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Dni Swarzędza
Zapraszamy 23-24 czerwca

Chcesz podpatrzyć zawodowe tajemnice swarzędzkich rzemieślników? Jak powstaje fotel, a jak szafa?
Co to jest intarsja i dlaczego jest prawdziwą sztuką? Jakie cacka wytoczyć można z kawałka drewna?
Jakimi narzędziami posługiwali się najwięksi swarzędzcy mistrzowie? Chcesz za grosze kupić niepowtarzalny mebel?
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Dni Swarzędza, które
odbędą się 23 i 24 czerwca. W programie dwudniowego festynu
znalazło się wiele atrakcji - w sobotę 23 czerwca odbędzie się
„Noc Świętojańska” przy pływalni „Wodny Raj”, natomiast niedzielne imprezy przypomną, że „Swarzędz meblem stoi”. Postarali
się o to rzemieślnicy z Cechu Stolarzy Swarzędzkich, którzy „zaanektują” tego dnia znaczną część rynku. Będą tam pokazy tradycyjnych technik stolarskich - w tym intarsji i rzeźby, będzie aukcja
mebli (można je zobaczyć już od 9 czerwca w pawilonie meblowym Cechu przy ul. Wrzesińskiej). Organizatorzy zapraszają na
liczne występy estradowe, pokazy lotnicze, taneczną zabawę oraz
pokaz sztucznych ogni. Tegorocznym Dniom Swarzędza towarzyszyć będą: I Mistrzostwa Swarzędza w Pływaniu, mecz piłkarski
stolarze-samorządowcy, X Zawody Wędkarskie, III Regionalne
Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody oraz XV Rodzinny
Rajd Samochodowy firmy Szpot.

„NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”
sobota 23 czerwca, godz. 17:00 – 02:00
Przy przystani Canoe nad Jeziorem Swarzędzkim

17:00 - Przemarsz z Rynku do przystani Canoe
Uroczyste otwarcie festynu
- Koncert Orkiestry Dętej i Chóru AKORD
- Występ sekcji regionalnej OLSZYNA
- Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wianek
- Pokazy lotnicze
- Zabawa taneczna
ok. 22:30 Pokaz sztucznych ogni

„SWARZĘDZ MEBLEM STOI”
Rynek w Swarzędzu

niedziela 24 czerwca, godz. 15:00 – 22:30
15:00 - Otwarcie festynu
- Koncert Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej
15:30 - FURORA - występ sekcji wokalnej
16:30 - Ogłoszenie wyników Rajdu Rodzinnego Firmy Szpot
17:00 - Wielka aukcja mebli

18:00 - Koncert zespołu „Szafa Gra” (pierwsza część)
Pokaz tańca towarzyskiego
18:45 - Ogłoszenie wyników Zawodów Wędkarskich
19:15 - Koncert zespołu „Szafa gra” (druga część)
20:30 - Koncert zespołu „Farba”
22:30 - Zakończenie imprezy

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Sobota 23 czerwca

8:30-11:30 - Mistrzostwa MiG Swarzędz Szkół Podstawowych
i Gimnazjów w Indywidualnym Pływaniu
(Pływalnia „Wodny Raj”)
12:00-16:00 - I Mistrzostwa w Pływaniu Swarzędz 2007
(Pływalnia „Wodny Raj”)
14:30 - Mecz piłki nożnej: Stolarze - Samorządowcy
(Stadion SKS UNIA)

Niedziela 24 czerwca

09:00 - III Regionalne Zawody w Skokach
(„Atrium”, ul. Strzelecka)
10:00 - XV Rodzinny Rajd Samochodowy Firmy Szpot
(start na Rynku)
12:30-16:00 - X Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza MiG
Swarzędz (Jezioro Swarzędzkie)
od godz. 14:00 - Prezentacje warsztatów intarsji i rzeźby, techonologie w stolarstwie i tapicerstwie, narzędzia stare i nowe, konkursy (Rynek)

ORGANIZATORZY: Władze Gminy Swarzędz, Ośrodek
Kultury w Swarzędzu, Cech Stolarzy Swarzędzkich, Pływalnia
„Wodny Raj”, Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej,
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „ATRIUM”, Firma SZPOT, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu, Koło PZW SwarzędzZatorze.
PATRONAT MEDIALNY: Głos Wielkopolski, Radio Merkury, WTK, epoznan.pl, Radio RMI FM
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Prosto z ratusza

● Traktorami wśród
samolotów

s. 8 i 9

s. 11

● Szkolne mundurki
na wybiegu
s. 12
● Złowili podium

s. 15

● Przyjaciel Wierzenicy
s. 20

● Wymieniajmy dowody!
s. 22
● Krótko z Powiatu

s. 28

HORLA EN
z certyfikatami

Kolejne swarzędzkie przedsiębiorstwo dołączyło niedawno do grona najlepszych, spełniając europejskie normy
zarządzania jakością. Firma HORLA EN
– prowadząca stację paliw oraz stację
kontroli pojazdów – uzyskała 31 maja br.
od jednostki TÜV SÜD Management Service GmbH certyfikat zaświadczający
wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością i potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001: 2000 oraz ISO
14001: 2004.
Prace przygotowujące firmę HORLA
EN do uzyskania certyfikatu zostały częściowo sfinansowane z funduszy unijnych.
R.N.

SWARZÊDZ

S T O WA R Z Y S Z E N I E

● 25-lecie „Misia Uszatka”
s. 19

Podczas tegorocznej rekrutacji ogółem w gminie wpłynęło 899 wniosków
o przyjęcie dzieci do przedszkoli (dotyczy to wszystkich oddziałów). 8 maja odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, która podjęła decyzję o przyjęciu 663 dzieci. Zabrakło miejsca dla 191
dzieci, które spełniały wymagane kryteria. Aby rozwiązać ten problem władze
gminy planują utworzenie po wakacjach
dodatkowych oddziałów przedszkolnych
w Zalasewie i Nowej Wsi. Trzy oddziały
przedszkolne (dwa dla trzylatków i jeden
dla czterolatków) powstać mają w budynku filii SP nr 5 w Zalasewie. Przedszkole to prowadzone byłoby przez
Fundację Familijny Poznań, która z powodzeniem prowadzi przedszkola w Poznaniu. Budynek w Zalasewie kosztem
ok. 50 tys. zł ma być zaadaptowany dla
potrzeb przedszkolaków i przekazany
Fundacji. Więcej kosztować musi reali-

PR

zacja drugiego pomysłu - utworzenia
przedszkola przy ul. Pieprzyka (rejon
Placu Handlowego) w Nowej Wsi. W istniejącym tam budynku (niegdyś pawilon
handlowy) o powierzchni ok. 300 m kw
mogłyby powstać również dwa oddziały
dla trzylatków i jeden dla czterolatków.
Budynek jest, po wstępnych oględzinach,
w dobrym stanie, a prace adaptacyjne
kosztowałyby szacunkowo 250 tys. zł.
Propozycje te przedstawione zostały radnym, a zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński podkreślał podczas posiedzenia
Komisji Budżetu, że wszelkie dalsze
działania poprzedzone zostaną ekspertyzą biegłych z zakresu budownictwa.
W ocenie burmistrza Zwolińskiego
utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych jest realne od września, a najdalej od października.
MW, AA

LIST Z SPDST

ZYJACIÓ£ DZIECI S

Dziękujemy!!!
„Dar, który pochodzi z serca,
nigdy nie ginie bezpowrotnie.
Trwa on w sercu tego,
który został obdarowany.”

Z całego serca dziękujemy Państwu,
którzy odpowiedzieli na nasz apel i wpłacili
1% podatku na działalność rehabilitacyjno- terapeutyczną naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu.
Jesteśmy szczęśliwi, że ponad 700 osób
z naszego miasta i gminy, a nawet z całej
Polski, wspiera nas w usprawnianiu i przystosowywaniu do życia dzieci i osób niepełnosprawnych.
Uprzejmie informujemy, że zebraliśmy
kwotę 55.246,18 złotych.
Z tej kwoty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia wpłaciliśmy na lokatę terminową
40.232,33 złotych, a kwotę15.013,85 złotych
pozostawiliśmy na bieżącą rehabilitację
i terapię naszych podopiecznych.
Z tygodnia na tydzień rośnie liczba
dzieci, które wymagają specjalistycznych
form pomocy, a najwcześniejsza pomoc
daje najlepsze efekty w rehabilitacji.
Pomoc Państwa daje naszym dzieciom
i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa.
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej oraz organizuje piętnaście
form pomocy specjalistycznej dla dzieci
i osób niepełnosprawnych.

Fot. SPDST

● Radni o sobie

W tym roku w swarzędzkich przedszkolach zabrakło miejsc dla 191 dzieci.
Władze gminy tworzą dodatkowe oddziały przedszkolne.

CJALNEJ TROSKI

● Dużo o inwestycjach
s. 6 i 7

Będą miejsca
dla przedszkolaków

PE

POLECAMY:

Podopieczna SPDST Agata Kiejdrowska, która od
lat zasila nasze łamy informacjami z ciekawych
wydarzeń z życia niepełnosprawnych osób.

W tym roku rozpoczęliśmy wczesną
interwencję, wpłaty Państwa i pomoc
Władz Gminy sprawiła, że możemy pomóc
najmłodszym dzieciom.
Pieniądze zgromadzone na lokacie terminowej pragniemy przeznaczyć na wyposażenie i rozwój ośrodka wczesnej interwencji oraz na poszerzenie Warsztatu
Terapii Zajęciowej.
Zapraszamy Wszystkich Życzliwych
nam ludzi do odwiedzenia naszego ośrodka.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy za okazane serce i wierzymy, że dobro dane zawsze wraca do darczyńcy.
Z wyrazami szacunku

za Zarząd
Barbara Kucharska
przewodnicząca Stowarzyszenia
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Ile można dopłacać?
Swarzędz posiada nowoczesną, dobrze zorganizowaną, sprawną komunikacje miejską. Tak oceniani jesteśmy przez
ludzi patrzących z zewnątrz i jest to
ocena obiektywna. Choć korzystający
z gminnej komunikacji swarzędzanie
mają czasem odmienne zdanie, to przyznają na ogół, że na tle innych miast
i gmin wypadamy zupełnie dobrze.
W dodatku bilety w Swarzędzu są tańsze
niż gdzie indziej i nie drożały od kilku
lat. Drożało natomiast paliwo i wszystkie
inne składniki kosztów utrzymywania
komunikacji. Budżet gminy dopłaca do
jej funkcjonowania, co roku więcej. Za
pieniądze budżetu co roku kupowane są
autobusy, a jeden taki pojazd to koszt ok.
1,2 mln złotych. Komunikacja musi się
rozwijać, a dopłaty z budżetu na ten cel
nie mogą odbywać się kosztem innych
potrzeb…
Podczas IX sesji Rady Miejskiej 30
maja br. radni musieli zmierzyć się z tym
problemem i dyskusja pokazała, że nie
przyszło im to łatwo. Ostatecznie uchwała została przyjęta (przedstawiamy ją
wśród innych na str. 23-26 tego wydania). Burmistrz Bożena Szydłowska

przed głosowaniem podkreślała, że jest
świadoma, iż to niepopularna decyzja,
jednak odkładanie jej byłoby działaniem
nieodpowiedzialnym.
Radni podjęli również uchwałę
w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
zgodzili się na niewielkie podwyżki
stawek wynagrodzenia pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej i uchwalili
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010.
Interesującym punktem obrad była
organizacja ochrony przeciwpożarowej

Powiedzieli po sesji:
Marcin Lis

Pierwszą ważną sprawą była propozycja przeznaczenia środków w budżecie
gminy na adaptację budynków w Zalasewie i Nowej Wsi na dwa przedszkola dla
około 75 dzieci każde. Ta inicjatywa pani
burmistrz spotkała się z powszechnym poparciem radnych. Pozwoli to, już od nowego roku szkolnego,
przyjąć do przedszkoli większość dzieci, które nie zostały zakwalifikowane podczas wiosennego naboru.
Drugim istotnym punktem była debata nad uchwałą związaną z propozycjami zmian cennika i organizacji komunikacji
miejskiej. Zdecydowanie sprzeciwiłem się pomysłowi znaczącej podwyżki cen biletów. Poparło mnie w tym troje radnych,
ale niestety większość głosowała za. Uważam, że zaproponowana przez panią burmistrz podwyżka cen biletów miesięcznych, przy jednoczesnej rezygnacji z biletów na okaziciela,
bardzo negatywnie wpłynie na budżety domowe mieszkańców
gminy Swarzędz. Biletów miesięcznych nie będzie już można
pożyczać innej osobie. Przeciwny też byłem podwyższaniu aż
o 33% cen biletów jednorazowych na przejazdy nocne i do Poznania. Pozytywną stroną podjęcia tej uchwały było jedynie
wprowadzenie w życie mojego, pochodzącego jeszcze z poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, pomysłu, aby strefę stawek
za przejazdy w granicach gminy Swarzędz rozszerzyć do fabryki Volkswagena w Antoniku, gdzie pracuje wielu naszych
mieszkańców.

Fot. M. Woliński

IX sesja Rady Miejskiej

na terenie gminy. O pracy, wyposażeniu
i zadaniach swarzędzkich i kobylnickich
strażaków mówił komendant gminny
ochrony przeciwpożarowej i zarazem szef
utworzonego niedawno w UMiG referatu
Sławomir Kaźmierczak. Strażacy mają
coraz więcej zadań (wiąże się to zwłaszcza
z rosnącą liczbą wypadków na drogach).
Najpilniejsze potrzeby to nowy samochód
dla jednostki w Swarzędzu (ma być kupiony w tym roku) oraz rozbudowa zaciasnej remizy przy ul. Bramkowej. Również
i to zadanie jest coraz bardziej realne.
R.N.

Adam Choryński

Tematem, który na sesji wzbudził najwięcej kontrowersji była zmiana cen biletów za przejazdy miejskimi autobusami
(pierwsza po ponad czterech latach).
A wszystko to pomimo dokładnego omówienia sprawy na komisjach. Zdziwiły
mnie jednak gwałtowne głosy sprzeciwu,
ponieważ chyba każdy ma świadomość
znacznego wzrostu cen paliwa w ostatnich
latach, a jak by nie patrzeć, autobusy wodą tankowane nie są.
Według deklaracji pracowników urzędu, taka podwyżka ma
również umożliwić zakup dodatkowych pojazdów, wzbogacając w ten sposób już dość wyeksploatowany tabor, a w przyszłości doprowadzić do zwiększenia ilości kursów w godzinach
szczytu i wieczorami oraz ulepszenia połączeń komunikacyjnych z gminą. Wydaje mi się, że tę kilkuzłotową podwyżkę cen
biletów miesięcznych każdy będzie w stanie zaakceptować,
zwłaszcza, że ma to poprawić funkcjonowanie swarzędzkiej komunikacji, a także dlatego, że bilety nawet po podniesieniu cen
będą zdecydowanie tańsze niż w innych gminach. Dopóki nie
otrzymałem stosownego zestawienia, nawet nie zdawałem sobie
sprawy z kosztów, jakie muszą ponosić, na bilety miesięczne,
mieszkańcy miejscowości oddalonych o podobną odległość od
Poznania jak Swarzędz. Dla przykładu tylko podam, że w Tarnowie Podgórnym i w Suchym Lesie cena normalnej sieciówki
wynosi przeszło 80 złotych, nie mówiąc już o Luboniu, czy o
Puszczykowie, których mieszkańcy muszą płacić więcej niż 100
złotych! Z tych właśnie względów wszelkie stwierdzenia, że autobusów powinno być więcej, a ceny biletów mają zostać na tym
samym poziomie są dla mnie populizmem i czystą demagogią.

