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Jarmark Świąteczny na Rynku:

Choinka, opłatek,
artyści i kiermasz

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz serdecznie zaprasza na
Jarmark Świąteczny, który odbędzie 19 – 21 grudnia 2008 r. na
swarzędzkim Rynku. Przez trzy przedświąteczne dni będzie tu
można zrobić zakupy i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.
W pobliżu ratusza rozstawione zostaną świąteczne stragany z gwiazdkowymi upominkami, ozdobami choinkowymi i słodyczami. Jarmark Świąteczny zainauguruje burmistrz
Anna Tomicka, która, w piątek 19 grudnia o godz. 18.00 zapali lampki na choince obok ratusza. W świąteczną atmosferę wprowadzą mieszkańców koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru męskiego „Akord”, chóru „Niebo” oraz zespołu
Patrycji Borowskiej, a także przedstawienia jasełkowe przygotowane przez uczniów swarzędzkich szkół. Występy naszych
artystów podziwiać będzie można w piątek i sobotę od godziny 18.00. Natomiast szczególnym dniem będzie niedziela, bowiem tego dnia Burmistrz Swarzędza za-

prasza wszystkich mieszkańców,
o godz. 16.30 na Spotkanie Opłatkowe, które stanie się okazją do składania życzeń. Niedzielne Spotkanie opłatkowe poprzedzi barwna i wesoła „Parada Zimowa” w wykonaniu wrocławskiego Teatru na Bruku. O godz.
15:00 w barwnym korowodzie przemaszeruje Dziewczynka z zapałkami,
Chór Anielski, Chór Diabelski, Dobra Wróżka, a Święty Mikołaj przyjedzie
na „saniach”. Wszystko to fotografować będzie Diabeł Fotograf…
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na łyżwy:

20 grudnia „Lodowisko
ze Świętym Mikołajem”
Sylwester na Rynku - zapraszamy!
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu zapraszają wszystkich mieszkańców gminy
w NOC SYLWESTROWĄ na Rynek w godz.23:00 - 1:30.
W programie: muzyka m.in. piosenki Zespołu ABBA, konkursy,
pokaz sztucznych ogni.
Grudzień 2008

20 grudnia o godz. 18.00 przy pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu zostanie otwarte sztuczne lodowisko. Z tej okazji organizatorzy Burmistrz Miasta i Gminy Anna Tomicka oraz Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji - przygotowali wiele atrakcji. Wśród nich znajdą się
pokazy jazdy figurowej na lodzie w wykonaniu formacji łyżwiarstwa
synchronicznego „Le Soleil”, reprezentującej Klub Sportowy „Axel” prowadzony przez Dorotę i Mariusza Siudków.
Publiczność zobaczyć będzie mogła także mecz hokeja, a na dzieci,
z workiem prezentów, czekać będzie Święty Mikołaj.
Wstęp wolny aż końca grudnia!
Na miejscu czynna będzie wypożyczalnia łyżew i szatnia.
Zapraszamy!
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Wydział Komunikacji w Swarzędzu
Zakończyła się modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu. Obiekt ten został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zainstalowano w nim windę, urządzono podjazd, odpowiednie sanitariaty. Podczas kapitalnego remontu w całym budynku
zainstalowana została klimatyzacja, wymienione i zmodernizowane zostały wszystkie instalacje.
Na pierwszym piętrze tego budynku (nad siedzibą banku
BZ WBK) mieścić się
będzie

Strażacy lepiej wyposażeni



1 grudnia 2008 r. pomieszczenia, w których będzie mieścił się
Wydziału Komunikacji przekazane zostały Starostwu Powiatowemu,
które przystąpiło do organizacji placówki. O terminie jej uruchomienia
powiadomimy Państwa jak tylko
Starostwo będzie gotowe.
M.W.

rów mieszkań. Ich zadaniem jest
ochrona ratowników przed toksycznym działaniem gazów wydzielających się podczas pożarów.
Sprzęty te zostały sfinansowane w
znacznej części przez Starostę Poznańskiego.
Dla pełnej ochrony ratowników Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zakupił także dwa niezatapialne kombinezony do
ratownictwa wodnego.
SK

Fot. (2x) Artur Konarzewski

Ochotnicza Straż Pożarna w
Swarzędzu w ostatnich dniach
wzbogaciła się o nowy sprzęt.
Zakupiono sanie lodowe przeznaczone do ratowania osób, pod
którymi zarwał się lód. Zapewniają one również bezpieczeństwo
strażakom udzielającym pomocy
na zamarzniętych akwenach.
Kupione zostały także dwa
aparaty ochrony dróg oddechowych, będące podstawowym
sprzętem podczas gaszenia poża-

swarzędzka filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy już wkrótce nie będą musieli
jeździć do Poznania na ul. Jackowskiego. Gmina Swarzędz sfinansowała remont i kupno mebli
potrzebnych Starostwu.
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Zakończona budowa
kanalizacji sanitarnej

Gortatowo:

28 listopada 2008 zakończona została budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Heleny Modrzejewskiej w Swarzędzu. Kosztem
ok. 700 tys. złotych powstało 500
metrów kanału sanitarnego wraz
z 52 przyłączami do posesji. Wykonawcą tej inwestycji była firma
PRBI Podhorecki Sp. z o.o. z Kostrzyna Wlkp. Eksploatacją ka-

Kosztem ok. 40 tys. złotych z
budżetu gminy Swarzędz zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Gortatowie k. Swarzędza.
W ramach tej inwestycji, zakończonej 1 grudnia 2008 wymieniono przestarzałe pompy na
trzy nowoczesne, wyprodukowa-

Stacja uzdatniania wody
już zmodernizowana

w ul. Heleny Modrzejewskiej

nalizacji sanitarnej w tej ulicy
zajmował się będzie poznański
AQUANET.
Inwestycja sfinansowana została z budżetu gminy oraz z
(częściowo umarzalnej) pożyczki
uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
MW

Remontujemy świetlice
Dobiega końca remont wiejskiej świetlicy w Uzarzewie. Wyremontowany został dach a do
końca grudnia wymienione zostaną okna. Na ten cel z budżetu
gminy Swarzędz przeznaczono w
tym roku ok. 130 tys. złotych.
Latem tego roku wykonany
został kapitalny remont świetlicy
wiejskiej w Wierzonce. Był to remont gruntowny, obejmował docieplenie elewacji i dachu, wymianę pokrycia dachu, remont
wszystkich pomieszczeń (nowe
posadzki, malowanie, nowe sanitariaty), wymianę okien i drzwi.
Prace te kosztowały ok. 250 tys.
złotych.

W grudniu 2008 planowany
jest jeszcze remont dachów świetlicy wiejskiej i sąsiedniego budynku szatni w Zalasewie. Na ten cel
przeznaczono w budżecie gminy
10 tys. złotych.
Od Gwiazdora dla młodzieży
Do końca tego roku zaadoptowane zostaną pomieszczenia pod Biblioteka Publiczną na
os. Czwartaków 1 w Swarzędzu.
Urządzona zostanie tam świetlica. Planowany koszt tego remontu to ok. 55 tys. złotych.
MW

Doraźna pomoc medyczna nocna
przeniesiona na ul. Poznańską 15
Informuję, że od 01.07.2008
NZOZ MEDLIFE - CENTRUM
POMOCY DORAŹNEJ I RATUNKOWEJ przejęło opiekę nad Państwem w zakresie doraźnej pomocy medycznej.
Po analizie głosów pacjentów podjąłem decyzję o przeniesieniu z dniem 22 listopada
miejsca udzielania świadczeń z
Osiedla Raczyńskiego na ul. Poznańską 15, do budynku NZOZ
DIAGTER.
Poradę lekarską uzyskają Państwo również pod numerem telefonu: 0 666 891 666
Grudzień 2008

ne przez Leszczyńską Fabrykę
Pomp. Ich zakup kosztował ok. 24
tys. zł. Prace przygotowawcze oraz
montaż pomp wykonał Zakład
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
W Gortatowie zmodernizowany został też system zasilania
i sterowania pracą pomp. Nowy
układ sterowania pozwala na pracę jednej pompy lub dwóch zależnie potrzeb (poprzednio nie było
takiej możliwości). Wykonawcą
tej części prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skrzypek”
ze Śremu.
MW

Jednocześnie informuję, że w
zakresie
• nagłych zachorowań
• stanów ostrych, zagrażających życiu
• wypadków
w Swarzędzu nadal dyżurują 2
zespoły wyjazdowe – ratowniczy oraz z lekarzem – Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na Osiedlu Dąbrowszczaków
8/12 w Swarzędzu, gdzie obecnie
mieści się stacja Pogotowia Ratunkowego, pod numerem telefonu: 999, 112
Z poważaniem,
Lek. med. Marek Stawski
Kierownik NZOZ MedLife

W Gortatowie od kilku miesięcy ludziom pomagają małże strzegące czystości wody.
Wysyłane przez nie sygnały trafiają na ekran komputera, gdzie łatwo ocenić,
czy woda jest czysta.

Nowy sprzęt dla ZGK
Ponad 50 tys. złotych kosztował budżet gminy zakup
dwóch nowych maszyn dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Na
początku grudnia 2008
ZGK otrzymał samojezdną kosiarkę spalinową
firmy Gianni Ferrari oraz rębarko-rozdrabniarkę
do gałęzi
i konarów.

Urządzenia te zostały dostarczone
przez firmę WIMET z Poznania.
MW
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Stanowcze NIE „dopalaczom”
Szanowni Państwo,
Jestem zdecydowanie przeciwna funkcjonowaniu w naszej Gminie sklepów, w których można
legalnie kupować substancje działające jak narkotyki. Z związku z tym przedstawiłam Radzie
Miejskiej moje oświadczenie zawierające stanowczy protest w tej sprawie. Uzyskawszy
jednoznaczne poparcie radnych postanowiłam wystąpić do Sejmu o pilne podjęcie działać
prawnych przeciwstawiających się praktyce handlu tzw. „dopalaczami”.
AnnaTomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Swarzędz, 24 listopada 2008

Oświadczenie
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz oświadczam, że jestem absolutnie przeciwna funkcjonowaniu
na terenie naszego miasta i w każdym innym miejscu
naszej gminy sklepów, w których sprzedawane są substancje o działaniu podobnym do narkotyków.
Z ogromnym ubolewaniem stwierdzam, że przepisy obowiązujące w Polsce pozwalają na legalny handel
tzw. „dopalaczami” – preparatami, o których ogromnej szkodliwości dla zdrowia i życia głośno mówią
specjaliści. Jestem przekonana, że należy niezwłocznie doprowadzić do zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w taki sposób, aby zdelegalizować
proceder handlu niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi, których ustawa dzisiaj nie zakazuje.
W związku z tym zwracam się do wszystkich parlamentarzystów z apelem o pilne podjęcie działań
legislacyjnych, które pozwolą wyeliminować proceder handlu substancjami, które w opinii specjalistów powinny być uznane za narkotyki i zakazane.
W imieniu samorządowych władz Swarzędza
oświadczam, że do czasu ustawowego uregulowania tego problemu podejmować będę wszystkie dostępne prawem kroki przeciwdziałające
niebezpieczeństwu, z którym mamy do czynienia. Jestem przekonana, że – chwilowo bezradni w obliczu niedoskonałego prawa – poradzimy
sobie z niebezpieczeństwem poprzez działania
profilaktyczno-uświadamiające. We wszystkich
swarzędzkich szkołach przeprowadzimy akcję
informacyjną skierowaną zarówno do dzieci i
młodzieży jak i rodziców.
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Chcemy, aby wiedza o niebezpieczeństwach
związanych ze stosowaniem wszelkich używek, narkotyków, oraz tzw. „dopalaczy”
była powszechna i stale uaktualniana. Oczekujemy jednak wsparcia w postaci przepisów nadążających za rzeczywistością.
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Fot. (6x) M. Woliński

50 wspólnych lat!
10 i 11 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Z rąk Burmistrz Anny
Tomickiej medale przyznane przez Prezydenta RP, serdeczne gratulacje i podziękowania otrzymali Państwo: Cecylia i Henryk Frąckowiakowie, Stefania i
Jan Góralscy oraz Urszula i Henryk Woźniakowie, Wanda i Mieczysław Dobińscy, Teresa i Jan Kamińscy oraz Maria i Hilary Stelmaszewscy.
MW

