
Zapraszamy na Święto Patrona Miasta 
 JÓZEFINKI 2010

…świętuje z nami  
najstarszy Józef w Swarzędzu.
Pan Jankowski właśnie skończył 

100 lat!
Serdecznie gratulujemy!!!

str. 16-17

Rok XX Nr 2 (262) Luty-Marzec 2010

Już 42.920 osób wybrało Swarzędz l aktualności www.swarzedz.pl

Bezpłatne pismo informacyjne



�	 z a m ó w  r e k l a m ę :  m n @ k r e a t o r. c o m . p l ,  k o m .  0 6 0 7  5 6 6  5 5 5

R E K L A M A

opieka nad dzie mi ju  od 4,95* z
za 1 godzin

(*cena dotyczy abonamentu miesi cznego)

www.akademiaakuku.pl

ul. Armii Pozna  60
62-020 Swarz dz

tel. 790-250-200
akademiaakuku@gmail.com



Luty-Marzec 2010 �

Aktualności Prosto z Ratusza

Wieczór prawdziwych przyjaciół
Zaszczytny tytuł „Przyjaciela 

Hospicjum Palium” w podzięko-
waniu za działalność wspierają-

cą Hospicjum otrzymała w piątek 
12 lutego Burmistrz Swarzędza 
Anna Tomicka. Nagroda wręczo-

na została przez prezesa poznań-
skiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Opieki Paliatywnej prof. 
dr hab. med. Jacka Łuczaka. Pod-
czas jubileuszowego koncertu, 
który odbył się w auli Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu wystąpił Chór Chło-
pięcy i Męski Filharmonii Po-
znańskiej „Poznańskie Słowiki” 
pod dyrekcją prof. Stefana Stuli-
grosza oraz Orkiestra Reprezen-
tacyjna Sił Powietrznych pod dy-
rekcją mjr Pawła Joksa. Licznie 

zgromadzeni przyjaciele Hospi-
cjum, wolontariusze, przedstawi-
ciele duchowieństwa i organizacji 
wspierających działania profeso-
ra Jacka Łuczaka obejrzeli projekt 
architektoniczny oddziału opie-
ki paliatywnej, który powstać ma 
w Poznaniu. 

T.R., M.W.

Uroczysty koncert w auli UAM - burmistrz Anna Tomicka z prof. Jackiem Łuczakiem  
i pozostałymi nagrodzonymi „Przyjaciółmi Hospicjum Palium”.

Swarzędzka
nasza-klasa.pl

Oprócz oficjalnej strony miasta 
www.swarzedz.pl Swarzędz istnieje 
także w innych miejscach wirtual-
nej sieci. Ostatnio został utworzony 
oficjalny profil miasta na portalu 
społecznościowym nasza-klasa.pl, 
który będzie służył nie tylko pro-
mocji miasta, ale także integracji 
lokalnego środowiska. 

W chwili zamykania tego nu-
meru Prosto z Ratusza oficjalne 
konto Swarzędza miało prawie 3 
tysiące znajomych. Są to nie tylko 
mieszkańcy Swarzędza ale ludzie 
z całej Polski, którzy albo mają 
coś wspólnego z naszą gminą 
albo z nią sympatyzują. Obecność 

na naszej klasie ma także inną za-
letę; administratorzy profilu re-
gularnie dodają wpisy na mi-
kroblogu. Na Śledziku, bo tak się 
nazywa ta usługa można znaleźć 
bieżące informacje o życiu mia-
sta, imprezach a także inne wia-
domości. Wystarczy dodać się do 
znajomych profilu aby automa-
tycznie mieć dostęp do wiadomo-
ści o Swarzędzu na Śledziku. 

Na podstawie współpra-
cy miasta z portalem nasza-kla-
sa profil ma status konta oficjal-
nego i jest promowany na stronie 
głównej serwisu. Dodatkowo na 
uwagę zasługuje fakt, że pierw-
szym „znajomym” Swarzędza jest 
burmistrz Anna Tomicka. Odwie-
dziliśmy profil pani burmistrz 
i gratulujemy pomysłu na po-

mysł zaistnienia w Internecie, na-
szą uwagę zwróciły rewelacyjne 
zdjęcia, szczególnie jedno: szcze-
re i na luzie.

Tak więc zapraszamy wszyst-

kich chętnych do zapisywania się do 
„znajomych” Swarzędza oraz ocze-
kujemy komentarzy i pomysłów na 
temat jego funkcjonowania. 

BS

Koncert Pasyjny Poznańskich Słowików
Niedziela Palmowa 28 marca, godz. 18.00

W ramach cyklu „Drogi - 
Ścieżki – Bezdroża” zapraszamy 
na Koncert Pasyjny do kościoła 
parafii p. w. Matki Bożej Miłosier-
dzia w Swarzędzu. Koncert od-
będzie się w Niedzielę Palmową, 
w którą wspominamy triumfalny 
wjazd Chrystusa do Jerozolimy, a 
zarazem ostatnią niedzielę przed 
Triduum Paschalnym. Czas ten 
surowy i ascetyczny, nastrajający 
nas refleksyjnie wobec wydarzeń 
sprzed dwóch tysięcy lat, a także 
wobec samego siebie, jest bardzo 

bogaty w opisującą go literaturę 
muzyczną. Do najznakomitszych 
utworów zalicza się wielkie for-
my wokalno – instrumentalne 
już w swojej nazwie identyfiku-
jące się z Pasją - Męką Chrystu-
sa. 

W atmosferę pasyjną najle-
piej wprowadzi nas muzyka chó-
ralna i organowa. Dlatego za-
prosiliśmy powtórnie na „Drogi 
- Ścieżki i Bezdroża” Poznańskie 
Słowiki pod dyrekcją prof. Stefa-
na Stuligrosza. 

W progra-
mie Koncertu 
Pasyjnego znaj-
dą się kompo-
zycje G. F. Haen-
dla, F. Chopina, 
G. P. da Palestri-
na i popularne 
pieśni wielko-
postne w opra-
cowaniu St. Stuligrosza. Na za-
kończenie koncertu zaprosimy 
wszystkich obecnych do wspólne-
go śpiewania. ZAPRASZAMY !

KONCERT PASYJNY Poznańskie Słowiki
Stefan Stuligrosz - dyrygent

Maciej Bolewski - organy
Niedziela Palmowa 28.III.2010, godz. 18:00

Kościół Parafii Matki Bożej Miłosierdzia  
w Swarzędzu, Osiedle Kościuszkowców 3
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5 nowoczesnych autobusów 
z unijnym dofinansowaniem

12 lutego 2010 roku w swa-
rzędzkim ratuszu została podpi-
sana umowa na dostawę 5 auto-
busów dla komunikacji miejskiej 
w Swarzędzu. Nowymi autobu-
sami będziemy mogli się cieszyć 
jeszcze przed wakacjami, gdyż 

termin realizacji zamówienia wy-
nosi 120 dni. 

Będą to autobusy nowoczes-
ne, niskopodłogowe, wyposażone 
w Internet, monitory ciekłokry-
staliczne, klimatyzację i automa-
ty  biletowe. Koszt ich zakupu to 

5.971.290 zł, jednak z budżetu 
Swarzędza wydamy jedynie 20 
proc. tej kwoty. 80 proc kosztów 
zakupu stanowić będzie dofinan-
sowanie, jakie uzyskaliśmy w ra-
mach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

Przypomnijmy, że umo-
wę o dofinansowaniu Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz, Anna 

Tomicka podpisała w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego we wrześniu 
2009. 

Dostawcą autobusów będzie 
firma SOLARIS Bus & Coach S.A 
z Bolechowa, która wygrała prze-
targ. 

MW, TR

Jesienią 2010 roku:

60 nowych mieszkań 
dla mieszkańców Swarzędza
Jesienią ubiegłego roku Gmina Swarzędz zakupiła nie-
ruchomość położoną w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 
19. Nabycie działki podyktowane było zamiarem przebu-
dowy znajdującej się na niej hali na budynek mieszkalny 
wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania komunal-
ne i socjalne. 

Powierzchnia użytkowa prze-
budowanego obiektu wynosić bę-
dzie 3 421,95 m2. W projekcie 
technicznym budynek podzielono 
na dwie części, z przejściem ewa-
kuacyjnym na każdej kondygnacji. 
Przewidzianych jest w do realizacji 
60 lokali, w średnim standardzie, 
całkowicie wykończonych. Miesz-
kania będą pomalowane, na po-

sadzce w łazienkach, kuchni, WC 
oraz  na korytarzu zaprojektowa-
no glazurę, w pokojach wykładzi-
nę PCV. Mieszkania wyposażone 
będą w komplet stolarki okiennej i 
drzwiowej. Budynek ogrzewać bę-
dzie kotłownia gazowa. 

Termin wyłonienia w dro-
dze przetargu wykonawcy robót 
planowany jest na marzec. Nato-

miast zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 
2010 roku. /A.K./

Elewacja zachodnia budynku wielorodzinnego.

Przykładowy rysunek mieszkania dwupokojowego.
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Następny „Orlik”  
powstanie w Paczkowie

Trwają przygotowania do bu-
dowy w naszej gminie kolejne-
go boiska w ramach programu 
„Moje boisko Orlik 2012”. Boi-
sko powstanie przy Zespole Szkół 
w Paczkowie. 

25 stycznia Sej-
mik Województwa 
Wielkopolskiego 
podjął uchwałę, na 
mocy której Swarzędz zakwalifi-
kował się do uczestnictwa w kolej-
nej edycji programu „Moje boisko 
Orlik – 2012”. Boisko w Paczko-
wie będzie kosztowało ok. 1 mln 
złotych. Z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego mamy otrzymać 333 tys. 
złotych, drugie tyle - z Minister-
stwa Sportu i Turystyki, pozostałą 
część kosztów sfinansujemy z bu-
dżetu Swarzędza. W Paczkowie 
projektowane jest:
- boisko piłkarskie (o wymia-

rach 30 x 62 m, ogrodzone do 

wysokości 4 m, wraz z tzw. „pił-
ko-chwytami”) o nawierzchni 
z syntetycznej trawy,

- boisko wielofunkcyjne (o wy-
miarach 30 x 50 m, ogrodzo-

ne do wysokości 
4 m), na którym 
można grać w siat-
kówkę, koszyków-
kę i piłkę ręczną. 

Nawierzchnia tego boiska rów-
nież będzie syntetyczna.

Cały teren zostanie ogrodzo-
ny, a obok boisk powstanie szat-
nia wraz z toaletami. 

W ramach programu „Moje 
boisko Orlik 2012” w ubiegłym 
roku zbudowane zostało boisko 
przy Szkole Podstawowej nr 5 na 
os. Mielżyńskiego. W planach jest 
jeszcze trzeci „Orlik”, który po-
wstanie w przyszłym roku, praw-
dopodobnie w Zalasewie.

