zbigniewa
i Bronisław Roszkowiakowie oraz Kazimiera i Jan Wiśniewscy.
Redakcja „Prosto z ratusza” również składa Jubilatom
serdeczne życzenia.

Irena i Zygfryd Gorzelańczykowie

Jadwiga i Jan Horwathowie

Teresa i Franciszek Grabowscy

Teresa i Zdzisław Kubiakowie

Władysława i Władysław Płachtowie

Irena i Jerzy Nadolowie
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Beata Rosiak
…WŚRÓD MISTRZÓW…

Gobeliny arrasowe Beaty Rosiak
prezentowane były w lutym w Galerii Ośrodka Kultury w Swarzędzu
podczas wystawy z cyklu „Ludzie
i ich pasje”.

Fot. H. Błachnio, M. Woliński

Barbara i Marian Oltmannowie

Halina i Stanisław Przybylscy

Kursy Tańca Towarzyskiego
i nie tylko...

Ośrodek Kultury w Swarzędzu oraz Studio Tańca „Juan”
w marcu rozpoczną serię kursów tańca dla mieszkańców
naszej gminy. Z bogatej oferty zajęć każdy może wybrać
coś dla siebie.

Kazimiera i Jan Wiśniewscy

Fot. Ł .Anioła, M. Woliński

Zbigniewa i Bronisław Roszkowiakowie

Organizatorzy proponują naukę tańca towarzyskiego (popularnego ostatnio dzięki programowi „Taniec z gwiazdami”)
oraz salsy która, jest hitem ostatnich dwóch lat na całym
świecie. Coś dla siebie znajdą też panie, którym znudził się
aerobik, a pragną nadal pracować nad kondycją swojego ciała,
dla nich idealne będą zajęcia z salsy solo. Specjalną propozycję
przygotowano dla naszych najmłodszych mieszkańców. Dzieci
w wieku od 5 do 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach, które
nauczą je rytmiki, podstawowych kroków tańca, a ponadto
zabaw kształtujących koordynację ruchową i słuch.
Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych tancerzy i trenerów
tańca: Tomasza Staniszewskiego, Katarzyny Staniszewskiej
oraz Igi Kośmickiej ze Studia Tańca „Juan”.
Zajęcia rozpoczną się w sobotę 3 marca w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu. Salsa solo - godz. 10.00-11.00, taniec dla dzieci
11.30-12.15, salsa w parach 12.30-13.30, taniec towarzyski
14.00-15.00.
Zajęcia prowadzone będą także w Centrum Sport & Fitness
„Atrium”. Kurs rozpocznie się w piątek 9 marca - o godz. 17.00
salsa solo, a o godz. 18.00 taniec towarzyski. Kurs obejmuje
3 stopnie, każdy z nich trwa 4 tygodnie.
Wszelkie informacje: tel. 0500 220 802, www.taniec-juan.pl,
taniec@taniec-juan.pl oraz w Ośrodku Kultury w Swarzedzu.
Zapisy po pierwszych zajęciach.
T. Staniszewski
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Przemoc domowa
to przestępstwo

Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane
przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa
i dobra osobiste powodując psychiczne lub fizyczne cierpienia. Przemoc nie musi mieć formy
działania.
Przemocą jest także zaniedbanie i niezaspokajenie
podstawowych potrzeb członka rodziny, która
prowadzi do jego cierpienia. Ofiarami przemocy
domowej najczęściej padają kobiety, dzieci, osoby
starsze lub niepełnosprawne, ale bywają też nimi
mężczyźni.
Co powinniśmy wiedzieć o przemocy domowej:
• na skutek przemocy cierpi cała rodzina – to
nieprawda, że zły mąż może być dobrym ojcem,
• przemoc domowa to działanie zamierzone
i świadome: nic go nie usprawiedliwia,
• przemoc domowa to zachowanie wyuczone, kto
stosuje przemoc, może się tego „oduczyć”
• przemoc domowa na pewno nie skończy się
sama, to od Ciebie zależy czy zostanie przerwana.
Co możemy zrobić?
Przede wszystkim – powiedzmy NIE. NIE
jesteśmy bezradni. Przemoc w domu NIE jest
czymś normalnym, NIE bądźmy bierni – bierność
prowadzi do nasilenia przemocy. Pamiętajmy, że
prawo jest po Naszej stronie. Sąd, Sąd Rodzinny,
Prokuratura, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej
mają obowiązek Nam pomóc. Nie ukrywajmy
przemocy przed rodziną, sąsiadami i znajomymi,
zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Prosto z ratusza

Czarownica, Czerwony Kapturek, Słoneczko…

Te i wiele innych postaci z bajki i nie tylko
bawiło się 15 lutego w Hotelu Ossowski
w Kobylnicy na Balu Karnawałowym
zorganizowanym przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia. Choć pogoda nie
dopisała, cały dzień lał deszcz, to zabawa
była wspaniała.

Oprócz uczestników Ośrodka na bal przybyli goście z Klubu Seniora z Os.
Czwartaków, Klubu Młodych Duchem z
Kobylnicy, podopieczni Sekcji Usług
Opiekuńczych OPS oraz grupa osób z Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Bal otworzyły Burmistrz Bożena Szydłowska oraz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Renda. Po smacznym posiłku większość gości ruszyła na parkiet i tak już pozostało do końca zabawy. Oprócz tańców

odbyły się różne konkursy i zabawy, a przede
wszystkim konkurs na najciekawsze przebranie Balu. Swoje typy ogłosiło specjalnie
wybrane jury, a także wszyscy goście podczas
głosowania. Najciekawsze stroje zostały nagrodzone, ale podkreślić należy, że wszyscy,
którzy przygotowali stroje (czy to w Ośrodku
podczas terapii zajęciowej, czy w domu) zasłużyli na wyróżnienie. To właśnie dzięki nim
zabawie towarzyszyły salwy śmiechu
i okrzyki niedowierzania, kiedy to ktoś orientował się, że stojąca obok osoba to jego dobry
znajomy. Bal, co już powoli staje się tradycją,
skończył się o 18.30 a nie o osiemnastej jak
planowano. I nikogo to nie zdziwiło, bo czas
dobrej zabawy zawsze wydaje się zbyt krótki.
Jarosław Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Jeżeli jesteśmy świadkami przemocy domowej:
- powinniśmy zareagować – to nasz moralny
i prawny obowiązek
- nie zastanawiajmy się, czy powinniśmy się
„mieszać w cudze sprawy” - przemoc domowa to
problem całego społeczeństwa, a w każdym
poszczególnym przypadku od NASZEJ reakcji
może zależeć czyjeś zdrowie lub życie.
Pomocy udziela:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25
codziennie od godz 8.00-18.00
Punkt konsultacyjny ds. Przemocy
w Ośrodku Pomocy Społecznej każdy
poniedziałek w godz 16.00-18.30

Anna Renda
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne

Przypominamy:
W okresie zasiłkowym, który trwa do
31.08.2007 r. obowiązuje kryterium dochodowe 504,00 zł netto na osobę w rodzinie,
a w rodzinie z osobą niepełnosprawną 583,00 zł
netto i brane są pod uwagę dochody za 2005 r.
potwierdzone stosownym zaświadczeniem z
Urzędu Skarbowego.
Ponadto przypominamy również rodzicom,
iż nadal mogą ubiegać się o dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego dla dzieci, które od 1 września
2006 r. uczęszczają do „zerówki”.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
ul. Poznańska 25 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Koordynator: Beata Pacholczyk, poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30 - 15.30

Prosto z Gminnego
Centrum Informacji
w Swarzędzu

W ostatnich tygodniach szczególną uwagę
zwróciliśmy na osoby skierowane do Gminnego Centrum Informacji z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu, które są z różnych
przyczyn długotrwale bezrobotne.
W większości są to osoby z wykształceniem
podstawowym lub zawodowym, które mają
trudności w zdobyciu pracy ze względu na
brak doświadczenia
Do GCI zgłosili się pracodawcy, którzy aktualnie poszukują ok. 70 pracowników do pracy
w szpitalach i innych obiektach na terenie
Poznania w charakterze sprzątaczki. W
związku z czym razem z pracodawcami
przeanalizowaliśmy bazę ofert klientów GCI,
następnie odbędzie się u nas spotkanie z pracodawcami i osobami chętnymi do pracy.
dokończenie na str. 15
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„Liczy się każdy dzień,
aby wychodzić ludziom naprzeciw z tym,
co pomaga im iść dalej przez życie”

Szanowni Państwo!

