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Nowy klub fitness w Swarzędzu!
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RÓŻNORODNE ZAJĘCIA DLA PAŃ:







STEP
HILO (spalanie kalorii + dobra zabawa)
ABT (brzuch, pośladki, uda)
CARDIO BODY SHAPE (piękna sylwetka)
FITFUN (zajęcia niespodzianka)
AEROBIC 50+ (zajęcia wzmacniające mięśnie
kręgosłupa i kształtujące sylwetkę)

promocyjne ceny przez pierwsze dwa miesiące!
ul. Przybylskiego 8A, 62-020 Swarzędz (Nowa Wieś)
KONTAKT:
Katarzyna Michalska
0 503 330 916
Katarzyna Frankiewicz
0 888 171 641
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Ambasador USA Victor Ashe Bezpłatny
z wizytą w swarzędzkim ratuszu

Ambasador USA Victor Ashe (w środku) z burmistrzem
Markiem Baumgartem (z prawej) oraz zastępcą burmistrza
Tomaszem Zwolińskim (z lewej).

W środę 23 stycznia na zaproszenie burmistrza Marka Baumgarta
ambasador USA w Polsce Victor
Ashe złożył wizytę w swarzędzkim ratuszu. Ambasador Victor
Ashe, który ma za sobą 31 lat pracy w urzędach stanowych i lokalnych w Tennessee (był m.in. długoletnim burmistrzem Knoxville
a także prezesem Stowarzyszenia
Burmistrzów Amerykańskich)
jako doświadczony samorządowiec interesował się podstawowymi problemami naszej gminy.
Przedmiotem rozmowy były
głównie zagadnienia związane z
komunikacją, polityką gospodarczą a także sprawy rozwoju Swa-

rzędza. Jedną z szans rozwoju dla
naszej Gminy może być rozwój turystyki. Do Polski przyjeżdża coraz więcej turystów, docierają oni
głównie do dużych miast: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, czy Poznania. Mogliby liczniej odwiedzać również mniejsze
ośrodki, w tym także Swarzędz,
poznawać ich atrakcje i specyfikę. Ważną rolą samorządów, zarówno w Polsce jak i w USA, jest
tworzenie warunków do rozwoju
turystyki – zgodzili się rozmówcy.
Ambasador Victor Ashe podzielił się z przedstawicielami władz
Swarzędza swoimi bogatymi doświadczeniami w tym zakresie.

UWAGA

Od 28 grudnia 2007 r. w sprzedaży znalazły się nowe wzory biletów Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Informujemy,
że zgodnie z licznymi wnioskami mieszkańców przedłużamy
ważność biletów jednorazowych starego wzoru do 29 lutego 2008 r.
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Internet

dostępny już na
swarzędzkim Rynku
W noc sylwestrową w Swarzędzu
uruchomiony został bezpłatny dostęp do Internetu. Sieć nazywa się
SWARMAN i na razie pozwala na
łączenie się z Internetem w promieniu ok. 100 metrów od ratusza.
Aby móc korzystać z bezpłatnego
Internetu należy posiadać komputer z kartą bezprzewodową WiFi w
standardzie 802.11b/g lub 802.11a
i odszukać sieć SWARMAN w połączeniach bezprzewodowych. Po
nawiązaniu z nią połączenia zgłosi się strona logowania, na której
należy podać swój adres e-mailowy. Po jego podaniu można już
przeglądać strony internetowe.

Do końca stycznia system będzie testowany. Zebrane w tej
fazie doświadczenia pozwolą na
zwiększenie jego funkcjonalności
i stopniowe rozszerzanie zasięgu.
W kolejnych etapach bezpłatny
Internet udostępniony zostanie w
okolicy Pływalni „Wodny Raj”, Hali
Sportowej „Unii”, Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z siedzibą
Straży Miejskiej, Ośrodka Kultury,
Straży Pożarnej, Ośrodka Pomocy
Społecznej i gminnego budynku
przy ul. Poznańskiej, gdzie za kilka
miesięcy mieścić się będzie Wydział Komunikacji.
MW

Ocalmy
od zapomnienia

Swarzędz ma
swoją stronę
internetową
poświęconą
wyłącznie historii Miasta i
Gminy: www.
naszahistoria.
info.
Pierwszym
tematem, który w związku z rocznicą znalazł się na stronie było Powstanie
Wielkopolskie. Stronę redagować mogą wszyscy mieszkańcy po zalogowaniu. Zachęcamy zainteresowanych historią do zamieszczenia tu swoich wspomnień, zdjęć i innych pamiątek. Osoby nie posiadające komputera lub skanera, proszone są
o zgłaszanie się do Biura Komunikacji Społecznej na parterze
ratusza (pokój 115), gdzie uzyskają pomoc w zamieszczeniu
informacji w Internecie (informacja tel. 061 65 12 407)

Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, Rynek 1 (pokój 407)
Kontakt z redakcją: tel. 65 12 407, e-mail: rzecznik@swarzedz.pl,
strozynska.katarzyna@umig.swarzedz.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za zamieszczone teksty i zdjęcia.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i dokonywania
w nich zmian. Prosimy o dostarczanie materiałów (tekstów i ilustracji) w formie elektronicznej.
Numer zamknięto 30.01.2008 r. i oddano do druku: 31.01.2008 r.
Nakład: 4500 egz.
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90. urodziny Pani Joanny Babskiej Multimedialne Centrum Informacyjne

Fot. M.Woliński

Mieszkanka
Swarzędza Pani
Joanna Babska
14 stycznia 2008
roku obchodziła
90. rocznicę urodzin. Serdeczne
życzenia z tej
okazji złożył
jej osobiście
burmistrz Marek
Baumgart.
Pani Joanna Babska ze wzruszeniem przyjęła
Pani
Joanna
życzenia od Burmistrza Marka Baumgarta.
mieszka ze swoją córką na os.
Dąbrowszczaków. Swarzędzanką jest od 20 lat, wcześniej mieszkała
w Zbąszyniu. Cieszy się dobrym zdrowiem i chwali troskliwość, jaką
obdarzają ją najbliżsi. Ma czworo dzieci, ośmioro wnuków i ośmioro
prawnuków. Jeden z synów Pani Joanny przyjechał na Jej urodziny aż
z Republiki Południowej Afryki, gdzie osiedlił się przed laty. Wizyta i
serdeczności przekazane w dniu urodzin przez Burmistrza Swarzędza
szczerze wzruszyły Jubilatkę.

w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu

Pod koniec roku
2006 w Zespole Szkół
nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich na
os. Mielżyńskiego
w Swarzędzu spotkali się nauczyciele
bibliotekarze ze
Multimedialne Centrum Informacyjne
wszystkich szkół
w bibliotece ZS nr 1.
miasta i gminy Swarzędz.
Tematem spotkania była organizacja Byli pod dużym wrażeniem rozMultimedialnego Centrum Infor- machu z jakim ją wybudowano.
macyjnego w bibliotece ZS nr 1. Bi- Oczywiście najbardziej podobała
bliotekarze przyjrzeli się pracy MCI się nowoczesna, w pełni skomw szkole na os. Mielżyńskiego (10 puteryzowana biblioteka, która
stanowisk do dyspozycji uczniów oferuje uczniom nie tylko duży
dostępnych każdego dnia od 8.00 wybór książek, możliwość spędo 20) oraz podzielili się swoimi do- dzania czasu w MCI, ale również
świadczeniami w tym zakresie.
inne formy aktywności w czasie
Nauczyciele z wielkim zaintere- wolnym.
sowaniem zwiedzili nową szkołę.
Mariola Grześ

Kalendarz imprez na 2008 rok

Artur Siemaszko – sołtys Kobylnicy

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace nad skonstruowaniem kalendarza imprez,
które będą odbywać się na terenie miasta i gminy Swarzędz
w 2008r. Zaprosiliśmy do jego
współtworzenia wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje i
inne podmioty, które mają ciekawe propozycje wydarzeń i imprez
kierowanych do mieszkańców
naszej gminy oraz gości, którzy
chcieliby miasto Swarzędz i okolice odwiedzić.
Kalendarz udało nam się już częściowo opracować. Zgłoszonych
zostało już kilkadziesiąt propozycji imprez o charakterze artystycznym i sportowym. Jesteśmy
jednak przekonani, że to jeszcze
nie jest pełna oferta i dlatego po

W grudniu 2007 członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Poznańskiego podczas zjazdu w
Kórniku wybrali nowe władze tej
organizacji. Prezesem Powiatowej
Rady Sołtysów została Małgorzata
Walkowiak z gminy Kórnik, a wiceprezesem - reprezentant gminy
Swarzędz - Artur Siemaszko, sołtys Kobylnicy. Gościem sołtysów
podczas zjazdu ich powiatowej
organizacji był m.in. Starosta Poznański - Jan Grabkowski.
MW

raz kolejny zwracamy się do
wszystkich zainteresowanych z
gorącą prośbą o współudział w
tworzeniu tego kalendarza.
Przedłużamy okres zgłaszania
propozycji do końca lutego. Można przesyłać je drogą mailową
na adres promocja@swarzedz.
pl z dopiskiem w temacie maila:
„kalendarz imprez” lub zgłaszać
bezpośrednio w Biurze Komunikacji Społecznej, Kultury i Sportu
UMiG (pok.nr 115). Mamy nadzieję, że w ciągu tego miesiąca
spłyną do nas ostatnie propozycje
i w marcu będziemy mogli zaprezentować Państwu ostateczny
kształt kalendarza. Będzie on też
dostępny na stronie internetowej
www.swarzedz.pl
BB

Ruszyła podstrona dla organizacji pozarządowych
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do odwiedzania zakładki „Organizacje
pozarządowe”, znajdującej się
na naszej gminnej stronie www.
swarzedz.pl. Zakładka ta została rozbudowana i zyskała kształt
podstrony. Będzie ona w całości
adresowana do przedstawicieli III



sektora z terenu naszej gminy. Tutaj właśnie będziemy zamieszczać
najistotniejsze informacje, ważne
i interesujące dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych, relacje z wydarzeń, których inicjatorami lub organizatorami są przedstawiciele sektora non-profit.
BB

wiceprezesem Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego
Fot. M.Woliński

- do końca lutego czekamy na zgłoszenia

Artur Siemaszko

Uwaga organizacje! Dotacje od Starosty!
Informujemy organizacje pozarządowe z terenu miasta i gminy
Swarzędz o możliwości ubiegania
się o dotacje w ramach ogłoszonych otwartych konkursów przez
Starostę Poznańskiego. Aktualnie
ogłoszone są dwa konkursy: na
realizację zadań z zakresu oświaty
oraz na realizację zadań z dziedziny kultury i sportu. Formularze
ofert oraz dodatkowe informacje
można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z
Zagranicą, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego
18, 60-509 Poznań pok. 228, tel.

841 05 57 i 841 06 71 oraz na stronie internetowej Powiatu:
www.powiat.poznan.pl Oferty
można składać osobiście lub
drogą pocztową w terminie do 7
lutego 2008 roku (decyduje data
stempla pocztowego) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Po zakończeniu postępowania w
sprawie przydzielania dotacji na
realizację powyższych zadań jego
wyniki zostaną podane na tablicy
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz na stronie
www.powiat.poznan.pl
Styczeń 2008
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Uroczyste spotkanie noworoczne
We wtorek 15 stycznia w „EuroHotelu” w Swarzędzu odbyło się
uroczyste spotkanie noworoczne.
Gośćmi burmistrza Marka Baumgarta byli przedstawiciele świata
biznesu, nauki i sztuki.
Wśród zgromadzonych widzieliśmy m.in. posłanki na Sejm RP
Bożenę Szydłowską oraz Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz,Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Arkadiusza Błochowiaka,
Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Radnych Rady Powiatu i Rady Miejskiej Swarzędza z
przewodniczącym Piotrem Choryńskim.
Witając gości i składając im noworoczne życzenia burmistrz

Marek Baumgart podkreślił, że dobra współpraca
władz Gminy z przedsiębiorcami oraz ludźmi nauki i kultury służy
całej społeczności naszej
Gminy. Burmistrz Marek
Baumgart podsumował
ubiegłoroczne dokonania
swarzędzkiego samorządu
i poinformował o planach
na rok bieżący, podkreślając że władze Gminy konSamorządowcy witają Gości: od prawej: Marek Baumgart – Burmistrz Miasta
centrują się między innyi Gminy Swarzędz, Piotr Choryński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzę
dzu, Tomasz Zwoliński – Zastępca Burmistrza, Katarzyna Stróżyńska – Dyrektor
mi na rozwiązywaniu tak
Biura Komunikacji Społecznej.
ważnych problemów jak
poprawa sytuacji komunikacyjnej w Swarzędzu. Mówił celu sprawniejszą pracę urzędu tów UMiG. Burmistrz Baumgart
również o staraniach mających na i coraz lepszą obsługę interesan- akcentował także znaczenie nowych technologii wykorzystywanych w tych działaniach m.in.
elektronicznego systemu obiegu
dokumentów w ratuszu, powstającej sieci światłowodowej oraz
publicznego bezpłatnego dostępu
do Internetu.
Poseł Bożena Szydłowska zapewniła, że pracując w parlamencie
pamięta o wszystkich ważnych
sprawach i potrzebach Swarzędza.
Przedstawiła swoje parlamentarne działania na rzecz naszej
Gminy, szczególny nacisk kładąc
na starania o pomoc władz centralnych i wojewódzkich w rozwiązaniu najpilniejszych, a przerastających możliwości naszego
budżetu, problemów inwestycyjnych, zwłaszcza z zakresu infrastruktury komunikacyjnej.
Od lewej: Marek Lis Radny Powiatowy, Maria Kantorska – Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Paweł Paw
łowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Arkadiusz Błochowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopol
Odczytano również okolicznośskiego, Bożena Szydłowska – Poseł na Sejm RP, Jan Grabkowski – Starosta Powiatu Poznańskiego.
ciowy list, który na ręce burmistrza Marka Baumgarta przesłał
Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek.
Atrakcją uroczystego wieczoru był
koncert Ewy Urygi oraz wernisaż
fotografii Marka Kaczmarczyka
„Swarzędz z lotu ptaka”. Wszyscy
uczestnicy noworocznego spotkania otrzymali tomik poezji pt.
„Szeptem” autorstwa mieszkanki
Kobylnicy Wandy Wasik, wydany
przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Wieczór ubarwiła muzycznie
Ewa Uryga.
Styczeń 2008

RN
Fot. H. Błachnio
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Liceum Fundacji „EKOS”
znowu wśród najlepszych
Swarzędzkie Liceum przy ul. Stanisława Kwaśniewskiego uznano
w roku szkolnym 2006/2007 za
jedną z trzech najlepszych szkół
w Wielkopolsce, obok mających
długą tradycję poznańskich liceów (Liceum im. św. Marii Magdaleny i „Marcinka”).
Kryterium, według którego redakcje dziennika „Rzeczpospolita” i
miesięcznika „Perspektywy” wskazują miejsce szkoły w swoim ogólnopolskim rankingu, jest dorobek
uczniów w olimpiadach przedmiotowych (udział w finałach lub
zdobyte tytuły laureatów).
Liceum założone w 1990 roku,
konkuruje z renomowanymi liceami Poznania przede wszystkim
o opinię szkoły najskuteczniej
przygotowującej swoich uczniów
do walki o indeks wyższej uczelni.
W rankingach przeprowadzanych
corocznie przez „Gazetę Wyborczą” w Poznaniu swarzędzka
szkoła także znajduje się w ścisłej
czołówce. Jaka jest tajemnica tych
sukcesów?
„Nasze Liceum wybierają uczniowie zmotywowani do nauki, którzy w porę zadali sobie pytanie o
to, jaki cel edukacyjny przed sobą
stawiają - odpowiada Witold Gromadzki, współzałożyciel i dyrektor
szkoły. – Z myślą o nich organizujemy szeroko znany w Wielkopolsce konkurs „Złota Żaba”, którego

piętnasta edycja
przeprowadzana
jest w tym roku. Zwycięzcy konkursu, uczniowie ostatnich klas
gimnazjów, przyjmowani są do
naszej szkoły poza zwykłą rekrutacją. Szkoła stawia przed nimi
ambitne i wymagające zadania,
aby ich talenty rozwinąć i umożliwić im przeżycie intelektualnej
przygody. Byli laureaci „Złotej
Żaby”, tacy jak Zosia Gulczyńska (absolwentka Liceum z roku
2005) czy Tomek Żurkowski (absolwent ubiegłoroczny) odnoszą
później sukcesy na olimpiadach i
w konkursach na poziomie ogólnopolskim. Nie mamy jakiejś
określonej specjalności. Są wśród
naszych uczniów zarówno znakomici poloniści, jak i matematycy
oraz informatycy. Siłą naszego
liceum są młodzi ludzie z ich entuzjazmem i ambicjami. Wysokie
miejsce w rankingu „olimpijskim”
to przede wszystkim ich zasługa, a
nasza radość”.
Fenomen szkół Fundacji „EKOS”
(Liceum dzieli dach z cieszącym
się znakomitą opinią gimnazjum)
polega na mobilizowaniu energii
zarówno uczniów, jak i ich rodziców (wszakże nauka w niepublicznych szkołach jest odpłatna) i najbardziej efektywnym, twórczym
tej energii zagospodarowaniu.
W.P.

