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Wystawa i sprzedaż nagrobków
Punkty sprzedaży:

Poznań, ul. Mogileńska 42
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90

czynne: pon.-pt. 9-17, sob.-nd. 10-14
Wągrowiec, Al. J.Pawła II 30

czynne: wt.-pt. 10-17, sob. 9-13
www.granitex.best.net.pl

tel./fax 061 879 49 86, 0606 944 490

SPARTA sp. z o.o.
Bogucin, ul.Boczna 4

/bezpośrednio przy trasie A5, na granicy Bogucina i Janikowa /
tel. 061 815-00-86 , fax 061 815-02-45 /24h/

SALON KLAMEK

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Sklep w internecie:   www.SPARTA.com.pl

l zamki l wkładki  
l kłódki l klamki  
l samozamykacze  
l zawiasy l narzędzia

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

(żywiczne, akrylowe i mineralne)
- wykańczanie wnętrz „pod klucz”
- prace dekarskie 

(papa, opierzenie)

Najtaniej!

	 SWARZĘDZKIE	CENTRUM	UBEZPIECZEŃ

62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 28 
czynne 8.00-17.00, w soboty 9.00-13.00

tel. 061 817 25 66, 061 651 17 10, fax 061 651 41 11
62-020 Swarzędz, os. Raczyńskiego 12 czynne pon.-pt. 9.00-18.00

tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

e-mail:   info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl

UBEZPIECZENIA:
firm  l  domów  l  mieszkań  l  samochodów

Pełny zakres ubezpieczeń

WULKAN-AUTO
autoryzowany serwis ogumienia

- mechanika pojazdowa
- serwis klimatyzacji
- prostowanie felg: stal, alu
- geometria: komputer, laser

Swarzędz, ul. Miodowa 10
tel. 061 817 31 71; 0660 743 807
www.wulkan-auto.pl

zapraszamy
pon.-pt. 8-20

sob. 9-14

Promocja  
opon letnich

Akceptujemy karty płatnicze
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370-LAT SWARZĘDZA
Władze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają wszystkich Mieszkańców 
do udziału w uroczystościach z okazji 370-lecia lokacji Swarzędza:

Sobota 13.09.2008
Drugi dzień obchodów rozpocznie uroczysta 
sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w Ze-
spole Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w Swarzędzu.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej  
godz. 10:00 – 13:30

Pływalnia „Wodny Raj”
10:00  Zawody pływackie o Puchar Burmi-

strza Miasta i Gminy Swarzędz

Program sobotnich imprez realizowany bę-
dzie w dwóch miejscach. Na scenie plenero-
wej przy pływalni „Wodny Raj” oraz pierwszy 
raz w historii Swarzędza, scenie ustawionej na 
płycie Stadionu Miejskiego ”Unia”

Scena Plenerowa przy Pływalni „Wodny Raj”
12:00 Pokazy strażackie
13:00 Aerobik uczniów Gimnazjum nr 2 i Ze-

społu Szkół nr 2 w Swarzędzu  
Sekcja tańca OK. 

13:30 Koncert chóru „Niebo”
14:00 Tańce świata
14:30 Występ Sekcji Piosenki Ośrodka  

Kultury 
15:20 Koncert Swarzędzkiej Orkiestry Dętej
16:20 Koncert Chóru AKORD i Concordia

Stadion Miejski
Główny koncert, to wyjątkowa okazja posłu-
chania na żywo muzyki z wielu zakątków Euro-
py. Koncert rozpocznie polsko – ukraińska for-
macja folkowo – rockowa Horpyna, następnie 
znakomita, wielopokoleniowa sława polskiej 
sceny rockowej Małgorzata Ostrowska. 
Gwiazdą wieczoru będzie bałkański kompo-
zytor muzyki etnicznej i elektronicznej, Go-
ran Bregović
17:30 Powitanie gości i mieszkańców przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
17:45  Koncert zespołu HORPYNA
19:00  Koncert MAŁGORZATY OSTRO-

WSKIEJ z zespołem
21:00  Koncert GORAN BREGOVIČ Wed-

ding and Funeral Band
22:30 Pokaz sztucznych ogni

Niedziela 14.09.2008
08:30 - 09:30 Uroczysta Msza Święta ekume-
niczna w intencji mieszkańców
10:00 Parada Świąteczna – Przejście z Koś-

cioła na Rynek w Swarzędzu 
Wręczenie odznaczeń LOK i Bractwa 
Kurkowego

10:30 Świąteczne Śniadanie na Rynku 
w Swarzędzu będące integracją przy 
wielkim stole –  spotkajmy się i świę-
tujmy, bądźmy razem!

Imprezy Towarzyszące:
09:00 Zawody wędkarskie o Puchar Burmi-

strza Miasta i Gminy Swarzędz  
- Jezioro Swarzędzkie

11:00 Start Rajdu Rodzinnego „Opel Szpot” - 
Rynek 

Festyn sportowy „Unia” - Stadion Miejski
12:00 Mecz najmłodszych adeptów piłki 

(rocznik 2000 – 2001)
13:00 Mecz piłki nożnej Rodzice – Kadra 

Trenerska
14:00 Mecz piłki nożnej dziewcząt Polska – 

Niemcy

Festyn „Spotkania kultur” zapozna nas z 
muzyką dawnego i współczesnego Swarzędza. 
Przeniesie całe rodziny w magiczny świat kul-
tury.

Scena Plenerowa przy Pływalni „Wodny Raj”
16:00 Powitanie przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Swarzędz, 
16:10 Koncert Swarzędzkiej Orkiestry Flażo-

letowej
16:30 Występ Sekcji Regionalnej „Olszyna”
17:00 Występ Zespołu Tańca Ludowego „Po-

znań” przy AWF
17:40 Koncert zespołu „SZALOM”
19:00 Wręczenie nagród zwycięzcom turnie-

jów towarzyszących obchodom
19:30 Koncert zespołu Bogdan Trojanek 

& „Terne Roma”
21:00 Prezentacja muzyki Ambient – Dream-

scapes Krystian Firlik
21:30 Zakończenie Obchodów 370-lecia Swarzędza

Piątek 12.09.2008
Koncert częstochowskiego zespołu Habakuk, 
od ponad osiemnastu lat grającego muzykę 
reggae oraz zespołu wykonującego muzykę 
z pogranicza reggae, hip – hop 
oraz folk, którego liderem i założycielem jest 
perkusista grupy T.Love, Sidney Polak. 
Wszystko to przeplatane wejściami Dj-a. 
Koncert zakończy muzyka elektroniczna - 
„mieszanka muzyki ambiente z sekwencjami” 
w wykonaniu swarzędzanina mieszkającego w 
Szwajcarii, Krystiana Firlika.

Scena Plenerowa przy Pływalni „Wodny Raj” 
- 18:00 – 23:00
wystąpią: 
Sidney Polak
Habakuk z Renatą Przemyk
Sound–Light-Air Krystian Firlik

Dla najmłodszych swarzędzan przygotowane zostaną dmuchane zamki i kartonowe miasteczka, 
będzie strzelnica Bractwa Kurkowego, konkursy oraz wiele innych atrakcji. 
Liczymy, iż podczas obchodów, każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie. 
Serdecznie zapraszamy! 
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Wojewoda kaliski Zygmunt Grudziń-
ski, założyciel miasta Swarzędza, na-

zywającego się w pierwszych dziesięciole-
ciach Grzymałowem, pragnął posiadać jak 
największy majątek. Potrafił, jak to byśmy 
dzisiaj powiedzieli, robić interesy, o czym 
niech świadczy fakt, iż odziedziczył 10 wsi 
po ojcu, kasztelanie nakielskim, a pod ko-
niec życia był posiadaczem ponad stu wsi 
i sześciu miast. Skupował dobra od innych 
magnatów i drobnej szlachty, aż doszło do 
tego, że wystraszona szlachta wielkopolska 
doprowadziła do uchwalenia prawa zabra-
niającego mu dalszych nabytków. 

Kiedy Grudziński nabył dobra swa-
rzędzkie, wpadł na pomysł utworze-

nia prywatnego miasta, leżącego niedaleko 
Poznania. Sprzyjała temu sytuacja politycz-
no-gospodarcza, kiedy rozwijała się gospo-
darka po wojnach z Rosją, a nasilające się 
spory na tle wyznaniowym w wielu mia-
stach, powodowały poszukiwanie lokum 
przez innowierców. Poza tym posiadanie 
kolejnego miasta było dla magnata sprawą 
prestiżową. Pierwsi, z którymi zawarł po-
rozumienie o osiedleniu się na terenie dzi-
siejszego Swarzędza, byli nie mieszczący się 
za murami, poznańscy Żydzi. W 1621 roku 
podpisał umowę z kahałem poznańskim 
i pomógł osiedlić się Żydom, budując na-
wet dla nich domy. Nieco później przygar-
nął, mających problemy, luterańskich rze-
mieślników, głównie Niemców. Tolerancyjny 
właściciel, uzyskawszy zgodę króla, wydał 
w sierpniu 1638 roku przywilej lokacyjny 
na utworzenie nowego miasta Grzymało-

wa. Miasto otrzymało herb, na któ-
ry złożyły się elementy herbów szlacheckich 
Grzymała, którym pieczętował się Grudziń-
ski oraz herbu Łodzia jego żony Anny z Opa-
lińskich. W używanym do dziś herbie mia-
sta znajduje się brama forteczna o trzech 
basztach, pośrodku której stoi rycerz z mie-
czem, a całość umieszczona jest w łodzi.

Grudziński pragnąc wzmocnić nowo 
utworzony ośrodek miejski, postano-

wił przyciągnąć nowych kolonistów z Nie-
miec. W 1641 roku rozesłał nawet po Niem-
czech list zachęcający do osiedlenia się w 
Swarzędzu. 

Miasto miało rynek z wylotowymi uli-
cami, drewniany ratusz, który istniał 

jeszcze do końca XVIII wieku. Budowę no-

wego, murowanego ratusza 
ukończono dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. W 1857 
r., pochodząca ze Swarzę-
dza pisarka Paulina Wilkow-
ska, pisała w jednym ze swych 
opowiadań, że „budowa ratusza 
zakończona wreszcie będzie, bo wznowiono 
prace budowlane”. Ostatecznie jednopiętro-
wy ratusz oddano do użytku około 1860 r. 
Obecny kształt siedziby władz miejskich na-
dali Niemcy, przebudowując ratusz w czasie 
okupacji w latach 1939-1945.

Powstanie nowego ośrodka miejskiego w 
Swarzędzu skłoniło władze Poznania do 

podjęcia starań o unieważnienie lokacji mia-
sta Grzymałowa. Ciągnący się wiele lat pro-
ces zakończył się przegraną Poznania już po 
śmierci założyciela w 1683 r. 

Od początku istnienia miasta rozwija-
ło się w Swarzędzu rzemiosło. W XVII 

wieku powstał cech wspólny dla wszyst-
kich rzemieślników. Miasto było wówczas 
jednym z ważniejszych ośrodków włókien-
niczych w Wielkopolsce. W XVII w. funk-
cjonowało 90 warsztatów tkackich i płó-
cienniczych, lecz koniunktura dla tej branży 
skończyła się w połowie XIX wieku, mię-
dzy innymi w związku z brakiem środków 
finansowych oraz nienadążaniem za me-
chanizacją branży. Kolejnym rzemiosłem, 
które zaczęło dominować w Swarzędzu na 
blisko 150 lat stało się stolarstwo. Począt-
ki tego popularnego do dziś w Swarzędzu 
rzemiosła sięgają 1870 roku, kiedy zachęce-
ni finansowo przez władze pruskie przyby-
li tu niemieccy fachowcy i pozakładali sze-
reg warsztatów. Z czasem wśród mistrzów 
stolarskich pojawili się coraz liczniej także 
Polacy. Przewrót w rozwoju stolarstwa swa-
rzędzkiego wiąże się z wprowadzeniem me-

Swarzędz 1638-2008

Swarzędz. Rynek.	
(Wyd.	I	.Themal,	Poznań,	1916)

Swarzędz. Rynek z ratuszem i kościół ewangelicki.	 (Wyd.	E.	Stiller,	Swarzędz,	1912)
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chanicz-
nej obróbki drewna. Pierwszy zastosował 
nowe rozwiązanie, w 1890 r. Józef Fietz, a w 
dwa lata później także Teofil Hoffman. Pro-
dukcja swarzędzkich stolarzy początkowo 
przeznaczona dla okolicznych mieszkańców, 
z czasem była sprzedawana na coraz dal-
szych jarmarkach, aż podbiła wielkomiejskie 
salony w wielu miejscach Niemiec, a następ-
nie odrodzonej Polski. Jeśli w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku było w Swarzędzu 
30 warsztatów, to już po odzyskaniu niepod-
ległości działało siedemdziesięciu mistrzów, 
a oprócz tradycyjnych warsztatów postały 
też większe zakłady, w tym fabryka Antonie-
go Tabaki. Organizacją, która stała się „ba-
stionem” samopomocy i instytucją, która 
pozwoliła do dziś przetrwać rzemiosłu stał 
się Cech Stolarzy w Swarzędzu. W 1934 roku 
zorganizował pierwsze Swarzędzkie Targi 
Meblowe, a miasto stało się na wiele dzie-
sięcioleci największym w Polsce ośrodkiem 
stolarstwa i meblarstwa.

Swarzędz leżał przy trakcie z Poznania 
do Wrześni i dalej do Warszawy, droga 

ta otrzymała twardą nawierzchnię w 1840 
roku, jednak dopiero uruchomienie linii ko-
lejowej Poznań-Września w 1887 r. (prze-
dłużonej następnie do Strzałkowa) stało się 
wielkim wydarzeniem, gdyż ułatwiało ruch 
pasażerski i towarowy. 

Rozwój Swarzędza zakłócały przytrafiają-
ce się co pewien czas klęski żywiołowe 

spowodowane pożarami i epidemiami. Naj-
większe pożary dotknęły Swarzędz w latach 
1656, 1704 i 1768. W XVII- i XVIII w. duże 
spustoszenia czyniły wśród ludności mia-
sta epidemie (zwłaszcza cholery), najwięk-
sze występowały w latach 1660-1662, 1667, 
1704 i 1707. Spore zniszczenia powodowały 
działania wojenne, które co jakiś czas prze-
taczały się przez miasto np. w czasie poto-

pu szwedzkiego czy 
wojny północnej w początku XVIII w. Kolej-
ny wiek sprzyjał stabilnemu rozwojowi mia-
sta. W pierwszej dekadzie XX wieku stał się 
Swarzędz posiadaczem komunalnej rzeźni, 
wodociągu, gazowni, z którego dostarczano 
gazu m.in. do oświetlenia ulic, krótko funk-
cjonowała też pierwsza prywatna elektro-
wnia.