● We wtorek 23 stycznia 2007 roku, odbyła
się dla naszego Warsztatu zabawa karnawałowa w "Euro Hotelu". Przed zabawą,
zasiedliśmy do stołu, zastawionego ciastkami
i napojami. Na początku imprezy, wznieśliśmy toast wodą mineralną z cytryną i sokiem pomarańczowym wszystkim Agnieszkom należącym do Stowarzyszenia i obchodzącym w niedzielę 21 stycznia imieniny.
Bawiliśmy się w dużej sali, wśród rozłożystych palm. Atmosfera na sali panowała
karnawałowa, naszą zabawę uświetniły
taneczne melodie wpadające w ucho. W dalszej części naszej zabawy, zostaliśmy poczęstowani spaghetti. Kiedy skończyliśmy
spożywać posiłek, bawiliśmy się przy
dźwiękach muzyki do godziny 15.

nam historię narodzenia Jezusa i wprowadziły
nas w świąteczny nastrój. Oprócz Warsztatu
Terapii Zajęciowej z Owińsk, Goślińskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych na przeglądzie gościli
również przedstawiciele Warsztatów z Wir
i z Dopiewca oraz my. Po artystycznych zmaganiach, zajadaliśmy pyszne smakołyki przygotowane przez organizatorów imprez
i wróciliśmy szczęśliwie do domu.

● W sobotę 20 stycznia 2007 roku odbyła się
dla naszego Stowarzyszenia Msza święta, na
której gościliśmy artystkę panią Halinę
Benedyk, która uświetniła nasze nabożeństwo
swoim śpiewem kolęd. Wysłuchaliśmy
również wzruszającej kolędy w wykonaniu
Sandry Patz, opowiadającej o pustym miejscu
przy stole. Na zakończenie naszego
nabożeństwa pani Benedyk zaśpiewała nam
piosenkę pod tytułem "Wiara, nadzieja,
miłość". Po prezentacji piosenki przez naszą
artystkę, chwyciliśmy się za ręce i zaśpiewaliśmy nasz hymn "Jaka siła".

● W poniedziałek 12 lutego 2007 roku gościliśmy w naszym Warsztacie "Teatr Małych
Form" z Krakowa, z przedstawieniem "Laura
i Filon" oraz "Rajski ogród". Sztuki
opowiadały o szczęściu wśród ludzi. Przedstawienia były bardzo humorystyczne co
wprawiło w nas wesoły nastrój.

● W sobotę 27 stycznia 2007 roku po raz pierwszy gościliśmy w Murowanej Goślinie na
"Pierwszym Powiatowy Przeglądzie Jasełek".
Prezentowane przedstawienia przypomniały

dokończenie ze str. 14

Zachęcamy również osoby do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych - proponujemy
m.in. kurs komputerowy, warsztat języka
angielskiego oraz warsztat aktywizacji zawodowej, uczący skutecznego poruszania się
po rynku pracy oraz doskonalenia umiejętności autoprezentacji.
Firma szkoleniowa z Poznania organizuje
kolejne bezpłatne szkolenia zawodowe i aktywizujące dla bezrobotnych kobiet z
Wielkopolski. Są to szkolenia min. z:
- rachunkowości z obsługą programów komputerowych,
- komputer dla początkujących,
- asystentka-sekretarka,
- kadry - płace - zus.
Zainteresowane szkoleniem Panie prosimy
o kontakt z biurem projektu „Teraz Ja”

● W środę 8 lutego 2007 roku byliśmy w
Kinepolis na romantycznej komedii ze
znakomitą obsadą Małgorzaty Kożuchowskiej i Macieja Zakościelnego "Dlaczego
nie". Kino jest bardzo duże, ma wygodne
siedzenia, można tam wypić kawę, zjeść popcorn i zrelaksować się.

LIST Z SPDST

● W środę 14 lutego 2007 roku w naszym
Warsztacie, obchodziliśmy dzień zakochanych. Każdy z nas otrzymał sympatyczną walentynkę i został obdarowany smacznym
czekoladowym serduszkiem oraz lizakiem
w kształcie serca. W dalszej części uroczystości dla chętnych była dyskoteka. Atmosfera
na sali była iście karnawałowa.
w Poznaniu Poznań, ul. Obornicka 229,
tel. 061 8400-440.
Coraz więcej osób jest zainteresowanych
wyjazdem do pracy za granice, dlatego też
służymy pomocą w tworzeniu zawodowego
życiorysu, udzielamy informacji dotyczących
pracy, nauki j.angielskiego i możliwości
podjęcia pracy.
Osoby chcące skorzystać z oferty Gminnego Centrum Informacji zapraszamy od
poniedziałku do soboty w godzinach 9 do
17, ul. Działkowa 61 a, tel. 061 8181-730.
Pracownik socjalny
Mirela Słomińska

Znając życzliwość Państwa zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę
1% od podatku dochodowego na
działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną naszego Stowarzyszenia.
W chwili obecnej obejmujemy opieką
265 dzieci i osób niepełnosprawnych.
Dzięki pomocy samorządów, firm i prywatnych darczyńców organizujemy dla
naszych podopiecznych wiele form pomocy specjalistycznej: rehabilitację,
terapię mowy, manualną, teatralną, dogoterapię, hipoterapię, zajęcia rekreacyjne, półkolonię rehabilitacyjną,
porady dla rodzin i inne. Prowadzimy
placówkę codzienną – Warsztat Terapii
Zajęciowej.
Podjęliśmy współpracę z Centrum
Doradztwa Zawodowego w celu
poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych. Do najpilniejszych
zadań Stowarzyszenia należy poszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
(z przyczyn niezależnych od nas nie udało
nam się tego dokonać w 2006 roku).
Wierzymy, że przy ofiarności Państwa
i pomocy naszych Władz zrealizujemy
nasze plany. Nowym i pilnym zadaniem
jest utworzenie ośrodka wczesnej interwencji - placówki, w której odbywać
się będzie terapia dla najmłodszych
niepełnosprawnych i chorych dzieci
oraz wsparcie dla ich rodziców.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego
ośrodka na os. Kościuszkowców.
O wysokości zebranych środków i ich
wykorzystaniu powiadomimy Państwa
w lokalnych mediach.
Z góry dziękujemy za życzliwość
i przychylne ustosunkowanie się do
naszej prośby.
Przypominamy kroki niezbędne przy
wpłacie 1%.
1. Po obliczeniu podatku należnego
Urzędowi Skarbowemu odliczyć 1%
od tego podatku. Tę informację należy
wpisać do odpowiedniej rubryki w
formularzu PIT
2. Obliczoną kwotę należy wpłacić
przelewem na konto Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. L. Grajka
62-020 Swarzędz os. Kościuszkowców 13
numer konta PKO BP S.A.
53 1020 4027 0000 1502 0358 4836
oraz podać swoje dane.
3. Rozliczenia podatku należy dokonać
do 30 kwietnia 2007 roku.
Posiadamy specjalne druki, które są w
siedzibie Stowarzyszenia.
Opłata za wpłatę na poczcie wynosi 1 zł.
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Zapraszaliśmy Niemców
PLOT i Swarzędz na targach
we Frankfurcie nad Odrą

Pierwszym w tym roku wystąpieniem targowym Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej był udział od 2 do 4 lutego w Targach Turystyki i Caravaningu C&T 2007 we Frankfurcie nad Odrą.
Gmina Swarzędz jest członkiem PLOT i jej walory również eksponowane były we Frankfurcie.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna zachęcała mieszkańców
Frankfurtu do wizyt w Poznaniu i okolicy. Na stoisko PLOT zwiedzających przyciągała szeroka oferta turystyczna aglomeracji poznańskiej (w
tym m.in. Swarzędza): zabytki, muzea, wydarzenia kulturalne, hotele
i restauracje, centra handlowe, trasy rowerowe oraz inne możliwości
spędzenia aktywnego wypoczynku w okolicach Poznania. Dzięki dogodnym połączeniom kolejowym i drogowym jest Poznań dla mieszkańców
Frankfurtu łatwo dostępnym celem dla wycieczek jednodniowych i weekendowych. Obecność Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na
targach C&T 2007 umożliwiła zainteresowanym, w tym licznej grupie
osób starszych, uzyskanie szczegółowej informacji o atrakcjach, jakie
czekają na nich w Poznaniu, oraz zebranie folderów i mapek miasta.
W tegorocznej, trzynastej edycji targów C&T uczestniczyło łącznie 154
wystawców, w tym dziesięciu z Polski. Targi odbywały się w dniach
od 2 do 4 lutego, a zwiedziło je ponad 9.500 osób.