Prezent dla „TRÓJKI”

wygodne krzesła dla uczniów oraz
stanowiska pracy dla nauczycieli
– bibliotekarzy. Zmodernizowano regały, układ księgozbioru,
zakupiono wykładzinę panelową
na podłogę, odświeżono ściany,
parapety i drzwi. Pomieszczenie
zostało przepięknie zazielenione.
Bibliotekarze zajęli się też stroną
plastyczną wnętrza. Stara biblioteka wygląda jak nowa, jest miejscem, do którego teraz chętniej
zaglądają gimnazjaliści.
Elżbieta Dziedzic

Na parę dni przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie i
nauczyciele Gimnazjum nr 3 w
Swarzędzu otrzymali wspaniały
prezent edukacyjny – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
EFS. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 4 komputery z dostępem
do Internetu oraz urządzenie
wielofunkcyjne składające się z
drukarki, kopiarki i skanera. W
zestawie wyposażenia użytkownicy dostali też programy multimedialne min: encyklopedie, słowniki, atlas świata. Dyrekcja szkoły (z
własnych środków) zadbała natomiast o nowy wystój biblioteki.
Pojawiły się funkcjonalne biurka i



II Gminny Konkurs Recytatorski

15 stycznia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbył się
II Gminny Konkurs Recytatorski
dla oddziałów zerowych pt. „ Nasza zima”. Wzięło w nim udział jedenaścioro dzieci z pięciu placówek: SP nr 1, SP nr 4 i SP nr 5 w
Swarzędzu oraz SP w Kobylnicy,
Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr
5 w Swarzędzu. Oprócz zmagań
konkursowych dzieci miały okazję posłuchać piosenek o tematyce zimowej w wykonaniu trzech
absolwentek Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy. Wspólna zabawa

pozwoliła złagodzić napięcie w
oczekiwaniu na werdykt jury, które miało niełatwe zadanie. Laureatami konkursu zostali: Gabrysia
Filip i Bogusz Kostyniak z Przedszkola nr 5 w Swarzędzu (I miejsce), Wiktoria Andrzejewska ze
SP nr 1 w Swarzędzu (II miejsce),
i Łukasz Kosturski ze SP nr 1 w
Swarzędzu (III miejsce). Uczestników konkursu oklaskiwali m.in.
przedstawiciele samorządu naszej
gminy, którzy również obdarowali
dzieci upominkami.
(nad)

Szkolna Współpraca Polsko – Niemiecka w ZS nr 1

Umowę o współpracy podpisują (od lewej): Fritz Michler - wicedyrek
tor szkoły BBS (Berufsbildende Schulen) Neustadt, Bernhard Marsch
- dyrektor BBS Neustadt , Tomasz Łubiński - wicestarosta poznański oraz
Przemysław Jankiewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Współpraca Polsko – Niemiecka
jest już tradycją Zespołu Szkół nr
1. Zazwyczaj opierała się ona na
wymianie doświadczeń pomiędzy uczniami szkół. Podpisana
15 stycznia umowa partnerska
pomiędzy Berufsbildenden Schulen Neustadt am Rubenberge a
Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu
(w obecności wicestarosty Tomasza Łubińskiego oraz pedagoga
szkolnego i radnej Barbary Antoniewicz) ma na celu zacieśnienie
współpracy w zakresie wymiany
doświadczeń zawodowych (gastronomii, mechaniki, informa-

tyki, ekonomii). Zakres umowy
obejmuje także kształcenie językowe uczniów. Spotkanie stanowiło przypieczętowanie umowy
zawartej dwa lata wcześniej między Volkswagen Poznań a szkołą.
Zaplanowano wyjazdy szkoleniowe nauczycieli i uczniów. W marcu do Niemiec pojadą nauczyciele, a w kwietniu uczniowie. W
lutym br. szkoła gościć będzie u
siebie uczniów niemieckich, którzy wezmą udział w turnieju piłki
nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego.
Karolina Osowska
Styczeń 2008

SWARZEDZ
MA KOMIKS
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o Powstaniu Wielkopolskim
w Swarzedzu
W 2008 roku obchodzimy 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W Swarzędzu o
Powstańcach pamiętamy zawsze, dzięki ludziom walczącym o polskość Wielkopolski
jesteśmy teraz pełnoprawnymi członkami Zjednoczonej Europy. W tym roku niepodległościowy zryw z lat 1918-1919 upamiętniony został w sposób szczególny. Z inicjatywy samorządu Swarzędza wydany został komiks: „Powstanie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918-1919”. Autorami
komiksu są znani z podobnych realizacji komiksów historycznych: Witold Tkaczyk,
Wojciech Nawrot, Jacek Michalski oraz swarzędzki regionalista, wybitny znawca historii
Swarzędza Florian Fiedler. Komiks można otrzymać bezpłatnie w Biurze Komunikacji
Społecznej na parterze ratusza, lub pobrać, po zarejestrowaniu, ze strony internetowej
o historii Swarzędza: www.naszahistoria.info
W środę 23 stycznia Zespole Szkół nr 1 na
os. Mielżyńskiego w Swarzędzu odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy „Mieszkańcy
Swarzędza w Powstaniu Wielkopolskim”.
Na wystawie zaprezentowane zostały liczne
zdjęcia z tamtych lat, pamiątki związane
z Powstaniem i plansze z komiksu Otwarciu
wystawy towarzyszył koncert znakomitego
pianisty Piotra Kałużnego.
Przypomnijmy, że hołd Powstańcom
Wielkopolskim swarzędzanie złożyli już 27
grudnia w kościele pw. Św. Marcina, gdzie po
Mszy Św. poświęconej naszym bohaterskim
przodkom odbył się spektakl muzyki i światła
pt. „Bohaterowie Tamtych Dni”.

Pomysłodawcy
i autorzy
komiksu:
Florian Fiedler
i Witold Tkaczyk
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XVI Finał

Wielkiej Orkiestry
Swiatecznej Pomocy
13 stycznia w hali sportowej „Unia” w Swarzędzu odbył się
XVI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cały dochód
uzyskany w zbiórce publicznej w dniu XVI Finału przeznaczony
zostanie, zgodnie ze statutową działalnością WOŚP dla dzieci
ze schorzeniami laryngologicznymi. Tym razem w Swarzędzu
zebraliśmy aż  58.008,75 złotych!
Na zebraną kwotę złożyły się:
kwesta 34.904,89 , licytacja
15.805,- (w tym 6.500,- za Swarzędzkie Złote Serduszko), loteria
7.298,86,-.
Łącznie podczas finału przeprowadzono 41 licytacji, w których
ogromną pomoc prowadzącym
imprezę okazali m.in. poseł Bożena Szydłowska oraz burmistrz
Marek Baumgart i zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński. Swarzędzkie Złote Serduszko nr 2 z
cyrkonią – dar Pracowni Biżuterii
Artystycznej pana Roberta Majchrzaka - zostało zlicytowane za
6500 zł! Kupili je państwo Agata i
Andrzej Bystry.
Zlicytowano także 6 tortów, koszulki i piłki z autografami koszykarek AZS Poznań i piłkarzy
KKS Lech Poznań, koszulkę „Unii
Swarzędz”, 3 kosze z artykułami
spożywczymi, 2 obrazy, ikonę, żelazko, komplet (pióro i długopis)
„Parker”, pióro, 3 sofy, 1 kanapa,
rower, skóra z dzika, przelot balonem i samolotem akrobacyjnym,
3 zaproszenia do gabinetu kosmetycznego „Galeria Urody”, karnet
na naukę jazdy konnej, gadżety
WOŚP. Najwyższa kwota zebrana
do puszki podczas kwesty wynosi
2.124,70 – rekord należy do wolontariusza Macieja Szuszkiewicza, wraz z którym kwestowali:
Karolina Rospenda, Emilia Woźniak, Mateusz Kłapowski i Dawid
Kaszubski.. Za grochówkę przygotowaną przez RSP Kruszewnia
i wydawaną podczas finału wpłacono do kasy 1.220 zł.



Impreza rozpoczęła się o godzinie
11 oficjalnym otwarciem przez
burmistrza Marka Baumgarta w
towarzystwie poseł Bożeny Szydłowskiej i przewodniczącego rady
Miejskiej Piotra Choryńskiego. W
programie swarzędzkiego finału WOŚP znalazło się mnóstwo
atrakcji. Publiczność, tłumnie
wypełniająca halę, gromkimi brawami nagradzała m.in. koncert
Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej, „Pioseneczki na smuteczki”
Ewy Kowalskiej, występ dzieci
- podopiecznych Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, popisy dzieci ze Szkoły Muzycznej w Swarzędzu, koncerty
Chóru Męskiego AKORD i zespo-

Serdeczne dziękuję wszystkim, którzy
pomogli mi w organizacji XVI Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
Ewa Małecka

łu „Furora”, wyczyny hip-hopowców RSK CREW, Mayk-l/Brayan
oraz Rip Squaw, kapelę „Średzioki”, pokaz tańca towarzyskiego w
wykonaniu Katarzyny i Tomasza
Staniszewskich, koncert zespołu
„Gaan”, show Janka Zielińskiego
(byłego wokalisty zespołu „Bolter”) oraz koncert Swarzędzkiej
Orkiestry Dętej. Około godziny
20. obok hali odbył się wspaniały
pokaz fajerwerków - „Światełko
do nieba”. Impreza zakończyła
się po godzinie 22. Jej uczestnicy,
sponsorzy, wolontariusze i organizatorzy znów udowodnili, że
swarzędzanie z wielkim sercem
podchodzą do akcji Jurka Owsiaka.

Jak podkreśla szefowa Swarzędzkiego sztabu WOŚP Ewa Małecka do osiągnięcia rekordowego
wyniku zbiórki oraz ogromnego
rozmachu tegorocznej imprezy
przyczynili się:

Sponsorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Pracownia Biżuterii Artystycznej Lidia i Robert Majchrzak,
Sklep „BRODEX”, Aeroklub
Poznański im Wandy Modlibowskiej, Grupa Akrobacyjna
„Żelazny”, Cukiernia MagdalenStyczeń 2008
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ka, RSP Kruszenia, Kwiaciarnia
„Kwiaty u Beaty”, Cech Stolarzy
Swarzędzkich, Studio Foto-Video
Henryk Błachnio, Firma „AMMIGO” Sp.j., Pływalnia „Wodny
Raj”, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „SWAMEL”, Zakład
pierzarski PIÓREX S.A., Telewizja
Kablowa Poznań, Meble Kuchenne „TECHNOSTYL” Swarzędz,
Sklep „Żabka” Z2325 Poznań,
Artur Ostrowski, Klinika Urody
- Katarzyna Adamska-Swarzędz,
STUDIO WIKTORIA - Małgorzata Jankowiak, CLS Grzegorz Szubert – Swarzędz, Komputronik,
Drukarnia Swarzędzka Marcin
i Stanisław Witeccy, „Tombea”
Fabryka Mebli Tapicerowanych,
Magdalena
Pawłowska-Salwa,
Iza i Piotr Nowak, Agnieszka i
Marek Szurkowscy, „Shark” Salon
Odzieży Damskiej Poznań, Komfortowa Myjnia Samochodowa
„Car royal” Poznań, Firma Cukiernicza „Tourte”, Piekarnia Piotr
Kosmalski Swarzędz, Gabinet
Kosmetyczny Ilona Wawrzyniak
Zalasewo, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski,
M.R.K.JANKOWSCY Swarzędz,
Zakłady Mięsne Andrzej Bystry,
W.P.H. „Auto Centrum” Swarzędz,
Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Atrium”, „Żywix” S.C. Sklep
Wędliniarski Swarzędz, Las-POL
Zakład Przetwórstwa Dziczyzny Roman Markowski, LUKAS
Bank SA, Cukiernia „Gruszecki”,
Magdalena Pawłowska – Salwa,
Monika Olszewska, „Mabor”, „Galeria urody” – Swarzędz, Pani Bożena Szydłowska – Poseł na Sejm
RP, Cukiernia „Hoffmann”, Paweł
Antkowiak, Studio Tańca „JUAN”,
Księgarnia „Atlas”, Pani Renata
Jankowiak – kawiarenka przy
„SKS Unia”, Bridgestone Poznań
Styczeń 2008
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Sp. z o.o., „Optyk” – Przybylski,
„Michael Sound”, Pirotechnika
„Artur Hoffman”.

431
kwestujacych
wolontariuszy:
Zawadzka Sandra, Klinke Hanna, Przepióra Kinga, Kaczmarek
Dawid, Podufalski Mateusz, Mączyński Michał, Ciesielski Piotr,
Żukowski Łukasz, Żebrowski Patryk, Bielawiak Paulina, Łuczak
Aleksandra, Lewandowska Katarzyna, Markowski Hubert, Adamczak Dominika, Zawadka Natalia,
Górny Przemysław, Koza Marcin,
Pakulski Marcin, Sołtysiak Wojciech, Tomczak Damian, Czerniak
Szymon, Rybak Jakub, Kosturski
Mariusz, Sporny Patryk, Błażejczyk Wojciech, Renn Roksana,
Jóźwiak Joanna, Płóciennik Natalia Plackowska Sonia, Modzale-

wicz Daria, Szafoni Albert, Gogoc
Bartosz, Ochowiak Daniel, Łomżyński Michał, Knade Daria, Pakulska Marika,Wawrzyniak Gracjana, Śródecki Tomasz, Dudziak
Adrianna, Zielińska Małgorzata,
Kotlarczyk Adrian, Sadowska
Marta, Szuba Sandra, Brandyk
Magdalena, Gruszka Sandra, Bartosik Angelika, Majchrzak Szymon, Majchrzak Dominika,
Bielawiak Marika, Szumińska Julita, Waliszka Marcin, Olejniczak
Piotr, Górniak Jarosław, Adamczak Kacper, Budnik Andrzej,
Gruziński Witold, Budnik Wiktor,
Kostańczak Martika, Karasiński
Mateusz, Plackowski Tomasz,
Bełdzikowski Kamil, Chałupka
Patryk, Mielcarek Angelika, Waliszka Alicja, Pahl Paula, Lekowski Arkadiusz, Bandosz Janusz,
Osior Marcin,Sobczak Mateusz,
Jokiel Kamil, Mazurek Łukasz,
Robakowski Kamil, Grześkowiak
Monika, Świerkowska Małgorzata, Ponitka Sylwia, Kwietniewski
Patryk, Świder Agata, Pilarska
Sandra, Piotrowska Marta,Zięba
Dominika, Czerniak Agnieszka,
Wawrzynowicz Justyna, Szurkowska Patrycja, Krzyżaniak Marlena, Kroll Karolina, Foedke Paula,
Przybył Agnieszka, Przybył Magda, Foedke Patrycja, Banaszak
Żaneta, Brodowska Joanna, Sikora Kamila, Korcz Filip, Jarzyńska
Natalia, Szczecińska Patrycja,
Przybylak Hanna, Dec Paulina,
Zoran Joanna, Dominik Panicz,

Mytko Filip, Lehman Zbigniew,
Wszędybył Jessika, Staniszewska
Natalia, Wiczewska Karolina, Stachowska Sara, Nowak Daria, Antysiak Joanna, Fedoruk Małgorzata, Kotlarczyk Agnieszka, Szajstek
Krzysztof, Kwiatkowski Mateusz,
Michalak Dawid, Machaj Monika,
Rosińska Karolina ,Brodowska
Eliza,Piechowiak Jakub,Kasprzak
Mateusz, Kurnatowski Gregorz,
Brońska Marta, Matela Klaudia,
Rychlewska, Natalia, Jędrzejczak
Michał, Sztarnel Adrian, Sadalski
Norbert, Klinge Sandra, Opielska
Paulina, Budnik Daria, Pęczyński
Piotr, Błaszczyk Mateusz, Bartkowiak Maciej, Junikowski Maciej, Włodek Joanna, Dutkiewicz
Katarzyna, Baranowska Klaudia,
Nowak Zuzanna, Ochowiak Jakub, Kaczmarek Grzegorz, Sobisz
Krzysztof, Kaźmierczak Przemysław, Szumiński Dominik, Karolczak Patryk, Konaszewicz Filip,
Przespolewska Angelika,Dudzik
Anna, Urbanek Klaudia, Urban
Małgorzata, Markiewicz Marta,
Wiśniewska Paulina, Roznowska
Sara, Agaciak Agnieszka, Lekowska Marta, Jerzyńska Ramona,
Gąsiorowska Julia, Sztangret Joanna, Kosowska Weronika, Kołacki
Dominik, Przemysław Chlebicki,
Weronika Materak, Maciej Mantas, Michał Staszewski, Wolniewińska Jagoda, Chajczak Anna,
Strawińska Natalia, Karolina
Nowicka, Katarzyna Kajsu, Ewa
Zając,Węglarz Rafał, Mateusz Wa-



XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

chowiak, Asia Adamska, Patryk
Pawłowski, Adrian Król, Patryk
Król, Nina Gruszczyńska, Jagoda
Jankiewicz, Aleksander Gałuszka,
Alicja Kujawska, Anna Król, Magda Kubiak, Sara Zakrzewska, Asia
Nowacka, Monika Kuśnierz, Aleksandra Grześkowiak, Anna Stachowiak, Daria Madaj, Alicja Otto,
Przemysław Bednarczyk,Damian
Schranke, Filip Rogowski, Magdalena Rębacz, Marta Zmyślona,
Małgorzata Nowacka, Aleksander
Michalik, Alicja Głowacka, Marika Nowak, Sara Rybińska, Paulina
Mroczyńska, Amanda Stasiak,
Karolina Majchrzak, Paulina
Markiewicz, Piotr Michalak, Martyna Brodziszowska, Aleksandra
Wróblewska, Kinga Dzikiewicz,
Klaudia Norkiewicz, Julia Hoffman, Katarzyna Łukowska, Marta
Chajczyk, Krystian Marcinkowski,
Paweł Mazur, Patryk Białek, Rafał
Rybaczewski, Jakub Piechocki,
Karolina Zoran, Justyna Popieliska, Marta Jarzębowska, Bogna
Włodarczak ,Justyna Wdowiak,
Jacek Kleszcz, Karolina Głuszak,
Witold Adamczak, Anna Skalaska,
Blanka Rzyska, Natalia Kryszak,
Paweł Zimnowłodzki, Ewa Stróżyńska, Bogusława Siemińska,
Roma Kreideweiss, Agata Majchrzak, Klaudia Jankowiak, Marta
Kaźmierczak, Karolina Buchholz,
Justyna Wierzbińska, Olimpia
Sworek, Marta Baszczyńska, Aleksander Czapraki, Patryk Książkiewicz, Maciej Szuszkiewicz, Karolina Rospenda, Emilia Woźniak,
Arkadiusz Ćwiertnia, Artur Laskowski, Marcin Stępniak, Kinga
Ciereszko, Mateusz Kłapkowski,
Joanna Schulz, Justyna Makowiak, Magdalena Kutaska, Marta
Balcerowska, Martyna Granos,
Monika Nowik, Daria Strzelczyk,
Żaneta Majchrzak, Anna Ochowiak, Zuzanna Buchholz, Tomasz
Bartkowiak, Filip Baumgart, Jakub Martenka, Justyna Sikora,
Ola Błoch, Natalia Rajzer, Ada
Szymańska, Ola Rzepecka, Patryk
Szymal, Mateusz Wiśniewski, Sebastian Krokos, Tomasz Krysiak,
Emilia Szkudlarek, Karolina Brodowska, Anita Waniaczuk, Dominika Mielcarek, Agata Walenciak,
Marta Krzemińska, Martyna
Andrzejewska, Kinga Janiak, Adriana Blokroort, Paulina Budnik,
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Karolina Bartczak, Joanna Paluch,
Andrzej Szumski, Adam Lis, Szymon Kasprowicz, Paulina Osior,
Katarzyna Malicka, Aldona Nowinowska, Krzysztof Kaliszan, Miłosz Schwanke, Mateusz Frątczak,
Aleksandra Fiołek, Przemysław
Kałek, Wojciech Czuba, Michalina
Pruchniewicz, Angelika Przybylska, Joanna Bartkowiak, Łukasz
Piekarski, Mateusz Łukaszyk, Arkadiusz Wilga, Monika Osochowska, Katarzyna Białasz, Agnieszka
Machowiak, Karolina Jaśniewska,
Dominika Grajek, Ada Miśnik,
Małgorzata Bobek, Angelika
Ligocka, Angelika Chąpińska,
Katarzyna Włodarczyk, Sandra
Książek Patrycja Bober, Kamil
Duszyński, Michał Nawrocki,
Dominik Kowalczyk, Magdalena
Wiedemann, Ewelina Jabczyńska,
Natalia Duszyńska, Katarzyna
Karczewska, Agata Echaust, Agata
Kołodziej, Agnieszka Szymaniak,
Agnieszka Żerko, Ilona Kołodziej,
Aleksandra Berger, Weronika
Pawlak, Zofia Korcz, Zuzanna
Szotak, Oliwia Płonowska, Hanna Gomuła, Joanna Dodt, Paula
Foryś, Oliwia Dolińska, Zuzanna
Kaźmierczak, Mateusz Łaznowski, Patrycja Kleszcz, Marta Kozłowska, Marcelina Marciniak,
Sandra Napierała, Dawid Siemczonek, Marta Ejsmond, Adam
Hubert, Jakub Konwisarz, Adam
Konwisarz, Klaudia Laskowska,
Weronika Polowczyk, Andria Zygmunt, Małgorzata Wawrowska,
Daria Jędzrzejczak, Magdalena
Szomek, Patrycja Kupś, Franciszek Pudełko, Marcin Fabrowski,
Ewelina Zielińska, Bartosz Włodarczak, Dawid Olszewski, Tomasz Puszczyk, Adam Grupiński,
Jakub Krzemieniowski, Agnieszka
Książkiewicz, Maciej Żygadło, Zuzanna Wróbel, Arkadiusz Jabłocki, Ela Nyka, Przemysław Szuman, Marcin Łagarzewski, Łukasz
Krupka, Klaudia Wiencis, Marta
Nowirowska, Michał Szymański,
Wojciech Jankowiak, Daniel Siwicki, Adrian Dachtera, Bartek
Gorzelany, Tomek Reich, Katarzyna Kopacka, Weronika Wichłacz,
Adam Furmaniuk, Aleksandra
Ochowiak, Sara Rerkiewicz, Patrycja Andrzejak, Justyna Forysia,
Kinga Czamańska, Sandra Zajączkowska, Dagmara Samsel, Marze-
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na Komorska, Anna Sobkowiak,
Bartosz Jaskólski, Jakub Kurczyk,
Oskar Kaźmierowski, Dawid Maciejewski, Damian Glaser, Natalia
Begier, Krzysztof Maciejewski,
Mateusz Markiewicz, Anna Strugała, Jolanta Staniszewska, Joanna Warda, Joanna Zawadzka,
Mateusz Grajczyński, Sebasian
Krakówko, Mateusz Skrzypczak,
Mateusz Chudzik, Kacper Sobota,
Michał Tomaszewski, Katarzyna
Siminiak, Monika Budnik, Alicja
Jacek, Joanna Białasik, Magda Sikora, Katarzyna Kuczko, Katarzyna Koźlicka, Daria Konaszewicz,
Agnieszka Ostrowska, Katrzyna
Karaś, Natalia Stelmaszewska, Lucyna Idaszak, Marta Paczkowska,
Jolanta Organka, Dominika Szydłowska, Alicja Koralewska, Daria
Chałupka, Jonasz Biesiada, Jakub
Hasiak, Tomasz Pokrop, Lilianna
Mikołajczak, Paulina Mężyńska,
Oliwia Andrzejewska, Dominik
Judycki, Piotr Maciejewski, Marcin Czajka, Dawid Smoliński, Michał Idziak, Kamil Oponiak, Marcin Antkowiak.

Nauczyciele –
opiekunowie
wolontariuszy:
Przemysław Chlebicki, Lidia
Buchholz, Anna Kościelna, Cezary Cieślak, Małgorzata Nowak,
Mirosława Mazur, Bernadetta
Dolińska i rodzice uczniów kwe-

stujących podczas finału.

Instytucje
i osoby
pomagajace przy
organizacji imprezy:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Straż Miejska, Policja, OSP
Swarzędz, Straż Pożarna - Kobylnica, Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Swarzędzu, Swarzędzka
Telewizja Kablowa, Katarzyna
Stróżyńska, Piotr Haberland, Renata i Natalia Jabłockie, Maciej
Żygadło, Wioletta Kaźmierczak,
Iza, Krzysztof i Bartosz Kuraś,
Ada i Janusz Wanat, Tomasz
Szymkowiak, Łukasz Jędrzejczak,
Sebastian Małecki, Pani Greser,
Kasia i Tomek Staniszewscy, Lidia
Chałasiak, Magdalena Michalska, Natalia Wilczyńska, Maciej
Woliński, występujący artyści i
zespoły, pracownicy hali „Unia”,
pracownicy Ośrodka Kultury w
Swarzędzu.
***
Serdeczne dziękuję wszystkim,
którzy pomogli mi w organizacji
XVI Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
Ewa Małecka
(Opr. EM, MW)
Styczeń 2008
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Chór Męski AKORD ma już 50 lat...
...a obecna dyrygentka Chóru pani Jadwiga Maćkowiak obchodzi w tym roku 20 – lecie pracy artystycznej. Ten wiek to powód do dumy, zwłaszcza, że przeżyty został bardzo owocnie. Tradycją już się
stało, że Chór Akord uświetnia najważniejsze uroczystości w Mieście a Artyści chętnie angażują się w
działania, których celem jest upowszechnianie i propagowanie kultury muzycznej. Obchody 50-lecia
istnienia Chóru stały się okazją do zorganizowania Koncertu Kolęd, inaugurującego ten jubileusz.

Do udziału we wspólnym kolędowaniu chórzyści zaprosili m.in. Poznański Chór Kameralny im.Henryka Wieniawskiego, Chór
Żeński „Cansona Absolwent” z Murowanej
Gośliny oraz Chór P.W. Św. Cecylii przy Parafii
pw. Św. Marcina w Swarzędzu. Koncert odbył
się 26 stycznia o godz. 16.00 w Kościele Matki
Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu i zgromadził
bardzo liczną publiczność. „Bez Chóru Akord
Swarzędz byłby zupełnie innym miastem”
– powiedział burmistrz Marek Baumgart gratulując Artystom i życząc sukcesów. Tego samego zdania byli liczni przedstawiciele władz
Swarzędza i Poznania, środowisk artystycznych, działacze społeczni i samorządowi.

Pani dyrygent Jadwiga Maćkowiak
oraz prezes Piotr Mikołajczak

Teatr ki
Chińs

Styczeń 2008

Pod takim tytułem odbył się 25
stycznia wernisaż wystawy zdjęć
swarzędzkiego fotografika Henryka Błachnio w Galerii Ośrodka
Kultury. Jest to druga wystawa prezentowana w Swarzędzu z cyklu
pięciu zaplanowanych wystaw pod
wspólnym tytułem: „Chiny – Kraj
Środka”.
Fotografie drukowane na płótnie

intrygują żywą kolorystyką i dynamizmem. Dodatkową atrakcją
wernisażu była prezentacja filmu
pt. „Na chińskiej scenie” autorstwa
Haliny i Henryka Błachnio. Film
zawierający fragmenty różnych
spektakli został zrealizowany podczas wyprawy do Chin. Ciekawa
aranżacja wnętrz Ośrodka Kultury
podkreśliła niezwykłość ekspo-

zycji. W wernisażu wzięło udział
liczne grono mieszkańców miasta
i gminy Swarzędz oraz Poznania.
Obecna była pani poseł Bożena
Szydłowska, która wraz z burmistrzem Markiem Baumgartem otworzyła wystawę. Zdjęcia można
obejrzeć w godzinach pracy Ośrodka do 12 lutego. Zapraszamy.
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Sport

Prosto z Ratusza

„Wybitni sportowcy – mieszkańcy 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 długo i bywa, że mistrzowie odchodzą w zapomnienie. Pragniemy utrwalić pamięć o znakomitych
swarzędzkich sportowcach i ich osiągnięciach. Dlatego tworzymy honorową listę „WYBITNI SPORTOWCY SWARZĘDZA”. Jest
to lista otwarta, stale uzupełniana przy Państwa pomocy. Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się zebrać możliwie pełny zestaw
informacji o znakomitej przeszłości swarzędzkiego sportu i dzisiejszych osiągnięciach naszych zawodników.
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.
Dziś na łamach „Prosto z ratusza” przedstawiamy kolejne sylwetki wybitnych sportowców – mieszkańców Swarzędza.

Andrzej Fischer – bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski
Andrzej Fischer (ur. 15 stycznia 1952 r. w Swarzędzu), polski piłkarz, bramkarz. Członek
kadry na mistrzostwa świata w
Niemczech (1974).
W reprezentacji zagrał tylko
dwa razy. Debiutował 13 kwietnia 1974 w meczu z Haiti. Miesiąc później wystąpił jeszcze w
spotkaniu towarzyskim z Grecją i jako trzeci bramkarz pojechał na MŚ 74. Był wówczas
zawodnikiem Górnika Zabrze.
Kariera piłkarska
Andrzeja Fischera:
1966-1968 Unia Swarzędz
1968-1971 Olimpia Poznań
1971-1973 Lech Poznań
1973-1979 Górnik Zabrze
1979-1983 GKS Żory
1983-1984 Bochum Höveln
1984-1985 VfR Aalen
Na zdjęciu: Andrzej Fischer w trzecim rzędzie drugi od prawej.
Skład reprezentacji Polski na Mundialu 1974:
1 Fischer, 2 Tomaszewski, 3 Kalinowski, 4 Szymanowski, 5 Gut , 6 Gorgoń, 7 Wieczorek, 8 Bulzacki, 9 Żmuda, 10 Musiał, 11 Ćmikiewicz, 12 Deyna, 13 Kasperczak, 14 Maszczyk, 15 Jakóbczak, 16 Lato, 17 Szarmach, 18 Gadocha, 19 Domarski, 20 Kapka, 21 Kmiecik,
22 Kusto, Trener: Górski

Łukasz Kuzemko – mistrz karate
Łukasz Kuzemko - student
V roku Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
- mieszka w Paczkowie koło
Swarzędza. Trenuje w klubie
MKS DYNAMIC AKADEMIA
KARATE z siedzibą w Swarzędzu, w salach gościnnej Szkoły
Podstawowej nr 4. Od 7. roku
życia rozpoczął przygodę z
karate, zachęcony przykładem
swojego ojca (który posiada
pierwszy stopień mistrzowski:
pierwszy dan - czarny pas).
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Łukasz Kuzemko reprezentuje
dwie federacje karate - Shotokan (open) i WKF. Pierwsze
sukcesy odniósł, będąc jeszcze dzieckiem, w 1992 roku
(3. miejsce w kata) oraz jako
junior – 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów WKF. Te sukcesy zainspirowały mnie
i miały największy wpływ na
moją przygodę z karate - mówi
pan Łukasz.
Jest wielokrotnym medalistą
mistrzostw Polski, a najwięk-

szymi jego osiągnięciami na
arenie międzynarodowej są:

2003 - (Sanderland) - złoty medal w mistrzostwach Europy
w drużynie
2005 - (Wrocław) - brązowy
medal indywidualnie w seniorach ME
2007 - (Porto) - brązowy medal w kategorii seniorów (drużyna)
- Poświęciłem karate wiele czasu, zamierzam jak najdłużej
być zawodnikiem, a w dalszej
perspektywie trenerem – mówi
Łukasz Kuzemko.
PB, MW
Styczeń 2008
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Nagrody dla najlepszych sportowców Swarzędza

OTO LISTA NAGRODZONYCH SPORTOWCÓW
ZA ROK 2007 I ICH OSIĄGNIĘCIA:
 Krzysztof Paterka – pływanie
¶
Jest brązowym medalistą Paraolimpiady w Atenach
2004 r., brązowym medalistą zeszłorocznych Mistrzostw Świata w Durbanie, jest zdobywcą trzech
rekordów świata w swojej kategorii - na 50 m, na
100 m i na 200 m stylem klasycznym. Członek
kadry narodowej pływaków niepełnosprawnych,
został objęty systemem przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie 2008 r.
¶ Sylwester Walczak – boks
Wicemistrz Polski seniorów w boksie, zwycięzca
turniejów Grand Prix Polski.
¶ Zyta Zydorczak – kajakarstwo
Reprezentantka kadry narodowej juniorów w kajakarstwie. Osiągnięcia: m.in. 4 miejsce (K4) w Mistrzostwach Świata Juniorów i 6 miejsce (K2). Podczas Mistrzostw Europy Juniorów (K4) – zajęła 2
miejsce, a w Mistrzostwach Polski (K2) - 1 miejsce.
¶ Katarzyna Pic – żeglarstwo
8 miejsce na Mistrzostwach Europy seniorek we
Włoszech. Mistrzostwa Polski: Puck - 4 miejsce
jako seniorka, 3 miejsce wśród młodzieży, 1 miejsce
w kategorii juniorek. Członek kadry olimpijskiej
PZŻ - Pekin 2008 r.
¶ Bartosz Kuzemko – karate
3 miejsce na Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy Karate Shotokan, 3 miejsce (w drużynie) w
Mistrzostwach Europy w Portugalii. Wielokrotny
mistrz i medalista mistrzostw Polski. Członek kadry narodowej.
¶ Łukasz Kuzemko – karate
3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów w
Styczeń 2008

Fot. H. Błachnio

Porto. Wielokrotny mistrz i medalista mistrzostw Polski w karate. Członek kadry
narodowej nieprzerwanie od 2001 r.
¶ Angelika Stefańska – biegi
Udział w finale „Czwartków lekkoatletycznych” w Warszawie - 1 miejsce na 600 m.
Obecnie najlepsza młodziczka w Polsce w
biegu na 600 m. Zajęła 1 miejsce w biegu na
600 m młodziczek w zawodach finałowych
Samsung Atletic Cup Warszawa 2007.
¶ Agnieszka Lipiecka – biegi
Laureatka rankingu „Nadzieje olimpijskie”
Karola Hoffmana. 1 miejsce w Crossie
Ostrzeszowskim, 3 miejsce w zawodach
Samsung Atletic Cup.
Gratulacje i nagrody z rąk burmistrza Marka Baumgarta
odbiera pływak Krzysztof Paterka. Po prawej Paweł Bocian
¶ Maciej Kobyliński – wioślarstwo
Akademickie Mistrzostwa Polski - 3 miej– znany piłkarz, wychowanek „Unii” Swarzędz, obecnie
sce w czwórce podwójnej juniorów. 4 miejkoordynator do spraw sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w
Swarzędzu. Za nimi: Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński
sce w jedynce juniorów w Akademickich
i Janusz Kita – działacz sportowy i Radny Rady Miejskiej
Mistrzostwach Polski, a w Mistrzostwach
Polski Juniorów 7 miejsce w jedynce.
¶ Krystian Czelewicz - kick boxing
Mistrz Polski w low kick boxingu.
¶ Patryk Żabka – dart
Aktualny mistrz Polski (cricket), mistrz
Europy juniorów, 4 miejsce na Mistrzostwach Europy seniorów.
¶ Bartosz Wesołowski - taniec towarzyski
Posiada wysoka klasę taneczną „B”. Zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich
i międzynarodowych turniejach tańca towarzyskiego.
¶ Kaja Drobnik – karate
Najmłodsza wśród nagrodzonych – zaleNagrodę i gratulacje odbiera kajakarka Zyta Zydorczak.
dwie 7-letnia zawodniczka. Powołana do
reprezentacji Polski. 6 miejsce w Mistrzostwach Europy, 3 miejsce Mistrzostwach Polski i 2
ny: Mateusz Adamski, Krzysztof Wieczorek, Matemiejsce w kata indywidualnie.
usz Wittke, Bartosz Radomski, Krzysztof Miecznik,
Mikołaj
Sieroń
–
karate
Mikołaj Lula, Dariusz Król, Wojciech Kaźmierczak,
¶
Zdobywca 1 i 3 miejsca w pucharze Polski. Zdo- Jędrzej Chraplak, Łukasz Bukowski.
bywca wielu medali i trofeów w swojej kategorii ¶ Drużyna „Canoe” – kajak polo
wiekowej.
Zawodniczki Barbara Knade i Joanna Nowacka: 2
miejsce w MP juniorek młodszych, 4 miejsce w MP
¶ Mikołaj Rój – karate
3 miejsce w Mistrzostwach Polski, 2 miejsce w Pu- seniorek. Zawodnicy Filip Mytko i Przemysław Wecharze Polski.
sołek: 3 miejsce w MP juniorów młodszych.
Startował w Mistrzostwach Europy.
¶ SKS Unia - zespół juniorów starszych Drużyna
Hokeja
na
Trawie
SHT
„Swarek”
piłka nożna
¶
Swarzędz
Awans do Wielkopolskiej Ligi Juniorów.
Halowe Mistrzostwo Polski w 2007 r. Skład drużyPB, MW

Fot. H. Błachnio

Po raz pierwszy samorząd Swarzędza uhonorował mieszkających na terenie naszej gminy ludzi
sportu, którzy osiągają znaczące wyniki na arenach sportowych w Polsce i poza jej granicami,
promując jednocześnie Swarzędz.
Podczas uroczystości zorganizowanej 28 grudnia
2007 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu burmistrz
Marek Baumgart, wspólnie z przewodniczącym
Rady Miejskiej Piotrem Choryńskim oraz przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu RM Janem Kitą
wręczyli nagrody naszym najlepszym sportowcom.
Spotkanie to było znakomitą okazją do integracji
środowiska swarzędzkich sportowców. Jego najlepsi przedstawiciele opowiedzieli o swoich dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na kolejny
rok i przedstawili władzom gminy własne sugestie
na temat funkcjonowania sportu w Swarzędzu.
Bohaterowie tego uroczystego dnia udzielili też
wywiadów swarzędzkim mediom i podziękowali
za zainteresowanie oraz wsparcie w realizacji ich
sportowych ambicji.
Uroczystość w Ośrodku Kultury poprzedzona została posiedzeniem Komisji opiniującej wnioski
o stypendia i nagrody sportowe Miasta i Gminy
Swarzędz za rok 2007, które odbyło się 14 grudnia
2007 roku. Członkowie komisji przeanalizowali
złożone przez sportowców wnioski, a następnie
dokonali podziału nagród zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Swarzędzu.
Wpłynęło 19 wniosków, a dyscypliny były bardzo
zróżnicowane - od tańca towarzyskiego po boks. W
gronie wyróżnionych sportowców - mieszkańców
Swarzędza mamy m.in. medalistów Mistrzostw
Świata, Europy oraz Mistrzostw Polski.