/TR, MW/

Ścieżka zdrowia i boiska  
za pieniądze Unijne?!
Nasz wniosek pozytywnie przeszedł ocenę 
formalną, czekamy na ocenę merytoryczną

1. Ścieżka pieszo-rowerowa od os. 
Kościuszkowców do os. Czwar-
taków wraz z parkingiem oraz 
przygotowaniem placu targo-
wego w rejonie ul. Zamkowej.

2. Boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią przy 
Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu.

3. Remont boisk na os. Czwarta-
ków (wymiana istniejącej na-
wierzchni na sztuczną oraz 
instalacja wyposażenia i ogro-
dzenia 3 boisk, w tym dwóch 
do mini-koszykówki oraz jed-
nego wielofunkcyjnego pełno-

wymiarowego (koszykówka, 
siatkówka, tenis ziemny). 

4. Ustawienie wzdłuż istniejącej 
ścieżki pieszo-rowerowej przy 
jeziorze 20 elementów tworzą-
cych ścieżkę zdrowia. 

5. Ustawienie wzdłuż wspomnia-
nej wyżej ścieżki 31 ławek oraz 
20 koszy na śmieci.

Projekt uzupełni ofertę 
Swarzędza w zakresie turysty-
ki i rekreacji, pozwoli na lepsze 
wykorzystanie istniejącej infra-
struktury.

B.K.

Przez teren Gminy Swa-
rzędz przebiega wiele tras rowe-
rowych. Najbardziej znany jest 
Cysterski Szlak Rowerowy. Tra-
sa szlaku wiedzie z Poznania (po-
czątek przy Kościele Św. Jana Je-
rozolimskiego), wzdłuż Jeziora 
Swarzędzkiego przez Wierzeni-
cę, Owińska, Kamińsko, Zielonkę, 
Dąbrówkę Kościelną, Rejowiec, 
Antoniewo, Skoki, Lechin, Wia-
trowo, Wągrowiec, Tarnowo Pa-
łuckie, Łekno, Bracholin, Mieści-
sko, Budziejewko, by zakończyć 
się w Dąbrówce Kościelnej. Dłu-
gość CSR wynosi 143 km. 

Gmina planuje uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury rekre-
acyjno-turystycznej w okolicach 
Jeziora Swarzędzkiego przy pół-
nocnych osiedlach o nowoczes-
ne boiska sportowe, ścieżkę pie-
szo-rowerową oraz tzw. ścieżkę 
zdrowia – zespół elementów słu-
żących do rekreacyjnego wykony-
wania ćwiczeń fizycznych. Boiska 
tworzyć będą ogólnodostępny, do-
zorowany kompleks sportowy na 
skarpie Jeziora Swarzędzkiego w 
bezpośrednim sąsiedztwie ścież-
ki pieszo-rowerowej oraz parkin-
gu umożliwiającego bezpieczne 
pozostawienie samochodu.

Projekt stanowi uzupeł-
nienie istniejącej wokół jezio-
ra infrastruktury sportowo-tu-

rystycznej, którą 
tworzą Pływalnia 
„Wodny Raj”, kry-
te sztuczne lodo-
wisko oraz ścieżki 
pieszo-rowerowe po 
wschodniej stronie 
jeziora łączące się ze szlakiem 
rowerowym EuroVelo nr 2 i 9, a 
także siecią ścieżek rowerowych 
po Puszczy Zielonce. Projekt 
pozwoli na powolne przywra-
canie dla społeczności lokalnej 
pełnych walorów turystycznych 
okolic jez. Swarzędzkiego.

Remont istniejących boisk ze 
znacznie zniszczoną nawierzch-
nią przyczyni się również 
w znacznym stopniu do popra-
wy bezpieczeństwa ich użytkow-
ników. 

Na planowaną inwestycję 
Gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie w ramach WRPO Dzia-
łanie 6.1 „Turystyka” który pozy-
tywnie przeszedł ocenę formalną, 
a w najbliższych tygodniach do-
wiemy się jakie są wyniki oceny 
merytorycznej. 

Łączny koszt inwestycji to  
2.672.118,08 zł. a spodziewane 
dofinansowanie może wynosić 
aż 1 503 064,70 zł.

Szczegółowy zakres planowa-
nej inwestycji:

ścieżki rowerowe, ścieżka zdrowia c.d.
kompleks sportowo-rekreacyjny

boisko wielofunkcyjne (realizacja)
bieżnia (planowana)
2 korty (planowane)
2 boiska (istniejące)

zaplecze parkingowe (realizacja)
plac zabaw

Infrastruktura rekreacyjna  
nad Jeziorem Swarzędzkim - na  

wysokości os. Kościuszkowców
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Taka jest prawdaTaka jest prawda
Każdy ma prawo do wyrażania własnych sądów. I niech tak będzie pod warunkiem, że nie 
opierają się one na kłamstwie bądź zmyśleniu. Szanując to prawo czuję się zobowiązana do 
odpowiedzi na kuriozalne informacje zawarte w styczniowym numerze „Informatora Spół-
dzielczego”. Panowie Prezes Paweł Pawłowski oraz radny Piotr Cichewicz w swoich ocenach 
i wypowiedziach na łamach tej „spółdzielczej gazety”, ewidentnie mijają się z prawdą.

Podsumowując rok 2009 w Swarzędzu 
Pan Prezes Pawłowski pisze, że „trudno do-
szukać się większych sukcesów w mieście”. 

A oto fakty, całkowicie przeczące temu 
stwierdzeniu. Rok 2009 wykorzystaliśmy 
przecież na wykonanie wielu ważnych in-
westycji i zamierzeń. Oto one:
l wybudowanie nawierzchni wraz z od-

wodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu 
(koszt ponad 2 mln zł),
l wybudowanie nawierzchni wraz z od-

wodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu (koszt 
prawie milion złotych),
l wybudowanie nawierzchni wraz z od-

wodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bo-
gucinie (koszt prawie 2,5 mln zł),
l przebudowa skrzyżowania ul. Staniew-

skiego z ul. Kórnicką i Wilkońskich w Swarzę-
dzu (ponad 1,5 mln zł),
l budowa nawierzchni wraz z odwod-

nieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu (ponad 
pół mln złotych),
l remont przychodni zdrowia w Swarzę-

dzu (prawie mln złotych),
l budowa nawierzchni wraz z odwod-

nieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu (pra-
wie pół mln zł),
l budowa nawierzchni wraz z odwod-

nieniem w ul. Wieżowej oraz części ul. Zieliń-
skiej w Gruszczynie (prawie pół mln zł),
l budowa nawierzchni wraz z odwod-

nieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie (pół 
mln zł),
l budowa chodników w Gortatowie 

i Sarbinowie (pół mln zł),
l budowa ciągu pieszo – rowerowego od 

os. Czwartaków do os. Kościuszkowców,
l modernizacja placu targowego (pra-

wie półtora mln zł),
l budowa nawierzchni wraz z odwod-

nieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlo-
wym w Swarzędzu (ponad pół mln zł),
l remont nawierzchni ulic: Piaski, Dwor-

cowa, Kościuszki, Cmentarna w Swarzędzu 
(ponad milion zł),
l remont chodników w ul. Bema, Grun-

waldzka, Piaski, Dworcowa, Kościuszki (pra-
wie mln zł),
l przebudowa skrzyżowania drogi kra-

jowej nr 92 z ul. Kirkora (prawie 600 tys. zł),
l remont placów zabaw, doposażenie 

i budowa nowych (prawie 400 tys. zł),
l budowa parkingu na os. Kościuszkow-

ców (prawie pół mln zł),

l budowa kolektora deszczowego Swa-
rzędz Południe do Stawów Antonińskich (po-
nad 9 mln zł),
l boisko „Orlik” przy Szkole Podstawo-

wej nr 5 (ponad 1 mln zł). 

Czy Pan Prezes tego nie widzi czy woli 
nie widzieć? A przecież przed nami reali-
zacja - przygotowanych w tymże 2009 roku 
- 26 projektów zadań inwestycyjnych na 
2010 r. Oto one, Panie Prezesie:
l budowa drogi łączącej ul. Rabowicką 

z drogą krajową nr 92 w Jasiniu (wiadukt nad 
torami)
l przebudowa ul. Warzywnej
l audyt placówek oświatowych i obiek-

tów sportowych

l budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową 
wraz z infrastrukturą nad jeziorem w Swarzędzu 
l przebudowy skrzyżowań w ul. Gra-

nicznej, modernizacja i remont odcinka ul. 
Cieszkowskiego w obrębie ulic Kwaśniewskie-
go, Słowackiego i Cmentarnej
l budowa nawierzchni z odwodnie-

niem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, ul. Łąko-
wej w Gruszczynie, Topolowej w Karłowicach, 
przedłużenie ul. Planetarnej, zagospodarowa-
nie Placu Niezłomnych
l budowa wodociągu w części ul. Ziemo-

wita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Cha-
browej, Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, 
Leszka, Mieszka, Średzkiej; zagospodarowanie 
terenu na os. Mielżyńskiego pomiędzy Zespo-
łem Szkół nr 1 a ul. Graniczną i inne…!

Łącznie na inwestycje w 2009 r. wydali-
śmy prawie 39,5 mln złotych.

A teraz moje odpowiedzi na pełne ataku, 
bezzasadne stwierdzenia Prezesa Pawłow-
skiego: 
l Rzekomo „wadliwa polityka wobec Spół-

dzielni Mieszkaniowej” – proponuję nie szukać 
winnych problemów finansowych i swojej nie-
udolności w Ratuszu!
l „trudna sytuacja drogowa i komunika-

cyjna” - 30 lat temu trzeba było zadbać o właś-
ciwy układ komunikacyjny w mieście i gminie 
– czyli w momencie, kiedy zamierzono rozbu-
dowywać miasto. Dziś robimy to, co możemy 
i na co nas stać, żeby choć w części złagodzić 
skutki czyichś zaniechań!
l Rzekoma „dezorganizacja i pogarszają-

cy się stan służby zdrowia” - ten zarzut to strzał 
kulą w płot, Panie Prezesie. Pan doskonale wie, 
ale przemilcza fakt, że rozwój opieki zdrowot-
nej - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
- nie należy do zadań własnych Gminy. My jed-
nak dbając o dobro mieszkańców, nie ogra-
niczamy się tylko do zapewnienia lekarzom 
pomieszczeń, lecz dbamy o całość spraw zwią-
zanych z opieką medyczną! A na dodatek sami 
organizujemy bezpłatne badania, z których ko-
rzystają setki swarzędzan.
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Tak też systematycznie wzrasta liczba 
przychodni w Swarzędzu świadczących usłu-
gi bezpłatne w ramach NFZ. Konkurencja za-
pewnia coraz lepszą jakość usług medycznych 
i oznacza także coraz lepszą dostępność do 
specjalistów. 
l Rzekomy „zastój w budownictwie so-

