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Podczas XXII sesji radni podjęli uchwałę o 
wygaśnięciu mandatu radnej Anny Tomickiej, 
po czym nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Cho-
ryński odczytał treść ślubowania, które na-
stępnie złożyła pani Burmistrz. Anna Tomicka 
podziękowała swoim wyborcom i wszystkim 
mieszkańcom, którzy wzięli udział w obydwu 
turach wyborów. Burmistrz Tomicka zapewni-
ła, że będzie działać dla dobra całej społeczno-
ści gminy Swarzędz. Następnie licznie przybyli 
gości  i radni składali Annie Tomickiej gratu-
lacje w związku z jej wyborem na stanowisko 
burmistrza.

/R/

XXII Sesja Rady Miejskiej 
Zaprzysiężenie Anny Tomickiej
  - nowego Burmistrza Swarzędza
W piątek 28 marca 2008 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się XXII Sesja Rady 
Miejskiej. Była to sesja robocza, jednak o wyjątkowym charakterze, gdyż głównym punktem 
programu było zaprzysiężenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny Tomickiej. Przy-
pomnijmy, że Anna Tomicka zwyciężyła w przedterminowych wyborach burmistrza Swarzędza, 
pokonując w drugiej turze kontrkandydata Marka Baumgarta.

XXI Sesja Rady Miejskiej 
Święto Patrona Swarzędza  
– Świętego Józefa
19 marca w Swarzędzu odbyły się, zorganizowane przez władze naszej 
gminy oraz Cech Stolarzy Swarzędzkich, obchody Święta Patrona Mia-
sta i Gminy Swarzędz – Świętego Józefa. Uroczystości rozpoczęły się 
tradycyjnie przy figurze Św. Józefa obok pawilonu Cechu Stolarzy przy 
ul. Wrzesińskiej, gdzie o godz. 15.30 wiązanki kwiatów złożyli przed-

stawiciele władz gminy – przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Cho-
ryński, burmistrz OPFOG Marek Baumgart oraz burmistrz wybrana 
w wyborach w dniu 16 marca – Anna Tomicka. Następnie uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali ulicami Swarzędza do kościoła p.w. Św. 
Marcina, gdzie odprawiona została msza święta w intencji miasta i 
swarzędzkich stolarzy. O godzinie 18 w sali b. kina „Hollywood” odbyła 
się uroczysta XXI sesja Rady Miejskiej Swarzędza, podczas której Sto-
warzyszeniu Śpiewaczemu Akord oraz Panu Florianowi Fiedlerowi 
wręczono przyznane przez Radę Miejską odznaczenia „Zasłużony dla 
Miasta i gminy Swarzędz”.  (Sylwetki i zasługi odznaczonych przedsta-
wiamy na str. 6). c.d. na stronie 4 Ü
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Program XXIII sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 22 kwietnia 
był obszerny, ale obrady przebie-
gały bardzo sprawnie. Jednym z 
głównych punktów było podję-
cie uchwały w sprawie udziele-
nie absolutorium Burmistrzowi. 
Po zapoznaniu się z opiniami o 
wykonaniu budżetu za 2007 rok 
przygotowanymi przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową oraz 
Komisję Budżetu i Komisję Rewi-
zyjną Rady Miejskiej Swarzędza, 
radni jednogłośnie uchwalili ab-

solutorium.
W głosowaniu uczestniczył już 
nowy radny – Mariusz Białkow-
ski, który – po wygaśnięciu man-
datu Anny Tomickiej w związku z 
objęciem przez nią urzędu Burmi-
strza – uzyskał mandat radnego, 
gdyż to on w wyborach w okręgu 
wyborczym nr 1 otrzymał kolejno 
najwyższą liczbę głosów. Podczas 
XXIII sesji radny Białkowski zło-
żył ślubowanie.
Radni podjęli również uchwałę 
o odwołaniu Sekretarza Gminy 

Swarzędz (stanowisko to zajmo-
wane było dotychczas przez Mar-
ka Baumgarta) oraz o ustaleniu 
wynagrodzenia dla Burmistrza.
Podczas tej sesji burmistrz Anna 
Tomicka oficjalnie przedstawiła 
zgromadzonym swego I Zastępcę 
Adama Trawińskiego. - Przyznaję, 
że nie była to łatwa decyzja – po-
wiedziała Anna Tomicka – ani 
dla mnie, ani dla kolegi Adama. 
Podjęliśmy ją jednak, wspólnie, 
dla dobra gminy i wszystkich 
mieszkańców. Wszak do końca 
kadencji mamy zaledwie dwa i 
pół roku. Kolega Adam Trawiński 
doskonale zna Swarzędz i wszyst-
kie zagadnienia procesów inwe-
stycyjnych. Jest fachowcem, z któ-
rym nikt inny, pochodzący spoza 
Swarzędza, nie mógłby konkuro-
wać. Nikt inny lepiej, gdy jest tak 
mało czasu, nie byłby w stanie „z 
marszu” przejąć skomplikowane 
sprawy inwestycyjne naszej gmi-
ny. Jestem przekonana, że ta de-
cyzja leży w interesie wszystkich 
swarzędzan.
Pod koniec obrad, po wyczerpaniu 
większości punktów programu, 
głos ponownie zabrała burmistrz 
Anna Tomicka. Przedstawiła 
sprawozdania ze swojej pracy 
w okresie od poprzedniej sesji i 

zwróciła się do zgromadzonych z 
wystąpieniem, którego tekst dru-
kujemy na stronie 5 tego wydania 
„Prosto z ratusza”.
Podczas XXIII sesji Rada Miejska 
zajęła też stanowisko upoważ-
niające Burmistrza do podjęcia 
działań w celu utworzenia miej-
skiego centrum kultury, sportu 
i rekreacji. „Na terenie miasta i 
gminy Swarzędz znajduje się wie-
le obiektów kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych. Rada Miej-
ska uważa za celowe i właściwe 
skoordynowanie prac wszystkich 
tych obiektów, po to aby właściwie 
służyły naszym mieszkańcom”  - 
czytamy w uzasadnieniu.

/NA/

Radny Mariusz Białkowski.

Radni zgodnie głosowali za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.

Adam Trawiński I Zastępcą Burmistrza
W poniedziałek 7 kwietnia Adam Trawiński objął funkcję I zastępcy Burmistrza Swa-
rzędza. Burmistrz Anna Tomicka powierzyła Adamowi Trawińskiemu pieczę nad spra-
wami gospodarczymi - m.in. inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki i geodezji. 
Adam Trawiński był radnym Rady Miejskiej Swarzędza IV kadencji (2002-2006), wcześ-
niej był zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Burmistrz Anna Tomicka przedstawia pracownikom UMiG swą nową „prawą rękę”  
– I zastępcę Burmistrza Adama Trawińskiego. 

 Święto Patrona
Podczas tej sesji nie mogło się odbyć, wcześniej pla-
nowane, zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej, gdyż - jak 
wyjaśnił Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Cho-
ryński - nie zostało do tego czasu opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 
o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz. 
Po okolicznościowym wystąpieniu burmistrza OPFOG  
Marka Baumgarta głos zabierali zaproszeni goście – 
posłanki  Bożena Szydłowska i Krystyna Łybacka, po-
seł Arkady Fiedler oraz Starosta Powiatu Poznańskiego 
Jan Grabkowski, który w towarzystwie wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu Jana Kałuzińskiego wręczył listy 
gratulacyjne oraz kwiaty nowo wybranej Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz Annie Tomickiej. 
Następnie, po wystąpieniu cechmistrza Bogdana No-
wackiego, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego 
Antoni Odzimek wręczył swarzędzkim rzemieśl-
nikom wyróżnienia Związku Rzemiosła Polskiego 
imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła 
polskiego wraz z odznaką. Odznaczenia otrzymali: 
panowie Piotr Kasprzak, Jerzy Grzeczka i Dariusz 
Soszyński.

/R/

XXIII sesja Rady Miejskiej

Absolutorium dla Burmistrza
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Panie Przewodniczący  
– Wysoka Rado!

Z woli większości tych, któ-
rzy poszli w dniu 16 marca br. 
do głosowania w wyborach na 
Burmistrza Miasta i Gminy Swa-
rzędz, od 28 marca sprawuję po-
nownie ten Urząd. Muszę jednak 
wrócić do roku 2006, kiedy to - 
po przegranych wówczas wybo-
rach - niezwłocznie przystąpi-
łam do opracowania protokołu 
zdawczo-odbiorczego, obejmują-
cego stan wszystkich najważniej-
szych spraw w Urzędzie Miasta i 
Gminy Swarzędz na koniec mo-
jej kadencji. Protokół ten miał 32 
strony i zawierał, między innymi, 
informacje o sprawach prowadzo-
nych przez poszczególne referaty, 
przedstawiał stan postępowań w 
zakresie zamówień publicznych, 
zaawansowanie inwestycji, stan 
finansów, spraw prowadzonych 
przez zespół radców prawnych, 
także inne zagadnienia.

Liczyłam, że ten wzorzec po-
kazujący w jaki sposób należy 
przekazywać następcy najważ-
niejszy w Gminie Urząd, zostanie 
przez moich następców podtrzy-
many. Niestety tak się nie stało. 
Moje zabiegi i starania, aby pan 
Marek Baumgart - pełniący obo-
wiązki burmistrza przez ostat-
nie 5 miesięcy - w podobnej for-
mie przekazał sprawowany Urząd, 
zdały się na nic.

O jednym dokumencie, który 
stanowi ksero biegłego kosztory-
santa powiem za chwilę.

W tej sytuacji, kiedy wciąż 
spływają z poszczególnych refe-
ratów informacje, które stanowić 
będą pełen obraz spraw prowa-
dzonych przez cały Urząd Miasta 
i Gminy, nie mogę w pełni rzetel-
nie i uczciwie mówić o tym, co w 
najbliższych dniach, tygodniach 
i miesiącach, a co w perspekty-
wie tej kadencji kolejno będzie-
my realizować. Wciąż bowiem za-
skakiwana jestem informacjami, 
które świadczą o tym, że wielo-
miesięczne kampanie wyborcze, 
w które byli zaangażowani - naj-
pierw moja następczyni Pani Bo-
żena Szydłowska, a po jej odejściu 
- pełniący obowiązki burmistrza 
Pan Marek Baumgart, bardzo ne-
gatywnie wpłynęły na funkcjo-
nowanie Urzędu Miasta i Gminy 
w ostatnich miesiącach i na rea-
lizację wielu kluczowych dla ży-
cia mieszkańców naszego miasta 
i gminy zadań.

Podpisano list intencyjny ze 
Starostwem Powiatowym w Po-
znaniu w sprawie utworzenia w 
Swarzędzu Oddziału Wydzia-
łu Komunikacji i Transportu, ale 
przez wiele miesięcy nie zdołano 
nawet rozstrzygnąć przetargu na 
wykonanie prac modernizacyj-
nych. Przy skutecznym działaniu, 
które przecież moja następczy-
ni deklarowała, oddział ten móg-

łby już dziś funkcjonować. Przez 
oczywiste zaniedbania będzie 
funkcjonował nie wcześniej ani-
żeli za pół roku.

Już nie tylko niedopatrze-
niem, ale skandalem można na-
zwać niedoprowadzenie do przy-
jęcia, niezmiernie istotnego dla 
Gminy dokumentu, jakim jest 
Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Gminy. 
Był on gotowy na koniec kadencji 
w 2006r. Tymczasem już po termi-
nie przyjmowano nowe wnioski i 
dokonywano w nim zmian, co jest 
niezgodne z przepisami prawa. Z 
firmą, która to wszystko przygoto-
wywała umowa wygasła 31 lipca 
2007r. Za pracę wykonywaną po 
tym terminie do dziś nie zapła-
cono i cała praca poszła na marne 
(wczoraj wpłynęło pismo z kance-
larii prawnej w sprawie roszczeń 
w stosunku do Gminy).

Krótko tylko w kilku jasnych spra-
wach:
n Podpisano umowę z firmą, któ-

ra miała pozyskiwać dla Gmi-
ny środki z zewnątrz. Zapłaco-
no jej prawie 20 tys. zł, ale nie 
pozyskano ani złotówki.

n Dla usprawnienia komunikacji 
w Swarzędzu trzeba przedłużyć 
do Paczkowa ul.Rabowicką i 
wykupić na poszerzenie istnie-
jącej drogi polnej wiele grun-
tów. Przez 16 miesięcy nie wy-
kupiono ani jednego metra.

n Z naruszeniem prawa i nie-
zgodnie z przyjętą w tej spra-
wie Uchwałą Rady Miejskiej 
podpisano przedwstępną umo-
wę w sprawie przejęcia za dłu-
gi od Spółdzielni Mieszkanio-
wej kina Hollywood. Musimy 
dokonać zmiany zapisów tej 
umowy.

n Wydano już prawie wszystkie 
środki zaplanowane w tego-
rocznym budżecie Biura Ko-
munikacji Społecznej Kultury i 
Sportu na realizację obchodów 
370-lecia lokacji Swarzędza. 
Podjęłam w związku z tym fak-
tem decyzję, że w takiej sytua-
cji połączymy Dni Swarzędza z 
obchodami jubileuszu naszego 
Miasta, i że odbędą się one w 
dniach 5-7września br.

n Są w urzędzie rachunki i fak-

tury, do których nie ma umów. 
Wprowadzono procedury obiegu 
dokumentów, jednak osoby, które 
wprowadzały te zasady same ich 
nie respektowały…

To tylko kilka z dziesiątków 
spraw, które zastałam, a które 
świadczą o wielu grzechach za-
niechania, a także poważnych błę-
dach. Ich naprawa wymagać bę-
dzie wiele wysiłku ale też i czasu.

Podkreślić muszę jedno jesz-
cze - to o czym wspomniałam 
wcześniej. W Urzędzie Miasta i 
Gminy nie ma na dziś i nie było 
(bo nikt go nie widział) żadnego 
dokumentu świadczącego o ja-
kimkolwiek zagrożeniu budow-
lanym na zmodernizowanych 
obiektach stadionu Unii Swarzędz 
i lodowiska. Są usterki, których 
usunięcia poprzednia władza nie 
wyegzekwowała od wykonawcy. 
Zlecono specjalistyczną eksper-
tyzę w tej sprawie biegłemu z za-
kresu budownictwa z Politechni-
ki Poznańskiej. Z dużym jednak 
prawdopodobieństwem, graniczą-
cym z pewnością, mogę powie-
dzieć, że wszystkie przekazywane 
do mediów informacje o rzeko-
mych wielomilionowych stratach, 
jakie miała ponieść Gmina, są wy-
ssane z palca i miały służyć doraź-
nym celom kampanii wyborczej.

Ten stan rzeczy, który tylko w 
części przedstawiłam, uniemożli-
wia mi wywiązanie się ze złożonej 
na poprzedniej sesji Rady Miej-
skiej zapowiedzi, że na sesji dzi-
siejszej przedstawię w obszerniej-
szym wystąpieniu nie tylko opis 
rzeczywistości, którą zastałam 
ale przede wszystkim plan dzia-
łań służących realizacji programu 
wyborczego.

Przepraszam za to Wysoką 
Radę i wszystkich, którzy na to 
wystąpienie oczekiwali.

Postanowiliśmy z Wicebur-
mistrzem Panem Adamem Tra-
wińskim zrobić wszystko, aby jak 
najwięcej informacji, zarówno o 
zastanym stanie spraw jak i na-
szych w związku z tym propozy-
cjach przekazać Państwu podczas 
sesji majowej. Teraz, cały czas 
trwają prace nad ustaleniem sta-
nu faktycznego. 