Można składać wnioski o stypendia
dla utalentowanych sportowców!
Do 20 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu można składać wnioski w sprawie
przyznania stypendiów sportowych dla młodych i utalentowanych sportowców.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Swarzędzu. Warunki przyznawania
stypendiów i nagród Miasta i Gminy Swarzędz
określa regulamin (do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Swarzędzu – Biuro Rady Miejskiej).
Stypendia są elementem polityki naszej gminy.
Celem jest pogłębianie motywacji oraz stworzenie dodatkowej możliwości rozwoju kariery sportowej uczniów i studentów, osiągających wybitne

wyniki, zamieszkałych na terenie miasta i gminy
Swarzędz. Stypendia mają być przyznawane w
uznaniu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym.
Wzory wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta i
Gminy w Swarzędzu (pokój nr 115) oraz na www.
swarzedz.pl.
Paweł Bocian
Koordynator do spraw sportu w UMiG
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Prosto z biblioteki

Prosto z Ratusza

„Między nami, aniołami…”
czyli
   „Skrzydlaty czytelnik”
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu realizuje projekt spotkań i konkursów
propagujących motyw anioła w kulturze. W ramach tego projektu oprócz wykładu,
spotkania z poezją i muzyką, ogłosiliśmy konkurs plastyczny i literacki
p.t. „Anioł Stróż”.
Ponad dwieście prac, które wpłynęły do biblioteki są dowodem
na wielkie zainteresowanie tematyką aniołów. Anioły haftowane,
anioły-witraże, anioł z cukru (!), z masy solnej, z tkanin, słomy,
koralików, gałganków, orzeszków pistacjowych i innych materiałów można obejrzeć na wystawie w czytelni i w oddziale dziecięcym. Laureaci otrzymali nagrody - figurki „Zaczytanego anioła”,
anielskie gadżety, zakładki do książek z aniołkami i dyplomy.
Wiersze, które zostały skopiowane z Internetu nie wzięły udziału
w konkursie literackim.
Przy wejściu do biblioteki na os. Czwartaków 1 wita czytelników
prawie dwumetrowy anioł „zgrzebny”, a kilkanaście aniołów przyodzianych w naturalne szare szaty, z rzadka utkane złotą nitką, towarzyszą czytelnikom, spoglądając na nich z góry i pilnując, by czas spędzony w swarzędzkiej „świątyni literatury” był czasem miłym dla duszy…
Bardziej dociekliwi mogą zapoznać się w gablocie z materiałami informacyjnymi
dotyczącymi motywu anioła w poszczególnych dziedzinach sztuki.
Niektórzy czytelnicy otrzymywali od nas wiersze ks. Twardowskiego o aniołach.
Zorganizowaliśmy także wystawę książek z naszego księgozbioru, poświęconych tematyce
aniołów lub symbolicznie wykorzystujących motyw anioła w tytule. Niewielką część
prezentujemy na łamach „Prosto z ratusza”.
Pracująca w naszej bibliotece poetka pani Agata Widzowska-Pasiak specjalnie dla potrzeb
naszego projektu napisała wiersz o skrzydlatym czytelniku.

We współpracy z Wojewódzką
Biblioteką Publiczną i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu
zorganizowaliśmy spotkanie
z poznańską poetką – Marią
Magdaleną Pocgaj, laureatką
wielu literackich nagród za
swoją twórczość. Wysłuchaliśmy pięknych wierszy i wzruszających historii, związanych
z ich powstaniem. Poezję ubarwiły dźwięki, które wydobywał
z fletni Pana, okaryny i piszczałek mołdawski muzyk - Dumitru Harea. Ten duet wprowadził
nas w magiczny nastrój zbliżających się Świąt.
MM
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Skrzydlaty Czytelnik
Przyszedł około południa
bose stopy ogrzał na wycieraczce,
dzień dobry,
oparł skrzydła na westchnieniu,
chciałbym wypożyczyć dramat
ludzkiego życia
niestety
zgubiłem dowód
mojej nieziemskiej tożsamości
mój pesel?
To jedenaście gwiazd,
ostatnia świeci na niebiesko,
poszperał w katologu
zdmuchnął didaskalia,
pogłaskał
grzbiety ksiąg i bibliotekarza,
jestem bez butów, ale pełen wiary
w niedowiarków

Anielskie rymy i dźwięki

U nas w niebie
książki o ludziach są białe,
a ja muszę przygotować referat
o grzechu,
odszedł około południa
z tomikiem poezji.

Amnestia

dla czytelników!
Z okazji nowego roku
Biblioteka ogłasza amnestię dla tzw. „bibliotecznych przedłużaczy”.
Do końca lutego wszyscy czytelnicy, którzy nie
oddali książek w terminie
mogą je przynieść bez
żadnych konsekwencji
finansowych.

Maria Magdalena Pocgaj i Dumitru Harea.

Zapraszamy!

M. M.

Styczeń 2008

Wanda Wasik – mieszkanka Kobylnicy,
pisarka i poetka, historyk sztuki. Od 1969 r.
publikuje swoje utwory w prasie, Polskim Radiu i almanachach. Uprawia również rysunek
i malarstwo. W lutym 2008 r. ukażą się – wydane przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu – dwa tomiki jej wierszy: „Bosą
stopą” i „Szeptem”.
Wydawnictwo BONAMI w Poznaniu przygotowuje wydanie jej książki „Dzieciństwo
w Kraju Warty”. Wzorem poprzednich miesięcy
na czterech stronach specjalnej wkładki prezentujemy Państwu kolejny rozdział tej książki.
W następnych wydaniach „Prosto z ratusza”
planujemy druk następnych.

KINDERMÄDCHEN
A więc stało się. Już pracuję. Mam 12 lat i jestem
Kindermädchen.
Czy Kindermädchen znaczy dziewczyna, czy
może panienka do dziecka? Bo przecież chyba nie
dziecko do dziecka.
Kierowniczka Kinderheimu, w którym pracowała już Hala, zaproponowała mi tę pracę, gdy któregoś dnia przyszłam do niej, aby usprawiedliwić
nieobecność siostry w pracy z powodu choroby.
Przyjęła mnie grzecznie choć bez uśmiechu, dosyć zdziwiona, że taka mała, a już mówię po niemiecku.
Powiedziałam, że chodziłam do niemieckiej
szkoły dla polskich dzieci, która jest teraz zamknięta i bardzo lubiłam naukę niemieckiego. Wtedy ona
zaproponowała mi tę pracę. Powiedziała, że jeśli
będę już pracowała nie będzie mi groziło wysłanie
do pracy do Niemiec.
Tego bałam się najbardziej odkąd wysłano tam
Jasia z naszego podwórka, po którym została wielka pustka i żal oraz nieopanowany strach, że nas
również może to spotkać.
Frau Tist powiedziała jeszcze, że mam porozumieć się z rodzicami i szybko dać jej znać. Wyjaśniła, że moja praca polegałaby na opiekowaniu
się jej małą córeczką Bärbel, że trwałaby od ósmej

„Stella” w Kobylnicy.

rano do ósmej wieczór z jednogodzinną przerwą
na obiad, która powinna mi wystarczyć, ponieważ mieszkam o pięć minut drogi stąd. Że moje
wynagrodzenie wynosiłoby 12 marek miesięcznie, co jest dużo pieniędzy, że musiałabym zrobić wszystkie badania lekarskie i badania zębów,
a jeśli mam ubytki to muszę je szybko uzupełnić.
Do pracy musiałabym przychodzić punktualnie,
ubrana czysto i schludnie, bo będę cały dzień spędzać z dzieckiem w jej mieszkaniu, a tego czego
nie umiem robić przy dziecku ona mnie nauczy,
muszę być tylko chętna i że oczekuje mnie jutro,
o godzinie ósmej rano.
Tak więc już następnego dnia byłam „osobą pracującą”. Rodzice podobnie jak Frau Tist uważali, że
jeśli będę pracować na miejscu, ominie mnie groźba
wywozu na roboty przymusowe do Niemiec.
Rano ubrana w mój przedwojenny granatowy
mundurek z białymi obszywkami na marynarskiej
klapie (kołnierzu), z włosami ujętymi w liche kitki
mocno związane granatowymi wstążkami, żeby
nie latały ciągle niesforne, zjawiłam się w pierwszej
w moim życiu pracy.
Frau Tist zapytała o moje imię i bez zbędnego
gadania wprowadziła mnie do narożnego pokoju,
w którym spała maleńka Bärbel.
Oba okna zasłonięte były szczelnie czarnymi
papierowymi zasłonami, tak zwanym verdunklung,
tak, że w pokoju panował gęsty mrok i zupełna cisza. Z chwilą jednak, gdy Frau Tist uniosła zasłonę, w maleńkim łóżeczku natychmiast uniosła się
jasna główka a wielkie niebieskie oczy ze zdziwieniem spojrzały na matkę i na mnie.  – Takie dziecko chciałabym mieć – pomyślałam zazdrośnie.
Maleństwo wpatrywało się we mnie swoimi
wielkimi niebieskimi oczkami, maleńkie usteczka, okrągłe jak wisienka uśmiechały się tworząc
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śmieszne dołeczki w pucołowatych policzkach,
a dwie rączki bez lęku wyciągnęły się do mnie,
żeby wyjąć ją z łóżeczka.
Frau Tist skinęła głową.
Podeszłam i ostrożnie wzięłam ją w ramiona.
Chyba byłam w tej chwili szczęśliwa, ale obecność
tej surowej Niemki studziła moje uczucia.
Kiedy urodziła się moja najmłodsza siostrzyczka Stefuchna, a było to jeszcze przed wojną, miałam siedem lat, ale pamiętam to niezwykłe uczucie kiedy przed dom zajechał samochód który
przywiózł z kliniki mamę i moją całkiem nieznaną siostrę.
Siedziałyśmy rzędem z Halą i Milką w bielutkich
„hergolandkach” na umytych głowach i w nocnych
koszulkach, bo zbliżał się wieczór, kiedy w świetle
wielkich reflektorów zajechał samochód i do domu
weszły One.
Zamarłyśmy w bezruchu. Dopiero krzyk mamy,
że dzieci zmarzną sprowadził nas na ziemię. Z miejsca zaczęły się targi kto będzie opiekował się dzieckiem. Mnie z tego przywileju wykluczono, bo byłam najmłodsza.
Ale i tak wkrótce zostałam jedyną piastunką
i opiekunką dziecka, bo Hali i Mili szybko skrzydełka opadły i zasłaniały się nauką ilekroć miały
coś przy dziecku zrobić.
Ja bardzo Stefuchnę kochałam i uważałam, że
piękniejszego dziecka nie ma na świecie. Zaglądałam do każdego wózka i byłam tego pewna. Ale
teraz Stefuchna miała już pięć lat i była troszkę za
duża i za ciężka, żeby ją nosić na rękach.
– Dziecka nie należy piastować. Nie należy też
nosić go, ani trzymać w ramionach – ostudził mnie
surowy głos Frau Tist – po wyjęciu małej z łóżeczka należy posadzić ją na nocniczku, potem założyć
świeże pieluszki, ubrać i do kojca. Wtedy możesz
pójść do kuchni, przynieść jedzenie i nakarmić ją.
Teraz pokażę ci jak zmieniać pieluszki.
Zabrała ode mnie małą, położyła na wielkiej
komodzie przykrytej kocem i tam pokazała mi jak
zmieniać dziecku pieluszki.
Robiła to troszkę inaczej niż moja mama, wiec
nauka mi się przydała. Zresztą do przewijania
Stefuchny mama jeszcze mnie nie dopuszczała, bo byłam wtedy za mała. Teraz to coś innego.
Mam dwanaście lat i będę zajmować się dzieckiem zawodowo! Od dzisiaj jestem Kindermädchen z pensją dwunastu marek miesięcznie i obowiązkiem pracy od godziny ósmej rano do ósmej
wieczór, z jednogodzinną przerwą na obiad, bez
wolnych niedziel.
No właśnie! Tylko jak ja wytrzymam bez wolnych niedziel? Nie boję się pracy, tylko kiedy znajdę
czas na czytanie, albo na spacer po lesie?
Tego pierwszego dnia nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wygląda życie dwanaście godzin