cjalnym” - gminne budynki dla najbardziej 
potrzebujących, które postawić chcemy przy 
ul. Staniewskiego dawno byłyby już gotowe, 
gdyby nie protesty mieszkańców tej okoli-
cy, na co nie mamy wpływu. Rzecz rozstrzyg-
nie się w Samorządowym Kolegium Odwo-
ławczym. Nie czekamy jednak z założonym 
rękoma. Przy ul. Sienkiewicza powstanie 60 
mieszkań socjalnych – mamy już pozwole-
nie na budowę! Działa zespół ds. opracowania 
polityki mieszkaniowej – jest w nim przecież 
m.in. p. radny Cichewicz. Trudne są rozmowy 
z deweloperami dbającymi przede wszystkim 
o ważną dla siebie cenę metra kwadratowego. 
l I kolejny kuriozalny zarzut: „Budżet, 

w którym nie podejmuje się żadnej strategicz-
nej sprawy”. A przecież wystarczy spojrzeć na 
nasz starannie przygotowany wykaz zadań in-
westycyjnych do 2015 roku!!! Pan, Panie Pre-
zesie, doskonale ten dokument zna, ale zacho-
wuje się tak, jak by nie wiedział o co chodzi. 
Pytam zatem, jakie strategiczne sprawy pod-
jęto 30 lat temu, kiedy to Pan miał na nie 
wpływ?!
l Pana Prezesa ponoć „niepokoi coraz 

większy deficyt budżetowy”. 
Zatem, dla uspokojenia, przytoczę choćby 

analizę zamieszczoną przez dziennik „Polska 
Głos Wielkopolski” z 15.01.2010. Otóż bardzo 
wysoko oceniono tam nasz budżet - Swarzędz 
ma jeden z najniższych wskaźników zadłuże-
nia wśród gmin powiatu poznańskiego. Dla 
nas jednak najważniejsze jest, że również Re-
gionalna Izba Obrachunkowa wydała bardzo 
dobrą opinię o deficycie budżetu naszej Gmi-
ny. Panie Prezesie Pawłowski - trzeba dobrze 
znać gospodarkę finansową i przepisy, żeby się 
na ten temat wypowiadać, zachęcam więc do 
głębszej lektury tych analiz. 
l Podobno „pogarsza się płynność finan-

sowa miasta” - absolutnie nic tego nie potwier-
dza. Nie ma takiej obawy, chociaż wpływy do 
budżetu za 2009 r. na skutek kryzysu są niższe 
o 10 mln zł. Zapewniam, że płynność finanso-
wa Gminy Swarzędz, w odróżnieniu od Spół-
dzielni Mieszkaniowej, nie jest zagrożona.
l Prawdziwe oburzenie wywołuje sfor-

mułowanie, jakoby do budżetu „wprowadzo-
no zadania, żeby uspokoić zniecierpliwionych 
„obietnicami”, oburzonych małą skutecznością 
Rady przyszłych wyborców”.

Z całą stanowczością podkreślam, że to, co 
obiecaliśmy naszym mieszkańcom, wspólnie 
z radnymi konsekwentnie realizujemy. Jed-

nak napotykamy przy tym czasem na zupeł-
nie niezrozumiałe przeszkody. Na przykład 
nie zrealizowaliśmy nawierzchni w ul. Ciesz-
kowskiego i Gryniów a to dlatego, że Spół-
dzielnia Mieszkaniowa oprotestowała warun-
ki zabudowy. Następny przykład manipulacji 
faktami: Prezes Pawłowski twierdzi, że wpro-
wadzona do planu na rok 2010 moderniza-
cja ulicy Wrzesińskiej nie będzie realizowana. 
I znów kulą w płot! Oczywiście, będziemy mo-
dernizować ul. Wrzesińską, zgodnie z oczeki-
waniami użytkowników tej drogi.
l Wybrzydza Pan Prezes, że „mało jest 

optymistycznych informacji (poza zakupem 5 
autobusów) na temat poprawy sytuacji komu-
nikacyjnej”. 

Szkoda, że nie został przez Pana Pawłow-
skiego doceniony fakt, że jeszcze nigdy w hi-
storii naszej gminy nie kupowano jedno-
cześnie aż 5 nowoczesnych autobusów i to za 
pieniądze pozyskane z zewnątrz. A są to unij-
ne pieniądze w kwocie aż 5 mln zł!
l Zupełnie nieuzasadnioną troskę Pre-

zesa Spółdzielni Mieszkaniowej budzi wyi-
maginowany „mały udział pomocy unijnej 
w rozwoju Swarzędza”. Przypomnę zatem, że 
poprzednia moja kadencja zamknęła się kwo-
tą aż 13 mln zł pozyskanych z zewnątrz. Za 
unijne pieniądze, Panie Prezesie, zbudowano 
m.in. tunel w ul. Kirkora i drogi dojazdowe do 
niego, aby mieszkańcy wybudowanych przez 
Pana osiedli mogli jakoś się przemieszczać! 
Proszę pamiętać, że w tej kadencji jestem bur-
mistrzem niecałe 2 lata, dlatego oczekuję, aby 
rozliczać mnie z tego okresu. Zdecydowanie 
mamy się czym pochwalić również, gdy mowa 
o pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz. Policz-
my: 

- 50 mln zł na kanalizację dla naszej Gminy 
(w ramach ZM „Puszcza Zielonka”),

- 850 tys. zł na przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu (światłowody, laptopy, 
bezpłatny Internet dla naszych mieszkań-
ców),

- ok. 670 tys. na ul. Staniewskiego i Kórni-
cką,

- ok. 7 mln dla Gminy – ul. Swarzędzka 
(droga Gruszczyn – Swarzędz),

- 666 tys. zł boisko „Orlik” na os. Mielżyń-
skiego.
Prawda, że można byłoby więcej, ale de-

cydenci unijnych środków uważają, że Gmina 
Swarzędz jest na tyle bogata, iż poradzi sobie 
sama.

Panie Prezesie! Fakty mówią same za 
siebie. Nie szanuję przedstawionych przez 
Pana nierzetelnych ocen i apeluję by w przy-
szłości nie uciekał się Pan do gołosłownych 
i nieprawdziwych zarzutów!

* * *
Uważam, że mojej odrębnej odpowiedzi 

wymagają także stwierdzenia radnego Piotra 
Cichewicza, opublikowane w tymże samym 
styczniowym wydaniu „Informatora Spół-
dzielczego”.

Szanowny Panie radny! Twierdzi Pan, że 
„brak planu zagospodarowania” terenów po Fa-
bryce Armatur. Wprowadza Pan w błąd Czy-
telników, całkowicie mijając się z prawdą! 
Jako radny Rady Miejskiej powinien Pan znać 
uchwałę Nr XLV/274/2009 Rady Miejskiej 
z dnia 25 sierpnia 2009 r. dotyczącą uchwalone-
go planu zagospodarowania tamtych terenów. 

To samo dotyczy braku pańskiej wiedzy 
albo świadomego przemilczania uchwalonych 
dla Spółdzielni Mieszkaniowej planów doty-
czących połączenia ul. Grudzińskiego ze Sta-
rym Miastem. Połączenie to miało powstać 
przy okazji niedawnej zabudowy terenów po-
łożonych przy ulicy Grudzińskiego. Nie wybu-
rzono starej kamienicy, nie przekazano miesz-
kań dla 7 rodzin, to inwestor nie wywiązał się z 
obietnic. Dysponujemy materiałami, które za-
wierają uchwalony przecież przez Radę Miej-
ską plan dla spółdzielni Mieszkaniowej doty-
czący terenu przy ul. Grudzińskiego. W swoim 
czasie do tego wrócimy. Panie radny Ciche-
wicz, bezpodstawnie obarcza Pan burmistrza 
Swarzędza winą za cudze grzechy. Pretensje 
proszę kierować pod właściwy adres!

Pisze radny Cichewicz, że „dotychczasowa 
strategia  utraciła swoją ważność”. Otóż smu-
tek wywołuje fakt, że aktualnie funkcjonują-
cy radny Rady Miejskiej Piotr Cichewicz nie 
orientuje się do kiedy obowiązuje dotychcza-
sowa Strategia Gminy. Przypominam Panu – 
dokument ten ważny jest do 31 grudnia 2010 
roku. Aktualnie opracowujemy założenia no-
wej strategii i to, mam nadzieję, Pan wie!

Jak nazwać przywłaszczanie sobie przez 
radnego Cichewicza na łamach spółdzielczej 
gazety mojego pomysłu dotyczącego moder-
nizacji skrzyżowania ulic Kirkora i Poznań-
skiej? Wyborcy doskonale pamiętają, że był to 
bardzo istotny element mojego programu wy-
borczego. Istotny dla wszystkich mieszkań-
ców południowych osiedli Swarzędza i nie tyl-
ko dla nich. Nadużycie, którego dopuszcza się 
radny Cichewicz, budzi zwyczajnie niesmak. 
Ludzie doskonale pamiętają ważne dla nich 
obietnice wyborcze i nie jest Pan w stanie ich 
okłamać! Ja staram się dotrzymywać swoich 
obietnic i dlatego też kończymy już moderni-
zację tego strategicznego skrzyżowania.

Tak, Drodzy Państwo, wygląda prawda.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Bazar Swarzędzki 
będzie nadal 

funkcjonować
Informujemy, że w dniu 

3.02.2010, spółka PIÓREX S.A. wy-
cofała wypowiedzenie umowy spół-
ki „BAZAR SWARZĘDZKI” SC zło-
żone w dniu 30.06.2009 roku. 

Zgodnie z treścią przekazane-
go pisma, Bazar Swarzędzki bę-
dzie funkcjonował  w dotychcza-
sowym miejscu przynajmniej do 
31.12.2011 roku. /M.S./

Kolejne spotkanie 
mieszkańców 

z Aeroklubem - 
zapraszamy

W środę 17 marca b.r. o godz. 
17.00 w sali 207 swarzędzkiego ra-
tusza odbędzie się kolejne spot-
kanie mieszkańców z przedstawi-
cielami Aeroklubu Poznańskiego 
i Grupy Akrobacyjnej Żelazny w 
sprawie działalności lotniczej w ro-
ku 2010. Z inicjatywą spotkania 
wyszedł Aeroklub a gospodarzem 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców 
gminy. /B.S./

8x50 lat – gratulujemy!
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14 stycznia 2010 r. Pałacyk 
pod Lipami w Swarzędzu był 
miejscem wzruszającej uroczysto-
ści. W godzinach przedpołudnio-
wych zgromadzili się tam zapro-
szeni goście w otoczeniu rodziny 
i przyjaciół. Osiem par małżeń-
skich świętowało 50-tą rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego! 

