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Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2008 r. na swarzędzkim Rynku odbyła się
uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Przedstawiciele władz Swarzędza, organizacji społecznych, kombatanci i młodzież w towarzystwie pocztów
sztandarowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniająca bohaterów poległych za Wolność i Ojczyznę.
Podczas uroczystości Burmistrz Anna Tomicka przypomniała zebranym historię polskiej drogi do niepodległości.
Ks. Kanonik Henryk Mikołajczyk odprawił modlitwę za Ojczyznę, młodzież z Gimnazjum nr 3 wystąpiła z programem
artystycznym przedstawiającym wydarzenia sprzed 90 lat
a chór „Akord”- z koncertem pieśni patriotycznych.
Po uroczystości na rynku w kościele p.w. Św. Marcina
odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Na stronie 25 więcej zdjęć z tej uroczystości.
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Jarmark Świąteczny
na Rynku!
Na specjalnie udekorowanych straganach można będzie nabyć gwiazdkowe upominki, ozdoby choinkowe i słodycze. Podczas jarmarku wystąpią chóry: „Akord” i „Niebo”
oraz zespół Patrycji Borowskiej. Usłyszymy świąteczne
piosenki, pastorałki i kolędy, a dzieci ze swarzędzkich
szkół podstawowych wystawią jasełka.

Szanowni Państwo! W grudniu w Swarzędzu w świąteczną
atmosferę wprowadzi nas ważne wydarzenie: tuż przed
Bożym Narodzeniem, w dniach 19 – 21 grudnia 2008 r.
zapraszamy na Jarmark Świąteczny na swarzędzkim Rynku.
21 grudnia, o godz. 17.00 burmistrz Anna Tomicka podzieli się
z mieszkańcami opłatkiem i zaprosi na świąteczny słodki poczęstunek. Spotkanie opłatkowe poprzedzi barwna „Parada Zimowa” –
przedstawienie w wykonaniu wrocławskiego „Teatru na Bruku”.
Handlowców zainteresowanych uczestnictwem
w jarmarku prosimy o kontakt:
061 65 10 807 (p. Teresa Radziszewska) lub 512 074 355.

Nie będzie następnych bloków Wnioski o Patronat Burmistrza
Mieszkańcy os. Dąbrowszczaków
w Swarzędzu niepokoili się planami
Spółdzielni Mieszkaniowej, która zamierzała wybudować tam kilka nowych bloków. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podjęła działania mające
na celu uniemożliwienie zagęszczenia
zabudowy na tym osiedlu, przystępując do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedli Dąbrowszczaków,

Kościuszkowców, Czwartaków i Zygmunta III Wazy. W wyniku tych działań oraz na skutek protestów członków Spółdzielni, jej zarząd w czerwcu
2008 r. wycofał złożone wnioski o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla kolejnych budynków.
Mieszkańcy mogą zatem spać spokojnie bez obawy, że pod ich oknami wyrosną następne bloki.
M.W.

Nie wszystkie drogi są nasze
Drogi na terenie Swarzędza mają różnych gospodarzy. Większość
dróg i ulic należy do gminy Swarzędz, która odpowiada za ich
utrzymanie. Są jednak także drogi należące do innych właścicieli,
którzy mają obowiązek utrzymywać je w należytym stanie.
Na terenie miasta występują drogi powiatowe zarządzane przez Gminę Swarzędz, a poza granicami Miasta
Swarzędza drogami powiatowymi gospodaruje Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu.
Są to:
 droga ze Swarzędza przez Gruszczyn, Kobylnicę, Wierzonkę aż do
Karłowic
 droga z Kobylnicy do Wierzenicy
 ze Swarzędza przez Jasin, Łowęcin, Sarbinowo do Puszczykowa
Zaborza i Paczkowa oraz z Paczkowa w kierunku Siekierek
 ze Swarzędza przez Zalasewo do
Rabowic i Kruszewni (ul. Średzka)
Na terenie miasta i gminy Swarzędz jest też droga wojewódzka nr
433, która rozpoczyna swój bieg od
skrzyżowania z ul. Poznańską w Swarzędzu (ul. Polna, Średzka, Kórnicka)

a kończy w Garbach już jako ul. Tulecka. Gospodarzem tej drogi jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu.
Przez naszą gminę przebiegają
też dwie drogi krajowe. Jest to ul. Poznańska w Swarzędzu (trasa Warszawa-Poznań) oraz ul. Gnieźnieńska w
Bogucinie i Janikowie, która w Kobylnicy przechodzi w ul. Poznańska prowadzącą w stronę Gniezna. Za stan
tych dróg odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu.
Mnogość gospodarzy utrudnia
sprawne zarządzanie i utrzymanie
dróg w naszej gminie. Wszelkie uwagi
na temat stanu wszystkich dróg można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (tel. 061 651 24 09 i 061
651 24 10), który od razu przekaże je
właściwemu zarządcy drogi.
M.W.

„Białe Soboty” - bezpłatne badania słuchu i wzroku
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz serdecznie zaprasza na bezpłatne badania słuchu i badania wzroku
podczas „Białych Sobót” w dniach 22
i 29 listopada 2008 r. Badania odbędą
się w Gabinecie Lekarskim „PANACEUM” na os. Kościuszkowców 23c w
godz. od 8ºº – 14ºº oraz od 15ºº- 19ºº.
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Osoby zainteresowane badaniami
powinny zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu 061 8 173747 w godz. 16ºº- 19ºº (poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek ) lub w godz.
8ºº- 12ºº (środa). Na badania należy
zgłosić się z dowodem osobistym.

Informujemy, że do końca roku
2008 można składać formularze z
prośbą o objęcie patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz planowanych w roku 2009 wydarzeń i
imprez. Wnioski mogą składać organizacje, instytucje lub inne podmioty,
działające na terenie gminy Swarzędz
lub organizatorzy zewnętrzni, ale planujący imprezy, których uczestnikami będą mieszkańcy naszego miasta
i gminy. Dotychczas, zwyczajowo, patronatem obejmowane były wszystkie
imprezy i wydarzenia, które odbywały się na terenie gminy. Organizatorzy
przed samą imprezą zgłaszali się do
Burmistrza prosząc o zgodę i najczęściej ją otrzymywali, m.in. dlatego, że
nie można było porównać propozycji z
innymi ciekawymi lub ważnymi ofertami. Tymczasem ideą patronatu jest
podkreślanie znaczenia, podnoszenie

rangi i wyróżnienie wyjątkowych z jakiegoś powodu przedsięwzięć. W tym
roku decyzja o „przyznawaniu patronatu” zapadnie dopiero po zapoznaniu z listą złożonych wniosków.
Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz objęte zostaną w roku 2009 tylko wybrane
imprezy i wydarzenia, a informację
o objęciu danej imprezy patronatem
zainteresowani otrzymają osobiście.
Prosimy zatem organizatorów
o przedłożenie wniosków, ponieważ
niezgłoszone na czas propozycje nie
będą miały szans na patronat. Formularze można przesyłać drogą mailową: pozytek@swarzedz.pl lub składać
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz. Wnioski dostępne są w pokoju
nr 404 (tel.0-61/651-09-18)
B.B.

Trzy wystawy:

Wojciech Nowaczyk zajęli czwarte,
piąte i szóste miejsce.
Autorem zdjęć jest absolwent
klasy lotniczej XIV LO w Poznaniu,
Wojciech Cwojdziński. Wystawę zrealizowano z dotacji Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz.

l „Buddyzm w Chinach”

Ośrodek Kultury w Swarzędzu
zaprasza na wystawę fotografii Henryka Błachnio pt. „Buddyzm w Chinach” zorganizowaną w ramach cyklu „Chiny – Kraj Środka”. Wystawa
czynna jest w dni powszednie od 4
do 30 listopada w godz. 10.00 - 16.00
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul.
Piaski 4.

l Akrobacje pod chmurami

W listopadzie można obejrzeć w
ratuszu wystawę fotograficzną z Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej, których organizatorem był
w czerwcu tego roku Aeroklub Poznański. Mistrzem Polski 2008 został
Robert Kowalik z Aeroklubu Radomskiego. Piloci Aeroklubu Poznańskiego: Artur Kielak, Tomasz Zdziarski i

l „Jan Paweł II
– Apostoł Pokoju”

Rada Kultury przy Parafii p.w.
Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu serdecznie zaprasza do obejrzenia,
w ramach cyklu Drogi – Ścieżki – Bezdroża, wystawy „Jan Paweł II Apostoł
Pokoju”. Pokazane zostaną fotografie, których autorami są Arturo Mari,
oficjalny dokumentalista Jana Pawła
II oraz znany koreański fotograf Baik
Nam Sik, który wielokrotnie w ciągu
dwudziestu lat towarzyszył Ojcu Świętemu w Jego pielgrzymkach po całym
świecie. Efektem tych podróży i spotkań jest cykl znakomitych, często poruszających fotogramów.
Wystawa czynna będzie w kościele parafialnym na Os. Kościuszkowców 3 w dniach od 9 do 16 listopada
2008 roku w godzinach 9-20. Zorganizowana została dzięki dotacji Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
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Z kamerami

W październiku na terenie Swarzędza zakończono prace
wdrożeniowe I etapu budowy systemu monitoringu wizyjnego. Zadaniem systemu jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców w „przestrzeni publicznej”.
Kamery rejestrują obraz w rejonie Rynku, Placu Niezłomnych,
w tym przystanki komunikacji
miejskiej, ulice i parkingi zlokalizowane wokół Placu Powstańców Wielkopolskich. Pracują w
okolicach pływalni Wodny Raj jak
również chronią okolice obiektów
sportowych, w tym hali i stadionu miejskiego. Bezpieczniej będzie też w okolicach Dworca Kolejowego jak również w przejściu
podziemnym pod torami kolejowymi - tam również zainstalowano kamery. Kolejna kamera
pracuje w rejonie skrzyżowania

ul. Wrzesińskiej i Cieszkowskiego na przeciwko pawilonu meblowego Cechu Stolarzy. Do dnia
dzisiejszego wybudowano 16 kamer. Centrum obserwacji zlokalizowane jest w ratuszu, 24 godziny
na dobę obraz jest obserwowany,
a o każdym zauważonym zdarzeniu informowana jest Policja oraz
Straż Miejska.
Uruchomiony system monitoringu wizyjnego jest najnowocześniejszym systemem w
Wielkopolsce. Jest to system całkowicie cyfrowy, oparty o kamery IP i transmisję MPLS. Uzyskany

Jaśniej w ciemnościach
Około 800 tys. złotych z budżetu gminy przeznaczono w
tym roku na budowę oświetlenia ulicznego. W październiku wykonane zostało oświetlenie
ul. Malwowej, Krokusowej,
Żonkilowej i Szafirowej w
Jasiniu oraz ul. Świerkowej
i Olszynowej w Rabowicach.
Lampy zapalą się tam w listopadzie, po zakończeniu formalności z właścicielem sieci energetycznej tj. ENEA S.A. w Poznaniu.



Trwa budowa oświetlenia ul. Wieżowej, Zielińskiej, Miętowej, Mirtowej i Rumiankowej na
osiedlu domków jednorodzinnych w Gruszczynie.
Inwestycje te mają być zrealizowane do połowy grudnia, a lampy zaczną świecić
na przełomie roku.
W listopadzie gmina
przystąpi do rozbudowy oświetlenia ulic Kapela i Nad Cybiną w
Gruszczynie.
MW

bezpieczniej
obraz jest lepszej jakości niż oglądany przez nas w telewizji analogowej. Tak dobrą jakość uzyskano
dzięki zastosowaniu najnowszych
technik kodowania MPEG4 i kabli światłowodowych. Obraz z systemu kamer jest zapisywany na dyskach twardych przez okres 30 dni
w postaci plików cyfrowych. Dzięki
zastosowaniu najnowszych metod
zapisu, obraz może być wykorzystywany w systemach przetwarzania w celu wyszukiwania np. ruchu
osób, samochodów itp.
Doświadczenie i statystyki mówią, że w obszarach, gdzie
funkcjonują kamery przestępczość i akty wandalizmu spadają nawet o 90 procent, a w niektórych miejscach nie odnotowuje
się ich w ogóle. Zakończony I etap
budowy nie kończy inwestycji;
będzie ona kontynuowana w tym
roku, jak również w kolejnych
latach, chroniąc nowe obszary

„przestrzeni publicznej” i zapewniając większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Mamy nadzieję, że po
zmroku będziemy mogli spacerować spokojniej, bez obaw o własne zdrowie i mienie.
Na bazie wybudowanych kabli światłowodowych służących monitoringowi wizyjnemu będzie
rozwijana sieć SWARMAN – nasz
darmowy miejski Internet. Tak
prowadzona inwestycja pozwala
ograniczyć koszty do niezbędnego
minimum. Sieć SWARMAN na razie obejmuje rynek i okolice w promieniu kilkuset metrów. W najbliższych miesiącach powstaną nowe
punkty dostępu do bezprzewodowego Internetu – m.in. w okolicy
dworca PKP, siedziby Cechu Stolarzy, obiektów sportowych.
Adam Zimniak

Fabryka Mebli Tapicerowanych ALWES
nagrodzona „Demonem Biznesu”
Już po raz czwarty przyznane zostały „Demony Biznesu”. Internauci wybrali „Kuszący model”,
natomiast goście XXXI Międzynarodowych Targów Meblowych
w Ostródzie nagrodzili „Diabelnie
dobrą markę”.
Podczas Międzynarodowych
Targów Meblowych w Ostródzie
kolejne dwa Demony Biznesu
znalazły swoich nowych właścicieli. Podczas dwutygodniowego
głosowania internautów za najbardziej „Kuszący model”, a więc

najbardziej elegancki, stylowy,
dizajnersko najciekawszy produkt
uznali sofę „Soprano” swarzędzkiej firmy ALWES. Gratulujemy!
Fabryka Mebli Tapicerowanych ALWES była jednym ze
sponsorów obchodów 370-lecia
lokacji Swarzędza. W poprzednim numerze „Prosto z Ratusza”
chochlik drukarski zmienił jedna literę w jej nazwie – przepraszamy.
Red.
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Nowe samochody mercedes i KIA
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

W październiku 2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dwa nowe pojazdy, które zostały zakupione
przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Samochód ciężarowy marki
Mercedes wraz z żurawiem hydraulicznym, urządzeniem hakowym i kontenerem kosztował 640.500 zł. Jest to bardzo

nowoczesny pojazd, który przede wszystkim obsługiwał będzie
zbiórkę selektywną w systemie
pojemnikowym na terenie gminy.
Samochód ten został zaprezentowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej na odbywających się w dniach 27-30
października bieżącego roku Międzynarodowych Targach Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA
w Poznaniu.
Drugi nowy pojazd - samochód dostawczy marki KIA wraz
z wywrotką kosztował budżet
gminy 84.973 zł.
Izabela Gruszczewska-Gonet
Dyrektor ZGK

Ulice Olchowa i Wiśniowa
Porządny chodnik na Zamkowej
- w Bogucinie ruszyła modernizacja Do końca listopada wykonany zostanie remont chodnika na ul. ZaRozpoczyna się budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic
Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie. Nawierzchnie jezdni o szerokości
5,5 m oraz chodników wykonane będą z kostki brukowej. Dla bezpieczeństwa mieszkańców wykonane będą też 4 progi spowalniające ruch.
Łączna długość zmodernizowanej ulicy wyniesie 750 m. W ramach tej
inwestycji usunięte zostaną kolizje instalacji gazowej, powstanie kanalizacja deszczowa dla odwodnienia nawierzchni oraz brakujące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do posesji.
Wartość całej inwestycji to prawie 3,5 mln złotych z budżetu Swarzędza. W roku bieżącym zostaną wykonane prace związane z budowa
kanalizacji deszczowej za ok. 1 mln złotych. Cała inwestycja gotowa będzie do końca sierpnia 2009.
MW

mkowej w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Marcina
do targowiska. Remont polega na wymianie podbudowy, krawężników
oraz nawierzchni. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie z kostki brukowej. W ramach remontu na wniosek mieszkańców wybudowane zostaną progi spowalniające ruch. Koszt tej inwestycji to prawie 160 tys.
zł z budżetu Swarzędza. Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe KRUG.