poza domem, ale z każdym następnym dniem
wracałam coraz bardziej zmęczona. Moją godzinną przerwę obiadową zaczęłam dzielić na trzy
części: dwadzieścia minut na drogę w obie strony, dwadzieścia minut na zjedzenie obiadu i dwadzieścia minut na bardzo szybki sen w ciemnym
kącie za szafą, gdzie stało moje łóżko odkąd inni
ludzie zapełnili nasz dom. To właśnie snu brakowało mi najbardziej.
Nieraz zasypiałam nawet w pracy. Byłam już
osobą pracującą, a zasypiałam jeszcze jak dziecko,
gdzieś w kącie za szafą, czy stertą brudnej bielizny,
albo jak pies zwinięta w kłębek na podłodze.
Kiedyś przyłapała mnie na tym „Schwartzmera”,
ale wtedy, co gorsza, miałam pod głową poduszkę
z tapczanu.
„Schwartzmera” to taka Niemka przysłana tu
gdzieś znad Morza Czarnego, przez nikogo nie lubiana, bo była bardzo pyskata i wredna.
Złościła się na mnie i krzyczała, że jeśli jeszcze
raz złapie mnie na tym że śpię, to mnie diabeł weźmie.
Diabeł miał mnie wziąć również wtedy, gdybym
powiedziała jakieś polskie słowo. Ale ja tutaj żadnych polskich słów nie używałam, bo nie miałam
do kogo. W tym domu było tylko mieszkanie Frau
Tist i kilku niemieckich wychowawczyń, no i sala
sypialna niemieckich dzieci z Kinderheimu. Dokoła
panowała tylko mowa niemiecka.
Chociaż…
Ku memu wielkiemu zdziwieniu usłyszałam
tu kiedyś polskie słowa. Gdy dzieci wypoczywały
po obiedzie w swoich łóżeczkach, usłyszałam nagle rozpaczliwy płacz dziecka i wołanie mamy… po
polsku!
Byłam bardzo zdziwiona i żal mi było malucha,
poszłam więc w stronę sypialni, żeby płaczące dziecko pocieszyć. Nim doszłam do drzwi nadbiegła
Alice – ich niemiecka wychowawczyni i kazała mi
natychmiast odejść. Była bardzo zdenerwowana.
Dzieci, które ostatnio przyjechały do Kinderheimu były w wieku od około siedmiu do dziewięciu
lat, może do dwunastu, ale były tu tylko dzieci niemieckie. Polskiego dziecka nie mogło przecież tutaj
być.
Również Frau Tist upomniała mnie, żeby się
do dzieci nie zbliżać i z nimi nie rozmawiać, chociaż nigdy tego nie robiłam. (Z jednym chyba wyjątkiem, gdy poznałam „Jasnowłosą” ale to było
później).
Ogólnie biorąc, Frau Tist była ze mnie zadowolona. Wywiązywałam się z obowiązków, a czasem nawet potrafiłam ją zadziwić. Tak było z moimi obrazkami, które rysowałam dla małej Bärbel, a potem jej
o nich opowiadałam. Frau Tist nie mogła uwierzyć,
że sama je rysowałam, a gdy już uwierzyła, zaczęła
nawet zasięgać mojej opinii w sprawach takich, jak
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kupiony obraz (słoneczniki), kolor narzuty na tapczan, czy nowej poduchy. Na ogół zgadzałam się
z jej gustem, ale gdyby nie, to pewnie i tak bałabym
się przyznać.
Kiedyś nie mogła uwierzyć, że oczko po oczku
odtworzyłam starą koronkową kapę na łóżko, tak
że wyglądała prawie jak nowa. Była pełna uznania
i mówiła, że jestem utalentowana. Ale ja nie zrobiłam tego z żadnego talentu, tylko ze strachu przed
nią żeby się jej nie narazić.
Frau Tist była Niemką bardzo surową i wszyscy
jej się bali. Ja chyba troszkę mniej, bo nie pozwalała
mi na to duma. Jej wysoka silna postać, z ciemnymi
upiętymi wysoko włosami, budziła lęk i respekt, ale
chyba również podziw i zachwyt mężczyzn, którzy
przyjeżdżali tu z Okręgu, albo tych niemieckich oficerów z transportu, którzy sami wprosili się kiedyś
w gościnę do Kinderheimu.
Kiedyś Frau Tist pochwaliła mnie, że dobrze
wychowuję Bärbel i zapytała mnie czy chciałabym być jej siostrą. Powiedziałam jej że tak, ale że
to niemożliwe, to jest unmöglich. Na to ona, że jest
możliwe, tylko musiałabym na dobre zamieszkać
razem z nimi. Ale ja nie chciałam. Bo żeby wyrzec
się własnej rodziny i dać się dobrowolnie zniemczyć?
Myślę, że jestem chyba osobą niekonfliktową, bo
nawet kucharka mnie polubiła, choć była bardzo
zamknięta w sobie, dosyć ponura i wyschnięta jak
wiór.
Okazywała to w ten sposób, że kiedy schodziłam do kuchni po jedzenie dla Bärbel, zawsze starała się, żebym mogła tam coś zjeść, chociaż sama
mi tego nie dawała (pewnie się bała). Pokazywała
mi tylko z chytrym uśmieszkiem, jak mam ściąć
plaster sernika wzdłuż całej blachy, żeby tego nie
było widać, albo posyłała z tacą pełną smażonych
ziemniaków do kaplicy z tyłu ogrodu, która teraz
była salą jadalną, gdzie czekały na kolację dzieci. Zapewniała mnie przy tym, że ziemniaczki są
przepyszne.
I były. Dobrze omaszczone skwarkami z cebulką
i przyprawami, smakowały inaczej niż te, które na
czarnym oleju smażyła dla nas mama.
Wpychałam je po drodze całymi garściami. Myślę, że o to właśnie kucharce chodziło, żebym sobie
podjadła. Czasem zostawiała mi też wielki garnek
od ubijanej w nim leguminy nie całkiem opróżniony, żebym sobie go wyskrobała. Robiłam to
chętnie, na zawsze zapamiętując jej smak. Inaczej
było z Haliną, która przez pewien czas pracowała
w kuchni. Ona wstydziła się wyskrobywać garnki, w których kucharka celowo zostawiała jedzenie
i pakowała wszystko do wody. Wiem, bo kucharka
nawet mi się na nią żaliła. Ale Halina zawsze była
trochę dziwna, nadmiernie nieśmiała, a może tylko
nadmiernie uczciwa.

Autorka pierwsza z lewej.

Właśnie wtedy zaczynała być dorosłą panną. Zawijała na noc włosy na wałki, a potem rano zaczesywała je do spodu. Były jasne, miękkie i dosyć długie.
Na nogi wkładała już pierwsze jedwabne, czy też
„mako” pończochy i to właśnie przez nie zauważyłam, że moja siostra jest już kobietą. Cieszyłam się
i byłam z niej dumna.
Stanika to chyba nie nosiła, ale i tak wypychała
dumnie do przodu swój szybko rosnący biust, podobnie jak Mila, której piersi rosły tak bujnie, że aż
skóra na nich pękała. Tylko moje piersiki, ku memu
zmartwieniu, nawet nie piknęły.
Teraz, kiedy wszyscy już pracowali, mama miała
więcej czasu, zaczęła nawet czytać książki.
Co innego ojciec. On zawsze czytał chętnie i dużo, podobnie jak ja. Ale to na mnie, kiedy jeszcze nie
pracowałam, spadały wszystkie trudy zdobywania
książek dla nas obu. Może to dobrze, bo panna Marta, która uchowała jakoś swoje książki przed Niemcami, pożyczała mi tylko te dla dzieci, przeważnie
baśnie i bajki, ale dla ojca dawała wszystkie książki
dla dorosłych, które ja chętniej czytałam. Może to nie
całkiem prawda, bo równie chętnie czytałam bajki,
zwłaszcza wierszowane, jak i trylogię Sienkiewicza.
Ale teraz wszystko się skończyło. Teraz miałam czas
tylko na pracę i sen i na marzenia o końcu wojny,
kiedy znów będę mogła żyć jak normalny człowiek,
albo raczej jak normalne dziecko. Uczyć się, czytać
i dowoli spać.
Teraz kiedy pracowałam, ojciec nie miał już co
czytać, bo naszych książek dawno już w domu nie
było.
Jak wiadomo, Niemcy, zaraz po wejściu do Polski
wydali zarządzenie, że Polacy muszą oddać wszystkie posiadane książki i radia, a nawet futra, które
zabroniono im nosić.
My się oczywiście do tego nie dostosowaliśmy.
Oboje z ojcem wynieśliśmy książki na niziutki stryszek nad przybudówką, a ja ukryłam je w najniższej
części za wielkimi belkami, tak że nie było ich wi-
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dać, nawet gdyby ktoś tam zajrzał.
Tam też powędrowało futro ojca i lisie kołnierze mamy no i oczywiście radio. Ale… ale tylko
skrzynka, bo „flaki” jak o nich mówił ojciec, zatrzymał sobie w domu. Stały potem te „flaki” na
nocnym stoliku przy ojca łóżku przez całą okupację, przykryte tylko serwetką, albo gdy ktoś wchodził, poduszką.
Kiedyś, niespodziewanie, naszedł ojca na słuchaniu tego radia listonosz niemiecki – Herr Kunke. Ojciec zdenerwowany rzucił szybko poduszkę
na „flaki”, ale on już je zobaczył.
– Ruhe, ruhe – powiedział do ojca spokojnie – Ich
habe nichts gesehen. Ja nic nie widziałem.
Ten Niemiec był dobrym człowiekiem. Nie wydał ojca na gestapo.
Tak naprawdę, to ojciec był bardzo nieobliczalny,
zupełnie jak dziecko. Przez całą okupację słuchał
angielskiego radia, chociaż groziło za to gestapo
i obóz, a nawet śmierć. Podobno wchodził nawet do
pokoju swego niemieckiego szefa, żeby tam słuchać
radia, a potem te zagraniczne wiadomości rozgłaszać wśród Polaków. „Dla podtrzymania ducha”, jak
mówił. Nie wiem czy był tak bardzo nieobliczalny
wciąż narażając się, czy raczej tak bardzo był patriotą. Myślę, że to drugie, bo przecież w tym czasie
prawie każdy Polak musiał jakoś walczyć o swoją
polskość.
Nawet ja. Ale moja walka to była tylko walka na
wstążki.
Było to tak:
Kiedyś, kiedy jeszcze nie pracowałam, idąc rano
po mleko zobaczyłam w jednym z ogrodów dwie
nieznane mi śliczne dziewczynki. Całe w lokach,
z wielkimi kokardami we włosach, w pięknych sukienkach z falbankami, jakie my nosiłyśmy tylko
przed wojną. Były to dwie małe Niemki, które właśnie zamieszkały w małym białym dworku, po wyrzuconych stamtąd Polakach.
Dziewczynki zagadnęły mnie po niemiecku,
a ja tak samo im odpowiedziałam, ale poczułam się
przy tych napuszonych Niemkach, jak biedna szara myszka przy perskich kotkach, które w dodatku
mogą ją zjeść. A przecież to ja, Polka, byłam tutaj
u siebie, a one były tylko przybłędami, w dodatku
mieszkającymi w cudzym domu.
Następnego dnia, uzbrojona w wielką błękitną
kokardę, jakiej polskie dzieci teraz nie nosiły, (bo
nie było wolno) postanowiłam stawić im czoła.
Dziewczynki znów mnie zagadnęły, ale były już
dużo rozmowniejsze (pewnie myślały, że jestem
Niemką). Po kilku dniach, z dumnie podniesioną
głową, na której błyszczała wielka kokarda, powie-

Wanda Wasik – w środku z siostrami.

działam im że jestem Polką. Wtedy one krzyknęły
„Polake” i uciekły.
Następnego dnia napuściły na mnie Kurta, grubego niemieckiego chłopaka w krótkich skórzanych
spodniach i „finką”, czyli fińskim nożem u pasa.
Kiedy ich mijałam, Kurt rzucił się na mnie z nożem.
Odepchnęłam go, ale on rzucił się znowu i chciał
odciąć mi kokardę.
Uciekłam.
Odtąd bałam się chodzić tą drogą po mleko. Przesuwałam się chyłkiem, rowem za ogrodami, znów
jak szara myszka, żeby tylko im nie wpaść w łapy.
W końcu powiedziałam dość! Muszę walczyć!
Założyłam największą, najpiękniejszą kokardę jaką
jeszcze udało mi się znaleźć i ruszyłam odważnie
znów zwykłą drogą.
Oczywiście, perskie kotki już czekały, a Kurt
natychmiast rzucił się na mnie ze swoim fińskim
nożem.
Chociaż nigdy nie byłam odważna odepchnęłam
go jednym silnym ruchem i krzyknęłam wściekle:
Won! Niemczake!
Chłopak zdębiał i odsunął się pokornie, a ja przeszłam obok niego, jak Pani obok pachołka. Zwyciężyłam! Już nigdy mnie nie zaczepiał.
Wygrałam tę moją polsko-niemiecką wojnę na
wstążki, które odtąd nosiłam odważnie i dumnie
wbrew tej ich niemieckiej okupacji.
Nie wszystkie niemieckie dzieci, które spotykałam w tym czasie, były wobec dzieci polskich takie
same. Jedne były agresywne, drugie obojętne, ale
prawie wszystkie były pogardliwe. Wyjątkiem była
tylko tajemnicza i piękna „Jasnowłosa”.
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„Fotka mojego kotka” - konkurs fotograficzny

Ten czarny kot widoczny na obrazku jest patronem
konkursu na najciekawszą kocią fotografię. 17 lutego
przypada Światowy Dzień Kota i z tej okazji zapraszamy wszystkich właścicieli i sympatyków tych
nieodgadnionych zwierzątek do udziału w naszym konkursie.
Zachęcamy do przynoszenia do biblioteki
na os. Czwartaków 1, do filii oraz do bibliotek szkolnych (za zgodą bibliotekarzy szkolnych) najciekawszych zdjęć swoich kocich pociech.
Podpisane fotografie (imię kota, tytuł zdjęcia, dane
kontaktowe uczestnika konkursu) można składać do
15 lutego. O nagrodach (książki o kotach, gadżety) laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Regulamin i

szczegóły konkursu są do wglądu w każdej bibliotece oraz
pod numerem telefonu 061 81 73 102. Pamiętajcie jednak, że komisja oceniać będzie nie urodę Waszego kota,
ale walory artystyczne zdjęcia i – przede wszystkim
– ciekawe sytuacje uchwycone przez fotografującego!
Fotografie zostaną wystawione w bibliotece na os.
Czwartaków.
Pochwalcie
się swoim
kociakiem!
Małgorzata Merczyńska

Anieli by to wzięli…!
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu na os. Czwartaków 1
realizowała przez cały grudzień 2007 i styczeń 2008
projekt adresowany do tych,
którzy interesują się angelologią lub ze względów religijnych, filozoficznych, kulturoznawczych, filologicznych,
czy tylko estetycznych szukają odpowiedzi na nurtujące ludzi od wieków pytania
o prawdziwą naturę niewidzialnych istot…
Uniwersytecki wykład dr Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (Instytut Filologii Polskiej
UAM) przybliżył słuchaczom
motyw anioła w literaturze europejskiej, sztukach plastycznych i w filmie. Wiele dowiedzieliśmy się także o tym, jak
polscy twórcy widzieli postać
anioła-posłańca, anioła-demona, zwiastuna, anioła upadłego,
wreszcie Anioła Stróża. Rys historyczny, tło kulturowe, kontekst powstania wiersza, czy
opisu epickiego miały wielki
wpływ na przedstawiany wizerunek anioła. Dr Koschany
przeprowadziła nas „anielską”
ścieżką od Starego i Nowego
Testamentu aż do współczesnych nam poetów, u których
odnotowujemy literacką desakralizację aniołów (Wisława
Szymborska, Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak).
Styczeń 2008

Na zdjęciu dr Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Po wykładzie, p. Halina Dziszyńska-Błachnio, od lat zafascynowana aniołami przeczytała nam swoje wiersze.
Chwilami nostalgiczne, chwilami lekkie, dowcipne wersy
o aniołach, którym przypisała
specjalne ubarwienia i określone dni tygodnia spowodowały,
że anioły stały się bliższe nam
– zwykłym zjadaczom chleba.
Poetyckie słowa stały się tego
dnia łącznikiem między intelektualną dawką uniwersyteckiego wykładu a fotograficznym reportażem p.t.: „Nasze
anioły” p. Henryka Błachnio.
Zanim jednak goście obejrzeli wystawę aniołów, nastąpiło
symboliczne otwarcie galerii, w
związku z nadaniem jej nazwy
„Wielokropek” i logo. Wstęgi
- w trzech kolorach naszej bi-

blioteki przecięli – specjalny
gość wieczoru - dr Katarzyna
Kuczyńska-Koschany, Karolina
Borowiec - maturzystka z Kicina i pisząca te słowa, gospodyni biblioteki.
Goście obejrzeli fotograficzną
wystawę aniołów, których wizerunki utrzymane w kolorach

szarości, czerni i bieli złamane zostały przez artystę wplecionym w skrzydłach złotem.
W posągach aniołów, które na
pierwszy rzut oka robią wrażenie smutnych, ciężkich, zastygłych w kamieniu, złoto wydobywa dostojność, bogactwo,
cechy przynależne królom. Kontrast szarości i złota może także
przywodzić na myśl dwoistość
natury aniołów, które są pośrednikami między szarym światem
ludzi a światem królestwa niebieskiego. Kontrast marności
życia doczesnego i bogactwa
życia w niebiesiech uświadamia
nam szczególne miejsce aniołów w naszym życiu.
Wystawa będzie czynna do
końca stycznia 2008 r.
Na zakończenie spotkania goście zostali zaproszeni na słodkie pierniki w kształcie aniołów, upieczone specjalnie na tę
okazję przez bibliotekarzy z filii
w Zalasewie i Nowej Wsi.
Małgorzata Merczyńska

Walentynki - nagrody dla każdego uczestnika!
Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ogłaszają  konkurs na wiersz (minimum 4 wersy) o miłości.
Wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają
tomiki wierszy pani Wandy Wasik. Wszystkich uczestników
i zakochanych zapraszamy także na poetycki wieczór walentynkowy 14 lutego o godz. 18.00 do biblioteki na os. Czwartaków 1. Wiersze o miłości czytać będą aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu.
Na Wasze wiersze czekamy w bibliotece na os. Czwartaków,
w filiach i w bibliotekach szkolnych. Tam można także
zapoznać się ze szczegółami konkursu. Termin składania
prac – 13. 02.2008 r.
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Pomoc publiczna w Gminie Swarzędz