Oto jubilaci: Państwo Halina 
i Henryk Brodziszewscy, Regi-
na i Edmund Przybylscy, Barbara 
i Henryk Maksymowiczowie, Ha-
lina i Bronisław Kujawscy, Wanda 
i Czesław Kabacińscy, Kunegun-
da i Jan Kaczmarkowie, Barbara 
i Konrad Grzankowscy oraz Cze-
sława i Tadeusz Korcz. Gości uro-

czyście powitałały Bur-
mistrz Swarzędza Anna 
Tomicka oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilne-
go Ewa Tomaszewska-
Kusz. Burmistrz Anna 
Tomicka serdecznie gra-
tulowała bohaterom 
uroczystości pięknego 
jubileuszu, podkreślała 
niezwykłą wagę wspól-

nych lat, wzajemnego wspiera-
nia się, miłości i wyrozumiałości. 
Zgromadzeni otrzymali medale 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, bukiety kwiatów oraz 
kosze słodyczy. Właściciele Pała-
cyku pod Lipami zadbali o atmo-

sferę wnętrz i odświętny wystrój 
stołów. Przy kawie i pysznych tor-
tach od firmy Magdalenka dłu-
go toczyły się rozmowy pełne 
wspomnień i wzruszeń. Te pięk-
ne chwile upamiętnione zostały 
na wspólnych zdjęciach.

/TR, MW/

W piątek 22 stycznia, z okazji 65. rocz-
nicy wyzwolenia Swarzędza spod okupacji 
hitlerowskiej, przedstawiciele władz i spo-
łeczeństwa naszej gminy złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Po-
ległych za Wolność i Ojczyznę. Obok tabli-
cy zapłonęły znicze...

 R.
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Swarzędz wolny!
65. rocznica wyzwolenia miasta
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Po raz dwunasty dziennik 
„Rzeczpospolita”  i miesięcznik 
„Perspektywy” opublikowały ran-
king najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych w Polsce, w którym 
pozycja szkoły zależy od osiąg-
nięć olimpijskich jej uczniów.  
Na miejscu piątym zestawienia  
najlepszych szkół w wojewódz-
twie wielkopolskim, wybranych 
spośród ponad pięciuset liceów 
i techników, znalazło się  I Lice-
um Ogólnokształcące w Swarzę-
dzu  - prowadzone przez  Funda-
cję Edukacji Społecznej „Ekos”.

Obchodząca w tym roku dwu-
dziestolecie swego istnienia szko-
ła od wielu lat osiąga jedne z naj-
wyższych  wyników egzaminów 
maturalnych w województwie, co 
pozwala jej absolwentom na stu-
diowanie też na najbardziej oble-
ganych kierunkach studiów. Nie 
jest jednak szkołą tylko dla pry-
musów, ale przede wszystkim dla 
tych uczniów gimnazjum, któ-
rzy wiedzą, że celem ich dalszego 
kształcenia jest  podjęcie w przy-
szłości wyższych studiów. W I LO 
w Swarzędzu profil kształcenia 

zależy od po-
trzeb każde-
go ucznia – 
jest dostosowywany 
do wymagań stawianych przez 
wyższe uczelnie. Nie profil klasy 
decyduje o rozszerzonych przed-
miotach, a wybrany przez każde-
go ucznia zestaw przedmiotów na 
egzaminach maturalnych. W swa-
rzędzkim liceum można też zna-
leźć czas na rozwijanie swoich za-
interesowań. Służy temu bogata 
oferta zajęć nadobowiązkowych 
z: dziennikarstwa, rysunku, tea-

tru, robotyki, informatyki, pod-
stawy biomedycyny, piłki halowej 
i koszykowej.  

 Gratulacje należą się finalist-
kom olimpiad – geograficznej – 
Joannie Gabiś i polonistycznej – 
Zuzannie Smuszkiewicz oraz ich 
nauczycielom paniom profesor 
Dorocie Indrzejczak i Beacie Gro-
madzkiej. W styczniu swarzędzka 
społeczna szkoła rozpoczęła zapi-
sy na egzaminy wstępne do klasy 
I na rok szkolny 2010/2011, a 13 
lutego zaprasza kandydatów i ich 
rodziców na drzwi otwarte. Szcze-
góły na www.ekos.edu.pl .

Anna Białobrzeska

Swarzędzkie I LO wśród najlepszych

Zimą, w sezonie grzewczym, 
często szukamy oszczędności spa-
lając w domowych piecach różne-
go rodzaju odpady (stare meble, 
opakowania po napojach, a w na-
szym mieście także pianki tapicer-
skie i odpady z produkcji mebli). 
Czynione w ten sposób oszczędno-
ści są jednak bardzo złudne. Prę-
dzej czy później zapłacimy za takie 
postępowanie, jeżeli nie kosztem 
remontu instalacji grzewczej, to 
zdrowiem, a w najgorszym 
przypadku życiem- 
naszym, naszych 
dzieci i wnuków.

Pa m i ę t a j my, 
że wkładając śmieci do 
pieca nie powodujemy, iż 
rozpływają się one w po-
wietrzu. Kominy naszych 
domów są zbyt niskie, aby za-
nieczyszczenia rozproszone zo-
stały na większych wysokościach, 
zatem wszystko, co się z nich wy-
dostanie osiada na naszej dział-
ce, ewentualnie na działkach są-
siadów.  W procesie spalania, gdy 
temperatura jest zbyt niska (tak 
jak w domowych instalacjach - od 
200 do 500oC) powstają ogrom-
nie niebezpieczne dla zdro-
wia substancje, które wdychamy 
wszyscy.  Substancje te groma-
dzą się w przewodach komino-
wych jako tzw. „mokra sadza”, 
która może doprowadzić do nie-
drożności przewodów komino-

wych, a w konsekwencji do zacza-
dzenia. Sadza może także zapalić 
się w przewodzie kominowym, co 
jest powodem groźnych w skut-
kach pożarów.

W dymie powstającym pod-
czas spalania śmieci znajdziemy 
między innymi:   

- chlorowodór, który uszka-
dza błony śluzowe oraz układ 
oddechowy,

- tlenki azotu (NOx), któ-
re są przyczyną podrażnienia 
i uszkodzeń płuc (np. zawar-
tość 280 mikrogramów dwutlen-
ku azotu (NO2) na m3 może pro-
wadzić do śmiertelnego zapalenia 
płuc),

- dwutlenek siarki (SO2), 
który powoduje trudności w od-
dychaniu, jest przyczyną kwaś-
nych deszczy, które powodują za-
kwaszenie i zasolenie gleby,

- tlenek węgla (CO) - powo-
duje zaczadzenie, a także niedo-
tlenienie tkanek w organizmie, 
oddziałuje też na układ nerwowy,

- pył, w którym znajduje się 
cała gama metali ciężkich osadza 
się w glebie, a one przenikają do 
płodów rolnych,

- metale ciężkie: kadm - jest 
rakotwórczy, powoduje uszko-

dzenia wątroby i płuc, groma-
dzenie kadmu w mięśniu 

sercowym i ścianach na-
czyń krwionośnych pro-

wadzi do nadciśnie-
nia i zwyrodnienia 
mięśnia sercowego, 

związki cyny uszkadza-
ją układ odpornościo-
wy i nerwowy, a także są 
sprawcami chorób nerek 

i wątroby, ołów - niszczy sy-
stem odpornościowy i powoduje 
zaburzenia rozwoju, kumuluje się 
w organizmie.

W wyniku reakcji chemicz-
nych wymienionych wyżej sub-
stancji, przy udziale tlenu i pary 
wodnej zawartej w powietrzu 
powstają szczególnie szkodliwe 
związki - dioksyny i furany. Są 
one związkami kancerogennymi 
(rakotwórczymi). Ich negatywny 
wpływ jest najsilniejszy na system 
rozrodczy, hormonalny i immu-
nologiczny ludzi i zwierząt. Mogą 
być przyczyną zwyrodnień u po-
tomstwa. 

To właśnie spalanie drewna 
pomeblowego zawierającego sub-
stancje do konserwacji oraz po-
zostałości po farbach i lakierach, 
plastikowych torebek czy papie-
ru z kolorowym nadrukiem, po-
wodują powstawanie tych niebez-
piecznych związków.

Dioksyny i furany wnikają 
w glebę, przedostają się do wody 
i aż w 90% tych związków może 
przeniknąć do naszego organi-
zmu. Toksyczny wpływ może po-
jawić się dopiero po kilkudzie-
sięciu latach w postaci chorób 
nowotworowych. Dlaczego więc 
z taką łatwością skazujemy na-
sze dzieci na choroby lub śmierć 
z powodu nowotworów?

Zastanówmy się więc zanim 
wrzucimy do pieca coś innego niż 
tradycyjny opał i pomyślmy jaka 
przyszłość czeka nas, nasze dzie-
ci lub wnuki za kilka, kilkanaście 
lub w najlepszym wypadku za kil-
kadziesiąt lat? Już teraz mówi się, 
że około 28 000 Polaków rocznie 
umiera z powodu zanieczyszczo-
nego powietrza. 

Czy zatem złotówki zaoszczę-
dzone na opale lub wywozie odpa-
dów są dobrą lokatą na przyszłość?

Lepiej oszczędzajmy nasze 
zdrowie i jakość życia!

Wykorzystując hasło ak-
cji Fundacji Ekologicznej „Arka”, 
w której nasza Gmina uczestniczy-
ła w 2009 roku, apelujemy:  

KOCHASZ DZIECI  
- NIE PAL ŚMIECI!!!

/ros/

Kochasz dzieci – nie pal śmieci!
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Adam Gajda  
- piłka nożna
I msc. – Wojewódzka Liga 
Juniorów Starszych
II msc. – Mistrzostwa 
Polski Juniorów Starszych

Krzysztof Grzegorzewski 
- kajak polo
II msc. – Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Kajak 
Polo, Kaniów 2009
Zakwalifikowany do kadry 
narodowej juniorów w ka-
jak polo na 2010

Barbara Knade  
- kajak-polo
I msc. – Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów
III msc. – Puchar Europy- 
Niemcy, Belgia
IV msc. – Mistrzostwa 
Europy w Kajak Polo 
w kat. U-21, Essen
- członkini kadry narodo-
wej w kajak-polo

Maciej Kobyliński  
- wioślarstwo
IV msc. – Mistrzostwa 
Polski seniorów (czwór-
ki podw.)
III msc. - Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski (dwój-
ki podw.)
I msc. - Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski (czwór-
ki podw.)

