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1 WIERZBICKI Tomasz 478

2 ABRAMOWICZ Dawid Piotr 396

3 GADZIŃSKA Hanka Maria 358

4 MATUSEWICZ–POTOCKA Anna 352

5 PAJTASZ Maria 335

6 KOSZUTA Roman 324

7 MAĆKOWIAK Marcin 304

8 SZYMAŃSKI Błażej Paweł 291

9 MARCINIAK Przemysław 282

10 DYCZKOWSKI Marian Mikołaj 266

11 WOŹNIAK Mirosław August 225

12 ŚMIESZEK Tymoteusz Piotr 220

13 BARTOSZEWICZ–SARNA Anna 206

14 PAMPUCH Katarzyna Monika 204

15 SULANOWSKI Jan Henryk 199

16 SENENKO Igor Jan 183

17 BANACH Sławomir 178

18 MULARCZYK Krzysztof Adam 153

19 BURWIEL–NAJBOROWSKA Jadwiga Zofia 142

20 WALKOWIAK Filip Krzysztof 141

21 SOBKOWIAK Waldemar 117

22 BILSKI Alfons Antoni 95

23 SOBKOWIAK Zbigniew 92

ZNAMY
NOWYCH RADNYCH ŚWIERCZEWA!

 22 marca odbyły się wybory Rady Osiedla Świer-
czewo, w trakcie których wybraliśmy 15 nowych rad-
nych. W głosowaniu wzięło udział 754 z 11 375 mie-
szańców uprawnionych do głosowania. Frekwencja 
więc wniosła jedynie 6,6%!

Mandat radnego otrzymało 15 kandydatów z najwyż-
szą liczbą głosów.

Tomasz Wierzbicki

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 
głosów:

Uwaga: zmieniony termin głosowania: 22 czerwca - 4 lipca

 Składanie wniosków budżetowych dobiegło końca. Głosowanie nad zakwalifikowanymi zadaniami zostało prze-
dłużone do  4 lipca br. Mieszkańcy mają możliwość oddania głosu w terminie głosowania za pomocą internetowego 
formularza zamieszczonego na stronie www.swierczewo.poznan.pl, 
 Propozycje zadań, które dotyczą budowy i remontów dróg i chodników oraz budowy oświetlenia drogowego zo-
staną uwzględnione w czteroletnim planie na budowę, przebudowę oraz modernizację dróg.

www.swierczewo.poznan.pl

KONSULTACJE BUDŻETOWE RADY OSIEDLA - LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

 Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy przy-
gotowania do realizacji Akcji Świadczeniowej 2015r., 
tj. nowego czasookresu przyznawania świadczeń ro-
dzinnych, alimentacyjnych oraz pomocy materialnej 
dla uczniów. Poznańskie Centrum Świadczeń pełni 
funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePU-
AP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Pu-
blicznej, system informatyczny, dzięki któremu mo-
żemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem 
Internetu. Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla 
podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można za-
łatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. 
Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje 
osobę, która ten profil wykorzystuje. Posługując się 
nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem 
poczty elektronicznej można załatwiać wiele spraw 
administracyjnych za pośrednictwem Internetu (np. 
wnoszenie pism, wniosków i zapytań do urzędów). 
Profil zaufany to usługa dostępna bezpłatnie dla 
wszystkich obywateli, którzy założą konto na www.
epuap.gov.pl. Aby uzyskać profil zaufany należy za-
łożyć konto na wyżej wymienionej stronie, wypełnić 
i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego, a na-
stępnie potwierdzić tożsamość wnioskodawcy w jed-
nym z urzędów. Teraz jest to możliwe także w tu-
tejszym Poznańskim Centrum Świadczeń. Oznacza 
to, że po jednorazowej wizycie w naszej jednostce 
(pełniącej rolę punktu potwierdzającego - niezależnie 
od miejsca zameldowania) obywatel będzie mógł za-
łatwiać sprawy administracyjne przez Internet. Po-
twierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej niż 
kilka lub kilkanaście minut.

www.pcs-poznan.pl

POZNAŃSKIE
CENTRUM ŚWIADCZEŃ
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Przewodniczącym Zarządu Osiedla został Dawid Abra-
mowicz, dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla.

Do 4 – osobowego Zarządu powołani zostali ponadto 
Tomasz Wierzbicki (na zastępcę) oraz Anna Bartosze-
wicz-Sarna i Przemysław Marciniak.