Wystąpienie Burmistrz Anny Tomickiej
podczas sesji RM 22 kwietnia 2008
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Zasłużeni dla Miasta i Gminy Swarzędz

Pan Florian 
Fiedler

Pan Florian Fiedler, człowiek 
renesansu chciałoby się powie-
dzieć, z zawodu pedagog, mistrz 
stolarski i mistrz rzemiosła arty-
stycznego – intarsji, z zamiłowa-
nia historyk, regionalista, z posta-
wy patriota i wielki społecznik. 
Jest przykładem człowieka nie-
zwykle pracowitego, kreatywnego 
i dynamicznego, którego działal-
ność znacznie przekraczała za-
kresy zawodowych obowiązków. 
Pan Florian Fiedler od początku 
swojej działalności społecznej i 
zawodowej służył mieszkańcom 
Swarzędza. 

Wielką pasją pana Floriana 
Fiedlera jest działalność w Towa-
rzystwie Miłośników Ziemi Swa-
rzędzkiej. W 2003 r. powołał do 
życia Klub Swarzędzan, którego 

zadaniem jest „ocalenie od zapo-
mnienia i zniszczenia wszystkiego, 
co swarzędzkie”. Pierwszym du-
żym przedsięwzięciem było przy-
gotowanie Wieczoru wspomnień 
o powstańcach wielkopolskich 
ze Swarzędza. Przy współpracy 
członków Klubu zgromadzone 
zostały unikalne dokumenty po-
wstańcze, które zostały pokaza-
ne na wystawie zorganizowanej w 
świetlicy Cechu Stolarzy. W 2007 
roku pan Florian Fiedler przygo-
tował także wystawę na temat hi-
storii Cechu Swarzędzkich Stola-
rzy, która stała się zaczynem do 
powstania portalu internetowego 
Wirtualne Muzeum Mebla.

Działalność pana Floriana 
Fiedlera na polu odkrywania ta-
jemnic i zagadek historii naszej 
Gminy, nie ma sobie równych. Pra-
ce badawcze nad tematami zwią-
zanymi z Powstaniem Wielkopol-
skim, uwieńczone publikacjami 

zarówno w specjalistycznych jak 
i szeroko dostępnych wydawni-
ctwach, doskonale promują na-
sze Miasto, budują jego wizerunek 
i tożsamość i co niezwykle cen-
ne, integrują społeczność naszego 
Miasta i budzą dumę z przynależ-
ności do społeczności Swarzędza. 
Trzeba podkreślić także fakt, że 
pan Florian Fiedler jest pierwszym 
historykiem piszącym o histo-
rii Powstania Wielkopolskiego w 
Swarzędzu. Dzięki szczegółowej i 
dogłębnej wiedzy pana Floriana 
Fiedlera, mogliśmy wydać znako-
mity komiks o bohaterach Powsta-
nia Wielkopolskiego w Swarzę-
dzu a także uczcić pamięć naszych 
przodków – dzieci swarzędzkich 
przeciwstawiających się germani-
zacji, skutecznie walczących o pol-
ski język w szkołach. Dzięki sta-
raniom i uporowi pana Floriana 
Fiedlera postawiona została tabli-
ca upamiętniająca ten fakt.

Przyznanie tytułu „Zasłużo-
nego dla Miasta i Gminy Swa-
rzędz” Panu Florianowi Fiedlero-
wi jest w pełni uzasadnione.

(Uzasadnienie do Uchwały  
Nr XX/109/2008 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu z dnia 26 lutego 
2008 r.)

Pan Florian Fiedler.

Stowarzyszenie 
Śpiewacze „Akord”

Chór Męski „Akord” powstał 
przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich 
w roku 1958 z inicjatywy Starsze-
go Cechu Sylwestra Rychlewskie-
go. Chór po raz pierwszy wystąpił 
w kościele św. Marcina w Swarzę-
dzu na uroczystości 50-lecia po-
życia małżeńskiego Marii i Toma-
sza Maćkowiaków.

Pierwszym dyrygentem został 
Kazimierz Antkowiak – junior, a 
zespół liczył 25 śpiewaków. Chór 
od początku swego istnienia swo-
im śpiewem uświetniał wszystkie 
ważne wydarzenia i uroczysto-
ści cechowe, miejskie i kościelne. 
Uczestniczył także w przeglądach 

artystycznych.
W roku 1965 dy-

rygentem zespo-
łu został muzyk An-
toni Grochowalski. 
W roku 1966 zespół 
przyjął nową nazwę 
Rzemieślniczy Chór 
Męski przy Cechu 
Stolarzy Swarzędz-
kich. Z inicjatywy 
Antoniego Grocho-
walskiego powstał 
również Chór Chło-
pięco - Męski przy 
Cechu Stolarzy Swa-
rzędzkich, a po ponownym obję-
ciu dyrygentury przez Kazimierza 
Antkowiaka powołano również 
Chór Żeński, który jednak nie 
przetrwał próby czasu.

W latach sześćdziesiątych chór 
występował, obok licznych uroczy-
stości na terenie gminy, na prze-
glądach zespołów artystycznych 
uzyskując wiele znaczących wy-
różnień. Chór występował zawsze 
w czasie uroczystości najpierw 
kościelnych, a następnie miejskich 
poświęconych św. Józefowi.

Od 19 marca 1990 r. i śmier-
ci w tym dniu Kazimierza Ant-

kowiaka, chórem kieruje do dnia 
dzisiejszego – jego córka Jadwi-
ga Maćkowiak, absolwentka po-
znańskiej Akademii Muzycznej. 
Po roku 1990 chór występował 
również na Litwie, Łotwie i wielo-
krotnie w Niemczech. Te ostatnie 
występy związane były z partner-
skimi stosunkami z niemieckim 
chórem „Concordia” z Ronnen-
bergu. Chóry „Akord” ze Swarzę-
dza i „Concordia” z Ronnenbergu 
odebrały olbrzymią rolę w budo-
waniu partnerskich stosunków 
między Swarzędzem i Ronnen-
bergiem oraz mieszkańcami tych 

miast. Od 16 grudnia 1996 roku 
chór działa jako Stowarzyszenie 
Śpiewacze „Akord” przy Cechu 
Stolarzy Swarzędzkich.

W roku 2008 chór obchodzi 
50-lecie swego istnienia. Dorobek 
chóru – jego działalność na tere-
nie miasta i gminy Swarzędz w 
pełni uzasadnia nadanie mu tytu-
łu „Zasłużony dla miasta i gminy 
Swarzędz”.

(Uzasadnienie do Uchwały  
Nr XX/110/2008 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu z dnia 26 lutego 
2008 r.)

Dyrygent Jadwiga Maćkowiak 
i Piotr Mikołajczak – prezes Stowa-

rzyszenia Śpiewaczego „Akord”.

Chór „Akord” podczas tegorocznego Święta Patrona Miasta i Gminy Swarzędz.
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UWAGA SENIORZY!
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu w ramach progra-
mu „Aktywność – sposób na mło-
dość” rozszerza swoją działalność 
dla seniorów. W najbliższym cza-
sie pragniemy wprowadzić nową 
formę spędzania czasu wolnego 
dla osób starszych: nordic wal-
king, czyli pracę dla mięśni (i nie 
tylko).

NORDIC WALKING to forma 
aktywności fizycznej, która po-
zwala na trenowanie całego ciała, 
podnoszenie kondycji fizycznej, 
poprawę koordynacji ruchowej 
oraz poprawę pracy układu krą-
żeniowo – oddechowego. Nordic 
Walking poprzez spacer ze spe-
cjalnie zaprojektowanymi kijkami 
wspomaga funkcjonowanie całe-
go organizmu a jednocześnie po-
maga się odprężyć.

Nordic Walking to uniwersal-
na forma wypoczynku i rekreacji 
dla wszystkich tych, którzy chcą 
aktywnie spędzać czas, dlatego 
też zapraszamy wszystkich senio-
rów (czyli osoby po 55 roku życia) 
z terenu Gminy zainteresowanych 
tą formą spędzania czasu do Pla-
cówki Wsparcia Dziennego „Na-
sza Dziupla” na os. Kościuszkow-
ców 26.

Agnieszka Chróścik 
z-ca Dyrektora Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Swarzędzu

PODZIĘKOWANIA
Stowarzyszenie na Rzecz Ak-

tywizacji Społeczności Lokalnej w 
Swarzędzu oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu serdecz-
nie dziękują w imieniu osób po-
szkodowanych w pożarze w Uza-
rzewie w dniu 19 grudnia 2007 r. 
wszystkim osobom, które poprzez 
wpłaty na konto Stowarzyszenia 
pomogły finansowo poszkodowa-
nej rodzinie.

DZIĘKUJEMY!

Najmodniejsza 
forma rekreacji na 

świeżym powietrzu - 
zapraszamy!

Wielkanoc 
w Ośrodku 
Wsparcia

Choć pogoda za 
oknem wskazywała 
bardziej na Boże Na-
rodzenie – uczestni-
cy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Wsparcia 
spotkali się na śnia-
daniu wielkanocnym 
w czwartek 20 marca. 
Spotkanie to poprze-
dziły jak zawsze przy-
gotowania. Część z nas 
zajęła się zmianą deko-
racji w ośrodku na świąteczno-wiosenne, pozostali pod nadzorem szefowej kuch-
ni przygotowali smaczne posiłki – sałatkę, żurek jaja w majonezie i inne. Po zło-
żeniu życzeń zasiedliśmy do stołu z nadzieją, że równie dobry nastrój będzie nam 
towarzyszył przez całe święta.

Apel o wsparcie wyjazdu na misje do Afryki
Nazywam się Joanna Ratajczak i jestem pielęgniarką w jednym z poznańskich szpitali. Już od kilku lat myślałam o wyjeżdzie 
na misje i marzyłam o Afryce...      aż marzenia te zaczynają się spełniać. Zależało mi na wyjeżdzie jako wolontariusz z ramie-
nia Kościoła katolickiego. 
Od września 2007 roku zaczęłam przygotowywać się do wyjazdu długoterminowego (tj. rocznego) w Międzynarodowym Wo-
lontariacie Don Bosco przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Raz w miesiącu biorę udział w weekendowych spot-
kaniach w SOM w Warszawie, które mają na celu formację duchową, ludzką, misyjną i salezjańską. 
Już wiem, że we wrześniu udam się do Zambii do pracy w szpitalu prowadzonym przez Siostry Boromeuszki w Mpanshya. Jed-
nym z moich zadań przed wyjazdem jest zebranie  pieniędzy na przelot do Zambii i z powrotem. Jest to koszt ok. 4200 zł. 
Jeśli zechcieliby Państwo mnie wspoóc, to proszę o przekazanie funduszy na konto: 98 1020 3088 0000 8602 0008 4491 z do-
piskiem: MISJE. 

Z góry dziekuję.

Jarosław Łączka 
Miejsko-Gminny  

Ośrodek Wsparcia
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Biblioteka poleca:

Afryka dzika…
12 marca w bibliotece na os. 

Czwartaków gościliśmy Łukasza 
Wierzbickiego – autora pięknie 
wydanej książki dla dzieci „Afry-
ka Kazika”. Autor opowiedział 
zaproszonym dzieciom  histo-
rię podróży  mieszkańca Pozna-
nia - Kazimierza Nowaka, który 
w latach 30-tych XXw. pokonał 
tysiące kilometrów kontynentu 
afrykańskiego pieszo, na rowerze, 
na łodzi i wielbłądzie. Pokaz prze-
zroczy, a także wiele ciekawych 
rekwizytów, uzupełniały ciekawą 
opowieść o afrykańskich przygo-
dach podróżnika. Przygody Ka-
zimierza Nowaka przypominały  
te, które znamy z lektury  nasze-
go dzieciństwa- „W pustyni i w 
puszczy”. 

Pan Łukasz przywiózł ze sobą 
rekwizyty z afrykańskich podróży 
– kask safari, dzidę, przedwojen-
ny rower; my uzupełniliśmy spot-

kanie i afrykańskimi bębenkami.
Wspomnienia Kazimie-

rza Nowaka, opublikowane przy 
współudziale Łukasza Wierzbi-
ckiego noszą tytuł „Rowerem i 
pieszo przez Czarny Ląd” i zawie-
rają mnóstwo fascynujących in-
formacji i zdjęć z  wyprawy do 
Afryki. Spotkanie z p. Łukaszem 

i dorosłymi wielbicielami repor-
tażu spotkamy  się jesienią tego 
roku O dokładnym terminie i 
szczegółach tego spotkania za-
wiadomimy naszych czytelników 
w lokalnej prasie. 

Małgorzata Merczyńska 

Notatka i zdjęcie z wizyty  Łu-
kasza Wierzbickiego w Swarzędzu 
znalazło się na stronie www.ka-
zimierznowak.pl. Zapraszamy do 
odwiedzenia tej strony i wyszu-
kania ciekawych informacji o po-
znańskim podróżniku. 

MM

Ale jaja...!!!
Konkurs plastyczny ogłoszony 

przez bibliotekę uwolnił wyobraź-
nię wielu naszych czytelników. Z 
tematem wielkanocnych jaj zmie-
rzyło się ok. 100 osób w wieku od 
przedszkola do emerytury. Jajka 

zostały ubrane w koraliki, kamyczki, nitecz-
ki, cekiny i inne błyskotki, przypominają-
ce stroje wieczorowe, a nawet w futerka - te 
ostatnie zapewne ze względu na zimę, któ-
ra nie chce dać za wygraną. Oprócz gorącej ja-
jecznicy mogliśmy na wystawie pokonkursowej 
odnaleźć wszelkie wariacje jajeczne (nie tylko kurze).

Małgorzata Merczyńska

Zapraszamy  
do czytelni komputerowej 
1 kwietnia w Bibliotece Publiczne na os. Czwartaków w 
Swarzędzu udostępnione zostały komputery dla czytel-
ników. Każdy użytkownik czytelni będzie musiał wypeł-
nić kartę zapisu, co wiąże się z okazaniem dowodu toż-
samości i podpisaniem zobowiązania do przestrzegania 
regulaminu. Komputery pracują w systemie Linux z prze-
glądarką internetową Firefox; proponujemy także m.in.: 
Open Office, Scribus, Mozilla Gimp. Oprogramowanie jest 
darmowe i co najważniejsze- bezpieczne. Użytkownicy  
mogą korzystać z komputerów wyłącznie w celach edu-
kacyjnych. Komputery w bibliotece nie pełnią roli kafejki 

internetowej; służą do wyszukiwania informacji, korzy-
stania z poczty elektronicznej, pisaniu referatów, pism, w 
przyszłości także odtwarzaniu multimediów.
Korzystanie z komputerów jest do końca czerwca bez-
płatne. Za wydruki z komputerów Biblioteka pobiera 
opłaty wg ustalonego cennika.
W czytelni dla dorosłych czytelnicy mogą korzystać z 
dwóch stanowisk komputerowych, w oddziale dla dzie-
ci – z jednego. W ciągu najbliższych miesięcy biblioteka 
otrzyma z MSWiA bezpłatne komputery w ramach pro-
gramu „Ikonka” z przeznaczeniem do oddziału dziecię-
cego, co umożliwi uruchomienie 3 stanowisk dla dzieci i 
młodzieży i 3 dla dorosłych. 
Zapraszamy.

Małgorzata Merczyńska
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Henryk Błachnio
wystawia w Poznaniu i Wrocławiu

Znakomity swarzędzki fotografik Henryk Błachnio zaprasza na 
wystawę fotografii pt. „LUDZIE CHIN”, której wernisaż odbył się 8 
kwietnia 2008 roku w holu Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10.

Prace Henryka Błachnio zebrane w cykl „TEATR CHIŃSKI” 
prezentowane są także we Wrocławiu w siedzibie Filharmonii 
Wrocławskiej  w dniach 3.04-2.05.2008 r.

/mw/

Wśród kwiatów  - w Galerii Ośrodka Kultury

Uczennica „Trójki” 
posłanką na Sejm

Uczennica klasy III f Gimna-
zjum nr 3 w Swarzędzu Weroni-
ka Koralewska została posłan-
ką na Sejm Dzieci i Młodzieży. 
Jej praca konkursowa („Wystą-
pienie sejmowe w sprawie dla 
Ciebie najważniejszej”) znalazła 
się wśród 44 najlepszych w woje-
wództwie.  W swej mowie Wero-
nika rozprawiała o edukacji.

