Marek Baumgart
pełni obowiązki burmistrza

Bożena Szydłowska w ostatnich
wyborach parlamentarnych uzyskała
w 12309 głosów poparcia, z czego 5676
w gminie Swarzędz. Wynik ten dał jej
6. miejsce na liście Platformy Obywatelskiej i zapewnił uzyskanie mandatu
poselskiego. W związku z uzyskaniem
mandatu posła Bożena Szydłowska
ustąpiła z funkcji burmistrza. Po miesiącu, decyzją premiera Donalda
Tuska, osobą pełniącą obowiązki burmistrza Swarzędza – do czasu nowych
wyborów - został Marek Baumgart.
O wypowiedź na ten temat poprosi-

liśmy byłą burmistrz, obecnie posła na
Sejm RP panią Bożenę Szydłowską.

- Marek Baumgart - do tej pory sekretarz Gminy - został wyznaczony
przez Premiera do pełnienia obowiązków burmistrza. Czy miała Pani jakiś
wpływ na tę decyzję ?
- Jest to oczywiście decyzja Pana Premiera, ale nie ukrywam, że poproszono
mnie o wyrażenie opinii. Mogła być ona
jedynie jednoznacznie pozytywna.
Współpracowałam przez wiele lat
z Markiem Baumgartem w swarzędzkim

samorządzie i wiem, że jest to niezwykle
kompetentny, energiczny i odpowiedzialny samorządowiec. Doskonale zna
problemy naszej Gminy, potrafi współpracować z radnymi, niezależnie od ich
opcji politycznych i, co najważniejsze,
jest bardzo ceniony przez mieszkańców
Gminy, dla których zawsze miał czas
i którym pomógł rozwiązać wiele problemów.
- Niebawem w związku z wyborem
Pani do sejmu dojdzie do przedterminowych wyborów burmistrza. Czy ma
Pani swojego kandydata?
- Moim kandydatem w sposób naturalny i oczywisty jest Marek Baumgart.
Przez ostatni rok, gdy pełniłam funkcję
burmistrza, Marek Baumgart był sekretarzem Gminy. Jego wybór będzie gwarancją kontynuacji prowadzonej przeze
mnie polityki rozwoju Gminy i realizacji
planów strategicznych, a także owocnej
współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta Poznania. Nie
mniej ważne jest to, że wolę współpracy
z Markiem Baumgartem potwierdzili
także moi współpracownicy. Jestem też
przekonana, że Marek Baumgart będzie
realizował taki model samorządności,
który jest wpisany w program Platformy
Obywatelskiej - rozumiem przez to m.in.
służebność Urzędu wobec Mieszkańców,
rozwój infrastruktury w oparciu o środki
z Unii Europejskiej, nakłady na oświatę
i specjalistyczną opiekę medyczną. Mogę
zapewnić, że jako poseł będę wspierać
w Warszawie działania Marka Baumgarta w pierwszej kolejności, będę
chciała pomóc mu w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w Swarzędzu.
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Bank
w roli kasy UMiG

22 października w swarzędzkim ratuszu uruchomiona została placówka bankowa, która przejęła obsługę kasową
urzędu. Dla wygody mieszkańców ulokowana została na parterze ratusza w sąsiedztwie pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta. Bez żadnych opłat można tu regulować wszelkie należności wobec gminy,
a także korzystać z normalnych usług bankowych. Czynna jest od poniedziałku do
czwartku w godz. 8.00-17.00 i w piątki od
7.00 do 15.00.
Kasa urzędu, która wcześniej mieściła
się na drugim piętrze, a ostatnio w prowizorycznym pomieszczeniu na parterze,
została zlikwidowana.
MW

Recital
Stanisława Sojki
15 grudnia o godz. 19:00 w kościele na
os. Kościuszkowców 3 w Swarzędzu odbędzie się recital Stanisława Sojki zorganizowany przez Radę Kultury przy Parafii
Matki Bożej Miłosierdzia. Koncert ten jest
częścią cyklu “Drogi, Ścieżki, Bezdroża”
realizowanego przy udziale władz Gminy
Swarzędz i Ośrodka Kultury w Swarzędzu.
21 października w ramach tego samego
cyklu odbyło się spotkanie poświęcone
życiu i działalności Św. Pawła. Pierwszy
List do Koryntian czytał Krzysztof Kolberger.
W.

Prosto z ratusza

System Informacji Przestrzennej:

Z góry lepiej widać…

Na zdjęciu: Fragment Rynku na zdjęciu lotniczym, na które z dużą dokładnością naniesione zostały granice nieruchomości.
Opr. Łukasz Anioła

W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu udostępniono urzędnikom system informacji przestrzennej (SIP), który zawiera
szczegółowe informacje o budynkach, działkach, drogach – wszystkich nieruchomościach na terenie całej gminy. System
porównuje zewidencjonowane dotychczas
nieruchomości ze stanem faktycznym, opracowanym na podstawie lotniczych zdjęć. Pozwala to w sposób błyskawiczny uzyskać
informację o każdej nieruchomości wraz z jej
stanie prawnym.

Dzięki temu systemowi pracownicy będą
mogli na bieżąco aktualizować informacje o
nieruchomościach znajdujących się na terenie
gminy, a także tworzyć analizy ułatwiające
cykl projektowy inwestycji. Ponadto informacje w tym systemie będą mogły wspomóc
pracę służb porządkowych i ratowniczych.
System stanowi podstawę do wprowadzenia
w przyszłości urządzeń umożliwiających
ustalenie aktualnego położenia pojazdów i
osób (tzw. GPS).
AZ, MW

Henryka Błachnio „Spojrzenie na Chiny”

Utrudnienia
w ruchu
– prosimy o uwagę

W związku z pracami budowlanymi
prowadzonymi w pobliżu dworca PKP w
Swarzędzu przez firmę AQUANET we
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
(budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej) na odcinku ul. Dworcowej wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. W
miejscu gdzie powstało zwężenie jezdni
należy uważać na znaki drogowe i polecenia pracowników kierujących ruchem.
R.

Polecamy filmy
o Swarzędzu

Nasz portal www.swarzedz.pl wzbogaciliśmy ostatnio o filmy poświęcone gminie
Swarzędz. Można je obejrzeć otwierając
zakładkę SWARZEDZ W MEDIACH.
Polecamy!

Galeria Ośrodka Kultury w Swarzędzu ul. Piaski 4 zaprasza na wystawę fotograficzną pt.
„Spojrzenie na Chiny”. Znany swarzędzki fotografik Henryk Błachnio prezentuje na niej artystyczny plon swej egzotycznej wyprawy do Państwa Środka. Wystawa czynna będzie od 21 listopada do 15 grudnia br. Zorganizowana została w ramach projektu „Sezon chiński
w Poznaniu 2008”.
Uroczysty wernisaż tej znakomitej wystawy miał atrakcyjna oprawę – uczestniczyła w nim
m.in. prof. sinologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu p. Wang Xuefeti, która
wprowadziła gości w klimat chińskiej kultury. Pomieszczenia Ośrodka Kultury zostały na ten
wieczór udekorowane przedmiotami rodem z Chin, a goście degustowali chińskie przysmaki –
suszi i ciasteczka z wróżbami…
R.

Listopad 2007

Położenie Swarzędza wzdłuż ważnych
szlaków drogowych i kolejowych sprzyja
rozwojowi naszej gminy, jest jednak zarazem przyczyną wielu problemów z zapewnieniem sprawnej komunikacji, zwłaszcza
pomiędzy południową a północną częścią
Swarzędza. Niedawne oddanie do użytku
tunelu pod torami kolejowymi w ul. Kirkora, nie rozwiązało tego problemu. Konieczne są dalsze inwestycje, rozważane są
różne ich warianty.
O działania podejmowane w tym zakresie spytaliśmy I zastępcę burmistrza
Swarzędza Agnieszkę Hipś.

- W sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego w Swarzędzu, nabrzmiałego po
zamknięciu przejazdu w ulicy Kórnickiej,
wbrew pozorom dzieje się wiele. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu jako jeden z głównych zainteresowanych prowadzi działania w
kierunku powstania węzła drogowego w
Paczkowie. - Co to pomoże? Będzie można
bezkolizyjnie wyjechać na drogę E92, a po realizacji drogi S5 - skręcić za Kostrzynem w
prawo i po paru minutach być na autostradzie!
Ulica Rabowicka ma szansę połączyć Swarzędz z Paczkowem w ciągu 3 lat.

- Dlaczego nie obwodnica Swarzędza
na tym odcinku?
- Bo węzeł w Paczkowie to Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to
PKP PLK, to Powiatowy Zarząd Dróg, to
również firmy z ulicy Rabowickiej – jest
zatem szansa na współfinansowanie inwestycji wartej około 100 mln PLN, a ewentualny
wiadukt z ul. Modrakowej nad torami i E92
to jakieś 50 milionów, które zapłacić miałby
tylko Swarzędz. Dobrze byłoby, ale na razie
nie ma za co.

- Co ze skrzyżowaniem Średzka - Rabowicka?
- Do 2006 roku w planach WZD było tam
rondo, ale do realizacji nie doszło. Prowadzę
rozmowy o możliwości przywrócenia tego
zamiaru. Póki co uzgodniono, że powstanie
tam sygnalizacja świetlna, UMIG w projekcie
budżetu na 2008 rok zapisał już na ten cel 300
tys. złotych. Jeśli z koncepcji, której - jak się
okazuje - nikt jeszcze nie zrobił, a ma ją zro-
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Jak „odkorkować” Swarzędz?
bić gmina, wyniknie inne, konkretne rozwiązanie, Urząd spróbuje taki, najkorzystniejszy
projekt, wspólnie ze Starostwem Powiatowym i WZD, uzgodnić i zrealizować.

- A co z drogą krajową E92?
- GDDKiA, wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców Swarzędza, zgodzi się
na zielony prawoskręt przy ulicy Kirkora,
jeśli zlikwidujemy w tamtym miejscu mało
uczęszczane przejście dla pieszych. Poza tym
unowocześniany jest system świateł na E92 i
ma ta modernizacja uwzględniać dłuższe najazdy z dróg bocznych w obrębie miasta. Rozmowy toczą się od wiosny tego roku.

- A inne rozwiązania?
- Aby zmniejszyć ilość chętnych do przekraczania torów już w tym roku projektowana
będzie
ul. Planetarna aż do ul. Transportowej. Po
co? Prowadzimy rozmowy z miastem Poznaniem, aby włączyć ulicę Szumana i Transportową w tzw. „trzecią ramę” komunikacyjną i
umożliwić szybki dostęp do centrum Poznania. Powstanie zatem „konkurencyjny” dojazd do Poznania. Kolejny węzeł tej trasy
przypadał będzie w okolicy skrzyżowania ul.
Gnieźnieńskiej z Bałtycką.

- Kiedy wreszcie pojedziemy autobusem 55 do Poznania?
- Pojedziemy, tyle że na przełomie roku.
Okazało się że sprawa wymagała ze strony
Miasta Poznania dużo więcej czasochłonnych
formalności. Złożona w październiku obietnica będzie spełniona jak uchwała rada Miasta Poznania zostanie opublikowana w
dzienniku ustawowym. Wszystkie dokumenty
czekają, warunki techniczne Swarzędz spełnił
jeszcze przed wyborami.

- Jak wygląda prawda o sporach o
dworzec?
- Słysząc spekulacje na temat porozumień
UMiG z PKP w sprawie budowy przejścia
pod torowiskiem oraz remontu ulic Łąkowej
i Konopnickiej przyjrzyjmy się faktom. W
2004 r., mając kolejową koncepcję projektu,

Autobus 55
-Poznań finalizuje formalności
Zapowiadane we wrześniu przez ówczesną burmistrz Swarzędza Bożenę Szydłowską wydłużenie trasy linii autobusowej 55 od
października br., nie nastąpiło do tej pory. Mieszkańcy południowej części Swarzędza niepokoją się o losy tego oczekiwanego od
lat przedsięwzięcia.
Była burmistrz Swarzędza a obecnie poseł na Sejm Bożena Szydłowska wyjaśnia, że uzgodnienia odnośnie linii 55 miały miejsce podczas spotkania w dniu 24 września 2007 roku z vice Prezydentem
Miasta Poznania Mirosławem Kruszyńskim. Zapadła wtedy decyzja o
wydłużeniu trasy linii 55 MPK w Poznaniu o około dwa kilometry.
Autobusy zamiast kończyć trasę na obecnej pętli autobusowej przy ul.
Żywicznej w Poznaniu, graniczącej ze Swarzędzem Nowa Wieś, będą
dojeżdżać do Zalasewa na ul. Planetarną w rejon Gimnazjum. By to
mogło nastąpić Swarzędz musiał zrealizować szereg niezbędnych prac
budowlanych umożliwiających technicznie to przedsięwzięcie. Najważniejszymi z nich było skorygowanie łuku drogi na skrzyżowaniu
ul. H. Szumana i J. Przybylskiego, wybudowanie dwóch par zatok
przystankowych i miejsc pod wiaty przystankowe: przy ul. H. Szumana na wysokości ul. T. Kaczorowskiego i na ul. Granicznej przy

ówczesna pani burmistrz podpisała, że zgadza
się na zamknięcie przejazdu (nota bene nie
miała specjalnie wyjścia) po wykonaniu nawierzchni ulic Łąkowej i Konopnickiej.
Skończenie przejścia dla pieszych pod torami
NIE BYŁO warunkiem zamknięcia przejazdu. Ze względów technicznych w tym
miejscu nie mogą przejeżdżać samochody, bo
pochyłe są tory, bo pociągi za szybkie, bo w
końcu na środku byłego przejazdu stoi stalowa konstrukcja, na której podwieszona jest
trakcja. No dobrze – może ktoś powiedzieć przejazdu nie ma i ulic też jeszcze nie. Tak,
ale w ich projekcie w momencie podpisania
dokumentu też jeszcze nie było ekranów akustycznych i instalacji w drodze. A teraz są i to
za kolejowe pieniądze! Tylko chwilę przez to
budowa trwa dłużej. Za to będzie ładniej i odgłosy przejeżdżających pociągów nie będą tak
uciążliwe dla mieszkańców.
- Na koniec: co z tymi windami, pochylniami i monitoringiem?
- Windy nie są dla rowerów, tylko dla pieszych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci w
wózkach. Pochylnie będą, podwójne. Wynegocjowałam je na PKP podczas odbioru przejścia na początku października. PKP pomaga
gminie wyegzekwować ich budowę od firmy
Feroco – wykonawcy, który miał je wykonać
do 8 listopada. W kolejnym roku gmina zamontuje, poza kamerą przy dworcu, jeszcze
dwie w tunelu i będzie bezpieczniej, a póki co
Straż Miejska i policja mają przejście „na
oku”.
- I na koniec optymistycznie: szynobus
będzie miał peron przy południowej stronie
wejścia do tunelu; sponsor da pieniądze na
projekt, za wykonanie zapłaci gmina w 2008
roku. PKP odda Swarzędzowi tereny przy stacji na parkingi dla pasażerów szynobusu. Po
stronie południowej można na ten cel pozyskać tereny od Wojewody. Zatem perspektywa nie taka mroczna jak komentarze
przedwyborcze…
Aż się prosi zadać pytanie o czym myślano w UMiG 3 lata temu, kiedy powstało
zobowiązanie o zamknięciu przejazdu w Kórnickiej? Gdyby wtedy zainicjowano jakiś projekt, właśnie byłby na ukończeniu…

skrzyżowaniu z ul. Kupiecką oraz wykonanie pętli autobusowej na ul.
Planetarnej przy Gimnazjum. Prace te zostało ukończone w dniu 16
października 2007 roku. 19 października 2007 Rada Miejska Swarzędza na Wspólnym Posiedzeniu upoważniła Burmistrza do wydatkowania środków finansowych na opłacenie kursu poznańskiej linii 55 na
wydłużonym odcinku. W skali roku wynosi to 575 856 złotych, co znaczy, że miesięcznie należy wydatkować na cel ponad 48 tysięcy złotych. Tak więc Swarzędz od końca października gotowy jest na
przyjęcie poznańskiego autobusu, pozostały jednak kwestie prawne i
organizacyjne po stronie Poznania. Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Poznania przygotowuje zezwolenie dla przewoźnika na wjazd na teren Gminy Swarzędz, które zostanie
wydane w ciągu najbliższych dni. Do sfinalizowania całego przedsięwzięcie niezbędna jest uchwała Rady Miasta Poznania, dotycząca
wspólnej realizacji zadania własnego Gminy Swarzędz odnośnie komunikacji miejskiej. Wtedy zostanie podpisane porozumienie w tej
sprawie między Prezydentem Miasta Poznania i Burmistrzem Swarzędza. Dokument trafi do Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji i po
14 dniach wejdzie w życie. „Autobus linii 55 będzie jeździł do Zalasewa! To nie była obietnica wyborcza! Potrzeba tylko czasu na niezbędne formalności, ponieważ wydatkowanie środków publicznych
wymaga określonych procedur dłuższych niż początkowo zakładali
specjaliści” – mówi Bożena Szydłowska.
S.
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Sesja odbywała się w momencie
szczególnym, kilka dni po oficjalnym
ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych. Burmistrz Bożena Szydłowska, gdy okazało się, że uzyskała w nich
mandat poselski, w trosce o przyszłość
Swarzędza, zaproponowała radnym
liczne istotne zmiany w tegorocznej
uchwale budżetowej, pozwalające na realizację rozpoczętych działań m.in. dotyczących budowy domów komunalnych,
przedłużenia linii autobusu 55 do Zalasewa, czy przygotowań do uruchomienia
w przyszłym roku szynobusu. Propozycje zmian w uchwale budżetowej, stanowiące grunt dla budżetu Swarzędza na
2008 rok, opracowywane były na krótko
przed sesją i tylko radni komisji budżetu
(która zebrała się w przeddzień sesji)
zdążyli się z nimi zapoznać. Członkowie
pozostałych komisji nie mieli tej możliwości – pracowali na pierwotnej (z 18
października) wersji projektu uchwały,
która nie zawierała wielu późniejszych
propozycji. Dlatego podczas sesji część
radnych protestowała przeciw stawianiu
ich w takiej przymusowej sytuacji. Po
burzliwej chwilami dyskusji i przerwach
ogłaszanych dla uzgodnienia stanowisk
przez poszczególne kluby, radni najpierw
przyjęli wniosek Teresy Rucińskiej aby
rozpatrywać pierwotny, znany wszystkim, projekt zmian uchwały budżetowej,
a następnie zgodzili się z wnioskiem radnego Mariana Szkudlarka, żeby odstąpić
od tego pomysłu, przerwać obrady sesji
i wznowić je dopiero po – zwołanym
w przerwie – wspólnym posiedzeniu
wszystkich komisji, które poświęcone
zostanie analizie wszystkich proponowanych zmian w budżecie i wypracowaniu
kompromisowego stanowiska Rady.
Podczas wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji radni szczegółowo
przeanalizowali i przegłosowali wszystkie zgłoszone autopoprawki do projektu
uchwały budżetowej. Po wznowieniu
obrad sesji Rady Miejskiej radni przyjęli
uchwałę o zmianach w tegorocznym budżecie z uwzględnieniem autopoprawek
przyjętych na wspólnym posiedzeniu
wszystkich komisji.
Podczas tej sesji, jeszcze zanim zaczęła się jej burzliwa część, radni zapoznali się z informacją na temat ochrony
naturalnego środowiska na terenie naszej

XIV i XV sesja Rady Miejskiej

Obrady z przerwami
gminy. Mówiła o tym Joanna Sonnak –
kierownik referatu Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony środowiska UMiG.
Dyskutowano też na przyszłorocznymi podatkami i opłatami lokalnymi.
Początkowo – wyjaśniał skarbnik Maciej
Narłowski – władze gminy, wobec coraz
większych potrzeb budżetu, chciały podwyższyć podatki od nieruchomości, jednak po dokonaniu ostatecznych analiz
uznano, że nie ma takiej konieczności
i żadna ze stawek nie ulegnie zmianie.
Radni zgodzili się, że podatków nie należy podwyższać. Radny Konrad Napierała deklarując się jako przeciwnik
podnoszenia podatków, podkreślał, że
głównym problemem jest sensowne wydawanie uzyskiwanych środków i pozy-

Poznań-Swarzędz-Zalasewo” niezbędna
dla sfinalizowania sprawy przedłużenia
trasy poznańskiego autobusu nr 55. Dyskusja ożywiła się ponownie przy projekcie uchwały dotyczącej przejęcia od
Spółdzielni Mieszkaniowej części
obiektu Spółdzielczego Centrum Kultury
(dawne kino Hollywood) na os. Kościuszkowców 13 w zamian za zadłużenie. Naszej gminy nie stać na budowę
nowego centrum kultury czy sal konferencyjnych, a pomieszczenia po kinie
Hollywood bardzo przydadzą się na taki
cel. Kwoty potrzebne na remont tego
obiektu z pewnością będą niższe od
kosztu budowy nowego - argumentowano w odpowiedzi na nieliczne wątpliwości i w głosowaniu uchwała została

skiwanie funduszy z innych źródeł niż
podatki lokalne. (Uchwały podatkowe,
przyjęte przez radnych, drukujemy na str.
26 - 30, w stałej rubryce „Z obrad rady
Miejskiej”, wraz z wszystkimi pozostałymi uchwałami.)
Podczas IV sesji radni przyjęli też
uchwałę podnoszącą cenę biletów specjalnych swarzędzkiej komunikacji autobusowej nabywanych u kierowcy i obniżającą – na wniosek radnego Marcina
Lisa - cenę biletów nocnych do niegdyś
obowiązującego poziomu. Podjęta została również uchwała w sprawie „wyrażenia woli zawarcia przez Gminę
Swarzędz porozumienia z Miastem Poznań w zakresie realizacji zadania dotyczącego przewozu osób na trasie

podjęta. Radni zgodzili się również na
nabycie przez gminę od Spółdzielni
Mieszkaniowej nieruchomości na os. Dąbrowszczaków 8/12 (siedziba stacji pogotowia ratunkowego).
Sesja zakończyła się przedstawieniem raportu o stanie gminy (Drukujemy
go na str. 5), po czym burmistrz Bożena
Szydłowska, w związku z uzyskaniem
mandatu posła, złożyła na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Choryńskiego rezygnację z funkcji burmistrza.
Po dwóch tygodniach, 14 listopada,
radni zebrali się na XV sesji Rady Miejskiej i podjęli uchwałę w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
M.W.