Pierwszymi mieszkańcami Swarzędza 
byli Żydzi i niemieccy ewangelicy, dlate-

go też w granicach powstałego miasta znaj-
dowały się tylko ich świątynie. Na dzisiej-
szym Placu Powstańców Wielkopolskich, 
dawniej nazywającym się Synagogenplatz, 
stała od XVII wieku synagoga (bóżnica) ży-
dowska. Była prawdopodobnie początkowo 
skromna, ale jednak wyrażała niezależność i 
samodzielność nowej gminy. Dopiero w po-

czątkach XIX wieku wybudowa-

no nową murowaną, z tzw. pruskiego muru. 
Bóżnica pełniła w gminie żydowskiej obok 
funkcji religijnych - miejsca wspólnych mod-
litw, studiowania i nauczania Pisma - rolę 
ośrodka administracyjnego, gospodarczego i 
społecznego. Była siedzibą władz gminy i jej 
agend, mieściła gminne archiwum gminy i 
skarbiec. Prawdopodobnie przeprowadzano 
w niej operacje kredytowe, odbywano posie-
dzenia sądu. 

Ewangelicy, którzy przybyli do Swarzędza 
w czwartym dziesięcioleciu XVII wieku 

i należeli do założycieli miasta, mieli przez 
blisko dwieście lat tylko tymczasową świą-
tynię. Modlili się w wykupionych i przysto-
sowanych do tego celu dwóch domach. W 
stojących obok siebie budynkach zburzono 
ściany wewnętrzne i w ten sposób zamie-
niono je na kościół. Trudno dziś powiedzieć, 
gdzie znajdował się ten budynek, być może 
stał wśród domów, które oddzielają Rynek 
od Placu Niezłomnych. Świątynia służyła 
przez te lata ewangelikom nie tylko ze Swa-
rzędza, ale również Poznania i innych oko-
licznych miast wielkopolskich – Pobiedzisk 
i Murowanej Gośliny. Dopiero pod koniec 
XVIII w. rozpoczęto budowę murowanego 
kościoła. Po wielu latach kłopotów finanso-
wych, dzięki pomocy króla pruskiego Fry-
deryka Wilhelma III oraz wielu właścicieli 
ziemskich, m.in. Louisa von Treskow z Wie-
rzonki, budowę zakończono w 1836 roku. 
Trzydzieści lat później dobudowano wieżę, 
stanowiącą główny akcent bryły kościoła. 
Świątynia prawdopodobnie miała za patrona 
św. Jana Chrzciciela. Utrzymana była w du-
chu neogotyku, i przez ponad 100 lat stała 
na Kirchenplaz (dzisiaj Plac Niezłomnych), 
niestety została rozebrana w 1950 roku.

Kościół katolicki p.w. św. Marcina aż do 
lat trzydziestych XX w., a więc do włą-

czenia w granice mia-

Swarzędz. Kościół katolicki.	
(Wyd.	M.	Krysztofiak,	1920)

Wieczorny nastrój nad jeziorem. Kościół ewangelicki. Wieża ciśnień.	 (Wyd.	I.	Themal,	Poznań,	1915)
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sta, znajdował się 
na terenie wsi Swarzędz. Tym niemniej waż-
ną rolę w historii miasta odegrali probosz-
czowie swarzędzkiej parafii. 

Swarzędz był miastem, w którym współ-
żyły trzy nacje - Żydzi, Niemcy i Polacy, 

przy czym należy powiedzieć, że Polacy do-
piero w XX wieku zaczęli stanowić więk-
szość. Tę dynamikę zmian narodowościo-
wych potwierdzają dane statystyczne. W 
1793 roku, a więc w czasie drugiego roz-
bioru Polski, kiedy Swarzędz znalazł się 
w granicach Prus, zamieszkiwało go 2508 
mieszkańców, w tym 1373 wyznania mojże-
szowego, 845 protestantów i 220 katolików. 
W 1871 r. najwięcej było Niemców - 1806, 
następnie Polaków - 1156, a najmniej Ży-
dów – 779. W trzydzieści lat później nastą-
piła kolejna zmiana - w 1910 r. w Swarzę-
dzu mieszkało 1927 Polaków, 1371 Niemców 
i tylko 161 Żydów. O niewątpliwej dynami-
ce polonizacyjnej świadczy liczba dzieci uro-
dzonych w 1906 r.: w rodzinach katolickich 
przyszło na świat 164 dzieci, w protestan-
ckich 25, a u wyznawców religii mojżeszo-
wej tylko czworo.

Szczególnie trudnym dla Polaków był czas 
zaborów. Mimo, że byli w mniejszości, 

to jednak od drugiej połowy XIX wieku pro-
wadzili działania na rzecz obrony polskości. 
Pomagały im w tym organizacje społeczne 
i religijne, które szczególnie licznie wów-
czas powstawały i działały. Można wśród 
nich wymienić Towarzystwo Przemysłow-
ców, Stowarzyszenie Katolickich Robotni-
ków, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzy-
stwo Śpiewacze im. Henryka Dembińskiego. 
Szczególnym momentem w patriotycznym 
przygotowaniu mieszkańców Swarzędza był 
strajk dzieci ze szkoły elementarnej, który 
trwał od 23 X 1906 r. do 20 VI 1907 r. Strajk 

ten był wywołany całkowitym 
wyrugowaniem języka polskiego z naucza-
nia szkolnego przez władze pruskie. Nakaz 
odmawiania modlitwy w języku niemieckim 
przez swarzędzkie dzieci, wpisywał się w 
masowy strajk dziatwy szkolnej, który objął 
w latach 1906-1907 niemal całe Księstwo Po-
znańskie. Wielu uczestników tego strajku, w 
tym z blisko dwustu mieszkańców Swarzę-
dza i okolic wzięło udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim.

Po odzyskaniu niepodległości przez Pol-
skę w sposób znaczący zmienił się skład 

narodowościowy miasta. W czasie pierwsze-
go spisu ludności w 1921 r. naliczono 3358 
mieszkańców Swarzędza, w tym 2753 Pola-
ków i 605 osób mniejszości niemieckiej (w 
tej grupie znaleźli się również Żydzi, któ-
rzy określili się jako Niemcy wyznania moj-
żeszowego). W okresie II Rzeczpospolitej 
Swarzędz przeżywał różne okresy, jednak 

szczególnie druga połowa lat trzydziestych 
była czasem najprężniejszego rozwoju, cze-
go dowodem stało się znaczne zwiększenie 
granic miasta i podwojenie liczby ludności. 
W 1934 r. władze państwowe wyraziły zgo-
dę na włączenie w granice miasta gminy 
wiejskiej Swarzędz oraz obszaru dworskie-
go Swarzędz dwór. Ta zmiana granic mia-
sta Swarzędza zdecydowała w dużej mierze 
o jego dzisiejszym kształcie. Miasto zyska-
ło tereny, na których w drugiej połowie XX 
wieku powstały osiedla północne Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. W roku trzechsetnej rocz-
nicy lokacji miasta, w 1938 r., zamieszkiwa-
ło Swarzędz 6679 mieszkańców w tym 6024 
Polaków, 620 Niemców i 35 Żydów. 

Systematyczny rozwój Miasta, potwier-
dzony włączeniem Swarzędza do sieci 

energetycznej kraju w 1937 r., przerwał wy-
buch drugiej wojny światowej. Wojna i oku-
pacja to długie pasmo martyrologii miesz-
kańców Swarzędza: masowe wysiedlenia do 
Generalnego Gubernatorstwa, wywózki do 
pracy przymusowej w Niemczech, przeję-
cie wszystkich zakładów przemysłowych i 
rzemieślniczych przez państwo niemieckie 
bądź jego przedstawicieli, upadek rzemio-
sła, handlu i kultury. Z drugiej strony był 
to również okres działania w konspiracyj-
nych organizacjach i tajnym nauczaniu. Wie-
lu czynnie przeciwdziałających okupantom 
mieszkańców Swarzędza zginęło w obozach 
koncentracyjnych bądź na szafocie w więzie-
niu przy ul Młyńskiej i w Forcie VII w Pozna-
niu. Warto tu wspomnieć o Kazimierzu La-
tanowiczu - swarzędzaninie, który w latach 
okupacji tworzył konspiracyjne pismo „Dla 
Ciebie Polsko”, później znalazł się w sztabie 
Okręgu Poznańskiego AK, a zamordowany 
został w 1944 r. w Żabikowie. 

Swarzędz. Budynek, w którym mieściło się Towarzystwo Ogrodnicze. 	 (Wyd.	„Camera”,	Poznań,	1914)

Swarzędz. Rynek, strona północna	
(Wyd.	I.	Themal,	Poznań,	1914)
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W styczniu 1945 r. wkroczyły do Swarzę-
dza wojska radzieckie, które nie tylko 

wypędziły niemieckiego okupanta, ale przy-
niosły na swych bagnetach nowe władze, 
podporządkowane Związkowi Radzieckie-
mu. Ustrój, który panował w Polsce w latach 
1945-1989 zlikwidował samorządność i plu-
ralizm polityczny. W Swarzędzu, w takim 
samym stopniu jak w innych miasta kra-
ju, niepodzielnie rządziła Polska Zjednoczo-
na Partia Robotnicza, która koncesjonowała 
również działalność wszystkich innych orga-
nizacji społecznych czy kulturalnych. 

Po II wojnie światowej rozwinął się w 
mieście przemysł, częściowo z upań-

stwowionych przedsiębiorstw prywatnych 
(Swarzędzkie Fabryki Mebli Zakład nr 1 i nr 
2), bardzo szybko odbudowało się meblowe 
rzemiosło, które przeżyło trudne chwile w 
okresie stalinowskim. Jednak po 1956 roku 
Swarzędz ponownie stanął na czele miast 
stolarskich. Dynamiczny rozwój Swarzędz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej od począt-
ku lat 80-tych spowodował, że miasto stało 
się w dużej części „sypialnią” Poznania. Po 
1945 r. systematycznie rosła liczba miesz-
kańców miasta, dziś swarzędzan jest po-
nad trzydzieści tysięcy - pięć razy więcej niż 
przed II wojną światową.

W czerwcu 1956 r. Swarzędz, obok Po-
znania, stał się miejscem buntu prze-

ciw komunistycznej władzy. To między in-
nymi w Swarzędzu 28.06.1956 r. grupa 
powstańców opanowała posterunek MO 
w ratuszu, zdobywając broń i wzbudzając 
w licznie zebranych na Rynku mieszkań-
cach nadzieję na zmiany. Kolejna taka na-
dzieja pojawiła się w latach 1980-1981 kiedy 
przez szesnaście miesięcy działał Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”, do którego wstąpiła zdecydowana 

większość zawodowo pracujących miesz-
kańców. Tym razem oczekiwanie na zmia-
ny przekreślił stan wojenny, zamrażając 
inicjatywę społeczną na kilka lat. Dopiero 
powstały w 1989 roku Obywatelski Komi-
tet „Solidarność” stał się pierwszą organiza-
cją odzyskującej podmiotowość lokalnej spo-
łeczności. Pierwsze po II wojnie światowej 
demokratyczne wybory do samorządu lokal-
nego w 1990 r. przywróciły wpływ miesz-
kańców na działalność miejscowych władz. 
Rada Miejska w Swarzędzu, której piąta ka-
dencja trwa od 2006 roku, stała się gospoda-
rzem na terenie miasta i gminy Swarzędz. 
Zmiana ustroju politycznego i gospodarcze-
go umożliwiła rozwój gospodarczy widoczny 
poprzez nieograniczoną przedsiębiorczość 
indywidualną, a także powstawanie szcze-
gólnie w strefie Rabowice, dużych inwesty-
cji przemysłowych.

P.S. Mówiąc o historii naszego miasta nie po-
winniśmy zapominać o Jeziorze Swarzędz-
kim, które od zawsze służyło mieszkańcom 
Swarzędza. Dostarczało przede wszystkim 
ryb, które łowili z łodzi rybacy. Śladem tego 
procederu są z pewnością nazwy ulic Wielka 
i Mała Rybacka. Jezioro też stanowiło dogod-
ny akwen do wypoczynku, także dla miesz-
kańców pobliskiego Poznania, którzy od po-
czątku XX wieku przyjeżdżali specjalnym 
pociągiem i spędzali czas w ogrodzie i loka-
lu Hermana Marco znajdującym się tuż nad 
brzegiem (dzisiejszy Dom Akcji Katolickiej 
przy ul. Św. Marcina). Urządzano na jeziorze 
regaty, na przykład poznański klub wioślarski 
„Germania”, z pomocą magistratu swarzędz-
kiego przygotował taką imprezę w 1911 roku. 
Także w okresie Drugiej Rzeczpospolitej ko-
rzystano z uroków kąpieli w czystej wodzie. 
Nad jeziorem znajdował się domek tzw. ła-
zienki ułatwiający korzystanie z kąpieli. Pły-
wano także do woli na łodziach i kajakach. 
Po II wojnie światowej również organizowa-
no zawody pływackie, z których te pod na-
zwą: „Wpław przez Jezioro Swarzędzkie” stały 
się na kilka lat jedną z największych imprez 
pływackich w Wielkopolsce. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku ówczesne wła-
dze powiatowe planowały budowę „ośrod-
ka wypoczynku świątecznego nad Jeziorem 
Swarzędzkim”. Jednak, mimo akceptacji po-
mysłu na wielu szczeblach ówczesnych ciał 
decyzyjnych, ośrodek nie powstał. Wody je-
ziora cieszyły mieszkańców do lat siedem-
dziesiątych, później nieoczyszczone ścieki z 
szybko budowanych osiedli mieszkaniowych 
spowodowały zanieczyszczenie jeziora. W la-
tach dziewięćdziesiątych powstrzymano na-
pływ ścieków do jeziora, jednak jego oczysz-
czenie z naniesionych osadów to ciągle pieśń 
przyszłości. 

Arkadiusz Małyszka

Swarzędz. Wieża ciśnień i rzeźnia.	
(Wyd.	E.	Stiller,	Swarzędz,	1914)

Swarzędz. Mleczarnia i widok na miasto.	 (Wyd.	E.	Stiller,	Swarzędz,	1911)
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www.solarisbus.pl

Blum�Polska�Sp.�z�o.o.