Swarzędzka gimnazjalistka będzie uczestniczyła w XIV Sesji 
Młodzieżowego Sejmu, która odbędzie się 1 czerwca 2008 r. w War-
szawie. To już druga posłanka „TRÓJKI”, laureatka takiego prestiżo-
wego wyróżnienia. 

Gratulujemy! /nad/

W środę 9 
kwietnia br. w 
Galerii Ośrod-

ka Kultury w 
Swarzędzu od-

był się werni-
saż wystawy 

„Flora Wielko-
polski”. Foto-

grafia przyrod-
nicza autorstwa 

Jerzego Kota, 
członka Związ-
ku Polskich Fo-

tografów Przyrody.
Słowa wiersza najlepiej oddają charakter wy-

stawy. Prezentacja multimedialna (ze wspania-
łą muzyką), podczas której obejrzeliśmy wiele innych fotografii, 

nie prezentowanych na wystawie, pozwoli-
ła nam na chwilę zatrzymać się i zachwy-
cić urodą roślinności a szczególnie kwiatów, 
które można spotkać na naszej wielkopol-
skiej ziemi.

Wystawa będzie czynna do 10.05.2008 
r. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-
20:00, a w sobotę od godz. 12:00-15:00.

Serdecznie zapraszamy.
E.M.

Koncerty:
Muzyki irlandzkiej

Dzięki finansowemu i orga-
nizacyjnemu wsparciu Ośrodka 
Kultury w Swarzędzu, 14 marca 
doszło do niecodziennego wyda-
rzenia. Czterech znakomitych ir-
landzkich muzyków folkowych: 
Gene Anderson - skrzypce, Ron-
nie Carthy – gitara, śpiew, Liam 
Purcell – akordeon diatoniczny 
i Mick Mulvey – flet poprzeczny, 
flażolet, tworzących zespół „Kwil-
ka” spotkało się na zaimprowi-
zowanym koncercie i sesji mu-
zycznej ze Swarzędzką Orkiestrą 
Flażoletową. Tradycyjnej muzy-
ce ze Szmaragdowej Wyspy, wy-
konywanej na żywo, towarzyszył 
występ tancerzy z VI LO w Pozna-
niu.

Cechą muzyki irlandzkiej jest 
jej niezwykła witalność, o której 
mówi się, że rozgrzewa serce i po-
rusza nogami, a także aura tajem-
niczości charakterystyczna dla 
kultury celtyckiej.

W sali Swarzędzkiego Ośrod-
ka Kultury obok wytrawnych mu-

zyków zasiadła grupa uczniów 
klas II i III SP 4 w Swarzędzu, 
aby wspólnie zagrać piękny temat 
James’a Skinner’a „Hector The 
Hero”. Od końca września 2007 
roku, ponad 250 uczniów klas II i 
III SP4 uczestniczy w regularnych, 
cotygodniowych warsztatach fla-
żoletowych. Najmłodsi, swarzędz-
cy flażoleciści zdążyli już wielo-
krotnie samodzielnie wystąpić, 
ostatnio – 27 lutego, w Gimna-
zjum Nr3 w Swarzędzu.

Warto nadmienić, że dla Swa-
rzędzkiej Orkiestry Flażoletowej 
nie był to pierwszy, ani ostatni kon-
takt z zespołem „Kwilka”. W ubie-
głym roku muzycy zagrali wspól-
nie koncert w Poznaniu, a w tym 
roku, 5 lutego w SP 4, Gene Ander-
son prowadził warsztat muzyki ir-
landzkiej. Natomiast w niedzielę, 
16 marca „Kwilka” i Swarzędzka 
Orkiestra Flażoletowa wystąpili 
w „świętopatrykowym” koncercie 
„Celtyckie Dusze”, w pękającej od 
publiczności „Scenie na Piętrze”. 

Na koniec pragnę złożyć ser-
deczne podziękowania pani Ewie 
Sadowskiej, głównemu organiza-
torowi, nauczycielce języka an-

gielskiego /najpierw w LO w 
Swarzędzu, a obecnie w VI LO w 
Poznaniu/, wolontariuszce, która 
niestrudzenie, od wielu lat przy-
bliża młodzieży kulturę Irlan-
dii i dzięki, której od roku 2001 
Swarzędzka Orkiestra Flażoleto-
wa może uczestniczyć w takich 
przedsięwzięciach.

Wojciech Wietrzyński

… i na 500 flażoletów
W sobotę 29 marca w hali 

sportowej „Unia” odbyło się 13 już 
spotkanie około 500 młodych mu-
zyków grających na flażoletach, 
którzy przyjechali do nas z tere-
nu powiatu poznańskiego. Naj-
liczniejsza grupa reprezentowała 

gospodarzy spotkania czyli Swa-
rzędz; było to 155 muzyków z SP 
nr 1, SP nr 4 i Orkiestra Flażoleto-
wa działająca w Ośrodku Kultury. 
Gościem spotkania była Kapela 
„Po zagonach”, z którą flażoleciści 
wspólnie wykonali wiele melodii 
wielkopolskich. Książeczka z za-
pisem nutowym i tekstami piose-
nek ludowych wydana specjalnie 
na to spotkanie pozwoliła uczest-
nikom na wspólny śpiew. 

Spotkanie flażoletowe odby-
wało się pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz a 
zostało zrealizowane przez Ośro-
dek Kultury w Swarzędzu, przy 
pomocy finansowej Powiatu Po-
znańskiego.

OK

Weronika Koralewska (z pra-
wej) z mamą, maleńkim bra-
ciszkiem i dyrektorem szkoły 

Waldemarem Biskupskim.

Jerzy Kot - autor znakomitych  
zdjęć przyrodniczych.

Fo
t. 

A
ld

on
a 

M
ły

na
rc

zy
k

Cudowna słodycz...

Niebywała rozkosz...

Ulotny powiew...

Kwiaty
Głębokie ukojenie...

Słodycz jaśminu, rozkosz 

bzów, powiew bławatków, 

ukojenie róż...

Kwiaty.
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Medale i kwiaty dla par małżeńskich

50 wspólnych lat!
29 lutego i 14 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Swarzędzu odbyły się uroczystości wrę-

czenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale, serdeczne gratulacje i podziękowania 
otrzymali Państwo: Irena i Jan Imbierowiczowie, Wanda i Eugeniusz Jałocha, Marianna i Mie-
czysław Książkiewiczowie, Barbara i Henryk Osińscy, Urszula i Bogdan Poprawa, Krystyna i Se-
weryn Stasińscy, Urszula i Marian Woźniczka, Genowefa i Józef Nowakowie oraz Pani Zofia Szu-
ba, której mąż Franciszek niestety nie mógł uczestniczyć w tej miłej uroczystości. 

Państwo Barbara i Henryk Osińscy

Państwo Irena i Jan Imbierowiczowie Państwo Wanda i Eugeniusz Jałocha

Państwo Marianna i Mieczysław  
Książkiewiczowie

Państwo Urszula i Bogdan Poprawa Państwo Krystyna i Seweryn Stasińscy

Państwo Urszula i Marian Woźniczka Państwo Genowefa i Józef Nowakowie  
oraz Pani Zofia Szuba (z prawej)

Podjęliśmy różne działania. Na koryta-
rzach naszej szkoły pojawiły się plakaty z 
adresami stron internetowych związanych z 
bezpiecznym dostępem do Internetu, na któ-
rych można zgłaszać fakt pojawienia się niele-
galnych treści i uzyskać informacje związane 
z tym tematem. Na lekcjach informatyki roz-
mawialiśmy o różnych zagrożeniach związa-
nych z Internetem, o przestępstwach interne-
towych, przypominaliśmy o zasadach dobrego 
zachowania - netykiecie. 

Wśród uczniów i rodziców przeprowa-
dzona została ankieta badająca świadomość 
zagrożeń internetowych. Ponadto braliśmy 
udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 
konkursach informatycznych. I tak najciekaw-
szą ulotkę dotyczącą promowania bezpiecz-
nego Internetu wykonały: Alicja Łącka i Zofia 
Hoffmann z klasy Ig, ciekawe filmy na temat: 
„Wirtualny świat tworzysz także Ty” nakręci-
li: Monika Matuszewska z klasy IIc i Marcin 
Koza z kl. IIa, a najwięcej pracy w przygotowa-
nie prezentacji włożył uczeń Jakub Rymarczyk 
z klasy If. Grupa młodzieży z klasy IIc zmonto-
wała film promujący sport i Swarzędz na Mię-
dzynarodowy Konkurs British Council. 

Podsumowaniem naszej szkolnej akcji 
było spotkanie młodzieży w świetlicy z poli-
cjantem panem Wiktorem Kunickim i peda-
gogiem panią Bożeną Meller, którzy - nie kwe-
stionując ogromu plusów istnienia Internetu 
- mówili o faktach łamania prawa, krzywdze-
nia z wykorzystaniem Internetu i telefonów 
komórkowych. Przytoczone zostały wyniki 
badań, które wyraźnie pokazują, że cyberprze-
moc jest powszechna i może boleć, tych którzy 
jej doświadczają (aż 52% polskich internuatów 
w wieku 12-17 lat przyznaje się, że za pośred-
nictwem Internetu lub telefonu komórkowego 
doświadczyło przemocy werbalnej - 47%, po-
niżania, ośmieszania, upokarzania - 21%, a na-
wet straszenia i szantażowania - 16%. Ponad 
połowa przynajmniej raz była bez swojej woli 
fotografowana lub filmowana. 

Ponadto wywiązała się dyskusja na temat 
uzależniającego wpływu komputera.

Zapraszamy na stronę naszej szkoły: 
www.gimnazjum2swarzedz.pl, na której moż-
na zobaczyć prace młodzieży.

Karolina Maćkowiak

Internet (nie)bezpieczny?

Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu przyłączyło 
się do ogólnopolskiej akcji ,,Dzień 
Bezpiecznego Internetu”, zorganizowanej 
przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK 
(naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) 
- realizatorów unijnego projektu 
Saferinternet.pl
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VI Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Zostań Gwiazdą”
12 marca, jak co roku, w kinie „Hollywood” w Swarzędzu odbył się VI Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Zostań Gwiazdą”. Organizatorzy 
– Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka” do wspólnej zabawy zaprosili wszystkie placówki przedszkolne Gminy Swarzędz oraz sąsiadującą 
z Przedszkolem Szkołę Podstawową nr 4. Honorowy patronat nad przeglądem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Zabawa 
była udana, poziom wykonawców bardzo wysoki, a widownia najlepsza na świecie – kolorowa, roztańczona i pogodna.

Wśród widzów nie zabrakło ważnych go-
ści a główny sponsor naszej imprezy - Restau-
racja KFC, zadbał o posiłek dla dzieci, balony 
i upominki, a kurczak Chicken razem z malu-
chami zabawiał się na widowni.

Było SUPER!!! Śmiech dzieci, ich radość 
i pogoda ducha udzieliła się wszystkim do-
rosłym. Każde dziecko opuszczało salę kina 
HOLLYWOOD z upominkami, balonami i sło-
dyczami, a wykonawcy z nagrodami i dyplo-
mami. A wszystko to dzięki hojności naszych 
gości i sponsorów tj.: Restauracji KFC, Bur-
mistrza Miasta i Gminy, Radnej Powiatu Pani 
B. Antoniewicz, Drukarni Swarzędzkiej Stani-

sław i Marcin Witecki, Cukierni „Magdalenka”, 
Radzie Rodziców Przedszkola nr 5 w Swarzę-
dzu, którym serdecznie dziękujemy za pomoc 
finansową i rzeczową. O oprawę muzyczną i 
prowadzenie Przeglądu zadbał zaprzyjaźniony 
z przedszkolakami Pan Przemek Gajewski.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
przedszkolaków, i nie tylko przedszkolaków?

A następny przegląd już za rok – do zo-
baczenia!

Oto nasze Przedszkolne Gwiazdy:
Przedszkole nr 1 – Zuzia Markiewicz, Nicola 

Dziembowska, Zuzia Nowak
Przedszkole nr 2 – Julka Przybylska
Przedszkole nr 3 – Natalia Borowik
Przedszkole nr 4 – Alicja Jankowiak, Agata 
Herman, Zosia Sarnowska
Przedszkole nr 5 – Ela Podgórska, Gabrysia Fi-
lip, Bogusz Kostniak, Mateusz Gołembowski
Przedszkole nr 6 – Wiktoria Matiasz, Marty-
na Wesołowska,
Przedszkole w Zalasewie – Agatka Bryk
Szkoła Podstawowa nr 4 – Gabrysia Murawka

(Renata Lekowska  
- Przedszkole nr 5)

Gastronomia europejskiej jakości
6 marca 2008 r. w Zespole Szkół nr 1 została otwarta pracownia gastronomiczna, 

ufundowana przez Starostwo Powiatowe. Pracownia znajduje się z dala od gabinetów 
dydaktycznych, w specjalnie wydzielonym skrzydle szkoły.
Wszystkie potrzebne do funkcjonowania sprzęty zostały wykonane ze stali nie-
rdzewnej. 

Otwarcie poprzedził konkurs gastronomiczny, w którym brali udział uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych w Turku, Technikum nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim i go-
spodarze. Należało przygotować drobiowe kotleciki i egzotyczną surówkę z marchwi. 

Arbitrem konkursu była pani Helena Ciborowska – mistrz szkolący. Pierwsze miej-
sce zajęli goście z Grodziska drugie gospodarze i trzecie ZST z Turku. /nad/

Współpraca 
 szkół zawodowych

W dniach 26 – 29 marca nauczyciele Ze-
społu Szkół nr 1 w Swarzędzu przebywali 
partnerskim Zespole Szkół w Neustadt, naj-
większej szkole zawodowej w Dolnej Sakso-
nii. Wizyta miała charakter przygotowawczy: 

określono kierunki współpracy klas ekono-
micznych, mechatronicznych i gastronomicz-
nej. 

Współpraca ekonomiczna polegać bę-
dzie na stworzeniu wirtualnej firmy symula-
cyjnej, działającej między Swarzędzem a Neu-
stadt. Najprężniej rozwija się współpraca szkół 
mechanicznych, zakładająca dwutygodniowe 
szkolenia w Niemczech, sfinansowane przez 
stronę niemiecką. Obie strony deklarują chęć 

rozszerzenia współpracy o trzeciego partnera, 
z Portugalii. Celem następnego projektu bę-
dzie wymiana między trzema partnerami.

Rozwijać się będzie, rozpoczęta podczas 
wizyt, współpraca sportowa i gastronomiczna.

Wymiany uczniowskie wspierane będą z 
funduszy unijnych takich programów jak: Le-
onardo czy Commenius. 

K.O
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27 lutego w Gimnazjum 
nr 3 w Swarzędzu odbyło 
się spotkanie przedstawicie-
li władz Gminy z prymusa-
mi szkół. Najlepsi uczniowie 
przybyli w towarzystwie ro-
dziców, wychowawców i dy-
rektorów szkół.

Dla gości przygotowa-
no program artystyczny. Swo-
je umiejętności zaprezentował 
zespół flażoletowy uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Swarzędzu oraz grupa wokal-
no-taneczna działająca przy 
Ośrodku Kultury w Swarzę-
dzu. 

Prymusi wyróżnieni zo-
stali listami gratulacyjnymi 
oraz nagrodami książkowymi.

Oto najlepsi uczniowie:
Marita Pietrzak -  SP nr 1

Justyna Gizelska - SP nr 4
Marta Basińska - SP nr 5
Monika Wasilewska, Wojciech 
Janas - SP w Kobylnicy
Karolina Maciołek i Julia Woj-
nowicz - SP w Wierzonce
Emilia Felińska - SP w Zespole 
Szkół w Paczkowie
Agnieszka Frykowska - Gim-
nazjum w Zespole Szkół w 
Paczkowie
Angelika Mielcarek - Gimna-
zjum nr 2
Weronika Koralewska - Gim-
nazjum nr 3
Anna Pastusiak i Iga Wawrzy-
niak - Gimnazjum w Zalase-
wie
Ida Mądry - Gimnazjum nr 1
Łukasz Macoszyn - I LO
Patryk Gadziński - ZS nr 1
Kinga Głowacka - ZS nr 2

Targi Edukacyjne
Podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych 

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu przedstawił szero-
ką ofertę edukacyjną. Znajdują się w niej propozycje 
dla uczniów chcących kształcić się w szkole średniej 
i zawodowej oraz dla dorosłych.