Fot. M. Woliński

XIV sesja Rady Miejskiej, która
odbyła się 30 października, miała przebieg odmienny od wszystkich poprzednich. Zaczęła się kwiatami, które
przewodniczący Piotr Choryński wręczył Bożenie Szydłowskiej gratulując
jej w imienia własnym i całej Rady
uzyskania mandatu posła. Później zaczęły się jednak, ostre chwilami,
spory…

Prosto z ratusza
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Raport na temat stanu Gminy
– wystąpienie podczas sesji RM ustępującej
z funkcji burmistrza Bożeny Szydłowskiej

Wysoka Rado!

Zanim złożę swoją rezygnację ze stanowiska burmistrza i zamknę
pewien rozdział w historii Swarzędza, chcę przedstawić Państwu
krótki komentarz do raportu, który ode mnie otrzymaliście.

Wszyscy Państwo pamiętacie Raport Otwarcia, który przedstawiłam na sesji Rady Miejskiej. Był to opis stanu zobowiązań i należności
oraz raporty z przebiegu czterech kluczowych gminnych zadań inwestycyjnych. Dziś zapoznaliście się Państwo z raportem, który zamyka
prawie rok pracy zespołu, którym dane mi było kierować. Raport
zawiera zarówno działania już rozpoczęte jak i te, które zaowocują
w bliższej i dalszej przyszłości. Będą to mieszkania komunalne, które
zapewnią godne warunki do życia najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Do Poznania szynobusy zawiozą nas w 10 minut. Oddział
Wydziału Komunikacji zlokalizowany w Swarzędzu pozwoli zaoszczędzić czas spędzany w Starostwie Powiatowym. Będą nowe drogi,
rozwijać się będzie infrastruktura sanitarna, za sprawą systemu monitoringu poprawie ulegnie bezpieczeństwo. Dzięki remontom i modernizacjom budynków podniesie się poziom obsługi w placówkach
ochrony zdrowia i komfort przebywania w obiektach związanych
z kulturą. Stopniowo rozwijać się będzie bezprzewodowa sieć internetowa. Zwiększona została liczebność Straży Miejskiej, wprowadzony
został program strażnika szkolnego w okolicach placówek oświatowych.
Moja rezygnacja ze stanowiska burmistrza zamyka pewien etap
pracy zespołu, którym dane mi było kierować. Przed niespełna rokiem
weszłam do urzędu, w którym od lat pracowały zespoły doświadczonych, doskonale merytorycznie przygotowanych ludzi. Do tego udało
mi się pozyskać kilka niezwykle dynamicznych osób, które dodały
nowej energii starym zespołom. Doświadczyłam, jak łamie się stare
skostniałe struktury, które nie pozwalały w pełni wykorzystać ludzkiego potencjału. Dzięki temu udało mi się wdrażać w życie plany i pomysły w niezwykłym do tej pory w naszym Mieście tempie. Żeby
zmieniać i rozwijać miasto trzeba rozwijać ludzi, budować zespoły,
nagradzać kreatywność. Rozwój wymaga ciągłej gotowości do zmian,
innowacji i elastyczności.
Od początku mojej pracy w Urzędzie korzystałam stale z sugestii
i propozycji ludzi ze świata kultury, przedsiębiorców, przedstawicieli
świata nauki, społeczników, działaczy, sportowców, artystów; wsłuchiwałam się w opinie Mieszkańców. Za wszystkie dobre rady i wsparcie w dobrych i trudnych chwilach jestem wszystkim ogromnie
wdzięczna i dziękuję.
Jak na samym początku wspomniałam, wszystko co Państwo usłyszeliście (przeczytaliście) ma charakter moich osobistych subiektywnych spostrzeżeń. Mogę sobie teraz na ten subiektywizm pozwolić,
gdyż nie do mnie należy ostateczna ocena podjętych przeze mnie działań. Ocenę pozostawmy przyszłości.
Szanowni Państwo!
Stając do wyborów w 2006 roku przyjęłam za swoje motto cytat
R. Giulianiego:
„Otaczaj się wybitnymi ludźmi, miej przekonania i przekazuj je
innym; bądź przykładem; stawiaj czoła tyranom; rób wszystko po
kolei, mniej obiecuj a obietnice spełniaj z nawiązką; niczego nie zakładaj z góry i oczywiście pamiętaj, jak ważne są potrzeby”.

Szanowni Państwo!
W życiu bywa się radnym, bywa się burmistrzem, czasem bywa się
też posłem. Najważniejsze jednak jest stale być człowiekiem i zawsze
mieć przy sobie przyjaciół - na tym najbardziej mi w życiu zależy.
Minionych jedenaście miesięcy zmieniło nasze miasto i naszą
gminę. Jak bardzo? Oceńcie sami.
Nowemu burmistrzowi zostawiam długą listę rozpoczętych przeze
mnie działań wartych kontynuacji. Nie wszystkie z nich mają już odzwierciedlenie w budżecie czy planie wieloletnim, ale wszystkie zostały zainicjowane i spotkały się przynajmniej z przychylnością stron,
a w kilku sprawach podpisano już pierwsze dokumenty, bądź pozyskano środki zewnętrzne:
1. List intencyjny z Powiatem Poznańskim w sprawie utworzenia
w Swarzędzu Oddziału Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego.

2. List intencyjny z PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu w przedmiocie dzierżawy budynków dworcowych
wraz z przyległościami gruntowymi w Swarzędzu i Kobylnicy oraz
terenów kolejowych w Bogucinie.
3. List intencyjny z PPUiH Agrobex Sp. z o.o. w przedmiocie sfinansowania i budowy Skateparku w Swarzędzu.
4. List intencyjny z Tesco w przedmiocie współfinansowania w
kwocie 150 tys. zł. budowy lub pokrycia części kosztów projektu na
rozbudowę ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu.
5. Umowa z firmą Consulting w przedmiocie darowizny na rzecz
Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 110 tys. zł. na zakup pomocy metodycznych do nauki dzieci niepełnosprawnych metodą Marii Montessori i wykonanie remontu łazienek w szkole.
6. Umowa z PUH Budnex w przedmiocie darowizny kwoty 100
tys. zł na sfinansowanie kosztów wykonania projektu dodatkowego
peronu dla pasażerów szynobusu na stacji PKP w Swarzędzu.
7. Pozyskanie od Wojewody gruntu u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na parking buforowy dla pasażerów szynobusu.
8. Podpisanie porozumienia w sprawie podziału obowiązków
i kosztów tworzenia oddziału wydziału komunikacji Starostwa powiatowego w Swarzędzu.
9. Podpisanie porozumienia z PKP w sprawie wspólnego utrzymania przejścia dla pieszych pod torami w Swarzędzu.
10. Szereg przeprowadzonych rozmów z Miastem Poznaniem
w celu podłączenia ulicy Szumana i Transportowej do rozwiązania
komunikacyjnego III Ramy oraz umożliwienie planowania tejże na
terenie gminy w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 5 i ul.Lechickiej.
11. Rozpoczęte rozmowy na temat pozyskania gruntów pod
zmianę wjazdu i wyjazdu z Wrzesińskiej na drogę krajową.
12. Zabezpieczenie ok. 100 000 zł na projekt i realizację sieci sanitarnej do pominiętych domów przy ul. Zachodniej i Okrężnej w Swarzędzu.
13. Opracowanie regulaminu wykupu sieci wodociągowych od
prywatnych inwestorów. Proponowany wykup za 70-80 procent wartości.
14. Pozyskanie wspólnie z gminą Czerwonak środków z WRPO na
budowę drogi Janikowo Kicin.
15. Pozyskanie środków na dalszy remont ratusza.
16. Wskazanie zasobów komunalnych wokół Rynku do planowanego dofinansowania w ramach rewitalizacji.
17. Zlokalizowanie ulicy Rivoliego w celu alternatywnego wyprowadzenia ruchu samochodowego w kierunku Transportowej i Poznania.
18. Realizacja porozumienia dotyczącego wspólnego z PKP projektowania i wykonania peronu dla szynobusu.
19. Pozyskanie dalszych terenów od ANR: przy Cmentarnej na tereny oświatowe i mieszkaniowe oraz pod rozbudowę cmentarza
(komunalnego przy parafialnym) w Uzarzewie oraz na cele sołeckie
w Zarzewie.
20. Poprawienie decyzji podziałowej pod budowę ul. Rabowickiej
z 20 na 15 metrową w celu zoptymalizowania kosztu wykupu gruntów.
21. Podjęcie rozmów z Kostrzynem w sprawie realizacji kolejnych
etapów budowy ul. Rabowickiej również na terenie tej Gminy.
22. Kontynuacja rozmów z GDDKiA o kolejnym skrzyżowaniu
między Swarzędzem a Paczkowem na wysokości ul. Owocowej i włączeniem w zasób gminnych dróg drogi serwisowej przy starej A2 –
uwolnienie terenów inwestycyjnych.
23. Realizacja wodociągu na byłych działkach gminnych w Gruszczynie.
24. Przystąpienie do planowanych rozmów na temat współpracy
Kostrzyna, Kórnika i Kleszczewa w utrzymaniu składowiska odpadów
w Rabowicach (w zakresie gruntu i finansów).
25. Doprojektowanie w celu jednoczesnej inwestycji wymiany wodociągu w Łowęcinie, Gortatowe i Paczkowie w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
26. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych nieruchomości gminnych, komunalizacja mienia (ratusz, świetlice, szkoły, przedszkola).
27. Planowanie środków na wykupy gruntów – planowe, odszkodowawcze.
28. Odważne pozyskanie środków – obligacje, kredyty celowe.
29. Kontynuowanie Systemu Informacji Przestrzennej – rozbudowa i uzupełnianie systemu.
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Przedstawiamy radnych
Redakcja „Prosto z ratusza” postanowiła przybliżyć
Czytelnikom sylwetki radnych Rady Miejskiej Swarzędza.
Dziś, w alfabetycznej kolejności, następne sylwetki radnych.
Oto, co sami zechcieli powiedzieć o sobie:

Krzysztof Szymanowski

Mam 42 lata, wyższe wykształcenie
(technolog drewna) i na co dzień związany jestem (poprzez wykonywany
zawód) z branżą - stolarstwo meblowe.
Funkcję radnego pełnię po raz
pierwszy.
W związku z tym, że zdobyłem już
pewne doświadczenie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej działającej w strukturze Cechu Stolarzy Swarzędzkich, podjąłem decyzję, iż jedną z komisji,
w której będę pracował jako radny Rady Miejskiej, będzie Komisja Rewizyjna.
Druga komisja, w której pracach uczestniczę to Komisja
Gospodarcza i z efektami jej działań wiążę bardzo duże nadzieje. Czas trwania kadencji to 4 lata, stąd też moja świadomość, iż okres ten należy możliwie jak najlepiej wykorzystać,
po to żeby osiągnąć wyznaczone sobie cele.
Wśród nich priorytetowymi są:
- promocja gminy w oparciu (m.in.) o tradycyjną i solidną
markę, jaką miało nasze miasto w przeszłości
- rozwój gospodarczy gminy
- inwestycje związane z rozbudową infrastruktury (ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich)
- uaktywnienie procesów szkoleniowych i edukacyjnych na
poziomie kształcenia zawodowego
- zintensyfikowanie i pogłębienie współpracy pomiędzy
władzami miasta, a poszczególnymi grupami zawodowymi.
Chcę również wspierać podejmowanie ważnych inicjatyw
i uchwał dla naszego swarzędzkiego społeczeństwa (szczególnie tych, które odnoszą się do problemów dnia powszedniego),
jednak z pominięciem decyzji, które są negatywnym wynikiem
poglądów politycznych i własnych ambicji populistycznych.
Kontakt ze mną jest możliwy w drodze mailowej :
szymanowski.krzysztof@)rada.swarzedz.pl, jak również telefonicznej: 0-602 635 092.
Z góry dziękuję za przekazane spostrzeżenia i sugestie.

Grzegorz Taterka

Mandat radnego pełnię pierwszą kadencję. Startowałem w wyborach
z KWW „Nasz Swarzędz”, czyli bezpartyjnego komitetu. Mam 28 lat, jestem żonaty i posiadam wykształcenie
wyższe: magister inżynier zarządzania
i marketingu Politechniki Poznańskiej.
Na terenie naszej gminy mieszkam od
urodzenia, chociaż 20 lat temu część ulicy, przy której mieszkam leżała w granicach administracyjnych Poznania. W gminie
Swarzędz zamieszkiwało jednak 7 pokoleń moich przodków.
Zawodowo – już od 8 lat - jestem związany z Tygodnikiem
Swarzędzkim, gdzie zajmuję się stroną graficzną gazety oraz

Prosto z ratusza

ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu i wydawanym
przez nią Informatorem Spółdzielczym. W Radzie Miejskiej
pracuję w Komisjach: Budżetu i Gospodarczej.
Chcę być radnym, który reprezentuje swoich wyborców,
a nie zapomina o nich tuż po wyborach i po „zainkasowaniu
diety” (której podniesieniu byłem przeciwny).
Staram się konsekwentne realizować program wyborczy:
doprowadzić do rewitalizacji starych zasobów w centrum Swarzędza, rozwinąć układy drogowe (budowa i remonty chodników, dróg), zagospodarować miejsca zaniedbane i szpecące
(a takich w naszym mieście nadal jest dużo). Dla dobra mieszkańców jak i zwierząt chciałbym przyspieszenia prac nad
zmianą lokalizacji schroniska przy ul. Dworcowej.
Staram się jak najszerzej zauważać problemy naszego miasta, ale także poszczególnych osób, dlatego gmina na mój wniosek ufundowała stypendia dla zdolnych sportowców z terenu
naszej gminy.
Swarzędz w chwili obecnej znajduje się w bardzo trudnej
sytuacji – nie ma burmistrza, a jest wiele problemów wymagających szybkich, wręcz natychmiastowych rozwiązań, jak chociażby katastrofalna sytuacja komunikacyjna i paraliż drogowy
na Zatorzu i Nowej Wsi. Wybory nowego burmistrza powinny
odbyć się jak najszybciej, by mógł on błyskawicznie przystąpić
do pracy. Inaczej nasza gmina może bardzo wiele stracić, m.in.
dotacje unijne na kolejne 3 lata.
Pełnienie mandatu w praktyce nie jest takie łatwe, jak wydaje się w teorii. Cały czas uczę się pracy samorządowej, utrzymuję kontakt z wyborcami, organizuję spotkania, przekazując
informacje z działalności Rady, reaguję też na przekazywane
mi przez mieszkańców wnioski i zapytania. Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo to oni mnie wybrali. Drodzy mieszkańcy:
zgłaszajcie się ze swoimi problemami, przekazujcie Wasze
wnioski, problemy, kontrowersyjne kwestie, które należy rozwiązać. Mój dyżur pełnię w każdy pierwszy piątek miesiąca
w redakcji Tygodnika Swarzędzkiego (ul. Piaski 12) w godz.
13-14, lub dowolnym terminie po ustaleniu telefonicznym lub
mailowym.
grzegorz@taterka.pl, 604 996 051, gg 9308743, www.taterka.pl
Zapraszam i pozdrawiam.

Ryszard Wiczyński

Mam 51 lat. Od 13 grudnia 2006 r.
jestem radnym Rady Miejskiej Swarzędza, natomiast od 2001 r. jestem sołtysem Janikowa Górnego. Uczestnicząc
przez te lata w sesjach Rady Miejskiej
doskonale poznałem problemy nurtujące naszych mieszkańców. W obecnej
kadencji w Radzie Miejskiej pracuję
w komisjach: gospodarczej, budżetowej o raz rolnictwa.
Najważniejszym dla mnie zadaniem jest zapewnie, w miarę
możliwości, korzystania z wodociągu, kanalizacji i gazu ziemnego przez wszystkich mieszkańców naszej gminy. Bardzo
ważna jest dla mnie również poprawa stanu dróg w gminie oraz
poprawa bezpieczeństwa (patrole policji, fotoradary, monitoring).
Od początku mojej kadencji dyżuruję w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy w Janikowie w godz. od 17.00
do 19.00. Zapraszam również do kontaktu telefonicznego – tel.
kom. nr 512 161 184
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Wyjaśnienie
w sprawie przyłączy
kanalizacyjnych

W odpowiedzi na skierowane do Urzędu
Miasta i Gminy pismo Komitetu Mieszkańców ul. Piotra Skargi, Wawrzyniaka, Sienkiewicza (a dotyczące budowy przyłączy
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworcowej, Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej
i Piotra Wawrzyniaka w Swarzędzu) na podstawie informacji uzyskanej z AQUANET
S.A. informujemy, że dokumentacja projektowa przewiduje dla posesji, których właściciele nie są zarejestrowanymi płatnikami za ścieki, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji.
Pozwala to na podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej wszystkich posesji zlokalizowanych w rejonie realizowanej
inwestycji po podpisaniu przez właściciela
umowy z AQUANET S.A.
Informujemy Państwa, że Bank
Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań udziela preferencyjnych kredytów na
realizację przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
Jednocześnie wyjaśniamy, że Gmina
Swarzędz będąca inwestorem bezpośrednim
powierzyła AQUANET S.A. jako inwestorowi zastępczemu , realizację budowy kanalizacji deszczowej. Gmina nie jest zatem
inwestorem w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej z przyłączami, nie ma również
możliwości narzucania samodzielnemu podmiotowi gospodarczemu, jakim jest spółka
AQUANET, zakresu realizowanych przez
nią inwestycji.
IKO

Od 1 stycznia:

elektroniczny obieg
dokumentów
w ratuszu
Z początkiem października w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu rozpoczęły
się prace wdrożeniowe wprowadzające system elektronicznego obiegu dokumentów.
System ten pozwoli z początkiem 2008
roku udostępnić swarzędzanom (poprzez
Internet) informacje związane ze sprawami
załatwianymi przez nich w UMiG. Każdy
będzie mógł sprawdzić np. na jakim etapie
znajduje się jego sprawa i który z urzędników się nią zajmuje. Ponadto zostanie
umożliwione składanie za pośrednictwem
Internetu dokumentów podpisanych elektronicznie.
Elektroniczny system obiegu dokumentów wewnątrz urzędu pozwoli na pełną
kontrolę oraz nadzór nad każda sprawą załatwianą przez urzędników. Celem jest
ujednolicenie procedur, przyspieszenie
obiegu informacji, zwiększenie odpowiedzialności personalnej urzędników i przyspieszenie obsługi interesantów. Wszystkie
stanowiska komputerowe w UMiG zostały
wyposażone w odpowiednie aplikacje
pracy grupowej a pracownicy przechodzą
intensywne szkolenie.
MW

Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Portal Firm Powiatu Poznańskiego
uruchomiony niedawno staraniem władz
Powiatu Poznańskiego jest pierwszym
portalem z tak kompleksowo opracowanymi informacjami gospodarczymi prowadzonym nie przez komercyjną firmę
a przez samorząd powiatowy. Ma być
miejscem promocji firm z terenu powiatu. Poza dostępem do typowej bazy
danych, użytkownicy portalu mają również możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorczości
w powiecie poznańskim. Ma to być też
miejsce, gdzie sami przedsiębiorcy dowiedzą się o interesujących konkursach,
programach unijnych, znajdą potrzebne

informacje gospodarcze z regionu i kraju.
Celem portalu jest integracja środowiska
biznesowego z terenu powiatu, stworzenie lokalnego forum Business to Business, giełdy dla sektora MSP oraz
informacji dla dotychczasowych i potencjalnych inwestorów. Odbiorcami serwisu mają być przede wszystkim
menedżerowie podpoznańskich firm. Internet jest w tej chwili najtańszym środkiem masowego przekazu o największym zasięgu. W zdobywaniu informacji na temat biznesu w najbliższym
otoczeniu ma pomóc właśnie portal
www.pfpp.com.pl
W.

Organizacje się szkolą
Jak pozyskiwać fundusze na działalność statutową? – z tym pytaniem
borykają się na co dzień przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Swarzędz. A odpowiedź na
nie decyduje, jakby na to nie patrzeć,
o ich być albo nie być.