Gmina Swarzędz sprzyja rozwojowi nowych inwestycji na jej terenie. W tym celu tworzone są akty prawa miejscowego umożliwiające przedsiębiorcom
uzyskiwanie ulg w podatku od nieruchomości. Ulgi te w okresie bezpośrednio po realizacji nowych inwestycji mają stanowić wsparcie dla aktywnych
przedsiębiorców.
Podczas XIX sesji Rady Miejskiej 22 stycznia 2008 r. Burmistrz przedłożył radnym propozycje pomocy dla przedsiębiorstw, która ma służyć rozwojowi
gminy i ma stanowić o jej otwartym charakterze. Są to rozwiązania nakierowane przed wszystkim na miejscowych przedsiębiorców. Uchwały zostały
przez radnych przełożone na kolejną sesję.
Proponowane są zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją a także pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Swarzędz poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uchwały te mają zastąpić przyjęte 25.10.2006 r. uchwały w tych samych sprawach, które obowiązywały tylko do
końca 2006 roku.
Nowe propozycje pomocy dla przedsiębiorstw przedstawione radnym omawiamy poniżej.
Uchwała w sprawie pomocy
de minimis dla przedsiębiorców
prowadzących działalność na
terenie Gminy Swarzędz poprzez
zwolnienie z podatku od nieruchomości
Podstawowym
instrumentem
udzielania przez Gminę pomocy
przedsiębiorcom jest reguła de minimis. Zasady udzielania pomocy w
tej formie zostały sprecyzowane w
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis.
Pomoc de minimis nie jest pomocą o znacznej wartości – w okresie
kolejnych trzech lat (bieżący i dwa
poprzednie) jej wartość nie może
przekroczyć 200 tys. euro, a w sektorze transportu 100 tys. euro. Co
ważne wartość pomocy de minimis
sumuje się z każdą inną uzyskaną
pomocą publiczną w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikowanych (objętych pomocą).
Kolejną ważną cechą pomocy jest
fakt, że nie może ona być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu
się w trudnej sytuacji ekonomicznej (trudną sytuację ekonomiczną
definiują Wytyczne Wspólnotowe
dotyczące pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw - Dz. U. UE
C z dnia 1 października 2004 r.).
Można określić to jako sytuację, w
której przedsiębiorca nie jest w stanie z własnych środków lub środków zewnętrznych pokryć strat, co
mogłoby w krótkim okresie czasu
doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa.
Po spełnieniu tych ogólnych
przesłanek udzielenia pomocy
przedsiębiorcy mogą już wnio-
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skować o zwolnienie z podatku
od nieruchomości jeśli spełniają
jeden z warunków:
1. Utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy i dokonanie nakładów inwestycyjnych
(oddanych do użytku po dniu
01.01.2007 r.) służących prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie zwolnienia i co
najmniej 2 lata po ustaniu tego
zwolnienia. Okres zwolnienia
uzależniony jest od wielkości inwestycji i wynosi odpowiednio:
1 rok dla inwestycji o wartości
do 250 tys. euro, 2 lata dla inwestycji o wartości do 1 mln euro
i 3 lata dla inwestycji o wartości
przekraczającej 1 mln euro.
2. Utworzenie nowego miejsca
pracy umożliwia ubieganie się
o zwolnienie z podatku w wysokości należnej za 100 m kw.
budynku na każde nowe miejsce pracy. Ubiegać się o zwolnienie może przedsiębiorca,
który utworzy co najmniej trzy
miejsca pracy. Okres zwolnienia
uzależniony jest od liczby utworzonych miejsc pracy i wynosi
1 rok w przypadku utworzenia
od 1 do 10 miejsc pracy, 2 lata w
przypadku utworzenia od 11 do
50 miejsc pracy, 3 lata w przypadku zatrudnienia powyżej 50
osób. Zwiększone zatrudnienie
musi być, oczywiście, utrzymane 2 lata po ustaniu zwolnienia.
3. Zwolnieniu przez okres trzech
lat podlegają grunty i budowle
wykorzystywane przez pracodawcę na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku gdy nieruchomości te zostały
nabyte w procesie upadłościowym lub likwidacyjnym innego przedsiębiorstwa. W takiej
sytuacji zwolnienie jest możliwe

jeśli przedsiębiorca zatrudni co
najmniej 30% osób dotychczasowo zatrudnionych i rozpocznie prowadzenie działalności
w ciągu 12 miesięcy od nabycia
nieruchomości
Należy pamiętać, że z wyżej wymienionych zwolnień nie mogą
korzystać przedsiębiorcy, których
przedsiębiorstwa powstały w wyniku reorganizacji istniejących
dotychczas przedsiębiorstw lub
przedsiębiorcy posiadający zaległości podatkowe wobec budżetu
Gminy lub państwa.
ZADANIA PRZEDSIĘBIORCY
W celu uzyskania zwolnienia
przedsiębiorca zobowiązany jest:
1. Złożyć wniosek
2. Załączyć do wniosku oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie przesłanek skorzystania ze zwolnienia (zaświadczenia o otrzymanej pomocy
de minimis, oświadczenie, że
przedsiębiorca nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej i - w
zależności od podstawy zwolnienia z podatku - deklaracje
DRA wraz z dowodami wpłat
składek, dokumenty potwierdzające wykonane inwestycje i
ich koszt itp.)
3. Informować (nie później niż w
ciągu 30 dni) Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz o zmianach
w zakresie stanu posiadania
nieruchomości i zatrudnienia
pracowników
UTRATA PRAWA DO ZWOLNIENIA NASTĘPUJE W PONIŻSZYCH SYTUACJACH:
- likwidacja nowego miejsca
pracy w okresie korzystania ze
zwolnienia lub w okresie dwóch

-

lat następujących po okresie
zwolnienia,
zalegania przedsiębiorcy z opłatami wobec budżetu Gminy lub
państwa,
postawienia w stan likwidacji,
ogłoszenia upadłości,
nie przekazania (w wymaganym terminie) organowi udzielającemu zwolnienia informacji
o zmianach stanu posiadania
w zakresie nieruchomości oraz
dotyczących zatrudnienia

Uchwała ta jest adresowana do zarówno dużych jak i małych przedsiębiorców. Można jednak sądzić,
że - ze względu na stosunkowo
małą liczbę formalności, niskie
progi umożliwiające przystąpienie do programu (już utworzenie
nowych trzech miejsc pracy zwalnia z podatku od nieruchomości
na okres 1 roku (do wartości 300
m2 budynku) – skorzystają z niej
głownie mali przedsiębiorcy.

Uchwała w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową
inwestycją.
Uchwała ta ma stanowić element
ogólnopolskiego program pomocy
regionalnej dla małych i średnich
przedsiębiorców na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją. Pomoc regionalna, ze względu
na wymogi proceduralne, kierowana jest do większych przedsiębiorców ale wartość uzyskanej pomocy
może być znacznie większa niż w
przypadku pomocy de minimis.
Styczeń 2008

Pomoc publiczna w Gminie Swarzędz

Wysokość pomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z 13
października 2006 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Dla
Wielkopolski wskaźnik ten wynosi
40%. Oznacza to, że pomoc publiczna nie może przekroczyć 40%
wartości kosztów kwalifikowanych
do objęcia pomocą, przy czym dla
małych przedsiębiorców wskaźnik
zwiększa się o 20%, a dla średnich
o 10%. Od tak obliczonej wartości
pomocy należy odjąć udzieloną
przez inne organy pomoc publiczną czy de minimis.
Pomoc może być udzielana przez
Gminę przez okres 2 lat od zakończenia inwestycji lecz maksymalnie do 31.12.2013 r. Zasady ogólne
udzielania tej pomocy zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 lipca 2007 w sprawie
udzielania przez gminy zwolnień
od podatku od nieruchomości,
stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz.
969).
Uchwała dzieli przedsiębiorców
na grupy i stawia przed nimi następujące warunki:
mali przedsiębiorcy
- zatrudniający do 50 osób
- roczne obroty nie przekraczają 7
mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 5 mln euro
- dokonujący nowych inwestycji na kwotę przekraczającą 250
tys. euro lub tworzący 10 nowych
miejsc pracy w związku z nową
inwestycja,
średni przedsiębiorcy
- zatrudniający do 250 osób
- roczne obroty nie przekraczają 40
mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 27 mln euro
– dokonujący nowych inwestycji
na kwotę przekraczającą 1 mln
euro lub w związku z nową inwestycja tworzący 40 nowych miejsc
pracy,
pozostali przedsiębiorcy
- dokonujący nowych inwestycji
na kwotę przekraczającą 2,5 mln
euro
- lub tworzący 100 nowych miejsc
pracy w związku z nową inwestycja.
Styczeń 2008
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Warunki dotyczące inwestycji:
– musi być to inwestycja nowa,
polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego
przedsiębiorstwa lub dywersyfikacji produkcji – nie kwalifikują się
do objęcia pomocą inwestycje
odtworzeniowe.
Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji przedsiębiorca zobligowany jest do zgłoszenia zamiaru
skorzystania z pomocy wraz z
wymaganymi załącznikami. Inwestycja musi zostać zakończona w
terminie trzech lat od momentu
zgłoszenia zamiaru skorzystania z
pomocy.

skorzystania z pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami (odpis z
KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, deklaracja ZUS DRA),
- złożyć oświadczenie o pokryciu
co najmniej 25% kosztów inwestycji z środków własnych,
- zobowiązać się do utrzymania
inwestycji (lub nowych miejsc pracy) po jej zakończeniu przez okres
lat 5 (lub 3 lat w przypadku małych
i średnich przedsiębiorców).

inwestycję lub utworzenie tych samych miejsc pracy,
- składać zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis jaką
przedsiębiorca otrzymał w okresie
ostatnich trzech lat kalendarzowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych
- złożyć oświadczenie, że nie jest w
trudnej sytuacji ekonomicznej - w
myśl Wytycznych Wspólnotowych,
o których mowa była powyżej.

Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca winien przedstawić:
- oświadczenie o zakończeniu inwestycji,

UTRATA PRAWA
DO ZWOLNIENIA
Przedsiębiorca utraci prawo do
zwolnienia za cały okres jego przysługiwania w przypadkach:
- sprzedaży nieruchomości lub jej
części będącej przedmiotem zwolnienia przed upływem lat 5 (lub 3
lat w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców)
- jeśli nie utrzyma inwestycji po
jej zakończeniu przez wymagany
okres, tj. lat 5 (lub 3 lata w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców)
- jeśli nie utworzy nowych miejsc
pracy w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji lub nie utrzyma dotychczasowego poziomu zatrudnienia i nowo utworzonych miejsc
pracy w okresie lat 5 (lub 3 lat w
przypadku małych lub średnich
przedsiębiorców),
4. jeśli przekaże organowi udzielającemu pomocy nieprawdziwe lub
błędne dane o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy.

Pomoc publiczna jest to świadczenie na rzecz
przedsiębiorstwa pochodzące od państwa lub ze
źródeł państwowych (zwiększające przy tym wydatki lub zmniejszające przychody państwa), które
przynosi temu przedsiębiorstwu korzyść, jakiej nie
mogłoby uzyskać w ramach normalnej działalności
gospodarczej. W rozumieniu przepisów prawa
pomocy publicznej państwo rozumiane jest bardzo
szeroko – obejmuje także jednostki samorządu
terytorialnego. W związku z powyższym wszelkie
świadczenia na rzecz przedsiębiorców pochodzące ze źródeł samorządu należy także uznać jako
pomoc publiczną.
(S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych
w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 2002, str. 68)

Koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą określa precyzyjnie § 6 w/
w rozporządzenia – a są to, między
innymi:
- cena nabycia prawa własności
gruntu lub prawa wieczystego
użytkowania
- cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich
jak budowle, budynki.
Kosztami kwalifikującymi się do
objęcia pomocą są także dwuletnie koszty brutto wynagrodzeń
nowo zatrudnionych pracowników (przed opodatkowaniem oraz
opłacone od tych wynagrodzeń
obowiązkowe składki).
ZADANIA PRZEDSIĘBIORCY
Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia powinien
przed rozpoczęciem inwestycji:
- złożyć zgłoszenie o zamiarze

- oświadczenie o wartości nowej
inwestycji udokumentowane w
oparciu o koszty kwalifikujące się
do objęcia pomocą,
- oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy
- kopie deklaracji ZUS DRA z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji,
- deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych pracowników,
z tytułu zatrudnienia których pracodawca będzie korzystał z pomocy
- oświadczenie o przewidywanych
kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników
Przed i w trakcie korzystania ze
zwolnienia przedsiębiorca winien:
- składać informacje o każdej
uzyskanej pomocy publicznej na

Pomoc regionalna adresowana jest
do wszystkich rodzajów przedsiębiorców. Ze względu jednak
na wysokie wartości inwestycji
uprawniające do uzyskania pomocy można sądzić, że wykorzystywana będzie głównie przez średnich i dużych przedsiębiorców.
Duże wymagania finansowe (wartość inwestycji) a także dość sformalizowana procedura udzielania
pomocy (duża liczba niezbędnych
dokumentów) utrudni małym czy
mikro przedsiębiorcom ubieganie
się o ten rodzaj pomocy.
Szymon Pieniowski
Kierownik Referatu
Pomocy Publicznej i Windykacji
UMiG w Swarzędzu
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
62-020 SWARZĘDZ, UL. STRZELECKA 2
TEL/FAX (0-61) 651-15-41

KALENDARIUM ZBIÓRKI
SUROWCÓW WTÓRNYCH

Z TERENÓW MIASTA I GMINY SWARZĘDZ W ROKU 2008
UWAGA!!! Zbiórka surowców odbywać się będzie od godziny 600 w związku z tym prosimy o wcześniejsze wystawienie worków.
REJON

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BOGUCIN

14

11

10

14

12

16

14

11

15

13

10

8

JANIKOWO DOLNE

14

11

10

14

12

16

14

11

15

13

10

8

JANIKOWO GÓRNE

14

11

10

14

12

16

14

11

15

13

10

8

KARŁOWICE

14

11

10

14

12

16

14

11

15

13

10

8

WIERZONKA

14

11

10

14

12

16

14

11

15

13

10

8

WIERZENICA

14

11

10

14

12

16

14

11

15

13

10

8

GRUSZCZYN

15

12

11

15

13

17

15

12

16

14

12

9

KOBYLNICA

15

12

11

15

13

17

15

12

16

14

12

9

UZARZEWO

15

12

11

15

13

17

15

12

16

14

12

9

PACZKOWO

16

13

12

16

14

18

16

13

17

15

13

10

PUSZCZYKOWO ZABORZE

16

13

12

16

14

18

16

13

17

15

13

10

SOKOLNIKI

16

13

12

16

14

18

16

13

17

15

13

10

SARBINOWO

16

13

12

16

14

18

16

13

17

15

13

10

GORTATOWO

17

14

13

17

15

19

17

14

18

16

14

11

JAŚIŃ

17

14

13

17

15

19

17

14

18

16

14

11

RABOWICE

17

14

13

17

15

19

17

14

18

16

14

11

ŁOWĘCIN

17

14

13

17

15

19

17

14

18

16

14

11

GARBY

18

15

14

18

16

20

18

18

19

17

17

12

KRUSZEWNIA

18

15

14

18

16

20

18

18

19

17

17

12

ZALASEWO

18

15

14

18

16

20

18

18

19

17

17

12

Wszelkie zmiany w
harmonogramie odbioru
surowców wtórnych
dostarczone będą
mieszkańcom w formie
pisemnej.
Na każdym worku wyróżnione są materiały, które
mogą być posegregowane oraz te, których nie
wolno do niego wkładać.
Worki z surowcami
wtórnymi powinny być
związane.
PRACOWNICY ZAKŁADU MOGĄ ODMÓWIĆ
ODEBRANIA WORKÓW, JEŻELI ZAWIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE LUB ODPADY
NIE NADAJĄCE SIĘ DO
WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA!!!

Na każdym worku wyróżnione są materiały, które mogą być posegregowane oraz te, których nie wolno do niego wkładać. Worki z surowcami wtórnymi powinny być związane.
Pracownicy zakładu mogą odmówić odebrania worków, jeżeli zawierają odpady komunalne lub odpady nie nadające się do wtórnego wykorzystania!!!

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR I

21

18

17

21

19

23

21

19

22

20

18

15

Rynek Zamkowa
Grudzińskiego
Gruszczyńska
Górków

Os. Dąbrowszczaków
Os. Czwartaków
Os. Kościuszkowców
Słowackiego
Cybińska

Cmentarna
Cicha
Kobylnicka
Żytnia
Gromadzka

zabudowa
jednorodzinna

Zwycięstwa
Wąska
Rutkowskiego
Sporna
Różana

Grunwaldzka
Żwirki Wigury
Zacisze
Gagarina

Teligi
Osiedlowa
Cieszkowskiego
Szklarniowa

Kwiatowa
Malwowa
Szafirowa
Krokusowi
Żonkilowa

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR II

22

19

18

22

20

24

22

20

23

21

19

16

Św. Marcin
Mała Rybacka
Kosynierów
Podgórna
Wielka Rybacka Ogrodowa

18

Jesionowa
Harcerska
Strzelecka

Kącik
Działkowa
Malinowa

Brzoskwiniowa
Czereśniowa
Wiśniowa

Morelowa
Stawna
Kasprowicza

Krańcowa
Paderewskiego
Napoleońska

Plac Niezłomnych
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Kalendarium zbiórki surowców wtórnych z terenów Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2008

Prosto z Ratusza

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR III

23

20

19

23

21

25

23

21

24

22

20

17

Kirkora
Rzemieślnicza
Miodowa
Wawrzyniaka

Meblowa
Skargi
Sienkiewicza
Kręta

Dworcowa
Polna
Kórnicka – do kładki
Sołecka

Wiejska + boczne uliczki
Piaski
Zapłocie

Kilińskiego
Nowa
Wrzesińska do
Sołeckiej

Wiankowa
Warszawska
Bramkowa
Gołebia

Mylna
Mickiewicza
Krótka
Jasińska

Skryta
Nowy Świat
Poznańska

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR IV

24

21

20

24

23

26

24

22

25

23

21

18

Kościuszki
Boczna
Sikorskiego
Kutrzeby
Kraszewskiego
Marcinkowskiego

Dąbrowskiego
Łąkowa
Konopnickiej
Kopernika
Fredry
Chełmońskiego

Wyczółkowskiego
Wybickiego
Reja
Spokojna
Kossaka
Nowowiejskiego

Tysiąclecia
Żeromskiego
Okrężna
Zachodnia
Traugutta
Krasickiego

Prusa
Rolna
Miła
Reymonta
Kochanowskiego
Skłodowskiej Curie

Kórnicka od kładki do
Zalasewa
Pogodna od Kórnickiej do Traugutta

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR V

25

22

21

25

26

27

25

25

26

24

24

19

Pogodna od
Kórnickiej do
Średzkiej
Poniatowskiego
Słoneczna

Kwiatowa
Południowa
Matejki
Wschodnia
Warsztatowa

Średzka
Rabowicka
Fidlera
Orzeszkowej
Wilkońskich

Promykowa
Księżycowa
Gwiaździsta
Staniewskiego
Platynowa

Złota
Bursztynowa
Diamentowa
Szmaragdowa
Srebrna

Graniczna
Kupiecka
Kowalska
Szewska
Bednarska

Murarska
Ślusarska
Ciesielska
Sukiennicza
Kuśnierska

Płóciennicza
Garbarska
Zielona
Warzywna

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR VI

28

25

25

28

27

30

28

26

29

27

25

22

Armii Poznań
Rivoli (od Armii
Poznań do Poziomkowej)
Poziomkowa

Modrzejewskiej
Tortunia
Pawia
Jaskółcza
Słowicza

Żurawia
Plac Zielony
Orla
Przybylskiego
Sosnowa

3 Maja
Topolowa
Pieprzyka
Staszica
Bema

Leśna
Śniadeckich
Piaskowa
Szumana
Kaczorowskiego

Os. Raczyńskiego
Os. Mielżyńskiego
Os. Cegielskiego
Os. Działyńskich

zabudowa
jednorodzinna

UWAGA!!! Zbiórka surowców odbywać się będzie od godziny 600 w związku z tym prosimy o wcześniejsze wystawienie worków.
Na każdym worku wyróżnione są materiały, które mogą być posegregowane oraz te, których nie wolno do niego wkładać. Worki z surowcami wtórnymi powinny być związane.
Pracownicy zakładu mogą odmówić odebrania worków, jeżeli zawierają odpady komunalne lub odpady nie nadające się do wtórnego wykorzystania!!!