Rada Osiedla dokonała wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Osiedla – zostali nimi Maria Pajtasz oraz Marian 
Dyczkowski.

Rada Osiedla powołała także 5 komisji tematycznych w 
następujących składach:

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – do 
spraw bezpieczeństwa, porządku publicznego:
Bartoszewicz-Sarna Anna,
Maćkowiak Marcin,
Marciniak Przemysław,
Szymański Błażej.

Komisję Infrastruktury i Transportu – do spraw infra-
struktury, projektów inwestycji, transportu publicz-
nego i rowerowego, ruchu drogowego, gospodarki 
mieszkaniowej,
Bartoszewicz-Sarna Anna,
Sulanowski Jan (Przewodniczący),
Szymański Błażej,
Śmieszek Tymoteusz,
Wierzbicki Tomasz,
Woźniak Mirosław.

Radni Osiedla Świerczewo

NOWY ZARZĄD OSIEDLA ORAZ POWOŁANE KOMISJE

Komisję Środowiska i Zieleni – do spraw ochrony śro-
dowiska, zieleni, terenów sportowo-rekreacyjnych, 
gospodarki odpadami, prowadzenia edukacji w zakre-
sie ochrony środowiska,
Abramowicz Dawid,
Koszuta Roman (Przewodniczący),
Maćkowiak Marcin,
Marciniak Przemysław,
Sulanowski Jan.

Komisję Polityki Przestrzennej – do spraw polityki 
przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
Sulanowski Jan,
Szymański Błażej,
Śmieszek Tymoteusz (Przewodniczący),
Wierzbicki Tomasz,
Woźniak Mirosław.

Komisję Spraw Społecznych – do spraw edukacji, kul-
tury, sportu, pomocy społecznej, zdrowia, współdzia-
łania z organizacjami pozarządowymi.
Abramowicz Dawid,
Bartoszewicz-Sarna Anna,
Gadzińska Hanka (Przewodnicząca),
Koszuta Roman,
Pajtasz Maria,
Pampuch Katarzyna.

www.swierczewo.poznan.pl
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 Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na remont 
chodników w ul. Kwiatkowskiego oraz w ul. Rawickiej.

- Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie 
remontu chodnika w ul. Kwiatkowskiego na odcinku od 
ul. Kunickiego do ul. Kołłątaja; strona północna,

- Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykona-
nie remontu chodników w ul. Rawickiej na odcinku od 
ul. Ponieckiej do ul. Głazowej.

BĘDĄ NOWE CHODNIKI NA UL. KWIATKOWSKIEGO I RAWICKIEJ

 Chodniki będą miały nawierzchnię z kostki betono-
wej szarej, natomiast wjazdy na posesje zostaną wy-
różnione kostką w kolorze grafitowym. Prace budow-
lane mają zostać wykonane – na ul. Kwiatkowskiego do 
28 sierpnia 2015r., a na ul. Rawickiej – 4 września 2015r.
Zadanie jest finansowane ze środków celowych, jakimi 
Rada Osiedla Świerczewo dysponuje na remonty chod-
ników i jezdni. W 2015 r. Osiedle Świerczewo dysponuje 
na ten cel kwotą 276 tys. zł.

Tomasz Wierzbicki

STAW
NOWAKOWSKIEGO

 W rękach prywatnych znajdu-
je się ponad 30 hektarów Szacht, 
z czego większość leży na obszarze 
Osiedla Fabianowo-Kotowo (w tym 
Staw Nowakowskiego), natomiast 
część na Osiedlu Świerczewo (po-
nad 6 hektarów po wschodniej 
stronie Strumienia Junikowskiego, 
pomiędzy nim a Stawem Braciszki 
i Śmierducha).
 Zgodnie z informacją przed-
stawioną przez przedstawiciela 
właściciela, na Stawie Nowakow-
skiego ma być zorganizowane ło-
wisko. Teren został wysprzątany 
oraz ogrodzony w celu utrzyma-
nia porządku. Dzięki dobrej woli 
właściciela, część jego terenu nie 
została wygrodzona, dzięki czemu 
cały czas będzie możliwość obej-
ścia Stawu Rozlanego. Ponadto, od 
strony ul. Głogowskiej planowana 
jest budowa motelu. Pomiędzy 
Strumieniem Junikowskim a ty-
łami zabudowań od ul. Komornic-

kiej powstanie padok dla kilku kucyków (ma on być ogólnie dostępny) wraz 
z mostkiem przez Strumień. Inwestor nie ma planów co do swoich działek 
po stronie Świerczewa – teren ten ma być całkowicie niezagospodarowany 
i pozostawiony jako otwarty.
 Przypominamy, że pozostała część Szacht pomiędzy ul. Głogowską, 
a ul. Leszczyńską jest własnością Miasta Poznania, a dzięki staraniom Rady 
Osiedla Świerczewo w 2012 r. została ona powierzona Zarządowi Zieleni 
Miejskiej.