9 maja – Komisja Rewizyjna

Zespoły w trakcie kontroli
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 9 maja,
miało raczej formalny charakter, ponieważ cały czas trwają
prace w zespołach. Radni się spotkali, by szczegółowo omówić
stan zaawansowania kontroli.
Przypomnijmy, że obecnie komisja zajmuje się dwoma sprawami. Pierwsza dotyczy Biblioteki Publicznej w Swarzędzu:
sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków finansowych. Tą kontrolą zajmuje się zespół w składzie: Marian Szkudlarek, Bartosz Stawicki i Adam Choryński.
Druga poddawana badaniu kwestia, to prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na promocję gminy. W ramach tej kontroli pracują Teresa Rucińska, Agata Adamczak
i Krzysztof Szymanowski. Następne posiedzenie komisji przewidziane jest na 13 czerwca.
ACh

22 maja – Komisja Kultury i Sportu

Dożynki, akcja „lato” i sport
Przewodniczący Jan Kita zwołał posiedzenie Komisji Kultury i Sportu na 22 maja. Choć porządek obrad nie zawierał wyjątkowo dużo punktów, to i tak wszystkich podczas tego
spotkania nie udało się omówić.
Wizytacja obiektów sportowych i świetlic oraz filii Biblioteki Publicznej musiały zostać przełożone na inny termin.
Wszystko to wynikało z bardzo obszernego omawiania, między
innymi przez sekretarza gminy Marka Baumgarta i skarbnika
Macieja Narłowskiego, materiałów sesyjnych oraz pozostałych
elementów zaplanowanych na
posiedzenie komisji. Podczas
spotkania poruszane były zagadnienia organizacji dożynek
gminnych oraz planu kolonii letnich. W pierwszej ze spraw, wypowiadająca się Ewa Małecka,
dyrektor Ośrodka Kultury
w Swarzędzu, zaznaczyła, że
w tym roku impreza odbędzie
się w Kruszewni i w Rabowicach. Dorota Zaremba z UMiG,
prezentowała natomiast sposób
organizacji kolonii letnich.
Takie zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym będzie organizować każda ze szkół, a trwać
one mają po dwa tygodnie.
Wśród atrakcji zapewnionych
dzieciom znalazły się zajęcia
w pracowniach plastycznych,
internetowych, wizyty na pływalni oraz różnego rodzaju
wycieczki.
Następnie członkowie komisji zajęli się przeredagowaniem
regulaminu przyznawania funduszu promocyjnego dla wybitnych sportowców z terenu
gminy. Dyskusję wzbudziły
punkty regulaminu stwierdzające, kto może się o taką nagrodę
ubiegać. Wszyscy członkowie
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komisji zgodzili się, że nagradzani będą również sportowcy zamieszkali na terenie gminy, ale uczący się poza jej granicami.
Wśród spraw bieżących poruszono kwestie organizacyjne
Ligi Wiejskiej, nad którą pieczę trzyma radny B. Stawicki,
a także zbliżającej się setnej rocznicy strajku dzieci szkolnych.
Florian Fiedler, przewodniczący Klubu Swarzędzan, zwrócił
się z prośbą o wsparcie inicjatywy Koła Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Swarzędzu, której celem jest uwiecznienie
wydarzenia tablicą pamiątkową. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 28 czerwca.
A.Ch.

23 maja - Komisja Spraw Społecznych

W przedszkolu o przedszkolakach
Komisja Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnego
Waldemara Nawrockiego tym razem postanowiła zapoznać się
z działalnością i problemami swarzędzkich przedszkoli. Posiedzenie odbyło się w Przedszkolu nr 5 „Zielona Półnutka” na os.
Kościuszkowców. Rozmawiano jednak o sprawach nie tylko
tego przedszkola. Głównym tematem był bowiem problem
braku miejsc dla przedszkolaków, jaki wystąpił w tym roku w
całej gminie. Zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński wyjaśnił w jaki sposób władze Gminy zamierzają rozładować tłok i sprawić, by po wakacjach miejsc starczyło dla
wszystkich dzieci, które kwalifikują się do przyjęcia do przedszkola. Utworzone zostaną dodatkowe oddziały przedszkolne
w Zalasewie i w Nowej Wsi.
Więcej o tych planach piszemy na str. 2
M.W.

Fot. M. Woliński
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24 maja – Komisja Gospodarcza

Komunikacja i …znów promocja

Str.5

Omówienie materiałów sesyjnych (m.in. zmiany w uchwale
budżetowej) oraz analiza dochodów i wydatków Pływalni
„Wodny Raj” z uwzględnieniem planowanych remontów i inwestycji były głównymi tematami dyskusji podczas posiedzenia Komisji Budżetu. Radni dopytywali się m.in. o szczegóły
związane z planowanym stworzeniem do jesieni nowych oddziałów przedszkolnych, a wyjaśnień na ten temat udzielał
zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński.
Więcej o tych planach piszemy na str. 2
M.W.

29 maja – Komisja Rolnictwa

Z sołtysami o porządku
Zbiorowa komunikacja i promocja Swarzędza były głównymi tematami posiedzenia Komisji Gospodarczej pod przewodnictwem radnego Mirosława Horli.
Radni wskazywali na trudną sytuacje komunikacyjną na południowych osiedlach i pytali szefa Wiraż-Busu, jakie zmiany
organizacyjne przewiduje po zbudowaniu tunelu pod torami (ul.
Kirkora). Zdaniem Karola Baszczyńskiego sytuacja w tym
miejscu ulegnie radykalnej poprawie i zwiększy się punktualność kursowania autobusów. Jego obawy dotyczą natomiast
coraz bardziej zakorkowanego przejazdu wiaduktem nad torami
(ul. Polna). Przejazd tamtędy utrudniony będzie jeszcze bardziej
z chwilą planowanego zamknięcia przejazdu przez tory ulicą
Kórnicką. Zastępca burmistrza Agnieszka Hipś poinformowała, że opracowywana jest koncepcja układu komunikacyjnego rejonu od skrzyżowania ulicy Średzkiej z Rabowicką aż
po węzeł w Paczkowie. Przewodniczący Horla przypomniał, że
do radnych wpływa coraz więcej wniosków z sołectw (m.in.
Karłowice, Wierzonka i Wierzenia oraz Łowęcin) dotyczących
zwłaszcza komunikacji w niedziele, a radna Ewa Buczyńska
apelowała, aby zmiany w rozkładzie jazdy konsultować z sołtysami.
Radni dużo uwagi poświęcili sprawom promocji Gminy. Padały przeróżne pomysły, z których – po dyskusji – komisja sformułowała wnioski postulujące:
- rozpatrzenie możliwości stworzenia sali pamięci (muzeum) swarzędzkiego rzemiosła
- wykonanie nowych tablic przy wjeździe i wyjeździe do
Gminy
- powołanie kolegium (kapituły), które decydowałoby
o markowaniu wyrobów mianem „MEBLE SWARZĘDZ”
i przyznawałoby tytuł „SWARZĘDZKA JAKOŚĆ”.
M.W.

Komisja rolnictwa pod przewodnictwem radnej Ewy Buczyńskiej ponownie zaprosiła na swoje spotkanie sołtysów, by
wspólnie zastanowić się nad problemami związanymi z gospodarką komunalną w gminie. W posiedzeniu z udziałem burmistrz Bożeny Szydłowskiej i zastępcy burmistrza Agnieszki
Hipś uczestniczyła również dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Izabela Gruszczewska-Gonet. Mówiono o problemie
dzikich wysypisk śmieci, a także „podrzucaniu” śmieci (np. starych foteli etc.) przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Dyrektor ZGK zapewniła sołtysów, że zużyte opony
(których nie można wywozić na składowisko odpadów) będą
odbierane z sołectw przez ekipy ZGK i przekazywane firmom
zajmującym się odzyskiem surowców. Sołtysi - m.in. Maria Kowalska z Uzarzewa - apelowali o ustawienie dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci
oraz o koszenie trawy i chwastów, które w tym roku rosną wyjątkowo szybko i bujnie. Sołtysi (m.in. Maria Drozda) prosili
też o częstsze zamiatanie ulic i czyszczenie kratek ściekowych,
zwłaszcza na drogach obsadzonych drzewami.
W tym roku, po raz pierwszy, stworzony został w ramach
budżetu Swarzędza tzw. fundusz sołecki, z którego wszystkie
sołectwa mogą finansować swoje wydatki związane np. z organizacją imprez, drobnymi zakupami itp. Podczas posiedzenia
komisji rolnictwa skarbnik Maciej Narłowski wyjaśnił sołtysom, w jaki sposób należy rozliczać te wydatki.
M.W.

28 maja – Komisja Budżetu

Fot. (3x) M. Woliński

Uważnie o pieniądzach

W maju radni dwukrotnie (14 i 16 maja) zbierali się
również podczas wspólnych posiedzeń wszystkich komisji
Rady Miejskiej, biorąc pod obrady takie tematy jak: kondycja i możliwości poprawy opieki medycznej, promocja
gminy oraz prace nad studium uwarunkowań rozwoju
przestrzennego. Do tych tematów będziemy wracać w kolejnych wydaniach „Prosto z ratusza”.
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Informacje o zaawansowaniu inwestycji przewidzianych w tegorocznym budżecie Swarzędza przedstawił nam Jerzy Michalak
– kierownik referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i obsługi
inwestorów UMiG. Oto przegląd sytuacji według stanu z połowy
czerwca:
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Działkowej
w Swarzędzu
- inwestycja zakończona i oddana do użytku.

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia
w Swarzędzu
- przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji został rozstrzygnięty, podpisana została umowa z wykonawcą (harmonogram
inwestycji: lata 2007-2008 projekt, lata 2008-2009 budowa).

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Stawnej
- jest pozwolenie na budowę, ogłoszony został przetarg na wykonawstwo, otwarcie ofert przełożono na 26 czerwca. Budowa zostanie
zakończona w br.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej,
Wschodniej, Południowej w Swarzędzu
- dokończenie prac budowlanych przewidziane jest do końca czerwca br.

● Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. Rabowicka)
- gmina uzyskała pozwolenie na budowę, w przetargu wyłoniony
zostanie wykonawca.
● Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu
- jest realizowana zgodnie z harmonogramem, budowane są drogi dojazdowe. Przewidywany termin udostępnienia przejazdu pod wiaduktem to koniec lipca 2007 r, a całość inwestycji wykonana ma być do
końca listopada br.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu
- ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji, otwarcie ofert zaplanowano na (harmonogram inwestycji: 20072008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kraszewskiego
w Swarzędzu
- jest pozwolenie na budowę, ogłoszony został przetarg na wykonawstwo,
otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca, a budowa ma być zakończona w br.

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Cybińskiej
w Swarzędzu
- na podstawie opracowanej już dokumentacji gmina wystąpiła do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
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● Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy
Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie
- ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji, zgłosił się jeden oferent, wezwano go do uzupełnienia dokumentów w ofercie (harmonogram inwestycji: 2007-2008 projekt,
2008-2009 realizacja).

● Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii
Poznań w Swarzędzu
- jest pozwolenie na budowę, ogłoszony został przetarg na wykonawstwo, otwarcie ofert zaplanowano na 18 czerwca. Budowa zostanie
zakończona w br.

● Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zachodniej
i Okrężnej w Swarzędzu
- ogłoszony został przetarg na wykonawstwo, termin otwarcia ofert
przesunięto na 21 czerwca ze względu na pytania zgłoszone przez
potencjalnych wykonawców.
● Budowa kolektora deszczowego Swarzędz-Południe do Stawów
Antonińskich
- jest pozwolenie na budowę, ogłoszony został przetarg na wyłonienie
wykonawcy, termin otwarcia ofert został przesunięty na 18 lipca.
Zadanie zostanie zakończone w 2009 r.

Inwestycje 2007
- przegląd aktualnej sytuacji
● Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach
- jest pozwolenie na budowę, został ogłoszony przetarg na wykonawstwo, otwarcie ofert zaplanowane zostało na 28 czerwca.

● Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką
i Wilkońskich
- opracowana została dokumentacja i gmina wystąpiła z wnioskiem
o pozwolenie na budowę. Realizacja przewidziana jest na 2008 r.

● Budowa drogi z Janikowa do Kicina
- opracowana została dokumentacja i gmina wystąpiła z wnioskiem o
pozwolenie na budowę, która jest przewidziana na lata 2007-2008.

● Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości
Kobylnica od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego
w rejonie ulicy Leśnej
- opracowana została dokumentacja i gmina wystąpiła z wnioskiem
o pozwolenie na budowę. Realizacja nastąpi w latach 2007-2008
wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Fot. Archiwum UMiG

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, W. Reymonta, M. Curie-Skłodowskiej, Kochanowskiego
- opracowywana jest dokumentacja, budowę przewidziano na lata
2007-2008.

Nowy autobus dla swarzędzkiej komunikacji dostarczony został na początku czerwca.

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej
Rybackiej
- ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji, 5 czerwca nastąpiło otwarcie ofert, po upływie terminów składania protestów możliwe jest podpisanie umowy zaplanowane na 25
czerwca.

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby
w Swarzędzu
- opracowywana jest dokumentacja, realizacja przewidziana na 2009 r.
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Ulica Kirkora: w końcu lipca zostanie udostępniony przejazd tunelem pod torami kolejowymi.

● Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, chodnik, plac zabaw, toalety)
- powstaje koncepcja, po czym zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację, a wykonanie projektu wraz z realizacją przewidziane jest do
2009 r.
● Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Gimnazjum nr 2
- jest dokumentacja, będzie ogłoszony przetarg, a realizacja przewidziana w 2007 r.

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej
w Gruszczynie
- w przetargu wyłoniony został wykonawca projektu (harmonogram:
2007-2008 projekt, realizacja w 2008).

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej
w Gruszczynie
- oferta złożona w przetargu na opracowywanie dokumentacji opiewa
na kwotę wyższą niż przewidziana w budżecie, zatem ewentualne
podpisanie umowy zależne jest od uchwalenia dodatkowych środków
na ten cel (harmonogram: 2007-2008 projekt, realizacja w 2008).

● Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul.
Fabrycznej
- wysłano zapytania do firm na opracowanie dokumentacji, (harmonogram: 2007-2008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie
- wysłano zapytania do firm na opracowanie dokumentacji, (harmonogram: 2007-2008 projekt, realizacja w 2008).

● Budowa chodnika od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców
przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego
- ogłoszony został przetarg na projekt, oczekujemy na uchwalenie
dodatkowych kwot, gdyż oferta okazała się droższa niż zakładano.

● Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie
skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu
- rozstrzygnięty został przetarg na projekt, została podpisana umowa
z jego wykonawcą.