…i przystanek na Nowej Wsi
W listopadzie br. na wniosek mieszkańców Nowej Wsi zostanie
utwardzony kostką brukową przystanek linii 55 na ul. Szumana przy
skrzyżowaniu z ul. Kaczorowskiego. Po wykonaniu tych prac zostanie
tam ustawiona wiata przystankowa.
MW

Ulica Bema już w przebudowie Ulica Fredry gotowa
W październiku br. rozpoczęła się budowa nawierzchni ul. Bema w
Swarzędzu. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Budownictwo Drogowe KRUG. Za około 1,6 mln złotych z budżetu Swarzędza ulica Bema
przekształcona zostanie w tzw. pieszojezdnię, na której umieszczone
zostaną progi spowalniające ruch kołowy. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej. W ramach tej inwestycji uzupełnione
zostaną też brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne. Całe zadanie ma
być wykonane do czerwca 2009 r.
MW
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Ulica Fredry w Swarzędzu otrzymała już twardą nawierzchnię. Powstało w ten sposób porządne połączenie ulicy Tysiąclecia z ul. Łąkową
i tunelem pod torami kolejowymi. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
mógł przystąpić do tej inwestycji, gdyż ulica Fredry miała już gotową
kanalizację sanitarną. Wykonawcą był Zakład Zieleniarsko-Drogowy
ABRAMOWSKI. Koszt inwestycji to ok. 450 tys. złotych z budżetu Swarzędza.
MW
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Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
starania służące dobremu kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Wiele ciepłych słów usłyszeli zarówno emerytowani jak i
czynni zawodowo nauczyciele naszej gminy.
Wieczór umilił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4
oraz wokalne popisy Patrycji Borowskiej-Klimaszewskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania oprócz
kwiatów otrzymali pamiątkowe
albumy o Swarzędzu.
MW

Fot. (2x) M. Woliński

W środę 15 października do
swarzędzkiego EuroHotelu na zaproszenie władz Swarzędza przybyło prawie dwustu emerytowanych nauczycieli z naszej gminy.
W tym uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej wzięli też udział
dyrektorzy swarzędzkich szkół i
przedszkoli oraz nauczyciele wyróżnieni Nagrodami Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
Gospodarze wieczoru – Burmistrz Anna Tomicka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Choryński – serdecznie podziękowali przybyłym za ich odpowiedzialną pracę, za wszystkie

Nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz otrzymali:

Danuta Makowiak (Przedszkola nr 1), Małgorzata Ćmakowska (Przedszkole nr 2), Honorata Junikowska (Przedszkole nr 3), Małgorzata Purol
oraz Beata Stempska (Przedszkole nr 4), Renata Lekowska (Przedszkole nr 5), Jolanta Kubacka (Przedszkole w Kobylnicy), Elżbieta Nawrocka
oraz Magdalena Bajer (Szkoła Podstawowa nr 1), Elżbieta Wieczorek,
Faustyna Dunajewska oraz Jerzy Kot (Szkoła Podstawowa nr 4), Danuta Czosnowska, Beata Turlej oraz Karolina Kiejdrowska (Szkoła Podstawowa nr 5), Jadwiga Lewandowska oraz Brygida Blachowska (Szkoła
Podstawowa w Kobylnicy), Ludmiła Knopik oraz Ewa Błaszczyk (Szkoła Podstawowa w Wierzonce), Maria Rydel-Nowak oraz Iwona Kubiak
(Zespół Szkół w Paczkowie), Marlena Adolf, Małgorzata Groszewska
oraz Elwira Najdek (Gimnazjum nr 2), Waldemar Biskupski, Karolina
Łyskawa oraz Anna Bestyńska (Gimnazjum nr 3), Bożena Mrugas, Zofia
Judek oraz Elżbieta Jeschke (Gimnazjum w Zalasewie).

Gratulujemy!

„Noblinki”
u „Noblistów”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów już po raz kolejny
odbyła się gala, na której uhonorowano nauczycieli pracujących
w tej szkole. Rozdanie „SówekNoblinek”, bo tak nazywają się nagrody (w nawiązaniu do imienia
szkoły) jest uroczystością wyjątkową. Laureatów nagród wskazują sami uczniowie, którzy w głosowaniu wybierają najlepszych ich
zdaniem pedagogów. Kategorii
jest aż dziewięć. A w chwili rozdania, dla podniesienia dramaturgii,
wymienia się trójkę pedagogów,
którzy w danej kategorii zdobyli
największą liczbę głosów. Dopiero
z tej trójki wskazuje się zwycięzcę,
który osobiście odbiera statuetkę.
Uczniowie docenili w tym
roku wiedzę pani Izabeli Kurow-



skiej (kategoria „Chodząca encyklopedia”), życzliwość pani Krystyny Pokorskiej (laureatka w
kategorii „Bratnia dusza”) oraz systematyczność („Szwajcarski zegarek”) pani Jolanty Kaptur, która
zwyciężyła także w konkurencji
„Twardy orzech do zgryzienia”.
Trudno dziwić się werdyktowi
uczniów, skoro pani Jolanta Kaptur, ucząc w naszej szkole od wielu lat, jak mało kto zdołała poznać
wnikliwie naturę uczniów. Włodzimierz Buczyński to zwycięzca
także dwóch „Sówek-Noblinek”.
Uczniowie wskazali go jako „Złotego wykładowcę” oraz „Żartownisia roku”. Okazuje się także, że
informatyka może być prowadzona w nieszablonowy sposób, skoro
nagrodę w kategorii „Nieprzewidywalność roku” uzyskał wicedyrektor szkoły pan Paweł Kubiak.
Jako „Gorący uśmiech” i „Debiut
roku” uczniowie wyróżnili panią
Dominikę Pałkę. Tegoroczna gala

była wyjątkowa, ponieważ postanowiono uhonorować osobę spoza grona pedagogicznego. W kategorii „Przyjaciel ucznia” została
nagrodzona pani Elżbieta Sęk –
księgowa szkoły, osoba niezwykle
życzliwa dla uczniów. Serdecznie
gratulujemy!
Podobieństwo swarzędzkiego
święta do gali rozdania Oscarów
nie jest przypadkowe. Uhonoro-

wani nauczyciele to prawdziwe
gwiazdy, a sama ceremonia zawiera także bogaty program artystyczny. Wszyscy obecni podczas
ceremonii mieli możliwość podziwiać zdolności aktorskie uczniów
klasy I „e” oraz wokalne: Klaudii
Wieczorek, Karola Włodarczyka,
Magdaleny Ossowskiej oraz Marty Kujawy z klasy IIIa.
Dominika Pałka
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Fot. (4x) M. Woliński

50 wspólnych lat!

15 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu odbyła
się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Państwo Anna i Jan Sobkowiakowie

Państwo Teresa i Henryk Kapczyńscy

Państwo Aurelia i Marian Kachliccy

Państwo Gabriela i Ryszard Nowakowie

Z rąk Burmistrz Anny Tomickiej medale przyznane przez Prezydenta
RP, serdeczne gratulacje i podziękowania otrzymali Państwo: Aurelia
i Marian Kachliccy, Anna i Jan Sobkowiakowie, Teresa i Henryk Kapczyńscy oraz Gabriela i Ryszard Nowakowie.
MW

Podziękowania dla Straży Miejskiej
pozytywne rezultaty i jest wysoko
oceniany przez dyrektorów szkól i
rodziców swarzędzkich uczniów.
– Z satysfakcją przyjmuję informację o akcjach, w których
strażnicy miejscy wykazują się
profesjonalizmem, rzetelnością,
szybkością i skutecznością działania. Dziękuję za każdą załatwioną sprawę, udaną interwencję, za
wszystkie działania służące naszej
gminie – mówiła podczas spotkania burmistrz Anna Tomicka.
Również przewodniczący Rady
Miejskiej Piotr Choryński dziękując strażnikom za ich prace podkreślał, że radni wysoko cenią ich
profesjonalizm i poświęcenie.

15-lecie swarzędzkiego koła

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

MW

Fot. M. Woliński

We wtorek 21 października burmistrz Anna Tomicka zaprosiła do ratusza swarzędzkich
strażników miejskich pod wodzą komendanta Janusza Mazurkiewicza. To uroczyste spotkanie z okazji niedawnego „Dnia
Strażnika Miejskiego” było okazją
przede wszystkim do podziękowań. Strażnicy, a jest ich w naszej
gminie dwunastu, pełnią trudną i odpowiedzialną służbę. Dzięki nim swarzędzanie mogą się
czuć bezpieczniej. Także ci najmłodsi, gdyż czterech strażników
miejskich opiekuje się szkołami i
miejscami, gdzie dzieci i młodzież
mogą stykać się z zagrożeniami.
Wprowadzany od roku program
„strażnika szkolnego” przynosi

Fot. (2x) M. Woliński

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Swarzędzu obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia wznowienia działalności. Z tej okazji oraz w związku z
Dniem Emeryta i Rencisty członkowie swarzędzkiego koła kierowanego przez Panią Stanisławę Krzemieniewską spotkali się
we wtorek 22 października w
Ośrodku Kultury, aby podsumować dotychczasową działalność
Listopad 2008

i podziękować najaktywniejszym ze swego grona za pracę na
rzecz całego środowiska. Gratulacje i podziękowania przekazały członkom swarzędzkiego koła
burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Renda oraz dyrektor Ośrodka Kultury Ewa Małecka.
MW
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Mistrzostwa Polski

Karate Shotokan na medal!
W sobotę, 25 października, odbyły się w Swarzędzu Mistrzostwa
Polski w Karate Shotokan. Do walki o medale stanęło 150 najznakomitszych zawodniczek i zawodników z 28 klubów całego kraju.
Rywalizacja w 20 konkurencjach
przy licznie zgromadzonej publiczności stała na wysokim poziomie.
Swarzędzanie szczególnie gorąco
dopingowali przedstawicieli naszej
gminy - braci Bartosza i Łukasza
Kuzemko startujących w barwach
AK Dynamic Poznań. Indywidualnie w konkurencji kata mężczyzn
Łukasz Kuzemko zdobył mistrzostwo Polski, a Bartosz Kuzemko w
konkurencji kumite juniorów zajął
3. miejsce. Również w konkurencjach drużynowych dzięki znakomitej postawie braci Kuzemko ich
klub zajął 1. miejsce w kata junio-

rów, 1 miejsce w kata mężczyzn, 1.
miejsce w kumite juniorów oraz 2.
miejsce w kumite mężczyzn. Gratulacje zwycięzcom składała oraz
dekoracji medalami dokonywała burmistrz Swarzędza Anna Tomicka w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra
Choryńskiego, wiceburmistrz Agaty Kubackiej i radnej Rady Powiatu Barbary Antoniewicz. Po raz
pierwszy Swarzędz gościł imprezę
tak wysokiej rangi. Organizatorzy Polski Związek Karate, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, MUKS
Dynamic Akademia Karate oraz
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji - znakomicie wywiązali się
z zadania i zostali wysoko ocenieni
przez gości.
PB, MW
Fot. Adam Choryński

Sztafety

na przełaj

23 września 2008 r. odbyły się
Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w Sztafetowych Biegach
Przełajowych. Zawody zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki

Gimnazjum nr 2: p. E. Piechowiak,
p. M. Krzystanek i p. A. Mazur. W
sztafecie dziewcząt I miejsce zajęło
Gimnazjum nr 2, II miejsce - Gimnazjum w Zalasewie, a III miejsce -

Ý Łukasz Kuzemko z prawej

Gimnazjum nr 3.
W sztafecie chłopców I miejsce zajęło Gimnazjum w Zalasewie, II miejsce - Gimnazjum nr 3,
a III miejsce - Gimnazjum nr 2.
Zwycięskie zespoły pojechały na
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego rozegrane 3 października 2008 r.
w Kórniku, gdzie sztafeta dziewcząt
z Gimnazjum nr 2 zajęła IV miejsce. Reprezentowały ją następujące uczennice: Agnieszka Lipiecka,
Angelika Lipiecka, Patrycja Kreideweiss, Joanna Matuszewska, Agata

Świder, Katarzyna Malicka, Weronika Ziółkowska, Klaudia Kubiak, Sandra Pilarska, Joanna Włodek, Sandra
Klinge. Sztafetą opiekowały się panie
E. Piechowiak i A. Mazur. Sztafeta
chłopców z Gimnazjum w Zalasewie
pod opieką p. Lidii Półtoraczyk zajęła na tych zawodach V miejsce.
W rywalizacji szkół podstawowych podczas mistrzostw w
Kórniku dobrze wypadła sztafeta Szkoły Podstawowej nr 4 pod
opieką p. Piotra Włodarczaka.
E. Piechowiak

wicz i prezes powiatowej organizacji Szkolnego Związku Sportowego Tadeusz Rauk.
Bardzo dobrze oceniono organizatorów zawodów - dyrekcję
i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w
Swarzędzu. Na medal spisali się
też gospodarze - dyrekcja i pracownicy Swarzędzkiego Centrum

Sportu i Rekreacji, którym należą się szczególne podziękowania za organizacyjną sprawność i
gościnność. Na osobne podziękowanie zasłużyli pracownicy swarzędzkiej Straży Miejskiej, którzy
sprawnie zadbali o bezpieczeństwo i porządek.
PB

500 pływaków walczyło w „Wodnym Raju”
4 listopada w Swarzędzu na
Pływalni „Wodny Raj” odbyły się
Powiatowe Mistrzostwa Sztafet
Pływackich. W zawodach udział
wzięło 28 reprezentacji ze szkół
podstawowych, 18 gimnazjalnych
i 6 licealnych, w sumie aż około
500 zawodniczek i zawodników!
Jak pokazała zacięta rywalizacja - w grupie podstawówek najlepiej pływają dziewczynki i chłopcy z Koziegłów. Na czwartym
miejscu znalazły się dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w
Swarzędzu, a na trzecim miejscu
chłopcy z tej samej szkoły. W grupie gimnazjów najlepsze okazały
się zespoły dziewcząt i chłopców



z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu,
drugie miejsca w obydwu kategoriach zajęło Gimnazjum w Zalasewie, a czwarte – chłopcy z Gimnazjum nr 3. W rywalizacji szkół
ponadgimnazjalnych dziewcząt
zwyciężyło LO nr 2 ze Swarzędza, a w kategorii chłopców Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Zespoły, które zajęły cztery pierwsze
miejsca w swoich kategoriach reprezentować będą szkoły i nasza
gminę w zawodach rejonowych.
Puchary i medale zwycięskim pływakom wręczała burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka, radna
Rady Powiatu Barbara Antonie-
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Dzień
Papieski

świętego Piotra. W szkole – uroczysty apel, galowy strój i miła atmosfera. Uczniowie usłyszeli poezję Juliusza Słowackiego, który w XIX wieku zwiastował światu „Słowiańskiego Papieża”. Zapoznali się z biografią
człowieka, który swoją osobowością zafascynował ludzi na całym świecie, a Jego słowa pozostawiły niezatarty ślad w naszych sercach.