Tomasz Wierzbicki
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PATRONI NASZYCH ULIC
 Osiedle Powstańców Śląskich: to część Świercze-
wa. Osiedle zlokalizowane w południowej części miasta, 
na północ od autostrady A2. Osiedle skoncentrowane 
jest przy ulicach  związanych z bohaterami powstań 
śląskich, np. Wojciecha Korfantego, Teodora Tyca, czy 
Wincentego Styczyńskiego. Wzdłuż wschodniego skra-
ju osiedla przepływa Górczynka, na południu zaś prze-
biega granica Poznania z Luboniem. 

Wojciech Korfanty (1873-1939), polityk i publicysta, 
polski działacz narodowy na Śląsku, jeden z czołowych 
przywódców Chrześcijańskiej Demokracji. Od 1901 objął 

redakcję Górnoślązaka w Katowicach. 
W działalności politycznej występo-
wał przeciwko germanizacyjnym 
posunięciom władz i partii Centrum. 
Zgodnie z podstawami programowy-
mi Narodowej Demokracji głosił hasła 
nierozerwalnej łączności Górnoślą-
zaków z narodem polskim, domagał 
się równouprawnienia narodowego 

Polaków. W latach 1903-1912 i 1918 poseł do Reichstagu 
oraz pruskiego Landtagu. W 1918r.  wystąpił w Reich-
stagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa 
polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego 
(Prusy Królewskie, Gdańsk, Wielkopolska, część Prus 
Książęcych oraz Śląsk Górny i Średni). Po powstaniu 
niepodległej Polski przeniósł się do Poznania. W 1920 
mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscyto-
wym na Górnym Śląsku, kierował całością przygoto-

 Zarząd Transportu Miejskiego podsumował konsul-
tacje społeczne nad wyborem lokalizacji nowych stacji 
Poznańskiego Roweru Miejskiego. W lipcu nowe sta-
cje staną między innymi na pętlach tramwajowych na 
Dębcu i Górczynie!
 Obecnie użytkownicy mają do dyspozycji 16 stacji 
Poznańskiego Roweru Miejskiego. Od pierwszego dnia 
system cieszy się dużą popularnością. Tylko w okresie 
od 20 do 30 kwietnia do PRM przystąpiło 957 nowych 

NOWE STACJE ROWERU MIEJSKIEGO STANĄ NA DĘBCU I GÓRCZYNIE!
użytkowników (na koniec sezonu 2014 było ich niemal 
19 tys.), a łącznie dokonano 3 222 wypożyczeń. Po lipco-
wej rozbudowie systemu PRM do dyspozycji użytkow-
ników będzie 30 stacji oraz ponad 350 rowerów.

http://ztm.poznan.pl/ 
Mieszkańcom Świerczewa dziękujemy

za zaangażowanie w głosowanie
na powyższe lokalizacje, do czego zachęcaliśmy

na naszej stronie oraz profilu na facebooku!

wań organizacyjnych, propagandowych i politycznych. 
W latach 1922-1930 poseł na Sejm związany z Chrze-
ścijańską Demokracją (ChD). Od października do grudnia 
1923 wicepremier w rządzie W. Witosa i jego doradca 
z ramienia ChD. Od 1924 wydawca dzienników “Rzecz-
pospolita” i “Polonia”. Przeciwnik J. Piłsudskiego. Po zwy-
cięstwie sanacji stał się obiektem licznych ataków z jej 
strony. W 1930 aresztowany i wraz z posłami Centro-
lewicy osadzony w twierdzy brzeskiej.
Od kwietnia 1935 na emigracji w Czechosłowacji. Po 
aneksji przez Niemcy Czechosłowacji wyjechał do Fran-
cji, lecz w obliczu groźby wybuchu wojny potajemnie 
wrócił do kraju. Aresztowany na podstawie sankcji 
prokuratorskiej w kwietniu 1939, po trzech miesiącach 
został zwolniony z powodu ciężkiej choroby i wkrótce 
zmarł. Jego pogrzeb przekształcił się w wielką manife-
stację patriotyczną

Oprac. Hanka Gadzińska

KONKURS „ZIELONY POZNAŃ”

Bardzo dziękujemy za zgłoszenia do Konkursu. Informu-
jemy , że lustracja obiektów do I etapu konkursu przez 
członków komisji ds. lustracji i oceny obiektów  będzie 
w dniu 16.07.2015 w godzinach popołudniowych. 