Szkoły zawodowe kształcą w każdym kierunku. 
Warunkiem jest zapewnienie sobie praktyki. W nie-
których zawodach szkoła stwarza możliwość pomo-
cy w znalezieniu miejsca praktyki. 

Kształcenie w zawodzie monter mechatronik 
odbywa się pod patronatem VW Poznań, zaś ope-
rator obrabiarek skrawających pod patronatem SKF 
Poznań S.A. 

Szkoła wyraźnie określa profile kształcenia. 
Wśród szkół licealnych ogólnokształcących wyróż-
nione zostały profile: humanistyczny, informatycz-

ny, sportowy, językowy (z poszerzonym językiem 
angielskim) oraz klasa lotnicza (współpraca z Aero-
klubem Poznańskim). 

Technika bezustannie modyfikowane są w kie-
runkach kształcenia, gdyż istotna jest sytuacja na 
rynku pracy. Otwarto technika o kierunkach: infor-
matycznym, logistycznym, gastronomicznym, eko-
nomicznym i technologii drewna (ostatnie to trady-
cja tej szkoły).

Nauka dla dorosłych odbywa się w trybie zaocz-
nym i wieczorowym: technikum handlowe, samo-
chodowe, gastronomiczne i liceum ogólnokształcą-
ce. 

Niezmienną popularnością cieszą się szkoły po-
licealne ( informatyczne i handlowe).

W szkole od lat funkcjonują koła zainteresowań 
dostosowane do zainteresowań młodzieży.  

Zapraszamy!

Zespół Szkół nr 1  
im. Powstańców  
Wielkopolskich 

os. Mielżyńskiego 5a,  
62-020 Swarzędz

tel. 061 817 22 81, 
817 5704

www.zs1-swarzedz.pl

Gimnazjalistka Iga Wawrzyniak
w finale Olimpiady Zdrowia

28 marca br. w Centrum Olimpijskim w 
Warszawie odbył się Wielki Finał II ogólnopol-
skiej Olimpiady Zdrowia – akcji promującej 
zdrowe nawyki żywieniowe wśród gimnazjali-
stów. Wśród finalistów olimpiady znalazła się 
uczennica klasy III b Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Zalasewie – Iga Wawzryniak. 

Iga, zanim dotarła do III etapu Olimpia-
dy Zdrowia, w grudniu zeszłego roku musia-
ła udowodnić, że posiada największą wiedzę 
w dziedzinie żywienia w swojej szkole, czyli w 
Gimnazjum w Zalasewie. W lutym br. okazało 
się, że należy do najlepszych w województwie 
wielkopolskim.

Reprezentowanie województwa wielkopolskiego w III etapie jest bardzo 
dużym osiągnięciem, ponieważ (jak podali organizatorzy olimpiady) do II eta-
pu ogólnopolskiej edycji przystąpiło ok. 50% wszystkich szkół gimnazjalnych 
w Polsce.

Iga Wawrzyniak, jako reprezentantka nie tylko Gimnazjum w Zalasewie 
ale także Wielkopolski, uzyskała 11 miejsce, ze stratą 4,5 punktu do zwycięż-
czyni Olimpiady z województwa podkarpackiego. 

Aleksandra Mojsak

Pamiętamy 
o Powstańcach

W Zespole Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu im. Powstańców Wiel-
kopolskich odbyła się uroczy-
stość związana z obchodami 90 
– tej rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. Była to dru-
ga część projektu zorganizowa-
nego pod patronatem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

8 marca 2008 rozstrzygnię-
to konkurs na prezentację mul-
timedialną pt. „Przebieg Powsta-
nia Wielkopolskiego”. Patronat 
nad konkursem objęło Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu. Z ca-
łej Wielkopolski spłynęło ponad 
80 prac, zespołowych i indywidu-
alnych m.in. z Kalisza, Rawicza, 
Piły, Ostrzeszowa. 28 marca 2008 
odbyło się natomiast sympozjum 
- młodzieżowa sesja popularno-
naukowa „Przebieg Powstania 
Wielkopolskiego”, którą otwarto 
wykładami pracowników akade-
mickich UAM. Wykłady wygłosili 
dr Przemysław Matusik, mgr Ma-
rek Jekel i Adam Małyszka. 

W czasie sesji wręczono na-
grody uczniom najlepszych pre-
zentacji.

K.O.

Gratulacje dla prymusów
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Wanda Wasik – mieszkanka 
Kobylnicy, pisarka i poetka, 
historyk sztuki. Od 1969 r. 
publikuje swoje utwory w 
prasie, Polskim Radiu i alma-
nachach. Uprawia również 
rysunek i malarstwo. W 
lutym 2008 r. ukazały się 
– wydane przy współudzia-
le Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu – dwa tomiki 
jej wierszy: „Bosą stopą” i 
„Szeptem”.

Książka Wandy Wasik „Dzieciństwo w Kraju Warty” 
już w sprzedaży i w bibliotekach.

Ich ostatni dzień

Tego dnia, na spokojnym zwykle dworcu kolejo-
wym w Kobyl-nicy, zapanował niezwykły rozgar-
diasz.

Kiedy dojeżdżający do pracy ludzie zaczęli wy-
chodzić na peron, zjawiła się nagle duża grupa nie-
mieckich dzieci z Kinderheimu ze swoimi opiekuna-
mi i polskimi dziewczętami niosącymi ich bagaże. 
Zrobił się niespodziewany tłok i tumult. Pociąg już 
nadjeżdżał, więc wszyscy naraz zaczęli się pchać do 
drzwi, utrudniając jedni drugim wyjście na peron. 
Robotnicy nie ustępowali dzieciom, a opiekunki jak 
furie walczyły o przejście dla nich.

– Czy te Niemry powariowały? – buntowali się 
polscy robotnicy – tyle dzieciaków sprowadzić na 
pociąg, którym ludzie muszą jechać do pracy, jakby 
nie miały innego. A co będzie jeśli nie zdążymy?

– Cały Kinderheim? A my gdzie? – pytali i pchali 
się dalej.

Ale Niemki nie ustępowały. Rozpychały ramio-
nami Polaków, odpychały ich od drzwi i krzyczały.

– Erst die Kinder! Najpierw dzieci, przepuścić 
dzieci! – Die Kinder müssen fahren.

– Wir müssen zum arbeit – odważył się krzyknąć 

któryś po niemiecku, – My musimy do pracy – ale w 
zamian otrzymał tylko wściekłego kuksańca.

Pociąg przedłużał swój postój, bo dzieci trudno 
było ulokować w nadmiernie już przepełnionych 
wagonach. W końcu jakoś je upchano i pociąg ru-
szył. Część Polaków odepchniętych od wagonów, 
zrezygnowana i zdezorientowana została na dwor-
cu do następnego pociągu, denerwując się, co bę-
dzie jeśli nie zdążą dojechać do pracy na czas. Po-
magające dzieciom dziewczyny, pozbywszy się 
bagaży, wracały szybko do pracy do Kinderheimu. 
Tylko Halina domyślała się, że przyczyną tej całej 
awantury z nagłym wyjazdem dzieci była wczoraj-
sza rozmowa kierowniczki Kinderheimu z ojcem, 
po której surowa i zawsze opanowana pani Tist była 
niezwykle wzburzona.

Już wczoraj po południu przyjechało kilkoro ro-
dziców i opiekunów, żeby nagle zabrać swoje dzieci 
do domu. Po ich odjeździe, kierowniczka zawołała 
Halinę.

– Idź do domu i poproś twego ojca, żeby do mnie 
przyszedł – powiedziała nie patrząc na nią.

– Powiedz, że to bardzo ważne, że ma przyjść 
zaraz.

– Dobrze – powiedziała Halina i natychmiast po-
biegła do domu po ojca.

Było to dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, 



Prosto z Ratusza - Marzec – Kwiecień 2008

str. 2
Wanda Wasik:

Dzieciństwo w Kraju Warty

ponieważ rodzice nigdy nie byli wzywani przez kie-
rowniczkę Kinderheimu, choć pracowałyśmy tam 
obie, szesnastoletnia już Hala, pracująca w kuchni 
i w ogrodzie i ja młodsza ich córka – przeszło trzy-
nastoletnia już Wanda, którą kierowniczka przyję-
ła kiedyś jako opiekunkę, czyli Kindermädchen do 
swej kilkumiesięcznej córeczki Bärbel.

Gdy Hala wezwała ojca do kierowniczki, matka 
zatrwożyła się.

– To pewnie z powodu Wandzi? – powiedziała 
zmartwiona. Ojciec nie mówiąc nic, udał się natych-
miast do Kinderheimu.

Frau Tist przyjęła go grzecznie choć niecierpli-
wie i szybko przystąpiła do rzeczy.

– Herr Rominsky – zwróciła się do ojca poważ-
nie – proszę mi powiedzieć, ale tak zupełnie szcze-
rze – gdzie są teraz Rosjanie?

– Rosjanie zbliżają się do Gniezna – odparł spo-
kojnie ojciec.

– Więc są trzydzieści kilometrów od nas, a my 
nic nie wiemy?

– Tak jest. Są około trzydziestu kilometrów stąd 
– odparł spokojnie ojciec.

– Ależ to niemożliwe! Niemożliwe, żeby nas tak 
zostawili. Nie mówią nic w radiu, nie ma też żad-
nych zarządzeń…

– Nie wierzę panu! – krzyknęła nagle bardzo 
wzburzona – Das ist unmöglich. To niemożliwe, oni 
nie mogli nas tak zostawić. Przecież my musimy 
odesłać dzieci!

– Więc niech je pani odeśle. Jeszcze dziś, w nocy 
– powiedział ojciec.

– Absurd! – zawołała – kompletny absurd! Pan 
chce mnie tylko nastraszyć. Pan sobie ze mnie kpi!

– Ja nie chcę pani nastraszyć, ale jutro Rosjanie 
mogą być już tu – odparł spokojnie ojciec. – Jeśli 
chce pani odesłać dzieci, to należy to zrobić już, za-
raz. Natychmiast!

Szarpnęła się, aż błysnęły koronki majteczek, po-
tem nagle przypadła do ojca jakby go chciała roz-
szarpać. Wreszcie opadła na tapczan i rozpłakała 
się.

– Co ja mam robić? Muszę odesłać dzieci, ale je-
śli jest tak, jak Pan mówi, to powinnam spakować 
się, zabrać Bärbel i uciekać do Lipska. – O mein Gott. 
Uciekać?

– Tak i to szybko – powiedział ojciec – bo pocią-
gi przestaną niedługo jeździć. Każdej chwili mogą 
wysadzić mosty.

– Mosty? O mein Gott, wysadzić mosty? Kto?
– Niemcy oczywiście.
Dotknęła dłonią czoła, jakby sprawdzając czy ma 

gorączkę, a potem nagle wyciągnęła do ojca rękę.
– Danke – rzuciła krótko – do widzenia panu, 

proszę przyjść jeszcze jutro rano – dodała spogląda-
jąc na ojca prosząco – ale bardzo wcześnie, jeszcze 
przed wyjazdem do pracy.

– Dobrze. Przyjdę jutro – powiedział spokojnie 
ojciec.

Kiedy zjawił się następnego dnia, była już spako-
wana. Przyjęła go jednak dość chłodno.

– Jak Pan widzi, nie ma tu jeszcze Rosjan – po-
wiedziała drwiąco.

– Bo nie mają powodu spieszyć się – odparł ojciec 
spokojnie. 

– Z tej strony, aż do Poznania mają drogę wol-
ną. Mogą przejść nią każdej chwili, ale Pani, jeśli 
chce dostać się do Poznania, to powtarzam – musi 
się Pani spieszyć, bo każdej chwili mogą wysadzić 
mosty.

Widocznie uwierzyła, choć nie odpowiedziała. 
Dopiero po chwili odezwała się jakby w zamyśle-
niu.

– Odwiozę teraz dzieci, a jak wrócę, zabiorę Bär-
bel i wyjadę natychmiast do Lipska.

– Jeśli pani zdąży – wtrącił ojciec.
– Niech już pan nie straszy – powiedziała ze 

złością, a potem nagle zwróciła się do ojca prawie 
nieśmiało.

– Herr Rominsky, proszę pozwolić Halina mit 
fahren.

– Jechać z panią, dokąd?
– Do Lipska. Ja sobie sama nie dam rady. Ja ją 

potem odeślę – plątała się.
– Teraz? Kiedy ze wszystkich stron wojna? – za-

wołał ojciec. – To niemożliwe!
– Zostawię panu piękny kamień, coś bardzo cen-

nego – wołała zdeterminowana.
– Niemożliwe – powtórzył ojciec. – Niemożliwe!
– Ależ ona będzie musiała pojechać – powiedzia-

ła nagle twardo, nie przywykła do oporu Frau Tist.
– Nie! Halina, nigdzie nie pojedzie – powiedział 

stanowczo ojciec.
W obecnej sytuacji już mógł sobie na to pozwolić. 

Zrozumiała to i po chwili powiedziała ugodowo.
– Więc Halina odwiezie mnie tylko do Poznania 

i pomoże mi wsiąść do lipskiego pociągu. Potem 
może wracać.

Ojciec nie odpowiedział, a ona szybko podała 
mu rękę.

– Dziękuję Panu, Herr Rominsky – Wierzę panu 
i dostosuję się do pana rad. Wy Polacy więcej wiecie 
o tej wojnie niż my – Jej twarde rysy złagodniały. 
– Auf Wiedersehen.

Po odejściu ojca natychmiast kazała przygoto-
wać dzieci do odjazdu, pierwszym odchodzącym 
pociągiem.

Potem przywołała mnie na rozmowę.
Siedziałam osowiała w dziecięcym pokoju, po-

nieważ dzisiaj przyszłam do pracy, jak wszyscy, 
bardzo wcześnie. Na wezwanie ruszyłam szybko, 
wystraszona.

Frau Tist patrzyła na mnie długo, a potem powie-
działa.
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Dzieciństwo w Kraju Warty

– Teraz odwiozę dzieci z Kinderheimu do Pozna-
nia, ale… jeśli zginę, albo nie wrócę, weźmiesz Bär-
bel do siebie?

Spojrzałam na tę zawsze, surową Niemkę i za-
drżałam.

– Boże! – Ona daje mi swoje dziecko – pomyśla-
łam do głębi poruszona.

– O tak! – zawołałam żarliwie. – Wezmę ją.
Pani Tist pochyliła się i pogłaskała mnie po gło-

wie. Pierwszy raz odkąd przyjęła mnie jako „Kin-
dermädchen” dla swojej Bärbel.

– Bóg z tobą – powiedziała. Potem weszła do po-
koju dziecka i długo żegnała swoją śpiącą córeczkę.

Wtedy postanowiłam stanowczo.
– Jeśli nie wróci, wezmę Bärbel do domu, ale bę-

dzie tylko moja.
– A jeśli wróci i ją zabierze? Ta myśl mnie prze-

rażała, ale zaraz ganiłam siebie, że mogłam życzyć 
Bärbel utraty matki. Było mi bardzo żal, że zabiorą 
mi dziecko, które uczyłam chodzić i mówić, jeść i 
śpiewać. Dziecko, któremu byłam małą mateczką i 
które bardzo mocno pokochałam. Jak matka.