62-020

Tel.+61/�895�1900

info.pl@blum.com

praca@blum.com

www.blum.pl

ul.�Poznańska�16

Swarzędz-�Jasin

Twój�lokalny�Pracodawca

Fabryka Armatur „Swarzędz” Sp. z o.o.
ul. Z. Grudzińskiego 7

62-020 Swarzędz
tel. 061 817 28 21
fax. 61 817 30 19

ww.fa-swarzedz.pl

Stena Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział w Swarzędzu

ul. Rabowicka 2 
62-020 Swarzędz

Phone: +48 61 81 87 700
Fax: +48 61 81 73 062

www.stena.pl

Bank Zachodni WBK
ul. Poznańska 25
62-020 Swarzędz
Tel. 061 817 28 63

www.bzwbk.pl

Panopa Logistik Polska Sp. z o.o.
Logistyka samochodowa

Centrum Logistyczne, Park Dostawców
ul. Rabowicka 13

62-020 Swarzędz-Jasin, Poznań 
Telefon: +48 61 8187-300

Faks: +48 61 8187-329

62-020 SWARZĘDZ, ul. Warszawska 2
tel. 061 818-21-08

tel./fax 061 817-46-48
Biuro handlowe:

63-011 PŁAWCE 5A
tel./fax 061 285-19-91

tel. 061 287-60-42
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Niższy podatek 
rolny w drugim 
półroczu 2008

 Na początku czerwca rad-
ni, na wniosek burmistrz Anny 
Tomickiej, pojęli uchwałę. któ-
rej celem jest obniżenie wy-
sokości podatku rolnego obo-
wiązującego na terenie naszej 
gminy. Nowy, znacznie niższy 
podatek będzie obowiązywał 
już w drugim półroczu 2008 
W uzasadnieniu uchwały czy-
tamy, że decyzja o obniżeniu 
podatku jest odpowiedzią na 
liczne wnioski płynące z so-
łectw oraz Komisji Rolnictwa 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Obniżenie podatku to gest po-

mocy skierowany do produ-
centów rolnych, którzy, m.in. 
na skutek suszy, znajdują się w 
trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Każdy podatnik płacący poda-
tek rolny otrzyma decyzję o wy-
miarze podatku, a nastąpi to po 
opublikowaniu wspomnianej 
uchwały (Nr XXIV/133/2008). 
Dla gospodarstw rolnych staw-
ka podatku rolnego za pierwsze 
półrocze wynosiła 145,725 zł 
za jeden hektar przeliczeniowy, 
natomiast po obniżce w dru-
gim półroczu wyniesie 88,80 zł. 
Z kolei dla działek rolnych 
stawka podatku w drugim pół-
roczu wyniesie 177,60 zł za 
hektar wobec  291,45 złotych 
obowiązujących w pierwszym 
półroczu. 

MW

Doraźna pomoc medyczna nocna 
i świąteczna  - komunikat dla pacjentów

Informuję, że od 01.07.2008 NZOZ MEDLIFE – CENTRUM POMOCY 
DORAŹNEJ I RATUNKOWEJ przejęło opiekę nad Państwem  w zakresie 
doraźnej pomocy medycznej nocnej i świątecznej, w godzinach 18.00 – 8.00. 
Od tego dnia w zakresie udzielenia w/w pomocy proszę kierować się pod 
adres: 

OS.RACZYŃSKIEGO 2/23, NOWA WIEŚ (budynek NZOZ Art. Medicum 
– po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym obok stacji paliw BP proszę kiero-
wać się w lewo w kierunku bloków, i naprzeciw centrum handlowego, na końcu 
domów po prawej stronie skręcić w osiedlową uliczkę w prawo, między domy). 
Poradę lekarską uzyskają Państwo również pod numerem telefonu: 
0 666 891 666 

Jednocześnie informuję, że w zakresie: 
- nagłych zachorowań
- stanów ostrych, zagrażających życiu
- wypadków
w Swarzędzu nadal dyżurują 2 zespoły wyjazdowe - ratowniczy 

oraz z lekarzem -  Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na Osied-
lu Dąbrowszczaków 8/12 w Swarzędzu, gdzie obecnie mieści się stacja 
Pogotowia Ratunkowego, pod numerem telefonu: 999, 112.

  
Z poważaniem, 

Lek. med. Marek Stawski
Kierownik NZOZ MedLife 

Gmina wykupuje sieci wodociągowe
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że istnieje możliwość 

wykupu przez Gminę sieci wodociągowych wykonanych przez prywat-
nych inwestorów. W budżecie Swarzędza są pieniądze na ten cel. Szczegó-
ły tej sprawy zawiera zarządzenie nr OR.0151-56/2008 Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz z dnia 15 lipca 2008 r., z którym zapoznać się można w 
siedzibie UMiG oraz na http://bip.swarzedz.eu/ w zakładce PRAWO.

Kolejarze zwlekają z naprawą przejazdu w Kobylnicy

Sukces Swarzędzkiej Orkiestry Dętej

Działki w Gruszczynie 
już własnością gminy

- użytkownicy mogą spać spokojnie
24 czerwca 2008 podczas XXV sesji Rady Miejskiej radni, na wnio-

sek burmistrz Anny Tomickiej,  podjęli uchwałę nr XXV/141/2008 w 
sprawie zawarcia ugody o przeniesienie prawa własności nierucho-
mości gruntowej. Chodzi o 4, 42 hektarowy teren położony w Grusz-
czynie przy ul. Zielińskiej, należący wcześniej do osób prywatnych, na 
którym przed laty urządzone zostały ogródki działkowe. 

Ze względu na to, że działki nie miały uregulowanego stanu praw-
nego a pomiędzy właścicielami gruntu i Gminą Swarzędz przez wie-
le lat toczył się spór prawny, działkowcy z Gruszczyna nie mogli czuć 
się bezpiecznie. Niedawno, w drodze ugody pomiędzy właścicielami 
terenu a Gminą Swarzędz uregulowany został stan prawny działek. 
Właścicielem spornego terenu stała się Gmina Swarzędz dzięki cze-
mu ich użytkownicy działek mogą wreszcie spać spokojnie.

MW

Urząd Miasta i Gminy Swa-
rzędz stara się o remont przejazdu 
kolejowego w Kobylnicy. Burmistrz 
Anna Tomicka przekazała wniosek 
w tej sprawie do PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w Poznaniu, w gestii 
którego leży naprawa i bezpieczeń-
stwo przejazdu. Niedawno nadeszła 

odpowiedź, że ze względu na brak 
środków finansowych nie ma moż-
liwości dokonania naprawy prze-
jazdu w bieżącym roku oraz  i że ten 
przejazd zostanie ujęty w planie na-
praw na rok następny. 

Trzymamy kolejarzy za słowo!
R.

Nasza swarzędzka Orkiestra 
Dęta po raz kolejny udowodniła, 
że prezentuje bardzo wysoki po-
ziom. W trakcie 53 Międzynaro-
dowych Dni Muzyki w niemie-
ckim Rastede swarzędzcy muzycy 
zagrali program, który spotkał 
się z przychylnym odbiorem jury 
konkursowego. Stowarzyszenie 
Kulturalne Orkiestra Dęta ze Swa-
rzędza otrzymało dwa srebrne 
medale w konkursie marszowym 
oraz koncertowym. To ogromny 
sukces, zwłaszcza, gdy weźmie się 
pod uwagę rangę imprezy. A jest 
to, bez wątpienia, jeden z najwięk-
szych festiwali orkiestr dętych w 

Europie Zachodniej. W tym roku 
dotarło na niego 50 zespołów z 
Austrii, Niemiec, Holandii, Danii, 
Polski, a nawet z Australii. Kon-
kurencja, jak zapewniają człon-
kowie orkiestry, była zatem nie-
zwykle silna. Cieszy więc fakt, że 
na tym tle Polacy wypadli bardzo 
dobrze. Swarzędzanie są ponad-
to zachwyceni imprezą, jej atmo-
sferą, organizacją i przebiegiem. 
Przebywając w Rastede od 4 do 
6 lipca przeżyli niezapomniany 
czas, mieli okazję do nawiązania 
nowych kontaktów i wymiany do-
świadczeń. Już teraz myślą o ko-
lejnym wyjeździe za rok.  B.B.
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Z Janikowa do 
Kicina Ulicą 
Swarzędzką 
już po asfalcie!

Na tę drogę czekali wszyscy, 
którzy przemierzają ten odci-
nek niemal codziennie. Anna To-
micka, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Swarzędz, jest przekonana, że 
nowa nawierzchnia będzie służyć 
jak najlepiej użytkownikom.

W środę, 23 lipca o godz.14.00 
została oddana do użytku droga 
łącząca Janikowo Górne w gmi-
nie Swarzędz z Kicinem (na tere-
nie gminy Czerwonak). 

Za kwotę 2.331.000 zł z bu-
dżetu Swarzędza wybudowano 
asfaltową nawierzchnię jezdni o 
szerokości 5 m wraz z poboczem 
oraz rowem odwadniającym. 
Nowa asfaltówka ma prawie ki-
lometr. Wprowadzono na niej 
poziome i pionowe oznakowanie 
wraz z ograniczeniem prędkości 
do 50 km/h. 

Podczas budowy usunięto 75 
drzew (gł. obumarłych jabłoni) 

oraz zabezpieczono gazociąg 
wysokiego ciśnienia. 

Inwestycja została zrea-
lizowana na wnioski miesz-
kańców, nie tylko miejsco-
wości Janikowo, ale całej 
gminy Swarzędz. Nowa dro-
ga znacznie skróci i ułatwi 

dojazd do miejscowości Kicin, po 
wykonaniu przez gminę Czerwo-
nak brakujących kilkuset metrów 
trwałej nawierzchni. 

Wyłonionym w przetargu 
głównym wykonawcą była firma 
„POLDRUK” Sp. z o.o. z Chodzie-
ży, a podwykonawcą firma Bu-
downictwo Drogowe „Krug” ze 
Swarzędza. 

M.M-M / MW

Park Linowy 
w Kobylnicy

W niedzielę 13 lipca w Kobylni-
cy o godz. 12 otwarty został pierw-
szy w Swarzędzu (i jedyny Wiel-
kopolsce) Park Linowy. Na leśnej 
działce wydzierżawionej od gmi-
ny, w sąsiedztwie stacji benzynowej 
Orlen swarzędzka firma „Cascader 
Park” po półrocznych przygotowa-
niach uruchomiła dla wszystkich 
chętnych, który nie boją się bez-
piecznego wspinania pod korony 
drzew. Obiekt posiada dwie trasy dla 
dorosłych (łatwiejsza i trudniejsza) 
oraz trasę dziecięcą. Wszystkie trasy 
kończą się tzw. „zjazdem tyrolskim”, 
a jeden z nich mierzy aż 60 metrów. 
Bilet wstępu do parku to koszt 
30 złotych (dorośli), 25 zł (stu-
denci), 20 dzieci, a dzieci z na-
szej gminy mają 10-procento-
wa zniżkę i ich bilet kosztuje 18 zł. 
Dodatkowo strażacy z OSP 
w Kobylnicy, w ramach ćwi-
czeń, mają tu wstęp za darmo. 

Park, czynny w godz. 10- 20, po-
siada zaplecze gastronomicz-
ne, można tu zjeść obiad, odpo-
cząć się przy kawie czy lodach. 
Jak informuje Janusz Smoczyń-
ski, współwłaściciel „Cascader 
Parku”,  nad bezpieczeństwem gości 
czuwają wykwalifikowani instruk-
torzy alpinizmu, z uprawnieniami 
i wieloletnim doświadczeniem. Na 
terenie parku obowiązuje regula-
min określający bezpieczny sposób 
korzystania z oferowanych atrakcji. 

MW

Powstają nowe 
nawierzchnie ulic

We wrześniu Gmina Swa-
rzędz zacznie budować nawierzch-
nię (wraz z kanalizacją deszczowa) 
w następujących ulicach w Swarzę-
dzu: Torunia,. Bema, Fredry, schody 
na Wielkiej Rybackiej. Nawierzchnia 
wraz z odwodnieniem powstanie 
także na ul/ Wiśniowej i Olchowej 
w Bogucinie. Modernizacja ul Fredy 
i fragmentu Wielkiej Rybackiej za-
kończona zostanie w do końca bie-
żącego roku, natomiast pozostałych 
- do końca sierpnia 2009 r.

MW

Chodnik jak nowy
Zakończony został remont 

chodnika w ul. Kościuszki (od ul. 
Kutrzeby) do drogi dojazdowej do 
Centrum Handlowego ETC w Swa-
rzędzu. Wymieniona została na-
wierzchnia chodnika oraz istnieją-
cych wjazdów do posesji – kostka 
brukowa (wraz z podbudową) za-
stąpiła stare zniszczone płytki, poło-
żone zostały również nowe krawęż-
niki .Remont chodnika kosztował 
270 tys. zł z budżetu Gminy.

Wyznaczone zostało także 
przejście dla pieszych w łączniku 
prowadzącym z wiaduktu w stro-
nę ul. Kościuszki. Na całej długości 
łącznika kosztem prawie 40 tys. zł 
zostały wymienione stare betono-
we bariery – teraz są tam nowe ba-
riery wykonane ze sprężystej stali, z 
odblaskami.

W połowie sierpnia rozpoczęty 
został remont chodnika w ul. Cmen-
tarnej w Swarzędzu oraz ul. Swa-
rzędzkiej w Gortatowie. Wymienio-
na zostanie nawierzchnia chodnika, 

Droga  
Gruszczyn – 

Swarzędz
Może być taniej 

i szybciej

Powiatowa droga z Grusz-
czyna do Swarzędza jest bardzo 
niebezpieczna gdyż nie posiada 
chodników i ścieżki rowerowej. 
Dlatego też władze Swarzędza 
doceniając konieczność poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów rozmawiają z Powiatem 
Poznańskim na temat wybudo-
wania wzdłuż tej drogi chodnika 
i ścieżki rowerowej.

31 maja 2006 r. Rada Miej-
ska w Swarzędzu podjęła uchwa-
łę o przekazaniu kwoty 250 tys. zł 
do Powiatu Poznańskiego na wy-
budowanie dokumentacji projek-
towej obejmującej budowę chod-
nika. W trakcie przygotowywania 
dokumentacji ówczesne władze 
Swarzędza wnioskowały o zapro-
jektowanie chodnika i ścieżki ro-
werowej  po obu stronach drogi. 

Koncepcja taka uniemożliwia-
ła wykonanie zadania, gdyż koszt 
inwestycji wyniósłby 6 mln zł.