Komisja doraźna Konkursu „Zielony Poznań”
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 W  kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła 
w Poznaniu na Świerczewie przy ul. Kołłątaja 42 w po-
niedziałek 25 maja 2015r. została uroczyście poświęco-
na przez J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metro-
politę Poznańskiego mozaika „Mater Ecclesiae”. 

 Nasza „świerczewska” mozaika jest odwzorowa-
niem wizerunku z Pałacu Apostolskiego na Watykanie, 
który przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzie-
ciątkiem Jezus: „Mater Ecclesiae - Totus Tuus” („Matka 
Kościoła - Cały Twój”). Mozaika „rzymska” mierzy ponad 
2,5 metra. W dolnej części mozaiki znajduje się herb św. 
Jana Pawła II z hasłem Totus Tuus. Z powstaniem rzym-
skiej mozaiki jest połączone następujące wydarzenie. 
„W czasie tradycyjnej audiencji dla studentów związa-
nych z Opus Dei w Wielkim Tygodniu 1980 roku, jeden 
z młodych ludzi, Julio Nieto powiedział do papieża Jana 
Pawła II, że „po obejrzeniu podobizn znajdujących się 
na Placu św. Piotra zwrócił uwagę na brak wizerunku 
Maryi, dlatego doszedł do wniosku, że plac jest niekom-
pletny”. Ojciec Święty Jan Paweł II odpowiedział wtedy 
„Dobrze, bardzo dobrze, trzeba skompletować plac”. Tak 
genezę mozaiki „Mater Ecclesiae” na ścianie Pałacu Apo-
stolskiego opisuje w „L’Osservatore Romano” hiszpański 
architekt Javier Cotelo, który wykonał projekt mozaiki. 
27 czerwca 1980 roku przekazano papieżowi projekt. 
13 maja 1981r. był zamach na papieża Ojca Świętego. Jan 
Paweł II jako wyraz wdzięczności za ocalenie chciał, by 
umieszczono na placu św. Piotra wizerunek Madonny. 
Mozaikę zamontowano 7 grudnia 1981 roku. Następne-
go dnia, 8 grudnia 1981 roku w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przed modli-
twą Anioł Pański, Jan Paweł II poświęcił mozaikę. Przed 
błogosławieństwem wizerunku, Papież powiedział 
następujące słowa: „Teraz pobłogosławię obraz “Matki 
Kościoła”, wyrażając pragnienie, aby wszyscy, którzy 
przybędą na Plac Świętego Piotra, wznieśli ku Niej swoje 
oczy, z uczuciem synowskiego zaufania, kierując do Niej 
własne pozdrowienie i własną modlitwę.

 Nasza „świerczewska” mozaika została wykonana 
przez małżonków Agnieszkę i Tomasza Zawal. Prace 
projektowe zostały rozpoczęte w sobotę 31 maja 2014r. 
Już w czerwcu po wielu rozmowach i dyskusjach pro-
jekt zyskał aprobatę Arcybiskupa Stanisława Gągeckie-
go Metropolity Poznańskiego. Pod koniec lipca 2014r. zo-
stał zakupiony materiał w Wenecji w firmie Orsoni i na 
początku sierpnia 2014r. rozpoczęto prace w pracowni 
w Poznaniu na Podolanach. (Płytki mozaikowe z firmy 
Orsoni są używane przy wszystkich znanych realiza-
cjach mozaikowych we wnętrzach sakralnych (Lisieux, 

Poznań, 25 maja 2015 roku

O MOZAICE „MATER ECCLESIAE”
kilka słów proboszcza 

San Giovanni Rotondo, Fatima, Watykan – kaplica Re-
demptoris Mater, Tabor). Artystą szczególnie znanym 
ze stosowania tego materiału w mozaice jest o. prof. 
Ivan Mario Rupnik SJ. Sposób układania tesser jest za-
czerpnięty z techniki antycznej, zaadoptowanej przez 
artystów chrześcijańskich. Najznakomitszymi przykła-
dami stosowania „tecnica romana” są: konstantynopoli-
tańska Haghia Sophia, galilejska Tabha, kościoły Rawen-
ny, sycylijskie Cefalu.)