Jednak Frau Tist zaraz zabrała się do wyjazdu 
zabierając ze sobą Bärbel. Hala zebrała spakowane 
już walizy, ja wsadziłam Bärbel do wózka i ruszy-
łyśmy na dworzec razem z panią Tist i wszystkimi 
dzieciakami z Kinderheimu. Hala pojechała jeszcze 
z nimi do Poznania, żeby pomóc Frau Tist wsiąść do 
lipskiego pociągu, a ja wróciłam z pustym wózkiem 
do domu.

Przynajmniej będę miała wózek dla dzieci – po-
cieszałam się, albo dla lalki. No i wreszcie się wy-
śpię! – zawołałam rzucając się z radością na łóżko.

Halina długo nie wracała. Po pewnym czasie 
gdzieś od strony Poznania odezwały się ciężkie de-
tonacje.

– Chyba wysadzają mosty! – powiedział ojciec. 
– To Niemcy, to jeszcze nie Rosjanie.

– Jezus Maria! A Halinka nie wróciła! – zawołała 
przerażona matka.

Odtąd w domu trwało tępe oczekiwanie. Jednak 
Halina wróciła. Pociąg, którym odjechała Bärbel i 
Frau Tist, był ostatnim, który odjechał do Lipska. 
Dziecko podały przez okno obcym ludziom w prze-
pełnionym pociągu.

Bärbel Tist – wołała gorączkowo matka. – Proszę 
pamiętać, Bärbel Tist, Lipsk – i tu następowały dal-
sze dane.

Konduktor dał znak odjazdu. Ktoś litościwy 
w ostatniej chwili wyciągnął ku niej rękę z okna. 
Uchwyciła się drapieżnie. Wciągnięto ją do środka. 
Za nią Hala podała walizki. Pociąg ruszył. Mosty 
wysadzono później.

Twierdza Poznań została odcięta. Rosjanie ru-
szyli od Gniezna.

Okno

Mroźne gwiazdy na szybie topnieją pod szybkim 
oddechem. Stopniowo okno odzyskuje widoczność, 
ale tam, za szybą nie dzieje się nic szczególnego.

Śnieżne pole leży ciche, jak wielka biała karta nie 
tknięta znakiem czasu.

Niemcy odeszli, a wieś nadal stoi cicha, jak uśpio-
na pod grubą poduchą śniegu. Ludzie nie wychodzą 
ze swych zagród, drogami nie biegają nawet psy.

A ojciec tyle nam opowiadał o radości pierw-
szych dni wolności, tamtych odległych lat, kiedy 
jako młody powstaniec wielkopolski wkraczał na 
ziemie odtąd znów polskie.

A teraz nic. Tylko serce się szamoce.
Niemcy odeszli, a ludzie dalej siedzą w swych 

domach. Widocznie nie czas jeszcze na radość. Od 
nas odeszli, ale zamknęli się w Poznaniu jak w 
twierdzy, obwarowali w cytadeli.

A jednak tutaj – aż do granic miasta – tutaj ich 
już nie ma, więc na co czekamy?

– W każdej chwili będą tu Rosjanie – powiedział 
ojciec, u którego wzruszenie wygląda jak nieśmia-
łość.

Więc to na nich czekamy. To znaczy, że wolność 
nie rodzi się sama z siebie, muszą ją przynieść na 
sztandarach, na karabinach, na czapkach żołnierze.

Matka niecierpliwi się.
– Nie stój tak cały dzień przy oknie, co tam chcesz 

zobaczyć?
Jednak w całym domu panuje nastrój podobny 

– niby spokój, lecz tak naprawdę – napięte oczeki-
wanie.

Ojciec chodzi jak lew w klatce, dzieci schodzą 
mu z drogi. Tylko matka, wieczna karmicielka go-
tuje jak zwykle, trochę tylko więcej narzekając, że 
na długo jedzenia nie starczy.

Odkąd Niemcy uciekli, zamknięty został jedyny 
w wiosce sklep – miejsce zakupów, a jednocześnie 
ośrodek życia społecznego. Nie było po co wycho-
dzić, nie było dokąd iść. Zresztą, w każdej chwili 
mogli pojawić się Rosjanie. Mówiono o nich szep-
tem, przy płocie, sąsiad do sąsiada, nasłuchując 
uważnie, co tamten o nich wie.

Nie opuszczam stanowiska przy szybie. I wresz-
cie.

– Są – krzyknęłam.
Razem z ojcem przywarliśmy do szyby.
Było ich dwóch. Szli bardzo wolno, grzęznąc w 

głębokim śniegu na skraju białej płachty pola. Na 
głowach czapy ze spuszczonymi nausznikami. Buty 
ledwie widoczne spod długich, grzęznących w śnie-
gu, ciężkich, białych płaszczy, czy też kożuchów. Na 
piersiach przewieszone pistolety maszynowe.

Szli polem ku drodze, z trudem unosząc ociężałe 
nogi. Za nimi, na wyiskrzonej płaszczyźnie śniegu, 
znaczyła się długa ciemna rysa.
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Wyszli na drogę.
Chwila zastanowienia. Może rzut oka na mapę, 

a potem ruszyli wolno w naszą stronę – ku Pozna-
niowi.

– To oni – zawołał ojciec.
– To rosyjski zwiad.
Nareszcie.
Nacisnął czapkę i szybko ruszył ku ogrodowej 

furtce. Tamci zbliżali się…
Za ojcem wybiegły dzieci. Serca skaczą, ręce drżą 

z emocji.
Ojciec jest już tuż, prawie przy furtce.

Unosi w górę rękę ze swoim powitalnym – A a a…
Tamci zatrzymują się. Sięgają do karabinów.
Ojciec dalej biegnie ku nim.
Skierowali karabiny.
Seria.
Ojciec leży na ziemi bez ruchu. Z domu wybiega 

matka.
Tamci oddalają się spiesznie.
Matka biegnie długą ogrodową aleją, za nią trze-

poce się jak złamane skrzydło – szal.
– Co z tobą? – a potem szloch.
Ale ojciec podnosi się, strzepuje niezgrabnie z 

ubrania śnieg.
– To byli Niemcy. Maruderzy – mówi cicho jak-

by zawstydzony. – Pewnie chcą dostać się do swoich 
– do Poznania.

Matka jest zdenerwowana i zła.
– Potrzebne ci to było – mówi gniewnie – mogłeś 

zginąć.

Ona nie wie, że ojciec, tak jak ja, nie może się już 
doczekać tej Wolności.

Znów staję przy oknie i patrzę na śnieżne pole, 
rozdarte ostro ciemną rysą. I tak mi żal, że tak bru-
talnie zdeptali swoimi ciężkimi butami tę białą, nie-
zapisaną kartę. Pierwszą kartę naszej Wolności.

Zwiad

Ciągle ta cisza. Śnieg głuszy wszelkie odgłosy, 
tylko pod sto-pami ostre skrzypienie. Na drodze 
ostrożnie zaczynają pojawiać się ludzie; jakaś stara 
kobieta, a potem również stary mężczyzna. Idą ku 
szosie. Nieśmiało podążam za nimi pchana cieka-
wością, pomimo lęku. Nagle, za rogiem wyrasta ja-
kaś wielka czarna góra. 

– Czołg. Zatrzymuje się. Po chwili na górze ot-
wiera się okrągła klapa. Z włazu wychyla się postać 
młodego żołnierza, o poważnym skupionym spoj-
rzeniu.

Stary człowiek podchodzi ku niemu, przyśpie-
szając kroku.

– Polak? – pyta żołnierz starego.
– Polak – odpowiada radośnie mężczyzna.
– Gierman’cow niet? – pyta ostro żołnierz.
– Nie – odpowiada szybko mężczyzna – ale są 

tam – wskazuje ręką – w Poznaniu.
Próbuje mu jeszcze coś tłumaczyć, opowiedzieć, 

ale tamten już nie słucha.
Podchodzę bliżej. Serce bije mi jak młotem. A 

więc to jest ten pierwszy. Więc to ON.
Ale On nie zauważa mnie.
Próbuję coś do niego powiedzieć. Na próżno. On 

mnie nie słucha. Czy nie rozumie, czy nie wie jakie 
to dla mnie ważne. Przecież to On jest tym pierw-
szym, tak ogromnie wyczekiwanym zwiastunem 
wolności. Próbuję jeszcze raz. Na próżno.

Po chwili właz zamyka się, czarna góra rusza z 
miejsca.

– To był rosyjski zwiad – mówi do mnie, zadowo-
lony z siebie stary człowiek. Był pierwszym, który 
przywitał rosyjskiego żołnierza.

A ja?
Na mnie nawet nie spojrzał, nie zauważył małej 

dziewczynki.
Popatrzyłam za czołgiem. Jechał wprost w kie-

runku Poznania.
– Nie jedź tam! Nie jedź! – krzyknęłam przerażo-

na – Tam są Niemcy. 
– Oni cię zabiją!
Ale czołg jechał dalej i dalej… Już wyglądał, jak 

kroczący szosą jeż, potem jak mała czarna szyszka, 
aż zniknął we mgle.
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Młodzi 
obserwatorzy nieba
z Gimnazjum im. 
M. Kopernika w Zalasewie

W Gimnazjum im. M. Koper-
nika w Zalasewie odbyła się nie-
codzienna lekcja geografii i astro-
nomii, na dodatek w nietypowych 
dla szkoły godzinach, tj. w nocy 
od 2.30 do 5.00. Uczniowie (po-
nad 70 osób) zebrali się wraz ze 
sprzętem - teleskopami, lunetami, 
lornetkami i aparatami fotogra-
ficznymi, by obejrzeć całkowite 
zaćmienie Księżyca. Niestety nasz 
srebrny satelita ukrył oblicze w 
chmurach i tylko przez kilka mi-
nut uczniowie mogli oglądać po-
czątkową fazę zaćmienia częścio-
wego. Organizator spotkania pod 
nocnym niebem p. Anna Chle-
bowska, nauczycielka informa-

tyki, była przygotowana na taką 
ewentualność. W dwóch szkol-
nych pracowniach komputero-
wych były rozstawione rzutniki 
multimedialne i uczniowie mo-
gli obejrzeć całe zjawisko w inter-
necie, łącząc się z obserwatoriami 
we Francji i Hiszpanii. W Polsce 
niestety pogoda zawiodła niemal 
wszędzie. Czekając na najciekaw-
szy moment – czerwone oblicze 

Księżyca – uczniowie obejrzeli 
przygotowane prezentacje multi-
medialne wyjaśniające przyczy-
ny powstawania zaćmień Księży-
ca oraz innych ciekawych zjawisk 
przyrodniczych. Mogli także za-
poznać się z gwiazdozbiorami na-
szego nieba północnego przy po-
mocy programów Stellarium i 
Google Earth.

Młodzi astronomowie, choć 
trochę rozczarowani psikusem 
pogody, rozeszli się nad ranem 
do domów w dobrych nastrojach, 
umawiając się na następną obser-
wację całkowitego zaćmienia za ... 
dwa lata. A może uda się obejrzeć 
w sierpniu częściowe zaćmienie 
Słońca? 

Anna Chlebowska
nauczyciel informatyki

Uczniowie z „Dwójki”  
w roli eurodeputowanych

7 marca 2008 r. troje ucz-
niów klasy II b Gimnazjum nr 2 
w Swarzędzu zostało zaproszo-
nych do wzięcia udziału w bar-
dzo interesującym projekcie 
zorganizowanym przez Biuro Wi-
ceprzewodniczącego Parlamen-
tu Europejskiego p. Marka Siwca 
oraz Regionalne Centrum Infor-
macji Europejskiej w Poznaniu - 
Symulacji Obrad Parlamentu Eu-
ropejskiego. 

Debata upamiętniająca 50. 
rocznicę jego powstania była 
skierowana do młodzieży działa-
jącej w Szkolnych Klubach Euro-
pejskich w Wielkopolsce. Celem 
symulacji było przede wszystkim 
przybliżenie uczestnikom prak-
tycznego wymiaru pracy Parla-
mentu Europejskiego.

Obrady przebiegały według 
procedur regulujących pracę Par-
lamentu. Podczas spotkania od-
była się dyskusja pod przewod-
nictwem eurodeputowanego p. 
Marka Siwca. W dyskusji nie za-
brakło licznych głosów uczniów 
zgromadzonych na sali obrad. 
Każdy uczestnik został przydzie-
lony do konkretnej frakcji poli-
tycznej, odpowiadającej rzeczywi-

stemu podziałowi w Parlamencie 
Europejskim. Podczas dyskusji 
plenarnej poruszane były trzy te-
maty:
- Tarcza antyrakietowa - szansa 

czy zagrożenie?
- Karta Praw Podstawowych - 

ważny dokument czy powiela-
nie istniejących regulacji?

- Obchody Roku Ziemniaka - 
szansą na promocję Wielkopol-
ski. 

Młodzież z Klubów Euro-
pejskich miała, poza poznaniem 
procedur obrad Parlamentu Eu-
ropejskiego, unikalną szansę na-
wiązania nowych kontaktów, wy-
miany doświadczeń, poszerzenia 
wiedzy i zdobycia informacji na 
temat współpracy Klubów Euro-
pejskich w Wielkopolsce. 

Warto również zaznaczyć, że 
symulacja, jako jedna z niewie-
lu inicjatyw, pozwoliła poznać 
uczniom gimnazjum praktyczne 
strony funkcjonowania admini-
stracji Unii Europejskiej oraz po-
znać bliżej tematy żywo dyskuto-
wane na sali. 

Ewa Nowotarska
Opiekun Klubu Europejskiego 

w Gimnazjum nr 2 

List ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski:

„Wystawa naszych prac w Poznaniu!”
Na początku marca w Bi-

bliotece Wojewódzkiej w Pozna-
niu została otwarta wystawa prac 
dzieci i młodzieży - podopiecz-
nych Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Lesz-
ka Grajka w Swarzędzu. „Przy-
byli na nią nie tylko pracownicy 
biblioteki ale też młodzież z Gim-
nazjum  nr 61, pan Marcin Baje-
rowicz z czasopisma „Filantrop”, 
pani Wioletta Strzelecka oraz pani 
Agnieszka Wilusz  z firmy UTAL. 
W miłej atmosferze obejrzeliśmy 
tę przepiękną wystawę. Każdy z 
nas starał się odnaleźć swoją pra-

cę. Sprawiało nam to wiele  rado-
ści. Wszystkie prace bardzo się po-
dobały. Cieszymy się bardzo, że 
nasze prace mogą być wystawio-
ne w miejscu bez barier architek-
tonicznych, dzięki czemu mogą je 
zobaczyć także osoby na wózkach. 
Dziękujemy pani Strzeleckiej i Ze-
społowi Biblioteki Wojewódzkiej 
za zorganizowanie nam tej wysta-
wy, a także za podarowane nam 
wspaniałe materiały do stworze-
nia przez nas kolejnych prac.”

Mirka Penczyńska
(w imieniu autorów prac przed-

stawianych podczas wystawy)
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Po naukowcach zajmujących 
się problematyką „Szlaku kościo-
łów drewnianych wokół Puszczy 
Zielonka” do Wierzenicy, w czwar-
tek 13 marca zawitali dziennikarze. 
Zgodnie z planami Związku Mię-

dzygminnego „Puszcza Zielonka” 
w marcu będą miały miejsce spot-
kania promocyjne z mediami, w 
tym katolickimi. Dziennikarze zo-
baczyli najcenniejsze obiekty za-
bytkowe wierzenickiego kościoła. 

Zostali zapoznani z postaciami Cieszkowskich. 
Tym co jest specyfiką parafii np. „Wierzeni-
czenia”, obchody 850-leci Wierzenicy i Wie-
rzonki, Wierzenickie Czytanie Słowa. Ze stro-
ny Jerzego Bogdanowskiego z Wielkopolskiej 
Telewizji Kablowej (na zdjęciu pierwszy od lewej)
usłyszeliśmy zapewnienie o pojawieniu się 
niebawem w Wierzenicy z kamerą. Być 
może, że Wierzenica ponownie po-
jawi się też na łamach Przewodni-
ka Katolickiego. Zachęciliśmy ich też 
do odwiedzenia drugiego z kościołów z 
naszej gminy znajdującego się 
na Szlaku – Uzarzewa. 
Podobnie jak naukow-
cy, dziennikarze otrzy-
mali materiały promujące 
gminę Swa-
rzędz.