Państwo Cecylia i Henryk Frąckowiakowie

Państwo Stefania i Jan Góralscy

Państwo Urszula i Henryk Woźniakowie

Państwo Maria i Hilary Stelmaszewscy

Pani Teresa Kamińska

nimi tak, jak oni czuwają nad nami.
Każdy z nas w swoim życiu potrzebuje opiekuna, a my dobrze wiemy, że
kto daje - ma i tak dwa razy więcej.
Jak każdą z naszych uroczystości i
tę uświetniły występy artystyczne. Nie
zabrakło wierszy wyrażających naszą
wdzięczność dla osób ważnych w naszym życiu i piosenek, które zgrały się
z melodią naszych serc. W tej części
uczestniczyły zaprzyjaźnione z nami
artystki pani Halinka Benedyk, solistka opery poznańskiej – pani Urszula Jankowiak oraz akompaniująca jej
pani Lucyna Klockiewicz. Nad zespołem jak zwykle czuwali pani Ela Narożna i Jurek Kot.
Na tym wspólnym
spotkaniu
chcieliśmy również
podkreślić, że Stowarzyszenie działa
już 18 lat! Nie jeden

z naszych podopiecznych prowadzi
już dorosłe życie. Mamy nadzieję, że
będziemy mogli dalej pomagać tym,
którzy się do nas zgłaszają, a jest ich
coraz więcej.
Uważamy, że koncert był bardzo
udany. Portrety pani Asi, piosenki naszych kolegów i wykonania pani Halinki i Uli skłoniły do refleksji, wywołały wzruszenie, radość, a przede
wszystkim pozwoliły podziękować
nam tym Najważniejszym Aniołom w
naszym życiu.
Agata Kiejdrowska
Aniela Skorupińska

Państwo Wanda i Mieczysław Dobińscy

„Są na świecie anioły...”
- list ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
3 grudnia, w środę w sali EuroHotelu odbył się dziękczynny koncert dla rodziców, darczyńców i przyjaciół Stowarzyszenia zatytułowany „Są na świecie anioły”.
Imprezę rozpoczęła pani Basia
Kucharska powitaniem wszystkich
zaproszonych gości. Po czym nastąpił
jeden z głównych punktów programu
– prezentacja portretów uczestników
naszego Warsztatu przygotowanych
przez panią Joannę Marcinkowską.
Pani Joasia jest malarką, która w bardzo ciepły i trafny sposób pokazuje
nasze wnętrze na płótnie. Całą wystawę wzbogacił film, w którym pani
Joasia pokazała swoją pracę, proces
tworzenia i uchwyciła zmienność naszych nastrojów oraz bogactwo naszych dusz.
Na naszej uroczystości podzięko-

waliśmy rodzicom za ich trud i opiekę
nad nami, bo wiemy, że to oni są nasza podporą i wsparciem. Bez nich nie
poradzilibyśmy sobie.
Podziękowaliśmy również ludziom dobrej woli, którzy swoim sercem wspierają nasze Stowarzyszenie,
władzom samorządowym, sponsorom
za pomaganie nam w codziennych
sprawach, ich dobroć i życzliwość, a
także wszystkim, którzy zechcieli przekazać nam 1% swojego podatku.
Zaproszonych gości obdarowaliśmy aniołami wykonanymi przez
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Te anioły mają czuwać nad

Niedziela, 11 stycznia 2009:

XVII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Szanowni Państwo,
11 stycznia 2009 po raz siedemnasty rusza Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tematem
XVII Finału WOŚP jest profilaktyka
w dziedzinie wczesnego rozpoznania
chorób nowotworowych u dzieci. Temat brzmi:
WCZESNE WYKRYWANIE
NOWOTWORÓW U DZIECI

stopadzie 2008r. przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu został zarejestrowany
Swarzędzki Sztab XVII Finału WOŚP
Loterie i licytacje prowadzone
podczas koncertu finałowego mogą

Będziemy również realizować hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Pragniemy, aby swarzędzki Finał
przyczynił się w znacznym stopniu do
wsparcia tych szlachetnych idei. W li-

się odbyć tylko dzięki Państwa pomocy. Licząc na Państwa szlachetność
prosimy o wsparcie.
Podczas koncertu finałowego,
który prezentowany będzie w Hali

Grudzień 2008

Sportowej „Unia” występować będą
charytatywnie wykonawcy zarówno z
naszej Gminy jak i spoza niej.
Tradycyjnie prosić będziemy darczyńców,
aby wspomogli naszą akcję.

„Potrzebny nam ktoś,
kto widzi w naszej akcji dobro”
Darowizny rzeczowe, które zostaną
przekazane na licytacje i loterie prosimy
przekazywać bezpośrednio do Ośrodka
Kultury w Swarzędzu, ul. Piaski 4, nr tel.
(061) 8172-034, 0602-488-310

Środki finansowe prosimy kierować na konto bankowe:
BZ WBK S.A. ODDDZIAŁ I
W SWARZĘDZU
78 1090 1450 0000 0001 0442 6723
Z wyrazami szacunku
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
Dyrektor
Ośrodka Kultury w Swarzędzu
Ewa Małecka
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Europejska „Trójka”
Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
w Swarzędzu gościło nauczycieli i uczniów ze szkoły partnerskiej w miejscowości Pomezia we Włoszech oraz nauczycieli z Kirsehir w Turcji. Była to
wizyta w ramach realizacji wielostronnego projektu szkolnego Comenius pt.
„Prometeusz – jesteśmy dziećmi świata”.

W trakcie pobytu w Swarzędzu goście zwiedzali najbliższą
okolicę (duże wrażenie wywarła wycieczka do Wierzenicy ), odwiedzili m. in. warsztaty SPDST,
Szkołę Podstawową nr 4 oraz
spotkali się w ratuszu z p. burmistrz Anną Tomicką. Poznawali również stolicę Wielkopolski,
byli na Ostrowie Tumskim i Starym Rynku. Nauczyciele z Turcji

spotkali się z Honorowym
Konsulem Generalnym
Republiki Turcji w
Poznaniu, p. Jerzym
Kudyńskim.
Najważniejsze
jednak było zaprezentowanie dotychczasowych
działań w Comeniusie
oraz wspólne zajęcia integracyjne naszych gimnazjalistów
z dziećmi włoskimi.
Bariera językowa została bardzo szybko
przełamana i podczas warsztatów uczniowie polscy i włoscy wymieniali się

doświadczeniami na temat praw
dziecka w ich państwach. Ciekawostką dla Włochów i Turków był
też udział w lekcji języka polskiego. Nasi goście poznawali też polskie tradycje kulinarne, przygotowaliśmy dla nich „polskie jadło”
z grochówką, bigosem, smalcem, miodem, kiszonymi ogórkami i sernikiem na deser. Nie

zabrakło oczywiście wielkopolskiej kuchni (rogale marcińskie
i „pyry z gzikiem”).
Podsumowaniem wspólnego
spotkania w Swarzędzu było zasadzenie drzewka „Prometeusz”
w obecności wszystkich uczniów naszego gimnazjum oraz
gości z Włoch i Turcji, a wieczorem andrzejkowe wróżby przy
muzyce polskiej, włoskiej
i tureckiej.
Następne spotkanie naszych szkół partnerskich odbędzie się we
Włoszech w maju 2009 r.
Koordynatorzy
projektu
w Gimnazjum nr 3

Swarzędzka filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej zaprasza do nowej siedziby

Swarzędzka filia Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu zaprasza czytelników do
nowej siedziby. Biblioteka, dzięki
życzliwości i pomocy władz miasta, została przeniesiona z pomieszczeń piwnicznych do nowego, wyremontowanego lokalu.
Departament Oświaty Sejmiku Województwa Wielkopolskie-



go zadbał o jego wyposażenie w
nowe meble. Biblioteka mieści się
w tym samym budynku (Gimnazjum nr 3), na wysokim parterze.
Warunki pracy uległy ogromnej poprawie. Nowe pomieszczenia są wysokie, jasne, obok pracowni multimedialnej jest osobna
czytelnia, do której nie dochodzi hałas pracujących kompute-

rów, jest miejsce na nowe
książki.. Posiadamy małe
archiwum, w którym
przechowuje się starsze
egzemplarze czasopism
oraz rzadko wypożyczane
książki, a także pokój do
pracy i zaplecze socjalne.
Czytelnik może sięgnąć
do bogatego księgozbioru podręcznego, poszukać
literatury w katalogach,
skorzystać z internetu
oraz fachowej pomocy pracowników biblioteki. Może także pracując w domu korzystać z katalogów on line (www.pbp.poznan.
pl?swarzedz/ oraz www.pbp.swarzedz.edu.pl).
Biblioteka, dzięki zmianie lokalu, uzyskała także możliwość
organizowania ciekawych spotkań. Tu należy wymienić ostat-

nią konferencję dla nauczycieli bibliotekarzy naszej gminy
(10 grudnia 2008), tematycznie
wkomponowaną w imprezy towarzyszące szczytowi klimatycznemu w Poznaniu, zatytułowaną
„Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje”, na której z prelekcją
wystąpił przedstawiciel Zakładu
Badań Środowiska Rolniczego i
Leśnego PAN p. Adam Choryński,
pokazując bardzo ciekawą prezentację, uświadamiającą, jak niewielką wiedzę posiadamy na temat naszej planety, nie szanujemy
jej praw, chcemy z niej tylko czerpać, nie dając nic w zamian.
Serdecznie zapraszamy : Swarzędz, os. Czwartaków 1, tel. 061
818-42-45 od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 17.00
Danuta Wereszczyńska
Grudzień 2008
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Dzieci z zerówek bezpieczniejsze w odblaskowych kamizelkach
ska Dzieciom”.
W czwartek 27 listopada w
Szkole Podstawowej nr 5 tamtejszym „zerówkowiczom” oraz
dzieciom z przedszkoli nr 3 i 4
pomagała je zakładać burmistrz
Swarzędza Anna Tomicka, która
odwiedziła maluchy towarzystwie
wiceburmistrz Agaty Kubackiej i
kierownika referatu edukacji UMiG
w Swarzędzu Janusza Roszczki.
Pomysł strażników miejskich
wyraźnie się dzieciom spodobał,

Fot. (2x) M. Woliński

Z inicjatywy Straży Miejskiej w Swarzędzu wszystkie
dzieci ze swarzędzkich zerówek
otrzymają odblaskowe kamizelki, dzięki którym będą lepiej widoczne i bezpieczniejsze, zwłaszcza po zmierzchu. Strażnicy
zamówili 500 takich specjalnie
zaprojektowanych
kamizelek,
których zakup sfinansowany został z budżetu gminy Swarzędz.
Na każdej widnieje logotyp Swarzędza oraz napis „Straż Miej-

a komendant Straży Miejskiej Janusz Mazurkiewicz obiecał, że
tego samego dnia kamizelki zostaną dostarczone do wszystkich
swarzędzkich zerówek.
MW

***

Agaty Kubackiej, kierownika referatu edukacji, zdrowia i spraw
społecznych UMiG Janusza
Roszczki, naczelnika prewencji
swarzędzkiej policji Wiktora Kunickiego i przedstawicieli Starostwa Powiatowego.

Pierwszoklasiści ze szkół podstawowych w Kobylnicy i Wierzonce 7 listopada br. otrzymali
paski odblaskowe z rąk wiceburmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

W ramach akcji, w trosce
o ich bezpieczeństwo, przeprowadzono rozmowy i uwieczniono uroczystość na pamiątkowych zdjęciach.

kat przyznane są nagrody pieniężne. Po raz czwarty zostaliśmy jego
laureatem tego konkursu.
Każdego roku, jesienią, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności
organizuje uroczysty apel, podsumowujący roczną działalność
koła. W apelu tym zawsze bierze
udział przedstawiciel PKO BP w
Poznaniu, obecnie pani Ewa Zielińska oraz dyrekcja Szkoły. Podczas apelu najbardziej aktywni
i najsystematyczniej oszczędzający członkowie SKO otrzymują
nagrody rzeczowe - odtwarzacze
CD, aparaty fotograficzne, MP3,
MP4 oraz książki i encyklopedie
szkolne. Nauczyciele, którzy zaszczepiają swoim uczniom idee

oszczędzania i kształtują w nich
nawyk racjonalnego gospodarowania swoimi oszczędnościami,
również otrzymują symboliczne
nagrody.
Może przykład dynamicznej działalności Szkolnej Kasy
Oszczędności ze Szkoły Podstawowej nr 5 zachęci nauczycieli i uczniów innych swarzędzkich
szkół do podjęcia podobnej inicjatywy w swoich placówkach. Działalność ta oprócz niewątpliwych
wartości edukacyjnych przynosi
członkom wiele zadowolenia, satysfakcji i radości.