 Prace w pracowni trwały do 8 grudnia 2014r. do 
uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Pani Agniesz-
ka Zawal w tym dniu zakończyła układanie szkieł I czę-
ści mozaiki (Madonna z Jezusem). Już w poniedziałek 15 
grudnia 2014r. w godzinach porannych dzieło zostało 
przywiezione do kościoła. Na odpowiednio przygotowanej 
ścianie prezbiterium Agnieszka i Tomasz Zawal rozpoczęli 
przeklejanie fragmentów mozaiki. Prace zostały zakoń-
czone w środę 17 grudnia 2014r. Był to dopiero pierwszy 
etap. Ułożono około 5m2 mozaiki składającej się z około 
50 tys. szkiełek. W styczniu zostało złożone w Wenecji  
zamówienie na szkło mozaikowe na wykonanie II części 
mozaiki (tzw. ramy). Materiał z Wenecji dotarł do Pozna-
nia dopiero w środę 25 lutego 2015r. Dopiero wówczas 
rozpoczęto układanie tzw. ramy prezbiterium (około 13m2 
składającej się z około 180 tys. szkiełek). Prace przebiegały 
planowo. W poniedziałek 18 maja 2015r. przyklejono do 
ściany ostatnie fragmenty mozaiki - ramy prezbiterium. 
Następnie wymalowano ścianę i brzegi tzw. ramy.

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.
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 Rozpoczynają się wakacje, czas relaksu dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców. Okres urlopowy pozwalający 
odpocząć, nabrać nowych sił i zapału.

 Koniec czerwca, początek lata to dobry moment, 
żeby zwolnić, ostudzić emocje, spojrzeć w tył i przód. 
Zobaczyć, co dobrego stało się w minionym roku, co 
wymaga poprawki. Zastanowić się, jakie działania na-
leży podjąć, aby praca Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 3, w tym SP79 dawała satysfakcjonujące całą lokalną 
społeczność rezultaty.
 Szkoła niewątpliwie przechodzi ciągłą metamorfozę 
pod względem wyglądu. Do zewnętrznego wszyscy się 
juz przyzwyczaili, szkoda tylko, że niektórzy z mieszkań-
ców, sądzą, iż stary wizerunek był lepszy i systema-
tycznie demolują elewację od strony boiska...
 Tymczasem wewnątrz pojawiły sie nowe, indy-
widualne szafki dla uczniów klas IV – VI. Każdy z nich 
zaczął odpowiadać za własne miejsce, w którym może 
pozostawić odzież, podręczniki, strój na w-f lub pływal-
nię. Uczniowie byli zachwyceni, obarczeni odpowiedzial-
nością za kluczyki, bardzo ich pilnują i zapomnienie lub 
zgubienie kluczyka to wyjątkowo rzadkie wydarzenia. 
Z materialnych nowości zaistniały w szkole trzy nowe 
tablice multimedialne oraz równe, duże tablice korko-
we na korytarzach pozwalające na godną ekspozycję 
uczniowskich prac.
 Jak to bywa w szkole, życie skoncentrowane jest wo-
kół zdobywania wiedzy, poszerzania zainteresowań, zdo-
bywania nowych. I to nie tylko wśród uczniów... Również 
nauczyciele „chodzą do szkoły” (ku radości i niedowierza-
niu dzieciaków), poświęcając na to np. weekendy. Dzięki 
temu w SP 79 pracują specjaliści z zakresu oligofreno-
pedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki 
leczniczej, terapii pedagogicznej. Sprzyja to pracy w kla-
sach integracyjnych oraz w pracy z dziećmi ze specyficz-
nymi trudnościami w nauce, wymagającymi szczególne-
go podejścia i troski. Swoje miejsce u nas znajdzie dziecko 
wybitnie zdolne – może pracować wg indywidualnego 
programu, jak i to przerażone wizją nauki. W naszej szko-
le stawiamy ponadto na sport i stąd klasy sportowe. 
Kto nie czuje zapału do sportowej rywalizacji, a chciałby 
np. zostać gwiazdą może próbować sił w klasie teatralnej. 
Kształtujemy przyszłych samorządowców i społeczni-
ków w ramach prac samorządu uczniowskiego i wolon-
tariatu. Uczymy, że mogą mimo młodego wieku wpły-
wać na swój los i los innych. Uczniowie i rodzice świetnie 
to rozumieją, co widać szczególnie podczas kiermaszy 
wspierających naszą, trwającą już kilka lat akcję adopcji 
na odległość. Panuje tu zgodność wszystkich stron, każ-
dy dzieli się czym może (największe wzięcie mają ciasta, 
zwłaszcza nauczycielskie, które można porównać z wła-
snymi wypiekami i ocenić), aby pomóc zdobyć wykształ-
cenie Kenijce, Lenie Mukiri.