Ewa J. i  
Włodzimierz  
Buczyńscy

Zapraszamy przedstawicie-
li organizacji pozarządowych z 
terenu miasta i gminy Swarzędz 
do udziału w projekcie realizowa-
nym wspólnie z Centrum Promo-
cji i Rozwoju Inicjatyw Obywa-
telskich PISOP pt. Razem łatwiej 
– budujemy partnerstwa lokalne. 

Mile widziani są również 
przedstawiciele szkół, instytu-
cji rynku pracy, biznesu, a także 
wszystkie inne osoby zaintereso-
wane inicjowaniem i wzmacnia-
niem partnerstw lokalnych na te-
renie naszej gminy. 

Liczymy na to, że uda się do-
prowadzić do stworzenia lokal-
nego partnerstwa, które będzie 

zdolne do aplikowania o fundusze 
zewnętrzne, a przede wszystkim 
do animowania zmian i realiza-
cji projektów, ważnych i potrzeb-
nych na terenie miasta i gminy 
Swarzędz. 

Spotkanie na temat projek-
tu odbędzie się 7 maja 2008 r. o 
godz.10.00 w Urzędzie Miasta i 
Gminy Swarzędz. Prosimy zainte-
resowane osoby o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu najpóźniej 
do 5 maja 2008 r. pod nr tel. 0-
61/65-12-407 (Biuro Komunika-
cji Społecznej, Kultury i Sportu). 

Program do którego zapra-
szamy, jest częścią działań rea-

lizowanych w ramach systemu 
wsparcia wnioskodawców Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go, które wdrażają Regionalne 
Ośrodki Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Dzięki współfinansowaniu z 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego udział w programie jest 
całkowicie bezpłatny.

Na program ten składać się 
mogą między innymi: 
- organizacja spotkań animują-

cych powstawanie partnerstwa 
(w tym: identyfikację potencjal-
nych członków partnerstwa, ob-
sługę i prowadzenie spotkań),

- pomoc w instytucjonalizacji 

partnerstwa,
- organizacja szkoleń dla grup 

partnerskich obejmujących 
problematykę związaną z wyko-
rzystaniem środków EFS i funk-
cjonowaniem partnerstwa, 

- pomoc doradców w zakresie 
funkcjonowania partnerstw, w 
tym doradztwo specjalistyczne 
(prawne, księgowe, marketingo-
we, etc.),

- pomoc doradców w zakresie 
przygotowania projektów i wy-
korzystania z różnych źródeł fi-
nansowania, 

- promocja przykładów i dobrych 
praktyk w zakresie pracy part-
nerstw,

- promocja zawiązanych part-
nerstw.

B.B.

Powstaje Wirtualne 
Muzeum Mebli

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych
Budujemy lokalne partnerstwo w Swarzędzu

Na ukończeniu są prace 
nad internetowym portalem 
poświęconym historii swa-
rzędzkiego meblarstwa. Za-
wierać on będzie takie działy 
jak historia mebli, współczes-
ne wzornictwo meblowe, ro-
dzaje mebli, narzędzia, ma-

szyny stolarskie od historii do 
współczesności, materiały do 
produkcji mebli i historia swa-
rzędzkich tradycji meblarskich

Portal jest już prawie goto-
wy i będzie wkrótce udostęp-
niony. 

R.
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W przeglądzie, który odbył się 
13 marca 2008 roku, wzięło udział 
10 zespołów teatralnych. Gru-

pa młodych aktorów z Zalasewa, 
pod kierunkiem nauczycielki ję-
zyka angielskiego pani Małgorza-
ty Marszałek, zagrała fragmenty 
przedstawienia „Robin Hood”.

W jury zasiadała pani Mał-
gorzata Barbacka, wykładowca 
Kolegium Nauczycielskiego oraz 
studenci. Przedstawienia ocenia-
ne były przede wszystkim pod 
względem poprawności języko-
wej. Innymi elementami podlega-

jącymi ocenie były inscenizacja, 
gra aktorska, reżyseria i sceno-
grafia. 

Uczniowie przygotowywali 
się do występu przez kilka tygo-

dni, bawiąc się przy tym wyśmie-
nicie, sami przygotowując sceno-
grafię i stroje.

Małgorzata Marszałek

„Złota Żaba” to jeden z największych Kon-
kursów edukacyjnych w Wielkopolsce, o któ-
rego popularności świadczy udział ponad 
120 000 uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalistów w piętnastu przeprowadzonych 
dotychczas corocznych edycjach. Z okazji za-
kończenia jubileuszowego konkursu, w sie-
dzibie organizatora – swarzędzkiej Fundacji 
Edukacji Społecznej „EKOS” - odbyła się uro-
czystość z udziałem Katarzyny Hall, Ministra 
Edukacji Narodowej.

Trzy wybitne nauczycielki, wieloletnie au-
torki zadań konkursowych, otrzymały z rąk 
minister K. Hall Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej. Anna Białobrzeska, dr Beata Gro-
madzka i Wioletta Michałek na co dzień uczą 
języka polskiego w Gimnazjum nr 1 i I Liceum 
Ogólnokształcącym w Swarzędzu, szkołach 
społecznych prowadzonych przez Fundację 
„EKOS”. Statuetki „Żab Honorowych” otrzy-
mały cztery nauczycielki, których uczniowie 
odnieśli najwięcej sukcesów w Konkursie w 
ciągu ostatnich pięciu lat: Małgorzata Droje-
cka ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Poznaniu, 
Iwona Kusz z Gimnazjum nr 1 w Lesznie, Ha-
lina Pawełczyk z Polsko-Angielskiego Gim-
nazjum w Poznaniu i Małgorzata Nawrocka z 
Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej w Pozna-
niu. Statuetką „Żaby” organizatorzy nagrodzi-
li również przedstawicieli kilku samorządów 
lokalnych i przedsiębiorstw, które regularnie 
wspierają Konkurs finansowo: Miasto Poznań, 
Powiat Poznański, miasta i gminy: Swarzędz, 
Kórnik, Kostrzyn, Murowana Goślina, fir-
my: Eurovita, „Żabka Polska”, Drukarnia Swa-
rzędzka, EVER.

Po chwilach pełnych napięcia przewodni-
czący Komisji Konkursowej ujawnił listę zwy-
cięzców tegorocznego Konkursu. Laureatem 
pierwszego miejsca w dziedzinie języka pol-
skiego i literatury w Konkursie „Złota Żaba” 

została Anna Dzięcioł z Polsko-An-
gielskiego Gimnazjum w Poznaniu. 
Zwycięzcą konkursu matematyczne-
go została Zofia Drozd z Gimnazjum nr 3 w 
Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Po-
znaniu. Pierwsze miejsce wśród uczniów szkół 
podstawowych w dziedzinie języka polskie-
go i literatury wywalczyła Dorota Szymała ze 
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Najlep-
szym matematykiem wśród uczestników „Zło-
tej Żabki” okazał się Kamil Musiał ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Śremie. Wśród wyróż-
nionych znalazło się też troje uczniów szkół 
swarzędzkich: Dominika Szafranek z SP nr 4, 
Arkadiusz Czmoch z SP nr 1 i Franciszek Pu-
dełko z SP nr 5. Pełna lista laureatów jest do-
stępna na stronie internetowej organizato-
ra Konkursu – Fundacji Edukacji Społecznej 
„EKOS”: www.ekos.edu.pl

Minister Hall, przedstawiciele sponsorów 
i fundatorów złożyli gratulacje zwycięzcom 
i wręczyli im dyplomy, statuetki Złotej Żaby 
oraz cenne nagrody rzeczowe. Tegoroczna 
pula nagród została ufundowana przez stałych 
„przyjaciół „Złotej Żaby”, a także przez gminy 

Września, Suchy Las, Czempiń oraz firmy: 
ENEA S.A. i Young Digital Planet S.A. 

Laureaci otrzymali zaprosze-
nia do społecznych szkół Fundacji 

„EKOS”(Gimnazjum nr 1 lub I Liceum 
Ogólnokształcącego w Swarzędzu) połączone 
ze zwolnieniem z procedur rekrutacyjnych i 
stypendium. 

Zgodnie z tradycją Konkursu oprócz ucz-
niów - zwycięzców uhonorowani i nagrodzeni 
zostali także ich nauczyciele. W ramach cere-
monii wszyscy zebrani wysłuchali koncertu ze-
społu wokalno-instrumentalnego Inspiro En-
semble pod dyrekcją Aleksandry Wojtaszek. 

Po uroczystości odbyła się konferen-
cja prasowa, której tematem była oferta pol-
skiej szkoły dla ucznia zdolnego. W konferen-
cji wzięli udział minister Hall, organizatorzy 
Konkursu, przedstawiciele instytucji wspie-
rających, patroni medialni (TVP3 w Pozna-
niu i Radio Merkury) oraz przybyli dziennika-
rze, w tym młodzi redaktorzy pisma szkolnego 
„EKOSIK”. To im minister Hall udzieliła pierw-
szego wywiadu. 

Informację opracował: Wojciech  
Pogasz, Członek Komisji Konkursowej,  

zastępca Prezesa Fundacji

Uroczystość piętnastolecia „Złotej Żaby”

Sukces gimnazjalistów z Zalasewa
Uczniowie klasy II b z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
zajęli I miejsce w Anglojęzycznym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych, or-
ganizowanym przez wydawnictwo językowe „MM Publications”.

Laureaci konkursu  
z panią minister Katarzyną Hall
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Złoty chłopak ze Swarzędza
Maciej Chańczewski – uczeń 

trzeciej klasy gimnazjum w Za-
lasewie, mieszkaniec Swarzędza 
udowodnił góralom, że na nizi-
nach też potrafią posiąść sztukę 
jazdy slalomem na desce snow-
boardowej i na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzo-
stwa Polski- junior młodszy) zdo-
był trzy złote medale! Najwięk-
szą furorę nasz chłopak zrobił 
podczas bordercrossu juniorów 
młodszych na Wierchołomni nie-
opodal Krynicy. Rozprawił się z 
całą elitą rówieśników z całej Pol-
ski także w slalomie gigancie, wy-
grywając w finale z K.Owczarzem. 
Trzecie złoto przypadło Maciejo-
wi- za kombinację.

Maciek Chańczewski od ós-
mego roku życia uprawia snow-
board w klubie ExtremMalta, 
trenuje dwa razy w tygodnu na 
stoku Malty. Latem pływa, chęt-
nie jeździ na rowerze. – Uprawia-

nie sportu nie przeszkadza mi w 
nauce – mówi Maciek. Po zawo-
dach otrzymał wiele propozycji 
dalszego rozwoju i kontynuowa-
nia przygody z deską w górskich 

szkołach o profilu „sporty zimo-
we” między innymi z Bielska Bia-
łej oraz Zakopanego. 

GRATULUJEMY!  
Życzymy  powodzenia.

Karatecy znów z sukcesami
1 marca br. w Łodzi odbył się 

Puchar Europy w karate WKF. 
Były to pierwsze zawody ligowe 
skupiające najlepszych zawod-
ników głównie z krajów Europy 
środkowo-wschodniej. 42 kluby i 
8 państw reprezentowało ponad 
300 zawodników, między inny-
mi mieszkańcy naszej gminy Łu-
kasz i Bartosz Kuzemko, a także 
Wojciech Śląski z klubu Dynamic 
Akademia Karate.

Nasi zawodnicy po raz ko-
lejny pokazali się z bardzo do-
brej strony. Starszy z braci - Łu-
kasz bez kłopotu przedarł się do 
finału w konkurencji kata męż-
czyzn, w którym, niestety, uległ 
reprezentantowi Słowacji i upla-

sował się na II miejscu. Bartosz 
wykorzystał swoją szansę zarów-
no w wadze 70 kg, jak i w katego-
rii open (bez podziału na wagi). 
W swojej kategorii wagowej zajął 
II miejsce przegrywając po wy-
równanej walce z jedynym w Pol-
sce medalistą ME federacji WKF, 
a w kategorii open, w której bra-
ło udział przeszło 50 zawodników, 
uległ w rundzie półfinałowej wy-
nikiem 4-2 numerowi dwa świa-
towych rankingów, wielokrotne-
mu medaliście mistrzostw świata 
i europy WKF Belgowi Diego Van-
deschrickowi. Wygrał jednak wal-
ki repasażowe zajmując w efek-
cie III miejsce. Sukces cieszy tym 
bardziej, że zdobyty został w ka-

tegorii seniorów. Warto nadmie-
nić, że Łukasz w tej samej katego-
rii wywalczył 7 miejsce po bardzo 
efektownych walkach z bardziej 
doświadczonymi przeciwnikami. 

Druga edycja pucharu europy od-
będzie się w Czechach 22 marca.

Życzymy naszym zawodni-
kom powodzenia.

/PB/

Na zakończenie sezonu zimo-
wego przedstawiamy utalentowa-
ną zawodniczkę – 11-letnią Klau-
dię Anastaziak, która mieszka w 
Swarzędzu, uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej nr 1 i odnosi suk-
cesy na miarę mistrzostw Polski 
i województwa w narciarstwie 
zjazdowym.

Klaudia uprawia narciarstwo 
zjazdowe w klubie UKS „16” Po-
znań na poznańskiej Malcie, od 4 
roku życia, gdy pierwszy raz sta-
nęła na „dwóch deskach”,  rozwi-

ja swój talent dzięki pracowitości 
i zaangażowaniu trenera oraz ro-
dziców. Dotychczas Klaudia ma 
na swoim koncie 40 zdobytych 
pucharów i wiele medali. Jej naj-
większe sukcesy sportowe to:

2005 – 1. miejsce - Mistrzostwa 
Polski dzieci
2006 – 2. miejsce - Mistrzostwa 
Polski dzieci
2007/2008 – 3. miejsce - Mistrzo-
stwa Polski
1. miejsce w Grand Prix Gazety 

Wyborczej, 1. miejsce 
Pucharze Poznania,  
Wielokrotne Mistrzo-
stwa Wielkopolski 

Aby osiągać tak 
znaczące wyniki musi 
dużo pracować. Tre-
ningi odbywają się na 
Malcie trzy razy w ty-
godniu, poza tym wy-
jeżdża często na lo-
dowiec do Austrii i 
Włoch oraz na tre-

Klaudia Anastaziak – młoda mistrzyni nart
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26 marca 2008 w Krakowie 
odbył się mecz reprezentacji Pol-
ski i USA. Ten dzień szczegól-

nie mocno zapisze się w pamięci 
chłopców z UKS Lider Swarzędz. 
Nasi młodzi piłkarze dostąpili za-

szczytu towarzyszenia reprezen-
tantom Polski i wysłuchania Ma-
zurka Dąbrowskiego na płycie 
boiska tuż przed rozpoczęciem 
meczu. Chłopcy z Lidera do Kra-
kowa mogli pojechać dzięki wy-
typowaniu ich w mini-konkursie 
TP SA - sponsora piłkarskiej re-
prezentacji Polski. Podczas całego 
pobytu w Krakowie młodzi swa-
rzędzanie pamiętali o tym, aby 
wszędzie, nie tylko na trybunach 
stadionu, eksponować flagę z god-
łem Swarzędza.

Wyjazd był bardzo udany, a 
tylko za wynik meczu nasi piłka-
rze nie biorą odpowiedzialności...

pb, mw

Piłkarze Lidera pomocnikami Leo Beenhakkera

Wybitni sportowcy Swarzędza – przedstawiamy:
Zdzisław Kulczyński – mistrz rugby

Zdzisław Kulczyński - uro-
dzony w 1944 mieszkaniec Swa-
rzędza. Występował w dwóch 
klubach poznańskich: „Polonii” i 
„Posnanii”. Był czołowym zawod-
nikiem rugby, z drużyną Polonii 
trzy krotnie zdobywał tytuły Mi-
strza Polski (w latach 1971, 1975 
i 1976) oraz Puchar Polski (1971 
i 1975), ponadto z drużyną Po-
snanii w roku 1974 zdobył Puchar 
Polski. W 1990 roku zakończył 
swoją karierę zawodniczą jako 
rugbysta Oldboy Clubu. 