Uczymy dzieci oszczędzać:

Pięć lat działalności
Szkolnej Kasy Oszczędności
w SP nr 5
Pierwsze
Szkolne
Kasy
Oszczędności powstały w Polsce
już w 1927 roku. Zatem, historia
tej formy oszczędzania liczy sobie
(z przerwą w okresie drugiej wojny światowej) ponad 80 lat. Od
samego początku celem propagowanie gromadzenia pieniędzy
przez uczniów było rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży
idei oszczędzania oraz nauka gospodarowania własnymi, choćby
bardzo skromnymi zasobami finansowymi.
W Szkole Podstawowej nr 5
im. prof. Adama Wodziczki Szkolna Kasa Oszczędności została założona w miesiącu oszczędzania,
czyli w październiku 2003 roku
Grudzień 2008

przez nauczycielkę pracującą w
szkolnej świetlicy, mgr Ewę Gasińską. W okresie pięcioletniej,
prężnej działalności koła SKO, systematycznie rośnie liczba oszczędzających uczniów a wraz z nimi
wzrastają oszczędności deponowane na szkolnych kontach jego
członków. Obecnie nasza SKO liczy ponad 400 członków, spośród
ponad 900 uczniów szkoły.
Każdego roku nasza Szkolna
Kasa Oszczędności bierze udział
w, organizowanym przez PKO
Bank Polski, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek
Harcerstwa Polskiego, konkursie
Dziś oszczędzam w SKO - jutro
w PKO. Za zajęcie pierwszych lo-

Opiekun SKO w SP nr 5
Ewa Gasińska
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Międzynarodowa współpraca szkół
W dniach 16 - 18 listopada 2008 r. starosta poznański
Jan Grabkowski, wicestarosta Tomasz Łubiński i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu Przemysław Jankiewicz przebywali z
wizytą w szkole w Neustadt, największej i najnowocześniejszej w
Dolnej Saksonii.
Do Neustadt przybyła także
delegacja ze szkoły w Brunschwei-

sal dydaktycznych do nauki
przedmiotów związanych
z przemysłem samochodowym: automatyki i mechatroniki.
Starostowie byli zainteresowani sposobem współpracy partnerskich szkół i
efektywnością podejmowanych przedsięwzięć w za-

kresie kształcenia zawodowego i
ogólnego.
Takie spotkania szkół partnerskich służą podniesieniu jakości
pracy dydaktycznej i wzbogaceniu wiedzy dotyczącej wprowadzania nowych technologii w nauczaniu praktycznym zawodu.
Karolina Osowska

gu. Obie placówki są
partnerami Zespołu
Szkół nr 1, współpraca trwa od kilku lat.
Celem
wizyty
było zapoznanie się
ze sposobem szkolenia
zawodowego i wyposażeniem

W Szkole Podstawowej nr 1:

Wiwat Pluszowe Misie!!!
Pluszowy Miś to jedna z najpopularniejszy zabawek dziecięcych świata, której obecność dodaje dziecku otuchy,
pociesza, tworzy atmosferę ciepła i bezpieczeństwa, łagodzi lęk przed samotnością. Dlatego ustanowiono w
roku 2002 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
Już po raz szósty obchodziliśmy to święto w naszej szkole, ale po raz pierwszy obchody
trwały dwa dni.
24 listopada zaprosiliśmy do
szkoły aktorów z Teatru Animacji w Poznaniu, którzy wystawili
przedstawienie o Misiu Beczułce.

Dzieci wspólnie z bohaterami bajki przeżywały przygody, nauczyły
się czym jest prawdziwa przyjaźń,
a przy tym wspaniale się bawiły.
25 listopada uczniowie przybyli do szkoły ze swoimi ukochanymi Misiami. Nie zabrakło też
postaci Misia na sweterkach i cza-

peczkach. Podczas uroczystego
apelu uczniowie poznali historię
powstania pierwszej zabawki Misia „Teddy”. Uczniowie obejrzeli mini inscenizację o dzieciach
z różnych stron świata, które też
kochają pluszowe niedźwiadki. W
tym dniu rozbrzmiewały w szko-

Poseł i burmistrz u maturzystów w Zespole Szkół nr 1
Poseł Marek Zieliński odpowiadał na pytania dotyczące jego
sejmowej pracy nad ustawami.
Za niezwykle interesujące uczniowie uznali zagadnienia dotyczące wpływu kryzysu giełdowego w USA na polską gospodarkę
czy konsekwencji planowanego
wprowadzenia euro jako waluty w
roku 2012. Zadawali także pytania
o podjęte decyzje polskiego rządu
w sprawie przeciwdziałania emi-

10

gracji absolwentów szkół i uczelni.
Także Burmistrz Swarzędza
p.Anna Tomicka odpowiadała na
pytania uczniów, którzy interesowali się m.in. sprawami rozwiązań komunikacyjnych w mieście,
wypytywali o inwestycje – te już
zrealizowane i te, które są w planach swarzędzkiego samorządu.
Burmistrz Anna Tomicka wyjaśniała również dlaczego zdecydowała się ponownie kandydować

w wyborach na najważniejsze stanowisko w gminie. – Zależało mi
zwłaszcza na tym, aby sprawnie
dokończyć inwestycje podjęte w
poprzedniej kadencji oraz zaproponować nowe działania służące
rozwojowi Swarzędza i wszystkim
jego mieszkańcom – podkreślała Burmistrz Anna Tomicka.
Uczniowie klasy IV technikum
ekonomicznego Andżelika Frankowska i Jakub Korzeniowski z

le wiersze, piosenki oraz okrzyki
na cześć Misiów. Piękne portrety
Misia wykonane przez uczniów
ozdobiły hol szkoły. W bibliotece szkolnej zorganizowaliśmy wystawę czasopism i książek o Misiu
pt.: „Miś - uczy, bawi, wychowuje”.
Dzieci w trakcie odgadywania zagadek o znanych misiach wykazały się znajomością lektur i bajek.
Cała uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami z
Pluszowymi Misiami.
Te obchody na długo zapadną w pamięci uczniom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu!!!
Małgorzata Kruszona

klasy IVa TE z Zespołu Szkół nr 1
w Swarzędzu po spotkaniu uznali
je za ważne i kształcące. „Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o sposobie pracy nad ustawami i roli mediów w kształtowaniu
wizerunku polityków,uzyskaliśmy
też bardzo ciekawe informacje na
temat funkcjonowania samorządu terytorialnego” – zapewniali.
Spotkanie zorganizowały radna
powiatu poznańskiego p. Barbara
Antoniewicz i nauczyciel ZS nr 1
p. Anna Budnik.
Karolina Osowska
Grudzień 2008

Sport
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Trzeci Halowy Turniej Młodzików

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
W dniach 29-30 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Swarzędz był organizatorem Trzeciego Halowego Turnieju Młodzików rocznika 1996 i młodszych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Anny Tomickiej.
Dwadzieścia zespołów z całej Polski (w tym m.in. z Warszawy, Płocka, Szczecina, Włocławka, Kępna i Poznania) rozegrało
74 spotkania. Zwycięzcą turnieju
została drużyna GUKS Gorzkowice przez „Drukarzem” Warszawa, „Gopłem” Kruszwica i „Wartą” Poznań.
Dla wszystkich uczestników
organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe, dla najlepszych
drużyn - medale i puchary, które wręczały Burmistrz Anna To-

micka, wiceburmistrz Agata
Kubacka oraz wiceprezes SM
Swarzędz Maria Kantorska.
Dziewięć zespołów nocowało
w Gimnazjum w Zalasewie. Halowy Turniej Młodzików to jedna z
największych największa imprez
sportowych w Swarzędzu, która z
roku na rok zwiększa swoją rangę.
Po uroczystym otwarciu turnieju
dla wszystkich zaproszonych gości została przedstawiona multimedialna prezentacja osiągnięć
UKS „Lider” Swarzędz.

W tym roku relację z turnieju
kręciła redakcja programu „Kadra 2012” z Telewizji Polskiej.
Turniej ten to ogromne przedsięwzięcie logistyczne rodziców piłkarzy rocznika 1996/97, którzy
jak co roku stanęli na wysokości zadania. Wszyscy uczestnicy
podkreślali fantastyczną organi-

zację oraz przede wszystkim atmosferę. Większość zespołów już
dziś zadeklarowała swój przyjazd
w przyszłym roku.
Marcin Madanowski
Sekretarz UKS „Lider”
Swarzędz

Wyniki Mistrzostw Miasta i Gminy Swarzędz w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych
17 listopada br. w szkole Podstawowej w Kobylnicy odbyły się Mistrzostwa
Miasta i Gminy Swarzędz w
tenisie stołowym w kategorii zespołowej i indywidualnej dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych.
Oto wyniki:

Grudzień 2008

W kategorii drużynowej
dziewcząt:
1. miejsce – SP 1
2. miejsce – SP Kobylnica
3. miejsce – SP 4

4. miejsce – Anna Ciećka – SP 4
5. miejsce – Dominika Grajek
– SP 4
6. miejsce – Zyta Karolczak – SP
Kobylnica

Indywidualnie dziewczęta:
1. miejsce – Anna Zawada – SP 1
2. miejsce – Klaudia Kochańska – SP 1
3. miejsce – Aleksandra Janicka
– SP Kobylnica

W kategorii drużynowej
chłopców:
1. miejsce – SP 5
2. miejsce – SP 1
3. miejsce – SP 4
4. miejsce – SP Kobylnica

W rozgrywkach indywidualnych:
1. Piotr Supiński – SP 5
2. Jan Szymkowiak – SP 4
3. Eryk Krysiak – SP 1
4. Hubert Maćkowiak – SP 1
5. Maciej Jakubek – SP Kobylnica
6. Kamil Mieczyński – SP 5
7. Michał Szewczyk – SP 4
8. Maciej Zieliński – SP Kobylnica
Opr. Piotr Kozłowski
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90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego
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Ochotnicy ze Swarzędza
w Powstaniu Wielkopolskim
Florian Fiedler
W listopadzie i grudniu
1918 roku różnymi drogami docierały do Swarzędza informacje o narastających nastrojach
narodowo-niepodległościowych
w Poznaniu. Finałem były wydarzenia w mieście związane z
przyjazdem Jana Ignacego Paderewskiego - jego entuzjastyczne i masowe powitanie,
demonstracje z polskimi sztandarami, patriotycznymi okrzykami i śpiewami. Ze Swarzędza,
oddalonego od Poznania o około 13 kilometrów, spontanicznie
wyruszyli ochotnicy na pomoc
braciom walczącym o oswobodzenie Poznania i Wielkopolski
od zaborcy pruskiego, po 125 latach niewoli.
Niektórzy ochotnicy byli
zwiadowcami ówcześnie działającej Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Straży Obywatelskiej.
Wrócili do miasta i zdawali raporty o rozwijającej się w Poznaniu sytuacji powstańczej.
Inni zostawali już w Poznaniu i
włączali się do formujących się
oddziałów powstańczych.
Swarzędzcy ochotnicy udawali się do stolicy Wielkopolski indywidualnie lub grupami,
pieszo, na rowerach, furmankami lub koleją. Ubrani byli przeważnie w mundury, które zostały im po przymusowej służbie
w armii pruskiej, na frontach I
wojny światowej lub w garnizonach pruskich, miedzy innymi
w Poznaniu.
Każdy z ochotników zaopatrywany był w opaskę białoczerwoną, zakładaną na rękaw
munduru i tzw. „wypis” – legitymację z Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Straży Obywatelskiej.
Te dwie organizacje rodzącej się
władzy polskiej działały w Swarzędzu do 28 grudnia 1918 r. w
budynku nr 12 przy ul. Rynko-
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wej. Wtedy to powołano na ich
miejsce Radę Ludową i Straż
Ludową.
29 grudnia 1918 r. (podaje się też datę 30 grudnia) wyruszył ze Swarzędza pierwszy

Kazimierz Kasprowicz,
Józef Suchocki, Stanisław Chojnacki, Maksymilian Przywecki, dwóch
Janków Andrzejewskich, trzech
braci: Stanisław, Sylwester i

ki, w celu wzmocnienia walczących tam już oddziałów powstańczych zdziesiątkowanych

ochotniczy oddział powstańczy liczący około 40 mężczyzn,
przeważnie byłych wojskowych,
dla wsparcia powstania. W mieście skierowano ich do fortu
Raucha na Śródce. Po wstępnej
służbie, ćwiczeniach i podziałach na jednostki, włączono ich
m. in. do formowanego II Poznańskiego Batalionu Garnizonowego. Dokonano tego na podstawie rozkazu Naczelnej Rady
Ludowej i Dowództwa Głównego w Poznaniu.
Wśród ochotników swarzędzkich, jak informował
„Głos Swarzędza” (po 16 latach) byli m.in.: Jan i Jakub Mikołajewscy, Franciszek Beger, J.
Majchrzak, Władysław Piątek,
trzech braci Stachowiaków, Jan
Kurczewski, Andrzej Laskowski, Franciszek Schneider, Leon
Arentowski, Władysław Bajon,