Okazuje się, że tej trudnej sztuki
można się nauczyć. 20 listopada tajniki
fundraisingu zgłębiali członkowie III
sektora, działający na terenie naszej
gminy korzystając z pomocy i wiedzy
trenerki Małgorzaty Kikiewicz, pracującej w Regionalnym Ośrodku Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Zapoznawali się z elementami niezbędnymi do stworzenia strategii fundraisingowej. Członkowie organizacji mieli
mnóstwo pytań do prowadzącej szkolenie. Interesowało ich wszystko, co może

być pomocne przy pozyskiwaniu funduszy, jak należy się przygotować do spotkań z potencjalnymi darczyńcami,
w jaki sposób przedstawiać im cele organizacji, aby pozyskać ich przychylność
i zrozumienie, jak podtrzymywać dobre
relacje i kontakty ze sponsorami. Uczestnicy szkolenia otrzymali także informacje dotyczące instytucji oraz podmiotów,
organizujących konkursy grantowe,
przyznających dotacje, zapoznali się ze
specyfiką poszczególnych grantodawców.
Listopadowe warsztaty są kolejnym
szkoleniem organizowanym w ramach
cyklu przygotowanego przez działające
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu Centrum Informacyjno-Doradcze
oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego.
BB
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Wystawa o historii
rzemiosła meblarskiego
w Swarzędzu

W dniach od 17 listopada do 31 grudnia 2007 r. w Swarzędzu zobaczyć można
wystawę pt. „Historia Targów Meblowych w Swarzędzu”, której ideą jest pokazanie
historii swarzędzkiego rzemiosła meblarskiego.
Na wystawie obejrzeć można ekspozycję historycznych dokumentów i fotografii,
prezentację artystycznej intarsji oraz pokazy kunsztu starych mistrzów stolarstwa.
Otwarcie wystawy odbyło się w 73 rocznicę Targów Meblarskich – dawnej imprezy
swarzędzkich stolarzy, w Pawilonie Meblowym przy ul. Wrzesińskiej, 17 listopada
o godz. 14.00.
M.M-M

Przedszkolaki
wśród książek

„Gdy na dworze pada deszcz, kiedy
wszystko szare jest” wtedy dzieci z przedszkola „Zielona Półnutka” spędzają czas w
kolorowym świecie bajek i wierszy. W
środę 07 listopada cztero- i pięciolatki
udały się ze swoimi nauczycielkami: Panią
Jolą Kubacką i Kasią Wadowską-Smyczyńską do Biblioteki Publicznej, w Swarzędzu,
na spotkanie z Panią Agatą Widzowską –
Pasiak, która jest autorką licznych książek
dla dzieci, a także pracownikiem tej biblioteki.
Przedszkolaki z olbrzymim zainteresowaniem słuchały wierszowanych utworów
i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Żywiołowo reagowały na dowcipne wierszyki, a nawet je „poprawiały”. Tak było
w przypadku „Pomylonego wierszyka”.
W atmosferze zabawy poznawały literaturę, która rozwija wyobraźnię a jednocześnie odwołuje się do doświadczeń bliskich
dzieciom. W ramach podziękowania za tak
piękne utwory i poświęcony nam czas, zaśpiewaliśmy piosenkę „ Kolorowy deszcz”
i wręczyliśmy kwiaty.
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jest jednym z najważniejszych zadań
edukacyjnych przedszkola. Mam nadzieję,
że wizyta w bibliotece, w przyjaznej atmosferze, jaką stworzyli wszyscy jej pracownicy, zachęci dzieci do dalszego jej
odwiedzania, tym razem już z rodzicami,
bo przecież nawyk czytania i miłość do
książek to kapitał , który procentuje przez
całe życie.
mgr Jolanta Kubacka
Nauczyciel Przedszkola nr 5 w Swarzędzu

30 lat Muzeum w Uzarzewie

13 listopada 2007 r. przypadł jubileusz 30-lecia Muzeum
Przyrodniczo Łowieckiego w Uzarzewie – Oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:
główny inicjator powołania Muzeum – Jerzy Małecki, ówczesny Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Polskiego Związku
Łowieckiego w Poznaniu, ówcześni członkowie tej Rady, Grażyna Małecka, koordynatorka prac z ramienia Wojewódzkiego
Związku Państwowych Przedsiębiorstw Rolnych w Poznaniu,

który wziął na siebie ciężar remontu i adaptacji pałacyku na
cele muzealne, ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Poznaniu Henryk Nowakowski, obecni członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu,
członkowie Rady Muzealnej przy uzarzewskim Muzeum z jej
przewodniczącym, prof. Benonem Miśkiewiczem oraz prezes
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa
w Szreniawie Kazimierz Grzesiak. Urząd Marszałkowski reprezentował Jacek Bartkowiak pełniący obowiązki Dyrektora
Departamentu Kultury. Marek Baumgart, sekretarz Gminy
Swarzędz w imieniu własnym i poseł Bożeny Szydłowskiej
przekazał listy gratulacyjne na ręce dyrektora Muzeum w Szreniawie dr. Jana Maćkowiaka i kierownika Muzeum w Uzarzewie Anny Makarewicz. W uroczystości uczestniczyła dyrekcja
i pracownicy Muzeum w Szreniawie i Uzarzewie.
Po otwarciu uroczystości i przywitaniu gości dyrektor Muzeum dr Jan Maćkowiak, oddał głos przewodniczącemu Rady
Muzealnej w Uzarzewie, prof. Benonowi Miśkiewiczowi, który
nakreślił historię powstania i rozwoju placówki, trwale i znacząco wpisującej się w pejzaż kultury nie tylko wielkopolskiej.
Następnie kierownik Anna Makarewicz przedstawiła osiągnięcia Muzeum w ostatnim pięcioleciu. Po krótkim koncercie nastąpił bardzo ważny punkt uroczystości – oficjalne podpisanie
przez Dyrektora Muzeum i pana Adama Smorawińskiego porozumienia w sprawie dalszej rozbudowy pawilonu wystawowego na trofea egzotyczne. Ostatnim akcentem było wręczenie
nagród pracownikom Muzeum i poczęstunek przygotowany dla
zaproszonych gości.
(za: www.muzeum-szreniawa.pl)
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Pamiętamy o Tadeuszu Staniewskim
Seminarium
w rocznicę urodzin

„Takich spotkań powinno być więcej”
- takie właśnie opinie królowały po zakończeniu seminarium, które poświęcone było
Tadeuszowi Staniewskiemu - pierwszemu
w wolnej Polsce Burmistrzowi Swarzędza.
Spotkanie odbyło się 25 października,
a liczba uczestników, którzy stawili się na
nie, zaskoczyła nawet organizatorów. To
dowód na to, że mieszkańcy Swarzędza
żywo interesują się historią miasta i jego losami, chcą wiedzieć o przeszłości naszego
regionu jak najwięcej.
Prelekcje w trakcie seminarium wygłosili: prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, który
także objął naukowy patronat nad spotkaniem oraz Florian Fiedler, Maria Szalek,
Włodzimierz Buczyński i Arkadiusz Małyszka.
Spotkanie, zorganizowane w rocznicę
urodzin Tadeusza Staniewskiego przez
Urząd Miasta i Gminy, było pierwszym
z cyklu spotkań mających służyć wymianie
i popularyzacji wiedzy historycznej oraz
rozwijaniu zainteresowań historią wśród
mieszkańców naszej gminy.
Sylwetkę i dokonania Tadeusza Staniewskiego przedstawiliśmy Czytelnikom
w poprzednim wydaniu „Prosto z ratusza”.
Organizatorzy dziękują Cukierni „Magdalenka” za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników spotkania.

Fot. (3x) H. Błachnio

Historia, przeszłość to tematy, które,
mogłoby się wydawać, nie są w stanie zainteresować i przyciągnąć dużego gremium ludzi. Tymczasem życie pokazuje,
że tak wcale być nie musi.
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Uroczyście uczciliśmy Święto Niepodległości
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Swarzędzu miały szczególnie
uroczysty charakter. W setną rocznicę
strajku swarzędzkich dzieci, przy kościele pw Św. Marcina, odsłonięty został
obelisk poświęcony „Swarzędzkim Dzieciom Strajkującym 1906-1907”.

Uroczystość rozpoczęła się na Rynku,
złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą „Bohaterów poległych za wolność
i Ojczyznę”. Następnie uczestnicy, w towarzystwie pocztów sztandarowych i orkiestry dętej, udali się do kościoła Św.
Marcina gdzie poseł Bożena Szydłowska,
przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Choryński, prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Swarzędzkiej Paweł Pawłowski
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Marika Pietrzak i Adam Wietrzykowski dokonali uroczystego odsłonięcia obelisku,
który poświęcony został przez ks. kanonika
Henryka Mikołajczyka. Agata Kubacka wnuczka uczestnika strajku Leona Krzyżaniaka oraz Wiesław Zaporowski – prawnuk
organizatora i opiekuna strajkujących
dzieci Jana Zaporowskiego zapalili znicz.
Florian Fiedler przypomniał zebranym wydarzenia sprzed stu lat i podziękował swarzędzanom za ofiarność i pomoc w ich
upamiętnieniu.
Po odsłonięciu obelisku odprawiona
została msza święta w intencji Ojczyzny.
Mszę poprzedziły okolicznościowe wystąpienia poseł Bożeny Szydłowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra
Choryńskiego. Msza zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Boże coś Polskę”, po
czym zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru Akord, Sekcji Regionalnej
„Olszyna” i Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.
Obelisk ufundowany został przez
mieszkańców i samorząd naszej gminy,
z inicjatywy Floriana Fiedlera – przewodniczącego Klubu Swarzędzan przy
Towarzystwie Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.
BKS

W niedzielę 11 listopada w świetlicy
Akcji Katolickiej w Swarzędzu odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Wśród gości była Barbara Antoniewicz – radna powiatu poznańskiego,
radny miasta Marcin Lis, prezes TPD Monika Będziecha – Tishner, prezes Akcji Katolickiej Michał Gwara, nauczyciele,
rodzicie występujących dzieci. Dzieci
i młodzież ze świetlicy uczęszczająca codziennie na popołudniowe zajęcia do świetlicy przedstawiła program artystyczny
nawiązujący do wydarzeń sprzed 89 lat.
Przypomnieli okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. W drugiej części
wspólnie śpiewano patriotyczne pieśni,
a spotkanie zakończyło się tradycyjnie
poczęstunkiem rogalami marcińskimi.
Maria Kluczka

Fot. (3x) H. Błachnio

***
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50 wspólnych lat!
12 i 16 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Swarzędzu odbyły się uroczystości wręczenia przyznanych przez
Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Z rąk burmistrz Bożeny Szydłowskiej medale, serdeczne gratulacje i podziękowania otrzymali Państwo: Teresa i Czesław Pelińscy, Teresa i Czesław Przybylscy, Genowefa i Władysław
Wrębiakowie (którzy w małżeńskim stanie przeżyli razem aż 63 lata), Irena i Henryk Wojciechowscy, Krystyna i Antoni
Borowscy, Janina i Tadeusz Kowalińscy, Zdzisława i Henryk Przybylscy oraz Barbara i Zdzisław Szaroletowie.
Redakcja „Prosto z ratusza” również składa Jubilatom serdeczne życzenia długich lat zdrowia i wszelkiej pomyślności

Państwo Teresa i Czesław Pelińscy

Państwo Teresa i Czesław Przybylscy

Państwo Genowefa i Władysław Wrębiakowie

Pan Henryk Wojciechowski

Państwo Krystyna i Antoni Borowscy

Państwo Janina i Tadeusz Kowalińscy

Państwo Zdzisława i Henryk Przybylscy

Państwo Barbara i Zdzisław Szaroletowie.
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We wtorek, 13 listopada 2007 r., do
kościoła w Wierzenicy zawitał prof. Jürgen Klimpel z Hochschule Bremen University of Applied Sciences wraz
z goszczącymi go naukowcami z Wydziału Turystyki i Rekreacji poznańskiej
Akademii Wychowania Fizycznego:
prof. Markiem Stuczyńskim, prof. Markiem Kazimierczakiem i dr Karoliną
Buczkowską. Celem wyjazdu studyjnego
było poznanie wybranych atrakcji turystycznych na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka oraz
pokazanie gościowi całej gamy innych
walorów krajoznawczych i przyrodniczych tego cennego obszaru.
Wizyta związana była z zamiarem
podjęcia współpracy obu uczelni ze
Związkiem Międzygminnym „Puszcza
Zielonka” w zakresie rozwijania produktów turystycznych: Szlak Kościołów
Drewnianych, sieć szlaków rowerowych
i „Szlak Cysterski w północnej Wielkopolsce”. Gotowość współpracy Związku
z kadrą naukową oraz studentami polskimi i niemieckimi zadeklarował podczas spotkania z gośćmi jego prezes
Tomasz Łęcki.
W Wierzenicy goście obejrzeli ko-

Prosto z ratusza

Turyści – naukowcy w Wierzenicy

Na zdjęciu: po prawej prof. Jürgen Klimpel, w tyle prof. Marek Stuczyński i tłumaczka.

ściół oraz najcenniejsze elementy jego
wystroju i otoczenia. Miarą żywego
zainteresowaniem kościołem, postacią
Augusta Cieszkowskiego były liczne pytania, na które przyszło mi odpowiadać.

Z ramienia Związku wyjazd zorganizowała i pilotowała grupę Patrycja
Owczarak ze współpracownikami.
Włodzimierz Buczyński
członek Rady Naukowej ZM „PZ”

5 lat Klubu Profesorów
„Wierzenica”

W pałacu w Ostromecku odległym
o kilka kilometrów od Bydgoszczy
w piątkowy wieczór 12 października
odbyło się jubileuszowe spotkanie
związane z 5-leciem Klubu Profesorów
„Wierzenica”. Klub jest afiliowany
przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizuje spotkania środowisk nauki i kultury.

Człon „Wierzenica” w jego nazwie
pojawił się podczas drugiego spotkania
związanego właśnie z Wierzenicą i odbywanymi w niej literackimi i filozoficznymi dyskusjami Augusta Cieszkowskiego z Zygmuntem Krasińskim. Nie
bez znaczenia był też osobisty - niegdyś
miejsce zamieszkania a potem prowadzonych badań - związek z nią aktualnego sternika Klubu prof. Józefa
Banaszaka. Klub tworzy liczne grono
osób spotykających się co 2 - 3 miesiące
w różnych konfiguracjach personalnych,
stosownie do wybranego tematu, w prywatnych mieszkaniach. To w Ostromecku było pierwszym, w którym ze
względów lokalowych mogli wziąć
udział wszyscy jego członkowie i osoby
z nim związane. Przybyło ich blisko
sześćdziesiąt. Grono to związane jest nie
tylko z Bydgoszczą ale i z innymi ośrod-

kami naukowymi - znaczący udział ma
Toruń. Spotkanie było okazją do podsumowania tych 5-ciu lat. W imieniu Prezydenta miasta, też członka Klubu, został
odczytany list gratulacyjny. Również my
jako reprezentanci ziemi wierzenickiej
dołączyliśmy swoje. Wcześniej pod adresem jej mieszkańców padło wiele serdecznych słów i podziękowań.
Klub dwukrotnie odwiedzał Wierzenicę. W 2003 r. w wierzenickim kościele
w ramach obchodów 850-lecia Wierzenicy i Wierzonki jego członkowie uczestniczyli w minisesji naukowej. W następnym roku w Swarzędzu uczestniczyli
w sesji naukowej „August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuścizna”. Także o tym przypomnieli prowadzący spotkanie J. Banaszak i Wiesław
Trzeciakowski, którzy są też autorami
okolicznościowego wydawnictwa „Z Augustem Cieszkowskim w tle”. Autorzy
wręczyli je każdemu z obecnych. Spotkanie, zgodnie z tradycją klubową miało artystyczną oprawę, w postaci koncertu
wiolonczelowego Agaty Jareckiej i Zespołu oraz recytacji wierszy przez Wandę
i Eugeniusza Rzyskich.
Pozostając w Bydgoszczy i przy
Cieszkowskim warto odnotować, że inna
grupa pasjonatów we wrześniu zorgani-

Ewa J. Buczyńska składa gratulacje profesorowi
Józefowi Banaszakowi.

zowała na ulicy jego imienia „U - rodziny Cieszkowskiego”. Bydgoskie dokonania związane z Cieszkowskim w
roku 150 - lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk budzą uznanie i ...
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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15 października, z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w sali kina Hollywood w Swarzędzu odbyło się uroczyste spotkanie władz
naszej gminy ze swarzędzkimi pedagogami.
Burmistrz Bożena Szydłowska podziękowała im za codzienny trud i osiągnięcia
w pracy z dziećmi i młodzieżą. 34 osoby
uhonorowane zostały Nagrodami Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz. Za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali je wszyscy dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka, a także wyróżnieni
nauczyciele. Za popularyzację czytelnictwa
nagrodzona została dyrektor Biblioteki Publicznej Małgorzata Merczyńska, pracownica swarzędzkiej biblioteki Agata
Widzowska –Pasiak otrzymała nagrodę za
twórczość literacką natomiast Andrzej Rothe
- emertytowany nauczyciel - za działalność
społeczną na rzecz gminy.
Gośćmi swarzędzkich pedagogów byli
tego wieczoru m.in. radni powiatowi Piotr
Jaworski i Marek Lis, Arkadiusz Małyszka,

Fot. (2x) H. Błachnio

Koncert Eleni i nagrody dla pedagogów

a także radni Rady Miejskiej Swarzędza z przewodniczącym RM Piotrem Choryńskim.
Po części oficjalnej obył się koncert Eleni i towarzyszącego jej zespołu. Występ popularnej piosenkarki dla
swarzędzkich nauczycieli przygotowany został przez
Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej i Integracji
Społecznej Klub Abstynenta „Kotwica”. Następnego
dnia Eleni wystąpiła jeszcze raz - podczas koncertu
otwartego, którego celem było szerzenie idei życia w
trzeźwości. Całkowity dochód z tego koncertu zostanie
przeznaczony na dofinansowanie paczek świątecznych
dla dzieci z ubogich rodzin.
A oto cała lista nagrodzonych: Danuta Makowiak (Przedszkole nr 1), Małgorzata Ćmakowska, Dorota Anioł i Greta Stachowiak
(Przedszkole nr 2), Honorata Junikowska
(Przedszkole nr 3), Małgorzata Purol (Przedszkole nr 4), Renata Lekowska i Magdalena
Michalak (Przedszkole nr 5), Alicja JurkiewiczŚwiątek (Przedszkole w Kobylnicy), Elżbieta
Nawrocka i Małgorzata Szymczak (SP nr 1),
Elżbieta Wieczorek, Beata Radziej-Rezler
i Lidia Buchholz (SP nr 4), Danuta Czosnowska, Grażyna Beranek i Katarzyna Kmieciak
(SP nr 5), Jadwiga Lewandowska i Danuta Kowalska (SP w Kobylnicy), Ludmiła Knopik (SP
w Wierzonce), Maria Rydel i Małgorzata Felińska (Zespół Szkół w Paczkowie), Agata Kubacka, Alicja Borowicz i Helena SzulcSzymańska (Gimnazjum nr 2), Waldemar Biskupski, Mariusz Białkowski i Anna Filipiak
(Gimnazjum nr 3), Bożena Mrugas i Daniela
Jasińska (Gimnazjum w Zalasewie), Henryka
Maciejewska (Żłobek w Swarzędzu), Małgorzata Merczyńska i Agata Widzowska-Pasiak
(Biblioteka Publiczna), Andrzej Rothe (ZNP).
Gratulujemy!
W.
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Prosto z ratusza

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
poleca nowe książki:

W bibliotece
graliśmy
w pomarańczowe…
W listopadzie przypadła 100 rocznica
urodzin szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, autorki ulubionej przez uczniów
lektury „Dzieci z Bulerbyn”, a także
cyklu powieści o Pippi . W odpowiedzi
na hasło „Grajmy w pomarańczowe” do
biblioteki przyszli miłośnicy Pippi, Nilsa
Paluszka, Emila i uroczych rozrabiaków
z wioski Bulerbyn. W filiach biblioteki
w Uzarzewie, Zalasewie, Kobylnicy, na
osiedlach Kościuszkowców i Czwartaków w Swarzędzu można było rozwiązać
krzyżówkę, sprawdzającą wiedzę o twórczości Astrid Lindgren, wziąć udział
w konkursach i wygrać naprawdę wiele
nagród.
W listopadową środę (czternastego
o czternastej) pomarańczowo zrobiło się
w bibliotece… „Pomarańczowa środa”
na os. Czwartaków przyniosła czytelnikom wiele niespodzianek. Gości przywitała pani Monika Wojciechowska bibliotekarka, która przebrała się za
Pippi. Wszystkim chętnym dziewczynkom już przy wejściu zawiązywała na
włosach pomarańczowe kokardki. Kilkunastu czytelników w odpowiedzi na nasz
apel przyszło przebranych za bohaterów
książek Astrid Lindgren - dziewczynki
z namalowanymi piegami ubrały się
w pomarańczowe stroje, kolorowe fartuszki, pasiaste skarpety; niektóre miały
pomarańczowe peruki na głowie. Jeden
z chłopców przyszedł z małpką na ramieniu, a kilku odważnych, mimo niewygody ubrało się w dwa lewe buty! Dzieci
wspólnie rozwiązywały quiz na temat
twórczości pisarki, malowały kolorowanki, zaprezentowały przygotowane rymowanki o sympatycznej bohaterce
książek.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody - książki Astrid Lindgren, okolicznościowe zakładki do książek, kubeczki,
biblioteczne gadżety. Bibliotekarze
poczęstowali uczestników wspólnej
zabawy słodkimi smakołykami; nie
zabrakło też witamin w postaci marchewek, mandarynek, suszonych moreli.
Wszystko w kolorze pomarańczowym.
Małgorzata Merczyńska

► Historia Legii Cudzoziemskiej - historię
opowiada weteran Legii. Opowiada o bitwach
i wojnach toczonych przez ochotników z całego świata w warunkach ekstremalnych - na
pustyni, w dżungli, w górach. Książka wzbogacona zdjęciami archiwalnymi, opisem
„barwnych” życiorysów, zwyczajów i symboli Legii Cudzoziemskiej
► Rio Anaconda - łowca przygód ekstremalnych - Wojciech Cejrowski - z humorem i
dziennikarską wnikliwością opisał plemiona
Ameryki Południowej, ich obyczaje, zaklęcia
szamanów, zwyczaje kulinarne. Książka nawiązuje do dobrej literatury Bronisława Malinowskiego-słynnego badacza ludów Nowej
Gwinei i Wysp Triobriandzkich, mistrza antropologii i etnologii, twórcy metody „obserwacji uczestniczącej”.