Burmistrz Anna Tomicka pro-
ponuje powrót do koncepcji budo-
wy chodnika i ścieżki rowerowej po 
jednej stronie, co umożliwi zmniej-
szenie kosztów do 1,5 mln zł i szyb-
sze zrealizowanie tej ważnej dla na-
szych mieszkańców inwestycji. 

R.

wjazdów oraz skrzyżowań, ułożo-
ne zostaną nowe krawężniki etc. 
W ramach tego remontu wybudo-
wane zostaną także zatoki autobu-
sowe. Inwestycja ma zakończyć się 
do końca września, a jej koszt to ok. 
490 tys. zło z budżetu gminy.

MW
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Na terenie naszej gminy mieszka i tre-
nuje wielu znakomitych sportowców. Mamy 
nawet mistrzów świata i olimpijczyków. W 
sporcie kariera zwykle nie trwa jednak dłu-
go i bywa, że mistrzowie odchodzą w zapo-
mnienie. Pragniemy utrwalić pamięć o zna-
komitych swarzędzkich sportowcach i ich 
osiągnięciach. Dlatego tworzymy honorową 
listę Wybitni sportowcy - mieszkańcy gmi-

ny Swarzędz. Jest to lista otwarta, będziemy 
ją stale uzupełniać, licząc na Państwa pomoc: 
każda informacja, każde zdjęcie pomoże nam 
w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że 
z czasem uda nam się zebrać możliwie peł-
ny zestaw informacji o znakomitej przeszło-
ści swarzędzkiego sportu i dzisiejszych osiąg-
nięciach naszych zawodników. Informacje te, 
drukowane w „Prosto z Ratusza”, gromadzi-

my także na www.swarzedz.pl
Rzecz jasna powstaje w ten sposób lista 

subiektywna, nikogo na niej nie wyróżniamy, 
a nazwiska, które trzeba upamiętnić, przed-
stawiamy w kolejności alfabetycznej.

Prosimy o kontakt z Pawłem Bocianem 
tel. 61 65 12 407, e-mail: sport@swarzedz.pl 
lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Swarzędzu pok. 115. 

W y b i t n i  s p o r t o w c y  -  m i e s z k a ń c y  g m i n y  S w a r z ę d z
- prosimy o pomoc w zebraniu informacji 

Krzysztof Schiller 
– piąty na MŚ  
w kajak-polo! 

Krzysztof Schiller – mieszka-
niec Swarzędza, podczas rozegra-
nych w dniach 24-30 lipca w Ed-
monton (Kanada) Mistrzostwach 

Świata w kajak-polo, zdobył wraz 
z naszą narodową drużyną V 
miejsce w kategorii młodzieżow-
ców (do lat 21). Jest to największy 
sukces polskiego kajak-polo i za-
razem największe sportowe osiąg-
nięcie 21-letniego swarzędzanina 
W mistrzostwach brało udział 16 
zespołów z całego świata.

Krzysztof Schiller przygodę ze 
sportem rozpoczął w 1998 roku. 
Zaczynał od kajakarstwa klasycz-
nego, a od 2002 specjalizuje się w 
nowej, coraz popularniejszej  dy-
scyplinie, jaką jest  kajak-polo. Do 
największych osiągnięć Krzysz-
tofa Schillera należą również mi-
strzostwo  Polski w 2007 r. oraz 
wicemistrzostwo Polski w 2008 r.

Krzysztof Schiller (wraz z Ro-
bertem Walkowiakiem) jest  tre-
nerem w swarzędzkim Klubie 
„Canoe”. Dzięki wytężonej  pracy 

W niedzielę 17 sierpnia 2008 
na boisku w Zalasewie odbył się fi-
nał, rozpoczętych w czerwcu, roz-
grywek piłkarskiej Ligi Wiejskiej. W 
meczu o pierwsze miejsce najlep-
si okazali się piłkarze z Kobylnicy, 
którzy w pięknym stylu wynikiem 

3:1 pokonali drużynę z Uzarzewa. 
Zwycięska drużyna otrzymała z rąk 
burmistrz Anny Tomickiej puchar 
za zwycięstwo w turnieju oraz pu-
char przechodni, w którego posia-

daniu będzie aż do przyszłorocz-
nych rozgrywek. W małym finale o 
trzecie miejsce spotkały się zespoły 
Zalasewa i Garbów. Wynikiem 3:1 
zwyciężyli piłkarze z Zalasewa. 

Finałowe zmagania w Zalase-
wie zgromadziły duże grono go-
ści, którzy kibicowali wszystkim 
piłkarzom. Zabawa była przed-
nia, towarzyszyła jej dobra atmo-
sfera, a w sportowej rywalizacji 
oprócz wyniku liczył się również 
styl. Całość finałowej imprezy za-
kończył pokaz sztucznych ogni 
przygotowany przez firmę Poka-
zy Pirotechniczne „FENIX”. Pod-
czas tegorocznych rozgrywek 
Ligi Wiejskiej piłkarzom kibico-
wały całe rodziny, sąsiedzi i licz-
ni mieszkańcy poszczególnych 
sołectw. 

W zmaganiach brało 
udział dziewięć zespołów, 
które rywalizowały w dwóch 
grupach. Oprócz finalistów 
były to następujące druży-
ny: Gruszczyn – V miejsce, 
Paczkowo – VI miejsce, Łowęcin – 
VII miejsce, Sokolniki - VIII miej-
sce i Bogucin – IX miejsce.

 Za organizację rozgrywek 
szczególne podziękowania należą 
się panom Henrykowi Brodziszew-
skiemu, Zdzisławowi Kulczyńskie-
mu i Dariuszowi Podsiadłowi oraz 
licznej grupie wolontariuszy. Patro-
nat nad turniejem objęła burmistrz 
Anna Tomicka, a sfinansował go 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
który (przy wsparciu licznych spon-
sorów) ufundował puchary, medale 
i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 Za najpiękniejsza bramkę 
turnieju nagrodę dostał Bartosz 
Molski, drużyną „Fair play” zo-
stał zespół Paczkowa,  najlepszym 
bramkarzem turnieju – Krzysztof 
Nowak (Garby), królem strzelców – 
Emil Majchrowski z Uzarzewa, a na 
tytuł najlepszego piłkarza turnieju 
w pełni zasłużył Artur Błasiak z Ko-
bylnicy. Wszyscy wyróżnieni piłka-
rze otrzymali nagrody ufundowane 
przez radnych Rady Miejskiej Swa-
rzędza i Rady Powiatu.

PB, MW
Fot. W. Buczyński

SKS UNIA - terminarz rozgrywek w Swarzędzu
Swarzędzki Klub piłkarski SKS „UNIA” Swarzędz informuje, że mecze o mistrzostwo III ligi Kujawsko-
Pomorsko-Wielkopolskiej z udziałem naszej drużyny odbywać się będą w Swarzędzu na stadionie 
miejskim przy ul. Św. Marcin 1 w następujących terminach: 

    Unia Swarzędz - Polonia Leszno - sobota 09.08.2008, g. 17.00 

    Unia Swarzędz - Zdrój Ciechocinek - środa 20.08.2008, g. 17.00 

    Unia Swarzędz - Górnik Konin - sobota 30.08.2008, g. 17.00 

    Unia Swarzędz - Mieszko Gniezno - czwartek 11.09.2008, g. 17.00 

    Unia Swarzędz - Lech Rypin - sobota 27.09.2008, g. 16.00 

    Unia Swarzędz - Mień Lipno - sobota 11.10.2008, g. 15.00 

    Unia Swarzędz - Olimpia Grudziądz - sobota 18.10.2008, g. 15.00 

    Unia Swarzędz - Polonia Nowy Tomyśl - sobota 02.11.2008, g. 14.00

Piłkarze z Kobylnicy zwyciężyli w finale Ligi Wiejskiej

trenerskiej klub osiąga znaczące 
wyniki na arenie krajowej, a jego 
podopieczni są członkami kadry 
narodowej do lat 18. Największym 
ich osiągnięciem jest wicemistrzo-
stwo Polski w kategorii juniorów 
młodszych zdobyte na początku 
sierpnia br. w Kaniowie.

MW, PB
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INFORMACJE W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym wydawane są w sekretariatach szkół prowadzonych 
przez Gminę Swarzędz oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz – 

Biuro Obsługi Interesanta.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie 
do 15 września 2008 r. :
w sekretariatach szkół  

 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez gminę Swarzędz,

w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz – pokój 311

1) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy pub-
licznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do cza-
su ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia,

2) dla wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umoż-
liwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 
ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzo-
nym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) dla uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki,

4) dla słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształce-
nia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Edukacji, Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – pokój 311,  tel. 061 
65-12-311.

(Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  - Dz. U. Nr 281, poz. 2781)

Monitoring 
w szkołach

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. 
Adama Wodziczki w Swarzędzu, po 
raz drugi już, otrzyma dotację na in-
stalację monitoringu wizyjnego, w ra-
mach Rządowego programu wspie-
rania w latach 2007-2009 organów 
prowadzących szkoły, w zapewnie-
niu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych 
szkołach i placówkach oświatowych. 
Z wnioskiem zbiorczym wystąpiła 
Gmina Swarzędz w maju br. Przyzna-
ne fundusze przeznaczone zostaną na 
rozbudowę już istniejącego systemu 
w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. 

Adama Wodziczki w Swarzędzu . Pla-
nowane jest założenie kolejnych 8 ka-
mer, które rejestrować będą sytua-
cję w najbardziej „niebezpiecznych” 
miejscach szkoły. Zgodnie z przepro-
wadzonymi analizami, tymi miejsca-
mi są korytarze, pomieszczenie, w 
którym znajduje się sklepik, szatnie 
klas szóstych oraz boisko, na którym 
uczniowie spędzają duże przerwy. 

Zarówno Gmina jak i Szkoła Pod-
stawowa nr 5 oraz inne szkoły planu-
ją w przyszłym roku znowu przystą-
pić do konkursu i zdobyć fundusze na 
dalszą rozbudowę monitoringu tak, 
aby dokładniej móc obserwować boi-
ska sportowe i zapewnić  w ten sposób 
maksimum bezpieczeństwa  uczniom.

J.R.

„Dofinansowanie zakupu pod-
ręczników dla dzieci rozpoczynają-
cych obowiązkowe roczne przygoto-
wanie przedszkole, naukę w klasach 
I – III lub w klasach I – III ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia – Wyprawka szkolna”

Program skierowany jest do dzie-
ci pochodzących z rodzin spełniają-
cych kryterium dochodowe, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 
728), tj. 351 zł.

Dofinansowanie zakupu pod-
ręczników będzie wynosić:
m dla dzieci rozpoczynających obo-
wiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne do kwoty 70 zł
m dla uczniów klas I szkół podsta-
wowych oraz uczniów klas I ogólno-
kształcących szkół muzycznych I stop-
nia do kwoty 130 zł
m dla uczniów klas II szkół podsta-
wowych oraz uczniów klas II ogólno-
kształcących szkół muzycznych I stop-
nia do kwoty 150 zł
m dla uczniów klas III szkół podsta-
wowych oraz uczniów klas III ogólno-
kształcących szkół muzycznych I stop-
nia do kwoty 170 zł

Rodzice ucznia (prawni opiekuno-
wie, rodzice zastępczy), a także dyrek-
tor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, 
pracownik socjalny lub inna osoba – za 
zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych składa wniosek 
o dofinansowanie zakupu podręczni-
ków do dyrektora szkoły (przedszko-
la), do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2008/2009. Wnio-
ski wraz z zaświadczeniem o wyso-
kości dochodów, należy składać do 30 
września 2008 r. 

W uzasadnionych przypadkach 
do wniosku można dołączyć – za-
miast zaświadczenia o wysokości do-
chodów – oświadczenie o wysokości 
dochodów. W przypadku ubiegania 
się o pomoc dla ucznia, którego rodzi-
na korzysta ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej w formie zasiłku 
stałego lub okresowego można przed-
łożyć – zamiast zaświadczenia o wyso-
kości dochodów – zaświadczenie o ko-
rzystaniu ze świadczeń pieniężnych w 
formie zasiłku stałego lub okresowego.

Pieniądze wypłaca się po przed-
stawieniu dowodu zakupu podręcz-
ników, którym w przypadku zakupów 
indywidualnych jest faktura VAT wy-
stawiona imiennie na ucznia, rodzica, 
prawnego opiekuna albo rodzica za-
stępczego.

Nowe przedszkola w Swarzędzu

WYPRAWKA SZKOLNA 2008

Od września 2008 działalność roz-
poczynają dwa przedszkola pry-
watne:
1. Prywatne Przedszkole Językowe 

Montessori „Tęcza” 
ul. Księżycowa 14b, 62-020 Swa-
rzędz, tel. 668 11 77 89 
Radosław Jopek

2.  Przedszkole Niepubliczne „Mali 
Artyści” 
ul. Piaskowa 20, 62-020 Swarzędz, 
tel. 505 999 985 
Aleksandra Potrzebowska

Od października 2008 działalność 
rozpoczynają również dwa przed-
szkola publiczne prowadzone przez 
osoby prywatne:
1. Publiczne Przedszkole „Jarzębinki” 

ul. Kórnicka 61, 62-020 Swarzędz, 

tel. 691 85 15 60 
Agnieszka Mikołajska

2. Publiczne Przedszkole w Swarzę-
dzu 
ul. Okrężna 32, 62-020 Swarzędz, 
tel. 504 16 56 39 
Remigiusz Stein

We wszystkich nowych placówkach 
przedszkolnych są jeszcze wolne 
miejsca dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. 

Wnioski do przedszkoli publicz-
nych można składać w Referacie Edu-
kacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
pokój 311.
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy referatu – nr telefonu 061 
65-12-311 oraz operatorzy i właści-
ciele poszczególnych przedszkoli.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Swarzędzu – Sekcja Świadczeń Ro-
dzinnych informuje, że od 31 lipca 
2008r. o świadczenie pielęgnacyj-
ne, poza rodzicem lub opiekunem 
faktycznym niepełnosprawnego 
dziecka legitymującego się odpo-
wiednim orzeczeniem, mają pra-
wo ubiegać się także inni członko-
wie rodziny, na których zgodnie z 
przepisami Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego ciąży obowiązek 
alimentacyjny, także w przypadku 
gdy pełnią funkcję spokrewnionej 
rodziny zastępczej. 