Stoisko PLOT na targach we Frankfurcie cieszyło się zainteresowaniem Niemców

… zapraszaliśmy też jesienią

Przypomnijmy, że Swarzedz wspólnie z innymi gminami powiatu
poznańskiego uczestniczył niedawno w Międzynarodowym Salonie Turystycznym TOUR SALON 2006 w Poznaniu. Hasło ekspozycji podpoznańskich gmin brzmiało „PRZEKROCZ GRANICE POZNANIA”.
Zwiedzanie zabytków architektury i przyrody, ciekawe oferty aktywnego
wypoczynku w siodle oraz podczas rowerowych i pieszych eskapad,
pobyty w gospodarstwach agroturystycznych oraz wiele innych pomysłów
na spędzanie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku – to propozycje,
jakie przygotowaliśmy dla odwiedzających nasze stoisko.
Z odnalezieniem naturalnej ekspozycji „Przekrocz granice Poznania”
zwiedzający nie mieli kłopotu. Z daleka przyciągał ich niepowtarzalny
zapach lasu oraz zielonej soczystej trawy, a otwarte stoisko zachęcało do
chwili odpoczynku na śródleśnej polanie, relaksu w hamaku i przy
ognisku, bądź podziwiania panoramy targów z ambony myśliwskiej.
Udany pomysł na prezentację oferty turystycznej gmin oraz oryginalna
koncepcja wystroju stoiska zostały zauważone, nie tylko przez zwiedzaPoznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, której członkiem jest gmina Swarzędz,
organizuje dla studentów poznańskich
uczelni konkurs pt. "Poznań dla młodych turystów". Celem konkursu jest stworzenie
nowych produktów turystycznych związanych z miastem Poznań, a skierowanych
do ludzi młodych.

"Poznań dla młodych turystów" - któż inny
jak nie poznańscy studenci może podpowiedzieć nam, czym dzisiaj przyciągnąć
młodego turystę do Poznania? Liczymy na
Waszą pomysłowość i nowe spojrzenie na
atrakcje turystyczne Poznania.
Chcemy, aby Poznań - miasto w którym żyje ok.
120 tys. studentów - był magnesem dla młodych
turystów. Chcemy stworzyć i wypromować
nowe produkty turystyczne Poznania, przeznaczone przede wszystkim dla tej grupy odbiorców, zaproponować młodym ludziom niekonwencjonalne pomysły na spędzenie atrakcyjnego pobytu w Poznaniu, przekonać ich, że
warto nasze miasto odwiedzać.
Pomóżcie nam! Czekają na Was nagrody oraz
coś jeszcze bardziej cennego - satysfakcja z
wprowadzenia Waszego pomysłu do realizacji!

Zasady konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji produktu turystycznego związanego
z Poznaniem i przeznaczonego dla młodych
ludzi. Każdy projekt powinien zawierać
szczegółowy opis produktu z wyjaśnieniem
istotnych elementów koncepcji oraz propozycję

Wspólna ekspozycja podpoznańskich gmin wyróżniała się wśród innych wystawców

jących, ale również przez Kapitułę Konkursu ACANTHUS AUREUS.
Zespół jurorów pod przewodnictwem prof. Henryka Mruka z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu uznał, iż nasze stoisko w największym stopniu
ułatwiało kontakt z klientami i sprzyjało celom marketingowym.
Jan Wawrzyniak
Dyrektor PLOT

Konkurs dla studentów

Na opracowanie produktu turystycznego

działań promocyjnych dla tego produktu (form
i narzędzi) wraz z kosztorysem.
Autorzy prac mają pełną swobodę w tworzeniu projektu, jednak z zastrzeżeniem, że zaproponowana koncepcja musi być możliwa do
praktycznej realizacji. Projekt konkursowy
może być opracowany zarówno w oparciu
o atrakcje turystyczne już istniejące w Poznaniu,
jak i o atrakcje zupełnie nowe, zaproponowane
przez autora. Warunkiem jest jednak, aby
atrakcja będąca podstawą produktu znajdowała
się lub odbywała się na obszarze miasta Poznania. Propozycje produktów mogą obejmować
swym zasięgiem - obok Poznania - także obszar
gmin położonych wokół miasta. Dodatkowym
atutem mającym znaczenie w ocenie prac
będzie wykorzystanie poznańskich hoteli jako
bazy noclegowej.
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów studiów dziennych poznańskich uczelni
wyższych oraz ich absolwentów, którzy
ukończyli studia w latach 2002-2006. Każdy
uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż
trzy projekty.
Spośród zgłoszonych prac jury konkursu
wybierze trzy najciekawsze projekty (I miejsce
oraz dwa wyróżnienia), którym zostaną przyznane następujące nagrody:
za I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości
7.800 złotych, za wyróżnienia - nagrody
rzeczowe (cyfrowy aparat fotograficzny).

Ponadto autorom nagrodzonych projektów
zostanie zaproponowana możliwość odbycia
stażu w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej lub w instytucjach stowarzyszonych
w PLOT, w tym w hotelach.
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
zamierza wprowadzić nagrodzone projekty do
realizacji oraz zapewni promocję produktów
podczas krajowych i zagranicznych targów
turystycznych, w wydawnictwach promocyjnych i na portalu internetowym PLOT.

Prace konkursowe można składać do 31
marca 2007 roku na adres biura Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2007 roku.
Adres biura PLOT:
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Plac Kolegiacki 17, pok. 260
61-841 Poznań
Dodatkowe informacje:
Jan Wawrzyniak
tel./fax 061 878 56 96
tel. kom. 601 319 109
e-mail: biuro@plot.poznan.pl
Szczegółowe warunki konkursu znaleźć można
na stronie: www.plot.poznan.pl.
Jan Wawrzyniak
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Na marginesie obchodów
150-lecia PTPN

We wtorek 13 lutego rozpoczęły się obchody 150 – lecia
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego współzałożycielem i pierwszym a następnie licząc kadencje trzecim
i szóstym prezesem (jako jedyny pełnił tę funkcję trzykrotnie)
był August Cieszkowski. Wcześniej przyczynił się on do utworzenie Ligi Polskiej. Jako poseł do parlamentu pruskiego zabiegał o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu. Jego niewątpliwie
trudne dla czytających tylko SMSy i nagłówki gazet, dzieła
ekonomiczne i filozoficzne w znacznej części zachowały aktualność, swymi analizami dobrze opisując zarówno jego jak
i nasze czasy. Te drugie pozwalają określić go mianem najwybitniejszego myśliciela polskiego romantyzmu. Od dzieciństwa
związany węzłem przyjaźni z Zygmuntem Krasińskim jednym
z triady najwybitniejszych poetów polskich tego okresu - jego
6 wizyt w Wierzenicy. Pamięć zmarłej w 1861 r. żony uczcił
szczególnym pomnikiem. Była nim Wyższa Szkoła Rolnicza
jej imienia. Pierwotnie miała powstać w Wierzenicy. Ostatecznie działała w jego folwarku w Żabikowie. Mimo krótkiego
okresu trwania dała początek i po części podstawy materialne
wyższemu szkolnictwu rolniczemu w Wielkopolsce. Upamiętniając pochowaną we Florencji matkę ufundował wykonane
przez T. Lenartowicza drzwi śmierci i zmartwychwstania, powstały dwie ich wersje. Ta znajdująca się w Wierzenicy,
uchodzi za najcenniejsze dzieło polskiej romantycznej sztuki
nagrobnej. Zasługi A. Cieszkowskiego dostrzegł Sejm RP nadając w 1996 r. jego imię Akademii
Rolniczej w Poznaniu.W Swarzędzu jest
tylko jak dotąd ulica jego imienia. Znajdujemy ją już na planie miasta z lat trzydziestych XX wieku. Są miejscowości
gdzie jego imię nosi szkoła albo miejska
biblioteka.