► Rumunia - podróże w poszukiwaniu diabła - interesująca opowieść o ludziach, obyczajach, miejscach, pełnych tajemnic,
strachów, dziwnych rytuałów. Zapalanie
świec po wyłączeniu agregatu, racjonowana
ciepła woda, pasterski, żeby nie powiedzieć
barbarzyński stosunek do zwierząt, furmanki
na wyboistych drogach, błoto, ujadanie psów,

ceremonialne modły, stuletni bruk rumuńskich miasteczek, kamienie, pamiętające średniowiecze - to zwyczajny obrazek Rumunii.
Ziemia przesiąknięta duchami, zjawami,
dziwnymi mocami. No i Transylwania ze swą
legendą Draculi…
► Jeszcze żyję - prawdziwa historia miłości
dziewczyny z Krakowa i chłopaka z Sarajewa.

► Ciała i dusze - tragiczne losy trzech żydowskich kobiet zmuszanych do pracy w domach publicznych w Ameryce. Opowieść w
formie reportażu historycznego. Proceder tzw.
„białego niewolnictwa” trwał w latach 60tych XIXw. do lat 30-tych XX w. w obu Amerykach. Tragiczna, wstydliwa, ukrywana
zarówno przez środowiska Żydów, jak i Amerykanów tajemnica Żydówek, które za koszmar upokorzeń w Ameryce zapłaciły
odrzuceniem przez społeczność żydowską.
► Do pierwszej krwi – powieść o dresiarzach
i licealistach z tzw. „dobrych domów”. Kult
pieniądza, prawo pięści, pseudo-kibice, blokersi, podział na „naszych” i „innych”.
MM
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Anioł w bibliotece
- zapraszamy!

Artystyczne
zmagania
gimnazjalistów
z Zalasewa
Już we wrześniu w bibliotece Gimnazjum im . Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ruszyły przygotowania do uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Na początek opracowane
zostały materiały edukacyjne w formie
dwóch prezentacji multimedialnych: „Historia znaków własnościowych książki” i
„Techniki wykonywania ekslibrisów”. Nad
pierwszą trudził się absolwent gimnazjum
Tomek Wrzyszcz. Drugą rozpoczął, również absolwent, Hubert Kropinski, a dopracował Tobiasz Wiśniewski, obecny uczeń
klasy drugiej. 1 października ogłoszony został konkurs na najpiękniejszy projekt ekslibrisu biblioteki, któremu towarzyszyły
lekcje biblioteczne oraz wystawa pt. „Magiczny świat ekslibrisów”. Na lekcjach plastyki, we wszystkich trzecich klasach,
wykonywane były konkursowe projekty.
Wszystkie projekty zawierały symbole
szkoły i biblioteki. Ostatecznie wpłynęło
90 prac, które zostały zaprezentowane całej
społeczności szkolnej w Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych, przypadającym każdego roku w czwarty
poniedziałek października.
Cztery dni trwało głosowanie. Brali w
nim udział uczniowie w poszczególnych
klasach, nauczyciele i pracownicy administracji.
Wyróżnienia otrzymali: Ewa Sołtysiak,
Katarzyna Ratajczak, Anna Kunsztowicz,
Alicja Pugaczewska oraz wyróżnienie spe-

Wystawa pt. „Magiczny świat ekslibrisów”

cjalne: Lidia Janusiewicz. Drugie miejsce,
zaskoczony i dumny, zajął Jacek Kleszcz.
Wszyscy czekali na nazwisko autora najlepszego projektu. Zwycięzcą okazała się,
równie zaskoczona, Karolina Górecka,
która nieśmiało szła po nagrodę, wciąż nie
do końca wierząc w to, co się stało. Od
teraz jej dziełem oznaczane będą wszystkie
nowe książki napływające do biblioteki.
Praca Jacka zyskała tak wielkie uznanie, że
komisja postanowiła uczynić z niej logo biblioteki.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody
ufundowane przez Radę Rodziców naszej
szkoły.
Szczególne podziękowania składamy
pani Małgorzacie Marszałek, która wykonywała z trzecimi klasami projekty, czuwała także nad oprawą plastyczną całego
konkursu.
Marta Kubiak
SKR „Mollegro”

Filologiczne potyczki
maturzystów
W październiku odbyło się spotkanie młodzieży z klasy maturalnej Zespołu Szkół nr
2 na ul. Podgórnej w Swarzędzu z filologiem polskim UAM w Poznaniu - Tomaszem Mizerkiewiczem. Maturzyści wysłuchali wykładu na temat literatury, poezji, radości i bólu
tworzenia i różnych wieloznaczności w interpretacji dzieła literackiego. Gość opowiadał
ciekawostki literackie, których próżno by szukać w podręcznikach. Przeczytał zaskakujące,
futurystyczne wiersze Stanisława Młodożeńca „futurobnia”. Oto fragment wiersza o miłości:
„/…/tygodnieję czekająca
gwiazdobralnia udygatnia niebosięża
cierpiechwili podserdecznia w plancidrzewiu
poecicu zniebaześlny siebiejawą zaziemicuj mojobytnię /…/”

Nie jest łatwo być filologiem…
Druga część spotkania miała charakter warsztatów, w czasie których młodzież posiłkując się przykładami z literatury przez duże „L” (W. Szymborska, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, M. Świetlicki) tworzyła własne limeryki i wiersze haiku. Wiersze były
dowcipne i niektóre w ocenie naszego gościa, naprawdę dobre od strony formalnej i pomysłowe. Lekcja języka polskiego w formie warsztatów ujawniła spory potencjał, drzemiący w swarzędzkiej młodzieży.

Małgorzata Merczyńska

W grudniu zapraszamy na spotkania,
konkursy i wystawy związane z tematyką
aniołów. Cykl nosi tytuł - „Między nami
aniołami”. Przewidziany jest wykład
o motywie anioła w literaturze, spotkanie
z poetką przy muzyce, wystawa fotografii
aniołów, konkursy plastyczne i literackie.
Wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką aniołów proszę o kontakt
z biblioteką na os. Czwartaków. Na pewno
znajdzie się też czas i miejsce, aby zorganizować prezentacje aniołów ze zbiorów naszych czytelników (zachęcamy). Na
początku grudnia znany będzie już program
spotkań.
Zapraszamy na os. Czwartaków 1,
tel. 061 817 31 03, i 061 817 31 02.
MM

Nauczyciel
bibliotekarz
bez stereotypów

17 października 2007 r. w Zespole
Szkół Handlowych w Poznaniu w Poznaniu odbyła się konferencja zatytułowana
,,Biblioteki szkolne wobec wyzwań współczesnej edukacji”. Zorganizował ją Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja adresowana była do nauczycieli bibliotekarzy z wszystkich szkół z Poznania
i z całego województwa wielkopolskiego.
W spotkaniu brały udział władze oświatowe, byli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty i Wydziału Oświaty. Ideą konferencji było zaprezentowanie dorobku ,,niezwykle ważnej
agendy szkolnej, jaką jest nowoczesna biblioteka w nowoczesnej szkole, kierowana
przez profesjonalistę – nauczyciela bibliotekarza i ukazanie roli współczesnego nauczyciela bibliotekarza, kompetentnego
przewodnika po najnowszych źródłach informacji, uczącego dzieci i młodzież odpowiedzialnego korzystania z najnowszych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (wypowiedź doradcy metodycznego
ds. bibliotek szkolnych Pani Ewy Wawrzyniak). Celem konferencji było przełamanie
stereotypu nauczyciela bibliotekarza wypożyczającego tylko książki.
Ogromnym wyróżnieniem było zaproszenie nas, nauczycieli bibliotekarzy ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.
Przedstawiliśmy działalność dydaktyczną,
wychowawczą, opiekuńczą i kulturalną biblioteki szkolnej w postaci prezentacji multimedialnej oraz innowacyjne formy i metody pracy z uczniem, (m. in. biblioterapia
i program ,, Cała Polska czyta dzieciom”)
wpływające na podwyższenie jakości pracy
biblioteki i szkoły.
Ważnym momentem spotkania było
docenienie nauczycieli bibliotekarzy wiodących bibliotek i podziękowanie im za
wieloletnią pracę związaną z tworzeniem
swojej biblioteki na miarę XXI wieku i wyróżnienie p. Grażyny Beranek.
Grażyna Beranek
Aleksandra Wittke
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uruchomił od października 2007 Internetowy Punkt Konsultacyjny, w którym
można anonimowo uzyskać odpowiedzi na
wszelkie nurtujące pytania dotyczące uzależnień i przemocy.

W ramach Punktu działają następujące
adresy internetowe:

zadajpytanie.narkomania@swarzedz.pl
Pod tym adresem terapeuta uzależnień
będzie odpowiadać na pytania dotyczące problemu narkomanii oraz udzielać informacji:
- o ośrodkach leczenia ambulatoryjnego,
stacjonarnego oraz oddziałach detoksykacyjnych na terenie naszego województwa i całego kraju,
- gdzie kupić testy na obecność narkotyków,
- gdzie wykonać testy na obecność narkotyków,
- gdzie bezpłatnie wykonać testy na obecność wirusa HIV,
- gdzie szukać pomocy, gdy istnieje
podejrzenie, że ktoś z naszych bliskich ma
kontakt z narkotykami
zadajpytanie.alkoholizm@swarzedz.pl
Pod tym adresem psycholog lub terapeuta
uzależnień będzie odpowiadać na pytania dotyczące uzależnienia od alkoholu oraz udzielać informacji:
- gdzie szukać pomocy, gdy ktoś z naszych bliskich nadużywa alkoholu,

Prosto z ratusza

Internetowy Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny
do spraw Uzależnień i Przemocy

- jak wygląda procedura zgłaszania osoby
uzależnionej na przymusowe leczenie,
- informacje dotyczące działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- adresy oraz godziny spotkań Grup AA
na terenie naszej gminy,
- adresy grup wsparcia dla osób żyjących
z osobami uzależnionymi,
- informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego, stacjonarnego oraz o oddziałach
detoksykacyjnych na terenie województwa.
zadajpytanie.przemoc@swarzedz.pl
Pod tym adresem specjaliści odpowiedzą
na pytania dotyczące przemocy w sytuacji
kiedy występuje przemoc oraz udzielą wszelkich informacji z tym związanych m.in.
dotyczących
- różnych instytucji działających na rzecz
ofiar przemocy,
- form pomocy terapeutycznej dostępnej

na terenie naszej gminy i województwa,
- procedury wypełniania „Niebieskiej
Karty”,
- Programu Edukacyjno-Korekcyjnego
dla osób stosujących przemoc

zadajpytanie.anoreksjabulimia@swarz
edz.pl
Pod tym adresem psycholog odpowie na
pytania dotyczące zaburzeń łaknienia i poda:
- adresy poradni i terapeutów zajmujących się leczeniem zaburzeń łaknienia,
- adresy grup wsparcia dla osób z zaburzeniami łaknienia,

Wszystkie informacje dotyczące uzależnień i przemocy można również uzyskać
osobiście lub telefonicznie w ośrodku
Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25,
tel. 061 651 26 50 do 53.
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej

Bal Seniorów
w „Pałacyku pod lipami”
19 października 2007 roku w Pałacyku
Pod Lipami w Swarzędzu odbył się Bal Seniorów z okazji Dnia Człowieka Starszego
i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Z roku na rok zabawy organizowane dla
seniorów przez OPS cieszą się coraz większą
frekwencją. Wynika to z faktu, iż coraz więcej
osób angażuje się w różnego rodzaju aktywności, a tym samym korzysta ze specjalnie
przygotowanych dla nich programów aktywizujących. W tym roku, mimo ograniczonych
warunków lokalowych, na bal przybyło wiele
osób, m.in. uczestnicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Wsparcia, Klubu Młodych Duchem,
członkowie Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, przedstawiciele Klubu Seniora
z osiedla Czwartków oraz członkowie Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym
w Swarzędzu. Wśród gości, których przywitała gości przywitały burmistrz Bożena Szydłowska oraz dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Anna Renda, był również przedstawiciel miesięcznika „Filantrop” Marcin
Bajerowicz.
W tym roku - na życzenie podopiecznych
- skupiliśmy się przed wszystkim na zabawie
tanecznej, był też solowy występ uczestnika

Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia, a nowość stanowiły, przygotowane przez Klub
Młodych Duchem, dwa skecze: „Randka
w Ciemno” i „Z wizytą u Hrabiny”. Występy
spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, co
wpłynęło na jeszcze lepsze samopoczucie
uczestników zabawy.
Muzyce, wspólnym śpiewom i tańcom
nie było końca, ale niestety wszystko, co miłe

i przyjemne musi się zakończyć, tak więc
w radosnych humorach wróciliśmy do swoich
domów, a towarzysząca nam nadzieja na kolejne udane zabawy wlewa w nasze serca
optymizm, który jest z nami każdego dnia.
Magdalena Michalska
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
w Swarzędzu

Uprawnienia do alimentów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska
25 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od 1 października 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W chwili obecnej będzie obowiązywał tylko art. 45 ust. 1
i 2, który przedłuża okres zasiłkowy ustalający prawo do
zaliczki alimentacyjnej do dnia 30 września 2008r.

Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody
strony.
Pozostała część ustawy obowiązywać będzie od 1 października 2008 r.
Beata Pacholczyk
Koordynator Świadczeń Rodzinnych
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Tajemnica ENIGMY
Warsztaty matematyczne i wystawa
w Gimnazjum nr 2

Trzej genialni poznańscy matematycy - Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różyckie
w 1932 roku złamali początkową
wersję kodu niemieckiej maszyny
szyfrującej - ENIGMA.

Swarzędzkie dzieci
afrykańskim dzieciom

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Swarzędzu pragnie odpowiedzieć na apel swarzędzkiej nauczycielki, która już prawie
dwa lata przebywa wraz z rodziną na misji w miejscowości Kowaki w Tanzanii w Afryce Wschodniej. Jej praca misyjna polega
na edukacji dzieci i młodzieży jak również organizacji ich czasu
wolnego. Porażone opisem biedy, niedostatku i niezwykle trudnych warunków życia tamtejszych dzieci TPD chce zorganizować zbiórkę artykułów szkolnych, takich jak zeszyty, kredki,
ołówki, długopisy, plastelina itp. w celu przesłania ich do Afryki
jako prezenty bożonarodzeniowe. Prośbę swą kieruję przede
wszystkim do dzieci i młodzieży ze swarzędzkich szkół, jak
również do wszystkich osób wrażliwych na los dzieci.
Wiem, że w naszym mieście jest wiele biednych i potrzebujących, ale najbiedniejsze nasze dziecko nie jest tak biedne jak
dziecko zamieszkujące rejon Kowaki, dla którego zwykły ołówek jest szczytem marzeń. Zbiórka odbędzie się w siedzibie
TPD ( II LO) na ulicy Podgórnej 12 w Swarzędzu i potrwa do
końca listopada.
Z góry dziękuję za wszystkie dary.
prezes TPD
Monika Będziecha-Tischer
Zdjęcie pochodzi ze strony www.dzieciafryki.org

To dzięki ich pracy służby wywiadowcze państw koalicji antyhitlerowskiej w czasie trwania II
wojny światowej, znały plany niemieckie, prowadząc nasłuch radiowy. Pozwoliło to min.:
● wygrać „bitwę o Anglię” (hitlerowska Luftwaffe dysponowała
3000 samolotów, a brytyjski RAF
miał ich zaledwie 600)
● wygrać „bitwę o Atlantyk” jak określano akcję ochrony konwojów, przewożących materiały zbrojeniowe z USA do Wielkiej Brytanii
● przygotować zwycięską inwazję aliantów w Normandii w 1944
roku
Odczytanie kodu ENIGMY
przez polskich matematyków
w dużej mierze przyczyniło się do
zakończenia działań wojennych
zwycięstwem wojsk sprzymierzonych i ocalenia setek tysięcy istnień
ludzkich .
To właśnie z postaciami Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego
zapoznali się uczestnicy III Międzygimnazjalnych Warsztatów Matematycznych, które odbyły się w Gim-

nazjum nr 2 w Swarzędzu. W warsztatach tych brali udział uczniowie
klas drugich Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Zalasewie. Uczniowie poznali budowę szyfrów symetrycznych, tworzyli siatki i kodowali
wiadomości, wyszukiwali szyfry odporne na złamanie metodami statystycznymi, a także odczytywali
kody używane w praktyce życia codziennego: PESEL, ISBN, NIP.
Dzięki pomocy nauczyciela informatyki - pani Karoliny Maćkowiak,
zapoznali się z budową i sposobami
kodowania niemieckiej ENIGMY.
Aby przybliżyć większej liczbie
uczniów postacie genialnych poznańskich matematyków, historię
powstania Enigmy a także jej budowę oraz sposoby szyfrowania
i odszyfrowywania depesz przygotowałam w świetlicy szkolnej wystawę pod tytułem „Tajemnica
ENIGMY”.
Prezentowane są na niej m.in.
materiały wykorzystane do prowadzenia warsztatów, zdjęcia, mapy
itp. Wystawa mogła powstać dzięki
życzliwości pani Ewy Małeckiej
z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Swarzędzu.
Możemy być dumni z osiągnięć
młodych matematyków z Uniwersytetu Poznańskiego i przekazywać
pamięć o nich następnym pokoleniom.
Bernadeta Bech

Konkurs i odpust
w Karłowicach

„Z udziałem wody
najlepsze przygody!”
Adam Hubert z SP nr 5 zwyciężył
w konkursie AQUANETU
Adam Hubert – uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w
Swarzędzu zajął pierwsze miejsce w ekologicznym konkursie
plastycznym pt. „Z udziałem wody najlepsze przygody!” zorganizowanym przez spółkę Aquanet w Poznaniu.
Drugie miejsce w konkursie zajęła Sylwia Słoma z V klasy
Szkoły Podstawowej w Pniewach a miejsce trzecie Marcin Szymoniak - uczeń V klasy Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w tym konkursie otrzymali nagrody rzeczowe a ich prace przez cały listopad eksponowane będą w formie plakatów na przystankach MPK w centrum
Poznania.
W gronie wyróżnionych znalazły się jeszcze dwie młode
swarzędzanki Magdalena Ratajczak i Aleksandra Świtońska z V klasy
Szkoły Podstawowej nr 5.
Na konkurs nadeszło ponad 650 prac z 50 szkół podstawowych z Poznania i okolicznych gmin.
W.

Zwyciężczyni Iwona Walent.

Sobota 13 października była
owocna w wydarzenia religijne
w Karłowicach, parafia św. Mikołaja
w Wierzenicy. Rano w pomieszcze-

niach świetlicy znajdujących się pod
kaplicą p.w. Jezusa Dobrego Nauczyciela odbył się czwarty parafialny konkurs biblijny. Z wiadomościami na temat Pisma Świętego
zmierzyły się: Iwona Walent, Barbara Strojna, Weronika Maciołek,
Hanna Kazimierczak i Henryka Stachowiak. Jury tworzyło dwoje pracowników naukowych UAM - Asja
Kozak i Bartłomiej Grysa. Konkurs
prowadził ksiądz proboszcz Przemysław Kompf. Zmagania zakończyły się, już po raz trzeci, sukcesem
biorącej udział we wszystkich edycjach Iwony Walent. Wieczorna
msza w kaplicy była mszą odpustową celebrowaną przez księdza
Pawła Smuszkiewicza z parafii MB
Zwycięskiej w Poznaniu.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Dzień patronki
w Gimnazjum nr 2

Uczniom Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu październik kojarzy się przede wszystkim z postacią ich Patronki – Królowej
Jadwigi. W tym roku święto obchodzono
naprawdę uroczyście. Można się było o
tym przekonać podczas szkolnej akademii,
którą uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz Bożena Szydłowska, zastępca burmistrza Tomasz
Zwoliński, przedstawicielki Rady Rodziców – pani Beata Fiedler i pani Danuta Waliszka, zaprzyjaźniona ze szkołą pani Agata
Bystry oraz pan Karol Swoboda z LOP.
W atmosferze powagi i uroczystego nastroju, wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn szkolny, a dyrektor szkoły
Agata Kubacka przywitała gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Klasy II wraz z
p.A. Bartoszek przygotowały prezentację
multimedialną poświęconą Patronce oraz
inscenizację – „Królowa Jadwiga – prawda
i legenda”. Całości towarzyszyły utwory
muzyczne w wykonaniu 60-osobowego
chóru szkolnego „Niebo” pod kierunkiem
p.P Borowskiej, przy akompaniamencie
studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nie zapomniano również o podziękowaniach dla nauczycieli z okazji
obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Głos zabrała Pani Burmistrz, która złożyła życzenia wszystkim
pracownikom szkoły.
Uroczystość zakończyły atrakcyjne pokazy taneczne. Wszyscy chętnie obejrzeli
wystawę prac plastycznych uczniów szkoły
- „Karykatury naszych nauczycieli”, przygotowaną przez p.E. Stawową, a następnie
uczestniczyli w uroczystym otwarciu pracowni komputerowej z nowym wyposażeniem. Wyposażenie to szkoła otrzymała w
czerwcu br. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
NAD
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Podziękowania dla
pracowników żłobka „Maciuś”

Fot. M. Woliński
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Burmistrz Bożena Szydłowska składa podziękowania pracownicom żłobka „Maciuś”.