Występował przeważnie na 
pozycji skrzydłowego młyna. Był 
reprezentantem Polski rozegrał 
oficjalnie 1 mecz przeciwko dru-

żynie Szwe-
cji (remis 
12:12), wy-
s t ę p o w a ł 
także w re-
prezentacji 
kraju w me-
czach towa-
rzyskich.

W latach 2001-2006 udzie-
lał się jako działacz sportowy. Był 
prezesem klubu „Piast” Kobylni-
ca, który awansował do V ligi pił-
karskiej.

Obecnie kibic sportowy „Unii”, 
„Piasta” i - jak wszyscy - kibicuje 
drużynie Lecha….

PB

ningi w Tatry i Karkonosze. W 
okresie letnim klub organizu-
je obozy przygotowania ogólne-
go, gdzie młodzież poznaje inne 

sporty i przyjemnie spędza czas. 
Drugą sportową pasją Klaudii 
Anastaziak jest pływanie; uczęsz-
czała przez trzy lata do szkoły pły-

wackiej w tej dyscyplinie też od-
nosząc sukcesy.

Przykład tej filigranowej 
dziewczynki pokazuje jak moż-

na pogodzić uprawianie sportu  i 
nauki (Klaudia jest prymusem w 
szkole), czerpać z tego przyjem-
ność i zadowolenie. W kolejnych 
latach życzymy młodej zawod-
niczce sukcesów sportowych, a w 
przyszłości dorównania najlep-
szym alpejkom na świecie.

Wiesław Zaporowski

Najmłodsi piłkarze walczyli jak na Mundialu
W sobotni poranek 12. kwiet-

nia 2008 w hali Swarzędzkiej Unii 
odbył się finał rozgrywek oddzia-
łów przedszkolnych w piłce noż-
nej im. Leszka Grajka z cyklu „6-
latki na start”. Organizatorem - po 
raz osiemnasty - był TKKF „Swa-
rek” Swarzędz pod wodzą prezesa 
Janusza Niklausa. W wypełnionej 
do ostatniego miejsca hali odbyły 
się cztery mecze o miejsca 1-8. W 
finale spotkały się zespoły „zeró-
wek” z SP4 i SP5. Po zaciętej wal-
ce zwycięsko z rywalizacji wyszli 
młodzi piłkarze z SP4. Gratulu-
jemy! Najważniejsza była jednak 
dobra zabawa i uśmiech dzieci. 
Mecze przeplatane były występa-
mi dziewcząt m.in. z przedszkola 
„Zielona Półnutka”.

Finał bacznie obserwowała 
Burmistrz Swarzędza Anna Tomi-
cka, która po ostatnim gwizdku 
sędziego (wraz z wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej Tadeu-
szem Witkowskim oraz koordy-
natorem do spraw sportu Pawłem 
Bocianem) wręczyła wszystkim 
uczestnikom turnieju puchary, 
medale, nagrody oraz słodycze.

Za rok kolejna edycja piłkar-
skich rozgrywek przedszkolaków. 

/PB/
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Edukacja stanowi jeden z naj-
ważniejszych obszarów dzia-
łalności Powiatu Poznań-
skiego. W trosce o jakość 
kształcenia, stworzenie wa-
runków, w których możli-
we będzie nieustanne podno-
szenie poziomu szkolnictwa, 
z korzyścią dla uczniów i stu-
dentów władze powiatu zde-
cydowały, że dotychczasowa 
współpraca ze środowiskiem 
akademickim powinna nabrać 
charakteru bardziej formalne-
go. W związku z tym 5 marca 
br. w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu odbyła się więc 
uroczystość podpisania poro-
zumienia o wzajemnej współ-
pracy w dziedzinie edukacji 
pomiędzy Powiatem Poznań-
skim a poznańskimi państwo-
wymi uczelniami wyższymi. 
Uroczystość otworzył Zbigniew 
Grochal, aktor Teatru Nowego, 
a cele jakie stawiają sobie ini-
cjatorzy porozumienia przed-
stawił Jan Grabkowski, Staro-
sta Poznański.
Starosta podkreślił, że Powiat 
Poznański od lat podejmu-
je działania na rzecz rozwoju 
edukacji w naszym regionie: 
poważne inwestycje, moder-
nizacja i komputeryzacja szkół 
prowadzonych przez Powiat, 
rozbudowa zaplecza technicz-
nego czy wprowadzanie no-
wych kierunków kształcenia 
to tylko niektóre z nich. Planu-
jąc rozwój poszczególnych eta-

pów nauczania trzeba jednak 
myśleć szeroko – od kształce-
nia ponadgimnazjalnego do 
szkolnictwa wyższego. Przed-
stawiciel środowiska akademi-
ckiego, prof. Stanisław Lorenc, 
Rektor Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, 
z uznaniem odniósł się do ini-
cjatywy Powiatu Poznańskie-
go podkreślając, że wychodzi 
ona naprzeciw oczekiwaniom 
uczelni, które mogą w ten spo-
sób spełnić swe misje eduka-
cyjne.
Listy intencyjne podpisa-
li: prof. dr hab. Grzegorz Brę-
borowicz, Rektor Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Pozna-
niu; prof. dr hab. Witold Ju-
rek, Rektor Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu; prof. dr 
hab. Stanisław Lorenc, Rektor 
Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu; prof. dr 
hab. med. Tadeusz Rychlewski, 
Rektor Akademii Wychowa-
nia Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu; prof. 
dr hab. Leszek Nogowski, Pro-
rektor ds. Studiów Akademii 
Rolniczej im. Augusta Ciesz-
kowskiego w Poznaniu; prof. 
dr hab. inż. Tomasz Łodygow-
ski, Prorektor ds. kształcenia 
Politechniki Poznańskiej.

Karolina Korcz,
Gabinet Starosty

Targi Nieruchomości MIPIM 
w Cannes przyciągają uwa-
gę największych inwestorów 
z całego świata. Wśród tego-
rocznych wystawców byli-
śmy obecni, jako jedyny po-
wiat z Polski, prezentując na 
wspólnym stoisku z miastem 
Poznań ofertę sześciu podpo-
znańskich gmin: Buku, Tar-
nowa Podgórnego, Pobiedzisk, 
Stęszewa, Murowanej Gośliny 
i Rokietnicy. 
Oferowane przez nas tere-
ny cieszyły się ogromną po-
pularnością zwłaszcza wśród 
przedsiębiorców z branży lo-
gistycznej i magazynowej. Od-
wiedzający stoisko pytali o 
funkcjonujące parki techno-
logiczne, możliwości rozwo-
ju nowych sieci handlowych, 
a także interesowali się zaple-
czem hotelowym w kontekście 
Euro 2012. 
Wolne tereny, które prezen-
towano przybyłym stwarzają 
duże możliwości rozwoju. Je-
steśmy pewni, że przedsięwzięcia, 
które w przyszłości zostaną podję-
te przyniosą korzyści zarówno in-
westorom jak i mieszkańcom po-
wiatu - podkreślał obecny w 
Cannes Tomasz Łubiński, Wi-
cestarosta Poznański. Podczas 
licznych spotkań zwracał uwa-
gę na doskonałe położenie po-
wiatu, stale poprawiającą się 
infrastrukturę oraz wzrastają-
cą z roku na rok liczbę miesz-
kańców, która dotychczas 
osiągnęła liczbę ponad 300 ty-
sięcy osób. Dodatkowymi atu-
tami dla przedsiębiorców są 
niewątpliwie: autostrada oraz 

dobrze wykwalifikowane ka-
dry, dostępne ze względu na 
silnie rozwinięty ośrodek aka-
demicki 
w stolicy Wielkopolski. Owoc-
ne okazało się spotkanie z 
przedstawicielami miasta 
Brno (Czechy), z którymi Wi-
cestarosta Poznański dysku-
tował na temat możliwości 
utworzenia w powiecie muze-
um prezentującego mapy dla 
niewidomych. Ich unikalną 
kolekcję posiada prowadzony 
przez powiat poznański Ośro-
dek dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach.
Targi w Cannes trwały cztery 
dni. Od 11 do 14 marca stoi-
sko odwiedziło kilka tysięcy 
osób, w tym ponad setka ści-
śle zainteresowanych terena-
mi inwestycyjnymi na terenie 
gmin powiatu poznańskie-
go. Nawiązane zostały kon-
takty biznesowe, na bazie któ-
rych podjęte zostaną dalsze 
działania promujące inwesto-
wanie w powiecie. To zadanie 
dla nowo powstałego Centrum 
Promocji Biznesu przy Staro-
stwie Powiatowym. Jego rolą 
będzie aktywny kontakt za-
równo z potencjalnymi przed-
siębiorcami, jak i przedstawi-
cielami gmin mającymi pełen 
zasób informacji na temat ofe-
rowanych terenów. 

Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i 

Współpracy z Zagranicą

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji.

Współpraca w dziedzinie edukacji pomiędzy 
Powiatem Poznańskim a poznańskimi 
uczelniami publicznymi nawiązana

Powiat poznański  
w Cannes – sercu światowych inwestycji

Stoisko Powiatu Poznańskiego.
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Infokioski, więcej 
lasów i lepsze drogi
Władze powiatu poznańskiego 
mają ambitne pomysły, których 
realizacja ułatwi życie miesz-
kańcom gmin. W planach jest 
poprawa stanu dróg, urucho-
mienie Infokiosków oraz zwięk-
szenie zalesienia nieużytków. 
Te i inne projekty przedstawio-
no w trakcie spotkania z wój-
tami i burmistrzami powia-
tu poznańskiego, które miało 
miejsce 6 marca tego roku, w 
gmachu Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu. Niewątpliwie 
jedną z najważniejszych kwe-
stii była poprawa stanu dróg. 
Janusz Napierała, Członek Za-
rządu Powiatu Poznańskiego, 
zapewnił, że w pierwszej ko-
lejności wyremontowanych 
zostanie 300 kilometrów szla-
ków komunikacyjnych łączą-
cych gminy, na które z powia-
towego budżetu przeznaczono 
45 milionów złotych. To tyl-
ko niewielka część potrzebnej 
sumy, bowiem całkowity koszt 
prac szacuje się na 200 milio-
nów złotych. Brakującą kwo-
tę władze powiatu zamierzają 
uzyskać ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Unijne dofinanso-
wanie będzie również potrzeb-
ne do zrealizowania budowy 
sieci PIAP, czyli publicznych 
punktów dostępu do Interne-
tu. Projekt zakłada, ze w każ-
dej gminie na przełomie lat 
2009/2010 staną po dwa Info-
kioski, zapewniające bezpłatny 
dostęp do Internetu. Ze wzglę-
du na bezpieczeństwo będą 
one usytuowane w budynkach 
urzędów, bibliotekach, a tak-
że w ośrodkach kultury. War-
to podkreślić, że dzięki spe-
cjalnej technologii będą mogły 
z nich korzystać także osoby 
niesłyszące i niewidome. 
Kolejnym punktem programu 
było przedstawienie akcji sa-
dzenia lasów w gminach. Ten 
pionierski projekt ściśle wiąże 
się z „Krajowym programem 
zwiększania lesistości”, które-
go założeniem jest „odpowiednie 
kształtowanie struktur przestrzen-
nych zasobów przyrody, zwiększe-
nie ich biologicznej aktywności, 
różnorodności i estetycznych wa-
lorów krajobrazu oraz wzmacnia-
nie i łączenie we wspólny system 
najcenniejszych obszarów przy-
rodniczych.” (Krajowy Program 
Zwiększania Lesistości, www.
mos.gov.pl). Dzięki zalesianiu 
możliwe będzie zachowanie 
równowagi pomiędzy budową 
nowych inwestycji i osiedli, a 
zapewnieniem odpowiedniej 

ilości terenów zielonych, co jest 
szczególnie ważne biorąc pod 
uwagę, że nie wszystkie gminy 
dysponują planami zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Wyłoniona w drodze przetargu 
Narodowa Fundacja Ochrony 
Środowiska z Warszawy, typu-
jąc potencjalne obszary do za-
lesiania w powiecie poznań-
skim, brała pod uwagę między 
innymi przydatność terenów 
do produkcji rolnej, stopień 
zdegradowania gleby, bliskość 
cieków wodnych i większych 
obszarów leśnych oraz przebieg 
granicy polno-leśnej. Pozwoli-
ło to na wyznaczenie terenów 
pod zalesianie w skali powiatu 
i na poziomie gmin. Najwięk-
sze szanse na lasy mają gmi-
ny Kleszczewo, Stęszew i Buk. 
Najmniejsze, ze względu na 
gęstość zaludnienia oraz zwar-
tą zabudowę – Luboń, Pusz-
czykowo i Swarzędz. 
Zainteresowanie wśród obec-
nych na spotkaniu gości wzbu-
dziło także wystąpienie Ja-
cka Przybylskiego, naczelnika 
I Urzędu Skarbowego w Po-
znaniu. Złożył on propozycję, 
by w urzędach gmin dyżuro-
wali pracownicy urzędu skar-
bowego, którzy pomagaliby 
mieszkańcom w wypełnianiu 
zeznań podatkowych. Dodat-
kowo, jeśli zostanie zawarte 
odpowiednie porozumienie z 
Ośrodkami Pomocy Społecz-
nej, osoby korzystające z ich 
wsparcia, mogłyby odebrać 
potrzebne im zaświadczenia w 
urzędach gmin, bez koniecz-
ności wyprawy do Poznania.

Aurelia Pawlak 
Gabinet Starosty

Konferencja

Powiat Poznański 
- jakość przestrzeni 
i jakość życia
Powiat Poznański i Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza or-
ganizują konferencję „Powiat 
Poznański – jakość przestrzeni 
i jakość życia”, która odbędzie 
się w dniach 14-15 maja 2008 
roku w Rosnówku k/Poznania. 
Tematyka konferencji obej-
muje zagadnienia zasobów 
przyrodniczych, ochrony i za-
rządzania środowiskiem, prze-
mian demograficznych, gospo-
darki odpadami, komunikacji, 
ekspansji zabudowy miesz-
kaniowej, planowania prze-
strzennego a przede wszyst-
kim współdziałania gmin 
powiatu poznańskiego i ich re-
lacji z Poznaniem.

Diagnozie poddane zostaną 
główne problemy funkcjono-
wania aglomeracji poznań-
skiej w odniesieniu do obser-
wowanego w ostatnich latach, 
dynamicznego procesu roz-
woju obszarów podmiejskich 
oraz tworzenia się tzw. miast-
sypialni, których mieszkańcy 
dojeżdżają do pracy i po usługi 
do Poznania.
W konferencji uczestniczyć 
będą przedstawiciele władz i 
urzędów: województwa wiel-
kopolskiego, miasta Poznania, 
powiatu poznańskiego, gmin 
powiatu, a także goście z part-
nerskiego regionu Hanower w 
Niemczech oraz naukowcy i 
eksperci z zakresu planowa-
nia przestrzennego, gospodar-
ki komunalnej, geografii, eko-
logii, demografii, komunikacji 
i samorządu terytorialnego.
Szczegółowe informacje na 
stronie:

www.powiat.poznan.pl
lub pod numerem telefonu 
(061)8 410 737.