CZAS RELAKSU, CZAS REFLEKSJI
 Jako grono pedagogiczne staramy się przekonać 
naszych podopiecznych, że świat wiedzy jest ogromy 
i ciekawy, każdy może znaleźć w nim swoje miejsce. 
Organizujemy w szkole konkursy szkolne przedmioto-
we i interdyscyplinarne, indywidualne i dla grup oraz 
zachęcamy do brania udziału w konkursach międzysz-
kolnych. Każdy z nich jest szansą na poznanie czegoś 
nowego, oswojenie stresu, którego nie brak w dzisiej-
szym świecie, poradzenie sobie z tremą i często niską 
samooceną. Warto więc zachęcać dzieci do prób, ale nie 
tylko po to, aby za wszelką cenę były najlepsze, ale po 
to, żeby mogły przekonać się czy potrafią wygrać sami 
ze sobą. Najważniejszą w tym przypadku sprawą jest 
wsparcie domu – próbuj, jesteśmy z ciebie dumni, że się 
starasz. Takie postawienie sprawy z pewnością przy-
niesie rezultaty, nawet jeśli nie będą widoczne natych-
miast.
 Staramy się także wzbogacać doświadczenia ży-
ciowe naszych wychowanków organizując różne akcje 
np. Tydzień Edukacji Globalnej, warsztaty czytelnicze, 
warsztaty społeczne fundacji Jeden Świat. Uczestni-
czymy w projektach – w tym roku „Słyszysz? Muzy-
ka w przyrodzie a przyroda w muzyce”. Po raz kolejny 
wzięliśmy udział w Eko – Rajdzie, oszczędzamy w SKO, 
słówek angielskich można się uczyć poprzez insta.ling 
– szczegóły naszego szkolnego życia znajdują się na 
naszej stronie internetowej:www.sp79.edu.pl, zachę-
camy do jej odwiedzenia, zwłaszcza zakładek „Projekty” 
i „Uczniowie”.
 Myślę, że nie osiągnęlibyśmy tyle w pracy z ucznia-
mi, gdyby nie pomoc rodziców, zwłaszcza tych udzie-
lających się w Radzie Rodziców. Gorące dyskusje, szu-
kanie kompromisów i wspólnych rozwiązań pozwalają 
spełniać oczekiwania wszystkich stron związanych ze 
szkołą i domu rodzinnego, i nauczycieli, i uczniów. Po-
zwolę sobie tutaj podziękować odchodzącej ze stanowi-
ska (córka ukończyła szkołę... a szkoda ;))kilkuletniej  prze-
wodniczącej RR – Pani Annie Matusewicz – Potockiej, 
która była doskonałym pośrednikiem między wszyst-
kimi stronami sprawowała swą funkcję  z ogromnym 
zaangażowaniem.
 A te rozważania o życiu szkolnym na progu wakacji 
zakończę cytatem z pracy piątoklasisty, który jest dla 
mnie osobiście bardzo ważny (dokonałam korekty or-
tografii). Tytuł: „Opowiedz o twoim marzeniu, które się 
spełniło”:
 „Chciałem chodzić do szkoły, w której będzie mi do-
brze. I to się spełniło. W poprzedniej szkole mnie przezy-
wali i bili, teraz nie. Wiem, że się nie uczymy i gadamy 
na lekcji i przez to mamy jedynki, ale to jest najfajniejsza 
szkoła jaką znam.”