Żłobek “Maciuś” na os. Czwartaków 9 już od 20 lat opiekuje się najmłodszymi swarzędzanami. Jubileusz oraz przypadające 18 października imieniny Św. Łukasza - patrona służby zdrowia stały się podwójną okazją do podziękowań dla wszystkich zatrudnionych w żłobku osób.
Złożyła je burmistrz Bożena Szydłowska, która w towarzystwie zastępcy burmistrza Tomasza
Zwolińskiego oraz sekretarza gminy Marka Baumgarta odwiedziła pracowników “Maciusia”.
15 pań zatrudnionych w żłobku od samego początku jego istnienia, otrzymało nagrody burmistrza. Nagrody otrzymały Panie: Maria Cieplińska, Urszula Dolna, Łucja Fonrobert, Genowefa
Nowak, Bożena Pakulska, Małgorzata Staszak, Anna Manikowska, Aldona Lipiecka, Maria
Ratajczak, Beata Iwańska, Aleksandra Szeloch, Janina Szmania, Anna Matecka, Halina Sydorko
i Urszula Malaga. Wszyscy pracownicy usłyszeli wiele serdecznych słów - gratulacji i podziękowań za wzorowo wykonywaną, odpowiedzialną pracę.
W tym roku żłobek „Maciuś” ma pod opieką 85 malców. - W ciągu 20 lat było ich prawie
półtora tysiąca... - wspomina kierownik żłobka Henryka Maciejewska.
M.W.

„Nie starzeje się ten,
kto nie ma na to czasu”

„Zero tolerancji”
W ramach programu pilotażowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu uruchamia punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów
Punkt konsultacyjny działać będzie od
wtorku 30 października do grudnia 2007 r.
w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu
na os. Kościuszkowców 4 we wtorki i
środy w godzinach od 16.00 do 20.00.
Celem punktu jest stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad,
informacji i konsultacji udzielanych przez
specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
EDU

Fot. OPS

- punkt konsultacyjny
w SP nr 4

Starzenie się społeczeństw i możliwości pomocy seniorom były przewodnimi tematami konferencji
zorganizowanej przez Ośrodek pomocy społecznej w Swarzędzu.

Konferencja pt. „Aspekty starzenia a pomoc osobom starszym w środowisku lokalnym”
odbyła się 15 listopada br. w kinie „Hollywood”, a adresowana była do pracowników socjalnych
oraz studentów pracy socjalnej. Pierwsza część spotkania miała charakter teoretyczny - wykładowcy przedstawili słuchaczom fizjologiczne i socjologiczne aspekty starości oraz modele
opieki geriatrycznej w wybranych krajach Europy. Druga część konferencji ukazywała możliwości pomocy seniorom w gminie Swarzędz oraz dwie alternatywne formy pomocy osobom
starszym: pensjonat dla seniorów w Pniewach oraz Prywatny Dom Opieki w Pobiedziskach.
Konferencja zakończyła się dyskusją, którą tak podsumował jeden z uczestników: „Starość
zaczyna się wtedy, gdy kończą się marzenia, a zaczynają ubolewania”.
Agnieszka Chróścik
Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu
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Fot. M. Matczak

„Bezpieczna droga ucznia do szkoły”
146 prac uczestniczyłow w konkursie

Warsztaty flażoletowe dla
miłośników muzykowania

Od września 2007 roku, na terenie Szkoły
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, odbywają się
ustawiczne warsztaty flażoletowe. Około 250
uczniów klas drugich i trzecich wraz z wychowawcami, jedną godzinę lekcyjną w tygodniu, uczy się gry pod kierunkiem Wojciecha
Wietrzyńskiego - animatora ogólnopolskiego
ruchu flażoletowego i twórcy Swarzędzkiej
Orkiestry Flażoletowej. Warsztaty finansuje
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Wszystkich miłośników gry na flażolecie
zapraszamy do odwiedzenia biblioteki na
stronie
internetowej
SP
4
http://www.czworka.edu.pl/flazolet/
Nuty wraz z tabulaturą na flażolet, słowami i akompaniamentem zapisane są w plikach PDF, a muzyka w MIDI.
Życzymy miłego muzykowania.
WW

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczali przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Piotr
Choryński, sekretarz Gminy Marek Baumgart i prezes Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzędz Marek Kamiński.

6 listopada w Ośrodku Kultury w Swarzędzu uroczyście podsumowana została
tegoroczna edycja gminnego konkursu plastycznego pt. “Bezpieczna droga ucznia do
szkoły” zorganizowanego, wzorem kilku
ubiegłych lat, przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz.

Konkurs adresowany do uczniów klas
I-III szkół podstawowych ma na celu popularyzowanie zasad bezpieczeństwa na naszych
drogach.
W tym roku na konkurs zgłoszono 146
prac 162 autorów, w tym 4 prace zbiorowe i 6
prac przestrzennych, wykonanych przez
uczniów szkół podstawowych z Paczkowa,
Kobylnicy i Wierzonki. Najwięcej prac zgłosiła Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu.
W konkursie, cieszącym się z każdą jego edycją coraz większym zainteresowaniem,

uczestniczyły prawie wszystkie szkoły podstawowe.
Komisja konkursowa najwyżej oceniła
pracę Jakuba Osowskiego z klasy Ib Szkoła
Podstawowa w Kobylnicy, drugie miejsce zajęła praca Kuby Płotkowiaka z klasy IIId
Szkoły Podstawowej nr IV w Swarzędzu, III
miejsce przyznano Borysowi Kaczmarkowi
z klasy Ie Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Komisja ponadto wyróżniła 17 prac,
w tym 2 prace zbiorowe. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczali
przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Piotr Choryński, sekretarz Gminy Marek
Baumgart i prezes Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzędz Marek Kamiński.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również dyplomy uczestnictwa.
MK

Bezpłatne badania w ramach
programu zdrowotnego
powiatu poznańskiego
Starosta Poznański zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne cukrzycy typu II
oraz raka gruczołu krokowego. Program skierowany jest do osób z roczników 1937 –
1961 zamieszkałych na terenie gmin powiatu poznańskiego, a badania wykonywać będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana
Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o.”
Do wykonania badania niepotrzebne jest skierowanie. Osoby zgłaszające się na
badania muszą być na czczo! Badanie polega na analizie pobranych próbek krwi.
Rejestracja telefoniczna (od poniedziałku do piątku) pod nr tel.0-61/89 84 037
i 89 84 031 w godz. od 11.00 do 13.30. Niezbędne jest podanie numeru PESEL
W gminie Swarzędz badania będą prowadzone w terminach:
-11 grudnia 2007r. w godz.8.00 – 10.30 w Poradni lekarza Rodzinnego w Swarzędzu,
ul. Poznańska 15
-15 grudnia 2007r. w godz.8.00 – 10.30 w Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobylnicy,
ul. Poznańska 99
Badania finansowane są w całości przez Powiat Poznański.
(nad)

Swarzędz na Targach
Tour Salon

W dniach 24 – 27 października w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów
Turystycznych „Tour Salon 2007”. Miasto i
Gmina Swarzędz reprezentowane było w ramach dwóch stoisk: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Szlaku
Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki zorganizowanym przez Międzygminny
Związek Puszcza Zielonka.
Stoisko PLOT – u prezentowało ofertę turystyczną gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego. PLOT, po raz drugi,
otrzymał statuetkę Acanthus Aureus przyznawaną za najlepiej zaprojektowane i przygotowane stoisko dla realizacji strategii
marketingowej firmy uczestniczącej w targach, jak również dla najlepszych rozwiązań
architektonicznych i graficznych zapewniających stworzenie przez firmę podczas targów
atmosfery właściwej dla bezpośredniej komunikacji z klientami oraz pozytywnego postrzegania wizerunku firmy przez klientów.
Stoisko zorganizowane przez Międzygminny Związek Puszcza Zielonka, poza promocją powstającego Szlaku Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy Zielonki (który
to szlak biegnie przez tereny gminy Swarzędz), prezentowało ofertę turystyczną miast
wchodzących w skład Związku.
M.M-M

Nowy komputer
w Kawiarence Internetowej
w Janikowie Górnym

Kawiarenka Internetowa w Sołectwie Janikowo Górne wzbogaciła się o kolejny komputer, który zapewni wszystkim chętnym
łatwiejszy dostęp do Internetu. Za pomoc w
realizacji tego zamierzenia dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
Ryszard Wiczyński
Sołtys Janikowa Górnego

Informacje
dodatkowe:

Termin
załatwienia
sprawy:

Opłaty:

Wymagane
dokumenty:

Miejsce
załatwienia
sprawy:

Odbiór dowodu w pokoju nr 111 (parter) 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 – parter, pokój nr 111

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 111 - parter, tel. 061 65 12 309

Tylko do końca 2007 roku ważne będą „stare” dowody osobiste. Zapraszamy do
ratusza po nowy dowód – apeluje Danuta Andrzejczak – kierownik referatu spraw
obywatelskich UMiG w Swarzędzu.

Zapraszamy do UMiG zanim zacznie się tłok
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„NAJLEPSI SPORTOWCY SWARZĘDZA”
- prosimy o pomoc w zebraniu informacji

Na terenie naszej gminy mieszka i trenuje wielu znakomitych sportowców. Mamy nawet mistrzów świata i olimpijczyków. W sporcie kariera zwykle nie trwa jednak długo i bywa, że mistrzowie odchodzą
w zapomnienie. Pragniemy utrwalić pamięć o znakomitych swarzędzkich
sportowcach i ich osiągnięciach. Dlatego rozpoczynamy tworzenie honorowej listy „NAJLEPSI SPORTOWCY SWARZĘDZA”. Jest to lista
otwarta, będziemy ją stale uzupełniać, licząc na Państwa pomoc: każda
informacja, każde zdjęcie pomoże nam w tym przedsięwzięciu. Mamy
nadzieję, że z czasem uda nam się zebrać możliwie pełny zestaw informacji o znakomitej przeszłości swarzędzkiego sportu i dzisiejszych osiągnięciach naszych zawodników. Rzecz jasna będzie to lista subiektywna,
nikogo na niej nie wyróżnimy, a nazwiska, które trzeba upamiętnić przedstawimy w kolejności alfabetycznej.
Prosimy o kontakt z Pawłem Bocianem tel. 61 65 12 407, e-mail:
promocja@swarzedz.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu pok. 115.

Zdzisław Schneider
- najwybitniejszy sportowiec w historii
K.S.„Unia” Swarzędz
Rozpoczął karierę w roku 1947
mając 13 lat, a pierwszym jego trenerem był Władysław Jasiak. To trener
wraz z panami Budzyńskim i Kubiakiem założyli w Swarzędzu sekcję zapasów w stylu klasycznym. Mając 16
lat w Katowicach w roku 1949 po raz
pierwszy został mistrzem Polski. Od
tego czasu z zapaśnikami Unii musiała
liczyć się cała Polska. Byliśmy potęgą
w drużynie mówi Pan Zdzisław. W czasie pobytu w wojsku we Wrocławiu
otrzymał powołanie do Reprezentacji
Polski na Olimpiadę w Helsinkach
w 1952 roku. Był dziewięciokrotnym
Mistrzem Polski w stylu klasycznym
i trzykrotnym w stylu wolnym, wielokrotnym reprezentantem Polski. Inne
sukcesy to: trzecie miejsce w Pucharze
Świata w Istambule w 1957 r. i drugie
miejsce na turniejach międzynarodowych w Finlandii i Czechosłowacji.
Zakończył karierę w 1968 roku, wierny
do końca barwom Unii. Jego staż trenerski to ponad pięćdziesiąt lat pracy,
spod jego ręki wyszło wielu znakomitych zawodników m.in. Ludwik Pluta,
Jan Pluta i Józef Wanat. - Całe życie
związałem z zapasami, a dzisiejsze zapasy są inne, mało widowiskowe, ponieważ często zmieniają się przepisy.

Coraz mniej talentów, młodzież jest coraz
mniej sprawna ruchowo - mówi pan Zdzisław.
- Obecnie, jako trener młodych zapaśników
Unii, postanowiłem rozpropagować zapasy w
Swarzędzu – dodaje. Przy pomocy dyrekcji
szkół (Gimnazjum nr 2, SP 4, SP 1) zorganizowaliśmy pokazy sprawności i walk, co poskutkowało pozyskaniem ponad 50 nowych
zawodników na treningu. Mieszkam cały czas
w Swarzędzu i pracuję jako trener - dopóki sił
mi będzie starczać...

Zdzisław Schneider w stroju olimpijczyka.

Zdzisław Schneider w zwycięskiej walce z czołowym zawodnikiem Europy
– Zemanem (Czechosłowacja).
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Prosto z ratusza

Mistrzowie
szachownicy
w Gimnazjum
nr 2

E.N.

Najlepiej pływają
gimnazjaliści z „Dwójki”
6 listopada w Swarzędzu na Pływalni
„Wodny Raj” odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Sztafet Pływackich. W zawodach udział
wzięło 36 reprezentacji ze szkół podstawowych, 24 gimnazjalnych i 6 licealnych, w
sumie około 600 zawodniczek i zawodników.
Jak pokazała zacięta rywalizacja w grupie
podstawówek najlepiej pływają dziewczynki
i chłopcy z Koziegłów, w grupie gimnazjów
najlepsze okazały się zespoły dziewcząt
i chłopców z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.
W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych
zwyciężyły licea z Pobiedzisk-Letniska i Liceum nr 2 ze Swarzędza. Zespoły, które zajęły
cztery pierwsze miejsca w swoich kategoriach
reprezentować będą szkoły w zawodach rejonowych.

Puchary i medale zwycięskim pływakom
wręczali sekretarz gminy Swarzędz Marek
Baumgart, zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński, radna Rady Powiatu Barbara Antoniewicz i
prezes powiatowej organizacji
Szkolnego Związku Sportowego Tadeusz
Ruk. Bardzo dobrze oceniono organizatorów
zawodów - dyrekcję i nauczycieli Gimnazjum
nr 2 w Swarzędzu. Na medal spisali się też
gospodarze - dyrekcja i pracownicy Pływalni
Wodny Raj, którym należą się szczególne podziękowania za organizacyjną sprawność
i gościnność.
PB
Na zdjęciach przedstawiamy zwycięski
zespół z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu i migawkę ze zmagań w basenie.

Fot. (2x) Szczepaniak

29 października w Gimnazjum nr 2
odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy
Swarzędz w Szachach. W zawodach
wzięło udział 16 uczniów z czterech
gimnazjów (Gimnazjum nr 3, Gimnazjum z Zalasewa, Gimnazjum nr1
„Ekos”, Gimnazjum nr 2).
W klasyfikacji indywidualnej
dziewcząt zwyciężyła Magdalena Hetmańczyk z Gimnazjum nr 2 przed
Edytą Kierzek (Gimnazjum nr 3), Sandrą Pilarską (Gimnazjum nr 2) i Aleksandrą Filipiak (Gimnazjum nr 3).
W punktacji drużynowej dziewcząt
I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2.
Wśród chłopców w klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Dariusz
Mróz (Gimnazjum nr 3) przed Jakubem Czubem (Gimnazjum w Zalasewie),
Michałem
Szymczakiem
(Gimnazjum nr 2) i Krzysztofem Szeinigiem (Gimnazjum w Zalasewie).
W punktacji drużynowej chłopców
I miejsce zajęło Gimnazjum nr 3.
W Gimnazjum nr 2 zorganizowane
zostały również Mistrzostwa Miasta
i Gminy Swarzędz w Warcabach.
W zawodach przeprowadzonych 18
października. wzięło udział 18 uczniów
z czterech gimnazjów (Gimnazjum
nr 3, Gimnazjum z Zalasewa, Gimnazjum nr 1 „Ekos”, Gimnazjum nr 2).
W klasyfikacji indywidualnej
dziewcząt pierwsze cztery miejsca
zajęły: Marta Robak (Gimnazjum
nr 3), Julita Szumińska (Gimnazjum
nr 2), Daria Śliwiak (Gimnazjum nr 3)
i Karolina Chapińska (Gimnazjum
w Zalasewie). Drużynowo wygrały
dziewczęta z Gimnazjum nr 3.
W klasyfikacji indywidualnej
chłopców zwyciężyli: Michał Szymczak (Gimnazjum nr 2), Jakub Rymarczuk (Gimnazjum nr 2), Konrad
Wieczorek (Gimnazjum nr 3) i Piotr
Mróz (Gimnazjum nr 3). Drużynowo
zwyciężyli chłopcy z Gimnazjum nr 2.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zawodniczki i zawodnicy, którzy
zajęli cztery pierwsze miejsca będą reprezentować naszą gminę na zawodach
powiatowych w Kórniku, gdzie spotkają się najlepsi szachiści i warcabiści
wyłonieni w gminnych eliminacjach.
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Międzynarodowy turniej piłkarski orlików

Piłkarze „Lidera” - w pierwszym rzędzie najmłodsi zawodnicy. Zdjęcie pochodzi z serwisu www.ukslider.pl

W dniach 1-2 grudnia 2007 roku Uczniowski Klub Sportowy
„Lider” Swarzędz przy Gimnazjum nr 2 organizuje Międzynarodowy Turnieju Orlików rocznika 1996 i młodszych u Puchar Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz pod patronatem „Gazety
Wyborczej”, Telewizji Polskiej - TVP 3 i „Tygodnika Swarzędzkiego”.
Turniej odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2007 roku na hali
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego 5a. W turnieju udział weźmie 20 zespołów, które zostaną podzielone na
4 grupy po 5 drużyn. Mecze grupowe rozgrywane będą w dwóch
turach: przedpołudniowej i popołudniowej (8-14 i 14-20). Wszyst-

kie mecze grupowe zostaną rozegrane w sobotę, natomiast w niedzielę rozegrane zostaną mecze finałowe. Każdy z zespołów rozegra minimum 7 meczów.
Wstępnie swój udział potwierdziły zespoły:
Salos Szczecin, Warta Poznań, Lech Poznań, Arka Gdynia,
Herta 03 Berlin, FC Stern Marienfelde, Białołęka Warszawa, UKS
Lider Włocławek, MDK Płock, Marcinki Kępno, KUKS Kaliszanin, Olimpic Gdańsk, Dąb Dębno, LBC 25 Berlin i Gopło Kruszwica.
Więcej informacji: Marcin Madanowski - tel. 603 297 446 oraz
na www.ukslider.pl

Trzy medale
w Szanghaju
Maciej Wyszkowski - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2
w Swarzędzu – jest trenerem kajakarstwa
w stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne.
Kilka dni temu wrócił z Olimpiady Specjalnej w Szanghaju, gdzie trzech jego podopiecznych - Anna Krzyżanowska,
Krzysztof Bogdanowicz i Paweł Pietrzyński - zdobyło na Światowych Igrzyskach
Szanghaj 2007 trzy medale.

Maciej Wyszkowski pracuje w Swarzędzu od 3 lat. Uprawiał 10 lat kajakarstwo
w klubie Posnania, obecnie jest trenerem grup
szkolenia wstępnego (młodzików). W grupie
trenowanej przez Macieja Wyszkowskiego są
dwaj uczniowie Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu – Piotr i Paweł Kmieciakowie.
Treningi odbywają się na Warcie, gdzie
zawodnicy ćwiczą na kajakach, a trening uzupełniają ćwiczenia specjalistyczne. - Moim
celem w pracy jest zachęcenie jak największej
liczby uczniów z klas specjalnych do zajęć
treningowych, co zaowocować może możliwościami startów na zawodach o randze ogólnopolskiej i światowej – mówi Maciej
Wyszkowski.
PB

Uczestnicy Olimpiady Specjalnej w Szanghaju.

Maciej Wyszkowski w towarzystwie reprezentantki Chin.
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Wywóz nieczystości:

► Tylko firmy z koncesją
► Konieczny rachunek

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na odbiór
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wynika to z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) i z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Swarzędz.

Z firmą taką należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek. Jest on
potwierdzeniem korzystania z usług powyższych firm
oraz dowodem legalnego pozbywania się nieczystości
płynnych oraz odpadów komunalnych. Dowody wywozu odpadów oraz nieczystości ciekłych należy gromadzić przez okres 2 lat.
Jednocześnie informujemy, iż na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach, odpady mogą
przywozić jedynie firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz, jak również przedsiębiorcy posiadający zezwolenie burmistrza z gmin, które są objęte porozumieniem
z dnia 25 lipca 2000 roku w sprawie wspólnego korzystania ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach. Są to (oprócz gminy Swarzędz) gmina
Kleszczewo oraz gmina Kostrzyn Wielkopolski.
Stale aktualizowany wykaz firm (który drukujemy
obok) dostępny jest także w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu oraz na www.swarzedz.pl w zakładce
OGŁOSZENIA.

Komunikat:

W 2008 roku wpłaty
bez prowizji tylko
w kasie ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu informuje, że od 1 stycznia 2008 roku
tylko w kasie Zakładu przy ulicy Strzeleckiej
2 w Swarzędzu przyjmowane będą bez prowizji opłaty za wodę i ścieki.
Kasa czynna jest:
- w poniedziałek od godz. 8.00 do 15.30
- od wtorku do piątku od godz. 8.00 do
15.00
Opłaty za wodę i ścieki można wpłacać
jak dotąd na nasze konto bankowe.
Dziękujemy i zapraszamy do korzystania
z usług naszego Zakładu.

Prosto z ratusza

Podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

L.p.