…w Zespole Szkół w Paczkowie
W niedzielne popołudnie, 12 października, uczniowie Zespołu
Szkół w Paczkowie, wraz z zaproszonymi gośćmi m.in. panią burmistrz
Anną Tomicką, panią wiceburmistrz Agatą Kubacką, księdzem proboszczem Mieczysławem Kaźmierczakiem i mieszkańcami Paczkowa,
oddali hołd Wielkiemu Polakowi - Janowi Pawłowi II.
Podczas wieczornicy przygotowanej przez uczniów mieliśmy okazję przeżyć raz jeszcze chwile z naszym Papieżem. Wspólny śpiew, wiersze i słowa Ojca Świętego rozgrzały nasze serca. Powróciły wspomnienia i przesłanie Papieża o odwagę i miłość do każdego człowieka.
„Za wszystko, dziękujemy Ci Ojcze Święty” – tym akcentem najmłodsze pokolenie wyraziło swoją miłość i wdzięczność za cały pontyfikat Wielkiego Polaka, Wielkiego Papieża.
Ewa Malicka

…w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie

Każdy z nas nosi w sobie osobiste doświadczenie bliskości Papieża,
niektórzy tu w Polsce podczas Jego ośmiu pielgrzymek do kraju, inni
tam w Watykanie, czy tak jak najmłodsi uczestnicy wieczornicy, poprzez wspomnienia dziadków, rodziców, dzięki wielu ekranizacjom filmowym. Dlatego też wykonana wspólnie ulubiona pieśń Ojca Świętego
„Barka” i hymn młodzieży „Abba Ojcze” stanowiły moment największego wzruszenia.
Takie chwile jak ta pozwalają nam zatrzymać się w pogoni życia i
dostrzec co naprawdę jest prawdziwą wartością.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego wieczoru wraz z nami oddali
hołd Największemu Człowiekowi naszych czasów, naszemu przyszłemu Patronowi, Papieżowi Janowi Pawłowi II.
Iwona Kubiak

…w „Jedynce”

„Szukałem Was,
teraz Wy przyszliście do mnie”
Jan Paweł II

W niedzielę 12 października 2008 r. w szkole Podstawowej nr 1 w
Swarzędzu obchodzony był VIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”.
Uczniowie rozpoczęli przygotowania dużo wcześniej. Gazetki w salach lekcyjnych, dekoracja w holu szkoły oraz lekcje o Janie Pawle II
podkreślały doniosłość zbliżającego się święta.
Tego dnia w kościele św. Marcina grupa dzieci wystąpiła z przedstawieniem „Karol z Wadowic, Wielki Papież”. Była to żywa lekcja o naszym Rodaku, który 30 lat temu został wybrany na Stolicę Piotrową.
Oczywiście, nie zabrakło odśpiewania ulubionych pieśni Ojca Świętego
(„Barka”, „Abba Ojcze”), które wprowadziły wyjątkowy nastrój w najstarszej świątyni w Swarzędzu.
16 października to data wyboru kardynała Wojtyły na następcę
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Z okazji VIII Dni
Papieskich uczniowie
Szkolnego Koła Misyjnego działającego
w naszej szkole zorganizowali IV Szkolny
Konkurs o Janie Pawle
II. Pracowali pod opieką p. Elizy Krause oraz
ks. Krystiana Frąckowiaka i wychowawców klas. W tym roku dzień ten
przebiegał pod hasłem: Jan Paweł II – wychowawca młodych.
1 stycznia 2001 roku w Orędziu na II Światowy Dzień Pokoju Jan
Paweł II powiedział:
„(...) Droga młodzieży wszystkich języków i kultur, czeka was zadanie wzniosłe i porywające: macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać
solidarność (...) i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich.”
Realizując tę naukę uczniowie przygotowali plakaty ukazujące kulturę wybranego kraju i naukę, jaką papież wygłosił do młodych. Wspólna praca na lekcjach wychowawczych i religii pozwoliła na zaangażowanie wielu uczniów, przede wszystkim w poszukiwanie informacji.
Młodzież „pielgrzymując” z papieżem poznała różne kultury, ucząc się
od Niego jakże ważnego i potrzebnego dialogu międzykulturowego.
Wszystkie prace zostały zaprezentowane w formie wystawy, która
spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować firmie WOJTOM – Zakład Produkcyjno
Usługowy, Tomasz i Wojciech Łuczak (Swarzędz, ul. Konopnickiej 10)
za wykonanie i przekazanie szkole gabloty, która umożliwiła przygotowanie wspomnianej wystawy. Dziękuję także firmie F.H.U. INSTAR Ireneusz Kurzawa (Zalasewo, ul. Kokosowa 11) oraz Radzie Rodziców za
ufundowanie słodkich nagród dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Dzień Papieski swój wyraz modlitewno-artystyczny miał również w
parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, gdzie pod okiem
ks. K. Frąckowiaka nasi uczniowie włączyli się w czuwanie przygotowane przez zespół muzyczny Ichthis.
Eliza Krause
nauczyciel - katecheta
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Współpraca polsko - rosyjska:

Młodzież z ZS nr 1 z wizytą w Petersburgu
Od lat trwa współpraca młodzieży i nauczycieli ze swarzędzkiej jedynki ze szkołami rosyjskimi, ukraińskimi i niemieckimi.
W dniach 23 - 31 października
2008 r. młodzież z Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu gościła z rewizytą u swoich kolegów ze szkoły
144 z Petersburga.
Opiekunami grupy młodzieży z Polski były Anna Golik-Czarnecka (anglistka) i Grażyna Strużyńska (rusycystka).
Celem wizyty była kontynuacja
rozpoczętej wymiany młodzieży
i zawiązania współpracy w zakresie doświadczeń dydaktycznych
i metodycznych. Uczniowie brali
udział we wspólnych zajęciach z
języka angielskiego, odbyli mecz
piłki nożnej (wygrany przez gości) i uczestniczyli w debacie dotyczącej działania samorządu

szkolnego. Atrakcją turystyczną
dla polskiej młodzieży była wizyta w Ermitażu, nocne zwiedzanie
mostów zwodzonych i wycieczka
do Pawłowska - letniej rezydencji
carów. W trakcie wizyty spotkano
się także z wicekonsulem Anną
Dembińską w Konsulacie Generalnym RP w Petersburgu.
Dyrektorem szkoły 144 w Petersburgu jest Natalia Nagajczenko, która koordynowała wymianę,
nie tylko uwzględniając atrakcje kulturalne i turystyczne, lecz
przede wszystkim cele współpracy. Nauczyciele brali udział
w międzynarodowej konferencji, podczas której omawiano rolę
rodziców i szkoły w wychowaniu
młodzieży. W trakcie konferencji
nauczyciel ZS nr 1 Grażyna Strużyńska omówiła szkolny plan wychowawczy. Natalia Nagajczen-

Operator obrabiarek po mechatroniku

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu jest jedyną placówką na terenie powiatu poznańskiego, przygotowującą do pracy w zawodach:
operator obrabiarek skrawających
i monter mechatronik. Są to zawody obecnie bardzo popularne
- firmy produkcyjne na terenie
województwa wielkopolskiego
próbują pozyskać pracowników
przygotowanych do podjęcia do
pracy w tych zawodach.
Przygotowanie do zawodu
operator obrabiarek skrawających

10

(dawniej szlifierz i tokarz) odbywa się w systemie 3-letnim. Niedawno Zespół Szkół nr 1 podpisał niedawno z firmą SKF Poznań
S.A. umowę o praktyczną naukę
zawodu. Do klasy przyjętych zostało 14 uczniów (obowiązywał
konkurs świadectw), ale jest możliwość stworzenia większej, 24osobowej.
W trakcie praktycznej nauki zawodu uczniowie otrzymują
miesięczne wynagrodzenie. Firma deklaruje ponadto opiekę nad

W Konsulacie RP w Sankt Petersburgu.
ko, jako prowadząca warsztaty dla
nauczycieli i dyrektorów, przedstawiła, w formie wykładu wizualnego, zaobserwowany w ZS nr 1
sposób organizacji pracy w szkole. W konferencji uczestniczyli
dyrektorzy 60 szkół z Rosji i Łotwy.
Uczniowie i nauczyciele oceniają wyjazd jako wartościowy i
bardzo atrakcyjny turystycznie.
klasą poprzez np. finansowanie
wycieczek szkolnych. Absolwenci
ZS nr 1 mogą kontynuować pracę w SKF Poznań S.A. jako w pełni wykwalifikowani pracownicy,
natomiast zainteresowani dalszą
edukacją mają możliwość ukończenia technikum zaocznego w
ZS nr1 i skorzystać, po porozumieniu z firmą, z dodatkowego
urlopu szkolnego.
Nauka w zawodzie monter
mechatronik trwa 3 lata. Kształcenie w tym zawodzie rozpoczęło się w 2005 roku we współpracy z firmą Volkswagen Poznań
S.A. Do klasy przyjętych zostaje
rocznie 24 uczniów (poprzez konkurs świadectw), którzy muszą
być zbadani w celu sprawdzenia
możliwości manualnych. Uczniowie są zatrudnieni jako pracowni-

W czerwcu 2009 do Petersburga pojadą z rewizytą nauczyciele z ZS nr 1 na organizowaną tam
konferencję pt. „Białe Noce”. Nauczyciele z Rosji byli gośćmi w
czerwcu tego roku podczas Międzynarodowej Konferencji eLearningu i eTwinningu, która odbyła
się w ZS nr 1.
Karolina Osowska

cy młodociani w Volkswagen Poznań. Klasa mechatroników ma
ponadto możliwość skorzystania
z szerszego zakresu nauki języka niemieckiego oraz wyjazdu na
tzw. wymianę uczniowską. Monter mechatronik uważany jest za
zawód z przyszłością, gdyż skupia
w sobie wiedzę z wielu obszarów:
mechaniki, elektroniki, informatyki, pneumatyki i hydrauliki.
Karolina Osowska

Zielono wokół szkoły
W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu w ramach edukacji proekologicznej zakończono akcję zadrzewiania terenów wokół szkoły.
Każda klasa zakupiła drzewka,
krzewy (różaneczniki, tuje, dęby
czerwone, cisy), które zostały
oznaczone datą i nazwą klasy.
Akcję koordynowała wicedyrektor Barbara Loga we współpra-

cy z nauczycielem biologii p. Moniką Książkiewicz.
K.O.
Listopad 2008
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X Rajd Integracyjny im. Królowej Jadwigi

Przełom września i października to czas, kiedy uczniowie
klas pierwszych Gimnazjum nr
2 im. Królowej Jadwigi wyruszają na szlak rajdu integracyjnego,
by uczcić święto swojej szkoły i
jej patronki. I w tym roku tradycji stało się zadość. Trzeciego października po raz dziesiąty wystartowały drużyny uczniów klas
pierwszych pod opieką wychowawców na rajdową pętlę przebiegającą ścieżkami i uliczkami
„starego” Swarzędza.

Jubileuszowa, dziesiąta impreza miała za zadania:
• integrację zespołów klas pierwszych i ich wychowawców
• uczczenie 90 rocznicy odzyskania niepodległości
• uczczenie 90 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
• uczczenie 370 rocznicy nadania
Swarzędzowi praw miejskich
• przygotowanie do obchodów
święta szkoły z okazji pięćdziesięciolecia istnienia jej budynku
• udział w organizowaniu „Roku

Przyrody w PTTK”.
Na trasie, przebiegającej częściowo niebieskim szlakiem turystycznym, czekało na uczestników
siedem punktów kontrolnych zorganizowanych przez uczniów klasy III c, III d i ich opiekunów. Na
tych punktach rajdowych musieli
wykonywać różnorodne zadania
związane z rozpoznawaniem okazów flory, rzutami granatem, grą
jajkami, znajomością treści historycznych, pamiątkowych tablic,
quizem o Swarzędzu, czy matematycznymi obliczeniami. Natomiast na mecie zlokalizowanej na
szkolnym boisku przy ul. Polnej
21 trzeba było wykazać się znajomością szkolnego hymnu oraz
planu naszego miasta. A potem?
Potem był tradycyjny gorący posiłek czyli kiełbaska i herbatka.
Po podsumowaniu zdobytych
punktów zwycięską drużyną okazała się klasa I a z wychowawcą p.

Tydzień misyjny
w „Jedynce”
W niecodziennej lekcji religii
mogły uczestniczyć dzieci ze swarzędzkiej „Jedynki”.
Uczniowie klasy VIb realizowali projekt „Poznajemy świat
misyjny”. W trakcie przygotowań
podzielili się na trzy grupy: dziennikarzy (szukających aktualności
ze świata misyjnego), odkrywców
(szukających geograficznych ciekawostek) i misjonarzy (szukających możliwości działania na

rzecz misji). Efekty swojej pracy zaprezentowali
w czwartek przed młodszymi kolegami.