Usuwamy azbest

Dlaczego sprawa
jest tak ważna?

Dwa lata temu Gmina Swarzędz
przystąpiła do zadania, którego
celem jest zmniejszenie ilości wyrobów azbestowych w naszym
otoczeniu. Zadanie polega na
udzielaniu pomocy mieszkańcom
w bezpiecznym usunięciu azbestu,
a chodzi, na przykład, o płyty azbestowe używane niegdyś do pokrywania dachów. Mieszkańcy naszej
gminy mogli skorzystać z dofinansowania przy na usuwaniu, wywozie i utylizacji płyt azbestowych, a
pieniądze na ten cel wyasygnowane zostały z budżetu Swarzędza i
Powiatu Poznańskiego.

Przypominamy, że – zgodnie z
przepisami – płyty azbestowe,
które pokrywają nasze dachy należy usunąć do 2032 roku. Są one
bowiem bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Azbest - to grupa
wielu różnych minerałów krzemianowych tworzących włókna.
Dzięki niskiej cenie i dobrym
właściwościom mechanicznym
stosowany był między innymi,
jako wzmocnienie w eternicie
(pokryciach dachowych). Azbest
jest przyczyną chorób takich jak:
pylica azbestowa i nowotwory
płuc i układu oddechowego. Ze
względu na działanie rakotwórcze został wycofany z użycia, a

Można otrzymać dofinansowanie!

Styczeń 2008

Dofinansowywanie obejmowało 70 proc. całej kwoty każdego
konkretnego zadania. Podstawą
uzyskania dofinansowania było
wypełnienie wniosku i złożenie
go w Urzędzie Miasta i Gminy w
Swarzędzu. W 2006 roku z dofinansowania skorzystało 19 osób,
natomiast w 2007 roku wpłynęło
35 wniosków, z których większość
została zrealizowana. Z pomocy finansowej przy pozbywaniu
się azbestu mogłoby skorzystać
znacznie więcej osób, gdyż na ten
cel cały czas są pieniądze.

pokrycia dachowe z azbestu są
stopniowo wymieniane. Ze względu na ich szkodliwość, usuwanie
wyrobów azbestowych z budynków wymaga zabezpieczeń dla
pracowników, a odpady są poddawane utylizacji.
W 2008 roku Gmina Swarzędz
we współpracy z Powiatem Poznańskim znów oferuje pomoc
finansową w usuwaniu azbestu.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy Swarzędz (Biuro Obsługi Interesanta - Referat
Rolnictwa, Melioracji i Ochrony
Środowiska, podinspektor. ds
ochrony środowiska - Paulina
Adamska, tel. 06) 65-12-403).
P.A., MW
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Wierzenicka parafia dziękuje

Fot. H. Błachnio

Msza święta w niedzielę 20 stycznia 2008 r. w kościele św. Mikołaja
w Wierzenicy była okazją do podziękowań. Ksiądz proboszcz Przemysław Kompf powitał przybyłych na nią przedstawicieli władz
różnego szczebla. Kilkoro z nich obdarował pamiątką przedstawiającą obraz Matki Boskiej Wierzenickiej.

Ferie - z Ośrodkiem Kultury, w szkołach i świetlicach
Ośrodek Kultury w Swarzędzu zaprasza dzieci i młodzież na wspólne
spędzenie ferii zimowych. Proponujemy wiele atrakcji, między innymi
spektakle teatralne, zajęcia plastyczne i balik przebierańców.
30.01 (środa) przedstawienie pt.
„Żółw i zając” - godz.10.00 i 11.00
05.01 (wtorek) przedstawienie
pt. „Królowa śniegu” - godz.10.00
i 11.00
08.01 (piątek) Balik przebierańców - godz.16.00 - 19.00
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenia w Ośrodku Kultury w Swarzędzu ul. Piaski 4, w godz. 9-16 lub telefonicznie 061 8 172 034
Serdecznie zapraszamy!
Ewa Małecka

Pani poseł Bożena Szydłowska, burmistrz Marek Baumgart,
pani Irena Prokop Sołtys Wsi Wierzonka

Wizerunek Matki Boskiej ze
znajdującą się na nim unikalną
inskrypcją był wyrazem wdzięczności dla szeregu instytucji za
życzliwość wyrażoną materialnym wsparciem. Pozwoliła ona
wraz z datkami osób prywatnych
odnowić w minionym roku, kosztem 48 500 zł, kolejne zabytki
wierzenickiej świątyni. Pod koniec października zostało wręczone podziękowanie dla Akademii
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Niebawem
trafią one do pozostałych instytucji. Po mszy i krótkim spotkaniu
na plebani - gdzie ks. P. Kompf
przedstawił wszystkie dokonania
konserwatorskie ostatnich lat i

działania na rzecz parafian - goście zwiedzili kościół. Oglądali
wspomniany obraz, najcenniejsze dzieło polskiej romantycznej
sztuki nagrobnej czyli drzwi do
grobowca Cieszkowskich i inne
zabytki. W krypcie pokłonili się
prochom Augusta Cieszkowskiego
– posła do parlamentu pruskiego
i jego syna Augusta Adolfa – senatora II RP. Pierwszy z nich zabiegał o utworzenie uniwersytetu
w Poznaniu, drugi wraz z Janem
Żółtowskim w 1906 r. w Stolicy
Apostolskiej zabiegał o interwencję w sprawie strajkujących polskich dzieci w zaborze pruskim.
Włodzimierz Buczyński

***

Urząd Miasta i Gminy, przy współudziale szkół i sołectw przygotował
na ferie zimowe ofertę skierowaną
do dzieci i młodzieży. W czasie ferii,
wszystkie szkoły gminne będą otwarte,
a dla uczniów organizowane będą zajęcia zgodnie z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami. Także dla dzieci
i młodzieży zamieszkałej we wsiach: Uzarzewo, Kruszewnia, Łowęcin,
Rabowice-Jasin i Gruszczyn przygotowany jest program zajęć świetlicowych i wyjazdowych. Informację o terminach i godzinach zajęć w
świetlicach uzyskać można u sołtysów. Organizator zapewnia uczestnikom akcji „ZIMA 2008” bezpłatny wstęp na pływalnię „Wodny Raj”.
Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania
z przygotowanych ofert.
Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Msza dla zakochanych

Fot. H. Błachnio

Ksiądz Przemysław Kompf
serdecznie zaprasza na mszę
świętą w intencji zakochanych. Msza zostanie odprawiona 14 lutego,
w dzień św. Walentego, o godzinie 1900 w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy. Podczas mszy zostanie odsłonięty
i poświęcony odnowiony medalion przedstawiający
św. Walentego.
W.B.
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Referat Edukacji,
Zdrowia
i Spraw Społecznych

Pomóżmy poszkodowanym
podczas pożaru w Uzarzewie

Każdy, kto chciałby pomóc osobom poszkodowanych podczas tragicznego pożaru, który zdarzył się 19 grudnia w Uzarzewie, może to zrobić
dokonując wpłatę na konto:
53 1090 1450 0000 0001 0824 1892
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz
Styczeń 2008
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Autobus 55
– dotrzymane słowo
W 2006 roku starająca się i fotel burmistrza Bożena Szydłowska obiecała, że doprowadzi do wydłużenia linii poznańskiego autobusu 55 do południowych osiedli Swarzędza.
„Dotrzymaliśmy słowa” – mówi ówczesny szef komitetu
wyborczego Bożeny Szydłowskiej, a dziś pełniący obowiązki burmistrza Marek Baumgart.
Od 1 stycznia 2008 autobus poznańskiej linii 55 dojeżdża
do Zalasewa. Pętla znajduje się przy ul. Planetarnej obok
Gimnazjum w Zalasewie. Autobusy kursują co około pół
godziny w dni powszednie, a w soboty i dni świąteczne co
około 40 min. W autobusie 55 obowiązują bilety MPK w
Poznaniu.
Wydłużenie linii 55 do Zalasewa wymagało zawarcia przez
władze Swarzędza porozumienia z Prezydentem Poznania.
Przed zakończeniem wszystkich formalności Swarzędz wykonał wiele niezbędnych prac budowlanych umożliwiających
technicznie to przedsięwzięcie. Najważniejsze 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 skrzyżowaniu z ul.
Kupiecką) oraz wykonanie pętli autobusowej na ul. Planetarnej
przy Gimnazjum. Zgodnie z sugestiami mieszkańców zmienione zostało usytuowanie przystanków na ul. Szumana.
Koszty kursowania poznańskiej linii 55 na wydłużonym odcinku ponosi budżet gminy Swarzędz. W skali roku wynosi to 575
856 złotych, co znaczy, że miesięcznie należy wydatkować na
ten cel ponad 48 tysięcy złotych.
Szczegółowy rozkład jazdy dla końcowych przystanków (pętle
w Zalasewie i dworzec Rataje) zamieszczamy obok.
Rozkład jazdy z innych przystanków znajduje się na stronie poznańskiego MPK: http://www.mpk.poznan.pl/wg_linii.html
RN
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Traktoriada

Prosto z Ratusza

„Traktoriada” – Wyprawa Ursusem Dookoła Świata
Pod patronatem Burmistrza Swarzędza
Etap VII – PatagoniaTermin: grudzień 2007
– luty 2008 Trasa: Peru – Boliwia – Argentyna (San Carlos de Bariloche – Ushuaya
Ziemia Ognista)
W 2002 roku rozpoczęliśmy pierwszy etap wyprawy dookoła świata, ciągnikiem rolniczym
marki Ursus 6014, a potem już co roku pokonywaliśmy kolejne kilometry, które powoli,
ale systematycznie zbliżają nas do celu. Do tej
pory udało nam się przejechać ok. 20.000 km
po drogach i bezdrożach Argentyny, Boliwii,
Chile, Peru i Urugwaju. Przejechaliśmy przez
dżunglę amazońską, ośnieżone przełęcze andyjskie, największe słone jezioro świata, gorącą pustynię Atacama, pola gejzerów i bezkresną pampę. W tym roku znów tam jesteśmy!
W poprzednim odcinku relacjonowaliśmy
pierwsze dni po przybyciu spędzone wśród
gościnnych Peruwiańczyków i nasze przygotowania do dalszej podróży. Dziś natomiast:
Pożegnanie Peru
Czas ruszać dalej, trzeba opuścić gościnne miasteczko Calca. W ramach pożegnania zostajemy zaproszeni na urodziny do mamy Juanity,
gdzie mamy niepowtarzalną okazją spróbować tutejszego przysmaku qui, czyli pieczonej świnki morskiej. Udaje nam się podejrzeć
cały proces przygotowania, oprócz samego
zabijania świnek. Hoduje się je, biegają sobie
nieświadome, że po miesiącu, dwóch (wtedy

są najsmaczniejsze) wylądują na talerzu. Potem pieśni w języku keczua i tradycyjne tańce.
Spróbowaliśmy, ponoć nawet się udawało!
Ostatnie 18 godzin w Peru spędzamy w autobusach i na dworcach, aż w końcu docieramy
do granicy z Boliwią. Towarzyszą nam błękitne wody najwyżej na świecie położonego,
żeglownego Jeziora Titicaca (3820 m n.p.m.),
legendarnego miejsca, gdzie narodziło się
Słońce, a pierwszy władca Inków powstał ze
skały zwanej Titicaca (Skały Pumy).
Boliwia - Copacabana, pierwsze miasteczko
po drodze nad brzegami Titicaca, w którym
w XVI w. pojawił się wizerunek Matki Boskiej
Gromnicznej cudami słynącej, która później
ogłoszona została patronką całej Boliwii. Do
stolicy La Paz wjeżdżamy przez najszybciej
rozwijające się miasto Ameryki Łacińskiej - El Alto, dawne
przedmieścia (dzisiaj oddzielne miasto). Położone 400-500
m wyżej niż centrum stolicy,
więc widok jest imponujący na
całe La Paz wraz z górującym
nad nim ośnieżonym wulkanem Ilimamii (6402 m npm).
El Alto to miasto mechaników
- naprawisz tu i znajdziesz części do każdego auta. Ponad 1,5
– milionowa aglomeracja jest
strasznie zatłoczona, wszędzie
korki, pierwszeństwo na wąskich, stromych uliczkach ma

Przydatne
adresy i telefony

Zespół Przychodni
Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33
tel. 061 817 25 49

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 - wtorek:
8.00-17.00; środa - czwartek: 8.00-16.00;
piątek: 7.00-13.00
Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-17.

Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815 10 49

Apteki dyżurne
dyżury nocne w godz. 20-8 i sobotnie
popołudniowe (w tym samym tygodniu)
w godz. 14-20:
„Apteka w Pasażu”- (market Agrobex)
ul. Graniczna 63 (21.01.-28.01.2008)
„ROSA-PHARM” - (market TESCO)
ul. Cieszkowskiego 39 (28.01. -04.02.2008)
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka
ul. Cieszkowskiego 5/7
(04.02.-1 1.02.2008)
„Pod Koroną” ul. Rynek 18
(11.02.-1 8.02.2008)

Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

Laboratorium Analiz Lekarskich
„Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 061 817 46 08

Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a
tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl

Straż Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651-21-13, 061 651-21-14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:
tel. 0607-365-266
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia
przyjmuje dyżurny policji pod numerem
tel. 061 817-23-07
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Swarzędzu
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

Pracownia Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15,
tel. 061 651 12 85

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2
tel. 061 651 15 41

silniejszy, szybszy, ten z lepszym refleksem.
No i jest niebezpiecznie, jak to w dużych metropoliach (niedawno dwójka Polaków została
pozbawiona całego dobytku, ale na szczęcie
ocalili życie). Trzeba bardzo uważać, zwłaszcza w takim przedświątecznym okresie. Miasto jest jakby niedokończone, jakby wszędzie
się coś budowało - wśród stromych, fantastycznie wyrzeźbionych przez wodę, spływających zboczy… Nie ma co, zostajemy jedną noc,
załatwiamy co trzeba w urzędach i uciekamy
w bardziej zielone, odludne tereny - kierunek
Amazonia!!!
Beata Kaczor i Marcin Obałek
Stowarzyszenie „Czysty Świat”
Tegoroczna ekspedycja odbywa się pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, J.M. Rektora
AWF w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego oraz
Prezydenta Miasta Poznania.

Zdjęcie z flagą Swarzędza zrobiono w Parku Narodowym Paracas
w Peru. W tle Ocean Spokojny i piaskowcowo-wapienne klify.

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
Pływalnia „Wodny Raj”
ul. Kosynierów 1
tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl
Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im.
prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznańska 35
tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia: sezon zimowy (01.1131.03): wt-sob godz. 9.00-15.00, w sezonie
letnim (01.04-31.10): wt-sob godz. 9.0016.00, niedz. godz. 10.00-15.00

Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego
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
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Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu miasta i gminy Swarzędz
do składania aplikacji w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Termin składania wniosków
upływa z dniem 8 lutego o godz.16.00.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji konkursu w roku 2008 wynosi 760 tys. zł. W roku ubiegłym Gmina Swarzędz przeznaczyła na wspieranie realizacji zadań publicznych kwotę
w wysokości 700.000 zł.
W tym roku przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań w ramach ośmiu priorytetów.
Wszelkie szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują sie na stronie internetowej www.swarzedz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce “ogłoszenia” pod hasłem: “konkursy”). Na stronie dostępne są także załączniki dotyczące konkursu oraz
niezbędne przy składaniu dokumentacji konkursowej.
Informacji indywidualnych na temat konkursu udzielają wszystkim zainteresowanym pracownicy Biura Komunikacji Społecznej,
Kultury i Sportu (pok.nr 115, nr tel.0-61/6512 407)

Konkursy dla
organizacji pozarządowych

(org)

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-03/2008
BURMISTRZA MIASTA i GMINY
SWARZĘDZ

z dnia 10 stycznia 2008r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1,
ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2008.

§ 2.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące
działalność w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3.

Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w ciągu 30
dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

1. Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 do zarządzenia określa ogłaszaną
niniejszym zarządzeniem listę Priorytetów.
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§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza właściwemu ze względu na zakres zadań.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w „Tygodniku Swarzędzkim”,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr OR.0151-3/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 10 stycznia 2008r.

WARUNKI OTWARTEGO
KONKURSU OFERT 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz działając
na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz.
873 z późn. zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert
na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego zadań publicznych
w roku 2008 w ramach następujących priorytetów,
o których mowa w załączniku nr I do Zarządzenia
Burmistrza Nr OR.0151-3/2008:
I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji konkursu w roku 2008 wynosi 760 tys. zł. W roku ubiegłym Gmina Swarzędz
przeznaczyła na wspieranie realizacji zadań
publicznych kwotę w wysokości 700.000 zł.
1. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych
zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym
kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub
zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych
do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
2. Wsparcie udzielone podmiotom ubiegającym się
o dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert zostanie udzielone w wysokości do 70% całkowitych
kosztów związanych z jego realizacją.