Zadania realizowane
przez innych inwestorów:

● Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra
Skargi, Krętej, Wawrzyniaka, Meblowej w Swarzędzu
- wspólna inwestycja z AQUANET-em, który wybuduje kanalizację
sanitarną i deszczową, przy czym gmina sfinansuje kanalizację deszczową, realizacja w 2007 r. AQUANET ogłosił przetarg, zgłoszone
oferty są analizowane.
● Wpłata Gminy na rzecz Starostwa Powiatowego na realizację
zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z ul. Swarzędzkiej
w Gruszczynie i w Kobylnicy
- Rada Miejska podjęła uchwałę upoważniając burmistrza do przekazania 300 tys, zł na ten cel, gotowy jest projekt wraz z pozwoleniem
na budowę, po zawarciu porozumienia ze Starostwem przekazane zostaną pieniądze.

Zakupy majątkowe:

● Rozstrzygnięty został przetarg na zakup autobusu dla komunikacji miejskiej i nowoczesny przegubowy, niskopodłogowy autobus za ok. 1,25 mln zł został na początku czerwca odebrany od
producenta.
● Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
– otwarcie ofert nastąpiło 1 czerwca, przetarg został unieważniony.
W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zamówienie udzielone będzie bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych.
● Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu
– zadanie było ujęte w ramach projektu Puszcza Zielonka, teraz trwa
wydzielenie tej inwestycji przez biuro projektów, będzie to odrębna
inwestycja, realizacja inwestycji przewidziana jest bieżącym roku.
● Remont świetlicy w Rabowicach
– 31 maja przetarg został unieważniony z braku ofert, ponowny termin
zaplanowano na 18 czerwca.
Opr. MW
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Ewa Jarosława Buczyńska

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa

…członek Komisji Spraw Społecznych. Nauczycielka historii i nauczania
początkowego. Od 1978 roku jestem
związana z ziemią swarzędzką. Mieszkam w Wierzonce. Mam dwóch dorosłych synów. Interesuje mnie współczesność i przeszłość naszej
gminy. Należę do zespołu redagującego „Wierzeniczenia” –
pisma wychodzącego przy parafii pod wezwaniem św. Mikołaja
w Wierzenicy. Jestem współautorką kilku opracowań dotyczących ziemi swarzędzkiej.
Radną zostałam po raz pierwszy. O mandat ubiegałam się
z ramienia KW „Nasz Swarzędz”. Doskonale zdaję sobie
sprawę jak wiele problemów do rozwiązania ma ponad 40 tysięczna gmina. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy naszej gminy
mieli przekonanie, że ich problemy, potrzeby, a także opinie są
wysłuchiwane, zauważane i w miarę możliwości rozwiązywane
przez władze Miasta i Gminy, przy udziale wszystkich radnych.
Jako osobie współodpowiedzialnej za publiczne pieniądze zależy mi, aby były one wydawane „z głową”. W kręgu moich
zainteresowań są głównie: rozwój oświaty, bezpieczeństwo, poprawa komunikacji, budowa i modernizacja dróg, budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ochrona środowiska i zabytków. Bardzo cenię sobie współpracę z sołtysami, ich pragmatyczne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Można kontaktować się ze mną drogą mailową, telefonicznie lub osobiście.

Mirosław Horla

Przewodniczący Komisji
Gospodarczej

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Poznańskiej.
Urodzony w Swarzędzu w rodzinie
kupieckiej, walczącej z brakiem możliwości rozwoju gospodarczego w poprzednim systemie.
Wychowany w duchu walki o równość i z tym co było złe
w przeszłości.
Rzemieślnik, od roku 1978 właściciel zakładu Mechaniki
Pojazdowej, obecnie właściciel firmy Horlen, posiadającej międzynarodowy certyfikat ISO 9001 i 14001 z zakresu jakości
i ochrony środowiska.
Wieloletni nauczyciel (Politechnika Poznańska, technikum
samochodowe) kształcący uczniów w zawodzie mechanik
samochodowy. Wyedukował około stu uczniów w zawodzie
mechaniki samochodowej. Wyróżniony medalem im. Jana
Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego”.
Entuzjasta sportów motorowych, kartingowiec, kolekcjoner
starych motocykli. wielokrotny mistrz Polski i wielu krajów
Europy, obecnie wicemistrz Europy w kateorii modeli samochodów do bicia rekordu prędkości.
Społecznik dążący do:
- równości wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych
- dokończenia rozpoczętych inwestycji, w tym kanalizacji, deszczówki
- zakończenia procesu utwardzania dróg i poprawy ich przejezdności, naprawy chodników, budowy nowych
- stworzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych, a w szczególności prawidłowego połączenia północy z południem Swarzędza,
szybkiej modernizacji ulic m.in. Wrzesińskiej i Cieszkowskiego,
dążenia do prawidłowego oświetlenia ulic
Swarzędzanin walczący ze wszystkim, co pogarsza warunki
życia, wspierający wszystkie inicjatywy gospodarcze, które
mogą polepszać warunki życia, dbający o ochronę środowiska.

Prosto z ratusza

Przedstawiamy

Redakcja „Prosto z ratusza” postanowiła przybliżyć Czytelnikom sylwetki radnych Rady Miejskiej
Swarzędza. W poprzednim wydaniu przedstawiliśmy
przewodniczącego RM i jego zastępców, dziś – w alfabetycznej kolejności – prezentujemy sylwetki przewodniczących wszystkich komisji RM. Oto, co sami
zechcieli powiedzieć o sobie:

Jan Kita

Przewodniczący Komisji
Kultury i Sportu

Przedsiębiorca, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Oprócz prowadzenia firmy od 3 lat
jestem Prezesem Zarządu „SKS Unia”
Swarzędz. W tym okresie udało nam się
doprowadzić do modernizacji stadionu miejskiego, dzięki
czemu Swarzędz był jednym z organizatorów Mistrzostw Europy U-19 w piłce nożnej. Osiągnęliśmy też spore sukcesy sportowe – w tym roku m.in. awans I drużyny do IV ligi. Bardzo
dbamy o rozwój sportu młodzieżowego, na naszych obiektach
piłkę nożną uprawia ponad 200 dzieci i młodzieży. W Radzie
Miejskiej pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Kultury
i Sportu oraz jestem członkiem Komisji Budżetowej. Włączyłem się w pracę tych komisji, gdyż najbardziej interesują mnie
zagadnienia dotyczące rozwoju sportu i kultury oraz sposobów
racjonalnego wydawania gminnych pieniędzy. Z uwagi na to, iż
w Swarzędzu jest coraz więcej mieszkańców, zwracam uwagę
na problemy usprawnienia komunikacji, sieci dróg oraz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.
Uważam, że dalszy rozwój miasta i jego atrakcyjność zależą
głównie od poprawy infrastruktury drogowej i dlatego będę się starać, aby w budżecie na ten cel przeznaczono jak największe środki.

Waldemar Nawrocki

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych

Lat 43. Absolwent Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, wydział
historyczny
Od 14 lat mieszkam z rodziną
w Swarzędzu – Nowej Wsi. Mam dwie
córki w wieku szkolnym, a moja żona
jest nauczycielką w swarzędzkich szkołach. Prowadzę własną
działalność gospodarczą.
Radnym Rady Miejskiej Swarzędza jestem pierwszą kadencję. Pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Do rady kandydowałem z listy Platformy Obywatelskiej.
Pełnię tam funkcję wiceprzewodniczącego.
W związku z tym, że jestem przewodniczącym Komisji
Spraw Społecznych w swojej pracy radnego będę kładł nacisk
na sprawy związane z oświatą, funkcjonowaniem swarzędzkich
szkół, funkcjonowaniem służby zdrowia, pomocą społeczną.
Ważnym punktem mojej pracy będzie walka z bezrobociem
w naszej gminie.
Będę dążył do realizacji mojego programu wyborczego
związanego z południową częścią Swarzędza, tj.:
- Komunikacja: przedłużenie linii autobusowej nr 55 na Osiedle
Raczyńskiego, więcej autobusów w godzinach szczytu;
- Rekreacja: nowe boiska w Nowej Wsi;
- Edukacja: bezpłatny internet dla wszystkich mieszkańców Gminy;
- Bezpieczeństwo: dodatkowe patrole Policji oraz Straży Miejskiej.
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radnych
Teresa Rucińska

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

Wykształcenie – technik meliorant.
Funkcję radnej pełnię od 1994 r.
Członek Komisji Budżetu.
Z gminą Swarzędz jestem związana
od urodzenia. Znam bardzo dobrze
potrzeby i oczekiwania mieszkańców
Swarzędza.
Jedną z największych bolączek naszej gminy jest brak
mieszkań, dlatego jestem za szybkim budowaniem mieszkań
komunalnych, socjalnych oraz rozbudową Swarzędzkiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Jako radna staram się myśleć o wszystkich mieszkańcach
naszej gminy i ich potrzebach. Wspieram każdą inicjatywę,
która ma na celu dobro mieszkańców Swarzędza, zwłaszcza
tych najbiedniejszych. Będąc członkiem Komisji Budżetu mogę
skuteczniej zabiegać o to, aby społeczne pieniądze były rozdzielane sprawiedliwie.
Jestem do Państwa dyspozycji i oczekuję, że mieszkańcy
Swarzędza będą informowali mnie o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Kontakt ze mną osobisty lub telefoniczny.

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Komisji
Budżetu

Wykształcenie wyższe techniczne (absolwent Politechniki Poznańskiej z 1987
roku). Posiadam także licencję zarządcy nieruchomości.
Od 18 lat mieszkam i pracuję w Swarzędzu. Od prawie 5 lat prowadzę własną firmę
działającą w branży usług technicznych, recyklingu oraz nieruchomości.
Pełnię funkcję radnego drugą kadencję. Jestem przewodniczącym
Komisji Budżetu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.
Społecznie przewodniczę Zarządowi Ogrodów Działkowych
w Gruszczynie oraz jestem delegatem na Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Do działalności społecznej
i samorządowej w Swarzędzu wprowadził mnie pan Leszek Grajek.
Działałem w Radzie Osiedla Gryniów, Radzie Szkoły Gimnazjum nr
3, Radzie Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz LO św.
Marii Magdaleny w Poznaniu.
Za najważniejsze w obecnej kadencji RM w odniesieniu do moich
wyborców uważam:
- uregulowanie spraw własnościowych dotyczących gruntów w gminie
(w tym spółdzielców i działkowców)
- budowę nowych boisk sportowych i placów zabaw
- budowę nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych
- zwiększenie ilości bezpłatnych miejsc parkingowych na osiedlach
- zakup większej ilości autobusów dla komunikacji miejskiej
- rozwiązanie problemów lokalowych dotyczących Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego i Domu Kultury
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring oraz
całodobowe patrole
- zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego
oraz segregacją odpadów.
Jako przewodniczący Komisji Budżetu będę dbał o racjonalne,
efektywne i gospodarne wydawanie pieniędzy z miejskiej kasy.
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Można zostać ławnikiem
Komunikat

W związku z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm. )
zawiadamia się mieszkańców Gminy Swarzędz
o możliwości zgłaszania kandydatur
na ławników do Sądu Rejonowego
i Sądu Okręgowego w Poznaniu

po uprzednim wypełnieniu stosownych
formularzy dostępnych
w Biurze Rady Miejskiej w Swarzędzu
(Rynek 1, pok. 105, w godzinach pracy Urzędu
Miasta i Gminy).
Kandydatów na ławników można zgłaszać
do dnia 29 czerwca 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Bożena Szydłowska

Dz.U.06.50.370

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
(Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.)

Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej
"ustawą", oraz wzór karty zgłoszenia.
§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie
zgłoszenia, zwanej dalej "kartą", stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
2. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawie-rającą imię
(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
3. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa
w ust. 2.
4. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
wzory
§ 3. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze
której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
§ 4. 1. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach
organów gmin.
2. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach
oznaczonych www.ms.gov.pl.
§ 5. 1. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika.
2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz
opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi
kandydat na ławnika.
§ 6. 1. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w
ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu
określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu.
2. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Dzień Matki
w Kobylnicy
26 maja 2007r. odbył się festyn
z okazji „Dnia Matki” w Kobylnicy

pod hasłem „Bawimy się całą rodziną”. Organizatorkami tego festynu były nauczycielki SP w Kobylnicy - Elżbieta Kalota-Hołderna
i Alina Kaźmierczak z pomocą rady
rodziców dyrekcji szkoły. Festyn
rozpoczął się o godz. 14.00. Gośćmi
naszej uroczystości była p. dyr. Jadwiga Lewandowska, która uroczyście powitała naszych gości,
kierownik referatu edukacji UMiG
w Swarzędzu p. Janusz Roszczka,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Swarzędza Barbara Czachura, koor-

dynator sekcji profi- laktyki i terapii
p. Lidia Chałasiak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu oraz
sołtys p. A. Siemaszko. Było wiele
konkursów i wystaw dla naszych
najukochańszych mam. Uczniowie
z klas O-III przygotowali występy
i wiersze, które uświetnione były
tańcami zespołu „Iskierki z Szkoły
Podstawowej ze Stęszewa pod kier.
Małgorzaty Nowackiej. Występował
zespół taneczny dziewczęcy - Girls
Dolls z opiekunem p. Igą ze świetlicy w Uzarzewie oraz dziewczynki
z gimnazjum nr 3 - Sara Rybińska,
Jolanta Kusz. Dzieci mogły jeździć
konno oraz zobaczyć, jaką ciężką
i niebezpieczną pracę wykonują strażacy i policjanci, podziwiały również umiejętności psa tropiącego
narkotyki. Atrakcją dla uczestników
był deszcz cukierków z samolotu naszego aeroklubu w Ligowcu oraz
pokaz motocyklistów krossowych.
Na zakończenie festynu przeprowadzono licytację na rzeczy ofiarowanych przez naszych ukochanych
sponsorów. Wszystkie uzyskane dochody będą przekazane na potrzeby
szkoły. Pragnę podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym mógł
odbyć się festyn w naszej szkole,
prowadzącej Klaudii Małyszce, radnym naszej gminy i dyrekcji szkoły.
Elżbieta Kalota-Hołderna

Świat się kręcił wokół

I znów zakręciło się wokół Trójki. Po
raz czwarty rodzinnie i integracyjnie
można było spędzić niedzielne popołudnie
3 czerwca br. przychodząc na gimnazjalny
festyn na boisko Trójki. A atrakcji, jak zawsze, nie brakowało. Czego tam nie było.
Dla każdego coś interesującego i ciekawego. Jak na każdym festynie
nie zabrakło licznych stoisk
z różnościami: dla maluchów
kolorowy ogródek, w którym
mogły malować, rysować,
bawić się, były też tradycyjne
kiełbaski z grilla, stoisko z ciastem domowego wypieku,
watą cukrową. Cały czas
trwała loteria fantowa, na którą organizatorzy przygotowali prawie 800 losów –
wszystkie „pełne” – każdy wygrywał
i wszystkie udało się sprzedać! A na koniec
– super losowanie nagród specjalnych, których nie poskąpili niezawodni sponsorzy.
Szczęśliwcem, któremu przypadła nagroda
główna – ROWER okazał się uczeń klasy I

naszego gimnazjum. Wiele emocji wzbudziły pokazy ratownictwa drogowego
i działań prewencyjnych w wykonaniu strażaków oraz popisy „Fruwających motocykli”. Wspaniały występ dali też mali
karatecy i tancerze z Klubu Tanecznego
„Tango”. Wszystkim podobał się też występ przedszkolaków z „Zielonej Półnutki”.
Tłumy gromadziły się przy
scenie. Cały czas trwały też solowe i zespołowe występy piosenkarskie i pokazy aerobiku.
Na całym osiedlu rozbrzmiewała muzyka. Zabawa była
wspaniała, a dochód z festynu
szkoła zamierza przeznaczyć na wyposażenie pracowni multimedialnej.
Dziękujemy sponsorom, rodzicom,
uczniom, nauczycielom i pracownikom
szkoły, którzy byli kreatorami tej znakomitej plenerowej imprezy. I już dziś zapraszamy za rok, do Gimnazjum nr 3.
Elżbieta Dziedzic