Czy jubileusz 150-lecia PTPN, który
odbije się głośnym echem także poza
Wielkopolską, nie powinien stać się
znakomitą okazją do ożywienia pamięci
o najwybitniejszym mieszkańcu ziemi
swarzędzkiej i na niej? Nie musi to oznaczać jakiejś pomnikowej formy upamiętnienia jego postaci. Nawiązując do tego
co on sam robił, teraz powinno to doprowadzić do ożywienia wierzenickiego
dworku a zarazem promowania ziemi

1 % od podatku dla
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Swarzędzu

Już od 7 lat jesteśmy prężnie działającą organizacją pozarządową
posiadającą statut organizacji pożytku publicznego z nową siedzibą
w Swarzędzu na ulicy Podgórnej 12. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu jej członków i tym, którym leży na sercu dobro i uśmiech
wszystkich dzieci, a szczególnie tych nam najbliższych zamieszkujących nasze miasto, możemy realizować działalność statutową,
m.in. w postaci organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich lub wielodzietnych, akcje charytatywne na rzecz
tychże dzieci i organizację zajęć pozaszkolnych pomagających im

swarzędzkiej i stworzenia miejsc pracy dla jej mieszkańców.
Przykładem mogą tu być działania księdza P. Kompfa wspieranego przez władze miasta i gminy, grono parafian oraz osoby
z zewnątrz. Doprowadziły one do
budzącej uznanie renowacji wnętrza
i zabezpieczenia wierzenickiego kościoła (na zdjęciu). Po przywróceniu przez
właścicieli strzechy, swoje walory
odzyskał też zabytkowy budynek
dawnej karczmy. Uczyniło to z
Wierzenicy jedno z najciekawszych
miejsc; na poboczu Szlaku Piastowskiego, szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Ta
rocznica jest wartą wykorzystania
szansą by w powszechnej świadomości
Wierzenica jak niegdyś zabłysła pełnią
blasku Cieszkowskich, Krasińskiego,
Raczyńskich. Już teraz nie ma ona
równej sobie w ościennych gminach.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

rozwijać swoje zainteresowania i wyrównywać wiedzę.
Serdecznie więc prosimy o przekazanie kwoty 1% swojego podatku
dochodowego od osób fizycznych rozliczających się z urzędem
skarbowym na konto:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Podgórna 12 62-020 Swarzędz
Bank Pekao S.A. o/S-dz 50124032331111000031476416

Czy wiesz, że koło Ciebie mieszkają dzieci, które nigdy nie widziały
polskiego morza i gór…
W imieniu naszych wychowanków serdecznie dziękujemy za
wszystkie wpłaty
Prezes TPD w Swarzędzu
Monika Będziecha - Tischer
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Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu poleca:

1. Pachnidło – P. Süskind - pisarz za pomocą
słów opisał zapachy- tworzywo dla słów
zdawałoby się obce. Reżyser – Tom Tykwer
stworzył film, w którym „pokazał” te same
zapachy za pomocą obrazów- tworzywa
również nieprzekładalnego na inne, poza
wzrokiem zmysły. Któremu z twórców udało
się to bardziej sugestywnie? Proponuję
przeczytać świetną, wstrząsającą powieść
i potem obejrzeć plastyczny, poruszający,
przesycony mocnymi obrazami film, w
którym współbrzmiące - obraz, muzyka
i słowo uwalniają w naszej wyobraźni specyficzne zapachy. Piękno i niewyobrażalna
brzydota, subtelność i brud, opisy ulotnych
zapachów i smrodu, delikatne, czyste kolory
Prowansji i szare barwy błotnistej mazi na
paryskiej ulicy nie tworzą harmonii smaków
i zapachów, lecz naturalistyczną panoramę
XVII-wiecznej Francji. Mieszanka języka
literatury i filmu pozwoli poczuć te przedziwne
zapachy perfum i wonie pachnideł, elisirów…

2. Sekret Freuda – J.Rubenfeld - debiut literacki wykładowcy prawa na Yale University,
który pisał pracę magisterską na temat psychoanalizy. Choć jest to thriller historyczny
i głównym wątkiem jest zagadka kryminalna,
jest ona mocno wpleciona w teorie psychologiczne Z. Freuda. Książkę można z zainteresowaniem przeczytać nie znając się na
psychoanalizie; moim zdaniem jednak
podstawowa choćby wiedza o teorii Freuda,
a także jego skomplikowanych relacjach ze
swoim najwybitniejszym uczniem C.G.

Prosto z ratusza

wódcy wielkiego mocarstwa, pokazuje jego
nieudolność w rozwiązywaniu konfliktów, w
walce z biedą, z mafią, korupcją, aferami.
Jungiem pozwoli czytelnikowi na odczytanie
wszystkich warstw powieści. Autor fikcyjną
intrygę przeplata z wątkami historycznymi,
które mają swe źródło w autentycznych
wydarzeniach z życia Nowojorczyków
początku XX w., w biografiach wielkich psychologów, w podstawach psychoanalizy,
a także oddaje szczegóły architektury
Nowego Jorku, opisuje fragmenty zaczerpnięte z protokołów autentycznych procesów sądowych. Te odniesienia historyczne
miesza autor z fikcją, swobodnie traktując
daty, miejsca i cechy bohaterów tak, aby
osiągnąć zamierzony cel literacki.

3. Sekret - A.Enquist - podobnie jak w „Pianiście” Wł. Szpilmana i „Pianistce” niedawnej
laureatki Literackiej Nagrody Nobla – E.
Jelinek, tak w tej powieści wydarzenia
rozgrywają się wokół, a raczej obok nut,
partytur, dźwięków. Muzyka jest tylko
pretekstem do ukazania zawiłych ludzkich
losów, dramatów, trudnych decyzji,
poświęcenia, rozterek, specyficznych relacji
międzyludzkich.

4. Przepaść - N. Evans - najnowszy bestseller
autora „Zaklinacza koni”

5. Godzina przed świtem – S. McDonalddaleka podróż bohaterki wiedzie z Londynu
do Nowej Zelandii, ale jest to też podróż do
przeszłości, do wspomnień, by odkryć
rodzinne sekrety. Sceneria egzotycznych
kwiatów, barw i zapachów to tło, na którym
rozgrywa się dramat matki i córki.

6. Rosja Putina – A. Politkovskaya – zamordowana niedawno dziennikarka, laureatka wielu
prestiżowych nagród, bojowniczka o prawa
człowieka, mediator z organizacjami terrorystycznymi. Odsłania prawdziwe oblicze przy-

7. Ostatni seans filmowy - L. Mc Mutry –
prowincjonalne miasteczko w Teksasie, lata
50-te, młodzi ludzie z marzeniami, ale bez
perspektyw. Tytuł jest metaforą przemian,
schyłku pewnej epoki. Świetna książka,
wybitna ekranizacja Petera Bogdanovicha.

8. Ja, terrorysta - I. Pisano - rozmowy ze
współczesnym katem. Zwierzenia terrorystów, unikatowe wywiady, które autorka
przeprowadziła z ludźmi, którzy mają wiele
na sumieniu. Niektórzy występują tu anonimowo, inni przemówili zza więziennych krat.
Tymi anty-bohaterami są członkowie
Czerwonych Brygad, IRA, Baader-Meinhof,
Hamas, a także Ali Aqca i kamikadze.
9. Herbaciarnia pod Morwami – S. Owens

(Poz. 4-9 –Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.)