Oznacza to, że od dnia 31 lip-
ca 2008 r. osoby, które zgodnie z 
Kodeksem rodzinnym i opiekuń-
czym, obciąża obowiązek alimen-
tacyjny względem: 
l dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności łącznie ze wskazaniami: ko-
nieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opieku-
na dziecka w procesie jego lecze-
nia, rehabilitacji i edukacji, 

l osoby posiadającej orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, 
mogą ubiegać się o świadczenie 
pielęgnacyjne w związku z ko-
niecznością opieki nad tymi oso-
bami. Analogicznie jak rodzice i 
opiekun faktyczny dziecka niepeł-
nosprawnego, osoby ubiegającej 
się o świadczenie pielęgnacyjne 
muszą spełniać wszystkie warun-
ki, od których ustawa o świadcze-
niach rodzinnych uzależnia pra-
wo do tego świadczenia.

W szczególności osoba ubie-
gająca się o świadczenie pielęg-
nacyjne powinna być zdolna do 
pracy, lecz zrezygnować lub nie 
podejmować zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej w związku z 
koniecznością sprawowania opie-
ki nad osobą niepełnosprawną.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych 
informuje również, iż od 1 paź-
dziernika 2008r. wchodzi w życie 
ustawa z dnia 7 września 2007r. o 
pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 
192, poz. 1378 ze zmianami), któ-

ra zastąpi obowiązującą jeszcze 
do 30 września 2008 roku usta-
wę o postępowaniu wobec dłuż-
ników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej. 

Istotną zmianą jest to, iż o wy-
płatę alimentów mogą ubiegać się 
osoby zamężne. Zmieniło się też 
kryterium dochodowe, które wy-
nosi obecnie 725zł.

Wnioski przyjmowane są od 1 
sierpnia 2008r. w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Swarzędzu pokój 
nr 15 (nie wysyła się wniosku do 
komornika tak jak to było do tej 
pory) i należy do niego dołączyć:
l zaświadczenie o dochodach z 
Urzędu Skarbowego za 2007r. z za-
znaczeniem, iż przeznaczone jest 
do funduszu alimentacyjnego
l zaświadczenie od komornika o 
stanie egzekucji za 2 miesiące po-
przedzające złożenie wniosku tj. 
jeśli wniosek zostanie złożony w 
sierpniu, zaświadczenie za mie-
siąc czerwiec i lipiec br.

Ważną informacją jest też to, iż 
w przypadku gdy osoba ubiegająca 
się świadczenia z funduszu alimen-

tacyjnego na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu 
oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc październik na-
stępuje do 31 października.

W przypadku gdy oso-
ba ubiegająca się o świadczenia 
na nowy okres zasiłkowy zło-
ży wniosek wraz z dokumenta-
mi w okresie od dnia 1 września 
do dnia 31 października, ustale-
nie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wy-
płata świadczeń przysługujących 
za miesiąc październik następuje 
do 30 listopada.

Nadal przyjmowanie są 
wnioski o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego i świadcze-
nia pielęgnacyjnego. Osoby, któ-
re złożoną wniosek wraz z do-
kumentami do 30 września będą 
miały ustalone prawo do świad-
czeń od września, a wypłata na-
stąpi do 31 października.

Koordynator Sekcji 
Świadczeń Rodzinnych

Beata Pacholczak

Państwo	Bronisława	
i	Kazimierz	Dutkiewiczowie.

7 x 50 
wspólnych 

lat!

Państwo	Zofia	
i	Ireneusz	Pęczyńscy.

Państwo	Alina	
i	Zygmunt	Knypińscy.

Państwo	Krystyna	
i	Mieczysław	Piechowiakowie.

Państwo	Maria	
i	Kazimierz	Antysiakowie.

Państwo	Seweryna
i	Józef	Dankowscy.

Państwo	Urszula	
i	Henryk	Joklowie.

20 i 21 sierpnia w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu od-
były się miłe uroczystości wręcze-
nia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

Z rąk Burmistrz Anny To-
mickiej medale przyznane przez 
Prezydenta RP, serdeczne gratu-
lacje i podziękowania otrzymali 
Państwo: Bronisława i Kazimierz 
Dutkiewiczowie, Alina i Zygmunt 

Knypińscy, Krystyna i Mieczy-
sław Piechowiakowie, Maria i Ka-
zimierz Antysiakowie, Seweryna i 
Józef Dankowscy, Urszula i Hen-
ryk Joklowie oraz Zofia i Ireneusz 
Pęczyńscy. 

Redakcja „Prosto z Ratu-
sza” również składa Jubilatom 
serdeczne życzenia.

MW

Świadczenia pielęgnacyjne – komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej
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Zajęcia podwórkowe realizo-
wane były od 1 lipca do 31 sierpnia 
2008 poprzez pięć Caritas parafial-
nych przy parafiach p.w. Matki Bo-
żej Wspomożycielki Wiernych przy 
ulicy Poznańskiej, Matki Bożej Mi-
łosierdzia na os. Kościuszkowców, 
św. Krzyża w Kobylnicy, św. Mikoła-
ja w Wierzenicy, św. Marcina w Swa-

rzędzu. Odbywać się mogły dzięki 
życzliwości proboszczów tych para-
fii oraz wolontariuszy działających w 
poszczególnych Caritas parafialnych. 
Finansowane są z projektu konkur-
sowego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej, z którego dotacje 
otrzymał Ośrodek Pomocy Społecz-
nej oraz z projektu konkursowego 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, z którego dotacje otrzymało 
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywiza-
cji Społeczności Lokalnej w Swarzę-
dzu działające przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. 

Zajęcia są alternatywą dla dzieci 
spędzających wakacje w mieście. Po-
kazują, ile ciekawych rzeczy można 
robić w mieście latem, aby wakacje 
nie kojarzyły się tylko z podwórkiem 

koło domu i trzepakiem. Te atrakcje 
to m.in. pobyt w Autorskiej Pracow-
ni Plastyczno-Ceramicznej pani Ewy 
Wanat oraz wycieczki rekreacyjne do 
Poznania oraz okolic bliższych i dal-
szych (m.in. na basen odkryty, do 
ZOO, rejs statkiem wycieczkowym, 
tor saneczkowy nad Maltą, minigolf, 
zjazd pontonami, wyjścia do kina). 

Lidia Chałasiak  
Ośrodek Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Akty-
wizacji Społeczności Lokalnej w Swa-
rzędzu działa przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej od 2002 roku i zajmu-
je się pozyskiwaniem dodatkowych 
środków finansowych na działania 

skierowane dla dzieci i młodzieży 
oraz seniorów. Od 1 sierpnia poprzez 
Stowarzyszenie realizowany będzie 
projekt, na który pozyskano dotację 
konkursową z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej – Funduszu Ini-

cjatyw Obywatelskich.
Projekt „Akademia Nowych Moż-

liwości” skierowany jest do dwóch 
grup: pierwszą z nich są dzieci i mło-
dzież, drugą – seniorzy. Opiera się on 
na dwóch zasadach: wspólnym ucze-
niu się oraz przekazywaniu sobie wie-
dzy z obszarów, na których obie grupy 
znają się lepiej. Uczestnicy projektu 

rekrutować się będą z czterech Klu-
bów Młodych Duchem oraz świetlic 
socjoterapeutycznych i środowisko-
wych. W ramach projektu przewi-
dziano cztery szkoły: komputerową, 
tańca, kulinarną i fotografowania.

Agnieszka Chróścik   
z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Swarzędzu

Piknik 
w „Pszczółkach”

12 sierpnia w Skansenie Pszcze-
larskim przy ul. Poznańskiej odbył 
się Piknik Integracyjny. Miejsko-
Gminny Ośrodek Wsparcia orga-
nizuje piknik co roku – ten jednak 
był wyjątkowy. Bo jak sama nazwa 
mówi, miał na celu integrację senio-
rów uczestniczących we wszystkich 

przedsięwzięciach prowadzonych 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Zatem oprócz gospodarzy czyli 
Ośrodka Wsparcia w pikniku wzię-
li udział seniorzy: z Klubu Młodych 
Duchem z Kobylnicy, z ul. Działko-
wej, z Wierzonki, z os. Kościuszkow-
ców, z Klubu „Słoneczny Wiek” na os. 
Cegielskiego oraz z Klubu Seniora na 
os. Czwartaków. 

Integracja przebiegała bardzo 
sprawnie;-) głównie dzięki muzyce, 
tańcom oraz konkursom z nagroda-

mi. Odrobiną rywalizacji ale i twór-
czości plastycznej uczestnicy wy-
kazać się musieli podczas konkursu 

plastycznego na logo każdego klubu. 
Trzeba powiedzieć, że zarówno po-
dejście do tematu jak i techniki ma-
larskie były bardzo zróżnicowane. 
Wreszcie na koniec każdy z uczest-
ników mógł wylosować sobie jeden 
z wielu losów z pozytywnym prze-
słaniem na resztę dnia, a może i na 
dłużej  ;-)

Jarek Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Wsparcia

Spotkania 
w ogrodach

18 lipca 2008r. pod hasłem 
„Spotkania w ogrodach” odbyła się 
pierwsza wycieczka integracyjna Se-
niorów, która rozpoczęła cykl pod 
nazwą „Ciekawe spotkania”. Uczest-
niczyli w niej Seniorzy z trzech klu-
bów z ulic: Cegielskiego, Działkowej i 
Kościuszkowców. 

Spotkania te odbyły się w szkół-
kach ogrodniczych Państwa Stem-
pniewskich w Rabowicach oraz w 
Karniszewie koło Gniezna. 

Nasi Seniorzy spotkali się z wiel-
ką gościnnością Gospodarzy, którzy 
w czasie barwnych opowieści przy-
bliżyli wiele ciekawych odmian ro-
ślin oraz sposoby ich uprawy, szcze-

pienia i rozmnażania. 
Zwieńczeniem naszego integra-

cyjnego wyjazdu było wspólne mo-
czenie nóg w jeziorze Kłecko. 

Wszyscy uczestnicy wracając do 

domu miło wspominali botaniczną 
przygodę nucąc „zielono mi...”

Eliza Jaskólska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zajęcia Twórczej 
Aktywności

W czerwcu w Placówce Wspar-
cia Dziennego „Nasza Dziupla” oraz 
w lipcu w salce przy parafii p.w. Mat-
ki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
odbywały się zajęcia plastyczno-te-
atralno-muzyczne. Pod okiem in-

struktorów edukacji artystycznej 
dzieci rozwijały swoje twórcze ak-
tywności. Zajęcia finansowane były 
z programu konkursowego Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, z którego dotację otrzymało Sto-
warzyszenie na Rzecz Aktywizacji 
Społeczności Lokalnej w Swarzę-
dzu, działające przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. 

Podczas zajęć powstały między 

innymi prace przestrzenne z masy 
papierowej, zbiorowe obrazy kompo-
nowane do muzyki Beethovena, ma-
ski i wiele innych. Dzieci poznawały 
różne techniki pracy twórczej, różne 
struktury oraz faktury materiałów, 
uczyły się jak używać farb, pisać i re-
żyserować scenariusz. Efektem zajęć 
będzie między innymi przedstawie-
nie kukiełkowe „Świat Bajek” przygo-
towane od początku do końca przez 

dzieci. Dzieci pisały scenariusz, wy-
konały dekoracje oraz pacynki. Pod-
sumowaniem zajęć będzie wystawa 
prac dzieci oraz inscenizacja przed-
stawienia „Świat bajek”, które odbę-
dą się 31 sierpnia po Mszy dla dzieci 
o godz 11.00 na placu przed kościo-
łem p.w. Matki Bożej Wspomożyciel-
ki Wiernych przy ul. Poznańskiej.

Lidia Chałasiak 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

„Na naszym podwórku fajnie jest”

Akademia Nowych Możliwości
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W  dniach 27 – 30 czerwca 
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja eTwinningu i eLear-
ningu. Z inicjatywy gospodarzy 
do Swarzędza przyjechali goście z 
Sankt Petersburga i Brunschweigu. 
Między tymi szkołami od lat trwa 
współpraca w zakresie wymiany 
doświadczeń dydaktycznych, za-
wodowych i kulturowych. Od lat 
uczniowie tych szkół uczestniczą 
w wymianach.

Komunikacja międzynarodo-
wa jest coraz łatwiejsza. Podczas 
Konferencji zastanawiano się w 
jaki sposób wykorzystać interne-
towe komunikatory oraz platformę 
eTwinnigu, by  wymiana doświad-
czeń była coraz to bardziej sku-
teczna. Ważnym aspektem konfe-
rencji była także wycieczka gości 

do Częstocho-
wy i Krakowa. 
Zapoznanie z 
kulturą mate-
rialną i ducho-
wą krajów jest 
niezwykle waż-
nym aspektem 
w zacieśnianiu 
więzi między-

narodowych.
Konferencja rozpoczęła się 

od wykładu na temat dostęp-
nych w sieci internetowej komu-
nikatorów. Postanowiono wyko-
rzystać komunikator Skype do 
przeprowadzania zajęć języko-
wych online. Na przykład prze-
prowadzana w Polsce lekcja ję-
zyka rosyjskiego będzie możliwa 
do obejrzenia w innym kraju np. 
w Niemczech.

Podobnie będzie z lekcjami z 
przedmiotów zawodowych.

30 czerwca na Konferen-
cję przybyła Ewa Hrybacz, am-
basador eTwinningu woj. lubu-
skiego. Przedstawiła swój projekt 
eTwinning pt „Malarskie inspira-
cje”. Projekt obejmujący swym za-
sięgiem nie tylko szkoły w Polsce 
można obejrzeć na stronie www.

Bezpieczne 
wakacje

Kolejny rok Stowarzysze-
nie Bezpieczna Gmina Swarzędz 
przy udziale Komisariatu Policji 
w Swarzędzu było organizatorem 
spotkań z dziećmi i młodzieżą na 
festynach i półkoloniach. W tym 
roku w ramach akcji „Bezpieczne 
wakacje 2008” członkowie Stowa-
rzyszenia odbyli takie spotkania 
z dziećmi z Karłowic, Kruszew-
ni, Rabowic i Jasinia. W formie 
zabawy i konkursów sprawdza-
no wiedzę uczestników  w zakre-
sie znajomości zasad bezpieczeń-
stwa. Szczególną uwagę zwracano 
na sytuacje i zachowania z jakimi 
mamy do czynienia w okresie let-
nim nad wodą, w lesie na drodze. 