Dzieci i maratończycy
w Karłowicach
W sobotę 2 czerwca przez kilka godzin teren przy kaplicy p.w.
Jezusa Dobrego Nauczyciela w Karłowicach (gmina Swarzędz)
rozbrzmiewał dziecięcym gwarem. Parafialny Zespół Caritas parafii p.w. św. Mikołaja w Wierzenicy wraz z radami sołeckimi
Karłowic, Wierzonki i Wierzenicy przygotował dla wszystkich
dzieci z parafii Dzień Dziecka. Te z Wierzenicy i Wierzonki dowiózł specjalny autobus Wiraż-Bus. Po mszy czekały na nie konkursy, loteria fantowa i pyszne jedzenie. Jednak największym
powodzeniem cieszyły się zjeżdżalnia, przejazdy bryczką i konno,
karuzela oraz cukrowa wata. Grono swoich wielbicieli mieli obecni na imprezie swarzędzcy strażacy i policjanci.
Imprezie z uznaniem przyglądali się radni Powiatu Poznańskiego B. Antoniewicz i A.
Małyszka. Radę Miejską reprezentowali Przewodniczący P. Choryński, radni A. Tomicka
i M. Lis oraz występująca w roli współgospodarza E.J. Buczyńska. Jak na Dzień Dziecka
przystało Burmistrz B. Szydłowska wystąpiła przede wszystkim w roli babci. To tym bardziej predystynowało ją to do wyrażenia swojego uznania dla rad sołeckich za przeznaczenie części swoich funduszy na umilenie dzieciom ich święta. Był też Stanisław Witecki Przyjaciel Wierzenicy.
Późnym popołudniem w to samo miejsce zawitała około 150 osobowa grupa maratończyków – uczestników III Maratonu Lednickiego. Biegli oni z Poznania przez teren naszej
gminy. Tu odpoczywali i posilali się przed dalszą częścią trasy. Powiedzieli, że nigdzie nie
byli tak serdecznie przyjęci.
Włodzimierz Buczyński

Czerwiec 2007
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Z traktorami wśród samolotów

Organizatorzy imprezy (gmina Swarzędz, Ośrodek Kultury w Swarzędzu,
Stowarzyszenie Czysty Świat, Aeroklub
Poznański, Agroma S.A. w Poznaniu) przygotowali dla swarzędzan wiele atrakcji.
Jedną z głównych była wystawa ciągników, na której obok zabytkowych maszyn Lanz Buldogi z 1926 i 1938 roku oraz
Ursus C-325 z 1961 roku - pokazane zostały najnowsze traktory oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy, a także akcesoria hippiczne. Podczas festynu odbyły się zawody
o puchar Traktoriady - zawodnicy pokonywali terenowy tor przeszkód i ścigali się
traktorami. Zwycięzcą zawodów został
Przemysław Paczka na ciągniku Zetor
(szczegółowe wyniki na stronie www.traktoriada.org). Swarzędzanie, którzy przybyli
tego dnia na lotnisko w Ligowcu mogli
obejrzeć plenerową wystawę zdjęć z Wyprawy Ursusem Dookoła Świata przedstawiającą ekspozycję z lat 2002-2006
i porozmawiać z uczestnikami ekspedycji.
Beata Kaczor i Marcin Obałek, którzy planują następne wyprawy Ursusem po bezdrożach egzotycznych krajów, chętnie
dzielili się ze swarzędzanami swoimi wrażeniami i opowiadali o śmiałych planach
i zachwalali walory Ursusów.
W programie artystycznym festynu
znalazł się spektakl dla dzieci “Kozucha
Kłamczucha”, występ Sekcji Regionalnej
“Olszyna”, biesiada z zespołem “Wiwaty”
oraz prezentacja gwary poznańskiej.
Uczestnicy festynu brali udział w licznych konkursach (np. rzucie ziemniakiem
do “baby”), sprawdzali swe umiejętności
strzeleckie, kosztowali tradycyjnego jadła
i nie żałowali grosza przechadzając się
wśród straganów z rozmaitymi produktami.
Dorośli usiłowali ujarzmić mechanicznego
byka, a dzieci dosiadały quadów. Atrakcją
festynu na lotnisku były też popisy powietrznych akrobacji w wykonaniu lotników z Aeroklubu Poznańskiego.
Słowa uznania należą się strażakom,
policjantom i strażnikom miejskim, którzy
czuwali nad bezpieczeństwem uczestników
imprezy. Potrwałaby ona zapewne do późnego wieczora, gdyby nie burza i ulewa,
które około godziny 19.00 zmusiły festynowiczów do szybkiej „ewakuacji”.
MW

Fot. (4x) M. Woliński

W niedzielę 27 maja na terenie lotniska Aeroklubu Poznańskiego w Ligowcu
odbył się festyn pn. Traktoriada &
Pierwsze Swarzędzkie Spotkania z Tradycją i Techniką.
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Gimnazjum nr 3
wśród najlepszych

Katarzyna Fabrowska

DAJ SZANSĘ LATU!

Tymi słowy swarzędzka Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” zwraca uwagę na
przygotowaną przez siebie bogatą ofertę
zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych pod nazwą „Letnia Akademia
Twórczych Umiejętności”. Półkolonie,
kursy i warsztaty LATU przygotowano
z myślą o mieszkańcach miasta i gminy,
którzy przez część wakacji pozostają
w domu i chcieliby ciekawie spędzić ten
czas. Szczegółową informację Fundacja zamieszcza na swoich stronach internetowych pod adresem: www.ekos.edu.pl/lato/.
Zapisy prowadzi sekretariat Fundacji.

Szkolne mundurki na wybiegu
W piątek 1 czerwca w Gimnazjum nr 3
im. Polskich Noblistów odbył się pokaz
szkolnej mody “mundurkowej” zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu.

Firmy odzieżowe z całej Polski, które
specjalizują się w szyciu mundurków szkolnych zaprezentowały swoje wzory szkolnej
odzieży, spośród których wkrótce, decyzją
Rad Rodziców poszczególnych szkół, wybrane zostaną te, które od 1 września będą
obowiązywały w swarzędzkich szkołach.
Przypomnijmy, że do wprowadzenia mundurków zobowiązuje rozporządzenie Ministra
Edukacji.
Modelami na prawdziwym wybiegu byli
uczniowie kilku swarzędzkich szkół (m.in.
Gimnazjum nr 3 oraz szkół podstawowych nr
1 i 4). W składzie „jury” znaleźli się przedstawiciele rad rodziców oraz, oczywiście,
uczniowie i nauczyciele. Na pokaz zaproszeni
zostali również burmistrzowie i wójtowie
innych podpoznańskich gmin.

Modelki i modele pokazali kolekcje pulowerków, tunik, bezrękawników i bluz z kapturami. Dominujące kolory to granat, zieleń
i bordo, a tkaniny - jeans, sztruks i polar. Do
większości mundurków producenci proponowali białe bawełniane bluzki lub koszule.
Szacunkowe ceny mundurków zamykały się
w granicach 27-49 zł.

Uczniom i ich rodzicom najbardziej podobały się wiśniowe i granatowe pulowery.
Zorganizowaliśmy ten pokaz - powiedział Zastępca Burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński - gdyż dyrektorzy szkół otrzymują
wiele różnych ofert od producentów odzieży,
a decyzja o wyborze obowiązującego stroju
należy przecież do rodziców. Mam nadzieję,
że porównanie rozmaitych mundurków ułatwi
podjęcie dobrej decyzji, a ewentualne większe zamówienia pozwolą na wynegocjowanie
lepszej ceny. Bardzo ważne jest to, żeby
uczniowie dobrze się czuli w obowiązkowych
od września jednolitych strojach.
AA, MW

Fot. (3x) D. ZAREMBA

Od początku tego roku szkolnego nasza
szkoła uczestniczy w przedsięwzięciu
„Orange dla Ziemi”, którego celem jest nauczanie młodzieży w sposób twórczy.
W ramach tego programu przeprowadziliśmy akcję Sprzątania Świata, kilkakrotnie
pracowaliśmy metodą projektu (nasze projekty obejmowały szkołę, gminę, region
i Europę; dotyczyły ekologii zagadnień
prozdrowotnych oraz migracji i emigracji),
przygotowaliśmy prezentację multimedialną „Ja i świat”, a 21 kwietnia 2007 roku
w gronie 100 najlepszych szkół reprezentowaliśmy Swarzędz na ogólnopolskiej debacie, która odbyła się w Warszawie.
Organizatorzy docenili nasz wkład
pracy oraz prezentację i plakat wykonane
przez Weronikę Koralewską i Ninę Gruszczyńską. Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się oryginalny plakat, ukazujący
wyniki naszej pracy nad projektami.
Uczennice z Trójki brały też czynny udział
w dyskusji panelowej w czasie debaty.
Wiadomość z ostatniej chwili: zakwalifikowaliśmy się do ostatniego etapu (ekspedycji naukowej na Suwalszczyznę).
Cieszymy się z tego wyróżnienia, bowiem
jesteśmy w gronie 25 szkół w Polsce, których działania okazały się najlepsze. Było
to możliwe dzięki ogromnemu wkładowi
pracy naszych uczniów, którzy pracowali
pod opieką pani mgr Jolanty Kaptur i mgr
Katarzyny Fabrowskiej.
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Nagrody dla Ewy i Piotra
23 maja dwoje uczniów gimnazjum w Zalasewie wraz ze swoimi nauczycielami odebrało nagrody i gratulacje od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pani Lucyny Białk-Cieślak. Ewa
Sołtysiak – uczennica klasy drugiej i Piotr Zimnowłodzki – uczeń
trzeciej klasy, zostali laureatami Wojewódzkich Konkursów. Ewa
osiągnęła sukces w znajomości języka francuskiego, a Piotr w chemii.

Chociaż Gimnazjum w Zalasewie nie prowadzi nauczania języka
francuskiego, to okazuje się, że nie stanowi to przeszkody, aby skutecznie rywalizować z innymi gimnazjalistami. Szczególne gratulacje
należą się mamie Ewy, która tak świetnie przygotowała córkę. Już
teraz Ewa ma zagwarantowaną naukę w wybranej przez siebie szkole
średniej.
Piotr przygotowywał się do konkursu pod moim kierunkiem. Już
w klasie pierwszej zauważyłam, że umie wnikliwie obserwować doświadczenia na lekcji, opisywać je i prawidłowo wnioskować. Do tego
posiada zdolności matematyczne, niezbędne przy liczeniu chemicznych, często trudnych, zadań. Ważną cechą młodego chemika jest spokojne i przemyślane podejście do eksperymentu. Spośród kilkorga
przygotowywanych przeze mnie uczniów do końca wytrwał tylko
Piotr.
W wieku 13 – 16 lat świat wydaje się tak intrygujący, że młodzież
poszukuje różnych dziedzin zainteresowań dla siebie; najtrudniej jest
podążać za obowiązkową wiedzą przekazywaną na lekcjach i systematycznie się do nich przygotowywać.
Jeżeli nauczyciel znajdzie takie „diamenciki” wśród swoich
uczniów, to nie żal żadnej godziny spędzonej nad ich „szlifowaniem”,
by pod koniec nauki w gimnazjum zaświeciły jak drogocenne brylanty.
Przykład Piotra działa mobilizująco na młodsze roczniki gimnazjalistów. Jeżeli nawet nie osiągną tego co on, to moją radością będzie

Kurator L.Białk-Cieślak i Ewa Sołtysiak

zainteresowanie uczniów piękną dziedziną wiedzy, jaką jest chemia.
A ponieważ „chemia leczy, żywi, ubiera, broni”, warto wiedzieć,
z czym mamy do czynienia wokół siebie.
Prognozy wskazują, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy
nadal będzie największe zapotrzebowanie na informatyków, ale zaraz
po nich - na inżynierów chemików.
Żeby zachęcić młodych ludzi do podjęcia wysiłku systematycznego, 2- 3-letniego uczenia się należy dodać, że Piotr nie musiał pisać
egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Może podjąć naukę w najlepszej szkole średniej.
Przy okazji sukcesu Piotra, serdecznie wspominam moich poprzednich laureatów: Marcina Włodarczaka, Pawła Kuraszewicza,
Adama Sherbę i Łukasza Solarczyka. Dzielenie takiej radości ze
swoimi uczniami nie zdarza się każdego roku, ale warto uczyć i co
roku podejmować wyzwanie.
Zofia Judek

„Rozbrykane Wicherki”

W sobotę 9 czerwca zuchy z 7. Nowomiejskiej Gromady Zuchowej „Rozbrykane
Wicherki” odwiedziły swarzędzki ratusz i
spotkały się z burmistrz Bożeną Szydłowską.
Zuchy wypytywały o szczegóły pracy burmistrza, podzieliły się swoją wiedzą o Swarzędzu, ofiarowały pani burmistrz samodzielnie
wykonane rysunki i obiecały pojawić się
znowu…

Wyróżnieni maturzyści
W swarzędzkich liceach tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa i podczas uroczystych
spotkań pożegnali się ze swoimi szkołami.
25 maja w Zespole Szkół nr 1 i 1 czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu odbyły się
uroczystości, podczas których wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie kończący w tym roku
naukę. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz za dobre wyniki w nauce i społeczną
pracę na rzecz lokalnego środowiska otrzymały Anna Nijak, Violetta Czamańska (na zdjęciu –
odbiera gratulacje od dyr. Piotra Choryńskiego) i Anna Malczewska z II LO oraz Anna Kaliszuk
i Rafał Zawadka z Liceum Zaocznego dla Dorosłych.
W.
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„Zostali
gwiazdami”

fot. (2x) m. Błachnio

13 maja w Gimnazjum nr 3 odbył
się Finał Konkursu Piosenki Amatorskiej „Zostań Gwiazdą”. Zgromadzona
publiczność wielkimi brawami nagrodziła występy 26 finalistów. W kategorii
szkół podstawowych laureatem został
uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 Jakub
Bednarczyk za wykonanie piosenki pt
„You are so beautifull”, a w kategorii
gimnazjów uczennica Gimnazjum nr 3
Paula Leszczyńska za wykonanie piosenki pt. „Kiedy powiem sobie dość”.
Paula dostała również nagrodę publiczności.
Laureatom gratulujemy zwycięstwa
i zapraszamy do udziału w następnych
edycjach konkursu.
E.M.

Śpiewają od 100 lat!
W niedzielę 3 czerwca odbył się koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia istnienia chóru kościelnego p.w. św. Cecylii przy
parafii św. Marcina Biskupa w Swarzędzu.

Uroczystość rozpoczęła się przed ratuszem, po czym nastąpił
przemarsz do kościoła i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100lecie chóru. O godz. 13.00 odprawiona została uroczysta msza św.,
a po niej wysłuchać można było koncertu chóru - jubilata oraz
chóru kościelnego z parafii św. Marcina w Poznaniu i chóru męskiego “Akord”.
Członkowie chóru zebrali liczne gratulacje i podziękowania,
a z okazji 100-lecia przygotowane zostało specjalne wydawnictwo
upamiętniające działalność chóru.