Małgorzata Merczyńska
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Belfer Roku 2007

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału
w konkursie "Belfer Roku 2007". Celem
konkursu jest wyłonienie nauczyciela cenionego przez młodzież za pasję, wiedzę, poczucie humoru i autorytet, jakim się wśród nich
cieszy.
Organizatorem konkursu jest Redakcja
"Głosu Wielkopolskiego" przy współudziale
Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania,
które są sponsorami na łączną kwotę w
wysokości 150.000 zł.
Honorowy patronat na konkursem sprawują:
Wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski,
Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.
Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy.
Pierwszy etap ma charakter plebiscytowy,
który polega na głosowaniu na nauczycieli za
pośrednictwem wypełnianych kuponów,
które zamieszczane są w "Głosie Wielkopolskim". Do drugiego etapu zakwalifikowanych
zostanie po trzech nauczycieli z każdego typu
szkół, którzy otrzymają najwięcej głosów.
Etap finałowy odbędzie się 31 marca br.
w Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena".

Lodowisko
po odbiorze

Swarzędzanie dopytują się, kiedy
będzie można korzystać z lodowiska
zbudowanego w pobliżu „Wodnego
Raju”. Oto najświeższe informacje…

Jak wyjaśnia Jerzy Michalak, który od
niedawna kieruje Referatem Inwestycji w
UMiG, ze względu na mało precyzyjne
określenie poszczególnych funkcji obiektu na
etapie przetargu, lodowisko nie jest obiektem
bezpiecznym dla potencjalnego łyżwiarza,
brak tam prawidłowej infrastruktury oraz
sprzętu umożliwiającego odpowiednią
eksploatację tafli lodowiska. Poprawność
techniczna instalacji chłodzącej została
sprawdzona podczas odbioru technicznego.
W piątek 23 lutego dokonano pełnego
rozruchu agregatu lodowego wraz z regulacją
i pomiarami, zmontowano bandy lodowiska
i wytworzono lód o grubości około 4,5 cm.
Tafla lodowiska jest więc gotowa, należycie
działają urządzenia. Otoczenie lodowiska
jednak nie jest jeszcze wystarczająco przygotowane do udostępnienia go łyżwiarzom.
W tym sezonie obiekt nie zostanie oddany do
użytku i jeśli ktoś chciałby z niego skorzystać, to tylko na własną odpowiedzialność.
R.

Nowe władze
Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci

Uprzejmie informujemy wszystkich
mieszkańców naszego miasta, że na zebraniu
sprawozdawczo - wyborczym, które odbyło
się 12 lutego 2007 roku został wybrany nowy
Zarząd Towa-rzystwa Przyjaciół Dzieci w
Swarzędzu. Obecny skład Zarządu: Prezes
Zarządu TPD - Monika Będziecha-Tischer,
z-ca Prezesa - Maria Kluczka, Skarbnik Małgorzata Nowak, Sekretarz - Agnieszka
Kranz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Ewa Kajdanowicz, członkowie Komisji
Rewizyjnej - Alicja Skweres i Justyna
Laskowska, członek Zarządu - Barbara
Grześkowiak. Nowa siedziba TPD znajduje
się w Swarzędzu, na ulicy Podgórnej 12.
M. Będziecha-Tischer

Graj razem z nami!

- zaprasza Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Spotkania odbywają się w czwartki
oraz piątki w godz. 16.00-19.00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Piaski 4.

Os. Wielkopolskie trochę zaczeka
Spotkanie w UMiG w sprawie
kanalizacji deszczowej i drogi

Mieszkańcy os. Wielkopolskiego w Zalasewie (kilkadziesiąt szeregowych domów powstałych w ostatnich latach) zabiegają o budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową. W tym
celu założyli Stowarzyszenie „Nasze osiedle”.
W poprzedniej kadencji, we wrześniu 2006 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy tym
stowarzyszeniem a gminą Swarzędz i przedsiębiorstwem KOS-DOM Sp. z o.o. z siedzibą
w Luboniu, w celu wspólnej realizacji w latach 2006-2007 drogi wraz z kanalizacją deszczową. Projekt budowlany drogi z kanalizacją deszczową wraz z kosztorysami oraz pozwoleniem
na budowę miało dostarczyć Stowarzyszenie, a Przedsiębiorstwo KOS-DOM zobowiązało
się wybudować kolektor deszczowy wraz z osadnikiem.
Podczas spotkania w ratuszu 22 lutego 2007 r. burmistrz Bożena Szydłowska wyjaśniła rozgoryczonym mieszkańcom os. Wielkopolskiego dlaczego inwestycji, o którą zabiegają, nie mogła
umieścić w projekcie tegorocznego budżetu. Otóż „Nasze Osiedle” nie dostarczyło dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę, a tym samym nie można było określić kosztów inwestycji i wprowadzić jej do gminnego budżetu. Burmistrz Szydłowska zadeklarowała, że jeśli
Stowarzyszenie dostarczy gminie wymagane porozumieniem dokumenty, to inwestycja będzie
realizowana w 2008 roku. Wytłumaczono również, trwającą zwykle kilka miesięcy, procedurę
uzyskiwania takich dokumentów jak pozwolenie na budowę oraz ocena oddziaływania na
środowisko i operat wodno-prawny.
Po tych wyjaśnieniach zebrani zrozumieli zasadność tej decyzji i podzielili pogląd władz
gminnych.
JM, MW

Panu
Karolowi Baszczyńskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu
oraz pracownicy Urzędu
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Dyżury aptek w 2007 r.

Uprzejmie informujemy, że ustalono według poniższego planu harmonogram
dyżurów nocnych tygodniowych aptek w Swarzędzu w godzinach od 20:00 do 8:00
i dyżurów popołudniowych sobotnich (w tym samym tygodniu) od 14:00 do 20:00

Nazwa i adres apteki

„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39
„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7
„Pod Koroną" ul. Rynek 18
„Millenium" os. Dąbrowszczaków 26
„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13
„Optima" os. T.Działyńskiego 39
„Zatorze" os. Raczyńskiego 1 8
„Pod Lipami" os. Zygmunta 111 Wazy 17
„Swarzędzka s. c. p.w. Św. Józefa" ul. Rynek 16
„Zamkowa" „Meris" s. c. ul. Zamkowa 17 c
„Nasza Apteka" ul. Poznańska 17
„Apteka w Pasażu"- (market Agrobex) ul. Graniczna 63
„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39
„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7
„Pod Koroną" ul. Rynek 18
„Millenium" os. Dąbrowszczaków 26
„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13
„Optima" os. T.Działyńskiego 39
„Zatorze" os. Raczyńskiego 18
„Pod Lipami" os. Zygmunta III Wazy 17
„Swarzędzka s. c. p.w. Św. Józefa" ul. Rynek 16
„Zamkowa" „Meris" s. c. ul. Zamkowa 17 c
„Nasza Apteka" ul. Poznańska 17
„Apteka w Pasażu"- (market Agrobex) ul. Graniczna 63
„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39
„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7
„Pod Koroną" ul. Rynek 18
„Millenium" os. Dąbrowszczaków 26
„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13
„Optima" os. T.Dzialyńskiego 39
„Zatorze" os. Raczyńskiego 18
„Pod Lipami" os. Zygmunta 111 Wazy 17
„Swarzędzka s. c. p.w. Św. Józefa" ul. Rynek 16
„Zamkowa" „Meris" s. c. ul. Zamkowa 17 c
„Nasza Apteka" ul. Poznańska 17
„Apteka w Pasażu"- (market Agrobex) ul. Graniczna 63
„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39
„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7
„Pod Koroną" ul. Rynek 18
„Millenium" os. Dąbrowszczaków 26
„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13
„Optima" os. T.Działyńskiego 39
„Zatorze" os. Raczyńskiego 18
„Pod Lipami" os. Zygmunta III Wazy 17
„Swarzędzka s. c. p.w. Św. Józefa" ul. Rynek 16
„Zamkowa" „Meris" s. c. ul. Zamkowa 17 c
„Nasza Apteka" ul. Poznańska 17
„Apteka w Pasażu"- (market Agrobex) ul. Graniczna 63
„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39
„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7
„Pod Koroną" ul. Rynek 18