A że musimy uważać będąc na 
wakacjach nikogo przekonywać 

nie potrzeba. 
Dlatego Stowarzyszenie Bez-

pieczna Gmina Swarzędz, które 
jest propagatorem właściwych za-
chowań i zasad bezpieczeństwa w 
trosce o nasze dzieci prowadzi ta-
kie spotkania. Przyznać należy, że 
choć wielu uczestników tych spot-
kań dobrze zna podstawowe prze-
pisy przeciwpożarowe czy ruchu 
drogowego, to do zadowolenia z 
wiedzy i ich stosowania jeszcze 
daleko. Właśnie dlatego, trzeba ją 
utrwalać i przyswajać. Wiedzy i 
ostrożności nigdy za wiele. 

Wszystkie dzieci biorące udział 
w spotkaniach otrzymały upominki, 
których fundatorem był Urząd Mia-
sta i Gminy Swarzędz oraz członko-
wie Stowarzyszenia. Jak zapewnia-
ją organizatorzy spotkań będą one 
kontynuowane w przyszłym roku.

Marek Kamiński

Piloci z ZS nr 1
Aeroklub Poznański realizo-

wał w lipcu i sierpniu szkolenia 
szybowcowe, spadochronowe dla 
młodzieży poniżej 25 roku życia. 
Uczestnikami byli min. ucznio-
wie klas o profilach lotniczych z 
XIV L.O. w Poznaniu, Akademi-
ckiego Klubu Lotniczego przy Po-
litechnice Poznańskiej a także z 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
Przeprowadzono również szkole-
nie instruktorskie 
3 byłych pilotów 
wojskowych, któ-
rzy zasilą kadrę 
Aeroklubu oraz 
szkolenie samo-
lotowe 15 kan-
dydatów do Wyż-

szej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie. 
Szkolenia sfinansowano z dotacji 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

W Zespole Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu  w roku szkolnym 
2008/2009 po raz drugi rozpo-
cznie naukę młodzież licealna, 
która pragnie doskonalić swoje 
umiejętności lotnicze. W czasie 
trwania nauki uczniowie będą 
mieli szansę uzyskania licencji 
pilota szybowcowego. 

K. O.

Edukacyjny zasięg – Europa jedną szkołą 
 Międzynarodowa konferencja w ZS nr 1

Młodzież	na	szkoleniu	szybowcowym	na	Lotnisku	Bednary.

etwinning.pl lub www.etwinning.
net. Co miesiąc zamieszczano na 
stronie internetowej obraz wybra-
nego malarza wraz z poleceniem 
zadania. Na przykład Giuseppe 
Archimboldo „Bibliotekarz” to 
projekt mający na celu stworzenie 
przez szkołę prezentacji multime-
dialnej o literaturze, pisarzach da-
nego kraju jak również propozycji 
wspólnej, europejskiej listy lek-
tur obowiązkowych. Nagrodą za 
wykonanie projektu jest wypo-
sażenie dla szkół lub wycieczka. 
Projekt oceniany jest przez Na-
rodowe Biuro Kontaktowe Pro-
gramu eTwinning. Można brać 
także udział w konkursach eu-

ropejskich, nagrodą są wycieczki 
dla uczniów i nauczyciela prowa-
dzącego.

Tego samego dnia rosyjski na-
uczyciel informatyki i programista 
jednocześnie – Borys Timokhin 
– pokazał program do nauczania 
matematyki, dostępny na www.
willwas.com

Na podsumowanie konferen-
cji przybyli goście, między innymi 
burmistrz Anna Tomicka, poseł Bo-
żena Szydłowska, wicestarosta To-
masz Łubiński oraz konsul Federa-
cji Rosyjskiej Władimir Kuzniecow.

Podczas spotkania postanowiono 
wspierać współpracę szkół na płasz-
czyźnie edukacyjnej i kulturowej.

W przyszłym roku międzyna-
rodowa konferencja odbędzie się 
w Petersburgu.

Karolina Osowska
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„Wierzenica”  
w Wierzenicy

Do jeszcze pustego Katolickie-
go Ośrodka Wychowania i Terapii 
Uzależnień „Wierzenica” w czwar-
tek 10 lipca zaprosił przedstawi-
cieli mediów jego organizator - 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 
Gospodarzami spotkania byli ks. 
Waldemar Hanas, Dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Poznańskiej i ks. 
Waldemar Twardowski certyfiko-
wany specjalista terapii uzależ-
nień, Kierownik Ośrodka. 

We wprowadzeniu ks. dyr. W. 
Hanas podkreślił, że drogę do po-
wstania Ośrodka przetarł swoimi 
działaniami na rzecz młodzieży z 
różnymi problemami proboszcz 
wierzenickiej parafii ks. Prze-
mysław Kompf. To jego wcześ-
niejsza działalność i jej akcepta-
cja przez społeczność lokalną w 
znacznej mierze zadecydowały 
o wyborze Wierzenicy. Ośrodek 
przeznaczony jest dla młodzieży 
w wieku 14 – 21 lat. Stąd o prob-
lemach uzależnień wśród dzie-
ci i młodzieży mówili też: Jacek 
Sobczak, Ekspert Województwa 
Wielkopolskiego ds. Informacji o 
Narkotykach i Narkomani, Mał-
gorzata Biskup, Ekspert Komen-

dy Wojewódzkiej Policji ds. Uza-
leżnień, Elżbieta Dybowska, Z-ca 
Dyrektora Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Poznania. Podkreślali oni po-
trzebę szerzenia wiedzy na temat 
uzależnień wśród rodziców i na-
uczycieli, niezwykle wysoki po-
ziom materialnego i merytorycz-
nego przygotowania Ośrodka. 

Ma on status Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
jest przygotowany na przyjęcie 
maksymalnie 28 pacjentów. Bę-
dzie miał charakter koedukacyj-
ny, prowadzony w duchu warto-
ści chrześcijańskich, przyjmował 
młodzież zarówno wierzącą, jak 
i niewierzącą. Jego budowa i wy-
posażenie trwały 3 lata i kosz-
towały 4,5 mln złotych. Pobyt w 
nim ma trwać od 12 do 18 mie-
sięcy. Młodzież będzie miała na 
miejscu możliwość nauki na po-
ziomie gimnazjum i dalszej poza 
ośrodkiem, w końcowym etapie 
zdrowienia. Przy założeniu pełnej 
obsady dzienny koszt pobytu pa-
cjenta, to słowo prowadzący wie-
lokrotnie podkreślali, szacowany 
jest na 160 – 180 zł na osobę. To 
czego nie pokryją środki z kon-
traktu będzie finansowane przez 
Caritas. Program terapeutyczno 
– wychowawczy obejmuje różne 

formy terapii, w tym ergoterapię 
(pracę) na rzecz Ośrodka. W regu-
laminie, którego akceptacja przez 
pacjenta jest jednym z warunków 
przyjęcia, przewidziane są przy-
kładowo takie funkcje jak „zega-
rynka”, „depozytowy”, „listowy”, 
„zakupowy”, „dyżurny”. Pierwsza 
grupa pacjentów zostanie przyję-
ta już w trakcie wakacji. Ośrodek 
jest jednym z około 10 w kraju, 
zarówno kościelnych jak i świe-

ckich, przyjmujących młodzież. 
Po spotkaniu część dzienni-

karzy i przedstawicieli instytucji 
związanych ze zwalczaniem uza-
leżnień skorzystała z oferty zwie-
dzenia wierzenickiego kościoła.

Informacje i kontakt: 
www.wierzenica.org, 

osrodek@wierzenica.org, 
tel. 061 8 159 981 

ks. W. Twardowski,  
tel. kom. 0 691 735 118. 

Ewa J. i Włodzimierz  
Buczyńscy

Redakcja „Wierzeniczeń’

Na zdjęciach (od góry):
Przed Ośrodkiem.

Po prawej ks. W. Twardowski.

Już od kilkudzie-
sięciu lat w Europie 
odtwarzane są szla-
ki pątnicze do San-
tiago de Compostela, 
do grobu św. Jaku-
ba. 9 listopada 1982 
r. był w Santiago de 
Compostela papież 
Jan Paweł II. W 1986 
r. Rada Europy ogło-
siła Drogę św. Jaku-
ba pierwszym euro-
pejskim szlakiem o 
wielkim znaczeniu 
dla kultury. Pierwszym odtwo-
rzonym odcinkiem Polskiej Drogi 
św. Jakuba była w 2005 r. Dolno-
śląska Droga św. Jakuba wiodą-
ca z Jakubowa koło Głogowa do 

Zgorzelca. Inicjatorami jej po-
wstania były „Bractwo św. Jaku-
ba Apostoła” z Jakubowa i „Fun-
dacja Wioski Franciszkańskiej”. W 
2006 r. powstała, biegnąc z Gnie-

zna do Głogowa, Droga Wielko-
polska a w następnym roku Droga 
Żytawska, docierająca ze Zgorzel-
ca do stolicy Czech – Pragi. Każda 
z dróg oznaczona jest  tabliczka-
mi lub naklejkami o wymiarach 
10 x 10 cm z symbolem muszli św. 
Jakuba – biała muszla z czerwo-
nym krzyżem św. Jakuba na nie-
bieskim tle. Droga jest pomyślana 
jako szlak pieszy, z możliwością 
poruszania się na rowerze. Jest 
oznakowana tylko w jedną stro-
nę – na zachód, wszystkie Dro-
gi św. Jakuba prowadzą do wspól-
nego celu. Droga Wielkopolska w 
naszej okolicy biegnie z Murowa-
nej Gośliny przez Owińska, Kicin 
do Poznania. Jej pierwotny prze-
bieg na niektórych odcinkach, 
idąc od Murowanej Gośliny, z róż-
nych przyczyn  wymagał mody-
fikacji. Ten wytyczony w 2006 r. 
wiódł z Kicina przez Mechowo do 
Gruszczyna. Od niemal roku za-

biegaliśmy o jego zmianę w ob-
rębie gminy Swarzędz. 9 kwietnia 
spotkaliśmy się z przedstawicie-
lami „Fundacji Wioski Francisz-
kańskiej” objeżdżając propono-
wane warianty trasy i pokazując 
im kościół w Wierzenicy. Starania 
okazały się owocne, obok zmiany 
szlaku między Murowaną Gośliną 
i Owińskami została zaakcepto-
wana nasza propozycja. W sobo-
tę 26 lipca 2008 r. Monika i Paweł 
Buczkowscy z Poznania zakłada-
li oznakowanie Drogi od Kicina 
do Wierzenicy i dalej przez Ko-
bylnicę do Gruszczyna. Ta zmiana 
oznacza, że Droga Wielkopolska z 
jednej strony wzbogaciła się o ko-
lejne walory religijne i kulturowe, 
z drugiej oba zmienione odcinki 
stały się bezpieczniejsze i wygod-
niejsze dla pielgrzymów. 

Ewa J. i Włodzimierz  
Buczyńscy

Korekta Wielkopolskiej Drogi  
św. Jakuba
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Prosto	z	biblioteki	 Prosto	z	Ratusza

Lato w bibliotece
W lipcu i 

sierpniu, w każ-
dy wtorek od go-
dziny 10.00 do 
11.00 w Bibliote-

ce Publicznej na os. Czwartaków 
organizowaliśmy zajęcia dla dzie-
ci w wieku 4-8 lat. Rodzice mo-
gli zostawić swoje pociechy pod 
opieką bibliotekarek, 
a sami załatwić ja-
kieś pilne sprawy. 

Podczas pierw-
szych wakacyjnych 
zajęć pt. „Skarpet-
kowy teatrzyk” - ba-
wiliśmy się w szma-
ciany teatr. Dzieci 
wykonywały kukieł-
ki ze skarpetek, a 
potem inscenizowa-
ły fragment bajki „O śpiącej kró-
lewnie”. 

Na kolejnych zajęciach - „Mali 
podróżnicy”, czytaliśmy opowia-
dania z książki pt. „Afryka Kazi-
ka”, rozmawialiśmy o podróżach, 
by w końcu wspólnie zapakować 
do plecaka najpotrzebniejsze rze-

czy na egzotyczną wyprawę. Nie-
którzy uczestnicy narysowali 
mapę ze szlakiem, wiodącym do 
ukrytego skarbu. Sposobem na 
pokonanie nieśmiałości były za-
jęcia pt. “Nieśmiały Staś”. Na pod-
stawie bajki psychoedukacyjnej 
Barbary Cain pt. „Chyba jestem 
nieśmiały” szukaliśmy sposobów 
na to, jak sobie z nią radzić. Po-
nadto dzieci uczestniczyły w za-
jęciach plastycznych, poznawały 

sztukę origami, odbyły wyprawę 
w świat bajek i zwierząt. 

Na zajęciach o Kubusiu Pu-
chatku dzieci nauczyły się kubu-
siowego zaklęcia, układały puzzle 
przedstawiające przyjaciół Stumi-
lowego Lasu, rysowały ogromne 
drzewo, na które nakleiły nieroz-

łączną gromadkę. Na zakończenie 
odbyło się wspólne kolorowanie 
ulubionych postaci. 

Na spotkaniu pt. „W świe-
cie zwierząt” dzieci rozpoznawały 
na obrazkach przeróżne zwierzę-
ta, rozwiązywały zagadki i quizy, 
lepiły z plasteliny kolorowe węże, 
ślimaki i motyle. Nie zabrakło też 
zabaw ruchowych i pantomimicz-
nych. Dzieci naśladowały przy po-

mocy gestów zachowanie różnych 
zwierząt, a zadaniem pozostałych 
uczestników było odgadnięcie ich 

nazwy. Najtrudniej-
sza do rozszyfro-
wania okazała się 
modliszka. Na za-
jęciach dzieci mo-
gły spotkać się „oko 
w oko z przyro-
dą”, własnoręcznie 
wykonać ozdobne 

ramki do zdjęć i umieścić w nich 
swoje fotografie, zrobione pod-
czas zajęć bibliotecznych. 

Innym razem zorganizowali-
śmy dla uczestników odwiedziny 
w baśniowej krainie Andersena 
oraz spotkanie pod ekologicznym 
hasłem „Sprzątanie świata”. Spot-
kania pokazały dzieciom, że dziel-
nie potrafią przeżyć godzinę bez 
mamy i taty, a do tego nauczyły 
się jak wyczarować szmaciane pa-
cynki, przygotować się na wypra-
wę, udawać zwierzaki, odgadywać 
kształty niewidzialnych przed-
miotów poprzez dotyk. 