MW

Strażacy zapraszają
na festyn

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza na drugą część obchodów 100-lecia
powstania Swarzędzkiej Straży Pożarnej. 1
lipca przy pływalni Wodny Raj w godzinach
16-24 obędzie się rodzinny festyn pożarniczy.
W trakcie festynu przewidziane są pokazy
sprzętu pożarniczego, przykładowa akcja gaśnicza, swe umiejętności zademonstrują psy
policyjne i strażackie, będą atrakcje dla dzieci
i dorosłych, a wszystko zakończone zostanie
zabawą na świeżym powietrzu.
R.N.

Przerwa
na pływalni
W dniach od 25 czerwca do 3 lipca pływalnia Wodny Raj będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej. Wszystkich
chętnych do korzystania z kąpieli przepraszamy za utrudnienia.
(n)

II Wierzenickie Czytanie Słowa

Kolejne, drugie, Wierzenickie Czytanie
Słowa trwało od 6 do 9 czerwca, rozpoczęło się
środowego wieczora, a zakończyło, też wieczorem, w sobotę. W kościele pod wezwaniem
św. Mikołaja w Wierzenicy czytano Księgi Historyczne Starego Testamentu. Ponad 300 osób,
niektóre dwukrotnie, dorosłych i dzieci czytało
po jednym rozdziale. Każdy czytający otrzymywał dyplom pamiątkowy. W niedzielę wśród
uczestników czytania zostały rozlosowane nagrody, egzemplarze Biblii Poznańskiej dla dorosłych i Biblii w opowiadaniach dla młodzieży.
Czytającymi byli głównie parafianie, obok nich
osoby spoza parafii. Wśród nich radni Powiatu
Poznańskiego: Barbara Antoniewicz, Arkadiusz
Małyszka, Rady Miejskiej: Piotr Choryński,
Marcin Lis, Ewa J. Buczyńska, także Wanda
Konys, Barbara Kucharska, Stanisław Witecki.
Patronami honorowymi przedsięwzięcia byli:
Biskup Grzegorz Balcerek, Księgarnia św. Wojciecha, Drukarnia Witeccy.
Włodzimierz Buczyński
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Bezpieczni w szkole i na drodze

Konkurs adresowany do uczniów swarzędzkich szkół zorganizowało już po raz trzeci, Stowarzyszenie
Bezpieczna Gmina Swarzędz. Uczniowie rywalizowali w kilku kategoriach indywidualnych i drużynowych,
a nagrodą za wykazanie się wiedzą na temat bezpieczeństwa były dyplomy i upominki ufundowane przez
organizatorów i sponsorów.
W grupie klas IV zwyciężył Wojciech Dopieralski ze Szkoły Podstawowej nr 4 natomiast w grupie klas
V-VI wygrała Klaudia Nowicka (także SP nr 4). W rywalizacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa
nr 4. Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Mateusz Prządak z Gimnazjum w Paczkowie, a drużynowo
- reprezentacja Gimnazjum w Zalasewie.
Po zakończeniu konkursowych zmagań finaliści wraz z gośćmi podziwiali popisy wokalne i choreograficzne swoich rówieśników z SP nr 1.
M.W.

Fot. M. Woliński

W środę 23 maja w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się gminny finał konkursu „Bezpieczny
w szkole i na drodze”.

Wojciech Dopieralski
ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Gęsim piórem …

Z okazji Dnia Bibliotekarza zainaugurowaliśmy w bibliotece na os. Czwartaków
w Swarzędzu akcję pisania gęsim piórem
i atramentem. W oddziale dziecięcym czytelnicy mogli na specjalnych zakładkach z okolicznościową pieczątką biblioteki napisać
parę słów gęsim (lub bażancim) piórem i atramentem. Zakładkę można było zabrać na
pamiątkę.
Przy tej okazji okazało się, że większość
dzieci nie wie, że kiedyś pisało się gęsim piórem. Dzieci nie wiedzą też, co to jest atrament
i kałamarz. Do „gęsiej pisaniny” zapraszaliśmy dzieci do końca maja. Na pewno do tego
miłego, zapomnianego i – nie da się ukryć trochę brudzącego zwyczaju powrócimy
w kolejnych latach.
Fot. Natalia Tuliszko

Małgorzata Merczyńska

Fot. M. Merczyńska

Potrafią także łowić

Julia Przybylska, lat 6, z Przedszkola nr 2 im. Misia
Uszatka w Swarzędzu.

W sobotę 20 maja na łowisku Gospodarstwa Rybackiego w Bogucinie odbyły się I Zawody
Wędkarskie Ligi Straży Miejsko-Gminnych. Strażnicy ze Swarzędza gościli kolegów ze Środy
Wlkp., Poznania i Suchego Lasu.
Największą rybę (27 cm leszcza) złowił swarzędzki strażnik Przemysław Ślebioda, on też
zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej wyprzedzając swoich kolegów Adama
Brzozę i Wiesława Tuliszkę. Również drużynowo najlepsze miejsce zajęła Straż Miejska ze
Swarzędza.
Komendant Janusz Mazurkiewicz serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji zawodów
i ufundowanie nagród: Kołu PZW Swarzędz-Zatorze, panom Andrzejowi Bystremu i Stanisławowi Witeckiemu oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Ryby ze stawów w Bogucinie mogą mieć powody do niepokoju, gdyż w planach są kolejne
zawody, a strażnicy miejscy oprócz pucharów w nagrodę otrzymali sprzęt wędkarski.
M.W.

Podziękowania od Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Swarzędzu

W imieniu Zarządu i wszystkich podopiecznych TPD w Swarzędzu pragnę bardzo gorąco podziękować następującym osobom,
które nie pozostały obojętne na prośbę o pomoc i wsparcie w postaci wpłat 1% podatku dochodowego: p. Barbarze i Pawłowi
Grześkowiakom, p.Robertowi Siemińskiemu, p.Alicji Skweres,
p.Janowi Skweres, p.Barbarze i Konradowi Grzankowskim, p. Piotrowi Tischerowi, p. Andrzejowi Bystremu, p.Wandzie Konys,

p.Katarzynie Czosnowskiej, p. Janinie Mancastroppa, p. Małgorzacie i Jerzemu Nowakom, p. Danucie Czosnowskiej, p. Bogumile Kulczyńskiej, p.Czesławowi Radzickiemu, p.Irenie Ferenc,
Fabryce Mebli Tapicerowanych “Tombea”, p.Urszuli Szymczak,
p. Ewie i Klaudiuszowi Dominas, p. Zbigniewowi Adamczakowi,
p. Agnieszce Kranz, p. Annie Jabłońskiej.
Dzięki Państwa pomocy podopieczni TPD będą mogli spędzić
wakacje w Mrzeżynie nad morzem.
prezes TPD
M. Będziecha- Tischer

P
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Wiersze trzeszczały,
a języki się nie połamały!

Małgorzata Merczyńska

Polecamy nowe książki

Z okazji minionego Dnia Dziecka i w przededniu
letnich wakacji biblioteka zakupiła sporo nowości
książkowych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.
Książki nie są jednak zakazane dla dorosłych, którym szczerze polecamy pielęgnowanie w sobie wspomnień z dzieciństwa…

● Syn Alchemika - Doktor Iluminatus i Złodziej
dusz - to opowieści o ponurym, starym domu, w którym słychać dziwne odgłosy, o tajemniczych miksturach, siłach ciemności w walce o ludzkie dusze,
o księgach zaklęć, czarach i 12-letnich bliźniakach, walczących z czarnoksiężnikiem.
● Encyklopedia fantasy - przewodnik po baśniowych stworach i magicznych istotach (domowe duszki,
gremliny, elfy, wróżki, nimfy, leśne duszki, widźmy,
czarownice wampiry, magowie, gobliny).
● Pewnego dnia dorosnę i zmądrzeję - historyjka
napisana przez 15-latkę. Warto przeczytać i przekonać
się, czy każdy nastolatek ma takie same problemy ze
swoją rodziną.
● Wesoła rodzinka
● Upiorna rodzinka
● Bamboszkowe opowieści - napisane przez Agnieszkę Frączek, która była gościem w naszej bibliotece.
● ... i wiele innych ciekawych książek…
Małgorzata Merczyńska

Fot. M. Merczyńska

ani Agnieszka Frączek - autorka m.in.:
„Trzeszczących wierszyków”, „Bamboszkowych opowieści” i „Chichopotama” gościła w bibliotece na os.
Czwartaków. Opowiadała o tym, jak powstają
jej wiersze, jaką drogę musi przebyć wiersz
zanim trafi do księgarni lub biblioteki, jak
można świetnie bawić się znaczeniami słów,
ich brzmieniem, jak tworzyć rymy i nowe
wyrazy. Dzieci z przedszkola „Miś Uszatek”
i Szkoły Podstawowej nr 5 ćwiczyły swoje
zdolności językowe, wykrzywiając buzie
i robiąc śmieszne miny. Pani Agnieszka jest
z zawodu językoznawcą i swoje zainteresowania lingwistyczne z wielkim humorem
przenosi na językowe zabawy w swoich wierszach. Dzieci języków nie połamały, a ze spotkania wyniosły sporo wiedzy, wiele radości
i autografy prawdziwej poetki. W prezencie
dla naszego gościa recytowały trzeszczące
wierszyki (a nie było im łatwo!) i wiersze
własnego autorstwa.
Zapraszamy do biblioteki, gdzie można
wypożyczyć wiersze pani Agnieszki Frączek.

Prosto z ratusza
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Biblioteka Pedagogiczna
w Swarzędzu zaprasza
Swarzędzka Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu funkcjonuje w naszej gminie już ponad 16 lat. Jest niewielką placówką, w której czytelnik jest podmiotem, przychodzi
ze swoimi problemami, nie tylko naukowymi, pragnie, aby go
dobrze obsłużono i wysłuchano. Stąd – odmienna niż w innych
placówkach, zwłaszcza większych – rola bibliotekarza, który musi
troszczyć się o jego potrzeby, o odpowiednią atmosferę, warunki
pracy, estetykę pomieszczeń, o to, by dobrze się w niej czuł.
Biblioteka obsługuje mieszkańców naszej gminy oraz okolic,
zarówno uczących się, dokształcających, uzupełniających swoje
wykształcenie, doskonalących w pracy zawodowej. Czytelnik
znajdzie tu literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, dydaktyki, ciekawe czasopisma poruszające współczesne problemy nie tylko dydaktyczne, wychowawcze, ale także społeczne
(Niebieska Linia, Remedium, Opieka Wychowanie Terapia, Polityka Społeczna, Problemy Narkomanii). Może sięgnąć do bogatego księgozbioru podręcznego (np. wielotomowej nowoczesnej
Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku; pięciotomowej Encyklopedii socjologii, Encyklopedii Seniora, Źródeł do dziejów
wychowania, licznych słowników, opracowań dotyczących problemów psychologii, psychologii społecznej, socjologii, pedagogiki, pedagogiki społecznej, specjalnej, pedagogiki pracy, czasu
wolnego). Może również skorzystać z pracowni multimedialnej,
posurfować w internecie w poszukiwaniu pracy zawodowej, potrzebnych materiałów (które może także wydrukować), sprawdzić
pocztę.
Podsumowując szesnastoletni okres funkcjonowania biblioteki należy stwierdzić, że część założeń ujętych w planach rozwoju placówki zrealizowano. Skomputeryzowano filię, stworzono
stronę internetową, uruchomiono katalogi on-line, pracownię multimedialną, nawiązano współpracę ze środowiskiem (szkołami,
prasą lokalną), uruchomiono zespoły samokształceniowe nauczycieli bibliotekarzy.
Swarzędzka filia powoli wrasta w krajobraz miejski, pozyskuje nowych użytkowników, rozstaje się z innymi, wspiera
i wspomaga czytelników naszej gminy.

Warsztaty dyrektorów bibliotek
w Swarzędzu

5 czerwca br. w Bibliotece Publicznej na os. Czwartaków spotkali
się dyrektorzy bibliotek powiatu poznańskiego, bibliotekarze z oddziałów dziecięcych oraz metodycy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Specjalnym gościem spotkania była ilustratorka książek - p. Elżbieta Krygowska-Butlewska.
Przeprowadziła ciekawe warsztaty plastyczne, które mogą stać się
pomocą w pracy z dziećmi.
Korzystając z obecności tak szerokiego grona bibliotekarzy zaprezentowaliśmy twórczość literacką mieszkanki naszego miasta –
p. Agaty Widzowskiej Pasiak, która zapewne niedługo otrzyma zaproszenia na spotkania poetyckie do innych bibliotek.
Na zakończenie goście zwiedzili (i podziwiali) naszą bibliotekę.
/MM/

Danuta Wereszczyńska-Choryńska

Zapraszamy do korzystania

ze zbiorów biblioteki oraz katalogów on-line:
os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
tel. 061 818-42-45;
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz.edu.pl

Książka anachronizmem?...
- sprawdzał zespół samokształceniowy
nauczycieli bibliotekarzy

Kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy naszej gminy odbyło
się 16 maja 2007 r. tym razem w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu im. prof. Adama Wodziczki. W spotkaniu uczestniczyła także
kierowniczka swarzędzkiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.