NAZWA PODMIOTU / FIRMY

1

TRANSPORT CIĘŻAROWY-Maciej Rogacki,
ul. Kaliska 3, 61-131 Poznań
tel. (061) 877-14-95; 0 605-144-857

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ARTUR ZYS
ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz
tel. (061) 818-21-08
tel/fax. (061) 817-46-48

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
tel. (061) 664-06-22
STENA Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 32, 61-318 Poznań
tel. (061) 875-31-67

Przedsiębiorstwo KRIS-POL Export–Import
Krzysztof Kiersztan
ul. Dopiewska 49, 62-071 Konarzewo
tel. (061) 814-81-17, 0 602-735-770

ODPADY NIECZYSTOŚCI
KOMUNALNE CIEKŁE

+
+
+
+

Publiczny Transport Ciężarowy
Waldemar Wawrzynowicz
ul. Kutrzeby 15, 62-020 Swarzędz
tel. 0 510-262-530

+

USŁUGI TRANSPORTOWE - Tomasz Walczak
ul. Grudzińskiego 54, 62-020 Swarzędz
tel. (061) 8-172-814

+

BUHCK RECYCLING Sp z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. (061) 650-23-01

MAR-KAM CIEŚLA, Kamil Cieśla
ul. Głogowska 58/8, 60-737 Poznań
tel. 513-108-230
SITA Poznań Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań
tel. (061) 870-53-01

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Łowęcin,
ul. Szkolna 21, 62-020 Swarzędz,
tel. 061 81 72 441

MIP-TRANS, Małgorzata Jabłońska
ul. Braci Drzewieckich 30 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. (061) 8 178 151

Usługi Komunalno – Transportowe
Ślusarsko – Instalacyjne Krzysztof Drzazga
ul. Sobotecka 27 a, 60-161 POZNAŃ
tel. 061 868 96 41, kom. 0693 298 470
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalno – Transportowych „NITOM”,
Danuta Nowacka
ul. Kosińskiego 25/7, 61-521 Poznań
tel. (061) 832 36 64

TOM-TRANS, Tomasz Ziółkowski
ul. Łabiszyńska 1, 61-038 POZNAŃ
tel. (061)8877310, kom. 697 307 902

TOM-TRANS, Tomasz Ziółkowski
ul. Łabiszyńska 1, 61-038 POZNAŃ
tel. (061)8877310, kom. 697 307 902

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„Eko-Rondo” s.c. Halina i Zenon Guźniczak
ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo
tel/fax. (061) 8133-015

Wywóz Nieczystości Płynnych
Janusz Kotecki
ul. Krasickiego 12, 62-020 Swarzędz
tel. (061) 8 173 465

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
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Pojemnik i worek niebieski
Jak prawidłowo segregować odpady, cz. 2

Przypominamy, że segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego z nas,
a szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U
z 2005r Nr 219 poz. 1858). Podobnie jak w przypadku odpadów z tworzyw sztucznych, opisanych w poprzednim numerze, podstawową zasadą jest – ZGNIATANIE!
Do pojemnika i worka o kolorze
Co dalej z zebraną makulaturą?
niebieskim, służącego do selektywnej
Zebrane odpady opakowaniowe z pazbiórki odpadów należy wrzucać:
pieru poddaje się odzyskowi obejmują► gazety, czasopisma,
cemu - recykling, w tym recykling
► prospekty,
organiczny, wykorzystanie jako paliwo
► katalogi i ulotki,
lub inny środek wytwarzania energii lub
► książki i zużyte zeszyty,
inne działania prowadzące do wykorzy► worki papierowe,
stania całości lub części materiału.
► opakowania papierowe,
Recykling odpadów opakowanio► tekturę i kartony,
wych z papieru obejmuje wytwarzanie:
► ścinki drukarskie
► papieru lub tektury z masy makulaturowej otrzymywanej w wyniku rozDo pojemnika i worka niebieskiego włókniania na mokro, sortowania i oczyNIE WOLNO wrzucać:
szczania oraz ewentualnego odbarwiania
► papieru połączonego z innym mai bielenia,
teriałem np. folią,
► handlowej masy makulaturowej,
► opakowań z zawartością np. żywotrzymanej w procesie rozwłóknienia na
nością, wapnem, cementem,
mokro, sortowania, oczyszczania, odbar► papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, kalek technicznych i pa- wiania, bielenia, odwodnienia, suszenia,
► wyrobów formowanych przez rozpierów przebitkowych,
włóknianie
na mokro,
► zabrudzonego lub tłustego papieru
►
płyt
pilśniowych
z udziałem masy
np. po maśle, kartonów po mleku i napomakulaturowej,
formowanych
na mokro,
jach,
►
wyrobów
formowanych
na sucho,
► pieluch jednorazowych, podpasek
►
kompostu
lub
biogazu
otrzymyi artykułów higienicznych
wanych
w
wyniku
recyklingu
organiczBardzo istotną sprawą jest, aby makulatura nie była mokra – wilgotność to nego
istotny parametr jej jakości, oraz aby
Dlaczego powinniśmy segregować
razem z papierem nie trafiły do pojemodpady ? Zapotrzebowanie na makulanika żadne zanieczyszczenia:
► mechaniczne (np. metale, szkło, turę stale wzrasta. Branża papiernicza
tekstylia, piasek),
przerabia rocznie około 800 tysięcy ton
► chemiczne (np. kleje, farby) ,
papieru, a jak donoszą statystyki każdy
► mikrobiologiczne (pleśń, grzyby)
człowiek zużywa ponad 65 kilogramów
papieru rocznie. Zarówno pod względem
ekologicznym, jak i ekonomicznym, makulatura stanowi idealny surowiec do
otrzymywania papieru lub tektury.
W wyniku recyklingu jednej tony papieru
obniża się zużycie drewna, zostają zachowane zasoby leśne (17 drzew), dochodzi do zaoszczędzenia energii
(o 75%), następuje zmniejszenie ilości
odpadów, które trafiają na wysypiska
(oszczędność postaci około 5 m3 na wysypisku), powoduje to także zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do
powietrza (o 74%.), ubywa też ścieków
(o 35%).
P.S.

Większość z nas wie, że spalanie
odpadów w domowych piecach jest
niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jednak wraz z nadejściem sezonu grzewczego spotykamy się z paleniem
w piecach śmieciami, np. butelkami,
opakowaniami z tworzyw sztucznych,
odpadami z produkcji mebli, starą
odzieżą. Podczas spalania śmieci w domowych piecach powstają toksyczne
związki, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi, nawet tych jeszcze nienarodzonych. Wrzucając odpady do ognia
nie pozbywamy się problemu i nie
oszczędzamy - wręcz przeciwnie, oszukujemy samych siebie. Powstające
podczas spalania śmieci toksyczne
związki są przyczyną wielu chorób
układu oddechowego, alergii i nowotworów. Trujemy siebie, naszych najbliższych, chorujemy i wydajemy
pieniądze na leki, a potem zastanawiamy się skąd te choroby. Ponadto
podczas spalania śmieci w domowych
instalacjach niszczą się piece i przewody kominowe, może nawet dojść do
pożaru.

Trujący dym
przyczyną wielu
groźnych chorób

Przykładowe rodzaje odpadów,
których spalanie w domowych pie-

cach jest bardzo szkodliwe:

► impregnowane i lakierowane
odpady drewniane
► płyty wiórowe i sklejka
meble (zawierają szkodliwe kleje,
farby i powłoki z których podczas spalania powstają szkodliwe substancje)
► przedmioty z tworzyw sztucznych, zabawki,
► pojemniki i butelki z tworzyw
sztucznych (po napojach, farbach i lakierach, środkach ochrony roślin itp.)
► zużyte opony i inne odpady
z gumy
► odzież, obuwie

Zanim zaczniesz spalać śmieci lub
zanim oddasz odpady poprodukcyjne
sąsiadowi, który je spali w domowym
piecu, pomyśl o zdrowiu swoim i najbliższych!!! W domowych piecach
temperatura spalania jest niska, co pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Niskie
kominy uniemożliwiają wyniesienie
zanieczyszczeń na duże odległości w
związku z tym największą dawkę trującego dymu przyjmujemy na siebie.
Szkodliwe substancje są wdychane
przez domowników i opadając na
glebę kumulują się w najbliższym otoczeniu.
Pamiętaj: spalając śmieci zatruwasz siebie i swoich sąsiadów
Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach – „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza
spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu
albo grzywny”.
J.S.
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30 października 2007 r. odbyła się XIV
sesja Rady Miejskiej Swarzędza.
Podjęte zostały następujące uchwały:
Nr XIV/75/2007
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na
rok 2008

§1
1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie Miasta i Gminy Swarzędz :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,66 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od
1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości

Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity:
Dz.U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)
art. 5 ust.1 stanowi że, rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości, z tym że
stawki nie mogą przekroczyć corocznie
podanych w ustawie wartości maksymalnych.
Minister Finansów obwieszczeniem z
dnia 26 lipca 2007 ustalił górne granice
stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, podwyższając je o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 roku czyli o 2,2 %.
Rada Miejska w Swarzędzu nie skorzystała z prawa do ustalenia maksymalnych
stawek podatkowych.
Wszystkie stawki podatkowe utrzymano
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Nr XIV/77/2007
w sprawie opłaty od posiadania psów

na poziomie roku 2007.
Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią około 50% dochodów własnych
gminy, stąd też każde obniżenie stawek
podatkowych, skutkuje znacznym ubytkiem dochodów w budżecie. Przeprowadzona analiza możliwości budżetu gminy
pozwoliła jednak na ustalenie niższych
niż maksymalne stawek podatkowych, co
podyktowane jest chęcią utrzymania stabilnej polityki podatkowej, a także zapewnienia mieszkańcom gminy oraz
podmiotom gospodarczym działającym
na jej terenie, możliwości prawidłowego i
terminowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków podatkowych.
Nr XIV/76/2007
w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na
świadczenie usług w zakresie opieki społecznej, za wyjątkiem prowadzonych w
formie działalności gospodarczej.
2) nieruchomości lub ich części zajmowane przez instytucje kultury, świetlice
wiejskie, kluby i świetlice osiedlowe, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3) nieruchomości lub ich części, w których wykonywane są zadania z zakresu
kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem
prowadzonych w formie działalności gospodarczej.
4) nieruchomości lub ich części zajęte na
zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, za
wyjątkiem prowadzonych w formie działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity:
Dz.U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)
art. 7 ust.3 stanowi że, rada gminy w drodze uchwały, może wprowadzić inne
zwolnienia przedmiotowe niż określone w
ustawie.
Realizując dyspozycje w/w art. proponuje
się dodatkowe zwolnienia przedmiotowe
dla budynków oraz gruntów zajętych na
świadczenie usług w zakresie opieki społecznej, zajętych na potrzeby instytucji
szeroko pojętej kultury, kultury fizycznej
i sportu oraz zajętych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej.
Przyznając zwolnienia dla wymienionych
przedmiotów opodatkowania, Rada Miejska w Swarzędzu kontynuuje wcześniej
prowadzoną politykę podatkową, zmierzającą do unikania nadmiernego fiskalizmu i stwarzania korzystnych warunków
dla rozwoju instytucji mających ogromny
wpływ na jakość życia mieszkańców
gminy.

§1
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Swarzędzu:
wprowadza na terenie gminy opłatę od
posiadania psów,
określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
określa zasady ustalania i poboru oraz
terminy płatności opłaty od posiadania
psów.
§2
Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 30,00 zł od
każdego psa posiadanego przez osobę
fizyczną.
§3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest
bez wezwania do dnia 30 czerwca roku
podatkowego, a w przypadku powstania
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w
terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku. W przypadku powstania lub
wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty
w ciągu roku podatkowego, opłatę
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których istniał obowiązek jej
zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie
tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§4
1. Wpłaty opłaty można dokonywać na
konto Urzędu Miasta i Gminy w banku BZ
WBK S.A. 1 Oddział Swarzędz 14 1090
1450 0000 0000 4500 0049
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz.U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)
art. 18a stanowi że, rada gminy w drodze
uchwały może wprowadzić opłatę od posiadania psów przy czym stawka opłaty
od posiadania psów nie może przekroczyć 100 zł. rocznie od jednego psa.
Rada Miejska w Swarzędzu nie skorzystała z prawa do ustalenia maksymalnej
stawki opłaty od posiadania psów.
Obniżka w stosunku od stawki maksymalnej wynosi 70%.
Wpływy z opłaty od posiadania psów nie
stanowią znaczącej pozycji w budżecie
gminy, umożliwiają jednak udzielanie pomocy znajdującemu się na terenie miasta
schronisku dla zwierząt.
Rezygnacja z poboru opłaty przez inkasentów podyktowana jest chęcią oraz koniecznością pozostawienia całej zebranej
kwoty opłaty w budżecie gminy.

Nr XIV/78/2007
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2007 rok
§1
W Uchwale Nr VII/28/2007 z dnia 21
marca 2007 r. w sprawie uchwalenia bu-
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dżetu miasta i gminy na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Nr IX/35/2007 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2007r.,
Zarządzeniem Nr OR 0151/63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
13 czerwca 2007r., Uchwałą Nr
X/42/2007 Rady Miejskiej z dnia 27
czerwca 2007r., Zarządzeniem nr OR
0151/67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 29 czerwca 2007r. Uchwałą Nr
XI/48/2007 Rady Miejskiej z dnia 4 lipca
2007r.,
Zarządzeniem
Nr
OR
0151/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 12 lipca 2007r. Uchwałą Nr
XII/52/2007 Rady Miejskiej z dnia 28
sierpnia 2007 roku, Uchwała Nr
XIII/63/2007 Rady Miejskiej z dnia 25
września 2007r. oraz Zarządzeniem Nr
Or 0151/90A/2007 Burmistrza Miasta
i Gminy z dnia 28 września 2007r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) W paragrafie 1 zmniejsza się dochody
budżetowe o kwotę 3.298 zł i ustala się
kwotę
dochodów
w
wysokości
90.868.331 zł zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały w tym zmniejsza
się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 235.821 zł i ustala się plan
po zmianach w wysokości 8.598.487 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały
2) W paragrafie 2 zwiększa się wydatki
budżetowe o kwotę 682.374 zł i ustala się
kwotę
wydatków
w
wysokości
107.423.408 zł zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały w tym zmniejsza
się wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 235.821 zł i ustala się plan
po zmianach w wysokości 8.598.487 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały
3) 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
4) Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 16.555.077
zł są kredyty bankowe, pożyczki w WFOŚiGW oraz wolne środki.”
Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały
5) W paragrafie 4 uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2010:
- zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o kwotę 323.900 zł
i ustala się plan po zmianach w wysokości 30.395.380 zł
- zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę 153.425 zł
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i ustala się plan po zmianach w wysokości 36.721.999 zł
- ustala się plan wydatków inwestycyjnych
na 2009r. w wysokości 45.960.000 zł
- wprowadza się kwotę wydatków inwestycyjnych na rok 2010 w wysokości
13.000.000 zł
Ustala się limit wydatków na lata 20072010 w wysokości 126.077.379 zł,
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
6) W paragrafie 4 uchwały budżetowej o
kwotę 67.000 zł zmniejsza się wydatki
majątkowe na rok 2007 i ustala się plan
po zmianach w wysokości 7.564.200 zł
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
7) Paragraf 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w
kwocie 16.820.177 zł z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego
deficytu
budżetu
1.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu
budżetu 14.164.977 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.655.200 zł”
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na 2007 rok
wprowadza się zmiany dotyczące:

I. Dochodów budżetowych
1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr
FB.I-6.3011-484/07 z dnia 1 października
2007r. o kwotę 70.343 zł zwiększył plan
dotacji w dziale 801, rozdz. 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
/ II transza/,
2. Wojewoda Wielkopolski pismem nr
FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28.09.2007r.
zmniejsza plan dotacji celowej na 2007
rok w dziale 852, rozdziale 85212 –
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego o kwotę 300.000 zł w celu
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Wojewoda Wielkopolski pismem nr
FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8.10.2007r.
zwiększył o kwotę 12.300 zł plan dotacji
celowej na 2007 rok w dziale 750, rozdz.
75011 – na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
4. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr
FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10.10.2007r.
o kwotę 20.963 zł zwiększył dotację
w dziale 852, rozdz. 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”,
5. Wojewoda Poznański pismami Nr:
FB.I-6.3011-510/07 i FB.I-6.3011-571/07
z dnia 18 października 2007r. o zwiększył
plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna
opieka wychowawcza, rozdział 85415 o
łączną kwotę 25.303 zł , w tym: kwota
160 zł dotyczy dofinansowania zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach „O” i I-III, natomiast
kwota 25.143 zł dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
6. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Poznaniu pismem Nr
DPZ-580-1/2007 z dnia 4.10.2007r., poinformował o wysokości dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do Sejmu RP i do Senatu RP w dziale
751, rozdz. 75108 w łącznej kwocie
51.879 zł, w tym na diety członków obwodowych komisji wyborczych 25.605 zł, na
obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej – 6.560 zł oraz 19.714 zł na
pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych,
7. Wprowadza się kwotę 115.914 zł, stanowiącą pozostałość środków finansowych, przekazanych w 2006 roku na
realizację zadań inwestycyjnych, niewygasających w 2007 roku, których planowany termin realizacji upływa dnia 30
września 2007 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:
• Budowa magistrali wodociągowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki – 532 zł
• Projekt na budowę sieci wodociągowej w
rejonie ulic: Mechowskiej, Nowowiejskiego,
Szopena w Gruszczynie – 7.648 zł
• Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem wokół „Biedronki” na os. Czwartaków w Swarzędzu – 31.634 zł
• Projekt na budowę drogi z Janikowa do
Kicina – 5.000 zł
• Remont budynku UMiG Swarzędz –
24.771 zł
• Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku na os. Kościuszkowców nr 26 w
Swarzędzu z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną – 20.329 zł
• Budowa i modernizacja kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy Pływalni
Wodny Raj w Swarzędzu – 26.000 zł
Ponadto dokonuje się przeniesienia
planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej w kwocie 100.000
zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową, z
działu 700, rozdz. 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami do działu
756, rozdz.75618 – Wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Kwoty dotacji zostały uwzględnione po
stronie wydatków budżetowych zgodnie
z przeznaczeniem.
II. Wydatków budżetowych , w tym w zakresie:
- Wydatków bieżących
1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie o
kwotę 200.000 zł. W związku z zakończeniem negocjacji dotyczących sposobu naliczania i wysokości opłat z tytułu
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odprowadzania ścieków z Gruszczyna na
rzecz AQUANET SA został podpisany
aneks do umowy, w którym ustalono min.
ilość ryczałtową odprowadzonych ścieków. Podpisanie aneksu powoduje konieczność regulowania wyższych opłat
bieżących za 2007 rok
2. w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 600-60004 Lokalny transport
zbiorowy – zwiększenie o kwotę 140.000
zł dotyczy min. zabezpieczenia środków
na wydatki związane z wydłużeniem trasy
linii nr 55 komunikacji miejskiej Poznania
z obecnej pętli autobusowej przy ul. Żywicznej w Poznaniu do istniejącej pętli
autobusowej przy ul. Planetarnej w Swarzędzu
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami – o kwotę 78.000 zł
zmniejsza się plan pozostałych wydatków
bieżących przeznaczonych na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , natomiast tą samą kwotę wpisuje
się do rozdziału 70095 – Pozostała działalność do planu wydatków majątkowych,
z przeznaczeniem na wykup nakładów
budowlanych od ich właścicieli, zlokalizowanych na Placu Handlowym w Swarzędzu
w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego – zwiększenie planu
o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na
wykonanie najpilniejszych prac remontowych w mieszkaniach komunalnych
4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie
Policji- kwotę 4.000 zł przeznacza się na
zakup paliwa dla Komisariatu Policji w
Swarzędzu
5. w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75704 – zwiększenie o
kwotę 1.686 zł dotyczy poręczenia pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnemu
Puszcza
Zielonka
przez
WFOŚiGW w Poznaniu na dokumentację
projektową dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” / kwota poręczenia przypadająca na rok 2007/
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80110 Gimnazja –zwiększenie o kwotę 12.000 zł na wykonanie tzw.
chwytacza piłek na boisku szkolnym Gimnazjum w Zalasewie
w rozdziale 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 75.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Swarzędz w
przedszkolach niepublicznych na terenie
Poznania i Kleszczewa. Zabezpieczone
w budżecie na rok bieżący środki okazały
się niewystarczające, gdyż w trakcie roku
zmianie uległa liczba dzieci uczęszczających do tych przedszkoli
4. w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o 50.000 zł dotyczy pokrycia
zwiększonych wydatków bieżących zwią-
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zanych z utrzymaniem urzędu, min.
opłaty pocztowe, zewnętrzna obsługa
prawna, ochrona Ratusza itp.
w rozdziale 75095 Pozostała działalność
– zwiększenie o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu o
charakterze edukacyjno-historycznym pt.
„Wędrówki po mieście”, we współpracy
ze stowarzyszeniem Forum Kultur i zakłada integrację pokolenia młodych ludzi
z osobami starszymi, pamiętającymi historię Swarzędza, a efektem tych spotkań ma się stać wydawnictwo, opisujące
historię miasta oraz wspólnie tworzony
interaktywny portal internetowy.
- Wydatków majątkowych
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
na lata 2007 – 2009 wprowadza się następujące zmiany:
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Torunia w Swarzędzu- WPI ,
poz. nr 5.2 – zaplanowaną kwotę
3.000.000 zł w 2008 roku przenosi się do
realizacji roku 2009, natomiast kwotę
2.000.000 zł wpisuje się w rok 2010
2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Bema w Swarzędzu – WPI ,
poz. 13.2 – kwotę 1.800.000 zł zaplanowaną w roku 2008 przenosi się do realizacji w roku 2009
3. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – WPI poz. nr 14 – zwiększenie
planu na 2007r. o kwotę 85.400 zł. Zwiększenie kwoty pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji na
budowę nowej drogi – przedłużenie ul.
Planetarnej od istniejącej nawierzchni w
rejonie Gimnazjum do ulicy Transportowej. Realizacja powyższej inwestycji
znacznie odciąży ruch samochodowy
w ul. Kórnickiej
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Wrzesińskiej w Swarzędzu – WPI, poz. nr
22, w tym:
Projekt na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu,
poz. 22.1 - z uwagi na brak możliwości
wykonania projektu i wydatkowania zaplanowanej kwoty 200.000 zł w 2007
roku, przesuwa się termin realizacji na
rok 2008 i wprowadza się kwotę planu
500.000 zł. O kwotę 200.000 zł zmniejsza
się plan w roku 2007
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Wrzesińskiej , poz. 22.2 - zaplanowaną
kwotę 4.000.000 zł na realizację inwestycji w roku 2008 przenosi się do planu finansowego na rok 2010. Zwiększa się
całkowitą wartość zadania do kwoty
10.500.000 zł
5. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie
i Gortatowie – WPI, poz. nr 25 , w tym:
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie, poz. 25.1
na wykonanie projektu w roku 2008 wpisuje się kwotę 200.000 zł, natomiast
Budowa kanalizacji deszczowej zlewni