Staraliśmy się, aby letnie zaję-
cia w bibliotece zawsze miały cha-
rakter rozrywkowy i edukacyjny

Monika Wojciechowska-Rataj-
czak, Agata Widzowska Pasiak, 

Małgorzata Merczyńska

Biblioteka poleca:
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Odkrywaliśmy wspólnie bogactwo naturalne i kulturowe świata
Stowarzyszenie „Czysty Świat” 

przy wsparciu Urzędu Miasta i 
Gminy Swarzędz prowadziło w 
maju i czerwcu bieżącego roku 
pokazy multimedialne, które skie-
rowane były do dzieci i młodzieży 
szkolnej (m.in. w Przedszkolu nr 
3, Przedszkolu nr 2, SP nr 4, SP nr 
5, ZS w Paczkowie i Gimnazjum 
nr 3). Pokazy dotyczyły obszaru 
Ameryki Południowej, zagadnień 
i ciekawostek z dziedziny przyro-
dy, geografii, kultury i podróży. Na 

slajdach zaprezentowane zosta-
ły najciekawsze walory kulturo-
we, miejsca objęte ochroną przez 
UNESCO (wpisane na Światową 
Listę Dziedzictwa Kulturowego i 
Przyrodniczego), oryginalne zwy-
czaje i święta narodowe, warunki 
życia oraz dzika, niezwykła przy-
roda dorzecza Amazonki i Andów. 
Prezentacje przygotowane były na 
bazie zebranych materiałów i wy-
konanych zdjęć w trakcie wypraw 
naukowo-badawczych członków 

Stowarzyszenia w latach 2002-
2008 do Peru, Boliwii, Argentyny, 
Urugwaju i Chile. 

Tematami poszczególnych 
spotkań były:
-  egzotyczna i fascynująca przy-

roda Ameryki Południowej,
- „groźne, małe i ciut większe” 

zwierzęta zamieszkujące Ame-
rykę Południową,

- kultura, zwyczaje i święta 
mieszkańców Boliwii, Argenty-
ny i Peru.

W trakcie prelekcji prezen-
towane były również oryginalne 
eksponaty przywiezione z Ame-
ryki Południowej (stroje, instru-
menty muzyczne, ozdoby), prze-
prowadzane zostały konkursy, w 
których prawidłowe odpowiedzi 
nagradzane były drobnymi upo-
minkami.

Pokazy spotykały się z bardzo 
żywą reakcję uczestników. Nie-
którzy zakrywali oczy, kiedy po-
jawiały się budzące grozę pająki, 
piranie i kajmany, zachwyt wzbu-
dzały krajobrazy - majestatycz-
nych góry czy Amazonia, uśmiech 

wywoływały kolorowe, dziwne 
stroje i różne perypetie uczestni-
ków, w trakcie podróży 

Miejmy nadzieję, że projekt 
będzie mógł być kontynuowa-
ny w następnych latach, tak aby 
młodzież swarzędzkich szkół mo-
gła poznać inne, odległe kultury, 
przyrodę, aby kiedyś samemu od-
krywać dla siebie świat!

Beata Kaczor

Dobra zabawa podczas drugiej „Traktoriady”
6 lipca 2008 r. mieszkań-

cy Swarzędza mieli możliwość 
uczestniczenia w imprezie zorga-
nizowanej przy plenerowej przy 
Pływalni Wodny Raj. Już drugi raz 
Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i 
Gminy oraz Stowarzyszenie „Czy-
sty Świat” zaproponowały połą-
czenie tradycji i techniki – popu-
larnie zwane „Traktoriadą”:
- Dla miłośników techniki - wy-
stawa i pokazy sprawnościowe 

dawnego i nowego sprzętu rolni-
czego.
- Dla pasjonatów wypraw egzo-
tycznych - na ścieżkach Ameryki 
Południowej - Ursusem Dooko-
ła Świata - zdjęcia, wrażenia, pa-
miątki.
...Poza tym na wesoło - Wojowie 
Wczesnopiastowscy „Swarożyc”, 
wikliniarstwo, garncarstwo, kuch-
nia wielkopolska, wreszcie ogrom-
nie lubiana przez dzieci zagroda 

ze zwierzętami! 
Przy muzyce ze-
społu Sacha Runa 
(tradycja andyj-
ska) oraz kape-
li „Po Zagonach” 
upłynęło upalne, 
niedzielne popo-
łudnie. Dzięku-
jemy wszystkim, 
którzy zdecydo-
wali się spędzić 
ten czas z nami. 

Impreza odbyła się pod patro-
natem medialnym Swarzędzkiej 
Telewizji Kablowej, Rolniczego 
Przeglądu technicznego oraz ser-
wisu retrotraktor.pl
oraz dzięki wsparciu m.in. nastę-
pujących firm:
- Komunal Partner
- Tecnica „Buty na Przygodę”
- Tombea

T.R.
Fot. Maciej Sobczyk 
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Nr XXV/141/2008
w sprawie: zawarcia ugody o prze-
niesienie prawa własności nierucho-
mości gruntowej 

Nr XXV/142/2008
w sprawie: zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2008 

Nr XXV/143/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 
XXIII/123/2008 Rady Miejskiej z 
dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań wekslowych z przezna-
czeniem na zabezpieczenie spłaty 
kredytu z Banku Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Funduszu 
Rozwoju Inwestycji Komunalnych 
na sfinansowanie wykonania pro-
jektu budowlanego – dokumentacji 
projektowej dla inwestycji realizo-
wanej przez Związek Międzygmin-
ny „Puszcza Zielonka” w ramach 
projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 
pn.” Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic” zgłoszonego do dofinanso-
wania z Funduszu Spójności.

NR XXV/144/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 
XIV/85/2007 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 30 październi-
ka 2007r., w sprawie wyrażenia 
zgody na przejęcia części obiektu 
Spółdzielczego Centrum Kultury 
znajdującego się na Os. Kościusz-
kowców 13 w zamian za zadłużenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz 
Gminy Swarzędz 

Nr XXV/145/2008
w sprawie: likwidacji Zakładu Bu-
dżetowego Pływalnia Wodny Raj w 
celu przekształcenia w jednostkę 
budżetową pod nazwą Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji.

§1
Z dniem 30 września 2008r. likwi-
duje się zakład budżetowy - Pływal-
nia Wodny Raj w Swarzędzu, który z 
dniem 1 października 2008 r. prze-
kształca się w jednostkę budżetową 
o nazwie Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji.

§2

Wszelkie należności i zobowiązania 
likwidowanego zakładu budżetowe-
go przejmuje utworzona jednostka 
budżetowa, o której mowa w § 1.

§3
Pracownicy zakłady budżetowego, o 
którym mowa z § 1 z dniem 1 wrześ-
nia 2008 r. stają się pracownikami 
jednostki budżetowej Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji. 

§4
Jednostce budżetowej Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji nadaje 
się Statut w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§5
Składniki majątkowe, w które wy-
posażony jest zakład budżetowy 
wskazany w § 1 niniejszej uchwały, 
po jego likwidacji, będą stanowić 
wyposażenie majątkowe powoła-
nej jednostki budżetowej o nazwie 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji.

§6
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Gminy Swa-
rzędz

§7
Uchwala wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

Nr XXV/146/2008
w sprawie: zmiany uchwały Nr 
IV/21/94 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 24 października 1994 
roku w sprawie przystąpienia do 
stowarzyszenia „Wielkopolski Ośro-
dek Kształcenia i StudiówSamorzą-
dowych”

Nr XXV/ 147 /2008
w sprawie: wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w trybie bez prze-
targowym części nieruchomości za-
budowanej położonej w Swarzędzu 
przy ul. Poznańskiej 25

Nr XXV/148/2008
W sprawie: zmiany statutu Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielon-
ka”

Nr XXVI/149/2008
w sprawie: zmiany aktu założyciel-
skiego Przedszkola nr 5 „Zielona 
Półnutka” w Swarzędzu.

§ 1
W związku z utworzeniem 2 do-
datkowych oddziałów przedszkola 
w budynku Domu Parafialnego pa-
rafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 
w Swarzędzu zmienia się akt zało-
życielski Przedszkola nr 5 „Zielona 
Półnutka” w Swarzędzu nadany 
orzeczeniem Urzędu Miasta i Gmi-
ny Swarzędz Wydział Oświaty i Wy-
chowania z dnia 15 lipca 1988 r. Nr 
OW – 5090/5/88, zmieniony uchwa-
łą nr LVIII/425/2006 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. 
Akt założycielski Przedszkola nr 5 
„Zielona Półnutka” w Swarzędzu 
otrzymuje brzmienie jak w załącz-
niku do uchwały.
Uzasadnienie:
W związku z brakiem miejsc w 
gminnych przedszkolach spowo-
dowanym wzrostem liczby dzieci 
w wieku przedszkolnym konieczne 
okazało się utworzenie dodatko-
wych oddziałów przedszkolnych.
Podjęto decyzję o rozbudowie 
Przedszkola nr 5 w Swarzędzu na 
os. Kościuszkowców w celu zapew-
nienia miejsc dla dzieci mieszkają-
cych po południowej stronie Gminy 
Swarzędz.
Do czasu zakończenia inwe-
stycji dwa oddziały przed-
szkola znajdować się będą w 
budynku Domu Parafialnego pa-
rafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 
w Swarzędzu. Budynek ten, usytu-
owany w bardzo bliskiej odległości 
od przedszkola, spełnia wymogi do 
funkcjonowania oddziałów przed-
szkolnych. W ten sposób pozyskano 

50 dodatkowych miejsc dla dzieci, 
które podczas naboru przeprowa-
dzonego w marcu nie zostały przy-
jęte do gminnych przedszkoli. 
W związku z powyższym koniecz-
ne okazało się dokonanie zmian 
aktu założycielskiego przedszkola, 
uwzględniając nowe sale, w których 
odbywać się będą zajęcia.

Nr XXVI/150/2008
w sprawie: zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2008

Od redakcji: Pełne teksty wszyst-
kich uchwał wraz z uzasadnieniami 
sa dostępne w Biurze Rady Miej-
skiej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej:
http:/bip.swarzedz.eu

Stanowisko
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
24 czerwca 2008 roku
w sprawie: renegocjacji warunków 
Porozumienia Międzygminnego z 
dnia 11 grudnia 2007 roku zawarte-
go pomiędzy Gminą Swarzędz a Mia-
stem Poznań w sprawie powierzenia 
Miastu Poznań zadań w zakresie lo-
kalnego transportu zbiorowego

Na podstawie § 16 pkt 4 lit. b Statu-
tu Gminy Swarzędz, Rada Miejska 
w Swarzędzu upoważnia Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz do podjęcia 
działań zmierzających do renegocjacji 
warunków, a w ostateczności do wy-
powiedzenia Porozumienia Międzyg-
minnego w sprawie powierzenia Mia-

stu Poznań zadań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego, po uprzednim 
uzyskaniu stanowiska Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w tej sprawie. 
Uzasadnienie:
W związku z analizą faktycznych 
kosztów ponoszonych przez Gminę 
Swarzędz, wynikających z przedłuże-
nia poznańskiej linii nr 55 do Gim-
nazjum w Zalasewie, Rada Miejska w 
Swarzędzu uważa za konieczne dopro-
wadzenie do renegocjacji warunków 
Porozumienia Międzygminnego w 
sprawie powierzenia Miastu Poznań 
zadań w zakresie lokalnego transpor-
tu zbiorowego, a w przypadku braku 
możliwości uzgodnienia warunków 
satysfakcjonujących Gminę Swarzędz, 
do wypowiedzenia wskazanego Poro-
zumienia.

Stanowisko 
Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zabezpieczenia środ-
ków w budżecie 2009 r.  na zimo-
we utrzymanie dróg i ulic na te-
renie miasta i gminy Swarzędz.

Rada Miejska w Swarzędzu 
stwierdza, iż zabezpieczy w bu-
dżecie gminy na 2009 r.  kwo-
tę 330.000,00 zł na zimowe 
utrzymanie dróg i ulic na tere-
nie miasta i gminy Swarzędz. 
W budżecie na 2008 r. zabezpie-
czona jest kwota 270.000,00 zł.
Niniejsze stanowisko pozwoli na 
udzielenie jednego zamówienia 
na okres całej zimy 2008/2009 r.

Z obrad Rady Miejskiej
24 czerwca i 10 lipca 2008 r. odbyły się sesje Rady Miejskiej, podczas 
których radni podjęli nastepujące uchwały:
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Budowa dróg i chodni-
ków, systematyczne moderni-
zacje oraz remonty są wpisane 
w strategię Starostwa Powia-
towego w Poznaniu. Inwesty-
cje te są bardzo czasochłonne 
i wymagają ogromnych na-
kładów finansowych. Jednak 
władze powiatu poznańskie-
go nie szczędzą wysiłków, by 
mieszkańcy mogli korzystać z 
nowych rozwiązań technolo-
gicznych i podróżować w do-
brych warunkach. 

Jedna z ważniejszych dróg 
w powiecie łączy Koziegłowy ze 
Swarzędzem, ułatwiając między 
innymi komunikację pomiędzy 
siedzibami gmin. O popularno-
ści tej trasy świadczy fakt wyni-
kający z przeprowadzonych ba-
dań, że w ciągu doby pokonuje 
ją ponad 8.000 pojazdów. Dzięki 
temu znalazła się ona w czołówce 
dróg o największym obciążeniu. 
Dostrzegając konieczność prze-
prowadzenia modernizacji tego 
odcinka wpisano go do Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego 
na lata 2006-2013. 

- Drogownictwo wy-
maga nieustan-
nych wysiłków, 
by utrzymać 
odpowiedni 

standard. Biorąc pod uwagę te wy-
magania opracowaliśmy i wpro-
wadzamy w życie Program Na-
praw Dróg Powiatowych na lata 
2008-2010. Jednak ze względu na 
aspekt ekonomiczny skupiliśmy 
się na naprawie nawierzchni bez 
tak zwanej infrastruktury towa-
rzyszącej. Wierzę, że owoce tych 
wysiłków będą wkrótce odczu-
walne – mówi Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański. 

Biorąc pod uwagę możliwości 
finansowe przyjętej strategii uzna-
no, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie wybudowanie chodników 
przez gminy w porozumieniu z 
powiatem. Kwestia ta dotyczy tak-
że przebudowy drogi powiatowej 
nr 2407P na odcinku Swarzędz –
Gruszczyn, której inicjatorem była 
gmina Swarzędz. Negocjacje w tej 
sprawie zapoczątkowała Rada 
Miejska w Swarzędzu, podejmu-
jąc uchwałę 31 maja 2006 roku o 
przekazaniu 250.000 złotych do 
powiatu poznańskiego na wy-
konanie dokumentacji projekto-

wej obejmującej budo-
wę chodnika. Okazało 

się, że planowana in-
westycja obejmuje 
odcinek o długoś-
ci 1,1 kilometra, 
który w części po-

krywa się z ob-
szarem drogi 
powiatowej 

nu m e r 

2407P, pozostającym pod zarzą-
dem Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz. 