Małgorzata Urbaniak
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ZMIANY W PRZYSTANKACH
 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie 
informuje, że od 27 czerwca 2015 roku wprowadzone 
zostają zmiany w przystankach na obszarze Poznania, 
Lubonia, Puszczykowa oraz gminy Dopiewo, Komorniki, 
Kórnik, Mosina, Rokietnica.
Zmiany na terenie Osiedla Świerczewo:
- Przystanki „na żądanie” przemianowane na stałe:
Sempołowskiej – na ulicy Opolskiej,
Przystanki stałe przemianowane „na żądanie”:
- Będzińska – na ulicy Opolskiej,
- Buczka – na ulicy Leszczyńskiej,
- Przełęcz – na ulicy Czechosłowackiej,
- Rakoniewicka – na ulicy Czechosłowackiej,
- Świerczewo – na ulicy Opolskiej i Leszczyńskiej.
 Przystanki, które do tej pory były „stałe”, a z dniem 
27 czerwca staną się przystankami „na żądanie”, zostały 
wybrane w wyniku przeprowadzonej analizy wymiany 
pasażerskiej. To miejsca, w których wsiada/wysiada 
najmniej pasażerów albo ruch odbywa się w wybra-
nych godzinach. Zmiany mają na celu usprawnienie 
przewozów (liczba przystanków nie zwiększa się).
 Prosimy pasażerów, którzy będą wysiadać na wska-
zanych powyżej przystankach, by – jak zawsze w przy-
padku przystanków „na żądanie” – sygnalizowali chęć 
opuszczenia autobusu naciskając właściwy przycisk 
wewnątrz pojazdu. Natomiast pasażerowie oczekujący 
na tych przystankach na przyjazd autobusu powinni 
stanąć w takim miejscu, by być widocznym dla kierow-
cy i zasygnalizować ręką intencję wejścia do pojazdu.

http://ztm.poznan.pl/

 Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na pra-
ce budowlane dla zadania „Przebudowa ul. Kołłątaja po-
legająca na budowie chodnika po stronie wschodniej na 
odcinku od ul. Wojkiewicza do ul. Kwiatkowskiego”.
 Projekt dla inwestycji został zaprezentowany na 
naszej stronie oraz omawiany z mieszkańcami na 
spotkaniu w 2014 r. Przewiduje on budowę chodnika 
po wschodniej stronie ulicy o szerokości 1,50 m wraz 
z podejściami do furtek. Dodatkowo zostaną wykona-
ne zjazdy oraz miejsca postojowe równolegle do kra-
wędzi jezdni w taki sposób, aby parkujące samochody 
nie blokowały przejścia pieszym. Zostaną zastosowane 

ZDM ROZSTRZYGNĄŁ PRZETARG NA BUDOWĘ CHODNIKA W UL. KOŁŁĄTAJA

materiały analogiczne do tych z odcinka w kierunku 
ul. Buczka, tj. chodniki z kostki betonowej szarej, na-
tomiast zjazdy i miejsca postojowe – z grafitowej. Na 
całym odcinku zostanie zachowana zieleń oraz przewi-
dziano miejsca na nowe nasadzenia drzew.
Prace są finansowane z budżetu Osiedla Świerczewo 
(37 350 zł) oraz otrzymanego grantu (64 572 zł) – 
łącznie zaplanowano prawie 102 tys. zł. Zgodnie z wa-
runkami przetargu, zakończenie prac budowlanych jest 
planowane do 31 sierpnia.

Tomasz Wierzbicki

FILIPIŃSKIE WAKACJE 2015
 W czasie wakacji letnich Parafialny Zespół CARITAS z Pa-
rafii pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu proponuje dzieciom 
i młodzieży następujące zajęcia, pielgrzymki i wycieczki.

DATA MIEJSCE

01−08 lipca Wyjazd Służby Liturgicznej do Zakopanego

1 lipca Pielgrzymka piesza do Żabikowa

8 lipca Wycieczka autobusowa

15 lipca Wycieczka autobusowa

22 lipca Wycieczka autobusowa

29 lipca Wycieczka autobusowa

5 sierpień Wycieczka autobusowa

12 sierpnia Wycieczka autobusowa

19 sierpnia Pielgrzymka autokarowa na Świętą Górę

24 - 28 sierpnia Półkolonie 

29 sierpnia Turniej sportowy i Festyn 

 Serdecznie zapraszam do udziału. Szczegóły i aktu-
alności podajemy na naszej stronie w Internecie (www.
filipini.poznan.pl).

ks. proboszcz Sławomir Ratajczak C.Or.