Data dyżuru

26.02.-05.03.2007
05.03.-12.03.2007
12. 03. -19. 03.2007
19.03.-26.03.2007
26.03.-02.04.2007
02.04.-09.04.2007
09.04.-16.04.2007
16.04.-23.04.2007
23.04.-30.04.2007
30.04.-07.05.2007
07.05.-14.05.2007
14.05.-21. 05.2007
21.05.-28. 05.2007
28.05.-04.06.2007
04.06.-1 1.06.2007
11.06.-18. 06.2007
18.06.-25.06.2007
25.06.-02.07.2007
02.07.-09. 07.2007
09.07.-16.07.2007
16.07.-23.07.2007
23.07.-30.07.2007
30.07.-06.08.2007
06.08.-13.08.2007
13.08.-20.08.2007
20.08.-27.08.2007
27.08.-03.09.2007
03.09.-10.09.2007
10.09.-17.09.2007
17.09.-24.09.2007
24.09.-01. 10.2007
01. 10.-08. 10.2007
08. 10.-15. 10.2007
15. 10.-22. 10.2007
22. 10.-29. 10.2007
29. 10.-05. 11.2007
05. 11.-12. 11.2007
12. 11.-19. 11.2007
19. 11.-26. 11.2007
26. 11. -03. 12.2007
03. 12.-10. 12.2007
10. 12.-17. 12.2007
17. 12.-24. 12.2007
24.12.-31. 12.2007
31.12.-07.01.2008
07.01.-14.01.2008
14.01.-21.01.2008
21.01.-28.01.2008
28.01. -04.02.2008
04.02.-1 1.02.2008
11.02.-1 8.02.2008

℡

Prosto z ratusza

PRZYDATNE ...

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
ul. Rynek 1
tel. 061 65 12 000
fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG:
poniedziałek: 8.00-16.00;
wtorek- piątek: 7.30- 15.30
Straż Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651 21 13, 651 21 14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:
tel. 0607-365-266
sob., niedz., święta: tel. 0605-428-796
Komisariat Policji
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01
Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817-23-02, 061 817-23-08
ospswarzedz@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy
ul. Poznańska
Kobylnica
tel. 061 815-02-58, 0506 922 334
Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09

Laboratorium Analiz Lekarskich
"Jaromed"
os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 061 817 46 08
Pracownia Rentgenowska "Kwant"
Pl. Niezłomnych 15,
tel. 061 651 12 85
Zespół Przychodni Lekarza
Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33
tel. 061 817 25 49
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl
Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a
tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2
tel. 061 651-15-41
Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblioteka-swarzedz@wp.pl
Pływalnia "Wodny Raj"
ul. Kosynierów 1
tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kwaśniewskiego 1
tel. 061 817-40-11
www.sm-swarzedz.pl

Luty 2007

14 lutego 2007 r. odbyła się V sesja
Rady Miejskiej. Radni podjęli następujące uchwały:

Nr V/21/2007
w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§1
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
i stanowiący część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz i Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Swarzędzu
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Nr V/22/2007
w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę
Swarzędz.

§1
Ustala się Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w
szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz, w
brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
stanowiącego jej integralną część.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz i dyrektorom szkół.
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 stycznia 2006 r. nr LI/384/2006.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od 1 stycznia 2007 r.

Uzasadnienie:
Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r., wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
dodatków za wysługę lat określa art. 33 ust. 1 Karta
Nauczyciela, wysokość dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim określa art. 54 ust.
1 Karta Nauczyciela.
Natomiast wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatków : motywacyjnego,
funkcyjnego, za trudne warunki pracy, dodatku
mieszkaniowego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość podziału funduszu nagród oraz kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli określa
organ prowadzący szkoły w formie regulaminu (art.
30 ust. 6 pkt. 1,2,3 i art. 49 pkt 2 ustawy - Karta
Nauczyciela).
Regulamin uzgodniony został ze związkami zawodowymi nauczycieli : ZNP – Zarząd Oddziału w
Swarzędzu i NSZZ “Solidarność” Międzyzakładowa
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania
Region Wielkopolska.
Załącznik nr 1
Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach,
przedszkolach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Swarzędz

Rozdział I . Postanowienia ogólne
§1
Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach ,
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przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz ,zwany dalej
Regulaminem określa :
1) wysokość dodatków : za wysługę lat ,motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków .
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw .
3) podział funduszu nagród i warunki wypłacania
nagród .
4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy .
5) wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dodatku za pracę na
terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys.
mieszkańców.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) szkole - rozumie się przez to szkołę , przedszkole
lub placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę
Swarzędz .
2) pracodawcy – rozumie się przez to szkołę ,bądź
w zależności od kontekstu – dyrektora szkoły albo
inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy .
3) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych przez danego pracodawcę .
4) związkach zawodowych – rozumie się przez to
Zarząd Oddziału ZNP w Swarzędzu i Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska
w Poznaniu.
§3
1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli
szkół .
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami .

Rozdział II . Dodatek za wysługę lat
§4
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat .
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela .
3. Dodatek przysługuje :
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu , w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej
stawki dodatku , jeżeli nabycie prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca ,
2) za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca ,
4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie , chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej . Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pracy z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny
, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego .

5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa
nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi
burmistrz.
6. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty
wynagrodzenia .

Rozdział III. Dodatek motywacyjny
§5
1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami)
2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje
się uwzględniając :
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym dodatkowym zadaniem lub zajęciem
3) ocenę pracy nauczyciela lub ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczycieli stażystów
informację o zaangażowaniu i jakości pracy,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
które zawarte są w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela,
a dyrektorom uwzględniając dodatkowo :
1) planowanie i realizację gospodarki finansowej
kierowanej placówki,
2) wypełnianie obowiązków pracodawcy ,
3) organizowanie działalności dydaktycznej ,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły .
4) dbanie o stan techniczny i estetyczny bazy
szkolnej .
5) realizowanie założeń polityki oświatowej gminy .
3. Burmistrz przyznaje dodatek dyrektorowi, a
dyrektor nauczycielom, określając jego wysokość.
4. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas
określony , nie krótszy niż trzy miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok .
5. Ustala się stawkę kalkulacyjną / średnio na
1 etat / w :
1) szkołach podstawowych,
2) gimnazjach
w wysokości : 40,00 zł brutto.
6. Ustala się stawkę kalkulacyjną / średnio na
1 etat/ w :
1) przedszkolach,
2) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
w wysokości : 80,00 zł
7. Wysokość miesięcznych środków finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych jednostek, wylicza się
mnożąc kwotę 40,00 zł albo 80,00 zł przez ilość zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne
etaty.
8. Szczegółowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego ustala dyrektor w porozumieniu ze
związkami zawodowymi.
9. Ustala się dodatek motywacyjny dla dyrektorów
w kwocie do 600,00 zł.
10. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub
placówki nie pochodzi z puli dodatków, o których
mowa w pkt 6 .
11. Środki przeznaczone na dodatek motywacyjny

dokończenie na str. 22

Swarzędz , dnia 14.02.2007

Stanowisko
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 14 lutego 2007r.

w sprawie: zawarcia ugody z firmą Polimex-Mostostal Siedlce S.A.

Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją przez Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz w zakresie prowadzonego postępowania sądowego Polimex-Mostostal Siedlce
S. A. przeciwko Gminie Swarzędz o zapłatę, Rada Miejska wyraża pozytywne stanowisko
w sprawie zawarcia ugody sądowej z Mostostalem - Siedlce S.A na warunkach do uznania
przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
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dokończenie ze str. 21

dla dyrektora wlicza się dodatkowo w środki przeznaczone dla danej szkoły .