Uczniowie „piątki” wśród laureatów
konkursu „Pocztówka z powiatu”
Uczennica kl. II c Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama
Wodziczki w Swarzędzu Klaudia Sieńkowska zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym dla
szkół podstawowych „Pocztówka z powiatu” organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wyróżnienie w tym konkursie zdobył uczeń kl. II b tej
samej szkoły Robert Łowczak.
Praca Klaudii pt. „Zabytkowy
Listopad 2008

ul” oraz praca Roberta pt. „Moje
miasto” będą zdobiły powiatowy kalendarz na 2009 lub 2010
rok. Zostaną opublikowane z podaniem imienia i nazwiska dziecka. Dzięki pracom naszych
uczniów rozsławiony zostanie
także Swarzędz i nasza szkoła.
Serdecznie gratulujemy małym
artystom.
Danuta Czosnowska
dyrektor szkoły

M. Groszewską, przed I d z wychowawcą p. E. Wawrzyniak. Zdobywcy pierwszego miejsca nagrodzeni
zostali biletami do kina, pozostałe
drużyny również otrzymały nagrody, upominki i pamiątkowe znaczki. Tym razem dopisała pogoda,
więc zabawa była przednia, humory
wspaniałe, a wszystkie zadania postawione przed uczestnikami wykonane. Nad sprawnym i bezpiecznym
przebiegiem dziesiątego już rajdu
integracyjnego, zapoczątkowanego przez ówczesną dyrektor szkoły,
a obecną panią wiceburmistrz Agatę Kubacką, dyskretnie czuwały panie dyrektor Marlena Adolp i Alicja
Borowicz. Gorące podziękowania
należą się również za pomoc w organizacji rajdu, Urzędowi Miasta i
Gminy, Oddziałowi PTTK „Meblarz” i niezawodnym przyjaciołom
szkoły - Państwu Bystrym.
Na pewno wielu uczniów klas
pierwszych naszego gimnazjum spotkamy już niebawem na innych turystycznych szlakach Wielkopolski.
Jan Mrula

Podczas prezentacji uczniowie wystąpili w strojach odpowiednich dla swojej
roli. Byli zaangażowani, aktywni i twórczy.
Obejrzeli album ze zdjęciami przysłanymi
przez katechetkę pochodzącą ze Swarzędza - panią Barbarę Szaniecką, która obecnie przebywa na misji w Afryce.
Dzięki barwnym dekoracjom uczestnicy lekcji mogli na chwilę przenieść się na
inne kontynenty, poznać problemy dzieci z
Ameryki Płd., Afryki i Azji. Dowiedzieli się,
że sami mogą nieść pomoc potrzebującym.
Okazją do tego jest kolejny udział szkoły w
projekcie „Mój szkolny kolega z Misji”.
Maria Kluczka

„Pyrek” w Szkole
Podstawowej
w Kobylnicy
28 października uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
odwiedzili niecodzienni goście: policjantka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w
Poznaniu oraz maskotka Wielkopolskiej Policji - sierżant „ Pyrek”.
Przedstawili dzieciom zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w domu. Każda klasa miała

możliwość pozowania do zdjęcia
z sympatycznym „Pyrkiem”. Prelekcja została przyjęta owacjami .
Policjantom wręczono laurki wykonane przez dzieci w podziękowaniu za ciekawe spotkanie.
Katarzyna Biernat
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Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd…
spotkanie w Gimnazjum nr 2
28 października w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie
z Łukaszem Wierzbickim dziennikarzem i podróżnikiem,
który w 2000 r. zebrał i opublikował listy Nowaka.
niu rodziny, żony Marysi i dwójki dzieci: Elżbiety i Romualda. W
listopadzie 1931 roku wylądował
w Trypolisie, skąd starym wysłużonym rowerem udał się na południe w głąb afrykańskiego lądu.
Na swym szlaku napotkał wielu
mieszkańców egzotycznych krain,
Tuaregów, Szylluków, poszukiwaczy złota, zaprzyjaźnił się z murzynkiem Remo, gościł na dworze
króla Rwandy, wspólnie z Pigmejami polował na słonie w lasach równikowych, wspinał się ku

ośnieżonym szczytom Gór Księżycowych. Gdy dotarł do południowego krańca Afryki, postanowił wrócić innym szlakiem znów
samotnie przez cały kontynent.
Musiał zmieniać środki lokomocji. Gdy zużyty rower rozsypał się
na części, nabył od mieszkającego
w Afryce Polaka parę koni i dalej
podróżował konno, żeglował czółnem po rzekach dorzecza Kongo, na grzbiecie własnego wiel-

Kazimierz Nowak z Poznania w latach 1931-1936 odbył niezwykłą wyprawę do Afryki, jako
pierwszy człowiek na świecie
przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z
powrotem, pokonując 40 tys. km
pieszo, rowerem, konno, czółnem
oraz na grzbiecie wielbłąda.
Kazimierz Nowak postanowił ruszyć w podróż, by posyłanymi do polskich gazet reportażami
i fotografiami zarobić na utrzymanie mieszkającej w Pozna-

Comenius w „piątce”

Bezpieczny uczeń

Obecny rok szkolny w swarzędzkiej Piątce przebiegać będzie
pod hasłem współpracy międzynarodowej. Szkoła rozpoczyna realizację dwuletniego wielostronnego partnerskiego projektu
szkolnego Comenius. Naszymi
partnerami są szkoły z Finlandii (koordynator projektu), Niemiec i Francji. Miała współpracować jeszcze szkoła z Irlandii, ale
ze względu na zmianę dyrektora
– wycofała się. Narodowa Agencja
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zatwierdziła nasz projekt złożony w marcu
2008 r. Otrzymaliśmy 16.000 euro
na realizację przedsięwzięcia.
Nasze wspólne działania noszą nazwę „Dream on – With
wide open eyes” („Marzyć z sze-

W ramach prowadzonej przez
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz i Komisariat Policji
w Swarzędzu kampanii na rzecz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych naszej gminy, odbyły się spotkania
policjantów z uczniami pierwszych klas.
Spotkania miały na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi
zasadami poruszania się po drogach, właściwego zachowania się
w szkole oraz w sytuacjach szczególnych np. kiedy zaczepia nas
nieznajomy lub ktoś obcy puka
do drzwi naszego mieszkania.
Dla większości dzieci było to
pierwsze bezpośrednie spotkanie
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roko otwartymi oczami”). Podczas wykonywania różnorodnych
zadań uczniowie będą mieć okazję do poznania krajów naszych
partnerów, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego, ulubionych zabaw dzieci. Korespondencja z kolegami z krajów partnerskich na
pewno przyczyni się do doskonalenia umiejętności językowych
uczniów, pozwoli na zawarcie
znajomości, a nasi uczniowie zrozumieją różnice i podobieństwa
w kulturze europejskiej. Ucząc się
szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów, wzmocnią szacunek do własnej tożsamości i tradycji naszego kraju.
Realizację projektu zakończymy w 2010 roku.
(nad)

błąda przeprawił się przez Saharę.
Po pięciu latach wrócił do Polski.
Organizował pokazy zdjęć i prelekcje o Afryce. Niestety podróżnik zmarł w niespełna rok po powrocie i nie udało mu się wydać
książki opisującej wyprawę.
Relacje prasowe zostały zebrane przez Łukasza Wierzbickiego i
wydane w 2000 roku książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd,
którą Ryszard Kapuściński uznał
za klasykę polskiego reportażu
(K. Nowak, Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936, Sorus. Poznań 2000; wydanie II - 2006; wydanie III rozszerzone - 2007).
W 2008 roku ukazała się
książka zatytułowana Afryka Kazika autorstwa Łukasza Wierzbickiego, w której przygody Kazimierza Nowaka przedstawiono
w formie opowiadań przeznaczonych dla dzieci.
M.M-M

W wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy odbyły się spotkania policjantów z uczniami pierwszych klas.
z policjantem. Dzieci zadawały
liczne pytania dotyczące nie tylko omawianych sytuacji, ale pracy policjantów, wykrywania przestępstw, wypadków na drogach.
Spotkania policjantów i przedstawicieli Stowarzyszenia z młodzieżą szkolną są w naszej gminie
wieloletnią tradycją, podobnie jak
organizowane konkursy na temat
bezpieczeństwa – „Bezpieczna
droga ucznia do szkoły i domu” i
„Bezpieczny w szkole i na drodze”.
Wszystkie te działania mają jeden
cel zmniejszenie zagrożeń i przekazanie wiedzy, która ma uświadomić o grożących niebezpieczeństwach i ich skutkach.
M. Kamiński
Listopad 2008
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Wiwat Królowa
i nauczyciele!
14 października, jak co roku,
w Gimnazjum nr 2 uroczyście obchodzono Święto Patronki Szkoły – Królowej Jadwigi oraz Dzień
Edukacji Narodowej.
Na sali gimnastycznej spotkali
się uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście: wiceburmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz – p. Agata Kubacka, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej – p. P. Kałużny, skarbnik Gminy – p. M. Narłowski, radna powiatu poznańskiego – p.
B. Antoniewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Swarzędzkiego
PTTK – p. P. Osiewicz, ks. J. Molewski, przyjaciel szkoły - p. A. Bystry, przedstawiciele Rady Rodziców – p. A. Fiedler i p. M. Polega.

Wszystkich serdecznie powitała
dyrektor – p. Marlena Adolp.
Uczniowie kl. III b zaprezentowali zgromadzonym życie i
działalność św. Królowej Jadwigi
korzystając ze słów zamieszczonych w licznych przekazach literackich, m. in. znakomitego dziejopisa - Jana Długosza i pisarza
Henryka Sienkiewicza. Uczennica
kl. III c w imieniu wszystkich uczniów podziękowała nauczycielom
za ich trud, a efekt podziękowań
wzmocnił piosenkami szkolny zespół „Niebo”, kierowany przez p. P.
Borowską.

Oprócz uczniów nauczycielom za ich pracę podziękowali
zaproszeni goście, a pani dyrektor wyróżniła nagrodami: p. wicedyrektor A. Borowicz, p. J. Laskowską, p. E. Madanowską, p. A.
Pytlewską, p. A. Kotecką i p. H.
Szulc- Szymańską. Nagrody jubileuszowe otrzymali: p. W. Krupska- Buchwald, p. H. KossowskaGłówczyk, p. A. Szymańska, p. E.
Nowotarska, p. E. Buzalska-Mikołajewska. Nagrodami Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz zostały
wyróżnione: dyrektor gimnazjum
– p. M. Adolp, p. M. Groszewska i
p. E. Najdek.
Część słowną uroczystości
przygotowała p. E. Najdek, a jej
utrwaleniem na taśmie filmowej i
zdjęciach zajęli się: p. P. Chlebicki
i p. M. Krzystanek.
Po wzruszającej akademii można było obejrzeć dwie wystawy prac

plastycznych uczniów. Pierwsza z
nich dotyczyła przyszłości i nosiła
tytuł „Moja szkoła w XXII wieku”,
druga to „Znak plastyczny ulubionego przedmiotu nauczania”. Wystawy zorganizowała p. E. Stawowa,
która zajęła się również oprawą plastyczną uroczystości.
Zaproszeni goście mieli też
okazję uczestniczyć w otwarciu
sali komputerowej wyposażonej
w nowy sprzęt dzięki funduszowi
E.F.S. Salę zaprezentował uczeń M.
Sip, a następnie wszyscy zobaczyli film zrealizowany przez uczniów
na zajęciach koła informatycznego.
Tegoroczna uroczystość była
skromniejsza niż zazwyczaj ze względu na tragiczny wypadek dwóch
uczniów gimnazjum i śmierć jednego z nich. Nic więc dziwnego, że nastrój był uroczysty, ale poważny.

gotowe stać się uczniami tej szkoły. Pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Wykazali się wiedzą o Ojczyźnie,
zasadach dobrego zachowania i o
szkole. Dzieci wspaniale poradzi-

ły sobie z „pierwszym egzaminem” i zebrały gromkie brawa od rodziców,
nauczycieli i gości.
Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali być
dobrymi uczniami, zgodnymi kolegami, dobrymi
dziećmi w rodzinie oraz
dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny. Pani dyrektor Elżbieta Nawrocka symbolicznym
ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia i wręczyła dzieciom
pamiątkowe dyplomy, książeczki i
cukierki z logo szkoły.

Na ręce pani dyrektor rodzice złożyli podziękowania za przyjęcie ich dzieci w szeregi braci
uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu . Zaakcentowali, że są dumni z tego ,że ich
dzieci będą uczyć się w najstarszej
szkole w mieście, która szczyci się
pięknymi tradycjami.
Ta uroczystość z pewnością
na długo pozostanie w pamięci
pierwszoklasistów i ich rodziców.
Wychowawczynie
klas pierwszych:
M. Wesołowska - klasa Ia,
M. Kruszona - klasa Ib,
M. Malicka - klasa Ic

udziale mieszkańców Swarzędza
w walkach powstańczych.
Na zakończenie wizyty goście
stwierdzili, że nie spodziewali się
ujrzeć tyle ciekawych pamiątek
z terenu naszego miasta i gminy.
Zwykle uważa się, że „u nas nic

nie ma” i aby coś interesującego zobaczyć to trzeba
gdzieś daleko jechać. Okazuje się, że to nieprawda,
bo trzeba tylko umiejętnie patrzeć wokół siebie a
znajdzie się wiele śladów
przeszłości – dowodem
tego są zbiory zgromadzone przez gimnazjalne koło
historyczne. Nie jest to
pierwsza wizyta w Gimnazjum nr 2 dzieci i młodzieży z innych szkół. W maju b.r. gimnazjalną Izbę Muzealną zwiedzały klasy
szóste ze Szkoły Podstawowej nr 5
im. prof. Adama Wodziczki a zapowiadane są następne.
Antoni Kobza

Ślubowanie
pierwszaków
w SP nr 1
25 października 2008 r.
w Szkole Podstawowej nr 1
w Swarzędzu odbyła się
uroczystość Ślubowania
Klas Pierwszych. Dumne i
odświętnie ubrane dzieci przybyły wraz z rodzicami.
Dzieci powitał niezwykły
gość - Plastuś. Ten zabawny ludzik przygotował dla nich wesołe
zadania, by sprawdzić, czy są już

Lekcja historii
dla młodych
pasjonatów

W środę, 1 października 2008 r. gimnazjalne koło historyczne Gimnazjum nr 2 im.
Królowej Jadwigi, gościło szkolny Klub Młodych Pasjonatów ze
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana
Brzechwy w Swarzędzu. Młodzi
pasjonaci z „czwórki” odwiedzili
gimnazjum z opiekunkami p. Teresą Jędrzejczak i Faustyną Dunajewską, aby zapoznać się ze zbiorami Szkolnej Izby Muzealnej.
Listopad 2008

Pogadankę o eksponatach pochodzących z różnych epok i okresów historycznych - od paleolitu
po czasy najnowsze, przeprowadził opiekun gimnazjalnego koła historycznego mgr Antoni Kobza.
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali neolityczne toporki i siekierki, skamieniałe kości tura,
wczesnośredniowieczne naczynia gliniane oraz etnograficzne pamiątki z terenu Swarzędza. Swoją wiedzą o Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919 zadziwił gości uczeń klasy III d Piotr
Staniewski, który opowiedział o

Elwira Najdek
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„Tydzień Trzech Kultur”
w Gimnazjum nr 3

W ramach realizacji projektu Comenius (współpraca ze
szkołami we Włoszech i w Turcji) uczniowie i nauczyciele
przygotowali w październiku „Tydzień Trzech Kultur”. Głównym celem imprezy było poznanie dziedzictwa kulturalnego Włoch i Turcji oraz zaprezentowanie kultury polskiej.

Codziennie, przez pięć dni,
uczniowie brali udział w zajęciach, podczas których poznawali kulturę włoską i turecką. W poniedziałek odbyła się projekcja
filmów dokumentalnych o Turcji i Włoszech. W środę „Dzień
Włoski” czyli prezentacja w holu
szkoły przygotowana przez klasy
drugie: degustacja włoskich potraw, prezentacja multimedialna o atrakcjach turystycznych,
słowniki polsko-włoskie i plakaty.
Największy aplauz publiczności
wzbudziło brawurowe wykonanie
piosenki „Felicita” przez uczniów
z klasy II e. Dodatkową atrakcją
w tym dniu był krótki kurs języka
włoskiego, prowadzony przez naszą absolwentkę, obecnie studentkę italianistyki, Magdę Mroczek.
Poza tym wszystkie klasy brały
również udział w warsztatach plastycznych- przygotowywały „freski” włoskie.
Czwartek to „Dzień Turecki”
– prezentacje multimedialne, degustacje potraw tureckich i słow-

niki polsko-tureckie. Tego dnia
gimnazjaliści w czasie warsztatów plastycznych wykonali mozaiki reklamujące Turcję. W piątek uczniowie klas pierwszych
prezentowali kulturę polską. Sobota była podsumowaniem „Tygodnia Trzech Kultur”. Głównym
punktem programu była debata
z udziałem zaproszonego gościa
– Honorowego Konsula Generalnego Republiki Turcji w Poznaniu
pana Jerzego Leona Kudyńskiego,
który w ciekawy sposób opowiedział uczniom o zwyczajach, mentalności, religii i kuchni tureckiej.
Udzielił też praktycznych wskazówek dotyczących podróży do Turcji (z pewnością się przydadzą,
gdyż w czasie dwuletniego projektu Comenius grupa uczniów i
nauczycieli z naszego gimnazjum
odwiedzi szkołę partnerską w Kirsehir). Finałem „Tygodnia Trzech
Kultur” był quiz dla wszystkich
klas na temat Włoch, Turcji i Polski. Już wkrótce gimnazjaliści
swoją wiedzę będą mogli wykorzystać w praktyce, ponieważ w listopadzie do naszej szkoły przyjadą z wizytą roboczą nauczyciele i
uczniowie z Włoch oraz Turcji.
Izabela Kurowska
Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu
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Wakacyjne wspomnienie

Wheeler Peak

zdobyty

Wheeler Peak - najwyższy szczyt Gór Skalistych w stanie
Nowy Meksyk (USA), wznosi się na wysokość 4014 m n.p.m.
i jest najwyższym punktem tego stanu.