Łukasz Kuzemko  
- karate
III msc. – Mistrzostwa 
Świata Karate Shotokan – 
2009 (druż.)
VII msc. Mistrzostwa Eu-
ropy Karate Shotokan 
ESKA -WELS 2009
II msc. – Mistrzostwa 
Polski Shotokan (ind.) 
2009
Powołany do kadry senio-
rów karate shotokan /WKF 
na rok 2010

Bartosz Kuzemko  
- karate
II msc. - Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów 2009
III msc. Puchar Świata 
Karate (ind.) 2009
III msc. Puchar Świata 
Karate (druż.) 2009
1/4 finału Paris Open Gol-
den League – styczeń 
2010
Powołany do kadry naro-
dowej – kumite senioprów 
open -75 kg

Zbigniew Lehmann  
- kajak-polo
IV msc. – Puchar Nie-
miec, w kat. U-16, Essen
II msc. – Mistrzostwa 
Polski Juniorów, Kaniów

Agnieszka Lipiecka  
- lekka atletyka
II msc. – Cottbus Niemcy 
1000m
III msc. – Halowe Mi-
strzostwa Polski 2000 m
I msc. – XXII Ogólnopolski 
„Bieg Ewy” 
V msc. – XV Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży 
w Biegach Przełajowych 
3000
III msc. – Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży 
III msc. – Międzynaro-
dowy Bieg św. Dominika 
Gdańsk

Angelika Lipiecka  
- lekka atletyka
V msc. – Halowe Mistrzo-
stwa Polski 2000 m
III msc. – Cottbus Niemcy 
Miting 1000m
II msc. – Miting Ogólno-
polski 2000m 
VI msc. – XV Ogólno-
polska Olimpiada Mł. 
w Biegach Przełajowych 
3000m
VI msc. – Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży 
3000 m

Kacper Majchrzak  
- pływanie
II msc. – Mistrzostwa 
Polski Juniorów
- Wicemistrz Polski na 
dystansie 50 m stylem 
dowolnym
- Finalista Mistrzostw 
Polski na 100m stylem 
dowolnym i 200m stylem 
zmiennym

Filip Mytko - kajak-polo
II msc. – Puchar Niemiec 
– Essen , 2009
IV msc. Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów, 2009

Krzysztof Paterka  
- pływanie
I msc. – Mistrzostwa 
Świata w Pływaniu Osób 
Niepełnosprawnych – Rio 
de Janeiro, 2009
IV msc. – Mistrzostwa Eu-
ropy w Reykjaviku 2009
IV msc. – Igrzyska Pa-
raolimpijskie w Pekinie 
2008
Ustanowienie rekordu 
świata: 1.10,52 na 100m 
stylem klasycznym

Katarzyna Pic  
- żeglarstwo, match-ra-
cing olimpijskie
I msc. – Mistrzostwa Pol-
ski Kobiet (klasa olimpij-
ska) Mistrzyni Polski 2009

V msc. – Puchar Świata 
Kobiet w Moskwie
I msc. – Polish Match 
Tour, Regaty w Poznaniu
VI msc. – Mistrzostwa 
Polski w kat. Open (z za-
łogami męskimi)

Magdalena Pic  
- żeglarstwo
III msc. – Meczowe Mi-
strzostwa Polski w kat. 
Seniorek (klasa olimpij-
ska)
III msc. – Meczowe Mi-
strzostwa Polski w kat. 
młodzieżowców (klasa 
olimpijska)
VII msc. –Mistrzostwa 
Polski Klas Olimpijskich 
w kat. Młodzieżowców
III msc. – Regaty Pucha-
ru Świata , Gdynia Sai-
ling Days

Olga Rusinek  
- pływanie synchroniczne
Reprezentantka Polski 
w kategorii Juniorek i Se-
niorek
I msc. – Międzynar. Za-
wody Poznań Cup Open 
I msc. - Mistrzostwa Pol-
ski 
III msc. - Mistrzostwa 
Polski (solo- juniorki)
I msc. – Puchar Polski 
Open 
II msc. – Puchar Polski 
Open (duet)
II msc. - Międzynar. Za-
wody Poznań Cup Open 
(team)
I msc. - Mistrzostwa  
Polski 
II msc. - Mistrzostwa  
Polski 
I msc. – Bratysława 

Angelika Stefańska  
- lekka atletyka
I msc. – Ogólnopolska 

Olimpiada Młodzieży, Kra-
ków 2009
I msc. w tabelach juniorek 
mł na dystansach 800 m, 
1000 m, 1500 m
zawodniczka kadry woje-
wódzkiej juniorów i kadry 
narodowej

Monika Szurlej  
- wioślarstwo
IV msc. – Regaty Nadziei 
Olimpijskich
V msc. – Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży
II msc. – Srebrny Medal 
– Długodystansowe Mi-
strzostwa Polski

Monika Wieczorkiewicz   
- lekka atletyka
I msc. – Akademickie Mi-
strzostwa Polski w biegu 
krótkim sztafet.
II msc. – Mistrzostwa 
Polski Seniorów w biegu 
rozstawnym 4x100 m
IV msc. – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski bieg 
na 100 m
III msc. – Ogólnopol-
ski Miting kwalifikacyjny 
100 m
IV msc. – Międzynar. Mi-
ting W. Komara i T. Ślu-
sarskiego 100 m
II msc. – XII Miting Kwali-
fikacyjny 100 m i 200m
Reprezentantka Polski 
w kat. młodzieżowej

Zyta Zydorczak  
- kajakarstwo
II msc. – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w ka-
jakarstwie K-2 500m
III msc. - Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w ka-
jakarstwie K-4 500m

/opr. U.R., M.W./

19 sportowców dostało stypendia
Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przyznała stypendia dla wy-
różniających się swarzędzkich sportowców. Zasady przyznawania stypendiów określa 
Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wy-
sokości stypendiów sportowych – załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/290/09 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 27.10.2009 r.
Z 29 wnioskujących stypendia otrzymało 19 osób - o 7 więcej niż w roku ubiegłym. 
Poniżej przedstawiamy listę zawodników, którzy otrzymali Stypendia Sportowe Mia-
sta i Gminy Swarzędz w 2010 r. i niektóre ich osiągnięcia.

Swarzędzanin Krzysztof Paterka - mistrz i rekordzista świata.
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Na otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadań pub-
licznych gminy, ogłoszony w 
dniu 7 grudnia 2009 r., wpły-
nęły 24 oferty organizacji poza-
rządowych. Dofinansowanie ze 
środków budżetu Gminy Swa-
rzędz otrzymało 18 projektów, 
6 ofert nie spełniło wymogów 
formalnych. 

Oto zestawienie przyzna-
nych dotacji (Zarządzenie nr 
WSO.0151-0010/2010 Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 10 lutego 2010 r.):

1. Działania mające na celu 
integrację osób niepełnospraw-
nych ze środowiskiem osób peł-
nosprawnych
l Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. L. 
Grajka: Wczesna interwencja dro-
gą do integracji dzieci niepełno-
sprawnych z rówieśnikami w nor-
mie rozwojowej: 20.000,- zł

2. Organizacja specjalistycz-
nych ćwiczeń dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych w celu przy-
stosowania ich do radzenia sobie 
w życiu i funkcjonowaniu spo-
łecznym
l Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. L. Grajka: 
Organizacja kompleksowej opieki 
nad dziećmi i osobami niepełno-
sprawnymi w celu przystosowania 
ich do życia: 80.000,- zł

3. Prowadzenie działań zmie-
rzających do aktywizacji osób za-
grożonych wykluczeniem społecz-
nym, prowadzenie poradnictwa i 
innych form pomocy dla osób za-
grożonych ubóstwem
l Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 
Św. Marcina Biskupa: Działania 
zmierzające do aktywizacji osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym - ludzi chorych i starszych 
oraz inne formy pomocy dla osób 
zagrożonych ubóstwem: 4.500,- zł
l Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej: Działania zmierzające 
do aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, pro-

wadzenie poradnictwa i innych 
form pomocy dla osób zagrożo-
nych ubóstwem: 15.500,- zł

4. Prowadzenie zajęć poza-
lekcyjnych dla dzieci z rodzin 
narażonych na patologię spo-
łeczną i rodzin dysfunkcyjnych
l Diecezjalny Instytut Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Po-
znańskiej: Prowadzenie świetlicy 
Środowiskowo-Profilaktycznej. 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci z rodzin narażonych na 
patologię społeczną i rodzin dys-
funkcyjnych: 60.000,- zł

5. Prowadzenie terapii i po-
radnictwa dla osób uzależnio-
nych oraz zajęć integracyjnych, 
promujących życie bez nałogów 
i bez przemocy
l Swarzędzkie Stow. Użytecz-
ności Publicznej i Integracji KO-
TWICA: Prowadzenie terapii 
i poradnictwa dla osób uzależnio-
nych oraz zajęć integracyjnych, 
promujących życie bez nałogów 
i bez przemocy: 20.000,- zł

6. Prowadzenie terapii i po-
radnictwa dla osób uzależnio-
nych oraz zajęć integracyjnych, 
promujących życie bez nałogów 
i bez przemocy
l Parafia Rzymsko-katolicka 
p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy
Alternatywna forma opieki wycho-
wawczo-pedagogicznej dla dzieci 
przedszkolnych przygotowujących 
się do podjęcia nauki w szkole z re-
jonów wiejskich: 45.000,- zł

7. W zakresie ochrony środo-
wiska i opieki nad zwierzętami

Nie zgłoszono żadnej oferty
8. Organizacja koncertów, 

festiwali, imprez o charakterze 
miejskim
l Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. L. Grajka: 
„Bawimy się z Mikołajami” – Im-
preza Integracyjna: 4.000,- zł
l Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski im. L. Grajka: VI 
Diecezjalny Przegląd Piosenki Reli-
gijnej Osób Niepełnosprawnych 
– Anielskie Śpiewogranie 2010 w 

hołdzie Janowi Pawłowi II: 3.500,-
l Parafia Rzymsko-Katolicka 
p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w 
Swarzędzu: Cykl wydarzeń kul-
tury chrześcijańskiej „Drogi – 
Ścieżki – Bezdroża”: 20.000,- zł
l Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Polskich 
Romów: Festiwal Kultury Rom-
skiej: 10.500,- zł
l Muzeum Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie: Or-
ganizacja pikniku edukacyjno-re-
kreacyjnego „II Miodowe Lato w 
Skansenie”: 7.000,- zł

9. Prowadzenie sekcji spor-
towych i innych zajęć sporto-
wych oraz promujących zdrowy 
styl życia
l Uczniowski Klub Sporto-
wy „Bushi”: Alternatywna forma 
prowadzenia zajęć sportowych 
typu karate: 5.000,- zł
l TKKF SHT Swarek: Prowa-
dzenie sekcji sportowych i innych 
zajęć: 8.000,- zł
l Swarzędzki Klub Sportowy 
KARATE DO –„FIGHTER”: Szko-
lenie dzieci i młodzieży z zakresu 
karate oraz propagowanie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzie-
ży: 8.000,- zł
l Ludowy Zespół Sportowy 
PIAST- Kobylnica: Prowadzenie 
sekcji piłki nożnej dla dzieci i mło-
dzieży w tym organizacja i innych 
zajęć sportowych oraz promują-
cych zdrowy styl życia: 60.000,- zł
l SKS UNIA Swarzędz: Organi-
zacja rozgrywek ligowych wszyst-
kich drużyn. Organizacja Turnie-
jów Młodzieżowych. Organizacja 
Turniejów Amatorskich. Szkolenie 
młodzieży i dzieci: 225.000,- zł
l UKS LIDER: Prowadzenie sek-
cji piłki nożnej dla dzieci i młodzie-
ży w tym organizacja i innych za-
jęć sportowych oraz promujących 
zdrowy styl życia: 124.000,- zł