- W tym przypadku przepisy 
są jasne i precyzyjne - wyjaśnia 
Jan Grabkowski, Starosta Poznań-
ski. - Wynika z nich jednoznacz-
nie, że za drogi powiatowe prze-
biegające na obszarze miasta za 
bieżące utrzymanie i remonty od-
powiada Burmistrz Miasta. 

Przygotowując projekt na 
wniosek gminy wzięto pod uwagę 
przewymiarowanie, umożliwia-
jące włączenie do kolektora wód 
opadowych, pochodzących z dróg 
gminnych. Niestety, w trakcie 
trwania prac projektowych wła-
dze Swarzędza zawnioskowały 
o stworzenie obustronnego chod-
nika i drogi rowerowej. Spełnie-
nie tego postulatu okazało się nie-
możliwe, bowiem koszty całkowite 
wzrosły do 6 milionów złotych; 
a kwota ta znacznie przekroczy-

ła możliwości finansowe Po-
wiatu Poznańskiego, a także 
władz Swarzędza. Aby zredu-
kować wydatki i sfinalizować 
inwestycję zaproponowano 
odwodnienie powierzchnio-
we jezdni oraz usytuowanie 
chodnika po jednej stronie 
jezdni. Na spornym odcin-

ku aktualnie chodnika 
nie ma. Koncepcja 
ta pozwoliłaby zre-
dukować koszty do 

około 1,5 miliona zło-
tych. Taka oszczędność jest zgod-
na z polityką Powiatu Poznań-

skiego, który wydaje publiczne 
pieniądze z wielką rozwagą i uni-
ka angażowania się w przedsię-
wzięcia przekraczające możliwo-
ści finansowe. Realizacja zadania 
uzależniona jest od współfinanso-
wania przez gminę Swarzędz. 

Druga pilna sprawa dotyczy 
Paczkowa. Nie jest prawdą, jak po-
dał „Tygodnik Swarzędzki” (nu-
mer 27 z 24 lipca 2008 roku), że 
przerwano przygotowywanie do-
kumentacji węzła dla tej miejsco-
wości. Zadanie to zlecono firmie 
„KARO”, zlokalizowanej przy uli-
cy św. Marcin w Poznaniu, a ter-
min jego zakończenia upływa na 
przełomie marca i kwietnia 2009 
roku. 

Ze względu na ogromne kosz-
ty budowy węzła, konieczne jest 
poszukanie sposobu jego finan-
sowania. Nie wystarczą fundusze 
wyasygnowane z budżetu Mia-
sta i Gminy Swarzędz oraz Po-
wiatu Poznańskiego - twierdzi Jan 
Grabkowski. - Konieczna jest par-
tycypacja w wydatkach Minister-
stwa Infrastruktury i Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Zamierzamy podjąć w tej 
sprawie rozmowy, które powinny 
zaowocować wymiernymi efekta-
mi. Liczymy, ze władze Swarzę-
dza będą skutecznie wspierać na-
sze starania. 

Budowa węzła w Paczkowie 
została zainicjowana przez wła-
dze Powiatu Poznańskiego, które 
dostrzegają konieczność rozwią-
zania tego palącego dla miesz-
kańców problemu. Wprawdzie 
zakres inwestycji tylko w niewiel-
kim stopniu dotyczy dróg powia-
towych, to nie ma wątpliwości, że 
realizacja tego zadania musi być 
sfinalizowana. Niestety, żaden 
z samorządów nie jest w stanie 
samodzielnie zmierzyć się z ta-
kim wyzwaniem, dlatego tak waż-
ną rolę odgrywają wspólne dzia-
łania prowadzące do zakończenia 
budowy. 

Gabinet Starosty 
przy współpracy 

z Zarządem  
Dróg Powiatowych 

Mapka	inwestycji	drogowych	
w	gminie	Swarzędz.

Drogi to kosztowne inwestycje 

Starosta	Jan	Grabkowski	
Fot.	Starostwo	Powiatowe	

Rys. ZDP
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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 Swarzędzu 
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

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

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy Do-
raźnej i Ratunkowej 
- doraźna pomoc medyczna nocna i świą-
teczna, w godz. 18.00 – 7.00).
Os. Raczyńskiego 2/23, Nowa Wieś (budy-
nek NZOZ Art. Medicum – po przejecha-
niu pod wiaduktem kolejowym obok sta-
cji paliw BP proszę kierować się w lewo w 
kierunku bloków, i naprzeciw centrum han-
dlowego, na końcu domów po prawej stro-
nie skręcić w osiedlową uliczkę w prawo, 
między domy).
Poradę lekarską uzyskają Państwo również 
pod numerem telefonu: 0 666 891 666

Laboratorium Analiz Lekarskich  
„Jaromed”
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:
„Pod Lipami” os. Zygmunta III Wazy 17 
01.09.-08.09.2008
„Swarzędzka s.c. p.w. Św. Józefa”  
ul. Rynek 16 08.09.-15.09.2008
„Zamkowa” „Meris” s.c. ul. Zamkowa 17 c 
15.09.-22.09.2008
„Nasza Apteka” ul. Poznańska 17 
22.09.-29.09.2008
„Apteka w Pasażu”- (market Agrobex)
ul. Graniczna 63 29.09.-06.10.2008
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13 
06.10.-13.10.2008
„Apteka Przyjazna” – market Biedronka
ul. Cieszkowskiego 5/7 13.10.-20.10.2008
„Pod Koroną” ul. Rynek 18  
20.10.-27.10.2008
„Millenium” os. Dąbrowszczaków 26 
27.10.-03.11.2008

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 
www.biblioteka.swarzedz.pl

Pływalnia „Wodny Raj”
ul. Kosynierów 1, tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. 
prof. Ryszarda Kosteckiego 
ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia: sezon zimowy (01.11-
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

Informacja dla przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 
Przypominamy o dokonaniu opłaty - III raty do 30 

września 2008 roku. Opłatę tę można uiścić bezpośred-
nio w minibanku – Placówce Agencyjnej nr 1 w Swarzę-
dzu, znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu lub na konto urzędu – nr konta 
bankowego: 

BZWBK I Oddział Swarzędz
14 1090 1450 0000 0000 4500 0049 
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż alkoholu. 
Kserokopię odcinka potwierdzającego dokonanie 

opłaty należy przedstawić lub przesłać do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi Interesanta – 
stanowisko Nr 1). Nie dokonanie opłaty w ustawowo 
określonych  wysokościach i terminach powoduje wy-
gaszenie  zezwolenia. W tym wypadku przedsiębiorca 
może wystąpić o ponowne zezwolenie, nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wy-
gaśnięciu zezwolenia. Przedsiębiorca zobowiązany jest 
także do zgłaszania organowi zezwalającemu zmiany 
stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych za-
wartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia po-
wstania zmiany (np. likwidację punktu sprzedaży). 

Komenda Miejska Poli-
cji w Poznaniu prowadzi na-
bór do służby w Policji w 
programie REKRUT.

Kolejny nabór do 
służby w Policji nastąpi 
w dniu 01.12.2008r. Na dwa 
miesiące przed tym termi-
nem należy złożyć stosowne 
dokumenty w Sekcji Kadr i Szkolenia 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
przy ul. Taborowej 22.

Jeżeli chcesz pracować w Komisa-
riacie Policji w Swarzędzu zgłoś się po 
dokumenty do tutejszego Komisariatu 
w każdy poniedziałek pomiędzy godz. 
15.30 a 17.30.

Szczegóły zasad Rekrutacji znaj-
dziesz na stronach:
http://www.poznan.policja.gov.pl/ 
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/
kadry/

Pamiętaj 
Program „Rekrut”  

zapewnia: 
•	 możliwość	pozyskania	

pracy	niezależnie	od	po-
siadanego	doświadczenia	za-
wodowego	

•	 gwarancję	stałych	warun-
ków	pracy	

•	 ciekawą	pracę	
•	 możliwość	rozwoju	zawodowego	
•	 różnorodny	system	szkoleń	
•	 precyzyjny	system	wynagrodzenia	

(m.in.13-sta	pensja,	równoważnik	za	
umundurowanie)	

•	 rozbudowany	system	socjalny	(m.in.	do-
finansowanie	do	wypoczynku	dla	funk-
cjonariuszy	i	rodzin,	równoważnik	za	brak	
lokalu	mieszkalnego,	pokrycie	kosztów	do-
jazdu	do	pracy)	

•	 po	15	latach	służby	nabycie	praw	emery-
talnych	

Możesz zostać Policjantem w Swarzędzu
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STACJA	DEMONTAŻU	POJAZDÓW
KASACJA SAMOCHODÓW 
– ZŁOMOWANIE (zapewniamy 
odbiór pojazdów)
SPRZEDAŻ UŻYWANYCH CZĘŚCI 
SAMOCHODOWYCH
SKUP ZŁOMU

tel. 061 815 56 83 
tel. kom. 0509 493 562, 0509 493 563

»

»

»

BAK	 pomoc	drogowa	24h
SERWIS	BLACHARSKO-

LAKIERNICZY
rozliczenie	bezgotówkowe		
PZU,	WARTA,	COMMERCIAL	
UNION	i	inne
elektromechanika
auta	zastępcze	gratis
wulkanizacja		
–	sprzedaż	opon
komputerowa	zbieżność	kół
klimatyzacja	-	odgrzybianie

Janikowo,	ul.	Leśna	6	
62-006	Kobylnica,	tel.	061	812	74	19,	

tel./fax:	061	815	05	37,	
tel.	kom.	0601	75	85	16










OGRODY
Profesjonalne  
projektowanie  
i zakładanie
0603-303-600

ROBOTY ZIEMNE
I BUDOWLANE
KOPARKO 
-ŁADOWARKĄ
TEL. 604 559 825

MEDYCYNA PRACY
w gabinecie i zakładzie pracy

BADANIA KIEROWCÓW
Kostrzyn, ośrodek Zdrowia

środy 14.00-16.00
Poznań, Al. Niepodległości 36

(Hotel Polonez), pon. 14.00-16.00
Tel. 0601 764 330

DOPP. POMIAR
UKRWIENIA KOŃCZYN

HURTOWNIA TARCICY
więźba dachowa
deski, belki, krokwie
tarcica obrzynana 
i nieobrzynana
sucha brzoza i sosna
boazeria, podbitka
wycena zamówień

oferujemy transport
62-006 Kobylnica, ul. Swarzędzka 15, 

tel. 0609 134 034, 0601 732 185

•
•
•

•
•
•

Swarzędz

Po
zn
ań

Wierzonka Gniezno

USŁUGI STOLARSKIE
Szafy do wnęk,  
ścianki, regały,  

półki, inne
tel. 600 851 898 

PRZYJMĘ 
KRAWCOWĄ DO 
KROJENIA I SZYCIA

Zakład Tapicerski
Gortatowo

Tel. 503 178 209

W y k o p y 
p r a c e  z i e m n e 

w y b u r z e n i a 
t r a n s p o r t 

C A T   M A N
20 Ton + własny wysyp

tel. 0513-091-492 
061-8629-606

Poszukiwane konsultantki
FRANCUSKIE KOSMETYKI 

KOLOROWE
Wchodzimy na rynek
Tel.: 600 851 898
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Rokietnica zaprasza Wielkopolan

6 wrzesnia 2008 roku godzina 11.00-21.00
Rokietnica, ul. Szkolna – plac „za stacją” beznynową

PROGRAM DUŻA SCENA
11:00	 otwarcie imprezy plenerowej, zapowiedź

programu imprezy, prezentacja sponsorów
12:00	 występ tanecznej grupy dziecięcej z Zespołu

Szkół w Rokietnicy
12:30	 prezentacja sponsorów; halo RUMPUĆ 
12:45	 zapowiedź i pokaz florystyki - najpiękniejszy

bukiet ze słonecznikiem
13:15	 Wielkie Malowanie – konkursy dla dzieci na

scenie; halo RUMPUĆ
13:30	 Kuźnia Talentów New Voice – KONCERT
14:00	 prezentacje sponsorów; halo RUMPUĆ
14:15	 konkurs na„Chochlę gminną” dla restaurato-

rów z terenu gminy Rokietnica
14:30 halo RUMPUĆ
14:45	 konkurs gwarowy„gadamy po naszemu”
15:15	 FLAMENCO
15:30	 prezentacja sponsorów; halo RUMPUĆ
15:45	 Śpiewać każdy może – występ Klubu Emery-

tów i Rencistów z Cerekwicy
16:00	 „Zagrajmy na byle czym” prezentacja zespołu
16:15	 degustacja RUMPUCIU
16:30	 Zespół AUTSAJDER - koncert
17:15	 POKAZ MODY Firma SHARK
18:00	 BEEZEE – koncert
18:45	 konkurs„Rokietnica słonecznikiem

malowana”
19:00 EWELINA FLINTA – KONCERT 

PROGRAM MAŁA SCENA
12:30	 Konkurs wiedzy o Gminie Rokietnica
13:00	 konkurs florystyki
14:00	 wielkie malowanie
15:00	 pokaz plecionkarstwa
15:30
16:00	 pokaz zdjęć„Rokietnica słonecznikiem malowana”

Podczas imprezy dostępne dla uczestników:
Wioska Indiańska – pokazy sztuki i konkursy dla dzieci i doro-
słych.

Miasteczko Sportowe – Górski Sport (mini boisko sportowe,
ściana wspinaczkowa, plac i przyrządy do pomiaru celności i siły
kopnięcia piłki, konkursy i zabawy dla dorosłych i dzieci)

l l
l l l

l l l
l l

l l l
l l l l

l l l

Gwiazda 
wieczoru:

EWELINA
FLINTA

na rumpuc

ZESPÓŁ ROCKOWO -BLUSOWY

KUŹNIA TALENTÓW 
NEW VOICE

GRUPA BEEZEE

Patronat Honorowy Imprezy
l Starosta Poznański
l Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego
l Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu
l Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

Sponsorzy Główni – Przyjaciele Gminy Rokietnica Patronat medialny

Sponsorzy VIP

Współorganizatorzy Imprezy
l Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 
l Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu 
l Gminny Ośrodek Kultury 
w Rokietnicy
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Restauracja McDonald’s® w Swarzędzu
ul. Poznańska 56, 62-020 Swarzędz

tel. 61 818 60 53, 694 495 974
Zainteresowanych prosimy o składanie 
CV i listu motywacyjnego w restauracji.

dołąCZ
do ZeSPołu

Wysokie stawki 
nowe doświadczenia 
elastyczny czas pracy
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