Wyprawa w Góry Skaliste miała miejsce w lipcu br. podczas pobytu w USA. Mieszkaliśmy w Santa Fe – stolicy stanu Nowy Meksyk
i stamtąd organizowaliśmy wyprawy w pobliskie góry a także dłuższe wyjazdy do Utah i Arizony.
Wejście na Wheeler Peak było
zakończeniem serii wypraw górskich, które miały mnie przygotować kondycyjnie do tego najtrudniejszego wejścia. Zdobycie
najwyższego szczytu Sangra de Cisto Mountains (z hiszpańskiego:
Krew Chrystusa - tak nazywa się ta
część Gór Skalistych) okazało się
technicznie łatwe. Problemem natomiast była odległość od bazy w
Taos, (trzeba było pokonać w ciągu
jednego dnia trasę długości 15 mil)
oraz znaczną wysokość i związane
z nią niekorzystne reakcje organizmu. Niebezpieczeństwem także
były gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi, które w
górach zaczynały się po południu
a kiepsko oznaczone trasy, kompletny brak schronisk no i możliwość spotkanie z niedźwiedziem
były dodatkowymi utrudnieniami. Samotny marsz pod górę rozpocząłem o szóstej rano. Widoki i
zwiększająca się wysokość zapierały dech w piersiach. Po drodze
świstaki ostrzegały się wzajemnie
przede mną głośnym gwizdem a
nieznane w Europie kwiaty przyciągały wzrok i opóźniały marsz
bo przecież trzeba było utrwalić je
na fotografii.

Na szczycie odpoczywała niewielka grupka różnojęzycznej
młodzieży. W drodze powrotnej,
na szlaku spotkałem Polaka pracującego na stałe w USA od paru
lat. Podobnie jak ja, szedł samotnie na Wheeler Peak`a ale z drugiej strony. Po krótkiej wymianie
uprzejmości i pytań o trudności
na szlaku, zadał mi pytanie skąd
jestem – bo mam podobny akcent do niego. Gdy odpowiedziałem, że jestem z Polski, zaczął się
śmiać i zapytał już po polsku dlaczego wobec tego mówimy po angielsku. Zatrzymaliśmy się jeszcze
na parę minut rozmowy. Dowiedziałem się, że pochodzi ze Szczecina a teraz mieszka i pracuje
w Los Alamos (tam skonstruowano w 1945 r. pierwszą bombę jądrową). Ku mojej satysfakcji
- Swarzędz jest mu dobrze znany. Na dole byłem po szesnastej
a w bazie Taos Ski Valley czekali na mnie moi bliscy z naprędce ufundowaną nagrodą: „pucharem” w postaci kufla z obrazkiem
Wheeler Peak’a. Odczuwałem
wielką satysfakcję ze zdobycia
tego szczytu. Sukces jednak byłby niemożliwy gdyby nie staranna organizacja, wsparcie i cierpliwość Tereni (mojej żony) oraz
Geni i Bruna Kellerów, którzy nas
gościli w USA. Właściwie bez ich
pomocy moje marzenie zdobycia
najwyższej góry Nowego Meksyku nie zostałoby zrealizowane.
Antoni Kobza
Listopad 2008
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Poświęcenie dzwonu i parafialny konkurs w Karłowicach
W ciągu dwóch tygodni, od
niedzieli 5 do soboty 18 października 2008 r. kaplica p.w. Jezusa
Dobrego Nauczyciela w Karłowicach była miejscem trzech znaczących wydarzeń. Pierwszym z
nich było poświęcenie dzwonu
dla tej świątyni. Po poświęceniu
przez ks. proboszcza Przemysława Kompfa w Karłowicach, został
on przewieziony do kościoła parafialnego w Wierzenicy, by mogli
go zobaczyć parafianie modlący
się tam. Dzwon został wykonany

Maria Maciołek - zwycięzczyni
konkursu.

w odlewni dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie na Podlasiu, niedaleko od Suchej, miejsca
urodzenia Augusta Cieszkowskiego. Natomiast napęd mechaniczny do niego wykonała firma Prais
z Antoninka. Na płaszczu dzwonu,
od frontu, wizerunek Chrystusa z
otwartą księgą w lewej ręce. Poniżej, nad wieńcem napis DOBRY
NAUCZYCIEL. Z tyłu płaszcza
napis KARŁOWICE A.D. 2008.
We wtorek 14 października, w
dniu święta pracowników edukacji, karłowicka świątynia została
nawiedzona przez wiernych, nie
tylko z tej miejscowości uczestniczących w odpuście. Tych z Karłowic po raz pierwszy na mszę
odpustową wzywał dzwon zawieszony na wieży kaplicy. Uroczystą
mszę celebrował ks. kanonik Zbigniew Pawlak, emerytowany proboszcz z Kicina.
Świetlica w podziemiach kaplicy, w sobotę 18 października,
była miejscem gdzie rozegrany
został V parafialny konkurs biblijny „Biblia dla Ciebie – Ewangelia św. Łukasza i Dzieje apostolskie. Konkurs składał się z dwóch

Ý Dzwon z tyłu.
Û Dzwon z przodu.

rund. Uczestniczyło w nim dziewięcioro zawodników tworzących
3 dwuosobowe zespoły, a kolejna
trójka zawodników startowała w
pojedynkę. Po bezbłędnych odpowiedziach na 24 pytania w obu
rundach zwyciężyła Maria Maciołek. Sędziowali - ks. proboszcz
Przemysław Kompf, Krystyna Pokorska, katechetka ucząca w Gim-

nazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu oraz Iwona
Walent, trzykrotna laureatka poprzednich edycji konkursu. Zmagania konkursowe obserwowała
liczna grupa parafian, wśród nich
młodzież, w tym kandydaci do
bierzmowania.
Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy

znalazłyśmy się wśród laureatów
z całej Polski. Zostałyśmy nagrodzone aparatami fotograficznymi za pracę plastyczną obrazującą
Afrykę – kontynent pełen kontrastów, do którego podróż jest naszym wspólnym marzeniem.
Całe spotkanie zrobiło na
nas ogromne wrażenie. Jesteśmy
szczęśliwe, że mogłyśmy tam być i
zostałyśmy zauważone. Naprawdę
zachęcamy wszystkich do brania
udziału w konkursach kampanii,
ponieważ towarzyszy temu super-

zabawa i na koniec czekają atrakcyjne nagrody. Przy okazji pobytu
w Centrum Olimpijskim zwiedziłyśmy Muzeum Sportu i Turystyki, a jadąc na Dworzec Centralny
zajrzałyśmy do Pałacu Kultury i
Nauki oraz Sali Kongresowej.
Chciałybyśmy serdecznie podziękować Pani Burmistrz Annie
Tomickiej za umożliwienie wyjazdu do stolicy.
Monika Szymańska i Anna
Janiak – uczennice klasy IIIc
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu

Finał kampanii

,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”
We wrześniu. razem z p. A. Kubacką i B. Meller pojechałyśmy do
Warszawy na uroczystość wręczenia nagród, podsumowującą ogólnopolską kampanię profilaktyczną zorganizowaną po raz ósmy
przez Fundację ,,Trzeźwy Umysł”
Stowarzyszenia Producentów i
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Dziennikarzy Radiowych.
W ubiegłym roku szkolnym
nasze gimnazjum po raz kolejny
brało aktywny udział w kampanii. Jak dotąd byliśmy nagradzani
na forum gminy, a teraz przyszła
kolej na odebranie nagród w Warszawie. W Centrum Olimpijskim
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Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
zaprasza Czytelników do swoich filii
Filia, os. Kościuszkowców 6
tel. 0-61 81 73 984, e-mail:
osiedle@biblioteka.swarzedz.pl
Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 11.00 – 18.00
Środa 9.00 – 15.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 11.00 – 18.00
Kobylnica, ul. Dworcowa 2
Poniedziałek 12.00 – 17.00

Wtorek 12.00 – 17.00
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 17.00
Piątek 12.00 – 17.00
Nowa Wieś, ul. Tortunia 5a
Poniedziałek 13.00 – 18.00
Wtorek 13.00 – 18.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 13.00 – 18.00
Piątek 13.00 – 18.00

Biblioteka poleca:
„Ostatnia konkubina” Lesley Downer

Sachi, wyróżniająca się
nieprzeciętną urodą, zostaje zabrana do siedziby
shoguna. Po jego śmierci,
serce młodziutkiej dziewczyny zabije mocniej do
pewnego zbuntowanego
wojownika. To nie tylko
historia kobiecych zmagań z losem, ale także kronika kraju rozdartego bratobójczymi walkami.

„Kocham Paula McCartneya” - Joanna Szczepkowska

Dawne przyjaciółki spotykają się ponownie po wielu latach. Nie jest to jednak
sentymentalne spotkanie;
muszą zrozumieć, dlaczego ich dzieciństwo naznaczył cień tajemnicy. Odkrywają, że zostały wplątane w ponurą intrygę,
którą wyjaśnić mogą tylko wspólnie.

„Czarownice z Eastwick” - John Updike

Miasteczko zaczyna drżeć
w posadach, a codzienność
trzech tytułowych bohaterek nabiera ognistych rumieńców, gdy nagle wkracza z impetem postać nie
z tego świata- Darryl Van
Horne. Ta powieść o nieprzemijającym uroku jest znakomitą satyrą na amerykańskie społeczeństwo doby wojny w Wietnamie.

„Senność” - Wojciech
Kuczok

Opowieść o emocjonalnym letargu napisana na
podstawie scenariusza autora. Troje bohaterów:
Róża, Adam i Robert, trzy
warianty tej samej życiowej przypadłości.
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Paczkowo, ul. Szkolna 3
tel.0-61 8 157 172, e-mail:
paczkowo@biblioteka.swarzedz.pl
Poniedziałek 12.00 – 17.00
Wtorek 12.00 – 17.00
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 17.00
Piątek 12.00 – 17.00
Uzarzewo, ul. Akacjowa 14
Poniedziałek 14.00 – 19.00
Wtorek 12.00 – 17.00
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 17.00
Piątek 12.00 – 17.00

„Okno Zbyszka Cybulskiego” - Jerzy Afanasjew

Biografia kultowego aktora
lat sześćdziesiątych, składająca się z listów, wywiadów, artykułów prasowych
i osobistych dokumentów.
Autor, współpracownik
i przyjaciel Cybulskiego,
podjął się napisania książki wkrótce po tragicznej
śmierci aktora.

„Po rozstaniu” - Zeruya
Shalev

Ela opuszcza męża, którego obarcza winą za wszystkie swoje frustracje. W
wieku trzydziestu sześciu
lat postanawia stać się silną, niezależną kobietą. Czy
decyzja o rozstaniu okaże się słuszna? Losy jednej
kobiety stają się diagnozą współczesnej rodziny,
małżeństwa i związku.

„Dom duchów” - Isabel
Allende

To zekranizowana (w roli
głównej Jeremy Irons)
opowieść o rodzinie Estebana Trueby, o pokoleniach kobiet, które go otaczały, o jego dzieciach i
wnukach. Ich losy splatają się z historią Chile i są
świadectwem dramatycznych przemian na przestrzeni XX wieku.

„Sekretnik babuni”
- Dr Henry Puget, Regine Teyssot

Zająć się sobą, zadbać o
skórę, włosy, ręce, nie odczuwać dolegliwości wewnętrznych, cieszyć się życiem i być pogodzonym ze
sobą... Autorzy przywracają
zapomniane, a wciąż aktualne recepty na urodę, pochodzące od naszych babć.

Zalasewo, ul. Kórnicka 220
Poniedziałek 14.00 – 19.00
Wtorek 14.00 – 19.00
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 14.00 – 19.00
Piątek 14.00 – 19.00
Swarzędz, os. Czwartaków 1
tel. 061 8 173 102(103), e-mail:
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
Poniedziałek 12.00 – 20.00
Wtorek 11.00 – 18.00
Środa 9.00 – 15.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 11.00 – 18.00

„Zoli” - Colum McCann

Historia życia słowackiej
Cyganki Marienki Novotnej. Zaczyna się w latach
trzydziestych faszyzującej
Słowacji. Książka opowiada
o trudnym dzieciństwie i o
wędrówce, która zawiodła
bohaterkę we włoskie Alpy.

„Pomyłki w medycynie” - Werner Bartens

Niektóre procesy zachodzące w organizmie człowieka wciąż pozostają zagadką, inne udało się już
wyjaśnić. Autor leksykonu
tłumaczy, które sądy medyczne można odesłać do
lamusa, a które znajdują
potwierdzenie w rzetelnie przeprowadzonych badaniach.
Agata Widzowska Pasiak

„Dewey. Wielki kot w
małym mieście” - Vicki
Myron, Bret Witter

Opowieść o kocie Deweyu,
który pewnego zimowego
dnia zostaje wrzucony do
skrzynki na książki Biblioteki Publicznej w Spencer.
Dzięki urokowi, mądrości
i psotom Deweya, biblioteka staje się centrum miasteczka. To prawdziwa historia, która poruszy nie
tylko bibliotekarzy, właścicieli i wielbicieli mruczących istot. W regulaminie dla kotów, które prowadzą (!) bibliotekę, autor kieruje takie słowa do tych
niewinnych, futrzanych zwierzątek :
„Istoty ludzkie z twojej biblioteki muszą przyjąć
do wiadomości, że wszystkie pudełka, które trafiają
do biblioteki, należą do ciebie. Nieważne jak małe
czy duże, pełne, czy puste- one są twoje! Jeśli nie
możesz cały zmieścić się do pudełka, upchnij tyle,
ile dasz radę, by pokazać, że na czas drzemki ty jesteś jego właścicielem. (Czasem do zaanektowania
wystarczą dwie łapy, sama głowa albo tylko ogonprzy każdym wariancie cudownie się wyśpisz).”
Czytelnikom jednak nie polecamy stosować kocich
sztuczek…
Małgorzata Merczyńska
Listopad 2008
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Młodzież recytuje Herberta
W bibliotece na os. Czwartaków odbyły się gminne eliminacje powiatowego konkursu
recytatorskiego dla gimnazjalistów „Pod nieobecną
gwiazdą”. Konkurs organizowała Biblioteka Wojewódzka z Poznania w ramach
programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Spotkania z Panem Cogito”, ogłoszonego z okazji Roku Herberta. Kilku-

nastu gimnazjalistów zmierzyło
się z trudną poezją i prozą Herberta, a zdobywczyni I miejsca, uczennica Gimnazjum
w Zalasewie – Katarzyna
Adamczak reprezentować będzie Swarzędz
w kolejnym etapie Konkursu.
Trzymamy kciuki za Kasię.
Małgorzata Merczyńska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

które pozwolą uczniom nie tylko
na poszerzenie horyzontów swojej wiedzy, ale także na przygotowanie się do sprawdzianów, a nauczycielom na urozmaicenie zajęć
dydaktycznych.
Wszyscy chętni do wypożyczenia nowych zbiorów wpisali się na listę dezyderat. Widać, że
nasi uczniowie najchętniej sięgają po literaturę faktu w formie
dzienników, pamiętników i listów.
Jak się okazało, już po tygodniu,
lista oczekujących była długa
(186 wpisów). Cieszymy się więc
z poziomu czytelnictwa w naszym
gimnazjum.
Panie,tak jak uczniowie,cieszy-

ły się z nowych zbiorów i ogromnie
przeżywały każde kolejne spotkanie z grupą zaproszonych czytelników. Najbardziej jednak radowała
je pozytywna reakcja i autentyczne
zainteresowanie uczestników inną
formą zajęć.
Nowe książki rzeczywiście intrygują a ich kolorowe okładki inspirują do sięgnięcia po nie. Wśród
nowych książek zdecydowanie
każdy znajdzie coś dla siebie.
Obchody tego święta bardzo
się uczniom podobały. Było to dla
nich emocjonujące wydarzenie.