3. Wkład własny organizacji i innych podmiotów
uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych
w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa,
niż wnioskowana w ofercie.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2008,
przy czym początek realizacji zadania opisanego
w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż
15.02.2008r. a zakończenie do dnia 31.12.2008 r. Do
kosztów kwalifikowanych projektu będą zaliczane
tylko wydatki poniesione od momentu podpisania
umowy.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie
z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie gminy
Swarzędz lub dla mieszkańców gminy Swarzędz.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Swarzędz w zakresie zadań
objętych niniejszym konkursem należy złożyć do
dnia 8.02.2008r. do godz. 16.00. w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 (osobiście lub za pośrednictwem poczty – w tym ostatnim
wypadku decyduje data wpływu przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu).
2. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Wzór dostępny na stronie www.swarzedz.pl.
3. Oferta musi być złożona z następującymi wymaganymi załącznikami:
a). Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących.
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b) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa za ostatni rok./ w sytuacji
braku sprawozdania honorowane będą także informacje finansowe złożone na druku, stanowiącym
załącznik do oferty – dostępny na stronie:
www.swarzedz.pl.
c). Umowa partnerska lub oświadczenie partnera
/w przypadku wskazania partnera/.
d) Statut.
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
dnia 15.02.2008r.
2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie
z przepisami zawartymi w punkcie V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz - osoba Pełniąca Funkcję Organu, który
dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań w ramach priorytetów, o których mowa w
ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz- Osoby Pełniącego
Funkcje Organu – opiniuje Komitet Opiniujący.
Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Biuro
Komunikacji Społecznej, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.
4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu:
0-10 punktów
b) jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania: 0-10 punktów
c) innowacyjność zadania przewidzianego ofertą:
0-6 punktów
d) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego
doświadczenia w zakresie realizacji określonych zadań, poparte referencjami i opiniami: 0-6 punktów
e) posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-6
punktów
f) pozyskanie do współpracy i współfinansowania
zadania innych partnerów publicznych
i prywatnych: 0-8 punktów
g) posiadanie niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami
i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub
proponowanego zadania: 0-6 punktów
h) zapewnienie wkładu własnego wyższego niż
wymagany w ogłoszeniu (co najmniej 30%): 0-8
punktów
5. W konkursie nie będą brać udziału oferty, które:
a) zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu;
b) zostały złożone bez wymaganych załączników;
c) zostały złożone na innych drukach;
d) oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o
dotację;
e) zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami
udziału w konkursie ( np. proponowane działania
nie wchodzą w zakres konkursu).
VI. Postanowienia końcowe.
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, fi-
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nansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa
pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz
– Osobą Pełniącą Funkcję Organu - a podmiotem
otrzymującym dotację.
2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania
(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji
o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Swarzędz. Informacje takie
winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
3. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie
związane bezpośrednio z realizacją danego zadania. Koszty rzeczowe, związane z realizacją zadania
publicznego, rozumiane jako wydatki przeznaczone
np. na zakup sprzętu, materiałów, niezbędnych do
prawidłowego i efektywnego zrealizowania zadania
publicznego) nie mogą przekroczyć 30% ogólnych
kosztów zadania.
4. Zleceniodawca może sfinansować jedynie wybrane przez siebie działania wykazane w harmonogramie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.
5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz jest zobowiązany
do dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału
Miasta i Gminy Swarzędz, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o
której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości
wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej
dokumentacji z nią związanej. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji
zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków
finansowych w kolejnych latach.
7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu
udzielane są przez Biuro Komunikacji Społecznej,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, nr tel. (061) 650-12-407, e-mail:
promocja@swarzedz.pl

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr OR.0151-3/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Otwarte konkursy ofert ogłoszone
przez Gminę Swarzędz w 2008 r.
Priorytet I: „W zakresie kompleksowej opieki
nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi i
przystosowania tej grupy docelowej do życia
przez organizowanie specjalistycznych form
pomocy oraz prowadzenie projektów służących integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi ” - 100.000 zł (2007 r.
– 100.000 zł)
Zadanie 1: Działania mające na celu integrację osób

niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi:
20.000 zł
Zadanie 2: Organizacja kompleksowej opieki nad
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi: 80.000 zł
Priorytet II: „W zakresie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza
dzieci i młodzieży szkolnej” - 10.000 zł (2007 r.
– 10.000 zł)
Zadanie 1: Organizacja konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę: 6.000 zł
Zadanie 2: Prowadzenie zajęć pozaszkolnych:
4.000 zł
Priorytet III: „W zakresie działań podejmowanych z myślą o rozwoju krajoznawstwa, lokalnej
turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”
- 70.000 zł (2007 r. – 75.000 zł)
Zadanie 1: Organizacja imprez turystycznych:
5.000 zł
Zadanie 2: Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży: 65.000 zł
Priorytet IV : „W zakresie upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” - 80.000 zł
Zadanie 1: Organizacja koncertów, festiwali, imprez
o charakterze miejskim: 50.000 zł
Zadanie 2: Organizacja działań popularyzujących
kulturę takich jak warsztaty, plenery, konkursy, wystawy: 30.000 zł
Priorytet V: „W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” - 320.000 zł (2007 r.
– 300.000 zł)
Zadanie 1: Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych.: 120.000 zł
Zadanie 2: Prowadzenie sekcji sportowych:
200.000 zł
Priorytet VI: „W zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego” 50.000 zł (2007 r. – 35.000 zł)
Zadanie: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt: 50.000 zł
Priorytet VII: „W zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym” - 115.000 zł (2007 r.
– 115.000 zł)
Zadanie 1: Prowadzenie terapii oraz poradnictwa
dla osób uzależnionych: 30.000 zł
Zadanie 2: Realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: 5.000 zł
Zadanie 3: Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci z rodzin narażonych na patologię społeczną i
rodzin dysfunkcyjnych: 80.000 zł
Priorytet VIII: „W zakresie pomocy społecznej,
w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób”.
- 15.000 zł (w 2007r. nie ogłaszano w tym priorytecie konkursu).
Zadanie: Prowadzenie terapii i poradnictwa dla
osób narażonych na patologie społeczne oraz rodzin dysfunkcyjnych: 15.000 zł
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Rok w Powiecie Poznańskim
Początek roku to również
dla samorządowców czas
dokonywania podsumowań
i bilansów, oceny podejmowanych działań. O minionych dwunastu miesiącach
w powiecie poznańskim oraz
planach na 2008 rok, rozmawiamy z Janem Grabkowskim, Starostą Poznańskim.
- Panie Starosto, jak dokończyłby Pan zdanie: Rok
2007...
- ...minął bardzo szybko. To pierwsze skojarzenie, które przychodzi
mi na myśl. Tak wiele działo się
w tym czasie. Zarówno u nas - w
Starostwie, a także całym powiecie i regionie.
- Co Pan przez to rozumie?
- Zacznijmy od tego, co w Starostwie. Zmiany widać już na pierwszy rzut oka. Od kilku miesięcy
do urzędu wchodzimy nowym
wejściem – w pełni bezpiecznym
i przystosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Nie
ma u nas żadnych barier architektonicznych, potwierdzeniem
czego jest przyznany w czerwcu
certyfikat „Tutaj jest OK”. Zadbaliśmy również o to, by usprawnić
obsługę interesantów w Wydziale
Komunikacji. Obecnie, po wprowadzeniu zmianowego trybu
pracy, problem kolejek został
właściwie wyeliminowany. Docelowo, najprawdopodobniej już w
pierwszym kwartale 2008 roku,
otworzymy w Swarzędzu terenowy oddział tego referatu. Placówka oferować będzie pełen zakres
usług związanych z rejestracją
pojazdów. Będzie to duże ułatwienie dla wielu mieszkańców
powiatu. Również z myślą o nich
przeniesione zostały w bardziej
centralny punkt miasta, na ulicę
Zieloną, niektóre wydziały Starostwa, m.in. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Od dłuższego
już czasu rezyduje tam też Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Właśnie ukończona została budowa podjazdu do budynku. ChciałStyczeń 2008

bym, aby w przyszłym roku przeprowadzony został remont windy
oraz termomodernizacja.
- A co, Pana zdaniem, uznać
można za najważniejsze
wydarzenie 2007 roku?
- Jedną z najbardziej zaskakujących i radosnych wiadomości zeszłego roku - nie tylko dla
mieszkańców Poznania, lecz również całego naszego regionu była
prawdopodobnie informacja o
przyznaniu Polsce prawa do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Dla władz
samorządowych jest to jednak
ogromne wyzwanie, w obliczu
którego koniecznością jest współdziałanie włodarzy gmin, powiatu
i miasta. Dla mnie to kolejny argument, na to, że należy współpracować aglomeracyjnie.
- W maju 2007 roku powołana została Rada Aglomeracji
Poznańskiej, jak ocenia Pan
jej dotychczasowe funkcjonowanie?
- Jeśli idzie o działalność podejmowaną stricte przez Radę, to
skupiliśmy się w pierwszej kolejności nad najbardziej naglącą
kwestią, związaną z gospodarką
odpadami. Przedstawiony i przedyskutowany został projekt statutu związku celowego, teraz czekamy na decyzje poszczególnych
gmin. Mówi się, że „duży może
więcej” – to prawda, lecz w przypadku aglomeracji poznańskiej
obecność tak wielu podmiotów
wchodzących w jej skład znacznie
wydłuża proces decyzyjny, trzeba
zatem cierpliwości. Kwestie, którymi zajmuje się Rada, są w większości bardzo złożone, wymagają
gruntownego rozpatrzenia, a co
za tym idzie również i czasu. Powiem szczerze, że mam pewien
niedosyt, lecz również nadzieję, że
przyszły rok przyniesie konkretne
już rozwiązania. My, jako powiat,
cały czas inwestujemy w tworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w powiatowym szpitalu
w Puszczykowie, który wraz z

placówkami przy ulicy Lutyckiej
oraz Szwajcarskiej w Poznaniu,
stanowić będzie system strategicznych jednostek ratowniczych
w aglomeracji. Do tej pory udało
się zakończyć wszystkie prace budowlane z tego zakresu.
- Rozumiem, że ten projekt
będzie kontynuowany. Jakie
inne działania zostaną podjęte w powiecie w 2008 roku?
- Wyznaję zasadę, że samorząd
powinien uczestniczyć w życiu
gospodarczym regionu, dlatego
też promujemy i promować będziemy tych, którzy zdecydowali
się zainwestować w aglomeracji
poznańskiej. Przykładem tego
rodzaju działań jest organizowany rokrocznie przez Starostwo i
Urząd Miasta Poznania Konkurs
Poznański Lider Przedsiębiorczości, który nagradza najlepsze
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy akademickie
z powiatu poznańskiego i Poznania. Ponadto naszym zadaniem
jest przekonanie potencjalnych
inwestorów, którzy wahają się czy
podjąć działalność, i pomoc tym,
którzy zdecydowali się na prowadzenie biznesu w granicach powiatu poznańskiego. Tworzymy
właśnie biuro obsługi inwestora,
które pomoże przedsiębiorcom
na każdym etapie – od szukania
terenów pod inwestycje, po załatwienie ostatnich formalności.
Zbieramy od dawna informacje
o atrakcyjnych terenach inwestycyjnych w naszych gminach. Te
propozycje prezentujemy m.in.
na targach w Cannes, Monachium, Warszawie czy Barcelonie.
Podobne biuro działa również w
Poznaniu – następnym krokiem
będzie więc zapewne stworzenie
wspólnego biura obsługi inwestora dla aglomeracji. Przedsiębiorców z regionu zachęcam także do
odwiedzenia, funkcjonującego od
października, Portalu Firm Powiatu Poznańskiego, zadaniem
którego jest integracja środowiska
biznesowego, stworzenie lokalnego forum B2B, giełdy dla sektora

MSP. Znajdują się tam m.in. informacje gospodarcze z regionu i
Polski, porady i opinie ekspertów,
kalendarium ważniejszych wydarzeń. Warto zapamiętać: www.
pfpp.com.pl. Również z myślą o
przedsiębiorcach rozpoczęliśmy i
zamierzamy rozwijać współpracę
z Rejonem Kijowsko-Światoszyńskim na Ukrainie. W ten sposób
chcemy ułatwić nawiązywanie
stosunków gospodarczych między firmami oraz wskazać możliwości wykorzystania potencjału
obu regionów.
- Rok 2008 przyniesie ze sobą
również decyzje o podziale
środków unijnych.
To prawda, czekamy na nie z niecierpliwością, gdyż, jak wiadomo,
powiaty mają bardzo dużo zadań i
relatywnie mało pieniędzy na ich
realizację. Stąd konieczność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych. Szansę
na ich otrzymanie mają jedynie
świetnie przygotowane wnioski,
dlatego dużo pracy włożyliśmy
w ich opracowanie. Liczymy na
wsparcie przy realizacji bardzo
ważnych dla powiatu projektów.
Przebudowa drogi Poznań-Bolechowo na odcinku od Biedruska
do mostu nad Wartą, termomodernizacja DPS w Lisówkach oraz
szpitala w Puszczykowie, zakup
specjalistycznego sprzętu do tej
placówki, rewitalizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego w
Owińskach, w którym obecnie
znajduje się, prowadzony przez
powiat, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych – to tylko niektóre z
nich.
- I jeszcze jedno, proszę dokończyć: Rok 2008...
- ...zapowiada się bardzo pracowicie i zapewne minie równie szybko jak poprzedni, bo przed nami
wiele wyzwań...
- Wobec tego życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.

25

2008

Prosto z Ratusza

Zapraszamy
Państwa
do zamieszczania reklam
Czasopismo PROSTO Z RATUSZA ukazuje się w nakładzie 4500 egzemplarzy, jest bezpłatne, kolportowane na terenie
całego miasta i gminy, trafia niemal do wszystkich gospodarstw domowych, firm, urzędów.

Dlatego warto się w nim reklamować.

To najlepszy sposób, aby profesjonalnie i skutecznie trafić z ofertą swojej firmy do mieszkańców i firm Miasta i Gminy Swarzędz.

1/2

1/8
1/4

1/16

1/32

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej
informacji, prosimy o kontakt:
mn@kreator.com.pl lub tel. 0607 566 555

Świat
Modeli

cała strona (210 mm x 297 mm)
1/2 strony (186 mm x 133 mm)
1/4 strony (91 mm x 133 mm)
1/8 strony (91 mm x 66 mm)
1/16 strony (43 mm x 66 mm)
1/32 strony (43 mm x 30 mm)
Przyjmujemy również ogłoszenia
o pracy. Ogłoszenia „szukam pracy”
są darmowe.
W cenę reklamy wliczone jest
opracowanie graficzne reklamy.
Płatność po ukazaniu się reklamy.

Przy powtórzeniach reklamy
korzystne rabaty!

Zapraszamy do współpracy!

GDZIE MOŻNA ZAMÓWIĆ REKLAMĘ?
(061) 815-97-06, 0509-302-209
prostozratusza@gmail.com
Biuro ogłoszeń „RESO”
ul. Poznańska 17, 62-081 Przeźmierowo
tel. (061) 652-50-69, (061) 653-47-87, 0604-372-440
fax (061) 652-50-69
Studio Reklamowe „Kwadrat”
tel. (061) 648-24-45, 0607-566-555, fax (061) 648-26-49
mn@kreator.com.pl

Dr Małgorzata Skibińska-Kaiser

Specjalistyczny Gabinet
Stomatologiczny
PEŁEN ZAKRES USŁUG
Swarzędz, Kórnicka 16
tel. 817-23-83

Drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne

ocieplane, antywłamaniowe

Bramy, ogrodzenia
internetowy
sklep modelarski
www.Swiat-Modeli.com

Ogłoszenia i reklamy

Reklamy

wjazdowe, garażowe

Okna, rolety, parapety
Napędy do bram i rolet

tel. (061) 81 81 681
0512 339 565
0509 592 140
ul. Solecka 2
Swarzędz-Jasin
e-mail: ebwindows@ms.pl

Wykopy, prace ziemne,
wyburzenia, transport
CAT, MAN 20 ton
+ własny wysyp
Tel. 0513 091 492
(061) 8629 606

Firma stolarska z okolic Poznania poszukuje
pracowników na następujące stanowiska:
www.inwest-instal.pl

•instalacje wodno-kanalizacyjne
•instalacje centralnego ogrzewania
•instalacje gazowe
•biały montaż
•prace ogólnobudowlane
•elewacje, ocieplenia
ul. Kościuszki 32, 62-020 Swarzędz
Tel 061 2210440, Fax 061 2210441
biuro@inwest-instal.pl
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STOLARZ



POMOCNIK STOLARZA



TECHNOLOG OBRÓBKI DREWNA



PRACOWNIK GOSPODARCZY

Więcej informacji i zgłoszenia pod numerem
telefonu: 061 657 90 49 oraz na stronie:
www.BG-Consulting.pl.
Styczeń 2008

Auto Serwis Antoninek Sp. z o.o.
ul. Warszawska 367, 61-057 Poznań
Salon: tel. 061 870 80 84, tel./fax 061 875 33 59
Serwis: 061 870 80 95, Części Zamienne 061 870 80 93
www.antoninek.com.pl

Naprawa
akordeonów

„Od A do Z”

nam możesz zaufać
i powierzyć swoje sprawy urzędowe.
• Rejestracja pojazdów (pośredniczymy w rejestracji

www.akordeony.com
tel. 0608 316 092

Świat
Modeli

pojazdów zakupionych w kraju i za granicą, wyrejestrowania, złomowanie, odbiór stałych dowodów rejestracyjnych)

• Urząd Celny: Akc-u
• Urząd Skarbowy: VAT-25, PCC3,
pity roczne
• Tłumaczenia przysięgłe

PEŁEN ZAKRES USŁUG
DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH
godziny ur zędowania: pn-pt 8.00-17 . 0 0

internetowy sklep modelarski

www.Swiat-Modeli.com
Prosto z Ratusza

FILIA: SWARZĘDZ
ul. Dworcowa 7 – pok. 307

(budynek Urzędu Skarbowego)

tel./fax: 061-650-18-90
gsm: 050-23-23-777

SIEDZIBA: POZNAŃ
ul. Chociszewskiego 47
tel./fax: 061-8640-771
gsm: 0503-358-930
wrodadoz@interia.eu