Grudzińskiego – poz. 25.3 – o kwotę
900.000 zł zmniejsza się plan środków
zaplanowanych na rok 2008
6. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach – WPI poz. nr 27.2 – na dalszą
realizację zadania w zakresie budowy
sortowni, kompostowni odpadów oraz rekultywacji pierwszej kwatery składowiska
wprowadza się plan środków finansowych na lata 2009-2010, w tym 2009 roku
wpisuje się kwotę 3.000.000 zł oraz na
rok 2010 – kwotę 2.900.000 zł. Zwiększa
się całkowitą wartość inwestycji do kwoty
10.250.000 zł
7. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla m. Swarzędza – WPI, poz. Nr
30 – na dalszą rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2008 roku planuje się
kwotę 500.000 zł
8. Budowa mieszkań – WPI, poz. 46 – w
roku 2008 wprowadza się kwotę
5.800.000 zł na budowę dwóch budynków komunalnych, natomiast o kwotę
2.000.000 zł zwiększa się plan na rok
2009
9. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem
piętra nad wozownią na świetlicę wiejską
– poz. nr 56- zmniejszenie planu na rok
2007 o kwotę 11.500 zł, zwiększenie
planu na rok 2008 o tą samą kwotę. Decyzja pozwolenia na budowę dla projektowanej rozbudowy budynku będzie
wydana w roku 2008, należy więc zabezpieczyć środki na ostatnią ratę wynagrodzenia projektanta , która może być
wypłacona po uzyskaniu w/w decyzji

Wprowadza się nowe zadania
1. Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu
– WPI poz. nr 58. Wpisuje się kwotę
30.000 zł w roku 2007 oraz 500.000 zł na
rok 2008. W związku z planowanym
usprawnieniem komunikacji Swarzędza z
Poznaniem, poprzez uruchomienie szynobusu, istnieje potrzeba budowy peronu
zewnętrznego przy torze nr 8 na stacji kolejowej w Swarzędzu. Opracowanie dokumentacji projektowej planuje w roku
2007 za kwotę 30.000 zł, natomiast realizacja zadania nastąpi w roku 2008.
2. Remont budynku oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu – WPI, poz. nr 59 – z uwagi na
bardzo zły stan techniczny budynku sali
gimnastycznej zachodzi konieczność wykonania ekspertyzy i ustalenia zakresu
prac remontowych. W roku 2007 planuje
się kwotę 20.000 zł, natomiast na wykonanie prac projektowych i realizację zadania planuje się kwotę 220.000 zł w roku
2008 i 210.000 zł w roku 2009
3. Remont Ratusza wraz z wyposażeniem – WPI, poz. nr 60 - z uwagi na
zmianę okresu realizacji zadania na lata
2007-2008, powyższe zadanie przenosi
się z Wykazu zadań majątkowych na
2007 rok do WPI na lata 2007-2010. Na
pokrycie dotychczasowych wydatków, w
tym: za prace dodatkowe oraz zorganizowanie i wyposażenie biura obsługi interesanta, jak również nowo oddanych
pomieszczeń pozostawia się kwotę
dokończenie na str. 29
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400.000 zł na rok 2007 , natomiast się
500.000 zł przenosi się na rok 2008
4. Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych –
WPI , poz. 61 – zadanie realizowane w
latach 2008-2010, w tym do planu na rok
2008 wpisuje się kwotę 120.000 zł , na
lata 2009 -2010 po 300.000 zł
5. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w
Karłowicach – WPI , poz. 62 – w roku
2008 na wykonanie prac projektowych
wprowadza się kwotę 60.000 zł, na realizacje zadania w roku 2010 - 500.000 zł
6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu – WPI , poz. nr 63 – w
roku 2008 na wykonanie projektu zakłada
się kwotę 60.000 zł , natomiast na realizację zadania w roku 2009 kwotę
500.000 zł
7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Jaśminowej, Różanej,
Kolejowej, Gruszowej, Jabłoniowej, Jagodowej, Zielonej w Bogucinie –WPI , poz.
nr 64 – zadanie wieloletnie; kwotę
300.000 zł wpisuje się do planu w roku
2008 oraz w latach 2009-2010 po
800.000 zł na realizację inwestycji,
8. Modernizacja i remont odcinka ulicy
Cieszkowskiego w obrębie ul. Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej – WPI,
poz. nr 65 na opracowanie dokumentacji
w roku 2008 wprowadzamy kwotę 30.000
zł, natomiast na rok 2010 kwotę 500.000 zł
9. Przebudowa wjazdu i wyjazdu z ulicy
Wrzesińskiej na drogę nr 92/A-2/ w Jasiniu –WPI , poz. nr 66 – na rok 2008 wprowadzamy kwotę 100.000 zł, natomiast na
rok 2010 kwotę 500.000 zł. Przebudowa
ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa
użytkownikom ruchu drogowego głównie
w rejonie ulicy Sołeckiej.
10. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic: Polnej, Średzkiej i Rabowickiej – WPI poz. nr 67- w roku 2008
wprowadza się kwotę 300.000 zł oraz
100.000 zł na rok 2009. Wykonanie sygnalizacji świetlnej ma na celu usprawnienie ruchu drogowego i zapewnienie
bezpieczeństwa w obrębie wspomnianych ulic.
11. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie.
WPI – Zad. Nr 68. W budżecie na 2008
rok zabezpiecza się kwotę 50.000zł, w
roku 2010 kwotę 500.000 zł
12. Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka,
Skargi i Krętej w Swarzędzu. WPI – Zad.
Nr 69. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 120.000zł, w roku 2010
kwotę 500.000 zł
13. Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Pawiej, Żurawiej,
Orlej, Jaskółczej, Słowiczej i Placu Zielonego w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 67. W
budżecie na 2008 rok zabezpiecza się
kwotę 170.000zł., natomiast w roku 2010
500.000 zł.

Str. 29

W zadaniach realizowanych przez innych
inwestorów wprowadza się zmianę:
1. wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, na zadania w zakresie turystyki – wpisuje się
kwotę 5.075 zł do zapłaty w 2008 roku

Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok :

1. Remont i adaptacja pomieszczeń
w budynku na os. Kościuszkowców nr 26
w Swarzędzu z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną – poz. nr 10
zwiększenie o kwotę 15.000 zł.
W związku z częściowym wykorzystaniem środków finansowych w ramach
zadań niewygasających w planowanym
terminie do 30.09.2007 istnieje konieczność zabezpieczenia środków celem rozliczenia inwestycji. Zadanie zostało
zrealizowane pod koniec m-ca września,
natomiast rozliczenia finansowe nastąpiły
w miesiącu październiku br.

Istnieje możliwość pozyskania nieruchomości położonych w obrębie miasta Swarzędz-Jasin oznaczonych jako działki o nr
187 o pow. 6,5618 ha i nr 3217 o pow.
1,0742 od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, należy więc zabezpieczyć w budżecie środki w łącznej
wysokości 60.000 zł. W związku z powyższym wprowadza się nowe zadania do
realizacji w roku bieżącym:
1. Wykonanie architektonicznej koncepcji
zabudowy na realizację celu publicznego
– budownictwa mieszkalnego – poz. 19 –
wpisuje się kwotę 30.000 zł
2. Wykonanie architektonicznej koncepcji
zabudowy na realizację celu publicznego
– budownictwa oświatowego – poz. 20 –
wpisuje się kwotę 30.000 zł

Zakupy majątkowe –
Zakup samochodu dla Policji – zmniejszenie o kwotę 18.000 zł. Ze względu na
fakt, że zakup samochodu w ustalonej
wcześniej formie nie doszedł do skutku,
likwiduje się powyższe zadanie, a o kwotę
18.000 zł zwiększa się zadanie pn.:
Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób dla potrzeb UMiG Swarzędz

Wprowadza się nowe zadania:
1. Zakup nakładów budowlanych na
Placu Handlowym w Swarzędzu - poz. nr
10 za kwotę 78.000 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 18 października 2007
roku Gmina Swarzędz nabędzie nakłady
budowlane od właścicieli zlokalizowanych na Placu Handlowym w Swarzędzu
2. Zakup nieruchomości zabudowanej,
położonej w Swarzędzu na os. Dąbrowszczaków 8/12 użytkowanej obecnie
jako Stacja Pogotowia Ratunkowego –
poz. nr 11 – wpisuje się kwotę 680.000 zł.
Dla zaspokojenia potrzeb związanych z
zapewnieniem mieszkańcom Swarzędza
opieki lekarskiej, zasadne jest wykupienie
nieruchomości, która nadal będzie prze-

znaczona na Stację Pogotowia Ratunkowego. Pogotowie obsługiwać będzie
gminy sąsiednie na mocy stosownych porozumień między stronami: Gmina Swarzędz – Stacja Pogotowia Ratunkowego
i inne gminy
Ponadto, wprowadza się zmianę w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, który
otrzymuje nowe brzmienie: „Wieloletni
Program Inwestycyjny na lata 2007-2010”
, dodaje się kolumnę nr 1 oznaczającą
liczbę porządkową poszczególnych
zadań inwestycyjnych oraz kolumnę nr
12 określającą plan finansowy na rok
2010

III. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez
zmniejszenie o kwotę 354.314 zł zaplanowanej do zaciągnięcia kwoty pozostałych pożyczek i kredytów .

Nr XIV/79/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr
IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

§ 1.
W Uchwale nr IX/40/2007 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. w
sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad
korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej, dokonuje się następujących zmian:
1.Uchyla się w całości brzmienie pkt 5
§ 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku i otrzymuje on następujące brzmienie:
5. Specjalny normalny nabywany u kierowcy – 5,00 zł,
2.Uchyla się w całości brzmienie pkt 6
§ 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku i otrzymuje on następujące brzmienie:
6. Specjalny ulgowy nabywany u kierowcy – 3,00 zł,
3.Uchyla się w całości brzmienie pkt 7
§ 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku i otrzymuje on następujące brzmienie:
7. Nocny normalny – 6,00 zł,
4.Uchyla się w całości brzmienie pkt 8
§ 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku i otrzymuje on następujące brzmienie:
8. Nocny ulgowy – 3,00 zł.
§ 2.
Pozostałe zapisy Uchwały Nr IX/40/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30
maja 2007 r. pozostają bez zmian.
Uzasadnienie:
W związku z ponad dwukrotnym wzrostem sprzedaży biletów przez kierowców,
zaistniała konieczność podniesienia cen
biletów specjalnych nabywanych u kie-

dokończenie na str. 30

Str. 30

dokończenie ze str. 29

rowców. Autobusy zaczęły się spóźniać,
ponieważ kierowcy sprzedający bilety nie
mogli ruszyć zgodnie z rozkładem jazdy.

Nr XIV/80/2007
w sprawie wyrażenia woli zawarcia
przez Gminę Swarzędz porozumienia
z Miastem Poznań w zakresie realizacji
zadania dotyczącego przewozu osób
na trasie Poznań – Swarzędz - Zalasewo.

§1
Wyraża się wolę zawarcia porozumienia
wspólnie z Miastem Poznań, na realizację zadania dotyczącego przewozu osób
na trasie Poznań – Swarzędz - Zalasewo,
( obecnie linia Nr 55 komunikacji miejskiej
miasta Poznań ).

Nr XIV/81/2007
w sprawie rozpatrzenia protestu do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Swarzędzu w
rejonie ul. Morelowej i Działkowej
oznaczonych nr geod. 1487 i 1583
wniesionego przez mieszkańców ulic
Działkowej i Morelowej podpisanego
przez Radnego Rady Miejskiej Grzegorza Taterkę.
§ 1.
Odrzuca się protest mieszkańców ul. Morelowej i Działkowej wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki położone w Swarzędzu w rejonie ul. Morelowej i Działkowej
oznaczonych nr geod. 1487 i 1583, odnośnie prowadzenia usług hotelowych i gastronomicznych.

Uzasadnienie:
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
działki nr ewid. 1487 i nr ewid.1583, położone w Swarzędzu, w rejonie ulic Morelowej i Działkowej został wyłożony do
publicznego wglądu w dniach od 31 lipca
2007 r. do 30 sierpnia 2007 r.
Wraz z projektem udostępniona została
prognoza wpływu ustaleń przedmiotowego planu na środowisko przyrodnicze.
W ustawowym terminie wpłynął protest
mieszkańców ulicy Morelowej i Działkowej, dotyczącej prowadzenia usług hotelowych i gastronomicznych.
Nr XIV/82/2007
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie
Gminy Swarzędz

Prosto z ratusza

§1
W uchwale nr XIII/66/2007 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia
odpłatności za korzystanie z przedszkoli
publicznych znajdujących się na terenie
Gminy Swarzędz, wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy zapis § 4 ust. 2 zmienia się na ust. 3,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zbiegu zniżek wymienionych w ust.. 1 ustala się jedną zniżkę w
opłacie eksploatacyjnej w wysokości 75%”
Nr XIV/83/2007
w sprawie zaciągnięcia pożyczek w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2007.

§1
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę łącznie do wysokości 2.000.000 zł /dwa miliony zł/ w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania
inwestycyjnego
o
nazwie
„Rozbudowa i modernizacja Składowiska
Odpadów Komunalnych w Rabowicach”.
§2
Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie
spłacona z dochodów własnych Gminy w
latach 2008 – 2009.

Nr XIV/84/2007
w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w
Swarzędzu na osiedlu Dąbrowszczaków 8/12.

§1
Rada Miejska w Swarzędzu wyraża
zgodę na nabycie na rzecz Gminy Swarzędz nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu na os Dąbrowszczaków 8/12 oznaczonej w katastrze
nieruchomości numerem 97/23, na arkuszu mapy 3, obrębu Swarzędz o powierzchni 0,0099 ha zapisanej w księdze
wieczystej nr PO2P/00089617/6.
Przedmiotem nabycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w pkt 1 oraz prawo własności
budynku na niej położonego o powierzchni użytkowej 194,99 m2 stanowiącego odrębny przedmiot własności,
przeznaczonego na inne cele niż mieszkaniowe, obecnie zaadoptowanego na
cele Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Szczegółowe położenie nieruchomości
opisanej w pkt 1 określono w załączniku nr
1, natomiast rzuty kondygnacji wraz z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w budynku opisanym w pkt 2 przedstawia załącznik nr 2.
Oba załączniki stanowią integralną część
niniejszej uchwały.

§2
Wartość rynkowa nieruchomości została
ustalona w wyniku negocjacji pomiędzy
Stronami na kwotę 680 000,00 zł brutto
( słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy
złotych ), na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.
NR XIV/85/2007
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części obiektu Spółdzielczego
Centrum Kultury znajdującego się na
Os. Kościuszkowców 13 w zamian za
zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej
na rzecz Gminy Swarzędz
§ 1.
1.Rada Miejska wyraża zgodę na przejęcie na rzecz Gminy Swarzędz w ramach
zadłużenia od Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu części Spółdzielczego
Centrum Kultury tj. pomieszczeń innego
przeznaczenia znajdujących się na piętrze (załącznik nr 1) oraz pomieszczeń
przynależnych znajdujących się w piwnicach (załącznik nr 2) w budynku oznaczonym w katastrze nieruchomości
numerem 3021164.0001.9/1.1_BUD (załącznik nr 3) po ustanowieniu odrębnej
własności dla tej części obiektu wraz z
prawami związanymi z własnością zwanego dalej LOKALEM.
2.Wielkość przejmowanej powierzchni
użytkowej LOKALU na rzecz Gminy Swarzędz wyniesie 925,60 m2.
§ 2.
Po zakończeniu przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Swarzędzu czynności
związanych z regulacją prawną nieruchomości i ustanowieniu odrębnych własności lokali nastąpi podpisanie umowy
notarialnej pomiędzy Gminą Swarzędz, a
Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu
o przeniesieniu bez obciążeń prawa własności wraz z prawami związanymi LOKALU opisanego w § 1 w zamian za
zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu na rzecz
Gminy Swarzędz.
§ 3.
Czynności określone w § 2 powinny być
dokonane do dnia 20 grudnia 2007r.
§ 4.
Wartość LOKALU określonego w § 1 na
podstawie opinii rzeczoznawcy
majątkowego wg wartości na dzień 29
października 2007r. została ustalona na
kwotę 1 240 000,-zł (jedenmiliondwieścieczterdzieścitysięcy złotych.)
Od redakcji:
Kompletne teksty wszystkich uchwał
dostępne są Biurze Rady Miejskiej
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.swarzedz.eu
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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
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia przyjmuje
dyżurny policji pod numeremr tel. 061 8172-307
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)
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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 od 20.00 do 8.00 i dyżury
popołudniowe sobotnie (w tym samym tygodniu)
od 14.00 do 20.00 pełnią apteki:
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka
ul. Cieszkowskiego 5/7 (12.11 - 19.11.2007)
„Pod Koroną” ul. Rynek 18 (19.11 - 26.11.2007)
„Millenium” os. Dąbrowszczaków 26
(26.11 - 03.12.2007)
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13
(03.12 - 10.12.2007)
„Optima” os. T. Działyńskiego 39
(10.12 - 17.12.2007)
„Zatorze” os. Raczyńskiego 18
(17.12 - 24.12.2007).

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

władz powiatu, szkoły i potencjalnych pracodawców – to
jeden z największych sukcesów edukacyjnych ostatnich lat.
Dzięki temu placówki oświatowe zyskują dostęp do nowoczesnych technologii. Przykładem jest monter mechatronik – zawód,
który stanowi połączenie mechaniki, elektroniki, automatyki i
infor- matyki. Wprowadzenie nauczania tej profesji w Zespole
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu na poziomie szkoły zawodowej, jest wynikiem współpracy pomiędzy
firmą Volkswagen Poznań, powiatem poznańskim oraz Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Nauka prowadzona jest, w cyklu trzyletnim, od 2005 roku, kończy się
uzyskaniem świadectwa z niemieckim certyfikatem. Najlepszym
absolwentom zaoferowana zostanie praca w firmie Volkswagen
Poznań.
Duże zapotrzebowanie rynku pracy na florystów, przyczyniło
się do stworzenia autorskiego, eksperymentalnego programu
szkoły florystycznej w Zespole Szkół w Rokietnicy. Starania o
zapoczątkowanie nauki tego kierunku trwały blisko pięć lat. Po
zakończeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez MEN, program
ten wprowadzono do nauczania szkolnego.
Natomiast dla SKF - największego na świecie dostawcy produktów, rozwiązań oraz usług w przemyśle łożyskowym, uszczelnieniowym oraz przemysłach związanych z ruchem obrotowym
- który w Poznaniu działa na bazie dawnej Fabryki Łożysk Tocznych, w ZS nr 1 w Swarzędzu, kształcić się będą przyszli szlifierze metali i tokarze. Nauka przedmiotów ogólnokształcących oraz

Pływalnia „Wodny Raj”
ul. Kosynierów 1
tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl
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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

teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywać się będzie
w Swarzędzu, a zajęcia praktyczne w fabryce SKF Poznań oraz
Poznańskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
Dzięki odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku
pracy i kształceniu w tych zawodach, w których poszukiwani są
specjaliści, istnieje duża szansa, że po zakończeniu edukacji młodzież z łatwością znajdzie zatrudnienie. Zapraszamy do naszych
placówek.
Karolina Korcz

Skrzynka mechatroniczna do nauki zawodu monter mechatronik.
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Edukacyjny sukces
powiatu poznańskiego
Od wielu lat stan polskiej oświaty jest przedmiotem debaty
publicznej. Wielokrotnie, z rozmaitym skutkiem, podejmowano
próby zmiany tendencji niekorzystnych dla uczniów i nauczycieli,
a w dalszej perspektywie – dla całego społeczeństwa. Próby te
odbijają się szerokim społecznym echem, szczególnie w przypadku działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tymczasem również na poziomie lokalnym można
skutecznie i efektywnie przekształcać polską szkołę. Przykładem
mogą być tu placówki oświatowe zarządzane przez powiat poznański.
Powiat poznański od lat należy do regionów o wysokim
wskaźniku zdawalności egzaminu maturalnego oraz egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Osiągnięcie tak dobrych rezultatów wymaga jednak podejmowania aktywności na
rozmaitych poziomach i obszarach.
Jednym z atutów powiatowych jednostek edukacyjnych jest
świeżo wyremontowana baza dydaktyczna i doskonałe wyposażenie techniczne. Oczywistością jest przecież fakt, że warunki
kształcenia mają duży wpływ na wyniki procesu nauczania. Dlatego też w szkołach przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych: ocieplono i wyremontowano budynki, wymieniono stolarkę
okienną oraz systemy grzewcze. Placówki posiadają też nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownie językowe i symulacyjne (do nauki zawodu). Stworzenie
dobrego zaplecza nie tylko ułatwia edukację, lecz również stwarza szansę wykorzystania potencjału każdego ucznia.
Podobnym celom służy także oferta kształcenia, która pozwala młodym ludziom wybrać taki kierunek nauki, jaki najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom. W powiecie poznańskim
możliwości rozwoju stwarza się nie tylko osobom wybitne zdol-

Budynek Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Nowoczesna pracownia komputerowa w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

nym, ale także takim, których zdolności określane są jako „przeciętne”. Wyniki egzaminów dojrzałości świadczą o tym, że umiejętna praca z uczniem pozwala wyeliminować zaniedbania
edukacyjne lat poprzednich, umożliwiając mu nie tylko zdobycie
konkretnej wiedzy, ale i zwiększając jego szanse na rynku pracy.
Najlepsze wyniki, podobnie jak w latach ubiegłych, osiągnęły: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie oraz Liceum
Ogólnokształcące w Kórniku. Egzamin maturalny zdali tam
wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili, a w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu była to znaczna większość. Podobnie
rzecz się miała w ZS w Rokietnicy i ZS w Bolechowie. Także w
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach odsetek młodzieży, która zdała maturę
jest bardzo wysoki, co w porównaniu z innymi placówkami tego
typu daje doskonały rezultat. Takie wyniki sprawiają, że zdawalność egzaminów dojrzałości w powiecie poznańskim jest wyższa
niż średnia zdawalność matur w województwie wielkopolskim.
Efekty te udaje się uzyskać między innymi dzięki wysokiemu poziomowi zajęć lekcyjnych, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych,
czy dofinansowywaniu przez powiat zajęć fakultatywnych. Nie
bez znaczenia są także kwestie związane z szeroko rozumianym
podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Możliwość doskonalenia zawodowego oraz system nagród stanowi nie tylko czynnik motywujący, ale przede wszystkim przekłada się
jednoznacznie na poziom kształcenia we wszystkich typach szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie.
Należy podkreślić, że tak doskonałe wyniki osiąga także młodzież o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby niewidome i słabowidzące. Przebywanie w klasach integracyjnych
oraz konieczność sprostania takim samym wymaganiom teoretycznym i praktycznym, co młodzież pełnosprawna, pozwala
uczniom, którzy mogą być zagrożeni wykluczeniem społecznym,
odnaleźć się w rzeczywistości, a w przyszłości skutecznie konkurować na rynku pracy.
Trzeba zauważyć, że to właśnie zmieniające się warunki ekonomiczne wyznaczają standardy szkolnictwa w powiecie poznańskim. Stworzenie systemu, który umożliwia absolwentom
zdobycie pożądanych umiejętności, obejmuje ofertę dydaktyczną
i doradztwo zawodowe oraz wymaga podjęcia pełnej współpracy
dokończenie na str. 31
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Dzieciństwo
Wanda Wasik:

w Kraju Warty

Wanda Wasik – mieszkanka Kobylnicy, ur.
w Poznaniu, historyk sztuki. Pisze wiersze
i prozę. Od 1969 r. publikuje swoje utwory
w prasie, Polskim Radiu i Almanachach.
W 1992 r. wydała tomik wierszy i dwa opowiadania. Uprawia również rysunek i malarstwo.