Wystawa „Żyć! Kochać! Czytać!”

Rendez–vous z biblioteką
Gimnazjum w Zalasewie
Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
obchodzili Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, które w tym roku nasza biblioteka zorganizowała w kilku ostatnich dniach października. Jest to święto, które ma nam uświadomić, jak ważną rolę w każdej szkole odgrywa biblioteka.
Z tej okazji najwierniejszych
czytelników czekała miła niespodzianka - imienne zaproszenia na
wystawę i zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. Zaproszeni
zostali też nauczyciele i wszyscy
pozostali pracownicy szkoły. W
pięknie udekorowanej bibliotece
(co zawdzięczamy dziewczętom
z klasy IIIb) miała miejsce wystawa nowości pt. „Żyć! Kochać! Czytać!”. Uczniowie mogli też pobyć
w zainscenizowanej obok „kawiarence literackiej” ze świecami, w
której mieli czas m.in. na zabawę:
„Umiesz cyztać? Proszę bardzo! –
czyli połamańce językowe”.
Przygotowania do tego wydarzenia trwały od września. Brali w nich udział głównie członkowie zespołu „Złota Rączka”. Przy
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zakupie nowości panie Magdalena i Stanisława Chmielewskie kierowały się sugestiami i zainteresowaniami naszych uczniów. W
zbiorach znalazły się książki fantasy, psychologiczne, geograficzne dla lubiących podróże, przygodowe, biograficzne, poradniki
(np. jeździeckie) oraz historyczne,
wśród których znalazła się książka autorstwa pani Wandy Wasik
(mieszkanki naszej gminy), która
przedstawia czytelnikowi obraz II
wojny światowej widziany oczami
dziecka. Nie zabrakło także bestsellerów literatury światowej, jak
np. „Maryley i ja” oraz kontynuacji
serii i cyklów, na które czytelnicy
bardzo czekali. Oprócz tego zakupione zostały także źródła multimedialne - gry i filmy edukacyjne,

Natalia Czyżewska, kl. IId
rzecznik prasowy biblioteki
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W Ośrodku Wsparcia:
Jak co roku październik obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Pierwszym z nich był Bal z
Okazji Dnia Człowieka Starszego, który odbył się 8 października w EuroHotelu. Wzięli w
nim udział uczestnicy Ośrodka
Wsparcia, Klubów Młodych Duchem z Kobylnicy, Wierzonki, Os.
Cegielskiego, Kościuszkowców, ul.
Działkowej oraz Klubu Seniora z
os. Czwartaków. Na Sali bawiło się
około 140 osób. Tańce, konkursy,
smaczny posiłek – wszystko to
sprawiło, że atmosfera była fantastyczna, o czym przekonać się

Prosto z Ratusza

Październik pełen wrażeń
można spoglądając na zdjęcie ;)
Tydzień później również w ramach obchodów Dnia Człowieka
Starszego seniorzy z terenu Gminy
Swarzędz mogli wysłuchać koncertów w wykonaniu artystów Teatru
Muzycznego z Poznania pod tytułem „Szanujmy Wspomnienia”. Stare i znane melodie nie tylko rozbawiały ale i wzruszały, a sala kinowa
długo rozbrzmiewała oklaskami.
Wreszcie 24 i 25 października zorganizowano Dni Otwarte w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia, których celem było
przybliżenie społeczności lokalnej

problemu choroby psychicznej i zapoznanie z
funkcjonowaniem Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Pierwszego dnia zorganizowano
seans filmowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu. Film dotykał problemu traktowania osób
chorych psychicznie oraz relacji
międzyludzkich i tego jak wpływają
one na nasze samopoczucie.
W sobotę 24 października
mieszkańcy Swarzędza mogli zo-

baczyć „od środka” jak funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, jak wygląda praca, jaką ofertą
terapeutyczną dysponujemy. Można było również obejrzeć wystawę
prac uczestników.
Jarosław Łączka – MiejskoGminny Ośrodek Wsparcia

Gmina Swarzędz dba o niepełnosprawnych
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Poznaniu zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym na otwartym rynku pracy.
Do czerwca 2008 roku finansowani byliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie pracujemy w projekcie PFRON
- Trener Pracy, realizowanym przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Zarząd Główny. W Polsce, w różnych miastach funkcjonuje 10 Centrów DZWONI.
Świadczymy profesjonalne, bezpłatne i zindywidualizowane usługi
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin oraz dla pracodawców. Zatrudniamy doradcę zawodowego, psychologa i dwóch trenerów
pracy.
Dzięki przychylności urzędników Gminy Swarzędz i jej burmistrza,
pani Anny Tomickiej, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, od końca 2006 roku możemy
pomagać także na tym terenie.
Prezes stowarzyszenia, pani Barbara Kucharska, mając na uwadze dobro uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej umożliwiła nam zorganizowanie kilku spotkań z osobami
niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami. Skutecznie wspiera nasze działania. Na spotkaniach mieliśmy okazję przedstawić ideę zatrudnienia
wspomaganego, która daje szansę
na uzyskanie pracy reprezentantom
jednej z najbardziej wykluczonych
społecznie grup - osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
Owocem naszej współpracy
jest zatrudnienie trzech osób, które
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dziś nie wyobrażają sobie życia bez
pracy. Kolejne przygotowywane są
do wejścia na otwarty rynek pracy. Mamy sygnały od ich swarzędzkich pracodawców, że zatrudnione
przez nich osoby niepełnosprawne doskonale sprawdzają się w roli
pracowników; są odpowiedzialne,
pracowite i sumienne. Ich stanowiska związane są z handlem i produkcją, a wcześniej także gastronomią.
Nie można zapominać o roli pracodawców, którzy zechcieli spróbować. Przyjęli do swoich firm praktykantów wraz z towarzyszącymi im
trenerami pracy, którzy uczą niepełnosprawnych wszystkich czynności
związanych z powierzonym stanowiskiem pracy. Pomagają w załatwieniu
wszystkich formalności związanych z
poszukiwaniem i podjęciem zatrudnienia, uczą bezpiecznego poruszania
się w drodze do pracy. Przekonali się,
że warto zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie, że wszystkie
strony na tym korzystają. I nie chodzi
li tylko o korzyści finansowe. Dla naszych pracodawców najważniejsze są
inne wartości. Cenią sobie to, że nasi
beneficjenci są dobrymi i stabilnymi
pracownikami. Bo oni znają nie tylko
swoje prawa, ale i obowiązki, wiedzą,
jak zachowywać się w miejscu pracy.
Współpraca z firmami to także stały monitoring zatrudnienia.
Wspieramy nie tylko osobę niepełnosprawną. Pracodawcy oczekują od
nas doradztwa i interwencji w ewentualnych, wymagających tego sytuacjach. I otrzymują je.

Jeżeli pracodawca nie widzi stanowiska dla niepełnosprawnego w
swojej firmie, doradca zawodowy i
trener pracy pomogą mu je stworzyć
poprzez wskazanie możliwości odciążenia wysoko wykwalifikowanych
pracowników od, często, prostych
czynności, które niepotrzebnie zabierają im wiele czasu.
Zachęcamy inne firmy do skorzystania z naszych bezpłatnych usług.
To się opłaca.
Najważniejszym dla nas celem
jest usamodzielnienie naszych beneficjentów.

Praca jest jedną z dróg
wiodących do autonomii
człowieka, także niepełnosprawnego.
Otwarty rynek pracy, to możliwość rozwoju, integrowania się ze społeczeństwem, budowania poczucia
własnej wartości i przydatności społecznej. To wreszcie poprawa sytuacji
finansowej. Nasi specjaliści negocjując
z pracodawcami warunki zatrudnienia dbają o to, by zarobki nie przekraczały jasno określonych limitów, bo w
przeciwnym razie groziłoby to zawieszeniem wypłaty dotychczas pobieranych świadczeń. Najczęściej jest to
renta socjalna, rzadziej rodzinna.
Osoby, które podjęły pracę zawodową w krótkim czasie przeszły niesamowitą metamorfozę. Stały się bardziej otwarte, pełne wiary w swoje
możliwości. Dbają także o własny wizerunek zewnętrzny.

Praca, to dobra motywacja do pozytywnych zmian.
Osoby niepełnosprawne intelektualnie mówią: „do kogoś, kto pracuje, mówi się proszę pana”, „kiedy
człowiek pracuje wie, co to znaczy
czas wolny i chce mu się rano wstawać z łóżka”. Takich i podobnych
wypowiedzi jest wiele. Pokazują one
nam wszystkim, jak wielką wartością
jest praca.
Osoba niepełnosprawna intelektualnie potrzebuje specyficznego i
stałego wsparcia, którego na terenie
Gminy Swarzędz nie brakuje, a Centrum DZWONI z Poznania wzmacnia je i ukierunkowuje.
Zapraszamy wszystkich pracodawców oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie do współpracy z
Centrum DZWONI w Poznaniu.
Marzena Waliszewska
Kierownik Centrum DZWONI
w Poznaniu

Adres naszej siedziby:
Os. Armii Krajowej 123; 61-381 Poznań
Tel./fax: 061 832 20 43
e-mail: poznan@centrumdzwoni.pl
e-mail tymczasowy (do odwołania):
centrumdzwoni.poznan@tlen.pl
Biuro pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00
Można umówić się indywidualnie, w innych godzinach dzwoniąc do biura Centrum DZWONI.
Listopad 2008
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I wszyscy się dowiedzą…
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
W przypadku przyznania
osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z
urzędu” występuje z wnioskiem
do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub
ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań
wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w
celu ustalenia sytuacji rodzinnej,
dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego
stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby
uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku, gdy dłużnik
alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z
powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania
się jako bezrobotny, albo jako
poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających
do aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego;
3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z
wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub
prac organizowanych na zasadach robót publicznych, okre-

ślonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia
przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy
złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia
prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich
lub odmowy zarejestrowania
się jako bezrobotny, odmowy
zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ
właściwy dłużnika:
4) składa wniosek o ściganie za
przestępstwo określone w art.
209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
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w zakresie umiejętności posługiwania się komputerem oraz Internetem, pomagamy w przygotowaniu cv, listu motywacyjnego,
podania o pracę, pomoc dla osób
prowadzących oraz chcących rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej itp.
W Centrum istnieje również
możliwość przeglądu prasy (Głos
Wielkopolski, Gazeta Wyborcza) z
ogłoszeniami o wolnych miejscach
pracy. GCI to miejsce, gdzie nieodpłatnie można skorzystać z komputera i Internetu w celu poszuki-

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z
ustawowymi odsetkami.
Dłużnicy alimentacyjni trafią
do Krajowego Rejestru Długów.
Koordynator Świadczeń
Rodzinnych
Beata Pacholczak

Drogi Rodzicu!

Szukasz pracy?
Gminne Centrum Informacji zaprasza!
Gminne Centrum Informacji
w Swarzędzu funkcjonuje już trzy
lata. W tym czasie staraliśmy się
poznać potrzeby i trudności mieszkańców gminy Swarzędz związane
z poszukiwaniem pracy i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
Udzielamy informacji dotyczących pracy (szukanie ofert
pracy, poradnictwa zawodowego,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych), udzielanie informacji
na temat możliwości kształcenia
(szkoły, kursy, edukacja przez Internet ), organizujemy szkolenia

U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.3),
5) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach
wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

wania pracy. Posiadamy bank ofert
pracy, zachęcamy osoby do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Placówka mieści się w Swarzędzu przy ul. Działkowej
61 A, czynna jest od poniedziałku. do piątku w godz. od
9-16, tel. 061 818 17 30, email:
gciswarzedz@neostrada.pl
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych
ofertą GCI!
Mirela Słomińska
Pracownik socjalny

Od 1 października 2008 r.
rodzice niepłacący alimentów
trafiają do Krajowego Rejestru Długów. I wszyscy o Tobie
się dowiedzą – i pani w banku, i pani od telefonów komórkowych, i ta pani, która sprzedaje telewizory na raty – i nic
Ci nie sprzedadzą. Może wtedy przypomnisz sobie, ile kosztują nowe buty na zimę, książki
do szkoły, czy zabawki, których nie mam. Albo szkolna
wycieczka, na którą nie mogę
pojechać.
Twoje Dziecko
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Puszcza wpuściła do Wierzonki

W tym roku meta rajdu znajdowała się na obrzeżu Puszczy,
na terenie gminy Swarzędz przy
Szkole Podstawowej w Wierzon-

E. J. Buczyńska pokazuje R. Mańczakowi jego zdjęcie z XV rajdu im. A. Cieszkowskiego.

ce. Dotarła do niej dobrze ponad
setka turystów, a nie był to jedyny rajd tego dnia. Najliczniejszą
grupę stanowili rowerzyści, po
nich turyści zmotoryzowani, pieszo dotarli nieliczni. Rowerzyści i jadący samochodami mieli
na swojej trasie turystyczną perłę w koronie ziemi swarzędzkiej –
Wierzenicę z jej kościołem.
Obserwacje z trasy bardzo
przydały się na mecie, gdzie po
posileniu się tradycyjną grochówką, która tym razem przybrała postać żurku, chętni zmagali
się w konkursie wiedzy o Puszczy Zielonka. Kilka z pytań zadanych przez komandora rajdu Michała Preislera dotyczyło właśnie
kościoła w Wierzenicy i znajdujących się w nim zabytków a także
pierwotnego przeznaczenia bu-

Fot. (2x) W. Buczńynski

W sobotę 11 października 2008 r. Po raz piąty odbył się
rajd po Puszczy Zielonka pod hasłem „PUSZCZA WPUSZCZA”. Z oferty Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Oddziału PTTK Poznań Nowe Miasto, AKWEN-u Czerwonak, Powiatu Poznańskiego, Wielkopolskiej Wyższej
Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Zespołu Szkół
Salezjańskich i ZHR „Błękitna 14” skorzystali turyści chcący poznać piękno Puszczy Zielonka.