Rozdział IV. Dodatek funkcyjny
§6
1. Wykaz stanowisk i funkcji ,których zajmowanie
bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego
określa § 5 rozporządzenia ,o którym mowa w § 5
ust.1 Regulaminu .
2.Dodatek funkcyjny dla dyrektorów uzależniony
jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających ze
stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji,
liczby stanowisk kierowniczych w szkole, a jego
wysokość określa tabela.
dyrektor szkoły/zespołu - dodatek funkcyjny
dyrektora
do 7 oddziałów - 500,00 zł
od 8 do 16 oddziałów - 600,00 zł
od 17 do 40 oddziałów przy :
1 wicedyrektorze - 1.000,00 zł
2 wicedyrektorach - 900,00 zł
powyżej 40 oddziałów - 1.100,00 zł
dyrektor przedszkola
2 oddziałowego - 400,00 zł
3 oddziałowego - 450,00 zł
4 oddziałowego - 500,00 zł
5 oddziałowego i więcej - 550,00 zł

kierownik schroniska młodzieżowego
200,00 zł

- wicedyrektor szkoły, przedszkola – 50% wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora,
- opiekun stażu : 35,00 zł
- dodatek za wychowawstwo : 50,00 zł
/w szkołach podstawowych i gimnazjach – za
każdą klasę/
3. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor, a
dyrektorowi burmistrz.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia .
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję na czas określony traci prawo do dodatku z
końcem miesiąca , w którym upłynął okres pełnienia
funkcji . Dotyczy to również wcześniejszego
odwołania ze stanowiska lub funkcji .
6. Dodatek nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu
nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze , oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia obowiązków z innych
powodów, do których jest przypisany ten dodatek, a
jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia .
7. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły
przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu nauczycielowi, od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego, następującego po trzydziestu dniach zastępstwa za dyrektora.
8. W przypadku powierzenia nauczycielowi więcej
niż jednej funkcji wychowawcy lub opiekuna stażu,
dodatek wypłaca się za każdą pełnioną funkcję.

Rozdział V. Dodatki za trudne i szkodliwe
warunki pracy
§7
1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach trudnych określa § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu .
2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych, w wysokości 150 zł na etat, przysługuje
nauczycielom za prowadzenie :
1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w
szkołach ( klasach) specjalnych
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
3. Dodatek wypłaca się z dołu, za czas faktycznego
wykonania pracy w trudnych warunkach.

Prosto z ratusza

nauczycielom nagrody:

Rozdział VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw .

§8
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wypłaca się według
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeśli
praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku .
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się za pełną godzinę .
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni : w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zgłoszonej niezdolności ucznia do zajęć nauczania indywidualnego
powyżej 5 dni.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z
przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w
szczególności w związku z :
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii
i mrozów,
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub
imprezy,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającego nie dłużej niż 5 dni,traktuje się jak
godziny odbyte .
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach , w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy , oraz
w tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy ) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych , za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu , nie
może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym .
7. Nauczyciel korzystający z poszerzonego lub obniżonego pensum nie może mieć przydzielonych
godzin ponadwymiarowych , z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw .
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Rozdział VII . Nagrody i inne świadczenia
wynikające ze stosunku pracy .
§9
1. Wysokość specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze , z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół
określa art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (wg podziału 0,2% dla organu prowadzącego
i 0,8% dla dyrektora szkoły) .
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy
zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania

1) w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej :
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzane przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia ( rejonowych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (grupę uczniów) I – III miejsca w
konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach
i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym),
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi
działającymi w szkole,
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,
k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu
nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno – wychowawczej
z innymi nauczycielami,
m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno –
wychowawczej,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich
lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród
młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub
placówki z rodzicami,

3)w zakresie działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy
dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane
w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz radą pedagogiczną i radą
rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych
nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno –
pedagogiczną,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na :
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach
różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.
4. Dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi nagrodę
z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły albo Rady Rodziców w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
5. Burmistrz z własnej inicjatywy przyznaje nagrodę
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dyrektorowi oraz nauczycielowi na wniosek
dyrektora, lub na wniosek Rady Szkoły, Rady Rodziców w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
6. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz innych szczególnych okoliczności
7. Wnioski o nagrodę Burmistrza dla nauczycieli
należy składać do 30 września, w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Swarzędz .
§ 10
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek specjalistyczny z tytułu :
1) posiadania pierwszego stopnia specjalizacji zawodowej lub kwalifikacji trenerskiej II klasy w
wysokości 30,00 zł
2) posiadania drugiego stopnia specjalizacji zawodowej lub kwalifikacji trenerskiej I klasy
w wysokości 47,00 zł
/ w/w dodatki przysługują nauczycielom - do czasu
uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego /
2. Dodatek specjalistyczny przysługuje w okresie
wykonywania pracy .

Rozdział VIII. Dodatek mieszkaniowy oraz
odrębny za pracę na terenie wsi lub mieście
liczącym do 5000 mieszkańców.
§ 11
1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska i pracującym na terenie wiejskim,
w wymiarze co najmniej ½ etatu
2. Dodatek przyznaje dyrektor po złożeniu przez
nauczyciela wniosku wraz załączonymi dokumentami określającymi liczebność rodziny wnioskodawcy.
3. Nauczycielowi przysługuje dodatek w zależności
od liczby członków rodziny, do których zalicza się
współmałżonka, dzieci oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu w wysokości :
1) dla 1 osoby - 10 zł
2) dla 2-3 osób - 20 zł
3) dla 4 i więcej osób – 30 zł
4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek o jego przyznanie.
5. W razie zbiegu prawa do dodatku o którym mowa
wyżej , z prawem do dodatku przysługującym na
podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych , nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa
dodatki .
6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy , a także w okresach :
1) nie świadczenia pracy , za które przysługuje
wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
3) odbywania służby wojskowej lub przeszkolenia
wojskowego
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego
5) korzystania z urlopu wychowawczego.
7. Odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom
posiadającym kwalifikacje do zajmowanego
stanowiska, zatrudnionego na terenie wsi lub w
mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, w czasie
trwania stosunku pracy.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

§ 12
1.Projekt Regulaminu został uzgodniony z właściwymi organizacjami związkowymi .
Nr V/23/2007
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalania wartości jednego
punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie
oświaty.

§1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w
I kategorii zaszeregowania określone w tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
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w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie
oświaty, na kwotę 710 zł.
§2
Wyraża się zgodę pracodawcom na ustalenie
wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do posiadanych możliwości finansowych, jednak nie mniejszej niż 4,25 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz oraz kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.
§4
Traci moc uchwała Nr LIV/396/2006 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartość
jednego punktu dla potrzeb sporządzenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników
nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie
oświaty.
§5
Zapisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2007 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
jednostkach
organizacyjnych
jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz.
1222 ze zmianami) §2 pkt.2 §3 ust.3 i 4, nakłada
na Radę Miejską obowiązek ustalenia najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania .
Zaproponowana kwota najniższego wynagrodzenia
i wartość jednego punktu w zł umożliwiają podwyższenie wynagrodzeń pracowników niebędących
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest gmina
Swarzędz.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Związki Zawodowe ZNP Oddział Swarzędz
i NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty
i Wychowania Region Wielkopolska.