Daria Kowalska-Tonder
p.o. Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Promocji, Kultury i 
Współpracy z Zagranicą Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu

Nagrody dla Powiatu 
Poznańskiego

W organizowanym przez Sto-
warzyszenie Europa Nasz Dom 
– Centrum Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych, pod au-
spicjami Przewodniczące-
go Sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa oraz Prze-
wodniczącego Senackiej Ko-
misji Gospodarki Narodowej, 
konkursie pn. „Polska wolna 
od azbestu” Powiat Poznański 
zajął II miejsce. Otrzymał cer-
tyfikat oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 20.000 zł.. W ry-
walizacji uczestniczyły gminy 
i powiaty z całej Polski. Głów-
nym celem organizacji Konkur-

su było poruszenie problemu 
szkodliwości azbestu, negatyw-
nego wpływu i skutków ubocz-
nych jego występowania i w 
szczególności jego bezpieczne-
go usuwania. Nagrody wręczał 
Andrzej Janusiewicz - Główny 
Inspektor Ochrony Środowi-
ska, Jacek Baranowski - prezes 
Stowarzyszenia „Łódzkie bez 
azbestu” oraz Jacek Piechota - 
prezes Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej. 
„Program likwidacji wyrobów 
zawierających azbest na tere-
nie powiatu poznańskiego” zo-
stał również doceniony przez 
kapitułę konkursu pn. „Wiel-
kopolski Gospodarczo-Samo-
rządowy HIT 2007”. 17 lutego 
2008 roku, podczas uroczystej 
gali w auli UAM statuetkę i dy-
plom honorujący przedsięwzię-
cie odebrał Janusz Napierała 
- Członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego, odpowiedzialny za 
realizowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska. Pierwsze 
takie przedsięwzięcie w kraju 
zdobyło uznanie jury licznych 
konkursów. Kampania poma-
ga osobom fizycznym w usu-
waniu azbestu. 
Powiat poznański wspiera fi-
nansowo inicjatywę, wyróż-
niając się znacząco na tle 
innych samorządów powiato-
wych.  Od 2006 r. realizuje bo-
wiem program likwidacji wy-
robów zawierających azbest, 
dzięki któremu przez dwa lata 
unieszkodliwiono ponad 1000 
ton takich wyrobów. Program 
skierowany jest głównie do 
osób fizycznych, które mogą 
otrzymać dofinansowanie w 
wysokości 70 % kosztów de-
montażu, transportu i unie-
szkodliwienia wyrobów za-
wierających azbest. W 2008 
roku Starostwo Powiatowe za-
mierza kontynuować realizację 
programu. Usuwając w takim 
tempie azbest od osób fizycz-
nych w naszym powiecie, pro-
gram można zakończyć w cią-
gu 16 lat, tj. do roku 2024, czyli 
grubo poniżej terminu wyzna-
czonego dla Polski, który przy-
pada na koniec grudnia 2032 r. 
Planowana jest również szero-
ka akcja informacyjna na te-
mat szkodliwości azbestu oraz 
możliwości uzyskania w tym 
względzie przez mieszkańców 
powiatu finansowej pomocy 
ze strony Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

Katarzyna Strzyż,
Wydział Promocji, Kultury i 

Współpracy z Zagranicą
Agata Sybila

Wydział Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa

Starosta Jan Grabkowski nie ukry-
wa zadowolenia z nagrody zdoby-
tej przez Powiat Poznański.
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Komisja złożona z Radnych Rady Miej-
skiej w Swarzędzu: Ewy Buczyńskiej i Grzego-
rza Taterki, przedstawicieli organizacji poza-
rządowych: Piotra Mikołajczaka i Krzysztofa 
Wróbla, oraz pracowników Urzędu: Tomasza 
Zwolińskiego, Katarzyny Stróżyńskiej, Pawła 
Bociana i Magdy Malińskiej Murek zaopi-
niowała złożone wnioski i przedłożyła do za-
twierdzenia Burmistrzowi propozycję podzia-
łu środków określone w budżecie na dotacje 
dla organizacji pozarządowych. Nie wystar-
czyło pieniędzy na sfinansowanie wszystkich 
projektów ale kolejny konkurs ogłoszony bę-
dzie w połowie roku. 

Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 
OR.0151-12/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ogło-
sił wyniki konkursu na dofinansowanie zadań 
organizacji pozarządowych.

Lista przyznanych dotacji:
1. Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski
Integracyjna półkolonia rehabilitacyjna z hipoterapią w 
Gruszczynie: 10.000,-
Wczesna interwencja drogą do integracji dzieci niepełno-
sprawnych z rówieśnikami w normie rozwojowej: 10.000,-
Organizacja Specjalistycznych ćwiczeń dla dzieci i osób nie-
pełnosprawnych w celu przystosowania ich do radzenia so-
bie w życiu i funkcjonowaniu społecznym: 80.000,-
IV Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełno-
sprawnych” – Anielskie Śpiewogranie 2008 w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II: 1.500,-
„Bawimy się z Mikołajami” – Impreza Integracyjna: 3.000,-
VII Powiatowe Igrzyska Sprawnych inaczej z plenerem ma-
larskim 2.500,-

2. Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos”
Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz 
w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawo-
wych „Złota Żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” 
2007/2008 (XV Edycja): 4.500,-

3. Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy 
o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”
Cykl tematycznych spotkań pt. „Odkrywaj wspólnie z nami 
bogactwo naturalne i kulturowe świata: 3.750,-
II Swarzędzkie spotkania z tradycją i techniką  
„Traktoriada”: 5.500,-

4. Parafialny Zespół Caritas  przy parafii Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych
Franciszkańskie Czwartki” – jednodniowe wyjazdy  
autokarowe: 1.000,-
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 
Kolonie – „Polana 2008”: 7.100,-

5. PTTK o/Poznań – Nowe Miasto
Cykl imprez (rajdów) turystycznych: 1.500,-

6. PTTK Oddział Meblarz
W zakresie działań podejmowanych z myślą o rozwoju kra-
joznawstwa i lokalnej turystyki: 1.500,-

7. Związek Harcerstwa Polskiego  Harcerski Klub 
Turystyczny „Azymut”
Organizacja imprez turystycznych: 1.000,-

8. Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Mi-
kołaja w Wierzenicy
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
obszaru wiejskiego pt. „Poszukiwacze skarbów”: 12.650,-
Prowadzenie sekcji sportowych pt. „Alternatywna forma 
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych typu klubu uczniowskie-
go KARATE: 3.000,-

9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Organizacja kolonii letnich zdrowotno-terapeutyczno-wy-
poczynkowych: „Ze słońcem po zdrowie”: 7.200,-

10. ZHP RP Swarzędzki Szczep Harcerski „Dukt”:
Akcja letnia – Obóz stały: 7.900,-

11. Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. 
Matki Bożej Miłosierdzia
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z  rodzin naju-
boższych, wielodzietnych z promocją  przeciwdziałaniu pa-
tologiom społecznym: 7.900,-

12. ZHP Ośrodek Kobylnica
Harcerska Akcja Letnia 2008 oraz nieobozowa  
Akcja Letnia 2008: 6.300,-
Organizacja wypoczynku letniego  
dla dzieci i młodzieży: 4.800,-

13.  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy pa-
rafii Św. Marcina
Kolonia letnia dla dzieci z rodzin zagrożonych  problemem 
alkoholowym i patologią społeczną: 3.150,-
Prowadzenie świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej. 
Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej Or-
ganizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin narażo-
nych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych: 
55.000,

14. Parafialny Zespół Caritas przy parafii 
św. Krzyża w  Kobylnicy
Letni wyjazd kolonijny dzieci i młodzieży  
z parafii Św. Krzyża w Kobylnicy lato 2008: 7.900,-
Organizacja VI Rodzinnego Festynu Parafialnego: 500,- 

15.  Swarzędzkie Stowarzyszenie Wspierania Ta-
lentów „Talenty”
Koncert charytatywny „O Miłości Nigdy Nie Za Wiele” na 
rzecz wspierania działań pomocowych  
dla utalentowanych dzieci i młodzieży: 500,-
Bezpieczne dziecko Wspólną Troską: 1.000,-

16. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej 
Miłosierdzia:
„Drogi – Ścieżki – Bezdroża” cykl chrześcijańskich wyda-
rzeń kulturalnych: 30.000,-

17. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe Polskich Romów
Propagowanie kultury romskiej poprze organizację  
„Dnia Romskiego” w Swarzędzu: 8.500,-

18. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród 
Działkowy „Relax”
Organizacja imprez związanych z obchodami 40-lecia ROD 
Relax w Swarzędzu: 500,-

19. Stowarzyszenie Kulturalne „Orkiestra Dęta”
Upowszechnianie muzyki wykonywanej  
przez orkiestrę dętą: 20.000,-

20. Stowarzyszenie Śpiewacze „Akord”
Promowanie śpiewu chóralnego. Uczestnictwo w uroczy-
stościach państwowych, jubileuszowych oraz rocznicowych 

odbywających się na terenie Miasta i gminy Swarzędz dla 
naszych mieszkańców: 10.000,

21. OTKKF „Swarek”
Upowszechnianie sportu masowego w mieście: 25.000,-

22. Stowarzyszenie „Lew Polski”
Mistrzowie Polski – Mistrzami Świata 3.000,-

23. Aeroklub Poznański
Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej 2008r. 
15.000,-
Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej 2008r. 7.500,-

24. Swarzędzki Klub Karate – Do „FIGHTER”
Organizacja III Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar 
Burmistrza Gminy Swarzędz: 3.500,-

25. Ludowy Zespół Sportowy „Piast”
„Sport szkołą charakteru”  cykl zawodów i rozgrywek spor-
towych dla młodzieży szkolnej z terenów wiejskich  
gminy Swarzędz: 43.500,-

26. Polski Związek Wędkarski Koło Swarzędz - 
Zatorze
Rozwój rekreacji i sportu wędkarskiego wśród dzieci i mło-
dzieży i seniorów z Miasta i Gminy  Swarzędz: 10.000,-

27. Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Lider” Swarzędz w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu: 34.000,-

28.  SKS „Unia”
Wspieranie piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików  
w mieście: 126.000,-
Prowadzenie zajęć sportowych w świetlicy  
socjoterapeutycznej: 25.000,-

29. Ludowy Zespół Sportowy„Piast”
„Piłkarska kadra czeka” – prowadzenie sekcji piłki nożnej  
dla młodzieży szkolnej z trenerów  wiejskich  
gminy Swarzędz: 13.000,-

30. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Canoe”
Propagowanie i rozwijanie sportów wodnych na terenie 
Miasta i Gminy Swarzędz z wyróżnieniem i ukierunkowa-
niem  
dyscypliny Kajak-Polo: 20.000,-

31. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt: 
50.000,-

32. Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”
W zakresie przeciwdziałania  
patologiom społecznym: 22.500,-

33. Swarzędzkie Stowarzyszenie Użyteczności 
Publicznej i Integracji Społecznej Klub Abstynen-
ta „Kotwica”:
Edukacja. poradnictwo oraz profilaktyka antyalkoholowa 
„Nie – patologii społecznej – sport i kultura  
to zdrowy styl życia”: 7.500,-

34. Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina”
Bezpieczny uczeń – kampania na rzecz bezpieczeństwa  
dzieci i młodzieży w gminie Swarzędz: 4.000,-

35. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Prowadzenie terapii i poradnictwa dla osób narażonych na 
patologie społeczne oraz rodzin dysfunkcyjnych: 14.400,-

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym
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Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: poniedziałek 8.00-
16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 
Burmistrz przyjmuje interesantów w po-
niedziałki w godz. 10-16.

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1
tel. 061 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Piotr Choryński dyżu-
ruje 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 Swa-
rzędzu 
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

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

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

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

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

Apteki dyżurne
dyżury nocne w godz. 20-8 i sobotnie po-
południowe (w tym samym tygodniu) 
w godz. 14-20:
„Nasza Apteka” ul. Poznańska 17 (07.04.-
14.04.2008)
„Apteka w Pasażu”- (market Agrobex)  
ul. Graniczna 63 (14.04.-21.04.2008)
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13 
(21.04.-28.04.2008)
„Apteka Przyjazna” – market Biedronka ul. 
Cieszkowskiego 5/7 (28.04.-05.05.2008)
„Pod Koroną” ul. Rynek 18 (05.05.-
12.05.2008)
„Millenium” os. Dąbrowszczaków 26 
(12.05.-19.05.2008)
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13 
(19.05.-26.05.2008)

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Strzelecka 2
tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41 
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522 (po 
16.00 i w święta)

Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl

Biblioteka Publiczna 
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@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 (01.11-
31.03): wt-sob godz. 9.00-15.00, w sezonie 

letnim (01.04-31.10): wt-sob godz. 9.00-
16.00, niedz. godz. 10.00-15.00

Muzeum Środowiska Przyrodniczego 
i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uza-
rzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12, 
tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl 
Godziny otwarcia: codziennie oprócz ponie-
działków 8.00- 15.00, w maju i w czerwcu 
8.00-18.00. W niedziele i święta: sezon let-
ni (1.04-31.10): 10.00-16.00, sezon zimo-
wy (2.11-31.03): 10.00-15.00. Nieczynne: 
1 stycznia, 1 dzień świąt Wielkanocnych, 
Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 li-
stopada, 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

Przydatne  
adresy i telefony

2 maja dniem wolnym
dla pracowników UMiG

Informujemy, że 2 maja 2008 w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
będzie dniem wolnym od pracy – w 
zamian za święto 3 maja przypadające 
w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę.

Bezpłatne badania  
dla kobiet

Informujemy, że 17 maja 
2008r. w godz. 9.00 – 13.00 w 
przychodni przy ul. Poznań-
skiej 15 w Swarzędzu prowa-
dzone będą bezpłatne badania 
cytologiczne w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Raka Szyj-
ki Macicy.  Program skierowany 
jest do kobiet w wieku 25 – 59 
lat, które w ostatnich trzech la-
tach nie miały przeprowadza-
nych bezpłatnych badań w ra-
mach kontraktu z  Narodowym 
Funduszem Zdrowia.   

Zainteresowane mieszkanki 
miasta i gminy Swarzędz pro-
szone są o rejestrowanie się do 
dnia 9 maja w godzinach pracy 
Miasta i Gminy Swarzędz pod 
numerem 061 65-12-311.

Rejestrując się trzeba podać 
następujące dane: imię, nazwi-
sko, PESEL i numer telefonu.

/bb/

Od początku maja:
Zmiana godzin pracy 
UMiG w Swarzędzu 

Od początku maja 2008 r. zmie-
ni się czas pracy Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu. Urząd 
czynny będzie w poniedziałki w 
godz.08:00-16:00, a od wtorku do 
piątku w godz. 7:30-15:30.

Zmiana czasu pracy UMiG, po-
dyktowana jest przepisem ustawy 
o pracownikach samorządowych, 
który stanowi, że „czas pracy nie 
może przekroczyć 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin w tygodniu 
w pięciodniowym tygodniu pracy”.

/UMiG/

Nabór do przedszkoli – 
po wakacjach będą miejsca dla wszystkich

W gminie Swarzędz w tym roku  po raz pierwszy zastosowano pod-
czas rekrutacji do przedszkoli elektroniczny nabór. Przez cały marzec 
do dyspozycji rodziców byli dyrektorzy placówek biorących udział w 
elektronicznej rekrutacji oraz pracownicy Referatu Edukacji, Zdrowia i 
Spraw Społecznych UMiG, którzy służyli pomocą przy elektronicznym 
wypełnianiu wniosku. Podczas rekrutacji nie zgłaszano problemów z 
funkcjonowaniem programu, dlatego też można uznać, że elektroniczny 
nabór spełnił swoją funkcję.

W ustalonym terminie do przedszkoli złożono 1040 wniosków. 
Przyjęto 853 dzieci w wieku 3-6 lat. W marcowym naborze zabrakło 
miejsc dla 187 dzieci z gminy Swarzędz.
Władze gminy podjęły starania, aby na przełomie września i paź-
dziernika 2008 r. uruchomić dodatkowe oddziały przedszkolne, któ-
re zapewnią miej-
sca w przedszkolu 
dla tych dzieci, któ-
re nie zostały przy-
jęte w marcu. 

/edu/

Również w 
ubiegłym roku w 
gminie Swarzędz 
przybyło sporo miejsc dla przedszkolaków - otwarte zostało m.in. ognisko 
przedszkolne w świetlicy w Wierzonce.
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