Temat spotkania brzmiał: ,,Uczeń jako użytkownik biblioteki szkolnej
w aspekcie korzystania z mass mediów”. Nauczyciele bibliotekarze z SP5
przedstawili przybyłym gościom prezentację multimedialną pt.: ,, Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy” oraz wyniki przeprowadzonej ankiety o bibliotece.
W dobie powszechnego zastosowania mediów we wszystkich niemal
dziedzinach życia, coraz częściej pojawia się pytanie: czy książka jest potrzebna? Często słyszymy ubolewanie nad niskim stanem czytelnictwa
społeczeństwa. Badania socjologiczne potwierdzają to zjawisko. Czy rzeczywiście jest tak źle? Czy w przyszłości książka może stać się anachronizmem? Chcąc się o tym przekonać przeprowadziłyśmy losowo wśród
uczniów SP nr 5 dwie ankiety: „Telewizyjne programy jako pomoc
w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy” oraz ankietę o bibliotece.
W pierwszym przypadku postanowiłyśmy skupić się na telewizji, tak
często nadużywanej przez dzieci. Chciałyśmy się dowiedzieć czy uczniowie mądrze sięgają po programy telewizyjne, jak wiele czasu spędzają
przed telewizorem, czy potrafią świadomie wybrać wartościowe programy, czy interesują się także telewizją edukacyjną, czy zdają sobie
sprawę, że programy edukacyjne wzbogacają wiedzę i pomagają w nauce
oraz mogą być wykorzystywane na lekcjach w szkole.
dokończenie na str. 18
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Świadczenia Rodzinne

Nasz sześcioletni teatr
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia
od 6 lat odbywają się zajęcia teatralne.
Uczestniczą w nich zarówno osoby z Domu
Dziennego Pobytu jak i Środowiskowego
Domu Samopomocy. Zajęcia te zaowocowały
przygotowaniem i wystawieniem kilkunastu
przedstawień przygotowywanych na specjalne okazje jak i bez okazji z „pasji tworzenia”. Spektakle rzadko opierają się na
gotowym napisanym scenariuszu. Najczęściej
w oparciu o jakiś tekst czy historię, uczestnicy
tworzą scenariusz podczas zajęć. To sprawia,
że są jego autorami od początku do końca: poprzez przygotowanie scenariusza, strojów,
scenografii po wcielenie się w postacie występujące w scenariuszu. Po co jednak teatr
w Ośrodku? Czy chodzi tylko o dobrą zabawę?
Z pewnością nie. Ma on też swój aspekt
terapeutyczny i rozwijający. Wszyscy uczestnicy biorący udział w przedstawieniu czy próbach są sobie równi, niezależnie od roli, jaką
wykonują, gdyż każdy z nich wnosi swoje indywidualne cechy do gry zespołu, czyniąc
tym postać, a co za tym idzie spektakl, niepowtarzalnym. Podczas prób uczestnicy bardzo
różnie interpretują sytuację sceniczną, co wynika zapewne z indywidualnej wrażliwości
i doświadczeń. Każda z ich opowieści jest
prawdziwa i ciekawa, jako że teatr nie jest
obiektywny.
Występ przed publicznością pozwala
przekraczać własne bariery i ograniczenia jak
chociażby nieśmiałość, lęk itp. Każda próba
i każde przedstawienie zbliżają do tego celu,
a każda decyzja samodzielnie podjęta na
oczach widzów pozwala ten cel osiągnąć.
Jarosław Łączka
Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia
w Swarzędzu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego i wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2007/2008 wydawane będą od 2.07.2007 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, pokój nr 15.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za 2006 rok z Urzędu
Skarbowego.
W związku z planowanymi zmianami do ustawy o zaliczce alimentacyjnej informacje
o powyższym świadczeniu udzielone będą w terminie późniejszym.
Beata Pacholczyk
Koordynator Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Pracownia modelarska w Swarzędzu

Od czerwca pod patronatem Ośrodka
Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy
współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową
wznawia swoją działalność Pracownia Modelarska na osiedlu Czwartaków 18.

W kwietniu i maju poprzez pedagogów
szkolnych w szkołach został przeprowadzony
nabór dzieci na zajęcia.
Grupa dzieci z terenu gminy Swarzędz
trzy razy w tygodniu przez trzy godziny pod
opieką wykwalifikowanego instruktora modelarstwa poznawać będzie tajniki budowy

różnych modeli latających. Swoją pracę rozpoczną od budowania modelu „Jaskółka” dla
początkujących.
W ramach zajęć przewidywane są również wyjazdy na zawody i konkursy modelarskie, po to aby dzieci uczestniczące w zajęciach mogły zaprezentować swoje osiągnięcia
oraz sprawdzić swoje siły w zawodach. Zajęcia modelarskie są ofertą skierowaną do najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej

Książka anachronizmem?...
dokończenie ze str. 17

Wyniki ankiety pokazały, że uczniowie naszej szkoły spędzają przed telewizorem bardzo
dużo czasu, prawie 95% ogląda programy codziennie średnio ponad dwie godziny. Ponad
81% badanych uczniów zdeklarowała, że wybiera świadomie programy. Odpowiedzi szczegółowe dzieci wykazały jednak, że nie wszyscy rozumieją, co oznacza świadome sięganie
po programy.
Powszechnie narzeka się na to, że młodzież zamiast uczyć się i czytać książki, woli oglądać telewizję. Jest w tym na pewno dużo prawdy, jednak nie oznacza to, że nadużywana przez
uczniów telewizja ma tylko złe strony. Programy edukacyjne dają możliwości, których nie
zapewnią nawet najbardziej nowoczesne podręczniki. Zamiast ubolewać nad tym, że uczniowie spędzają czas przed telewizorem, warto pokazać im, że ich ulubiona rozrywka może być
także pożyteczna.
Celem ankiety dotyczącej biblioteki było uzyskanie odpowiedzi, czy uczniowie czytają
książki i jakie, jaki jest ich stosunek do książki i innych przekaźników informacji – telewizji,
internetu, czasopism.
Okazało się, że z czytelnictwem uczniów wcale nie jest tak źle. Z ankiety wynika ,że
uczniowie czytają książki jeśli nie często (46%), to przynajmniej od czasu do czasu lub rzadko
(52%), a tylko 2% nie czyta wcale. W większości są to lektury, ale chętnie sięgają też po
książki przygodowe, popularnonaukowe, sensacyjne, obyczajowe.
Mając do wyboru książkę, telewizję i komputer, uczniowie niemal na równi potraktowali
te źródła informacji. Wszystko wskazuje, że książka nie jest jeszcze anachronizmem, ale nadal
istotnym źródłem wiedzy i zaspokajania potrzeb intelektualnych oraz dostarcza wzorców
moralnych.
Budujące jest to, że uczniowie czytają książki i dostrzegają w nich wartości nieprzemijające, aktualne w każdym czasie. Można śmiało powiedzieć, że młodzież czyta i korzysta
z bibliotek.
Grażyna Beranek
Aleksandra Wittke
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Dziś w przedszkolu mamy święto...
25-lecie „Misia Uszatka”

Uroczystość 25-lecia odbyła się w wypełnionej auli Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów. Gośćmi przedszkolaków z „Misia
Uszatka” i ich opiekunów byli rodzice, przyjaciele i sponsorzy przedszkola, absolwenci oraz
dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji
służących dzieciom. Przybyli również radni
i przedstawiciele duchowieństwa.
Goście oklaskiwali przede wszystkim dziecięce występy. Podobała się zaprezentowana
przez przedszkolaków wiązanka tańców wielkopolskich oraz inscenizacja pt. “Urodziny
Misia Uszatka”. Maluchy bardzo serio potraktowały swoje występy, a publiczność domagała
się bisów. Oklaskiwane były również występy
dorosłych - zespołu “Wielkopolska” oraz
solistki z Teatru Muzycznego w Poznaniu
Elżbiety Rosińskiej – mamy jednego z „uszatkowych” przedszkolaków. Dużo ciepłych słów
o pracy przedszkola pod dyrekcją Małgorzaty
Ćmakowskiej powiedzieli przedstawiciele
Rady Rodziców, a podziękowania za pedagogiczny wysiłek złożył również jubilatom Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński. Z okazji
święta dzieci dostały upominki - pamiątkowe
koszulki, film DVD o Misiu Uszatku i słodycze.
MW

Fot. (3x) M. Woliński

Rocznicę 25-lecia działalności obchodzili w sobotę 26 maja pracownicy i dzieci
z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka
w Swarzędzu.
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W maju ukazały się 49. i 50. numer
„Wierzeniczeń” - pisma od 1999 r.
wychodzącego przy parafii p.w. św.
Mikołaja w Wierzenicy. Na przełomie
roku 2006/2007 księdzu Przemkowi,
naszemu redakcyjnemu koledze,
wpadł do głowy pomysł honorowego
wyróżnienia - Przyjaciel Wierzenicy.
Pozostali członkowie zespołu redakcyjnego: Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy, Grażyna i Maciej Dominikowscy
byli jednomyślni co do zamysłu i tego,
że to pierwsze wyróżnienie należy się
panu Stanisławowi Witeckiemu, dla
nas panu Stasiowi. On drukuje „Wierzeniczenia”.

Prosto z ratusza

Stanisław Witecki
- Przyjaciel Wierzenicy

Dzięki temu możemy dokumentować, opisywać i pokazywać drukiem, zarówno lokalnej społeczności jak i osobom z zewnątrz, to co się dzieje w parafii
i wokół niej, czy co się działo w przeszłości na naszej wierzenickiej ziemi. I najważniejsze: dzięki niemu nie musimy się
tak bardzo martwić, ile z dobrowolnych
datków trafi do koszyczka. Nie pokrywały one kosztów wydawania, bo - co tu
dużo mówić - tego rodzaju pisma nie są
samofinansujące się, bardzo często bez
pomocy przestają istnieć. Taka groźba
zawisła nad naszym pismem przed siedmioma laty. Wówczas
Irena Prokop zwierzyła się z tych problemów panu Stanisławowi, który obiecał pomóc. „Wierzeniczenia”
ukazują się już 8 rok, z tego od 7 lat przy Jego
wydatnej pomocy.
Inna ważna rzecz, to osobisty związek,
który wytworzył się między Nim a naszym
pismem i parafią. Ile to razy dzwoni i pyta –
kiedy będą „Wierzeniczenia” – szczególnie,
gdy zbliżają się święta. Nie dopuszcza myśli,
że są jakieś problemy i można nie wydać
pisma. Zawsze uśmiechnięty, serdeczny, pogodny z wielką życzliwością i otwartością na
drugiego człowieka. Pana Stanisława wraz
z rodziną bardzo często spotykamy w Wierzenicy. Tutaj, w tym naszym kościele, odbywają
się bardzo ważne dla nich rodzinne uroczystości. Pokochali ten cichy i piękny zakątek
ziemi swarzędzkiej.
Uroczystość wręczenia drewnianej statuetki św. Mikołaja – Przyjaciel Wierzenicy
odbyła się 3 maja 2007 r. Mszę celebrował
ksiądz prałat Tadeusz Neumann. W imieniu
zespołu redagującego „Wierzeniczenia”
osobę laureata przedstawiła E.J. Buczyńska.
Powiedziała:
- Wierzenica i otaczająca ją ziemia miała
i ma szczęście do ludzi, którzy pragną coś zrobić dla tego miejsca i społeczności tutaj żyjącej. Nas mieszkańców tej ziemi, bardzo cieszy, że mamy tak wielu przyjaciół,
którzy pomagają nam w bardzo różny sposób. Nie zapominamy
o nich. Pragniemy im podziękować, za to co, już dla nas zrobili

i wiemy, że zawsze będziemy mogli na nich liczyć, bo przecież
są naszymi przyjaciółmi. A po przytoczeniu już wymienionych
zasług. Dziś w przededniu ukazania się 50 numeru możemy powiedzieć: dziękujemy panie
Stasiu za to, że „Wierzeniczenia” istnieją
i mogą sprawiać radość wielu, wielu ludziom,
którzy je czytają, którzy razem z nami je często współredagują, pisząc swoje wspomnienia. Za to, że pan Stanisław jest wraz ze swoją
rodziną razem z nami i za to, że w tak niewymuszony, naturalny sposób ofiaruje innym coś
dobrego, serdecznie dziękujemy.
Po czym przytoczyła fragment wiersza
Okruchy dobra, ojca Henryka Kałuży werbisty.
Wspomnienie dobra, które przypadkiem
spotkaliśmy... może zatrzymać świat lecz nade
wszystko ma siłę nawrócenia...Okruszyna
dobra może zmienić świat ...ale najważniejsze
jest to że zmienia samego człowieka. Niech ta
figura św. Mikołaja – Przyjaciel Wierzenicy
wyrazi nasze serdeczne podziękowanie
i uznanie dla pana Stanisława Witeckiego
i całej jego rodziny. Po czym wraz z księdzem
P. Kompfem, G. Dominikowską i I. Prokop
wręczyli laureatowi figurkę, dyplom i kwiaty.
Było to dla niego całkowitym zaskoczeniem.
Nie wiedział, że 49. „Wierzeniczenia”, w których Go przedstawiliśmy były u niego drukowane. Działającym
w najlepszej wierze księdzu Przemkowi i pracownikom drukarni udało się zachować to w tajemnicy.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Potrójny sukces
piłkarzy SKS-Unia
Potrójny powód do radości mają piłkarze SKS-Unia.
I zespół awansował do IV ligi, II zespół do A klasy, a drużyna juniorów do wyższej klasy rozgrywek.

Z okazji tak pomyślnego zakończenia piłkarskiego sezonu
w sobotę 9 czerwca zorganizowany został sportowy festyn pod
hasłem „Unia w IV lidze”. Kibice świętowali zwycięstwo swoich drużyn, piłkarze, trenerzy i działacze zbierali gratulacje, zagrała swarzędza orkiestra dęta, była loteria fantowa i dużo
innych atrakcji. Burmistrz Bożena Szydłowska w liście gratulacyjnym skierowanym do prezesa Unii Jana Kity napisała

m.in. „Doceniam wysiłek oraz umiejętności wszystkich zawodników i serdecznie dziękuję trenerom - Tomaszowi Mazurkiewiczowi, Mariuszowi Białkowskiemu, Eugeniuszowi
Samolczykowi i Ryszardowi Matłoce. Dziękuję także wszystkim działaczom Klubu za wspaniałą pracę służącą rozwojowi
kultury fizycznej w naszej gminie. Miło mi widzieć, jak dzięki
Waszemu zaangażowaniu, konsekwencji i wierze w zwycięstwo
powstają zespoły sportowców odnoszących coraz większe sukcesy. Obiecuję nadal Wam kibicować i mam nadzieję, że ostatnie osiągnięcia piłkarskich zespołów SKS-Unia są zapowiedzią
kolejnych ważnych zwycięstw”.
R.

23 maja na obiektach sportowych w Zespole Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w ramach
Święta Sportu odbył się mecz lekkoatletyczny. Zawody
odbyły się w kategoriach: chłopcy, dziewczęta i generalnej.
W meczu udział wzięły reprezentacje: Gimnazjum Nr 2 ze
Swarzędza, Gimnazjum Nr 3 ze Swarzędza i Gimnazjum Nr 33
z Poznania oraz grupie szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich ze Swarzędza i Zespół
Szkół Nr 2 ze Swarzędza.
W kategorii chłopcy na poziomie gimnazjum wygrali reprezentanci Gimnazjum Nr 3 ze Swarzędza, a na poziomie szkół
ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. W kategorii dziewczyny na poziomie
gimnazjum najlepsze były z Gimnazjum Nr 33 z Poznania i Zespołu Szkół Nr 2 ze Swarzędza. W kategorii generalnej (ogólnej) wygrali przedstawiciele Swarzędza: Gimnazjum Nr 2 oraz
Zespół Szkół Nr 2.
Koordynatorami imprezy byli Marek Witkowski nauczyciel
w-f w ZS nr1 oraz Ewa Kasprzyk – halowa Mistrzyni Europy
w biegach na 200 m, sześciokrotna Mistrzyni Polski w biegach
na 200 m i rekordzistka Polski w biegach na 100 i 200 m. oraz
sztafecie 4x100 m., nauczycielka w-f w Zespole Szkół Nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.
Sylwia Świdzińska-Jachna

Fot. www.sksunia.pl

Święto sportu w ZS 1

Informacje
dodatkowe:

Termin
załatwienia
sprawy:

Opłaty:

Wymagane
dokumenty:

Miejsce
załatwienia
sprawy:

Odbiór dowodu w pokoju nr 309 (II piętro) z otrzymanym odcinkiem „B”
formularza i starym dowodem osobistym.
Dokumenty należy składać i odbierać osobiście.
Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów
osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej.
Dowody osobiste wydawane osobom do 65 roku życia ważne
są przez 10 lat.
Dowody osobiste dla osób powyżej 65 roku życia wydawane są
na czas nieoznaczony.