Władysław Firlik, K. Łoza, J. i M.
Krzywińscy, Franciszek Michalski, Stanisław Lutomski, dwóch
braci Szaroletów, K. Szumski, W.
Chęciński, Jan Przywecki, Józef
Kunert, Andrzej Przybyła, Stanisław Młyńczak, Leon Lasiewicz, Jan Fiedler i inni. Nie zachował się oryginalny spis tych
ochotników.
Sądzić należy, że do tych
pierwszych czterdziestu ochotników ze Swarzędza, dołączali inni.
Swarzędzanie włączeni zostali do jednostek przygotowywanych do walki m. in. na froncie zachodnim.
12 lutego 1919 r. w składzie
II Batalionu wysłano ich transportem kolejowym do Wolsztyna. W sumie oddział liczył 1200
powstańców i baterię armat.
Stamtąd zaś trafili na odcinki
frontu Kopanica-Grójec Wiel-

w krwawych bojach toczonych
z regularną armią niemiecką. Ta
ostatnia dysponowała doskonałym uzbrojeniem, pociskami gazowymi, wspomaganiem lotniczym i pociągami pancernymi.
Nie zachowały się spisy biorących udział w tych krwawych
starciach na poszczególnych odcinkach frontu. Tereny walk nad
Obrą nieraz po kilka razy przechodziły z rąk do rąk.
Zdzisław Kościański i Zenon Wartel w swoim opracowaniu podali, że wśród poległych
na froncie zachodnim pod Grójcem Wielkim był jeden, a pod
Nową Wsią Zbąską - ośmiu powstańców swarzędzkich.
Zupełnie inny charakter miał
drugi oddział w składzie kompanii, który 16 stycznia 1919 r.
wyruszył do Poznania. Ochotnicy zostali spisani przez drugie
Grudzień 2008
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biuro werbunkowe działające
w Swarzędzu przy ul. Rynkowej
w domu należącym do Romana
Frankowskiego.
Byli wśród nich m. in.: Stanisław Kwaśniewski, Roman
Frankowski, Ignacy Obarski,
Stefan Kirchoff, trzech braci
Schmidtów, W Kempa, Edmund
Zaporowski, Franciszek Chałupka, Antoni Maćkowiak i wielu innych. I w tym przypadku
nie zachował się też oryginalny
spis ochotników kompanii swarzędzkiej.
W styczniu 1919 r. w Swarzędzu panowała już inna atmosfera zrywu wolnościowego. Po
sukcesach powstańczych w Poznaniu, trudnych i krwawych
walkach na froncie zachodnim i
północno-wschodnim, zaistniała potrzeba dalszego wsparcia
frontowych oddziałów. Były potrzebne nowe jednostki ochotników oraz pomoc materialna
ze strony polskiego społeczeństwa. Komisariat Rady Ludowej
i Straży Ludowej w Swarzędzu,
kierując się rozporządzeniem
Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej w Poznaniu z 9 stycznia 1919 r., wydał następujące
obwieszczenie, które rozwieszono w mieście:
„…1. Celem podtrzymywania ogólnego porządku wzywamy
wszystkich bez różnicy
narodowości do bezwarunkowego podporządkowania się pod nasze
rozkazy (w Swarzędzu
mieszkały wtedy trzy
narodowości: Polacy,
Niemcy i Żydzi).
2. Wszelkie pisma
oraz osobiste zapytania
będą w tym języku załatwiane, w jakim stawiane zostały (dotąd
obowiązywał język niemiecki).
3. Do podejmowania rewizji domowych
są uprawnieni tylko ci
żołnierze (z patroli przypisek FF- », którzy
biało-czerwoną przepaskę z pieczęcią Rady
Ludowej mająa i mogą
Grudzień 2008
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się pisemnie ostemplowaną legitymacją powyższej
władzy wykazać.
4. Do noszenia broni
są tylko te osoby uprawnione, które są w posiadaniu Rady Ludowej.
5. Polowania zbiorowe
oraz polowania zwykłe są
bez zezwolenia Rady Ludowej zakazane.
6. Zwraca się uwagę
na to, że do każdej podróży do Poznania potrzebny jest „wykaz” (pismo z
Rady Ludowej - przypisek
FF), przy czym te „wykazy” ważność mają, które od Rady Ludowej wystawione zostały.
Pod tym obwieszczeniem
podpisał się ks. Tadeusz Mroczkowski - członek Rady Ludowej.
12 stycznia 1919 r. tenże ks.
proboszcz kościoła parafialnego
pw. św. Marcina w Swarzędzu,
w niedzielę na uroczystej mszy
świętej, w kazaniu wygłoszonym
z ambony, wezwał mieszkańców
miasta i okolicy do pomocy dla
Powstania Wielkopolskiego.
W uniesieniu patriotycznym
panującym w mieście i okolicy,
w ciągu kilku dni do Komisariatu Rady Ludowej i jej biura

werbunkowego zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników. Wszyscy zadeklarowali się, by pójść
ochotniczo do powstania i walczyć o wolność Polski.
16 stycznia od godzin porannych ochotnicy zbierali się przed
drugim punktem werbunkowym
Straży Ludowej przy ul. Rynkowej. Stamtąd w sformowanej kolumnie marszowej udali się do
kościoła parafialnego na mszę.
Nabożeństwo z udziałem ochotników, członków ich rodzin,
władz Rady Ludowej i Straży Ludowej i parafian odprawił ks. Tadeusz Mroczkowski.
W trakcie mszy ks. Proboszcz wygłosił kazanie reli-

gijno-patriotyczne, w którym
nawoływał i mobilizował swarzędzan do udziału w powstaniu. Mówił m.in.: „...Idziemy do
boju. Nie dopuśćmy, by ziemie
nasze były niemieckie. Kto żywy
i zdrowy niech idzie do boju...”.
Powstańcy i obecni w kościele wierni przyjęli komunię
i otrzymali błogosławieństwo
celebransa. Z kościoła, już w
liczniejszej kolumnie marszowej, ochotnicy przeszli ulicami św. Marcina, Zamkową i
Rynkową przed budynek nr 12.
Tam, w mieszkaniu Tadeusza
Staniewskiego, głównego organizatora ruchu powstańczego w Swarzędzu, miała siedzibę Rada Ludowa.
Ü
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Ü

Przed budynkiem
było już 65 ochotników.
Wśród nich ci, którzy
już walczyli na frontach
I wojny światowej, byli
wcieleni do garnizonów armii pruskiej oraz
ochotnicy - cywile. Na
dowódców Komisariat
Rady Ludowej wyznaczył marynarza Stanisława Kwaśniewskiego,
Romana Frankowskiego oraz sierżanta Stefana Kirchoffa. Uformowała się kolumna w
następującym składzie:
- poczet sztandarowy z dużą chorągwią, na której
z jednej strony był kolor biały i
czerwony, na drugiej na czerwonym tle widniał biały orzeł wykonany w aplikacji z koroną. Na
szczycie drzewca związano pęk
kwiatów i ziół. Od nich zwisały biało-czerwone szarfy. Ową
chorągiew ufundowały obywatelki miasta: Helena Brodowska,
Maria Schleichertowa, Apolonia
Frankowska i Stefania Nowakowska. Był to pierwszy pokaz
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polskiego sztandaru z białym
orłem w koronie od 125 lat.
Za pocztem sztandarowym,
który stanowili Kwaśniewski,
Frankowski i Kirchoff, stanęła kilkunastoosobowa orkiestra Kolejowego Przysposobienia Wojskowego ze Swarzędza.
Za orkiestrą, a przed kompanią,
ustawili się członkowie Komisariatu Rady Ludowej i Straży
Ludowej na czele z Tadeuszem
Staniewskim, ks. Tadeuszem
Mroczkowskim, Władysławem

Napieralskim, Stanisławem Mikołajewskim i
innymi. Następnie cała
kompania, w mundurach, jakie kto miał po
służbie w armii pruskiej.
Marsz rozpoczęła orkiestra utworem „Choć burza huczy wokół nas...”.
Pieśń podjęli maszerujący licznie mieszkańcy
towarzyszący kompanii.
Szli obecnymi ulicami
Rynkową, Piaski i Piłsudskiego w kierunku
Poznania.
Wszyscy zatrzymali
się przed zabudowaniami mleczarni. Tam swarzędzkich ochotników pożegnali członkowie Rady Ludowej i
Straży Ludowej oraz ks. Tadeusz
Mroczkowski, który ponownie wygłosił - teraz już krótkie
- kazanie pożegnalne i pobłogosławił ochotników na szczęśliwą drogę walki o wolność Ojczyzny.
W kompanii, która marszem
ruszyła do Poznania byli wete-

rani - żołnierze i młodzi cywile.
Najstarszym był 50-letni Stanisław Sobański, a najmłodszym
16-latek Leon Jarmuszkiewicz.
Przy mleczarni kompania liczyła już 85 ochotników. Sądzić należy, że w trakcie przemarszu od
kościoła do mleczarni dołączyli nowi...
16 stycznia w godzinach popołudniowych swarzędzka kompania zameldowała się w biurze oficera werbunkowego przy
ul. Rycerskiej (dzisiaj Ratajczaka - przypisek FF). O tym fakcie pisał styczniowy „Kurier Poznański”: „… 16 stycznia (1919
r.) w południe przybył do Poznania pod kwaterę oficera werbunkowego w gmachu Biblioteki Wilhelma przy ul. Rycerskiej
oddział 85 ochotników ze Swarzędza, ze sztandarem, celem
zapisania się w szeregi Wojska
Polskiego. Wszyscy ochotnicy
odznaczali się dziarska postawą
i oświadczyli, że Swarzędz przyśle jeszcze licznych zuchów…”
Zapisanych skierowano do
fortu Prittwitz. Tam tych ochotników, którzy mieli doświadczeGrudzień 2008
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nie wojskowe rozdzielono do
tworzonych jednostek powstańczych przeznaczonych do walk
na frontach zachodnim lub północno-wschodnim. Młodych,
niedoświadczonych
ochotników-cywilów przydzielono do
tworzonych jednostek szkolnych na Cytadeli, np. Leona Jarmuszkiewicza
do 2 kompanii
wartowniczej
pod dowództwem kaprala Nowaka. Po przeszkoleniu rozdzielono ich (32)
do kompanii tworzącego się I Batalionu I Pułku Strzelców Wielkopolskich. W lutym 1919 r.
batalion został zaprzysiężony na Placu
Wolności. W marcu
tego roku Jarmuszkiewicz
został wraz
z jednostką wysłany na
front, gdzie raniono go w
nogę. Po wyleczeniu, na
przełomie czerwca i lipca, wraz z pułkiem skierowano go do zabezpieczenia granicy polsko-niemieckiej w rejonie
Leszna. Wraz z nim znalazł się
tam Bronisław Westerski - artylerzysta.
Bardzo skąpe są informaGrudzień 2008
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cje o swarzędzkich ochotnikach
walczących na odcinkach frontu północno-wschodniego w rejonach Szubina i Rynarzewa.
Nie zachowały się też spisy tych,
którzy tam walczyli. Przypuszczać należy, że około 20 stycznia
1919 r. znaleźli się oni w składzie VIII kompanii poznańskiej
i III plutonu
szturmowego w rejonie
Szubina. Pluton ten miał w
swoim składzie
marynarzy, którymi dowodził marynarz
po służbie na okręcie „Hamburg”. Opis
ten pasuje do Stanisława Kwaśniewskiego, który służył na
tej jednostce.
Mar ynarze
brali udział
w zdobyciu
pociągu pancernego pod Zamościem
koło Szubina w dniu 18
lutego 1919 r.
Na odcinku walk
pod miejscowością Rudy bohaterstwem wyróżnił się sanitariusz Ignacy Obarski, który pod
ostrzałem wyniósł z okopów
rannego Romana Frankowskiego. Udzielił on również pomocy
sanitarnej innym rannym.