Na otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadań pub-
licznych gminy z zakresu spor-
tu kwalifikowanego, ogłoszony 
w dniu 7 grudnia 2009 r., wpły-
nęło 7 ofert klubów sportowych. 
Wszystkie otrzymały dofinan-
sowanie ze środków budżetu 
Gminy Swarzędz. Oto zestawie-
nie przyznanych dotacji (Zarzą-

dzenie nr WSO.0151-0014/2010 
Burmistrza Miasta i Gminy Swa-
rzędz z dnia 12 lutego 2010 r.):
Ü Aeroklub Poznański: Tre-
ning i udział w zawodach szybow-
cowych, mikrolotowych i akroba-
cji lotniczej: 7.000,- zł
Ü Ludowy Zespół Sportowy 
PIAST Kobylnica: Organizacja 
przygotowań i uczestnictwo w za-
wodach i innych imprezach spor-
towych, obozach sportowych oraz 
organizacja szkoleń sportowych 
zawodników: 50.000,- zł
Ü Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej ZALASEWO: Organiza-
cja przygotowań i uczestnictwo 
w zawodach i innych imprezach 
sportowych, obozach sportowych 
oraz organizacja szkoleń sporto-
wych zawodników: 6.000,- zł
Ü Swarzędzki Klub Sporto-
wy UNIA, sekcja koszyków-
ki: Udział w rozgrywkach I-ligi 
koszykówki kobiet, organizacja 
przygotowań, uczestnictwo w za-
wodach i innych szkoleniach z za-
kresu koszykówki wraz z nabo-
rem zespołu dziecięcego: roczniki 
2003 i 2004: 95.000 zł
Ü Swarzędzki Klub Sportowy 
UNIA, sekcja piłki nożnej: Or-
ganizacja przygotowań i uczest-
nictwo w zawodach i innych im-
prezach sportowych, obozach 
sportowych oraz organizacja 
szkoleń sportowych zawodników: 
155.500,- zł
Ü Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej SWAREK: Organi-
zacja przygotowań i uczestnictwo w 
zawodach i innych imprezach spor-
towych, obozach sportowych oraz 
organizacja szkoleń sportowych za-
wodników: 1.000,- zł
Ü Uczniowski Klub Sportowy 
LIDER: Organizacja przygotowań, 
uczestnictwo w zawodach i obo-
zach sportowych sekcji piłki ręcz-
nej UKS Lider Swarzędz, zespół 
juniorów i juniorów młodszych 
rocznika 1992/93/94: 5.500,- zł

* * *
Ogłoszone zostały  kolejne kon-

kursy na realizację zadań publicz-
nych Gminy – termin składania 
ofert do 12 marca 2010 r. O wyni-
kach poinformujemy w następnym 
numerze PzR.

/opr. U.R./

Dotacje przyznane
– będą następne
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Ośmiu Wspaniałych!
26 lutego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swa-

rzędzu zebrało się jury Lokalnej Edycji Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”. W tym roku do konkursu zgłoszono 12 
wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają bezinteresownie 
osobom tego potrzebującym. Jury w 5 – osobowym składzie 
oceniało kandydatów według m.in. konsekwencji w realizacji 
podjętych prac, wytrwałości w pokonywaniu trudności, odpo-
wiedzialności czy umiejętności współpracy z innymi.

Spośród zgłoszonych kandydatów Jury wybrało „Ośmiu 
Wspaniałych” Gminy Swarzędz: Monika Ochowiak, Magda-
lena Dopieralska, Justyna Wierzbińska, Agata Zoran, Arka-
diusz Ćwiertnia, Sylwia Domańska, Anna Pastusiak i Alek-
sandra Chęcińska.

Z wymienionej ósemki wybrany został laureat, który zo-
stał zgłoszony do Ogólnopolskiej Edycji Konkursu, a jest nim 
Arkadiusz Ćwiertniak – uczeń II Liceum Ogólnokształcące-
go w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. W nagrodę wszyscy wy-
różnieni wolontariusze wezmą udział w spotkaniu z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Swarzędz oraz w dniach 11-13 czerwca 
w Wielkiej Gali dla wolontariuszy, która w tym roku odbędzie 
się w Wałbrzychu.

Wszystkim wyróżnianym serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszej owocnej pracy wolontaryjnej!

Agnieszka Chróścik
z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Swarzędzu

Seniorzy z sześciu Klubów Mło-
dych Duchem oraz uczestnicy Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Wsparcia 
w dniach 28 i 29 stycznia 2010 roku 
wyjechali na wieczór kolęd do pa-
łacu w Iwnie. W przepięknej scene-
rii neorenesansowego pałacu w Iw-
nie, który został zbudowany w latach 
1851-1855 dla Józefa Mielżyńskiego, 
zasiedliśmy przy stołach, aby razem 
poddać się magii tego wyjątkowego 
wieczoru. Wspólne śpiewanie kolęd 

zbliża ludzi, powoduje, iż każdy czu-
je się bezpieczny i wyjątkowy, tak też 
czuli się wszyscy uczestnicy. Piękna 
staropolska tradycja wspólnego śpie-
wania kolęd zagościła wśród senio-
rów i mamy nadzieję, że nie pozwolą, 
aby zanikła…

Magdalena Michalska
p.o. Kierownika  

Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu

Uzależnienie od alkoholu to 
problem, który dotyczy nie tyl-
ko samej osoby uzależnionej, 
ale także jej najbliższego otocze-
nia. Nadużywanie alkoholu przez 
jednego z członków rodziny, za-
kłóca funkcjonowanie całego 
sytemu rodzinnego. Gniew, smu-
tek a w szczególności poczucie 
współodpowiedzialności za po-
stępowanie alkoholika może pro-
wadzić do zaistnienia zjawiska 
współuzależnienia. Jego powsta-
niu sprzyja przede wszystkim sil-
na zależność emocjonalna od 
osoby uzależnionej. Osoby współ-
uzależnione koncentrują się na 
partnerze z problemem alkoho-
lowym i w związku z tym pomi-
jają własne potrzeby. Cechuje je 
nieustanna huśtawka emocjonal-

na, od euforii i pewności, że prob-
lem uda się rozwiązać, po skrajny 
pesymizm, poczucie beznadziej-
ności i niemożliwości wytrwania 
w obecnej sytuacji. 

Osoba współuzależniona sta-
ra się na zewnątrz zbagatelizować 
problem. Z lęku przed opuszcze-
niem alkoholika rezygnuje z uka-
zywania własnych uczuć, choć 
jednocześnie pragnie i oczekuje 
pomocy ze strony innych. Życie 
w długotrwałym stresie spowo-
dowanym piciem bliskiej osoby 
oraz brak skuteczności własnych 
działań skierowanych na rozwią-
zanie problemu, powodują po-
ważne konsekwencje psycholo-
giczne. 

Osoby współuzależnione 
mogą uzyskać pomoc i tym sa-

Żyjąc z alkoholikiem
– konsekwencje „współuzależnienia” 

mym poprawę zdrowia psychoso-
matycznego korzystając z oferty 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ramach Punktu 
Konsultacyjnego dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu 
i Ich Bliskich dyżurują 

psycholog oraz terapeuta 
uzależnień. Szczegółowe 

informacje otrzymają Państwo  
pod numerem telefonu  

(061) 651 26 50 lub 
bezpośrednio w siedzibie 

Ośrodka.

Poza profesjonalną tera-
pią współuzależnienia pomocne 
mogą być spotkania Grupy Al-
Anon, której celem jest wzajemne 
wspieranie się osób współuzależ-
nionych w trudnych sytuacjach 
wynikających z życia z osobą uza-
leżnioną. Grupę Al-Anon prowa-
dzi Stowarzyszenie Abstynentów 
„Żagiel”.

Monika Pusz
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Profilaktyki i Terapii

Seniorzy w pałacu…
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 – Sek-
cja Świadczeń Rodzinnych i Fundu-
szu Alimentacyjnego informuje, iż od 1 
stycznia 2010 r. prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego z tytułu rezygna-
cji z zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej na rzecz opieki nad osobom 
niepełnosprawną będzie ustalane 
niezależnie od dochodów rodziny i na 
czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie 
o niepełnosprawności albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności było wy-
dane na czas określony - do ostatnie-
go dnia miesiąca, w którym upływa 
termin ważności orzeczenia. 

Świadczenie pielęgnacyjne przy-
sługuje:
· niepełnosprawnemu dziecku
· osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia, jeżeli legity-
muje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności

· osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia legitymującej 
się orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wie-
ku do ukończenia 21 roku życia.

Ważne jest też to, iż niepełno-
sprawność musi się łączyć ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji, albo osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności.

Ponadto, w przypadku, gdy 
w okresie trzech miesięcy, licząc od 
dnia wydania orzeczenia o niepełno-
sprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do świad-
czenia pielęgnacyjnego, prawo to bę-
dzie ustalane począwszy od miesiąca, 
w którym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepeł-
nosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadcze-
nie pielęgnacyjne będzie przysługiwało 
osobie innej niż spokrewniona w pierw-
szym stopniu, na której ciąży obowią-
zek alimentacyjny, pod warunkiem, że 
nie ma osoby spokrewnionej w pierw-
szym stopniu albo gdy osoba ta nie jest 
w stanie sprawować opieki. Ocena sy-
tuacji rodzinnej w tym zakresie w indy-
widualnych sprawach należy do organu 
właściwego. 

Osoby, które złożyły wnio-
sek o świadczenie pielęgnacyjne do 
31.12.2009 roku i otrzymały decyzję 
odmowną z przekroczenia kryterium 
dochodowego i osoby, które do tej 
pory nie starały się o przyznanie ta-
kiego świadczenia, mogą złożyć wnio-
sek, ale świadczenie to  płatne będzie 
od daty złożenia nowego wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
19 listopada 2009 r. o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z realizacją wy-
datków budżetowych (Dz.U. z 2009 Nr 
219, poz 1706)

Beata Pacholczak
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych  

i Funduszu Alimentacyjnego

Komunikat OPS 

Narkomania oznacza nałogo-
we używanie substancji psycho-
aktywnych, co w konsekwencji 
prowadzi do uzależnienia. Okre-
ślana jest także jako „choroba du-
szy i ciała”. Czynnikiem który spra-
wił, że narkomanię zaczęto łączyć 
z młodzieżowym stylem życia, był 
rozwój ruchu hipisowskiego w la-
tach 60. XX wieku. Założeniem 
tego ruchu był bunt przeciwko 
konsumpcyjnemu i zmaterializo-
wanemu podejściu do życia. 