Termin oczekiwania na dowód osobisty – do 30 dni

Imienny dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego
w wysokości 30 zł – wniesionej w kasie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
(II piętro, pokój 305) lub na rachunek bankowy:
14109014500000000045000049 Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
(należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata)

Do wglądu: posiadany dowód osobisty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego może być sporządzony przy
wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz
w Referacie Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój nr 309

1. wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. aktualne, równe fotografie – 2 szt. (o wymiarach 35x45 mm,
z widocznym lewym profilem twarzy, z widocznym uchem bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
3. odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych
poza terenem gminy Swarzędz) – dotyczy osób o stanie cywilnym
wolnym (panna / kawaler)
4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku (w przypadku osób, które zawarły małżeństwo
poza terenem gminy Swarzędz) –
dotyczy osób zamężnych, rozwiedzionych, wdów i wdowców

Referat Spraw Obywatelskich
Iwona Szymańska – inspektor ds. dowodów osobistych
Małgorzata Sobol – inspektor ds. dowodów osobistych
Alicja Jagielska – inspektor ds. dowodów osobistych
Pokój nr 309 – II piętro, tel. 061 65 12 309
Godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek 730 – 1530

Wymiana dowodu osobistego – co, gdzie, jak:
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30 maja odbyła się IX sesja Rady
Miejskiej Swarzędza. Podjęte zostały
następujące uchwały:

Nr IX/35/2007
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok

§1
W Uchwale Nr VII/28/2007 z dnia 21
marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.296.108 zł i ustala się
kwotę
dochodów
w
wysokości
89.503.995 zł zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały w tym zwiększa
się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 115.094 zł i ustala się plan
po zmianach w wysokości 9.206.460 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.100.108 zł i ustala się
kwotę
wydatków
w
wysokości
105.569.451 zł zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały w tym zwiększa
się wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 115.094 zł i ustala się plan
po zmianach w wysokości 9.206.460 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały
W załącznikach nr nr 1, 2, 4, 5 do
uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują
brzmienie określone w załącznikach nr nr
1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto
dodaje się załączniki nr nr 3a i 4a
Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 16.065.456
zł są kredyty bankowe, pożyczki oraz
wolne środki. Przypadające do spłaty w
2007 roku pożyczki i kredyty w kwocie
1.655.200 zł postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy”
Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5
W paragrafie 4 uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009:
Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o kwotę 680.000 zł i
ustala się plan po zmianach w wysokości
32.079.726 zł
Ustala się limit wydatków w wysokości
104.078.150 zł, w tym
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
O kwotę 541.000 zł zwiększa się wydatki
majątkowe na rok 2007 i ustala się plan
po zmianach w wysokości 5.444.000 zł
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Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
W paragrafie 5 uchwały budżetowej
zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o
47.595 zł i ustala się plan w wysokości
1.047.595 zł, nie przekraczającej 1% wydatków budżetu
W paragrafie 6 pkt. 2 uchwały budżetowej
zwiększa się dotacje podmiotowe dla:
niepublicznych
jednostek
systemu
oświaty o kwotę 24.904 zł, instytucji kultury o kwotę 2.900 zł
I ustala się plan dotacji podmiotowych po
zmianie w wysokości 1.673.892 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej
uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo
przyjęty

Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na 2007 rok
wprowadza się zmiany w zakresie:
I. Dochodów budżetowych
Minister Finansów pismem NT ST3-48206/2007/507 z dnia 15 marca 2007r. poinformował
o
wysokości
części
równoważącej subwencji ogólnej na 2007
rok dla Gminy Swarzędz , która została
zmniejszona o kwotę 5.330 zł i wynosi
165.358 zł,
Wojewoda Wielkopolski ustalił plan dotacji celowych na 2007 rok z przeznaczeniem:
pismem Nr FB.I-3.3011-177/07 z dnia 16
kwietnia 2007r. - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale
85415 – Pomoc materialna dla uczniów –
kwotę 37.170 zł na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym,
pismem Nr FB.I-3.3011-219/07 z dnia 27
kwietnia 2007r. – w dziale 852 Pomoc
społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – kwotę 58.702 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
pismem Nr FB.I-3.3011-210/07 z dnia 2
maja 2007r. – w dziale 801 Oświata
i wychowanie, w rozdziale 80101 –
Szkoły podstawowe – kwotę 45.150 zł na
sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły
podstawowej
w
roku
szkolnym
2006/2007,
pismem Nr FB.I-3.3011-236/07 z dnia 10
maja 2007r. - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała
działalność - kwotę 115.094 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę,
Pismem Nr FB.IV-3.33075-30/07 z dnia
12 kwietnia 2007r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o przekazaniu kwoty
2.037.322,43 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
stanowiącą refundację wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji projektu „Budowa dwupoziomowego
skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu”,
Wprowadza się kwotę 8.000 zł, stanowiącą darowiznę przekazaną przez Firmę
Pruszyński Sp.J. z siedzibą w Paczkowie,
ul. Wiosenna nr 18, z przeznaczeniem na
utwardzenie części ul. Wiosennej w
Paczkowie
Kwoty dotacji zostały uwzględnione po
stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

II. Wydatków budżetowych, w tym
w zakresie :
Wydatków majątkowych
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic
na terenie miasta i gminy Swarzędz –
WPI na lata 2007-2009, poz. nr 26 –
zwiększenie o kwotę 600.000 zł.
Na wykonane projekty budowy oświetlenia ulicznego uzyskane zostały pozwolenia na budowę, można więc przystąpić do
realizacji zadania. Zaplanowana kwota w
budżecie jest niewystarczająca na pokrycie wydatków, stąd zasadne jest zwiększenie środków finansowych.
Opracowanie dodatkowych dokumentacji
związanych z przebudową ulicy Średzkiej
na terenie miasta i gminy Swarzędz –
WPI na lata 2007-2009 , poz. nr 57 – wpisuje się kwotę 80.000 zł.
Trwa opracowywanie dokumentacji na
modernizację ulicy Średzkiej – od ulicy
Rabowickiej w Swarzędzu do granicy administracyjnej Gminy Swarzędz. Inwestorem powyższego zadania jest Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, natomiast Gmina
Swarzędz zleci i sfinansuje opracowanie
dokumentacji na:
- budowę kanalizacji deszczowej w
ul.Staniewskiego, która pozwoli odwodnić
nawierzchnię ul. Średzkiej,
- budowę dodatkowych chodników / odcinek do ul. Czarnoleskiej w Kruszewni/
rozbudowę i modernizację oświetlenia /
odcinek do ul. Czarnoleskiej w Kruszewni/
- budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej / odcinek od ul. Rzepakowej
do ul. Polskiej w Zalasewie /
Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy w miejscowościach:
Paczkowo, Rabowice, Kruszewnia,
Garby, Zalasewo, Swarzędz - Wykaz
zadań majątkowych na 2007 rok, poz. Nr
11 - wpisuje się kwotę 180.000 zł.
Na wykonanie trzech odrębnych projektów oraz podłączenie projektowanych
przepompowni do sieci energetycznej,
konieczne jest zabezpieczenie środków
finansowych,
Adaptacja budynku przy ulicy Pieprzyka
w Swarzędzu z przeznaczeniem na
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przedszkole – Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok, poz. Nr 12 – wpisuje
się kwotę 250.000 zł
W związku z brakiem miejsc dla dzieci w
przedszkolach prowadzonych przez
gminę konieczne jest utworzenie dodatkowych oddziałów dla dzieci 3 i 4-letnich.
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w
budynku przy ulicy Pieprzyka w Swarzędzu pozwoli na utworzenie trzyoddziałowej filii jednego z gminnych przedszkoli i
przyjęcie około 70 dzieci,
Adaptacja budynku przy ulicy Spacerowej
w Zalasewie z przeznaczeniem na przedszkole – Wykaz zadań majątkowych na
2007 rok, poz. Nr 13 – wpisuje się kwotę
50.000 zł
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w
budynku przy ulicy Spacerowej w Zalasewie pozwoli na utworzenie dodatkowych
oddziałów przedszkolnych, w których
miejsce znajdzie ok. 50 – 60 dzieci, znajdujących się na listach rezerwowych w
swarzędzkich przedszkolach
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ujęcia wody w Bogucinie – za
kwotę 50.000 zł - Zakupy majątkowe poz.
nr 6
W związku z koniecznością zabezpieczenia awaryjnego zasilania pomp ujęcia
wody w Bogucinie w energię elektryczną,
konieczny jest zakup agregatu prądotwórczego.
Zakup odkurzacza wodnego dla Pływalni
„Wodny Raj” – za kwotę 11.000 zł
Zakupy majątkowe, poz.nr 7
W związku z kolejną, poważną awarią odkurzacza wodnego, jego naprawa jest
nieopłacalna finansowo. W celu zapewnienia utrzymania basenu w odpowiednim stanie sanitarnym, niezbędny jest
zakup nowego urządzenia

Pozostałych wydatków bieżących
-w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – łączne zwiększenie o kwotę 28.320 zł, w tym:
21.000 zł – na przeprowadzenie prac rozbiórkowych nieczynnej oczyszczalni ścieków w Karłowicach,
7.320 zł – na wydatki związane z ochroną
obiektu przepompowni ścieków w Uzarzewie,
W dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne
gminne – zwiększenie o kwotę 8.000 zł
na utwardzenie ulicy Wiosennej w Paczkowie, tj. zgodnie z przeznaczeniem
określonym w umowie darowizny,
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o
kwotę 20.000 zł - na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków dla potrzeb gospodarki
nieruchomościami.
Jednocześnie o kwotę 20.000 zł zmniejsza się plan środków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 –

Prosto z ratusza

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W dziale 750 – Administracja publiczna,
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 21.960 zł - na pokrycie
wydatków związanych z pełnieniem funkcji koordynatora w branży ogólnobudowlanej
W dziale 758- Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się kwotę 1.500 zł
na wypłatę świadczeń rekompensujących
utratę wynagrodzeń z tytułu odbywania
ćwiczeń wojskowych
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i
celowe – wprowadza się kwotę 47.595 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
– kwotę 54.000 zł, w tym:
40.000 zł na przeprowadzenie prac remontowych w sanitariatach szkolnych,
wraz z wymianą podejść kanalizacyjnych
oraz urządzeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu,
14.000 zł na remont sufitu w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu
w rozdziale 80104 - Przedszkola –
56.720 zł, w tym:
kwotę 50.000 zł na wykonanie remontu
pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu,
o kwotę 6.720 zł zwiększa się dotację dla
Prywatnego Przedszkola Lisek Urwisek
w Swarzędzu. Powyższe wynika z wyższej kwoty przeliczeniowej przypadającej
na 1 dziecko w przedszkolach publicznych na terenie miasta i gminy
w rozdziale 80110 - Gimnazja – o kwotę
18.184 zł zwiększa się dotację na działalność dydaktyczno-wychowawczą niepublicznego Gimnazjum Nr 1 Fundacji
Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu. Powyższa zmiana podyktowana została ostatecznym określeniem przez
Ministra Finansów wstępnie przyznanej
subwencji dla Gminy Swarzędz na 2007r.
/zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2007 rok/
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o
kwotę 235.380 zł, w tym:
kwota 211.000 zł dotyczy pokrycia kosztów związanych z hydrantami na terenie
miasta i gminy,
kwota 24.380 zł na pokrycie wydatków
związanych z pełnieniem funkcji koordynatora w branży wodno-kanalizacyjnej,
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe –
zwiększenie o kwotę 75.000 zł na bieżące naprawy sprzętu, ogrodzeń, zakup
nowych urządzeń, ławek i tablic z regulaminem na placach zabaw na terenie miasta i gminy
Na zwiększenie wydatków związanych z
ubezpieczeniem
majątku
i interesów Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami

kultury oraz na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
członków OSP przeznacza się kwoty:
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – kwotę
42.858 zł
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże
pożarne - kwotę 1.934 zł,
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 13.692 zł,
w rozdziale 80104 - Przedszkola - kwotę
3.080 zł,
w rozdziale 80110 - Gimnazja - kwotę
11.193 zł,
w rozdziale 85305 - Żłobki - kwotę 676 zł,
w rozdziale 92116 - Biblioteki- kwotę
2.900 zł

Ponadto, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 i Nr 3a do niniejszej
uchwały, przenosząc środki finansowe z
kolumny nr 10 – pozostałe wydatki bieżące do kolumny nr 6 – Wynagrodzenia i
pochodne - w rozdziale:
60016 – Drogi publiczne gminne – kwotę
30.000 zł,
Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:
Przychody:
Z rozliczenia wykonania budżetu na koniec 2006 roku ustala się kwotę wolnych
środków w wysokości 2.390.100 zł
W związku z pokryciem deficytu budżetowego w zakresie przychodów , zmniejsza
się kwotę planowanych do zaciągnięcia
pożyczek o 2.608.600 zł
Rozchody:
zmniejszenie rozchodów o kwotę 22.500
zł z tytułu umorzenia części pożyczek w
WFOŚiGW w Poznaniu.
Nr IX/36/2007
w sprawie : przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
§1
Postanawia się kwotę 42 500,00 zł pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia części pożyczek przez WFOSiGW
wynikających z następujących umów ,
zaciągniętych na następujące zadania:
Nr 79/P/OW/I/05 z dnia 04.10.2005r.
umorzenie w kwocie 20 000,00zł, tj. 25 %
zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej – etap
III w Swarzędzu
Nr 78/P/OW/I/05 z dnia 04.10.2005r.
umorzenie w kwocie 22 500,00 zł, tj. 25%
zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Kobylnicy
przeznaczyć na inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne, tj. Rozbudowę i
modernizację Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału
linii na strefy.
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Nr IX/37/2007
w sprawie: zmiany Uchwały nr
LVIII/421/2006 r z dnia 31 maja 2006 r
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości
jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
Swarzędzu, ul. Strzelecka 2.
§1
Zmienia się treść § 1 w następujący sposób :
„ Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania
określone w Tabelach miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego sporządzonych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu w wysokości :
771,54 zł.”
§2
Zmienia się treść § 2 w następujący sposób:
„Wyrazić zgodę na ustalenie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu wartość punktu w wysokości : 5,46
zł.”
§3
Wykonanie powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzędz.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 maja 2007r.

Nr IX/38/2007
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla
potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Swarzędzu
§1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 850 zł
§2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wartości jednego punktu w wysokości

nie niższej niż 5 zł.