E. Jacek (z lewej) i zwycięzcy konkursu wiedzy; R. Mańczak, D. Smok, T. Stachowiak.
dowli znajdującej się w niej przy
wyjeździe w kierunku Wierzonki.
Ci, którzy woleli sprawdzić swoje
oko i rękę startowali w konkursie
strzeleckim. Najlepszymi w zmaganiach z wiedzą o Puszczy Zielonka okazali się: Dorota Smok,
Teresa Stachowiak i Roman Mańczak. Zwycięzcy w obu konkursach otrzymali nagrody promujące Szlak Kościołów Drewnianych
wokół „Puszczy Zielonka”. Przewodnik po kościołach Szlaku i kalendarz z nimi najbardziej uradowały nagrodzonych. Wszyscy
uczestnicy oblegali stoisko z materiałami promocyjnymi Powia-

tu Poznańskiego korzystając z ich
bogatej oferty.
Obecność sporej grupy rowerzystów, którzy 2 tygodnie temu
byli na XV rajd „Witamy jesień
u Augusta Cieszkowskiego” dowodzi, że Puszcza i jej obrzeża, w
tym ziemia swarzędzka, są atrakcyjne nie tylko jeden raz. Arkadiusz Bednarek w imieniu ZM
„PZ” i Eugeniusza Jacka PTTK
Nowe Miasto usłyszeli od nich w
pełni zasłużone słowa podziękowania za udaną imprezę.
Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy

Swarzędz
na Tour Salon ‘2008
W tegorocznych Targach Turystycznych
Tour Salon 2008, które odbyły się w dniach 1618 października w Poznaniu gmina Swarzędz
prezentowała swe atrakcje turystyczne. Na
wspólnym z innymi gminami aglomeracji poznańskiej stoisku, urządzonym w ramach Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
zapraszaliśmy do odwiedzania naszej gminy.
Zwiedzający oraz przedstawicie biur i organizacji turystycznych, a także przedstawiciele innych samorządów z zainteresowaniem dowiadywali się o atrakcjach, które mamy do zaoferowania.
Z okazji targów opracowany i wydany
został nowy folder prezentujący atrakcje
turystyczne naszej gminy.
BKS
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Zbiórka

baterii

w gminie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu od września 2007 r. prowadzi wraz z Organizacją Odzysku
REBA S.A. zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych w placówkach oświatowych na terenie miasta
i gminy Swarzędz. Celem akcji jest
wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych niebezpiecznych
odpadów jakimi są baterie. Zebrane
podczas akcji baterie i akumulatory
małogabarytowe trafiają do zakładów
recyklingu, gdzie odzyskuje się zawarte w nich substancje.
Zużyte baterie zawierają niebezpieczne metale ciężkie takie jak:
m Ołów - ma negatywny wpływ na
stan zdrowia organizmów żywych,
rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. Ma zdolności do kumulowania się w organi-

zmie ludzkim, w wysokich stężeniach
uszkadza mózg.
m Kadm - jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym. Niezależnie od
drogi wchłaniania, głównym miejscem jego magazynowania są wątroba i nerki, a także trzustka, jelita
i gruczoły oraz płuca. Powoduje anemię i choroby kostne.
m Rtęć - związek silnie trujący. Do
organizmu dostaje się zarówno przez
przewód pokarmowy, jak drogi oddechowe. Uszkadza ośrodkowy układ
nerwowy.
Wyróżniamy następujące metody
recyklingu baterii i akumulatorów:
1. Metoda mechaniczna polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na poszczególne frakcje zawarte w bateriach,
2. Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach,
3. Metoda termiczna - polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom

Przydatne
adresy i telefony
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: poniedziałek 8.0016.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.
Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Piotr Choryński dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00
– 17.00 w Biurze Rady
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
Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815 10 49
Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)
NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy Doraźnej i Ratunkowej
- doraźna pomoc medyczna nocna i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00).
Os. Raczyńskiego 2/23, Nowa Wieś (budynek NZOZ Art. Medicum – po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym obok stacji paliw BP proszę kierować się w lewo w
kierunku bloków, i naprzeciw centrum handlowego, na końcu domów po prawej stronie skręcić w osiedlową uliczkę w prawo,
między domy).
Poradę lekarską uzyskają Państwo również
pod numerem telefonu: 0 666 891 666

metalu w piecach w temp. ok. 1400°C.
Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki
sposób, aby wykluczyć bezpośredni
kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi.
W roku szkolnym 2007/2008
Zakład Gospodarki Komunalnej
zebrał i przekazał do recyklingu
760 kg baterii.
Placówki oświatowe wyrażające
chęć wzięcia udziału w akcji zbierania zużytych baterii i akumulatorów
małogabarytowych mogą zgłaszać
zapotrzebowanie na pojemniki do
zbiórki baterii w siedzibie ZGK lub
telefonicznie pod nr 061 651-15-41
(p. Przemysław Bura). W komplecie
wraz z pojemnikami przekazywane
są także worki, które należy umieszczać w pojemnikach. Zgłoszenia gotowości odbioru zebranej partii baterii
należy kierować pod podany powyżej numer telefonu z zaznaczeniem
zapotrzebowania na daną liczbę wor-

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

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

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

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

Zespół Przychodni
Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33
tel. 061 817 25 49
Apteki dyżurne
dyżury nocne w godz. 20-8 i sobotnie popołudniowe (w tym samym tygodniu)
w godz. 14-20:
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13
03.11.-10.11.2008
„Optima” os. T. Działyńskiego 39
10.11.-17.11.2008
„Zatorze” os. Raczyńskiego 18
17.11.-24.11.2008
„Pod Lipami” os. Zygmunta III Wazy 17
24.11.-01.12.2008
„Swarzędzka s.c. p.w. Św. Józefa”
ul. Rynek 16
01.12.-08.12.2008
„Zamkowa”„Meris” s.c. ul. Zamkowa 17 c
08.12.-15.12.2008
„Nasza Apteka” ul. Poznańska 17
15.12.-22.12.2008
„Apteka w Pasażu”- (market Agrobex)
ul. Graniczna 63
22.12.-29.12.2008
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ków (odbiór baterii następuje w workach a nie w pojemnikach).
Baterie są ważone w bazie operatora zbiórki znajdującej się na składowisku odpadów w Rabowicach.
Za każdy kilogram zebranych baterii dana placówka otrzymuje 1 punkt.
Punkty można wymieniać na nagrody. Katalog nagród dostępny jest na
stronie www.reba.pl.
Placówki oświatowe, które biorą udział w programie zbiórki baterii zachęcamy do odwiedzenia wyżej wymienionej strony internetowej,
gdzie można zapoznać się ze specjalną ofertą promocyjną obowiązującą
w roku szkolnym 2008/09 oraz prześledzić ważne zmiany dotyczące wymiany zgromadzonych punktów na
nagrody, jakie nastąpiły w zapisach
rozdziału VII regulaminu programu
szkolnego. Zmiany te wprowadzono
z dniem 1 września 2008 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522 (po
16.00 i w święta)
Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.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

Izabela Gruszczewska – Gonet
Dyrektor ZGK
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

Skład, reklamy, druk: Studio Kwadrat, mn@kreator.com.pl,
tel. 0607 566 555

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 11.11.2008 r. i oddano do druku: 11.11.2008 r.
Nakład: 5000 egz.
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Z obrad Rady Miejskiej

Prosto z Ratusza

Z obrad Rady Miejskiej
30 września i 28 października odbyły
się sesje Rady Miejskiej Swarzędza.
Radni podjęli następujące uchwały:

Nr XXIX/164/2008

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008.

Nr XXIX/165/2008

spowodowana jest koniecznością
urealnienia wysokości stawek opłaty
targowej, która nie uległa zmianie od
1998 roku oraz dostosowaniem jej
do obowiązujących przepisów w zakresie wyznaczenia inkasenta opłaty
targowej.

Nr XXIX/168/2008

w sprawie : przeznaczenia części
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w sprawie: ustalenia regulaminów
korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Nr XXIX/166/2008

w sprawie: ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

w sprawie: zmiana Uchwały Nr
XXVII/154/2008 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2008
roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w roku 2008.

NR XXIX/167/2008

w sprawie: określenia wysokości
stawki opłaty targowej.

§1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
od sprzedaży ze straganu 1,00 zł.
od sprzedaży z samochodu, przyczepy, wozu 1,50 zł
od sprzedaży z ręki , kosza 0,50 zł.

§2

Dzienna stawka opłaty targowej podczas okolicznościowych imprez i uroczystości wynosi 50 zł.

§3

Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień w którym dokonywana jest
sprzedaż.

§4

1. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierza się firmie: Bazar Swarzędzki S.C. Piórex S.A i Urząd Miasta i
Gminy, Swarzędz ul. Zamkowa 32 .
2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej w wysokości 10%
pobranych i odprowadzonych kwot.
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z
2006 Nr 121 poz. 844 ze zmianami)
art.19 pkt. 1 stanowi, że rada gminy w
drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy i wysokość opłat określonych w ustawie, w
tym: opłaty targowej. Proponowana
uchwała w sprawie opłaty targowej
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Nr XXIX/169/2008

Nr XXIX/170/2008

w sprawie: zmiany Uchwały Nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w
sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z
bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami transportu zbiorowego, a
także podziału linii na strefy.

§1

W § 8 Uchwały Nr LIV/398/2006 z
dnia 29 marca 2006 roku zmienia się
pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Bilet jednorazowy stanowi dowód
uiszczenia opłaty za przejazd przez
jego posiadacza z chwilą skasowania
go kasownikiem znajdującym się w
pojeździe swarzędzkiej komunikacji
autobusowej i zachowuje ważność do
chwili opuszczenia tego pojazdu przez
osobę, która uiściła nim opłatę na dany
kurs, z zastrzeżeniem pkt 2a.”

§2

W § 8 Uchwały Nr LIV/398/2006 z dnia
29 marca 2006 roku po pkt 2 dodaje się
pkt 2a następującej treści:
„2a. Przejazd w strefie I linią S3 z
przesiadką na linię S2 oraz linią S2 z
przesiadką na linię S3 odbywa się na
podstawie biletów jednorazowych przeznaczonych na strefę I skasowanych ponownie w sposób zapewniający odczyt
z kasowników obu pojazdów.”

§3

W § 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr
LIV/398/2006 z dnia 29 marca 2006
roku , skreśla się pkt 9 i 10 oraz zmienia
się pkt 3 i 4, które otrzymują brzmienie:
„3. Normalny na przejazd w strefie I,
umożliwiający jednocześnie przejaz-

dy linią S2 z przesiadką na linię S3 i
linią S3 z przesiadką na linię S2, na
zasadach określonych w § 8 pkt 2a
Uchwały – 2,00 zł,
4. Ulgowy na przejazd w strefie I,
umożliwiający jednocześnie przejazdy linią S2 z przesiadką na linię S3 i
linią S3 z przesiadką na linię S2, na
zasadach określonych w § 8 pkt 2a
Uchwały – 1,00 zł.

uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,80
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości

§4
§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
w sprawie zmiany Uchwały nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w
sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia
uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także
podziału linii na strefy.
W odpowiedzi na uzasadniony wniosek Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 2 września 2008
roku oraz prośby Sołectwa Uzarzewo
przedstawionej na posiedzeniu wskazanej Komisji, zmienia się zasady
funkcjonowania biletów przesiadkowych na strefę I Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Zawarta w
uchwale zmiana może spowodować
zmniejszenie wpływów ze sprzedaży
biletów o ok. 2,0 tys. zł rocznie.

Nr XXIX/171/2008

w sprawie: rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.

§1

Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez Pana Romualda Mrugalskiego z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Nr XXIX/172/2008

w sprawie: rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.

§1

Uznaje się za bezzasadną skargę
wniesioną przez Pana Krzysztofa Janickiego z przyczyn określonych w

Nr XXX/173/2008

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008

Nr XXX/174/2008

w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości na rok 2009

§1

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§3

Traci moc Uchwała Nr XIV/75/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30
października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości na rok 2008 .
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§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od dnia
01 stycznia 2009 roku.
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity:
Dz.U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) art.
5 ust.1 stanowi, że rada gminy w drodze
uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie
mogą przekroczyć corocznie podanych w
ustawie wartości maksymalnych.
Minister Finansów obwieszczeniem z
dnia 29 lipca 2008 ustalił górne granice stawek kwotowych w podatku
od nieruchomości, podwyższając je
o wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych w pierwszym
półroczu 2008 o 4,2 %.
Rada Miejska w Swarzędzu nie skorzystała z prawa do ustalenia maksymalnych stawek podatkowych.
Stawki podatkowe dla wszystkich przedmiotów opodatkowania zostały obniżone.
Wpływy z podatku od nieruchomości
stanowią około 50% dochodów własnych gminy, stąd też, każde obniżenie
stawek podatkowych, skutkuje znacznym ubytkiem dochodów w budżecie.
Przeprowadzona analiza możliwości
oraz potrzeb budżetu gminy pozwoliła jednak na ustalenie niższych niż
maksymalne stawek podatkowych, co
podyktowane jest chęcią utrzymania
stabilnej polityki podatkowej, a także zapewnienia mieszkańcom gminy oraz podmiotom gospodarczym
działającym na jej terenie, możliwości
prawidłowego i terminowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków
podatkowych.