Wydawnictwo BONAMI w Poznaniu przygotowuje wydanie jej książki „Dzieciństwo
w Kraju Warty”. Na czterech stronach specjalnej
wkładki prezentujemy Państwu kolejny rozdział
tej książki, zatytułowany DZIK.
W następnych wydaniach „Prosto z ratusza”
planujemy druk kolejnych.

DZIK

Szliśmy wąską ścieżką biegnącą u podnóża lesistego
wzgórza, niedaleko „Kościelanki”. Z prawej strony leżała
w słońcu wiosenna łąka, będąca kiedyś dnem wielkiej prarzeki, po której dziś pozostał ledwie ślad w postaci wątłego strumyka. Za nią znów, faliste, porosłe zagajnikiem
wzgórze, ciągnące się aż do Wierzenicy.
Sosnowe igły pachniały, ze zboczy spływały wąskie
stróżki z gwałtownie topniejącego śniegu. Las zdawał się
budzić do życia.
Była wiosna. Na zboczu wysypywały się już przylaszczki i to tak hojnie, że las wyglądał jak niebieska łąka.
Byliśmy szczęśliwi. Od kilku tygodni nie chodziliśmy
do szkoły, którą, nie wiadomo dlaczego, nagle zamknięto.
I dobrze. Po codziennym pokonywaniu dziesięciokilometrowej drogi byłam tak zmęczona, że nie miałam już
siły ani ochoty na zabawę. Tylko mama troszkę posmutniała, że nie przynoszę już węgla.
Teraz byliśmy wolni.
Mogliśmy bawić się całymi dniami, byle tylko nie
wpaść w oczy Niemcom. Szliśmy więc w las.
I wtedy właśnie odkryliśmy tę ścieżkę. Była bardzo zadbana, codziennie wygrabiana, jak jakaś aleja parkowa.
Nazwaliśmy ją naszą ścieżką wiosenną.
Przychodziliśmy tutaj każdego dnia. My, to znaczy –
Jasiu z podwórka, Ula i ja.
Jasio grywał na ustnej harmonijce, a my z Ulą śpiewałyśmy wszystkie znane nam piosenki, najchętniej o wio-

śnie, tak polskie, jak i niemieckie.
W szkole nauczyliśmy się wielu naprawdę ładnych
niemieckich piosenek o maju, jak choćby „Komm lieber
Mei...” czy też „Der Mei ist gekommen...” Obie z Ulą uczyłyśmy się łatwo, szybko więc opanowałyśmy podstawowy
zakres języka niemieckiego. Byłyśmy najlepszymi uczennicami w klasie. Jasiu nie chodził razem z nami, był trochę
starszy od nas, i nie lubił niemieckiego.
Któregoś dnia, kiedy grając i śpiewając szliśmy naszą
ścieżką, spostrzegliśmy nagle wysmukłą wieżę z drewnianych belek, na szczycie której zawisł przedziwny niby balkon. Jeszcze wczoraj nie było tu tej budowli; wynurzyła
się jakby z dziwnego snu.
Skąd wzięła się nagle w głębi lasu, tuż przy naszej
ścieżce, którą tajemnicze ręce grabiły codziennie jak ogród,
jakby specjalnie dla nas?
Jasiu okazał się mądrzejszy niż my.
– To jest ambona – oświadczył z powagą.
– Dla księdza? – zdziwiłyśmy się – Tu? W lesie?
– Nie – roześmiał się z wyższością – to ambona dla myśliwych, z niej obserwują zwierzynę.
Podbiegliśmy zaciekawieni i w mig opanowaliśmy ją,
z radosnym krzykiem wdrapując się na sam jej szczyt.
Widok z niej był tak wspaniały, że aż zapierał oddech.
Teraz mieliśmy już nie tylko swoją ścieżkę, ale i swoją
wieżę. Królowaliśmy.
Pewnego dnia, kiedy biegliśmy tu znów wesoło śmie-
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jąc się i śpiewając, z dłońmi pełnymi błękitnych przylaszczek, wybiegł nagle ku nam jakiś wielki pies. Podobny był
do naszego „Nera”, którego Niemcy pożyczyli sobie na
polowanie zaraz na początku wojny i nigdy nie oddali,
choć ojciec usilnie zapewniał ich, że ten pies nie ma
„nosa”, czyli dobrego węchu.
– „Nero” – zawołałam radośnie.
Nie był to jednak nasz długouchy przyjaciel. Podbiegł
do nas i zaczął donośnie ujadać. Przeraził nas. Wtedy
przywołał go jakiś głos. Pies odbiegł.
Zdziwieni obecnością ludzi na naszej ścieżce, zbliżaliśmy się wolno ku wieży.
Wysoko, na balkonie, a jak mówił Jaś – na ambonie stał
– mężczyzna z wielką czarną lornetą i uważnie penetrował
teren. Na dole stał drugi mężczyzna, w zielonym mundurze, trzymając, za obrożę psa. Wyglądał na zdenerwowanego. Niecierpliwym ruchem ręki dawał nam znak, że
mamy się oddalić.
Zatrzymaliśmy się niepewnie. – Weg, weg – powtarzał
potrząsając ręką.
Przestraszyliśmy się.
Ten z góry zauważył nas i dał znak, że mamy się zatrzymać. Jeszcze przez chwilę rozglądał się po okolicy,
a potem szybko zaczął schodzić w dół.
Ubrany był po cywilnemu, ale sportowo, i miał taką...
bardzo gładką, czy też jasną twarz. Wyglądał niegroźnie,
a nawet rzec można, sympatycznie.
Zwrócił się po niemiecku do mężczyzny z psem, który
wyglądał na leśniczego, a ten z kolei zapytał nas kiepską
polszczyzną:
– Co wy tu robicie?
– Zbieramy kwiaty! – zawołaliśmy prawie jednogłośnie, unosząc dłonie pełne przylaszczek.
Leśniczy przekazał naszą odpowiedź po niemiecku.
– Blumen? – powiedział z niedowierzaniem pan z lornetką – hier? Co znaczyło – Kwiaty tutaj?
– Ja. Blumen – wykrzyknęłyśmy obie z Ulą, popisując
się swoją znajomością niemieckiego.
– Aber warum hier? – dopytywał się ten z lornetką – hier
sind doch Wildschweine.
Zatopił w nas uważne spojrzenie. Leśniczy był coraz
bardziej zdenerwowany.
– Dlaczego przychodzicie tutaj, tu są dzikie świnie –
próbował nam tłumaczyć po polsku, słowa cywila.
– Hier sind keine Wildschweine – odpowiedziałam pewnie pytającemu mężczyźnie z lornetką.
Popatrzył na mnie uważnie z niewyraźnym grymasem
na twarzy, a potem niespodziewanie wybuchnął gromkim
śmiechem. Śmiał się tak szczerze i zaraźliwie, że po chwili
zawtórowaliśmy mu wszyscy troje. Wtedy on jakby oprzytomniał, spojrzał na nas ze zdziwieniem, a po chwili znów
zanosił się niepohamowanym śmiechem.
– Więc mówicie, że tu nie ma dzików? – zwrócił się
wprost do nas po niemiecku, z ustami wygiętymi od śmiechu.
– Nieee – zawołaliśmy chórem.
– A skąd wiecie, że ich tu nie ma? – zapytał znowu pan
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z lornetką.
– Bo my przychodzimy tutaj codziennie na spacer i na
kwiaty – odpowiedziałam grzecznie w imieniu wszystkich
– i nigdy nie widzieliśmy tu żadnego dzika.
Parsknął śmiesznie i zwrócił się do leśniczego mrużąc
dziwnie oczy.
– Słyszał pan? Tu nie ma dzików! Tu nie ma żadnych
dzików – skandował donośnie.
Spojrzał ironicznie na leśniczego i wskazał na wieżę.
– Zostawiam ją panu – powiedział dobitnie.
Leśniczy nie wytrzymał. Ruszył ku nam i krzyknął
gniewnie -Weg! – Precz!
– Langsam – powstrzymał go pan z lornetką, podszedł
do nas i zaczął z nami miłą, jak nam się zdawało, rozmowę.
Dziwił się, że jesteśmy takie małe, a tak ładnie mówimy
po niemiecku, a nawet śpiewamy. Odpowiedziałam rezolutnie, że przecież chodziłyśmy do niemieckiej szkoły dla
polskich dzieci dopóki jej nie zamknęli.
– A co teraz robisz w domu – zwrócił się do mnie.
– Pomagam mamusi – powiedziałam – a potem czytam
sobie, albo rysuję.
– Rysujesz? – zdziwił się.
Chwycił mój podbródek, uniósł głowę i popatrzył głęboko w moje poważne błękitne oczy.
– Dobra rasa! – powiedział.
Nie podobało mi się, że mówi o mnie jak o psie.
– Lubisz się uczyć? – zapytał znowu.
– Lubię – odparłam bez namysłu, ale niechętnie.
Popatrzył przez chwilę na mnie i na Ulę i powiedział.
– Zabiorę was do specjalnej niemieckie szkoły, a jak
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urośniecie, będziecie prawdziwymi Niemkami. Pojedziecie do Heimschule.
– Ja tam nie chcę się uczyć! – parsknęła Ula i wydęła
wąskie usteczka.
Zdawał się nie zwracać na to uwagi.
– A ty? – zapytał dociekliwie.
Nie odpowiedziałam.
– A może wezmę cię do siebie, do mego domu – ciągnął
wolno, przyglądając mi się uważnie. – W domu są psy, będziesz się z nimi bawiła i będziesz uczyć się w prawdziwej
niemieckiej szkole. Im richtige Deutsche Schule – podkreślił.
Znowu nie odpowiedziałam, bo dość dziwne wydało
mi się to, o czym mówił. Żeby polskie dziecko miało chodzić do niemieckiej szkoły?
– Widzisz, tam na drodze stoi moje auto – ciągnął dalej
– wsiądziemy i pojedziemy – wyciągnął ku mnie rękę.
Przeraziłam się.
– Nie! Ja nie mogę! – zawołałam. – Moja mama jest herzkrank – powiedziałam z naciskiem – jeśli nie wrócę, zdenerwuje się i umrze.
Popatrzył na moją zmartwioną twarz, a potem zaczął
mi zadawać szybkie pytania: gdzie mieszkam, kim jest mój
ojciec, ile mam lat. Dopiero po dłuższej chwili zapytał o
moje imię. Widocznie nie podałam go przy nazwisku.
– Wanda – powiedziałam wolno.
On jakby nie słyszał.
– Więc nie chcesz do szkoły?
– Nie.
– A do mnie? – zatrzymał mój wzrok.
– Też nie.
– Nie chcesz? – powiedział przeciągle przyglądając mi
się uważnie, a potem nagle zaczął się śmiać. Najpierw wesoło, a potem jakoś dziwnie nieprzyjemnie.
– Wanda – powtarzał moje imię, jakby śmiejąc się
z niego. Jakby z niego drwiąc.

str. 3
– Wanda co nie chciała Niemca, czy tak? – powiedział
nagle czystą polszczyzną. – Coś podobnego. Wanda, która
nie chciała Niemca.
Roześmiał się ostro, hałaśliwie, potem zakrył dłonią
twarz. Leśniczy wyglądał już nie tylko na zdenerwowanego, ale wręcz na przerażonego.
– Won! – krzyknął gniewnie i tupnął nogą.
– Weg! Weg von hier! – a ciszej – uciekać, uciekać...
Jasio i Ula z miejsca wzięli nogi za pas, ale ja choć kilka
kroków zrobiłam jeszcze wolno i dumnie. Upokarzała
mnie taka ucieczka. Dopiero po chwili pobiegłam za nimi.
Nim pan z lornetką zorientował się, byliśmy już daleko.
Po drodze, już na końcu ścieżki, spotkaliśmy kilka kobiet, robotnic leśnych, z wiadrami i grabiami.
– A wy co tutaj? – krzyknęła jedna z nich.
– To oni depcom nom cięgiem tom ścieżke – zawołała
zaczepnie druga.
– Do im Grajzer*, do, niech no ich zoboczy.
– Jaki Grajzer? – zapytał Jasiu.
– Jaki Grajzer? – zawołała kobieta – jeszczy się pytocie?
O taki tam, taki! – krzyczała wskazując w kierunku ambony.
Obejrzeliśmy się.
Łąką w kierunku szosy, na której stało błyszczące auto,
sunął wielki ciemny cień.
– Dzik! – krzyknął Jasio.
– Dziki! Dziki! – krzyczałyśmy obie z Ulą, wiedząc, że
to nie prawdziwy dzik, tylko pan z lornetką.
Jak wicher pędziliśmy do domu, byle jak najdalej stąd.

Szkoła, do której chodziłyśmy z Ulą, została zamknięta
tylko czasowo. Otwarto ją ponownie jeszcze przed wakacjami, ale tym razem w Swarzędzu. Była to szkoła niemiecka dla polskich dzieci, też oddalona pięć kilometrów
od domu. Tak więc skończyły się nasze piękne spacery po
lesie.
Zanim jednak rozpoczęły się lekcje, zostałam wezwana
do przychodni lekarskiej w Swarzędzu, dokładnie na
określony dzień i godzinę.
Zdziwiło mnie i moich rodziców, że żadne inne
dziecko ani z naszej rodziny, ani z mojej szkoły nie zostało
wezwane.
Z lękiem i niepewnością udałam się do nieznanej mi
niemieckiej przychodni.
Już w poczekalni zdziwiło mnie, że nie ma tu żadnych
dzieci oprócz mnie. Było tylko kilka młodych, pięknych,
nadzwyczaj zdrowo wyglądających dziewczyn. Ja wśród
nich wyglądałam jak zabłąkane chude kaczątko.
Rej wodziła tu niemiła kobieta – Niemka, która mówiła
im co mają robić. Najpierw sprawdziła obecność, również
moją, a potem kazała wszystkim wchodzić do kabin i tam
się rozebrać. Tamte dziewczęta wchodziły pierwsze i wychodziły z kabin całkiem rozebrane, osłonięte tylko króciutką, śmieszną spódniczką z kolorowej krepowej bibuły.
Jedne osłaniały wstydliwie dłońmi obnażone piersi, inne
obnosiły je bez skrępowania. Patrzyłam z przyjemnością
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na te ich wielkie białe bomby, marząc, żebym i ja kiedyś
takie miała, zamiast moich małych guziczków.
Kiedy przyszła kolej na mnie załamałam się zupełnie.
W kabinie, do której weszłam jak inne, rozebrano mnie,
zabrano moje rzeczy i wypchnięto z powrotem całkiem
nagą. Byłam zdruzgotana. Rzuciłam się do Niemki żądając
okrycia, ale ona tylko roześmiała się, że ja nie mam co chować.
Stanęłam w kącie i płakałam bezgłośnie ze wstydu
i strachu przed Niemką. Jedna z dziewcząt ulitowała się
nade mną. Rozerwała swoją papierową spódniczkę i dała
mi połowę. Przyjęłam ją z wdzięcznością, chociaż każda
z nas mogła teraz zakryć tylko przednią część ciała. Ona
swoimi tylnymi wzgórkami nie krępowała się wcale. Ja
tak, tym bardziej, że...
W pewnej chwili zakradł się do naszej poczekalni mężczyzna. Zaczął krążyć między nami i pouczać szeptem, żebyśmy udawały głupie. Niemka z wrzaskiem przeganiała
go, ale on wracał, wślizgiwał się między dziewczyny dopóki nie otwarto gabinetu, ostrzegając, że czeka je straszny
los. Lekarze czekali...
Było ich kilku. Każdy do innych badań. Kiedy weszłam, zapomniałam o przestrogach mężczyzny z poczekalni, ale i tak zachowywałam się całkiem głupio. Nie
rozumiałam co do mnie mówią, co robią. Bo po co komu
obmierzanie głowy, a nawet nosa, zaglądanie do oczu, badanie zdrowego człowieka, obmacywanie. Na wszystko
o co mnie pytali odpowiadałam, że nie rozumiem.
Wreszcie ze mną skończyli, ale wtedy przywołał mnie
jeszcze mężczyzna siedzący pod oknem. Podeszłam i...
struchlałam.
Pod oknem siedział... pan z lornetką, z naszego lasu,
ubrany jak wtedy, na beżowo, uśmiechnięty, ładny, miły.
Przygarnął z uśmiechem moje biedne drżące ciało i powiedział.
– Mówiłem, że się jeszcze spotkamy. Nie wierzyłaś?
Potrząsnęłam głową, że nie.
– Mówiłem też, że cię do siebie zabiorę. Pamiętasz? Ja
chciałbym, a ty?
Znów przecząco potrząsnęłam głową.
– Dlaczego nie?
– Bo ja wolę... do domu...
Moja odpowiedź wypadła bardzo blado.
Popatrzył na mnie przez dłuższą chwilę, potem przygładził dłonią moje niepokorne jasne włosy.
– Więc nie chcesz... a ja cię już prawie pokochałem... –
powiedział jakby z żalem – a ty mnie? – zapytał nagle trochę gwałtowniej.
Nie mogłam zrozumieć, że obcy mężczyzna mówi do
mnie o kochaniu. Do mnie, do obcego dziecka.
– No powiedz coś. Lubisz mnie? – Tak?
– Lubisz? Powiedz to!
– Tak. Lubię Pana.
– I nie boisz się mnie? I nie bałabyś się mnie? – Nie.
Tym razem uśmiechnęłam się szczerze, zapominając
przez chwilę o krępującej nagości.
– No cóż, żegnaj więc – powiedział wolno. Żałuję... Bę-
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dzie mi ciebie brakowało. Czekały już na ciebie książki
i farby i pies, ale skoro tak bardzo chcesz do domu...
– Do widzenia – powiedziałam, uwalniając się z jego
ramion, którymi mnie objął.
– Nawet się nie domyślasz czym zostałaś dzisiaj obdarowana – dodał jeszcze – takich prezentów nie zwykłem
robić nikomu.
Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że cały czas mówił
do mnie po polsku, ale bardzo cicho. W przeciwieństwie
do lekarzy, którzy mówili tylko po niemiecku i to bardzo
ostro, czym jeszcze bardziej mnie zaszczuli. Im mówiłam
tylko – Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht – jak zupełna kretynka.
Kiedy po energicznej wymianie zdań między panem
spod okna, a lekarzami, pozwolono mi wreszcie wyjść
z gabinetu, okazało się, że nie mogą mi wydać moich rzeczy „bo ich już tu nie ma”. Zupełnie jakbym była już spisana na straty. Jakby wszystko było z góry przesądzone co
dalej ze mną.
W końcu odszukano je. Ubrałam się i spokojnie poszłam do domu, ale wracając myślałam z tajonym lękiem
o historii z dzikiem i o panu z lornetką. Zastanawiałam się,
czym on mnie właściwie obdarował? O czym on mówił?
Przecież ja nie dostałam żadnego prezentu.
Grajzer – Arthur Greiser –, Gauleiter Warthegau –
Namiestnik Rzeszy Niemieckiej) na Warthegau (Wielkopolskę) SS – Gruppenführer (Zwany Katem Wielkopolski).
*
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