§3
Traci moc Uchwała Nr XLII/315/2005
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31
maja 2005roku w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego I
kategorii zaszeregowania oraz ustalenia
wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Swarzędzu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 maja 2007r. i podlega ogłoszeniu w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Nr IX/39/2007
w sprawie: przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2007-2010.
§1
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2007 – 2010 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały i stanowiący część
gminnej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 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 IX/40/2007
w sprawie: treści § 4 i § 6 Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej,
opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i

§ 1.
W Uchwale nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006
roku § 4 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się wysokość cen biletów jednorazowych i miesięcznych, określonych w
Załączniku nr 1, stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku
CENY BILETÓW SWARZĘDZKIEJ
KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

§ 1.
BILETY JEDNORAZOWE:
Normalny na przejazd w strefie II 4,00 zł
Z 50% ulgą na przejazd w strefie II 2,00 zł
Normalny na przejazd w strefie I 2,00 zł
Z 50% ulgą na przejazd w strefie I 1,00 zł
Specjalny normalny nabywany u kierowcy
4,50 zł
Specjalny ulgowy nabywany u kierowcy
2,50 zł
Nocny normalny 8,00 zł
Nocny ulgowy 4,00 zł
Przesiadkowy normalny na linie S-2 i S-3
w strefie I 3,00 zł
Przesiadkowy ulgowy na linie S-2 i S-3 w
strefie I 1,50 zł
§ 2.
BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE:
1.1.Normalny na przejazd w strefie II
60,00 zł
1.2.Ulgowy na przejazd w strefie II dla
uczniów i studentów 31,00 zł
1.3.Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozost. uprawnionych 31,00 zł
1.4.Normalny na przejazd w strefie I
30,00 zł
1.5.Ulgowy na przejazd w strefie I 15,00 zł ”
§ 2.
W Uchwale nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006
roku § 6 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych określonych
w Załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH

§ 1.
Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
L.p.
1

Określenie grupy uprawnionych

Dokumenty poświadczające
uprawnienie do korzystania
z przejazdów ulgowych

Emeryci i renciści oraz osoby pobie- Legitymacja emeryta – rencisty lub
rające zasiłek lub świadczenie decyzja właściwego organu przyznaprzedemerytalne
jąca zasiłek przedemerytalny wraz
z dowodem tożsamości

2

Osoby pobierające zasiłek stały

3

Osoby niepełnosprawne stopnia
umiarkowanego i lekkiego

4

Uczniowie w wieku do 24 lat i stu- Legitymacja szkolna lub studencka
denci w wieku do 26 lat

5

Kombatanci i osoby
represjonowane

Decyzja właściwego organu o
przyznaniu zasiłku stałego wraz
z dowodem tożsamości

Dokument wydany przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Legitymacja z wpisem uprawniającym do ulgi
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§ 2.
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
L.p.
1
2

Określenie grupy uprawnionych

Posłowie i senatorowie

Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz" lub „Honorowy Obywatel
Swarzędza"

Dokumenty poświadczające
uprawnienie do korzystania
z przejazdów bezpłatnych

Legitymacja posła lub senatora

Legitymacja Zasłużonego dla Miasta i Gminy Swarzędz lub legitymacja Honorowego Obywatela
Swarzędza

3

Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej

5

Uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Gminy Swarzędz, na obszarze Gminy Swarzędz,
w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji
lato, zima

Legitymacja szkolna, a w przypa-dku
zajęć w czasie akcji lato, zima –
wykazy terminów zajęć w poszczególnych szkołach i świetlicach

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Legitymacja inwalidy wojennego,
legitymacja wojskowa

4

6
7
8

Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat Zaświadczenie wydane przez
nieobjęte obowiązkiem szkolnym z odpowiednie instytucje o wypłacapowodu choroby lub niepełnospra- niu dodatku pielęgnacyjnego
wności i towarzyszący im opiekunowie

Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dokument tożsamości z odnotowaną datą urodzenia
Osoby całkowicie niezdolne do
pracy i do samodzielnej egzystencji
/dawna I grupa/, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie

Decyzja ZUS, KRUS lub dokument
wydany przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o
Niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości

§ 3.
Przejazdy bezpłatne nie przysługują na liniach nocnych, z wyjątkiem uprawnionych
przez ustawy, między innymi: posłowie i senatorowie; inwalidzi wojenni i wojskowi;
ociemniali, niewidomi i towarzyszący im
przewodnicy; umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia nadkomisarza włącznie; żołnierze zasadniczej służby wojskowej
i osoby odbywające zastępczą służbę wojskową; psy ratownicze i policyjne. ”
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i będzie obowiązywać od 1 lipca 2007 roku.

Uzasadnienie:
W związku z unieważnieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego paragrafu 4 i 6
uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku, zaistniała konieczność uchwalenia tych paragrafów w nowej treści, zgodnej z
obowiązującymi przepisami prawa.
Wprowadzono dwa rodzaje biletów jednorazowych w strefie I: normalny w cenie 2,00
zł i ulgowy w cenie 1,00 zł, oraz wprowadzono dwa rodzaje biletów specjalnych nabywanych u kierowcy: normalny w cenie
4,50 zł i ulgowy w cenie 2,50 zł, a także
wprowadzono dwa rodzaje biletów miesięcznych w strefie I imiennych: normalny w
cenie 30,00 zł oraz ulgowy w cenie 15,00 zł.
Zmieniono cenę biletu ulgowego miesięcznego w strefie II: dla pozostałych uprawnionych z 27,00 zł na 31,00 zł oraz dla uczniów
i studentów z 27,00 zł na 31,00 zł, ponieważ
cena biletu ulgowego dla uczniów i studentów może być niższa o 49% od ceny biletu

10
11
12
13
14

Osoby objęte opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu wraz z opiekunem
Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy

Umundurowani funkcjonariusze
Policji do stopnia nadkomisarza
włącznie

Książeczka wojskowa z odpowiednim wpisem o odbywaniu zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej

Zamieszkali na terenie miasta i
gminy Swarzędz wszyscy posiadacze odznaki Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez
Zarząd Główny PCK lub przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK
wraz z dokumentem poświadczającym zamieszkanie na terenie miasta i gminy Swarzędz

Umundurowani strażnicy
swarzędzkiej Straży Miejskiej

Sołtysi z terenu Gminy Swarzędz

17

Opiekun z wózkiem z dzieckiem lub
inwalidą oraz opiekun z dzieckiem
do drugiego roku życia /bez wózka/

18
19

Legitymacja wydana przez Polski
Związek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu /lub pies/

Żołnierze zasadniczej służby wojskowej i osoby odbywające zastępczą służbę wojskową

15
16

Legitymacja Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w
Swarzędzu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu

Przejazdy na terenie gminy
Swarzędz zorganizowanych grup
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, leżących na terenie Gminy
Swarzędz, wraz z opiekunami, w
czasie akcji lato, zima

Psy ratownicze i policyjne

Pracownicy obsługujący swarzędzką komunikację autobusową

normalnego miesięcznego w strefie II, którego cenę zmieniono z 54,00 zł na 60,00 zł.
Dotychczasowy bilet normalny miesięczny
w strefie II na okaziciela został zmieniony w
bilet normalny miesięczny w strefie II
imienny.
Zmieniono cenę biletu jednorazowego w
strefie II: normalnego z 3,00 zł na 4,00 zł, a
ulgowego z 1,50 zł na 2,00 zł, oraz cenę biletu jednorazowego nocnego: normalnego
z 6,00 zł na 8,00 zł, a ulgowego z 3,00 zł na
4,00 zł.
Zmieniono cenę biletu jednorazowego przesiadkowego: normalnego z 2,00 zł na 3,00
zł, a ulgowego z 1,00 zł na 1,50 zł.
Wycofano bilet miesięczny całodobowy w
cenie 77,00 zł, z powodu znikomego zainteresowania pasażerów (sprzedawano kilka
sztuk miesięcznie), oraz z tego samego powodu wycofano bilet miesięczny ulgowy na
okaziciela w cenie 35,00 zł (sprzedawano
kilkadziesiąt sztuk miesięcznie).
Dodano do grupy uprawnionych korzystających z bezpłatnych przejazdów posłów i senatorów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (art. 43 ust. 1 ustawy z
dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora Dz. U. z 2003 roku Nr
221, poz. 2199, ze zmianami), a także
wszystkich zasłużonych honorowych dawców krwi, zamieszkałych na terenie miasta
i gminy Swarzędz, oraz pracowników obsługujących swarzędzką komunikację autobusową.
Pieniądze uzyskane ze zmiany cen: biletów
miesięcznych o 11% oraz jednorazowych o
33%, przeznaczone zostaną na poprawę
komunikacji.
Głównym powodem zmiany cen biletów jest
chęć zwiększenia komfortu jazdy mieszkańców poprzez zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów. Równie ważnym
elementem przemawiającym za podwyżką

Legitymacja sołtysa wydana przez
UM i G. Swarzędz

Pisemna zgoda Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz wraz z listą
uczestników

Certyfikat

Dokument potwierdzający
zatrudnienie

cen biletów jest stały wzrost cen paliwa; w
latach 2004 – 2006 o 36,7% (cena 1 litra paliwa na początku 2004 roku wynosiła 2,91
zł, podczas gdy w dniu 28 sierpnia 2006
roku 3,98 zł – ANEKbS Nr 47 z dnia 28
sierpnia 2006 roku).
Podkreślić należy, że od 2002 roku nie
wprowadzano podwyżek cen biletów, przy
jednoczesnym wprowadzaniu dodatkowych
ulg dla określonych grup mieszkańców miasta i gminy Swarzędz (opiekun z wózkiem z
dzieckiem lub inwalidą oraz opiekun z
dzieckiem do drugiego roku życia bez
wózka, psy ratownicze i policyjne oraz bilety
przesiadkowe dla pasażerów linii S-2 i S-3).

Nr IX/41/2007
w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania
czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§1
Wskazuje się Wiceprzewodniczącą Rady
Miejskiej w Swarzędzu, Panią Barbarę Czachurę do wykonywania czynności związanych
z
podróżami
służbowymi
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Pani Barbarze Czachurze.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Od redakcji:
Pełne teksty wszystkich uchwał wraz z
uzasadnieniami i załącznikami dostępne
są w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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PRZYDATNE...

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
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
Burmistrz Bożena Szydłowska przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1
tel. 061 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Piotr Choryński dyżuruje
w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00
w Biurze Rady
Telefony alarmowe
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie wod.-kan. 994
Gazownia 992
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 w Swarzędzu
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
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815-10-49
Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)

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

Apteki dyżurne
dyżury nocne w godz. 20-8 i sobotnie popołudniowe (w tym samym tygodniu) w godz. 14-20:
26.03.-02.04.2007 „Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13
02.04.-09.04.2007 „Optima” os. T.Działyńskiego 39
09.04.-16.04.2007 „Zatorze” os. Raczyńskiego 18
16.04.-23.04.2007 „Pod Lipami” os. Zygmunta
111 Wazy 17
23.04.-30.04.2007 „Swarzędzka s. c. p.w.
Św. Józefa” ul. Rynek 16
30.04.-07.05.2007 „Zamkowa” „Meris” s. c.
ul. Zamkowa 17 c
07.05.-14.05.2007 „Nasza Apteka” ul. Poznańska 17
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

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
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41 (do 16.00),
0663 818 601 i 697 725 522 (po 16.00 i w święta)
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
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Pływalnia „Wodny Raj”
ul. Kosynierów 1
tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa
im. prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznańska 35
tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia:
sezon zimowy (01.11-31.03): wt-sob
godz. 9.00-15.00,
w sezonie letnim (01.04-31.10): wt-sob godz.
9.00-16.00, niedz. godz. 10.00-15.00

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie
w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia:
codziennie oprócz poniedziałków 8.00- 15.00,
w maju i w czerwcu 8.00-18.00.
W niedziele i święta: sezon letni (1.04-31.10):
10.00-16.00,
sezon zimowy (2.11-31.03): 10.00-15.00.
Nieczynne: 1 stycznia, 1 dzień świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada,
11 listopada, 25 grudnia.
Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37
fax. 061 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kwaśniewskiego 1
tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl

Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1
62-020 Swarzędz
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

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

Data dyżuru

„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13

18.06.-25.06.2007

„Zatorze" os. Raczyńskiego 18

02.07.-09. 07.2007

„Optima" os. T.Działyńskiego 39

„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

25.06.-02.07.2007
09.07.-16.07.2007

„Zatorze" os. Raczyńskiego 18

24.09.-01. 10.2007

„Optima" os. T.Dzialyńskiego 39

„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

17.09.-24.09.2007

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

„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39 05. 11.-12. 11.2007

30.07.-06.08.2007

„Pod Koroną" ul. Rynek 18

19. 11.-26. 11.2007

„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13

03. 12.-10. 12.2007

23.07.-30.07.2007
06.08.-13.08.2007

„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7 20.08.-27.08.2007
„Millenium" os. Dąbrowszczaków 26

10.09.-17.09.2007

16.07.-23.07.2007

„ROSA-PHARM" - (market TESCO) ul. Cieszkowskiego 39 13.08.-20.08.2007
„Pod Koroną" ul. Rynek 18

„Osiedlowa" os. Kościuszkowców 13

27.08.-03.09.2007
03.09.-10.09.2007

„Apteka Przyjazna" - market Biedronka ul. Cieszkowskiego 5/7 12. 11.-19. 11.2007
„Millenium" os. Dąbrowszczaków 26

„Optima" os. T.Działyńskiego 39
„Zatorze" os. Raczyńskiego 18

„Pod Lipami" os. Zygmunta III Wazy 17

26. 11. -03. 12.2007
10. 12.-17. 12.2007
17. 12.-24. 12.2007
24.12.-31. 12.2007
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Prosto z ratusza

„Strażak Roku Powiatu
Poznańskiego”

Rada Aglomeracji Poznańskiej
powołana

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu aglomeracji poznańskiej nabiera tempa. Projekt Jana Grabkowskiego, Starosty
Poznańskiego, zainicjowany razem z Ryszardem Grobelnym, Prezydentem Miasta Poznania, spotkał się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony wójtów i burmistrzów naszego regionu. Jednym
z elementów wspólnego działania jest powołanie Rady Aglomeracji,
której patronują prof. Marek Ziółkowski, Wicemarszałek Senatu RP,
Tadeusz Dziuba, Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego. Powołanie Rady Aglomeracji przyczyni się do skuteczniejszego rozwiązywania spraw i problemów ważnych dla mieszkańców całego naszego regionu.
Uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy pomiędzy
samorządami aglomeracji poznańskiej” odbyło się 15 maja 2007 roku
o godzinie 11.00 w Sali Renesansowej Ratusza na Starym Rynku
w Poznaniu.

Aspirant Roman Rembielak z posterunku PSP w Mosinie, w kategorii strażaków zawodowych oraz druh Łukasz Figler z OSP Luboń,
w kategorii strażaków-ochotników, zostali „Strażakami Roku Powiatu
Poznańskiego”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas
obchodów dnia św. Floriana, patrona strażaków, 4 maja 2007 roku,
w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Poznaniu.
Wyróżnienia w imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
wręczył Janusz Napierała, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
W konkursie brali udział funkcjonariusze Państwowej Straży
Pożarnej, pełniący służbę na terenie powiatu poznańskiego oraz strażacy-ochotnicy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Konkurs „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” zorganizowany
został już siódmy raz. Wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne i okolicznościowe dyplomy, podpisane przez Starostę Poznańskiego. Warto
dodać, że w kategorii Ochotnicza Straż Pożarna przyznano także II
miejsce druhowi Jakubowi Przybylskiemu z OSP Tarnowo Podgórne,
a III miejsce druhowi Grzegorzowi Przepiórce z OSP Kostrzyn.

Strażak Roku Powiatu Poznańskiego druh Łukasz Figler odbiera dyplom
i nagrodę główną.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, dla strażaków zawodowych, oraz
Wójt/Burmistrz gminy wspólnie z zarządem gminnym Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP dla strażaków - ochotników. Zgłaszający przedstawiają odpowiednio po jednym kandydacie z jednostek
organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
mających siedzibę na terenie powiatu poznańskiego i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy należącej do powiatu poznańskiego.
Na podstawie kart zgłoszeń, Komisja przyznaje tytuł “Strażaka
Roku Powiatu Poznańskiego” jednemu kandydatowi z Państwowej
Straży Pożarnej i jednemu kandydatowi z OSP. Ponadto Komisja
przyznaje nagrody pieniężne: jedną dla strażaka PSP oraz I, II i III dla
strażaków z OSP.
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