Obecnie narkomania kojarzy 
się z utratą kontroli nad własnym 
życiem, pustką, strachem i samot-
nością. Młodzi ludzie coraz częś-
ciej sięgają po nielegalne substan-
cje psychoaktywne, nie zważając 
na szkodliwe ich działanie. Nar-
kotyki wywołują bowiem zaburze-
nia natury psychofizycznej. Zakłó-

cają prawidłowe funkcjonowanie 
całego organizmu, mają negatyw-
ny wpływ na emocje i osobowość 
młodego człowieka. Nadużywanie 
narkotyków wiąże się także z trud-
nościami w różnych obszarach ży-
cia społecznego: porzucenie szko-
ły lub pracy, kradzieże, ucieczki 
z domu czy konflikty z prawem.

Nie ma prostych i skutecz-
nych sposobów na to, aby całko-
wicie uchronić dziecko przed nar-
kotykami. Jedno jest pewne, im 
lepszy kontakt z dzieckiem, op-
arty na zasadach wiarygodności, 
stanowczości i sprawiedliwym 
traktowaniu, tym łatwiej zapew-
nić dorastanie w świecie wolnym 
od narkotyków. 

Osobom borykającym się 
z problemem uzależnienia od nar-
kotyków istotnych informacji i po-

rad udzielą specjaliści działający 
na terenie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w ramach Punktu Kon-
sultacyjnego ds. Narkomanii. 

Na spotkanie z psychologiem 
lub terapeutą uzależnień można 
umawiać się osobiście bądź pod 
numerem telefonu (061) 651 26 
50 do 53 wew. 19. 

Dla osób, które chcą pozostać 
anonimowe zachęcamy do odwie-
dzenia Internetowego Punktu 
Konsultacyjno – Informacyjne-
go ds. Uzależnień i Przemocy. 

Pod adresem zadajpytanie.
narkomania@swarzedz.pl moż-
na uzyskać odpowiedzi na nurtu-
jące pytania. 

Zapraszamy również do od-
wiedzania naszego bloga: 

profilaktyka-swarzedz.
blogspot.com

Monika Pusz 
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Profilaktyki i Terapii

Narkotyki – 
fakty i mity 
Cz. 1

Mit jest niezgodnym z rzeczy-
wistością przekonaniem, przy-
jętym na podstawie wyobrażeń, 
fantazji, braku wiedzy w zakre-
sie jakiejś dziedziny. Mity związa-
ne z narkotykami bardzo szkodzą 
i utrudniają działania profilak-
tyczne ponieważ z jednej stro-
ny redukują lęk, natomiast z dru-
giej strony ułatwiają wchodzenie 
w uzależnienie. W tym artykule 
postaram się przybliżyć najbar-
dziej popularne mity związane 
z zażywaniem narkotyków.

Pierwszym mitem jest prze-
konanie, że legalizacja czyli stwo-
rzenie sytuacji w której nar-
kotyki stałyby się powszechnie 
dostępne ograniczyłoby problemy 
z nimi związane. Z upowszech-
nieniem dostępu do narkotyków 
idą nowe problemy takie jak, ob-
niżenie wieku inicjacji, nielegal-
na i nieograniczona produkcja 
oraz sprzedaż nieletnim. Podob-
ną sytuacje można zaobserwować 
z powszechną dostępnością alko-
holu oraz tytoniu. Bardzo ważną 

kwestią byłyby koszty zdrowotne 
jak i finansowe ponoszone przez 
społeczeństwo które jak można 
się domyślać byłyby ogromne.

„Kiedy zechcę to przestanę. 
Biorę tylko dla przyjemności”. 
Prawdą jest to, że każdy bierze 
dla przyjemności. Jednak wraz 
z nadejściem uczucia przyjemno-
ści pod wpływem substancji psy-
choaktywnej zaczyna brakować 
woli. Po pewnym czasie zosta-
je sam mit „Kiedy będę chciał to 
zerwę z narkotykami”. Czasami, 
żeby udowodnić to komuś lub sa-
memu sobie, osoba „mająca złud-
ną kontrolę” odstawia narkotyki 
na kilka dni, tygodni czy miesię-
cy. Finał takiego zachowania jest 
zazwyczaj taki sam – powrót do 

„brania”. Przekonanie o „tymcza-
sowym” przyjmowaniu narkoty-
ków utrudnia podjęcie właści-
wych działań i niejednokrotnie 
osoba uzależniona przez wiele lat 
żyje w fałszywym przekonaniu.

W następnym artykule przed-
stawię kolejne mity związane 
z narkotykami. Zapraszam rów-
nież do naszego Internetowe-
go Punktu Konsultacyjnego 
pod adresem zadajpytanie.nar-
komania@swarzedz.pl oraz do 
odwiedzania naszego bloga pod 
adresem www.profilaktyka-swa-
rzedz.blogspot.com

Wacław Rożek
Sekcja Profilaktyki i Terapii
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorastać bez narkotyków…
OPS może pomóc
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Red.: Prawie rok temu, w marco-
wym numerze „Prosto z Ratusza”  
z 2009 r., rozmowę z Panem zatytu-
łowaliśmy „Będą Zeszyty Swarzędz-
kie”. Dzisiaj rozmawiamy, gdy „sło-
wa stały się ciałem” ... 

AM: Rzeczywiście mogę powie-
dzieć, że realizacja pomysłu pt. „Ze-
szyty Swarzędzkie” była „skokiem 
na głęboką wodę”, z której - mam 
takie przekonanie - udało się z po-
wodzeniem „wypłynąć”. Po prawie 
dwudziestu latach funkcjonowania 
odrodzonego samorządu powsta-
ło wydawnictwo, dokumentujące 
„wczoraj i dziś” naszej gminy. Dzię-
ki pracy i pomysłom samych auto-
rów oraz wysiłkom kolegium redak-
cyjnego zamieściliśmy w pierwszym 
numerze „Zeszytów” wiele cieka-
wych tekstów i informacji. 

Red.: Mamy zatem rocznik re-
gionalny, który swoją tematyką oraz 
objętością nie ustępuje innym re-
gionalnym czasopismom popular-
nonaukowym obecnym na wielko-
polskim rynku. Co zawierają nasze 
„Zeszyty”?

AM: Tematyka działu Artyku-
ły w dużej mierze koncentruje się na 
przeszłości ziemi swarzędzkiej, głów-
nie tej dwudziestowiecznej. Mamy 
artykuł dotyczący referendum z 1946 
r. i wyborów z 1947 r., tekst o powsta-
niu Komitetu Obywatelskiego i wy-
borach z 4 czerwca 1989 r., materiał 
o swarzędzkich reminiscencjach wy-
darzeń marcowych z 1968 r. Wielolet-
ni pracownik Swarzędzkiej Fabryki 
Mebli podjął próbę opisania historii 
swojej firmy, przedsiębiorstwa naj-
bardziej związanego ze Swarzędzem, 
w którym na przestrzeni lat pracowa-
ły tysiące mieszkańców naszego mia-
sta i gminy. W dziale Artykuły jest też 
tekst zahaczający o współczesność, 
opowiadający o dwudziestoletnim 
funkcjonowaniu w Swarzędzu filii Bi-
blioteki Pedagogicznej. W kolejnym 
dziale, zatytułowanym Varia, mamy 
artykuły, których autorzy zapropono-
wali różnorodną tematykę. Możemy 
przeczytać zapomnianą legendę do-
tyczącą czasów piastowskich, tekst o 

walce mieszkańców Kobylnicy o pol-
skość w czasach zaborów, zarówno tej 
zbrojnej, jak i prowadzonej bez uży-
cia przemocy. Są też teksty o zjeździe 
chórów w 1910 r., o działalności spo-
łecznej doktora Sylwestra Wendlan-
da. Nie brakuje wspomnienia o tym 
zakątku miasta, gdzie kiedyś istniał 
browar swarzędzki. Ukazane zostały 
także walory turystyczne części na-
szej gminy, a ciekawym połączeniem 
przeszłości ze współczesnością jest 
informacja o zjeździe rodziny Zapo-
rowskich. Tłumaczeniem krótkiego 
fragmentu pinkasu przypomnieliśmy 
o istnieniu w przeszłości w Swarzę-
dzu dużej gminy żydowskiej.

Red.: Tematyka jest różnorodna, 
choć w numerze dominują  informa-
cje z przeszłości. Czy jednak tylko hi-
storia jest obecna w pierwszym nu-
merze „Zeszytów Swarzędzkich”?

AM: Współczesność pojawia się 
w niektórych tekstach, jak chociaż-
by w tym o Swarzędzkiej Orkiestrze 
Flażoletowej przypominającym, że 
upowszechnienie na skalę ogólno-
polską gry na tym prostym instru-
mencie to zasługa Wojciecha Wie-
trzyńskiego, dyrygenta orkiestry 
i mieszkańca Swarzędza. Jednak 
najwięcej informacji o dniu dzisiej-
szym jest w dziale Kronika. W Va-
demecum znalazły się podstawo-
we dane statystyczne o gminie i jej 
mieszkańcach. Z danych demogra-
ficznych wyłania się obraz gminy 
młodej, bo najliczniejsze roczni-
ki mieszkańców to ludzie urodze-
ni w latach 1977-1979. Natomiast 
w Kalendarium Gminy Swarzędz 
zamieszczone zostały informacje 
o wydarzeniach, które miały miej-
sce na terenie gminy od września 
2008 r. do sierpnia 2009 r. 

W tym miejscu chciałbym po-
dziękować osobom i instytucjom, 
które odpowiedziały na nasz apel 
o pomoc w redagowaniu tego ka-
lendarium. Po raz kolejny sprawdzi-
ło się powiedzenie „nieobecni nie 
mają racji”. Wiele bowiem organiza-
cji, klubów czy instytucji, do których 
zwróciliśmy się z prośbą, nie odpo-

„Zeszyty Swarzędzkie”
– nasze wczoraj i dziś
14 grudnia 2009 r. odbyła się uroczysta promocja pierw-
szego numeru „Zeszytów Swarzędzkich”, rocznika regio-
nalnego, który sfinansowały władze samorządowe Swa-
rzędza. W związku z ukazaniem się nowego wydawnictwa 
rozmawiamy z jego redaktorem naczelnym, panem Arka-
diuszem Małyszką. 

Historia  
„Solidarności”  
- apel i prośba

W związku z przygotowywaniem tekstu dotyczącego powstania i funkcjonowania 
w latach 1980-1981 w zakładach pracy gminy Swarzędz Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, zwracam się do mieszkańców z apelem o pomoc. 