Swarzędzanie brali również
udział w walkach na odcinkach
frontu północno-wschodniego,
nie szczędząc ni zdrowia, ni życia. Wielu z nich powróciło do domów z ranami i utratą zdrowia do
końca życia. Jednak wespół z innymi powstańcami przyczynili się do
oswobodzenia terenów północnowschodniej Wielkopolski i ustanowieniu tam granicy polskiej.
Ochotnicy swarzędzcy wyruszali „na pomoc Braciom w Poznaniu” z miasta oddalonego
zaledwie o 13 km od stolicy Wielkopolski. Swarzędz w 1910 r. liczył 3298 mieszkańców, w tym
1927 Polaków, 1371 Niemców,
161 Żydów. Wśród ochotnikówpowstańców byli rzemieślnicy
oraz robotnicy zatrudnieni przeważnie w rzemiośle i rolnictwie.
Nie było wśród nich żadnego
oficera, bowiem w
armii pruskiej Polacy, mimo iż byli
wcielani do wojska przymusowo i walczyli na
frontach, niezwykle rzadko awansowali do stopnia
oficerskiego.
Jak jednak
wynika ze szczątkowych danych,
w walkach na
frontach zachod-

nim i północno-wschodnim
brało udział około 130 ochotników, zaś około 50 służyło na
miejscu w Straży Obywatelskiej,
a następnie w Straży Ludowej.
W sumie było więc to około 180 mężczyzn. Jak na 3298
mieszkańców Swarzędza, w tym
1927 Polaków (mężczyzn, kobiet i dzieci), znaczna ich liczba
wzięła bezpośredni udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Od 1793 r., tj. od II rozbioru
Polski, swarzędzanie przez 125
lat, z dziada-pradziada, w atmosferze pielęgnowanego patriotyzmu, przygotowywali się - w
rodzinach, organizacjach kościelnych, szkołach, organizacjach
cechowych, bractwie kurkowym,
„Sokole”, skautingu - do momentu, kiedy będzie można chwycić
za broń i wyzwolić ojczyznę spod
zaboru pruskiego.
Dlatego to poszli do Poznania „na pomoc Braciom w walce
o wolność ojczyzny!”
Florian Fiedler
Autor jest dokumentalistą dziejów Swarzędza, prezesem Koła Towarzystwa Pamięci Pow.stania Wielkopolskiego
1918/1919 w Swarzędzu. Bibliografia w zbiorach autora.
Artykuł pochodzi z publikacji „Powstanie Wielkopolskie.
Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918-1919” wydanej staraniem Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz dla uczczenia 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Publikacja ta w formie elektronicznej dostępna jest
na www.swarzedz.pl
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
Rok 1918
11 listopada - Niemcy skapitulowały, co oznaczało koniec
I wojny światowej.
13 listopada - ogólne zebranie mieszkańców Swarzędza i powstanie Rady Robotniczo-Żołnierskiej (w jej skład
wchodzą Polacy, Niemcy i Żydzi; podawana jest też data 21
listopada).
Na początku listopada utworzono sieć rad robotników i żołnierzy w całej Wielkopolsce.
Oprócz nich powstawały także
komitety obywatelskie, które następnie zmieniły nazwę na rady
ludowe. Były one wyrazicielami niepodległościowych dążeń
ludności polskiej. Podobne organizacje tworzyli także Niemcy i Żydzi (w większości silnie
zgermanizowani).

czorem decyduje on o obsadzeniu ważniejszych budynków w
Swarzędzu (m. in. dworzec, poczta) oddziałami Straży Ludowej (wcześniej nazywanej Strażą Obywatelską).
- Polacy przywracają zerwaną wcześniej łączność telefoniczną z Poznaniem.

29 grudnia - rano grupa kilkudziesięciu ochotników wyrusza do Poznania po broń. Otrzymując tylko bagnety, wracają w
większości do Swarzędza. (podawana jest też data 30 grudnia).
- przed południem Tadeusz Staniewski w asyście dwóch
członków Straży Ludowej komunikuje w ratuszu dotychczasowe-

mu niemieckiemu burmistrzowi
Swarzędza Brunonowi Glabischowi fakt przejęcia władzy w
mieście. Niedługo później tego
dnia Staniewski otrzymuje pismo z żandarmerii niemieckiej
adresowane „Do Prezydenta Republiki Swarzędzkiej”, w którym
oddział ten poddaje się jurysdykcji polskiej.

Listopad - powstanie Rady
Żołnierskiej złożonej wyłącznie
z Polaków, której biuro mieściło
się na Rynku pod nr 12 w mieszkaniu Tadeusza Staniewskiego.
Druga połowa listopada Tadeusz Staniewski zorganizował Straż Obywatelską, na której
czele stanął Władysław Napieraiski. Do końca listopada straż liczyła 80 ludzi.
3 grudnia - Sejm Dzielnicowy rozpoczął obrady w Poznaniu,
w budynku kina „Apollo” (przy ul.
Piekary). Jednym z delegatów był
Tadeusz Staniewski.
26 grudnia - do Poznania
przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski.
27 grudnia - wybuch walk
w Poznaniu - początek Powstania Wielkopolskiego.
28 grudnia - rozwiązano Radę Robotniczo-Żołnierską, na jej miejsce powołując
Radę Ludową. Na jej czele stanął Tadeusz Staniewski. Wie-
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- w południe w siarczystym
mrozie odbywa się wiec mieszkańców w ogrodzie przy restauracji Marco i hotelu Lewada.
Przemawiający ogłaszają koniec wojny i zaborów, wzywają do wskrzeszenia niepodległej
Polski.
- pochód mieszkańców z
ogrodu udaje się na rynek. Tam
Tadeusz Staniewski przekazuje polski sztandar w ręce Stanisława Kwaśniewskiego. Ten
umieszcza go nad wejściem do
ratusza, strącając uprzednio
godło i sztandar pruski. Polskie sztandary zawieszone zostają także na budynkach poczty i dworca kolejowego.

Rok 1919
12 stycznia - na niedzielnej mszy w kościele św. Marcina proboszcz Tadeusz

Grudzień 2008
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Mroczkowski odczytuje odezwęNaczelnej Rady Ludowej w
Poznaniu, a w kazaniu wzywa
swarzędzan do pomocy Powstaniu Wielkopolskiemu. Efektem
jest uformowanie się w ciągu
kilku dni kilkudziesięcioosobowego oddziału ochotników-powstańców.
16 stycznia - zebranie
ochotników, uroczysta msza
święta i wymarsz kolumny pod
dowództwem Stanisława Kwaśniewskiego do powstania. Oddział liczył w sumie 85 ochotników, z których część przyłączyła
się z okolicznych miejsc już po
wyjściu kolumny ze Swarzędza.
Na czele kroczył poczet sztandarowy z polską chorągwią z
orłem w koronie, wręczoną na
rynku oddziałowi przez Tadeusza Staniewskiego, za nim orkiestra Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Swarzędzu

(grała „Choć burza huczy wokół
nas. ..”), następnie władze Rady
Ludowej i Straży Ludowej, a za
nimi ochotnicy i ich rodziny.
- z biura werbunkowego
przy ul. Rycerskiej (obecnie Ratajczaka) w Poznaniu mieszczącego się w gmachu Biblioteki
Wilhelma (obecnie Uniwersyteckiej) skierowano oddział do
fortu Prittwitz i przydzielono do
oddziałów szkoleniowych.
Styczeń-luty - Swarzędzanie walczą na frontach pod Wol-

sztynem, Grójcem Wielkim,
Szubinem, Zbąszyniem.
16 lutego - podpisanie zawieszenia broni w Trewirze;
pod Grójcem Wielkim ginie Józef Kunert.
28 czerwca - oficjalna ceremonia podpisania traktatu
wersalskiego. Przyznał on Wielkopolskę (poza kilkoma skrawkami) Polsce. Tereny zajęte przez
powstańców zostały włączone w
skład państwa polskiego.
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FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI
wznawia działalność

10 grudnia 2008 roku w Gminnym Centrum Informacji
odbyło się spotkanie podsumowujące realizację
projektu systemowego, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
pt. FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, pani
Anna Renda oraz pracownicy socjalni realizujący projekt zaprosili na spotkanie gości – obecny
był zastępca Burrmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz pan Adam Trawiński oraz Rady Miejskiej pan
Grzegorz Taterka, dyrektor Zakła-

du Doskonalenia Zawodowego w
Poznaniu pan Marcin Kołodziejczak, a także piętnaście beneficjentek, które zaangażowane były
w realizację poszczególnych form
wsparcia zaplanowanych w projekcie.
W ramach projektu wsparciem objęte były kobiety bezro-

botne lub nieaktywne zawodowo
z terenu miasta i gminy, pragnące
powrócić do aktywnego życia zawodowego. Celem nadrzędnym,
jaki wspólnie postawiłyśmy sobie rozpoczynając realizację projektu w kwietniu 2008 roku było
przywrócenie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym do ak-

tywnego powrotu na rynek pracy
poprzez dostarczenie im umiejętności i możliwości zatrudnienia.
Aby cel ten osiągnąć zaplanowane zostały liczne działania, które miały wpłynąć na zwiększenie aktywizacji osób do tej pory
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, nakłonić je do podjęcia Ü

Zabawa andrzejkowa
w Ośrodku Wsparcia i w Wierzonce
Andrzejki to czas, kiedy oddajemy się dobrej zabawie, a z drugiej
strony staramy się poprzez wróżby
uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość. Andrzejkowe bale
i wróżby przetrwały aż do dziś i
wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Świadczą o tym imprezy okolicznościowe organizowane
dla uczestników Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia oraz seniorów z Klubów Młodych Duchem.
Od kilku lat uczestnicy tych instytucji przyjaźnią się ze sobą, zapraszają na wspólne zabawy i spędzają
ze sobą wiele wolnego czasu.
W dniach 26 i 28 listopada 2008 roku zostały zorganizowane dwie zabawy andrzejkowe. Uczestnicy Ośrodka Wsparcia
oraz seniorzy z Wierzonki przygotowali Andrzejki, w których dominowały tradycyjnie tańce, wróżby,
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śpiew, pyszne potrawy oraz dobry
nastrój. Nie zabrakło oczywiście
Klubu Młodych Duchem z Kobylnicy i - po raz pierwszy - seniorek z Klubu przy oś. Kościuszkowców. Warto wspomnieć, że nasze
spotkania i imprezy odbywają się
w coraz to większym gronie, a to
jest dobra wróżba na nadchodzące, wspólne lata...
Magdalena Michalska
Miejsko Gminny Ośrodek
Wsparcia

Świąteczna
zbiórka żywności
W dniach od 5-7 grudnia
2008 r. odbyła się coroczna zbiórka żywności. W trzech sklepach
Intermarche, Carrefour, Chata
Polska – 32 wolontariuszy, uczniów Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu oraz Liceum Ogólnokształcącego z ul. Podgórnej zebrało 610
kg artykułów spożywczych i słodyczy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zebrane produkty przekazał w ramach paczek
świątecznych najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu miasta i gminy Swarzędz.
Maria Jurgowiak
Koordynator sekcji metodycznej
Grudzień 2008

Aktualności
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Û zmiany własnej sytuacji społecznej, wzmocnić poprzez zmianę
świadomości dotyczącej poczucia własnej wartości, wyposażyć
w umiejętności radzenia sobie w
powrocie na rynek pracy.
W ramach projektu FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI beneficjentki wzięły udział w następujących
szkoleniach i kursach: warsztatach psychoterapeutycznych, kursie florystycznym, kursie obsługi
kas fiskalnych, kursie komputerowym, praktycznym treningu aktywizującym, kursie prawa jazdy,
kursie opiekunki domowej osoby
starszej lub dziecka, kursie gospodyni domowej, warsztatach aktywizacji zawodowej, warsztatach
psychologicznych, warsztatach
autoprezentacji.

Gromadzona i archiwizowana przez pracowników socjalnych
dokumentacja obrazuje definiowalne i policzalne rezultaty, które osiągnęły beneficjentki projektu: zaświadczenia dokumentujące
uczestnictwo w szkoleniach, certyfikaty potwierdzające zdobycie
kwalifikacji. Kończąc tegoroczny
projekt, nietrudno jest nam zauważyć u uczestniczek projektu
zmniejszenie niepewności, odkrycie posiadanych umiejętności,
doświadczeń, poczucie bycia potrzebną, wartościową, wzrost samooceny,poczucie przynależności
do grupy, wzrost pewności siebie,
wzajemne uczenie się, wzajemna pomoc, efektywne zarządzanie
czasem. Wymiernym sukcesem
projektu jest także odkrycie przez

beneficjentki nieuświadamianych
wcześniej zdolności motywacyjnych, umiejętności praktycznych,
kluczowych umiejętności pracowniczych, przełamania niechęci do
pracy i poczucia bezradności. Kobiety biorące udział w projekcie
FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI, włożyły wiele wysiłku, aby podnieść
swoje kwalifikacje i umiejętności,
ale ich starania już dziś dają wymierne efekt w postaci umów o
pracę czy umów zleceń.
FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI
to nie tylko edukacja dla beneficjentek projektu, ale także dla
pracowników socjalnych zaangażowanych w jego realizację. Uczymy się nowych, skuteczniejszych i
bardziej efektywnych form pracy
„z” i „dla” klientów pomocy spo-

Zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 –
Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, iż nadal można składać
wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
Wyjątkiem jest przyznanie
dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o który można ubiegać się
tylko do 31 grudnia 2008 r.
ZASIŁEK RODZINNY
Kryteria nabycia prawa do
zasiłku rodzinnego.
Kryteria dotyczą:
- statusu prawnego osoby uprawnionej (wnioskodawcy)
- wieku dziecka, jego nauki i stanu
zdrowia (niepełnosprawności)
- wysokości dochodu na osobę w
rodzinie
1. Osobą uprawnioną jest:
- rodzic, jeden z rodziców albo
opiekun prawny dziecka;
- opiekun faktyczny dziecka
(oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
- osoba ucząca się (oznacza to
osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią
Grudzień 2008

lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich
strony).
2. Wiek dziecka.
Zasiłek rodzinny przysługuje
na dziecko:
- do ukończenia 18 lat, a gdy
dziecko uczy się w szkole (ale nie
w szkole wyższej) do ukończenia
21 lat
- do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się (oznacza to
osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią
lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
3. Kryteria dochodowe.
Zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty
504,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem

rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 583,00 zł.
W/w kwoty mogą zostać przekroczone o najniższą kwotę zasiłku rodzinnego tj. 48,00 zł jeśli w
poprzednim okresie zasiłkowym
był pobierany zasiłek rodzinny i
nie było już przekroczenia w dochodzie uprawnionym do otrzymania świadczenia.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA)
jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to
być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem),
jeżeli egzekucja alimentów jest
bezskuteczna. Świadczenia z FA
przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko
starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole
lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych

łecznej, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Mamy nadzieję, że beneficjentki projektu systemowego realizowanego w 2008 roku, skorzystają,
przy wparciu pracowników socjalnych, z propozycji pani dyrektor Anny Renda i stworzą dla siebie grupę wsparcia, która pozwoli
i ułatwi im pielęgnowanie nawiązanych znajomości, a chwile trudne pomoże przetrwać i pokonać.
FABRYKA UMIEJETNOŚCI
zakończyła swą działalność w
2008 roku, po to aby wznowić ją
i kontynuować już w 2009, z nowymi pomysłami i produkcją nowych umiejętności.
Jolanta Osada
Koordynator projektu
alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna,
jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o
świadczenie z FA komornik nie
wyegzekwował pełnej należności
z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza
komornik sądowy odpowiednim
zaświadczeniem.
Prawo do świadczenia z FA
przysługuje, jeżeli przeciętny
miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza 725 zł.
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych
alimentów, ale nie mogą wynieść
więcej niż po 500 zł na każde
z uprawnionych do alimentów
dzieci.
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy zasiłkowe,
trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, w odróżnieniu od
wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, należy złożyć nie u
komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.
Koordynator
Sekcji Świadczeń Rodzinnych
Beata Pacholczak
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Detektyw Kasdepke
na tropie mordoklejków
Ci, którzy znają książki pana
Grzegorza, na pewno nie rozczarowali się spotkaniem, na którym potwierdził to, co można odnaleźć w
jego książkach między wierszami

chowywać, wpaja im skomplikowane zasady savoir-vivre´u.
Chociaż „wpaja”- to zupełnie niewłaściwe słowo - on po prostu z
humorem opisuje różne gafy Kuby

- czyli przede wszystkim poczucie
humoru i niesamowitą znajomość
ważnych problemów trudnego,
dziecięcego wieku. Autor zdradził
nam, że to obserwacja zachowań
własnego syna oraz dzieci znajomych i sąsiadów dostarcza mu
wciąż nowych pomysłów.
Grzegorz Kasdepke jest laureatem nagrody im. Kornela Makuszyńskiego oraz wyróżnienia w konkursie
„Dziecięcy bestseller roku 2001” za
Kacperiadę oraz Nagrody Edukacja
XXI za książkę „Co to znaczy…”.
Pan Grzegorz pisze o wszystkim - nie tylko o zagadkach detektywa Pozytywki, przygodach
dzieciaków, ale także o ważnych i
wydawałoby się trudnych, ba, nawet niezbyt lubianych przez dzieci sprawach. W swoich książkach
uczy dzieci, jak nie należy się za-

i Buby i na wesoło tłumaczy, jak
nie należy się zachowywać. Pan
Grzegorz także podczas spotkania
zademonstrował kilka zachowań,
jakie nie przystoją dżentelmenowi… Dzieci świetnie odczytały te
komunikaty i nie dały się nabrać,
że pisarz jest naprawdę taki niekulturalny.
Piękne opowiadania zawarte w
książce „Co to znaczy…” wprowadzają dzieci w świat bardzo trudnych wyrażeń, które znaczą zupełnie co innego niż wskazuje na to
ich brzmienie. No bo jak tu sobie
wyobrazić, że ktoś naprawdę „rzuca okiem”, „bierze się w garść”, „staje na rzęsach”? Autor jednak nie
„pozjadał wszystkich rozumów”,
lecz cierpliwie i z humorem tłumaczył dzieciom … związki frazeologiczne! Okazało się, że dzie-

ci znają ich całe mnóstwo, ale nie
zdają sobie sprawy, że te „językowe
zasadzki” mają taką mądrą i skomplikowaną nazwę.
W innej książce - „Do trzech odlicz!” - autor pokazuje, jak ucząc matematyki można posłużyć się ciasteczkami w kształcie różnych figur
matematycznych. Matematyka staje
się słodka! Chociaż – jak tu zapamiętać, że nie kupuje się kilograma soku,
dwóch litrów ziemniaków, metra
ogórka, trzech milimetrów maku…?
Pisząc o emocjach („Tylko bez
całowania! czyli jak sobie radzić z
niektórymi emocjami”) Kasdepke tworzy mini-opowiadanka, potem podaje proste definicje emocji, a na końcu rady dla dorosłych
i dla dzieci. To naprawdę świetny
poradnik dla rodziców i wychowawców. Książka uczy rozmawiać
o tęsknocie, wstydzie, zazdrości,
gniewie i innych uczuciach.
Bardzo ważną książką, niewątpliwie wypełniającą lukę na naszym rynku księgarskim jest wydana przez National Geographic
„Mam prawo, czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać”. Już sam podtytuł sugeruje,
że jest ona adresowana do dzieci,
ale może też stać się punktem wyjścia do rozmowy rodziców ze swoimi pociechami, a także dla nauczycieli i wychowawców do dyskusji o
prawach i obowiązkach najmłodszego pokolenia.
Książki Kasdepke na ogół łączą świetną literaturę z pewną mądrością (nie chciałabym tu używać
słów dydaktyka, czy przesłanie).
W opisy zachowań bohaterów, czy
tłumaczenie skomplikowanych
wyrażeń i najważniejszych spraw
dotyczących praw dzieci na całym świecie, wplata autor zagadki

kryminalne, zabawne powiedzonka, dowcipne nazwy, a nawet przepisy kulinarne. Podczas spotkania
wywiązała się dyskusja na temat
mordoklejków (krówek – ciągutek, tych, które ciągną się mniej i
tych, które ciągną się tak bardzo,
że mogą zakleić komuś buzię tak
mocno, że ten KTOŚ nie może potem prowadzić lekcji…) ...
Zaproszone ze szkół nr 1, 4 i 5
dzieci w większości znały książki
Kasdepke. W drugiej części spotkania pisarz zaprosił uczestników
na konferencję prasową. Dzieci zadawały pytania, a on odpowiadał
na wszystkie, nawet te najdziwniejsze i najbardziej podchwytliwe. Dzieci interesowało co pisarz
jada, ile waży, czy widział zakończenie II wojny światowej (!). Zainteresowanie dzieciaków wykraczało daleko poza literaturę…
Po spotkaniu ustawiła się naprawdę imponująca kolejka łowców autografów, które autor wpisywał wraz z dedykacjami do swoich
książek. Od bibliotekarzy otrzymał
wiersz, napisany przez p. Agatę Widzowską Pasiak oraz kaktusa, który
był botanicznym nawiązaniem do
kryminalnych wyczynów detektywa Pozytywki. Cieszy nas, że dzieci sięgają nie tylko po klasykę, ale
też po autorów młodego pokolenia,
którzy ICH językiem opowiadają o
ICH sprawach. I robią to świetnie!
Choć niektórym dzieciakom może
się wydawać, że p. Grzegorz ma tyle
lat, że nie tylko pamięta II wojnę, ale
też zna dinozaury….
Zapraszamy do biblioteki, która proponuje kilkanaście tytułów z
dorobku literackiego pisarza.
A na spotkaniu zabawa była
pyszna… niczym… mordoklejki!
Małgorzata Merczyńska

Trochę poezji w listopadzie
W ramach „XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego” Biblioteka Publiczna we współpracy z poznańskim odziałem Związkiem Literatów
Polskich zorganizowała w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Swarzędzu spotkanie z poetką - Zdzisławą Jaskulską-Kaczmarek. Dorobek artystyczny
poetki to między innymi tomik „ Jak najdalej od siebie” (1970 r.), do którego inspiracją były kontakty z innymi krajami i tamtejszą sztuką,„Wyjęte z granic cienia”,„W ciszy horyzontu” oraz „Najwierniejszy z nieprzyjaciół”. Pani Zdzisława na ich przykładzie opowiedziała uczestnikom spotkania o swoim
warsztacie literackim. Zbieranie wierszy to praca wielu miesięcy i oczekiwanie jak na narodziny dziecka. W trakcie spotkania, wśród młodzieży „ujawnili się” poeci, do których poetka skierowała życzliwe rady i zachęciła do korzystania w swej pracy z „Almanachu słowa” Jana Parandowskiego.
Na zakończenie wysłuchaliśmy wierszy, pełnych wrażliwości osobistej i umiłowania piękna.
Janina Jezierska
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Biblioteka poleca:
„Magia kobieca” - Alla Alicja Chrzanowska
Autorka odkrywa świat starych rytuałów, magii i kobiecej mocy, którą posługiwały się nasze prababki i babki. Magia kobieca to
po prostu życie to dar pozwalający rozumieć
przyczyny i skutki, kochać miłością uniwersalną, dostrzegać różne aspekty życia.
„W imię miłości” - Jodi Picoult
Nina Frost prowadzi postępowanie w
sprawach dotyczących przemocy dzieci. Wkrótce ona i jej mąż odkrywają, że
ich pięcioletni syn, padł ofiarą molestowania seksualnego. Ogarnięta rozpaczą i niepohamowanym gniewem Nina
rozpętuje wojnę, w której może stracić
wszystko.
„Dublerka” - Ewa Bagłaj
Świeżo upieczona studentka trafia na
plan serialu. Wkrótce okazuje się, że wokół reżysera filmu i jednocześnie odtwórcy głównej roli dzieją się dziwne rzeczy.
Broszka postanawia rozwikłać zagadkę.

Grudzień 2008

„Byłam po drugiej stronie lustra” - Arnhild Lauveng
Jest to książka o chorobie i nadziei. Autorka stara się opisać i zrozumieć przeżycia, które towarzyszyły jej w walce ze schizofrenią.
„Cudotwórcy. Kapłani. Hochsztaplerzy” - Olgierd Budrewicz
W reportażach z różnych rejonów świata autor opowiada o ciekawych wierzeniach, grupach religijnych i misjonarzach.
Pisze o sprawach życia i śmierci, zaklinaniu zjawisk przyrody i sposobach przepędzania chorób.
„Mitologie Świata- Indianie Ameryki
Północnej”
Indiańskie opowieści o człowieku, zwierzętach i przyrodzie dopełnione pięknymi rycinami przedstawiającymi sztukę i kulturę Indian.
„Maska arlekina” - Hanna Kowalewska
Kolejna powieść autorki bestsellerowej
powieści Tego lata w Zawrociu. To odpowiedź na pytanie co kryje się za śmiercią

Filipa Justa – męża Matyldy zwanego przez
przyjaciół Świrem? Kto wysyłał do Matyldy kartki z Arlekinem, którego grał przed
śmiercią Filip? Maska arlekina jest kontynuacją Tego lata w Zawrociu i Góry śpiących węży.
„Gwiazdy na dobranoc” - to 12 bajek
napisanych i opowiedzianych przez osoby
znane z telewizji i teatru (Beata Tyszkiewicz, Artur Barciś, Halina Mlynkova, Robert Janowski, Katarzyna Jamróz i inni).
Występują w tych bajkach królowie, rycerze, „koty duże jak namioty”, czarodzieje i
złodzieje uśmiechów.
„Święta, święta...” - Annie Sanders
“Niespodziewani goście, wredna pasierbica i za dużo śniegu, czyli... pełna
komicznych sytuacji opowieść o współczesnych zabieganych kobietach, miłości,
przyjaźni i oczywiście o świątecznym szaleństwie.”
Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Z obrad Rady Miejskiej
19 i 25 listopada odbyły się sesje
Rady Miejskiej Swarzędza. Radni
podjęli następujące uchwały:

NR XXXI/179/2008

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

NR XXXI/180/2008

w sprawie: zaciągnięcia kredytu
na pokrycie deficytu budżetowego
występującego w 2008 roku związanego z realizacja zadań inwestycyjnych.

§2

Gmina Swarzędz przyjmie w roku 2008
w formie dotacji na podstawie umowy
(porozumienia), o której mowa w § 1
niniejszej uchwały, środki finansowe w
wysokości nie mniejszej niż 1% wartości planowanych inwestycji tj.