Środki finansowe na ten cel zabezpieczone są w
budżecie gminy na 2007 r.
Nr V/24/2007
w sprawie: wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości i ustanowienia nazwy miejscowości

§1.
Wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem o zmianę w Wykazie
urzędowych nazw miejscowości w Polsce w zakresie:
1. rodzaju miejscowości:
a) Karłowice, osada; na Karłowice, wieś.
b) Katarzynki, przysiółek wsi Kobylnica; na
Katarzynki, wieś,
2. ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości:
Augustówka, przysiółek wsi Wierzenica.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzędz.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 2003r. o
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz.U. Nr 166 poz. 1612 z póż. zm.)
minister właściwy do spraw administracji publiczne
zobligował gminy do zweryfikowania nazw i rodzaju
miejscowości na swoim terenie.
W ramach przeprowadzonych konsultacji (na podstawie art.8 ust.2 i art.3 ust.2 przedmiotowej
ustawy), mieszkańcy poszczególnych miejscowości
wyrazili swoją pozytywną opinię za wprowadzeniem
zmian o których mowa w §1 uchwały.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały Nr
LXII/452/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 września
2006r., „skutki finansowe będą obejmowały tylko realizację §1 ust.3 poprzez zamówienie tablicy z
nazwą miejscowości Augustówka. Koszty wykonania tablicy wynoszą ~300zł.”
Ustalenie nazwy miejscowości Augustówka właściwie jest to przywrócenie nazwy Augustówka,
ponieważ nazwa Augustówka funkcjonuje w terenie, na mapach.
Pozostałe zmiany to zmiana rodzaju miejscowości.
Zmiany te porządkują i odzwierciedlają historyczny
rozwój osadnictwa na terenie Gminy.
Wprowadzane zmiany rodzaju miejscowości nie
będą
generowały
skutków
finansowych
spowodowanych wymianą dokumentów przez
mieszkańców .
Nr V/25/2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Swarzędz, obejmującego działki położone w
Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczone
numerami geodezyjnymi 7/1 i 7/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r.
z późniejszymi zmianami ) oraz art. 26 i art. 36 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r.
z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami ) oraz
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 24 kwietnia 2002 r. Nr XLVIII/517/2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej
i oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1, 7/2,
(powierzchnia zmiany 11,00 ha – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji
gospodarczej), Rada Miejska w Swarzędzu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Swarzędz, obejmujący
działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej
i oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1 i 7/2.
§ 2.
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia
będące treścią niniejszej uchwały.
§ 3.
Integralną częścią planu jest rysunek planu, w skali
1 : 1000, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały;
Nr V/26/2007
w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

§1
Udzielić firmie PRU FILMOTECHNIKA Sp. z o.o.
Zabierzów ul. Krakowska 368, zarejestrowanej w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS:
0000055261, negatywnej opinii o lokalizacji salonu
gier na automatach w Swarzędzu przy ul. Warszawskiej 1.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzędz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W dniu 12 stycznia br. wpłynął do Rady Miejskiej w
Swarzędzu wniosek firmy PRU FILMOTECHNIKA
Sp. z o.o. Zabierzów ul. Krakowska 368, dotyczący
zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach
w Swarzędzu przy ul. Warszawskiej 1. Firma
przedstawiła przedwstępną umowę najmu podpisaną z Błażejem Mysiorem oraz odpis aktualny
z Rejestru Przedsiębiorców / stan prawny na dzień
02.01.2007 r. /.
Wyrażenie negatywnej opinii o wniosku następuje
w drodze uchwały Rady Miejskiej na podstawie
ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
(Od redakcji: pełne teksty uchwał wraz z uzasadnieniami dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na
www.swarzedz.pl)
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Prosto z ratusza

Ekologiczny powiat

Ostatnie lata charakteryzują się systematycznym wzrostem liczby
ludności oraz postępem cywilizacyjnym. Powstają nowe fabryki
i osiedla mieszkaniowe. Ludzie zmieniają swój styl życia. Łączy to
się czasami także z niekorzystnymi zjawiskami. Rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych, wprowadzanie do środowiska nowych substancji chemicznych, lawinowy wzrost ilości odpadów bytowych i produkcyjnych to tylko kilka z nich. Są one powodem stopniowych, ale
nieodwracalnych zmian w przyrodzie. Działania proekologiczne stają
się zatem koniecznością.
Potrzebę zmian dostrzega także powiat poznański, jeden z największych w Polsce. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
rozpoczęto tutaj już kilka lat temu od kupna pojemników na papier,
szkło i plastik. Potem przyszła pora na poprawę stanu technicznego
należących do powiatu budynków użyteczności publicznej. Okazało
się, że ich ogrzewanie pochłania znacznie więcej energii niż w innych
krajach. Źle ocieplone ściany i stropy, wadliwa wentylacja i przestarzała stolarka okienna powodowały duże straty ciepła i energii.
Sposobem na ich ograniczenie była kompleksowa modernizacja budynków wraz z wymianą instalacji grzewczej. Przeprowadzono więc
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację istniejącej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody.
W efekcie o 54% zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię (z
9340,3 MWh/rok na 4258,3 MWh/rok). Zredukowano emisję
zanieczyszczeń:
SO2-98%,
NyOx-49%, CO-73%, CO2-58%.
Dzięki temu też spadły, o około
770 tys. zł w skali roku, koszty
utrzymania obiektów.
Za przeprowadzenie, w latach
2005 – 2006, „Termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej powiatu poznańskiego” oraz
„Termomodernizacji
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach” powiat poznański otrzymał
dyplom od Ministra Środowiska,
a od Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej tytuł
„Powiat przyjazny środowisku”.
Wyróżnienia zostały wręczone
podczas gali, która odbyła się 26
stycznia 2007 roku w warszawskim hotelu Sofitel Victoria.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty Certyfikat „Powiat przyjazny środowisku"

Z wizytą u chorych

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przed piętnastoma laty
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Od tamtej pory, jedenastego lutego, w
rocznicę pierwszego objawienia Matki Boskiej w Lourdes, w sposób
szczególny myślimy o tych, którzy cierpią na duszy i ciele. Tegoroczne
obchody Dnia Chorego przebiegały pod hasłem „Opieki duszpasterskiej
i duchowej nad nieuleczalnie chorymi”.
Z tej okazji pacjentów, przebywających w powiatowym szpitalu im. prof.
Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie, odwiedził biskup Marek
Jędraszewski. Po uroczystej mszy, odprawionej w kaplicy szpitalnej, w
towarzystwie Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, Bogdana
Swoińskiego, Proboszcza parafii p.w. św. Józefa w Puszczykowie oraz
lekarzy tutejszej placówki, udał się on na oddział wewnętrzny szpitala,

Biskup Marek Jędraszewski i Jan Grabkowski, Starosta Poznański, podczas
odwiedzin w szpitalu w Puszczykowie.

gdzie spotkał się z chorymi. Kuracjusze, zaskoczeni wizytą dostojnika,
nie ukrywali wzruszenia i radości.
- Dzień Chorego jest doskonałą okazją, by pomyśleć także o pracownikach służby zdrowia, o ich codziennym poświęceniu. Jestem wdzięczny
lekarzom oraz personelowi puszczykowskiego ośrodka za ich profesjonalizm i zaangażowanie oraz to, że najważniejszy dla nich jest człowiek –
cierpiący, potrzebujący i chory – powiedział Jan Grabkowski po wizycie
w szpitalu.
Ewa Przybył
Gabinet Starosty

IV edycja konkursu
dla szkół podstawowych
rozpoczęta !

Trwa kolejny konkurs plastyczny organizowany przez Starostwo Powiatowe
w Poznaniu. Jego tegoroczna edycja zatytułowana „Powiat bez barier” jest nawiązaniem do faktu ogłoszenia przez Komisję Europejską roku 2007 Rokiem
Równości dla Wszystkich Osób.
Do 14 marca br. czekamy na prace plastyczne, które nawiązywać będą do
tematu integracji osób niepełnosprawnych. Uczniowie szkół podstawowych
powiatu poznańskiego, wykorzystując swoją wyobraźnię oraz talent plastyczny,
mogą wykonać plakat, który ukaże nam spojrzenie twórcy na tę problematykę.
W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody indywidualne. Ponadto w
szkole przyszłego laureata konkurs
zostanie zorganizowany festyn z
okazji Dnia Dziecka, podczas
którego wystąpi znana gwiazda
polskiej estrady.
Zainteresowanych zapraszamy do
zapoznania się z regulaminem
konkursu, dostępnym na stronie
internetowej powiatu poznańskiego
www.powiat.poznan.pl.
Wszystkich szczegółowych informacji udziela również Joanna
Michalska pod nr tel. (061) 8410 668
lub drogą e-mailową:
joanna_michalska@powiat.poznan.pl
Zapraszamy wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w konkursie
i życzymy powodzenia!
Joanna Michalska
Wydział Promocji,
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