Nr XXX/175/2008

w sprawie: określenia szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających
Gminie Swarzędz lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania
organu do tego uprawnionego
Uzasadnienie:
W związku z licznymi zmianami
w aktach prawnych dotyczących
udzielanej przedsiębiorcom pomocy publicznej, zachodzi konieczność
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uchwalenia w miejsce obowiązującej
obecnie uchwały Rady Miejskiej w
Swarzędzu Nr VI/35/2003 z dnia 26
luty 2003r. uchwały, która regulowałaby w sposób kompleksowy kwestie
udzielania przez Gminę Swarzędz pomocy publicznej. Każda ulga w spłacie należności przysługujących Gminie (umorzenie, rozłożenie na raty
czy odroczenie terminy płatności) a
udzielona przedsiębiorcy traktowana
jest jako forma pomocy publicznej.
Projekt uchwały tej został więc zgłoszony zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako projekt programu pomocy de minimis – najprostszy sposób udzielania pomocy publicznej.
Akt ten uwzględnia więc między
innymi przepisy ustawy z dnia 30
kwietnia 2004r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404
ze zmianami) oraz rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w
ramach zasady de minimis (Dz. U. UE
L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.).
Przedmiotowy projekt aktu prawa
miejscowego wykonuje delegację
zawartą w art. 43 ustawy o finansach publicznych i wskazuje organ
uprawniony do odraczania, rozkładania na raty i umarzania należności
pieniężnych przysługujących Gminie
Swarzędz, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Organem tym w myśl postanowień projektu uchwały jest Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz. Uchwała
ta reguluje także tryb, sposób i zasady udzielania tych ulg. Projekt ten
zgodnie z art. 43 w/w ustawy w § 4
określa przypadki w których możliwe
jest umorzenie należności pieniężnych – są to sytuacje uzasadnione
ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym – uchwała także
zawiera szczegółowy katalog przesłanek wskazujących na przypadki
w których umorzenie należności jest
szczególnie zasadne. Obok instytucji
umorzenia należności pieniężnych
uchwała reguluje także instytucję
odroczenia terminu zapłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnej.
Akt ten wskazuje także dokumenty,
jakimi winien posłużyć się Zobowiązany w celu udokumentowania swego

ważnego interesu lub interesu publicznego, umożliwiającego Burmistrzowi podjęcie „decyzji” w zakresie
udzielenia ulgi. Załącznik nr 1 projektu niniejszej uchwały wskazuje na
podstawowe dokumenty obrazujące
sytuację materialną i rodzinną a także zawiera zestawienie dokumentów
niezbędnych w przypadku udzielania
pomocy przedsiębiorcy (w ramach
pomocy de minimis). Akt ten upoważnia Burmistrza do wystąpienia
do wnioskodawcy z wezwaniem do
należytego uzasadnienia złożonego
wniosku w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek braków we wniosku
lub wątpliwości Burmistrza co do
uzasadnienia wniosku.
Na podstawie złożonych zgodnie z projektem niniejszej uchwały dokumentów, które mają za zadanie uzasadnić
przesłanki do udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych Burmistrz
Miasta i Gminy będzie mógł podjąć
właściwą „decyzję” o udzieleniu bądź
odmowie udzielenia ulgi.
Uchwała ta stanowi precyzyjne narzędzie
umożliwiające Burmistrzowi udzielanie
ulg w spłacie zobowiązań finansowych
wobec Gminy osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji rodzinnej i majątkowej (nie tylko przedsiębiorcom). Akt ten
jest szczegółową i przejrzystą regulacją
umożliwiającą mieszkańcom poznanie
warunków jakie muszą spełnić aby móc
skorzystać z ulg w spłacie należności
wobec Gminy Swarzędz. Określa ona
zasady i tryb udzielania ulg w spłacie
tych należności mieszkańcom, a także
dostosowuje akt prawa miejscowego do
przepisów dotyczących pomocy publicznej.W związku z powyższym jej podjęcie
jest zasadne i konieczne.

Nr XXX/176/2008

w sprawie: określenia na 2009 rok
liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na
terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

§1

Ustala się że liczba przeznaczonych
do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009 na terenie Miasta i
Gminy Swarzędz wynosi 6.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874), właściwe rady gmin okre-

ślają na dany rok kalendarzowy, nie
później niż do dnia 30 listopada roku
poprzedniego, liczbę przeznaczonych
do wydania nowych licencji.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz do
dnia dzisiejszego wydał 9 licencji.
Po przeprowadzeniu konsultacji z Federacją Konsumentów – Klub Poznański,
przewiduje się w 2008 r. wydanie maksymalnie 6 nowych licencji, które powinny
całkowicie zabezpieczyć potrzeby rynku
oraz zapewnić otrzymanie licencji przez
wszystkich ubiegających się o prawo
wykonywania działalności w zakresie
przewozu taksówką. Ustalono, że na terenie Miasta i Gminy Swarzędz nie ma
organizacji zrzeszającej taksówkarzy.
Nie wprowadzenie limitu licencji na
przewóz osób taksówkami spowoduje,
że od 01 stycznia 2009 r. wydanie nowych licencji będzie możliwe jedynie
w przypadku likwidacji działalności co
oznacza zachowanie liczby wydanych
licencji na poziomie dotychczasowym.
W związku z powyższym zasadne jest
podjęcie uchwały Rady Miejskiej w
Swarzędzu określającej liczbę wydawanych nowych licencji w 2009 r.

Nr XXX/177/2008

w sprawie: określenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających pow. 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz.

§ 1.

Ustala się dla Miasta i Gminy Swarzędz liczbę:
1) 150 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży
2) 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Nr XXX/ 178/2008

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
Swarzędz.
Od redakcji:
Pełne teksty uchwał wraz z uzasadnieniami są dostępne w Biurze
Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.swarzedz.eu
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KRÓTKO Z POWIATU...
Z przyjemnością informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Poznaniu zajęło I miejsce w konkursie na
najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
Celem konkursowych zmagań
było promowanie dobrych rozwiązań
w zakresie udostępniania informacji
publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, wykraczających poza
obowiązujące uregulowania prawne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 października w warszawskiej siedzibie „Agory”. W spotkaniu
i towarzyszących mu konferencjach
wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z
całej Polski, zaproszeni goście oraz
przedstawiciele mediów. Wśród pre-

legentów głos zabrał między
innymi prof. Jerzy Regulski,
Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prof.
Michał Kulesza, Członek Zarządu FRDL. Starostwo Powiatowe w Poznaniu reprezentowały Roma Czysz, Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego, Na zdjęciu od lewej: Dariusz Doliński, dyrektor Roma
Czysz, Magdalena Krygier z Wydziału Organizacyjneodpowiedzialna za powiatogo. To oni wywalczyli nagrodę.
wy BIP oraz Dorota Kuklińska, Pełnomocnik Starosty
cji Społecznej „Przejrzysta Polska”.
Poznańskiego do spraw Systemu ZaAurelia Pawlak
rządzania Jakością i Koordynator AkGabinet Starosty

ośrodka nastąpiło podpisanie pomiędzy Starostą Poznańskim, a Komendantem Miejskim PSP umowy użyczenia pomieszczeń ośrodka, a także
podpisanie porozumień przez szefów
służb, inspekcji i straży o utworzeniu
Sieci Łączności Radiowej Zarządzania
Kryzysowego Starosty Poznańskiego,
służącej wzajemnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład systemu. W ramach
sieci działają: Starostwo Powiatowe,
Komenda Miejska Policji, Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunko-

wego SPZOZ, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Powiatowy
Inspektorat Weterynarii, Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu.
W pierwszej połowie 2003 roku
opracowano projekt umiejscowienia
podstacji pogotowia ratunkowego w
budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie. Wynikał on z
potrzeby skrócenia czasu dojazdu karetki pogotowia do zdarzeń na terenie
gmin Czerwonak i Murowana Goślina. Z inicjatywy Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego zaproszono
do rozmów Dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Poznaniu,
Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Wójta
Gminy Czerwonak i Burmistrza Mia-

Będą szkolić
strażaków
Na terenie Jednostki RatowniczoGaśniczej w Bolechowie uroczyście otwarto Ośrodek Szkolenia
Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiatu Poznańskiego.
Ośrodek Szkolenia OSP Powiatu Poznańskiego, dysponujący miejscami sypialnymi i trzema salami
wykładowymi, jest przeznaczony do
prowadzenia kilkudniowych szkoleń
strażaków- ochotników. Lokalizacja
przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej umożliwia korzystanie ze sprzętu
gaśniczego strażaków PSP. Profesjonalnie wyszkoleni i wyposażeni strażacy – ochotnicy, wspierający Państwową Straż Pożarną, są najlepszym
gwarantem bezpieczeństwa na terenie powiatu.
W trakcie uroczystości otwarcia

sta i Gminy Murowana Goślina.
Ostatecznie ustalono iż, samorząd
powiatowy i gminny sfinansują remont pomieszczeń, niezbędnych do
funkcjonowania podstacji pogotowia.
Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego zobowiązał się do przekazania do podstacji Bolechowo pojazdu wraz z załogą i opłacanie kosztów bieżących, a Komendant Miejski
PSP obiecał nieodpłatne wydzierżawienie RSPR pomieszczeń należących do Straży Pożarnej.
Łukasz Sobolewski
Fot. Katarzyna Strzyż

Fot. (x2) Katarzyna Strzyż

Konkurs zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
w ramach Forum Przejrzysta Polska
2008. Starostwo Powiatowe w Poznaniu otrzymało 85,2 na 100 punktów
możliwych do uzyskania, zdobywając w ten sposób certyfikat oraz 5 tys.
złotych nagrody. Zgłoszone Biuletyny
Informacji Publicznej poddano analizie biorąc pod uwagę kryteria takie
jak: zakres, kompletność i aktualność
udostępnianych informacji, a także
łatwość ich wyszukiwania i przyjazną
organizację udostępniania.

Fot. Katarzyna Strzyż

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego najlepszy w Polsce

Wędrówki po powiecie
Oferty aktywnego wypoczynku podczas rowerowych i pieszych
wycieczek oraz wiele innych pomysłów na spędzenie wolnego
czasu z dala od miejskiego zgiełku - to propozycje podpoznańskich gmin dla zwiedzających TOUR SALON 2008 w Poznaniu.

Fot. (x2) Joanna Zielińska

Tegoroczna ekspozycja została
przygotowana pod hasłem szlaków
rowerowych, a uczestniczyły w niej
Powiat Poznański oraz gminy: Czerwonak, Kórnik, Mosina, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo,
Skoki, Suchy Las, Swarzędz. Atrakcje
turystyczne oraz tereny rekreacyjne
w naszym powiecie cieszą się wielką
popularnością wśród mieszkańców
Poznania, a dzięki promocji podczas
krajowych i zagranicznych targów turystycznych przyciągają coraz częś-
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ciej także turystów z innych regionów
Polski oraz z zagranicy.
Podczas Targów Tour Salon 2008
Powiat Poznański zaprezentował ofertą turystyczną na stoisku Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej,
które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mieli okazję zaopatrzyć się w najnowsze
wydanie mapy turystycznej Powiatu
Poznańskiego, atlasy rowerowe z zaznaczonymi ścieżkami po Aglomeracji Poznańskiej oraz foldery pro-

mocyjne. Na chętnych czekały także
konkursy, w których można było wygrać między innymi profesjonalne
koszulki rowerowe oraz gadżety powiatu oraz promujących się gmin.
Stoisko PLOT promował na scenie
wicemistrz świata w cyklotrialu (rodzaj akrobacji rowerowej) Marcin Bugajewski, który zachwycał zwiedzających swoimi umiejętnościami.
Joanna Zielińska
Fot. Joanna Zielińska
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Narodowe Święto Niepodległości
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Fot. A. Choryñski

po¿yczki konsolidacyjne
przenieœ kredyty
do SKOK Stefczyka
i zamieñ je na jeden, tañszy
jedna, ni¿sza rata zamiast kilku
do 10 lat
minimalna kwota ³¹czonych zobowi¹zañ: 10 tys. z³
mo¿liwoœæ wyboru zabezpieczenia po¿yczki
do 36 tys. z³ bez porêczyciela
mo¿liwoœæ zaci¹gniêcia wy¿szej kwoty ni¿ suma
konsolidowanych zobowi¹zañ

www.skokstefczyka.pl 0 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
lub 058 782 93 00

Zapraszamy do nowo otwartego oddzia³u
SWARZÊDZ, Rynek 9,
tel. 061 818 21 94, 061 818 12 84

Firma TIL-BUD
tel.: 061 437 85 08
kom.: 0 607 125 179
www.til-bud.ovh.org

Najta

niej!

- ocieplanie budynków
- tynki ozdobne
(żywiczne, akrylowe i mineralne)
- wykańczanie wnętrz „pod klucz”
- prace dekarskie
(papa, opierzenie)

Nowe propozycje
SKOK Stefczyka

D¹¿¹c do udoskonalenia obs³ugi, SKOK Stefczyka
wprowadzi³ do swojej oferty nowe propozycje. Jest to miêdzy innymi
oferta konsolidacyjna.
Podstawow¹ zalet¹ oferty konsolidacyjnej jest to, ¿e
po¿yczkobiorca sam wybiera rodzaj zabezpieczenia po¿yczki. Banki przy
tego rodzaju po¿yczkach stosuj¹ tylko zabezpieczenie w postaci hipoteki.
Wiadomo, ¿e nie ka¿dy ma na w³asnoœæ dom lub mieszkanie i w³aœnie tym
ludziom Kasa daje wybór rodzaju zabezpieczenia. Mo¿e nim byæ
porêczyciel lub w³aœnie hipoteka.
Dziêki po¿yczkom konsolidacyjnym lub refinansowym mo¿na przestaæ siê
martwiæ ka¿dego miesi¹ca o terminowoœæ sp³aty rat. Uzyskuje siê
miesiêcznie jedn¹, ni¿sz¹ ratê zamiast kilku. Zalety konsolidacji s¹
oczywiste. Oszczêdza siê dziêki temu czas, nerwy a przede wszystkim tak¿e
pieni¹dze - dziêki konsolidacji zmniejszeniu ulegaj¹ miesiêczne koszty z
tytu³u sp³aty kilku rat.
W SKOK Stefczyka ka¿da po¿yczka mo¿e pe³niæ funkcje konsolidacyjne,
jednak Kasa posiada dwie oferty z przeznaczeniem na ten konkretny cel.
Jedn¹ z nich jest po¿yczka refinansowa, któr¹ mo¿na dostaæ bez
porêczyciela nawet do 36 tyœ. z³, o niskim oprocentowaniu oraz
mo¿liwoœci¹ jego obni¿enia, na 6 lat. Z tej oferty mog¹ skorzystaæ osoby,
które posiadaj¹ zobowi¹zanie finansowe w innych bankach. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e przeniesienie kredytów i skonsolidowanie ich nie musi siê
wi¹zaæ z za³atwianiem wielu formalnoœci - je¿eli konsolidowana kwota nie
przekracza 36 tyœ. z³, wystarczy przedstawiæ plan sp³aty starych
zobowi¹zañ, a wszystko zostanie za³atwione przez pracowników SKOK
Stefczyka. Dodatkow¹ zalet¹ Po¿yczki refinansowej jest mo¿liwoœæ
zaci¹gniêcia wy¿szej kwoty ni¿ wynosi suma konsolidowanych
zobowi¹zañ - po prostu mo¿na dobraæ kwotê, która jest potrzebna na bie¿¹ce
wydatki.
Drug¹ propozycj¹ jest Po¿yczka Hipoteczna z opcj¹ konsolidacji, w której
zabezpieczeniem jest hipoteka. W przypadku tej oferty okres sp³aty
zobowi¹zania wynosi a¿ 10 lat. Wczeœniejsza sp³ata nie powoduje wzrostu
kosztów. Z po¿yczki mo¿e skorzystaæ ka¿dy Cz³onek SKOK Stefczyka, a
dziêki jej warunkom jest dostêpna tak¿e dla osób o najni¿szych dochodach.
Wszelkich informacji na temat oferty konsolidacyjnej oraz innych us³ug
SKOK Stefczyka mo¿na uzyskaæ w oddziale Kasy:
SKOK Stefczyka, oddzia³ Swarzêdz, ul. Rynek 9, tel. 061 818 21 94, 061

WIĘŹBY DACHOWE
ROBOTY ZIEMNE
komputerowo wycinane I BUDOWLANE
krótkie terminy
KOPARKO
0505 82 44 58
-ŁADOWARKĄ
www.pbpmotyl.pl
TEL. 604 559 825
biuro@pbpmotyl.pl

Londyńska taksówka

z 1961 roku

śluby, wesela,
przejazdy
okolicznościowe
tel. 0691 300 400
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EPN

Wykopy prace ziemne
wyburzenia transport C AT MAN
20 Ton + własny wysyp

tel. 0513-091-492,
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061-8629-606
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Świat
Modeli

internetowy sklep modelarski

www.Swiat-Modeli.com
Studio reklamowe
poszukuje osób do akwizycji
reklam do czasopisma.
Brak limitu, wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl
0607 566 555