NR XXXI/181/2008

§1

w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
do podpisania umowy (porozumienia), pomiędzy Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym i Handlowym „AGROBEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7, a Gminą Swarzędz regulującej
wzajemne zobowiązania finansowe
stron na budowę: Skrzyżowania ulicy
Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich stanowiące zadania własne
Gminy Swarzędz.

§2

Gmina Swarzędz przyjmie w roku 2008
w formie dotacji na podstawie umowy
(porozumienia), o której mowa w § 1
niniejszej uchwały, środki finansowe w
wysokości nie mniejszej niż 1% wartości planowanych inwestycji w kwocie
25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych 00/100).

NR XXXI/182/2008

w sprawie: współfinansowania zadań na terenie Gminy Swarzędz dla
budowy dróg lokalnych Swarzędz
- Gruszczyn.

§1

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
do podpisania umowy (porozumienia), pomiędzy Powiatem Poznańskim
a Gminą Swarzędz regulującej wzajemne zobowiązania finansowe stron
na budowę dróg: Skrzyżowania ulicy
Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich, budowę nawierzchni wraz
z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz
części ul. Zielińskiej w Gruszczynie
oraz Budowę nawierzchni wraz z od-

5.

Nr XXXI/183/2008

W sprawie: zmiany statutu Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

w sprawie: współfinansowania
zadań na terenie Gminy Swarzędz dla budowy dróg lokalnych
w Swarzędzu.
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wodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie stanowiące zadania własne Gminy
Swarzędz.

6.

NR XXXII / 184 /2008

§1

Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych w następującej wysokości:
1. od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do 31 grudnia
1995 roku
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
włączenie
558,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie
842,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.056,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego po 31 grudnia
1995 roku
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
524,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
788,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
998,00 zł
3. od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do 31 grudnia
1995 roku posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
262,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
402,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
507,00 zł
4. od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

7.

8.

9.

10.

wyprodukowanego po 31 grudnia
1995 roku posiadającego katalizator lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
247,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
383,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
485,00 zł
od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995
roku
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.200,00 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po 31 grudnia 1995
roku
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.134,00 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995
roku posiadającego katalizator
lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
564,00 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po 31 grudnia 1995
roku posiadającego katalizator
lub certyfikat EURO 1 i powyżej
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
544,00 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b)

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
od przyczepy lub naczepy , które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
wyprodukowanych do 31 grudnia
1995 roku
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
484,00 zł
od przyczepy lub naczepy , które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
wyprodukowanych po 31 grudnia
1995 roku
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
448,00 zł
od przyczepy lub naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton – stawki podatkowe określa
załącznik nr 3
od autobusu wyprodukowanego
do 31 grudnia 1995 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 990.00zł
b) równej lub wyższej niż 30
miejsc
1.498,00 zł
od autobusu wyprodukowanego
po 31 grudnia 1995 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 990,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30
miejsc
1.498,00 zł
od autobusu wyprodukowanego
do 31 grudnia 1995 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia, posiadającego katalizator lub
certyfikat EURO 1 i powyżej
a) mniej niż 30 miejsc 470,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30
miejsc
726,00 zł
od autobusu wyprodukowanego
po 31 grudnia 1995 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia, posiadającego katalizator lub
certyfikat EURO 1 i powyżej
a) mniej niż 30 miejsc 470,00 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc
726,00 zł

§2

Podatek od środków transportowych
płatny jest bez wezwania na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy

§3

Traci moc uchwała Nr XVII/91/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10
grudnia 2007- w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
Grudzień 2008

Z obrad Rady Miejskiej

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku od dnia 1 stycznia 2009r.
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o
podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity Dz.U. Z 2006 r., Nr 121,poz.
844 ze zmianami/ art. 10 stanowi, że
rada gminy w drodze uchwały określa
wysokość stawek podatku od środków
transportowych.
Minister Finansów obwieszczeniem z
dnia 29 lipca 2008 r. ustalił górne granice stawek kwotowych w podatku od
środków transportowych. Stawki minimalne ogłoszone zostały obwieszczeniem z dnia 13 października 2008 r.,
szczegółowy ich wykaz zawierają załączniki 1-3 w/w obwieszczenia.
Przeprowadzona analiza możliwości
budżetu pozwala jednak na utrzymanie stawek podatku od środków
transportowych na poziomie 2008.
Przewiduje sie bowiem wzrost dochodów spowodowany zarejestrowaniem
na naszym terenie nowych pojazdów
ciężarowych, głównie stanowiących
własność firm leasingowych, znajdujących tutaj korzystne warunki dla działalności gospodarczej.

Nr XXXII/185/2008

w sprawie : obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w
roku 2009

§1

Obniża się średnią cenę skupu żyta,
określoną w art.6 ust.2 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego w roku 2009
r. na terenie gminy Swarzędz z kwoty
55,80 zł do kwoty 46,90 za 1 dt.

Nr XXXII/186/2008

w sprawie : ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy
Swarzędz, którzy uczestniczyli
w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę Swarzędz.

§1

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieGrudzień 2008

Prosto z Ratusza

niężnego w roku 2008 dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz, którzy
uczestniczyli w działaniach ratowniczych albo szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Swarzędz, w
kwocie :
- akcje ratowniczo-gaśnicze – 12 zł /
godzinę
- usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych w ramach akcji ratowniczych – 8 zł / godzinę

Nr XXXII/187/2008

w sprawie: przedłużenia umowy
najmu nieruchomości

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od
przetargu i przedłużenie na okres
jednego roku dotychczasowej umowy
najmu obejmującej następujące nieruchomości:
Lokal położony na parterze budynku
ośrodka zdrowia w Kobylnicy, ul. Poznańska 99, o pow. 198,07 m2 – działka nr 80/5 o powierzchni 0,4435 ha,
Budynek ośrodka zdrowia w Swarzędzu, ul. Poznańska 15 o pow. 616,21
m2 – działka 1134 o powierzchni
0,1928 ha,
Budynek ośrodka zdrowia w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 20 o pow.
215,57 m2 – działka 9/59 o powierzchni 0,0475 ha.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz do wprowadzenia
do obowiązującej umowy najmu zastrzeżenia, że podpisanie przez najemcę umowy podnajmu w całości
lub w części nieruchomości wymaga
każdorazowo zgody wynajmującego i
jednocześnie uzależnienia wyrażenia
zgody na podnajem od przedstawienia szczegółowych warunków proponowanej umowy podnajmu, w tym
wysokości stawki czynszu.
Uzasadnienie:
W związku z kończącym się w dniu
31.12.2008 roku okresem obowiązywania umowy najmu trzech nieruchomości położonych w Swarzędzu
i Kobylnicy z przeznaczeniem na
świadczenie usług medycznych obecny Najemca zwrócił się z wnioskiem o
przedłużenie umowy.
Biorąc pod uwagę, iż obecny najemca
jest w posiadaniu przedmiotowych
nieruchomości od ponad 3 lat, zasadnym jest, zgodnie z obowiązującymi
obecnie przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, przedłużenie tej
umowy zgodnie z wnioskiem strony
wraz z jednoczesnym zwolnieniem z

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Jednocześnie, w związku z planowanym
w przyszłym roku ogłoszeniem przetargu na wynajem wskazanych nieruchomości, proponowany okres przedłużenia umowy najmu przedmiotowych
nieruchomości wynosi 1 rok.

Nr XXXII/188/2008

w sprawie: zmiany uchwały w
sprawie udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli publicznych
i niepublicznych prowadzonych
przez osoby inne niż jednostka
samorządu terytorialnego

Nr XXXII/189/2008

w sprawie: rocznego programu
współpracy Gminy Swarzędz
z organizacjami pozarządowymi na
rok 2009.

§1

Przyjmuje się roczny program współpracy na rok 2009 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalności pożytku publicznego, w
brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
ze zm.) nakłada na organy samorządu
terutorialnego obowiązek uchwalenia
rocznych programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi (art. 5,
ust. 3).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa sferę
zadań publicznych, w których organy
samorządu terytorialnego powinny
współpracować z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i
jawności. Realizacji tych zadań służyć
ma opracowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nr XXXII/190/2008

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz, obejmującego tereny
położone w miejscowości Zalasewo
po wschodniej i zachodniej stronie
ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I część ca. 98 ha, II część
ca. 121 ha, w sumie ca. 219 ha)

§1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części obszaru
Gminy Swarzędz, obejmującego działki położone w miejscowości Zalasewo
po wschodniej stronie ulicy Kórnickiej
(wraz z drogą) oraz po zachodniej
stronie ulicy Kórnickiej.
Granica obszaru objętego niniejszą
uchwałą określają mapy stanowiące
załączniki graficzne nr 1 i 2, w skali
1:10 000.
Wykonanie uchwały może odbywać
się częściami, których granice zostały
określone na załącznikach do niniejszej uchwały.

Nr XXXII/191/2008

w sprawie: zmiany uchwały Nr
XII/57/2007 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej i nadania jej statutu

§ 1.

Zmienia się § 6 przedmiotowej uchwały w całości i otrzymuje on następujące brzmienie:
„Pierwsze wybory do Młodzieżowej
Rady odbędą się najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 2009 r.”.
Uzasadnienie:
Zmiana terminu do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady
Miejskiej związana jest z brakiem
możliwości wykonania uchwały w
terminie określonym w uchwale nr
XIX/105/2008 czyli do końca roku
szkolnego 2007/2008 r. Spowodowane to było koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz,
który w osobie Anny Tomickiej objął
swoje stanowisko w dniu 16 marca
2008 r. Stąd też wyznaczony uchwałą nr XIX/105/2008 termin był zbyt
krótki na przeprowadzenie w sposób
rzetelny wyborów do Młodzieżowej
Rady Miejskiej.

Nr XXXII/192/2008

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

NR XXXI/181/2008

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

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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Aktualności

Prosto z Ratusza

TPD

Podziękowanie

dziękuje

z przedszkola „Caritas”

W imieniu Zarządu i Podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Swarzędzu serdecznie dziękuję wszystkim firmom
i osobom prywatnym za wpłatę
1% podatku na konto Towarzystwa oraz za każdą pomoc
niematerialną.
Z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia życzę
wszystkim spokoju, szczęścia, radości a w Nowym Roku
2009 wiele pomyślności.
Monika
BędziechaTischer
TPD Swarzędz

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu prowadzonego przez „Caritas
Poznańską” Zakład Charytatywno
- Opiekuńczy dziękuje za pomoc
udzieloną przez Burmistrza
Swarzędza. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały ławki do przedszkolnego ogrodu oraz wzbogacona
została baza pomocy dydaktycznych. - Tego rodzaju pomoc jest dla
nas bardzo cenna,
pomaga bowiem
w lepszy sposób realizować cele pracy
wychowawczo-dydaktycznej – pisze
Małgorzata
Borowicz.

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

Szanowna Pani,
chciałabym serdecznie podziękować Pani za pomysł i
osobiste zaangażowanie w zorganizowanie bezpłatnych specjalistycznych badań lekarskich dla mieszkańców Swarzędza
i gminy Swarzędz.
Na Pani ręce przesyłam wiele pochwalnych słów od pacjentów pod adresem organizatora akcji, które otrzymałam w
trakcie badań. Pani troska o zdrowie mieszkańców była serdecznie podkreślana przez wdzięcznych pacjentów.
Możliwość wykonania bezpłatnych badań słuchu została
bardzo przychylnie przyjęta przez mieszkańców naszej gminy.
W trakcie badań przeprowadzonych w Gabinecie Lekarskim PANACEUM w Swarzędzu w dniach 22 oraz 29 listopada.2008 r. udało się pomóc wielu ludziom przez odpowiednie
zadziałanie dla poprawienia ich zdrowia i komfortu życia.
Mam nadzieję na kontynuowanie takich działań, dla dobra społeczności swarzędzkiej.
Łączę wyrazy szacunku
Hanna Łaszewska-Kierończyk
Gabinet Lekarski PANACEUM
Swarzędz, Os. Kościuszkowców 23c

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:
„Nasza Apteka” ul. Poznańska 17
15.12.-22.12.2008
„Apteka w Pasażu”- (market Agrobex)
ul. Graniczna 63
22.12.-29.12..2008
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13
29.12.-05.01.2009
„Apteka Przyjazna” – market Biedronka
ul. Cieszkowskiego 5/7 05.01.-12.01.2009
„Pod Koroną” ul. Rynek 18
12.01.-19.01.2009
„Millenium” os. Dąbrowszczaków 26
19.01.-26.01.2009
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13
26.01.-02.02.2009
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Szanowna Pani
Swarzędz, 09.12.2008r.
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

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

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 12.12.2008 r. i oddano do druku: 15.12.2008 r.
Nakład: 5000 egz.
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KRÓTKO Z POWIATU...

Podjąłem
wyzwanie
Zdjęcie: Archiwum

Rozmowa
z Adamem Habryło,
sekretarzem Powiatu
Poznańskiego
— Zaskoczyła pana nominacja
na stanowisko sekretarza Powiatu Poznańskiego?
— Tak, zaskoczyła mnie nominacja. Nie spodziewałem się takiej
propozycji. Zresztą każdy awans
wiąże się z odpowiedzialnością i
dlatego podjęcie ostatecznej decyzji było bardzo trudnie. Zastanawiałem się, czy sprostam wymaganiom i czy będę w stanie
spełnić oczekiwania pana starosty, który proponuje i wnioskuje o
powołanie sekretarza, wobec zarządu oraz skarbnika akceptujących zaproponowaną kandydaturę i wreszcie wobec Rady Powiatu,
powołującej na to stanowisko.
Przyznaje, że zdawałem sobie
sprawę z powagi sytuacji i dlatego potrzebowałem trochę czasu
na dokładne przemyślenia.
— Długo się pan zastanawiał
zanim ostatecznie powiedział
„tak”?
— Wystarczyła mi jedna noc.
Przedyskutowałem sytuację z
żoną, bowiem ważny był dla mnie
jej punkt widzenia. Byliśmy świadomi, że nowe obowiązki będą
miały wpływ na funkcjonowanie
naszej rodziny, ale z drugiej strony dostrzegliśmy szansę, którą
szkoda byłoby zmarnować. Tym
bardziej, że nie często otrzymuje
się takie propozycje.
— Czy potraktował pan tę ofertę jako wyzwanie, czy jako
możliwość sprawdzenia swoich
możliwości, wiedzy i doświadczenia?
— W zasadzie jedno i drugie. W
samorządzie pracuję od ośmiu lat
Grudzien 2008

i dlatego związane z nim sprawy są mi bardzo bliskie. Natomiast jako mieszkaniec powiatu
poznańskiego mogę z dystansem
patrzeć na jego funkcjonowanie.
Niewątpliwie awans ten traktuję
również w kategoriach wyzwania.
Choćby dlatego że czekają mnie
nowe, ciekawe i ważne zadania.
Ale w konsekwencji podniosła się
także skala odpowiedzialności za
ich realizację. Jestem świadomy
ryzyka które podejmuję.
— Czy ryzyko pana nie stresuje?
_ Ryzyko jest wpisane w nasze życie. I to zarówno zawodowe jak i
prywatne. Wprawdzie z natury
nie jestem ryzykantem, ale mam
świadomość, że jest ono wkalkulowane w to co robię. Myślę, iż
umiem podejmować trudne decyzje, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, więc uda mi
się na tyle skuteczne oswoić stres,
że teraz nie powinno być z nim
problemów.
— Od czego rozpoczął pan
urzędowanie jako sekretarz?
— Uznałem, że warto organizować przynajmniej raz w miesiącu
spotkania z dyrektorami poszczególnych wydziałów, by stworzyć
podstawy do ściślejszej współpracy. Traktuję dyrektorów partnersko, liczę na aktywność, pomysłowość i twórczą inwencję. Tym
bardziej, że niektóre zadania będziemy realizować zespołowo. Z
tego między innymi względu bardzo zależy mi na stworzeniu dobrej komunikacji wewnętrznej.

Miłość, dobroć, wiara, na
dzieja i tolerancja
w magiczny sposób odradzają
się w nas
podczas Świąt Bożego N
arodzenia.
Chcemy w te dni świętować
z bliskimi
obdarowując się ciepłem i ży
czliwością.

Przyjmijcie Państwo życz
enia najpełniejszego
przeżycia cudu Bożego N
arodzenia
oraz pokoju i radości w serca
ch
na nadchodzący Nowy 20
09 Rok.
Starosta Poznański
Jan Grabkowski
— Pracuje pan nad zmianami
organizacyjnymi i usprawnieniem pracy starostwa. W jakim
kierunku pójdą te działania?
— Moją ambicją na pewno nie
jest wprowadzanie zmian dla zasady. Ale zauważyłem kilka obszarów w których są one konieczne,
m.in. opis wszystkich stanowisk
pracy, a w dalszej kolejności ich
wartościowanie. To pomoże stworzyć ścieżkę rozwoju zawodowego
pracownikom i zmotywuje ich do
związania swojej przyszłości z firmą. Naszym celem jest stworzenie silnej i dobrze wyszkolonej
kadry, która zechce w starostwie
realizować swoje zawodowe ambicje.
— Czy po objęciu nowego stanowiska ma pan mniej czasu
dla rodziny i na rozwój zainteresowań?
— Zdarza się, że czasami wracam
późno do domu, ale staram się tak

wszystko zorganizować, by rodzina nie ucierpiała z powodu moich obowiązków zawodowych. Na
razie bliscy nie protestują. Znajduję także czas na własne zainteresowania. Od lat pasjonuje mnie
motoryzacja i modele starych samochodów. Marzę o zakupie Fiata 126p jako auta już kultowego i
bardzo chciałbym uczestniczyć w
zlotach miłośników tej marki.
— Jak lubi pan wypoczywać?
— Moja żona, z wykształcenia
historyk, zawsze znajdzie ciekawy zabytek, który warto obejrzeć, dlatego bardzo często decydujemy się na samochodowe lub
rowerowe eskapady. Do wzmożonej aktywności nakłania mnie
także córeczka, która uwielbia rower, hulajnogę, kocha konie i pływanie.
Rozmawiała
Aurelia Pawlak
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CENTRUM MEDYCZNE – PRZYCHODNIA W SWARZĘDZU
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102
informuje, że z dniem 02-01-2009r. rozpoczynają działalność:
1.

2.

3.

Przychodnia Lekarska” MULTI-MEDIC”
Ë lekarz rodzinny
Ë lekarze specjaliści
NFZ złożono oferty w zakresie:
dermatologii, urologii, ortopedii dla dorosłych i dzieci, poradni preluksacyjnej dla
niemowląt, reumatologii, alergologii, diabetologii, kardiologii, gastroenterologii, poradni
gruźlicy i chorób płuc, Doppler-duplex, poradni zdrowia psychicznego, poradni logopedycznej
Ë Poradnia medycyny pracy
Ë Pracownia RTG
Ë Pracownia USG
NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne
„PRO FEMINA”
Ë Opieka w ciąży
Ë Diagnostyka i leczenie zakażeń narządów
płciowych
Ë Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów - w tym raka szyjki macicy i piersi
Ë Ultrasonograficzne badania prenatalne – pomiar NT i ocena kości nosowej, ocena anatomii płodu
Ë Badanie dopplerowskie
Ë Ultrasonografia 3D i 4D-NAGRANIE i KOLOROWE ZDJĘCIA
Ë Ultrasonograficzna ocena narządu rodnego
Ë Sonomammografia
Ë Kriochirurgia zmian szyjki macicy
NZOZ „FOCUS” Kompleksowe Usługi Okulistyczno-Optyczne
Ë Poradnia Okulistyczna
Ë Optyk

4.

NZOZ NEURO-MED
Ë poradnia neurologiczna
Ë zabiegi z zakresu medycyny estetycznej-korekcja zmarszczek twarzy/Botox, Dysport/

5.

NZOZ JOR-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Ë kompleksowa opieka stomatologiczna dzieci
i dorosłych
Ë leczenie zachowawcze - protetyka - chirurgia
- endodoncja
Ë wybielanie zębów - bezpłatne porady
Ë zapraszamy od 01-12-2008, tel. 0609523082

6.

GEERS Akustyka Słuchu
Ë BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU. Wizyty prosimy umawiać pod numerem telefonu:
061/ 817 41 59 lub 061/ 853 48 68.

7.

Laboratorium Analiz Medycznych NZOZ s.c.
Ë Laboratorium oferuje szeroki zakres badań
diagnostycznych podstawowych z:
hematologii, biochemii, koagulologii, serologii, wirusologii, analityki ogólnej oraz badań
specjalistycznych pomocnych w diagnostyce
chorób prostaty, chorób tarczycy, zaburzeń
hormonów, chorób nowotworowych, nosicielstwa wirusów.
Wykonujemy również badania laboratoryjne
w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla zakładów pracy. Na życzenie Firmy
pobranie prób do badań może się odbyć na miejscu u Państwa.

8.

Apteka „ASPIRYNKA”
Ë Leki gotowe i recepturowe-szeroki asortyment, kosmetyki, drobny sprzęt medyczny.
Apteka czynna od poniedziałku do piątku 8.0020.00, sobota 8.00-14.00, tel. 061 8184094

INFORMUJEMY: Zapisy do lekarza rodzinnego od 15 grudnia 2008r. od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00 w
budynku Przychodni. zapisy do lekarzy specjalistów-informacja od 15 grudnia 2008r. pod nr tel. 061 8174 671

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Swarzędza i okolic do korzystania
z usług Przychodni. Zapewniamy kompleksową opiekę wysokiej klasy
specjalistów z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

BAK

pomoc drogowa 24h

SERWIS BLACHARSKOLAKIERNICZY

Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i
radość zastukają
do Państwa
drzwi, a Nowy
Rok przyniesie
pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
Janikowo, ul. Leśna 6
62-006 Kobylnica, tel. 061 812 74 19,
tel./fax: 061 815 05 37,
tel. kom. 0601 75 85 16

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

WIĘŹBY DACHOWE
komputerowo wycinane
krótkie terminy

0505 82 44 58
www.pbpmotyl.pl
biuro@pbpmotyl.pl

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Prosto z Ratusza”
od numeru 1/2009 drukowane będzie w nakładzie 10.500 egz.,
w pełnym kolorze.
Zapraszamy Państwa do zamieszczania reklam. Nie zmieniamy
obowiązujacego cennika, a więc jednostkowy koszt reklamy maleje!
Ponadto dla pierwszych reklamodawców korzystne rabaty!
Dodatkowe informacje, kontakt: mn@kreator.com.pl, tel. 0607 566 555

BIURO OGŁOSZEŃ
RESO

SPRZEDAŻ
WĘGLA
- kostka - orzech
- ekogroszek - miał

ATRAKCYJNE CENY!!!
ul. Dworcowa 24, Swarzędz
(na terenie składnicy złomu)

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)

ul. Poznańska 17, Przeźmierowo
Czynne PN-PT 11-17
resoremlein@wp.pl ogloszenia@sasiadkaczytaj.pl

(061) 653 47 87 (061) 652 50 69
0604 372 440
HIL-GAZ
SWARZĘDZ-JASIN ul.POZNAŃSKA
(koło Opel „Szpot”)
zdrowych,
spokojnych
- napełnianie butli turystycznych
Świąt
- oferta dla firm: butle 11 kg do wózków
Rozlewnia gazu oferuje:
- sprzedaż butli 11 kg

widłowych po atrakcyjnych cenach (własny transport)

Rozlewnia czynna od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
tel. kontaktowy 061 8159 908 lub 0606 310 823

Stacja AUTOGAZ czynna w niedziele i święta 24h
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Świat Modeli
Życzymy Wam spokojnych
i beztroskich Świąt Bożego
Narodzenia, pod choinką
wielu wspaniałych modeli,
a w Nowym Roku dużo
czasu, który będziecie
mogli przeznaczyć na swoje
ulubione hobby!
www.Swiat-Modeli.com

internetowy
sklep modelarski

SWARZĘDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA:

firm l domów l mieszkań
l samochodów
Pe ł n y z a k r e s u b e z p i e c z e ń
na życie l emerytalne
l inwestycyjne l posagowe

Pełnych
ciepła
i uśmiechu
Świąt
Bożego
Narodzenia

e-mail: info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 28
czynne 8.00-17.00, w soboty 9.00-13.00
tel. 061 817 25 66, 061 651 17 10, fax 061 651 41 11
62-020 Swarzędz, os. Raczyńskiego 12 czynne pon.-pt. 9.00-18.00
tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

Zapraszamy do naszych salonów:
Poznań CH PESTKA, tel. 061 8 203 300, kom. 0501 357 755
Poznań CH PLAZA, tel. 061 659 00 88, kom. 0506 172 078
Przeźmierowo ul. Rynkowa 114, tel. 061 652 38 56
Poznań, ul. Wielka 13, tel. 061 851 01 57
www.lafayette.pl

Życzymy zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
oraz mile spędzonego czasu
podczas wizyt w naszych salonach

Niech nadchodzące święta Bożego
Narodzenia przyniosą Wam
szczęście i pomyślność, niech moc
wiary i siły doda otuchy w zmaganiu się z codziennością. Niech
Nowy Rok będzie czasem pokoju
i realizacji osobistych zamierzeń.

daż
wyprze ych
imow
opon z

Prosto z Ratusza

Wesołych Świąt!
A w Święta
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:
zwykłego, ludzkiego szczęścia.

Opłatkiem dzieli się z Państwem
Studio Reklamowe Kwadrat