Pomocne będzie udostępnienie dokumentów i zdjęć, informacji o prowadzonej 
przez poszczególne ogniwa Związku działalności oraz podanie nazwisk osób zaanga-
żowanych w działalność związku, szczególnie przewodniczących i członków poszcze-
gólnych komisji zakładowych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” po-
wstały przede wszystkim: w Zakładzie nr 1 i 2 Swarzędzkiej Fabryki Mebli, w Przedsiębior-
stwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol”, w Fabryce Armatur „Swarzędz”, w Przed-
siębiorstwie Przerobu Złomu Metali (Złomet), w Zakładzie Pierzarskim, w swarzędzkim 
oddziale Fabryki Samochodów Rolniczych „Polmo”, w Gminnej Spółdzielni, w Bazie Trans-
portu Samochodowego Przemysłu Meblarskiego „Transmeble”, w swarzędzkim oddziale 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w swarzędzkim oddziale Instytutu 
Weterynarii w Puławach, w przychodni zdrowia, w Banku Spółdzielczym, w placówkach 
WSS „Społem”, w szkołach na terenie gminy, w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Pacz-
kowie, w Stacji Hodowli Roślin w Wierzenicy, w Państwowym Gospodarstwie Ogrodni-
czym w Owińskach (Zakłady w Uzarzewie i Karłowicach). 

Wszelkie informacje proszę przesłać elektronicznie na adres: a.malyszka@op.pl lub li-
stownie  na adres: Arkadiusz Małyszka, 62-020 Swarzędz 1, skr. poczt. nr 18.

/A.M./

wiedziało na nasz 
apel. Dlatego ważne, 
być może z ich punk-
tu widzenia, fakty 
nie zostały uwzględ-
nione przez autorów zestawienia. 
Mam nadzieję, że w przyszłości na-
sza wiedza będzie pełniejsza, pod-
trzymujemy bowiem prośbę o nad-
syłanie informacji, bo chcemy, aby 
kalendaria w kolejnych „Zeszytach” 
były rzeczywistą kroniką wydarzeń 
swarzędzkich.

Red.: Rozumiem, że apeluje Pan 
do mieszkańców o współpracę z rocz-
nikiem? 

AM: W sprawie kalendarium 
reguły będą takie same jak w 2009 
roku. Krótkie informacje o istot-
nych, ważnych wydarzeniach należy 

przesyłać w dwóch „pakietach”. Za 
pierwszych sześć miesięcy (IX 2009-
II 2010) do końca kwietnia 2010 r. 
oraz za następne miesiące (III-VIII 
2010) do końca września 2010 r. na 
adres e-mailowy zeszyty@swarzedz.
pl. Spodziewamy się, że do następnej 
edycji „Zeszytów” otrzymamy wię-
cej informacji o wydarzeniach. Dla-
tego autorzy muszą się liczyć z tym, 
że ze względu na ograniczone miej-
sce w numerze będziemy musie-
li dokonać własnego wyboru. Nie 
wszystkie też informacje znajdą się 
w tej postaci, w jakiej zostaną nade-
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słane. Redakcja zastrzegła sobie bo-
wiem prawo skracania tekstów. Oso-
by nieużywające internetu mogą 
przesyłać korespondencję tradycyj-
nie na adres Urzędu Miasta i Gmi-
ny, Rynek 1, koniecznie z dopiskiem 
„Zeszyty Swarzędzkie”. 

Red.: Czy oprócz pomocy do-
tyczącej przygotowania kolejnego 
kalendarium można jeszcze jakoś 
współpracować z redakcją?

AM: Tak jak mówiłem w po-
przednim wywiadzie kilka miesięcy 
temu, każdy może przedstawić swoje 
propozycje tekstowe. Potencjalni au-
torzy winni jednak pamiętać, że ich 
teksty muszą mieć związek z prze-
szłością lub dniem dzisiejszym zie-
mi swarzędzkiej lub z ludźmi gmi-
ny Swarzędz mieszkającymi tutaj 
wczoraj lub obecnie. Informacje dla 
potencjalnych autorów zostały za-
mieszczone na ostatniej stronie nu-
meru „Zeszytów”. Korzystając z oka-
zji chciałem zachęcić Państwa do 
przejrzenia albumów rodzinnych, 
może i w nich znajdą się zdjęcia po-
dobne do tych z bieżącego numeru 
„Zeszytów”, przedstawiające rodzi-
nę Zaporowskich ze Swarzędza czy 
rodzinę Płotków z Kobylnicy. Szcze-
gólnie mile widziane będą wspo-
mnienia, relacje odnalezione w do-
mowych archiwach, dotąd nieznane 
szerszej publiczności.

Red.: Egzemplarze pisma trafiły 
już do rąk wielu mieszkańców naszej 

gminy. Jakie reakcje docierają  po za-
poznaniu się z treścią pierwszego nu-
meru  „Zeszytów Swarzędzkich”?

AM: Jak na razie reakcje są 
bardzo pozytywne, słyszałem gło-
sy, że jest w końcu miejsce, w któ-
rym będzie można szerzej o spra-
wach przeszłości także pisać, a nie 
tylko czytać,  dowiedzieć się wię-
cej o sprawach, które znali dotych-
czas specjaliści lub pojedyncze oso-
by. Otrzymałem również informację 
uściślającą jedną z podanych infor-
macji. Otóż w tekście dotyczącym 
swarzędzkich odgłosów na wyda-
rzenia, umownie nazywanymi mar-
cowymi, z 1968 r., pojawiła się in-
formacja o studentce chemii ze 
Swarzędza Barbarze Gracz. Pan An-
drzej Arentowski, ówczesny student 
fizyki, poinformował mnie, że zosta-
ło z pewnością przekręcone nazwi-
sko tej studentki, i chodzi o panią 
Barbarę Grocz, mieszkającą wtedy 
przy ul. Cieszkowskiego.

Red.: Czy pojawiły się jakieś 
propozycje tematów do  kolejnego 
numeru „Zeszytów”? 

AM: Wiele osób szuka kontak-
tu z kolegium redakcyjnym, prag-
nąc podzielić się swoimi uwaga-
mi czy posiadanymi informacjami. 
Między innymi zwrócono się do 
mnie z prośbą o zainteresowanie się 
aresztowaniem w 1954 r. młodych 
mieszkańców Swarzędza, zaanga-
żowanych w działalność Ligi Mor-

skiej. Może są osoby, które wiedzą 
coś więcej o tej sprawie? Również 
mieszkańcy niektórych miejscowo-
ści gminy wyrazili zainteresowanie 
publikacją tekstów dotyczących ich 
miejsca zamieszkania. Tu wiele bę-
dzie zależało od znalezienia autorów, 
którzy zajęliby się takimi tematami. 
W niektórych miejscowościach są 
lokalni dokumentaliści; mam tu na 
myśli przede wszystkim panią Ewę 
Tomaszewską z Kobylnicy i państwa 
Buczyńskich z Wierzonki.  

Red.: Czy już można powie-
dzieć co prawdopodobnie znajdzie-
my w drugim tomie „Zeszytów”? 

AM: Planujemy, aby pojawił się 
tekst dotyczący antroponomasty-
ki czyli nazwisk mieszkańców Swa-
rzędza w przeszłości, a także arty-
kuł o działalności związku NSZZ 
„Solidarność” na terenie Swarzędza 
w latach 1980-1981, może otrzyma-
my tekst dotyczący wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Swarzędzu w dniu 
28 czerwca 1956 r. Będzie kontynu-
owana prezentacja sylwetek zasłu-
żonych mieszkańców Swarzędza, 
być może uda się uzyskać tekst do-
tyczący przeszłości, ale tej geolo-
gicznej, terenów, na których dzisiaj 
leży gmina Swarzędz. Nadal jeste-
śmy bardzo zainteresowani nowym 
tekstem dotyczącym problematy-
ki związanej z Powstaniem Wielko-
polskim w kontekście swarzędzkim. 
W związku z przygotowywaniem 

tekstu o NSZZ „Solidarność” w la-
tach 1980-1981 zwracam się z ape-
lem do mieszkańców naszej gminy 
o pomoc (apel obok).

Red.: Na koniec przypomnij-
my, jak można zapoznać się z treścią 
pierwszego numeru  „Zeszytów Swa-
rzędzkich”?

AM: Wydawcą „Zeszytów Swa-
rzędzkich” jest Urząd Miasta i Gmi-
ny Swarzędz, w związku z tym na-
sze wydawnictwo nie może być 
sprzedawane i jest udostępniane 
bezpłatnie osobom zainteresowa-
nym. Egzemplarze „Zeszytów” znaj-
dują się w swarzędzkiej Bibliotece 
Publicznej i jej filiach oraz w bi-
bliotekach wszystkich szkół dzia-
łających na terenie naszej gminy. 
Periodyk ma również spełnić zada-
nie promocyjne, dlatego egzempla-
rze pierwszego numeru „Zeszytów 
Swarzędzkich” zostały przekazane 
bibliotekom publicznym wszyst-
kich gmin powiatu oraz najważ-
niejszym bibliotekom publicznym 
i naukowym działającym na tere-
nie Poznania. Poza tym – jak z sa-
tysfakcją zauważyłem - publikacja 
w postaci pliku pdf została umiesz-
czona przez redakcję PzR także 
na stronie internetowej www.swa-
rzedz.pl (w zakładce „Nasze wy-
dawnictwa”). 

Red.: Dziękujemy za rozmowę 
i już czekamy na kolejny numer „Ze-
szytów Swarzędzkich”.

„Życie codzienne w okupowanej 
Wielkopolsce 1939-1945”
– ważna wystawa w Gimnazjum nr 3
10 lutego w holu Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu zo-
stała oficjalnie otwarta wystawa „Życie codzienne w okupowanej Wielko-
polsce 1939-1945”, przygotowana przez poznański IPN. Organizacją w ca-
łości zajęła się pani Izabela Kurowska – nauczycielka historii w Gimnazjum 
nr 3, której serdecznie dziękuję za zaangażowanie przy organizacji kolejnej 
już wystawy na terenie naszego miasta. 

Ekspozycja dokumentowała 
w fotografii życie Polaków i Niem-
ców na terenie obszaru nazwane-
go przez okupanta Krajem Warty. 
Na wystawie przedstawiono system 
okupacyjny w Wielkopolsce, ekster-
minację ludności, wysiedlania, wa-
runki życia Polaków, terror, a także 
działalność konspiracyjną Wielko-
polan.

Dodatkowo nauczyciele historii 
z Trójki przygotowali plansze „Swa-
rzędz w dokumentach, fotografiach 
i wspomnieniach mieszkańców 
1939-1945”.

Podczas spotkania, które roz-
poczęło się wysłuchaniem „Roty”, 
w tematykę wystawy wprowadził 
zaproszonych gości p. Arkadiusz 
Małyszka, pracownik IPN-u w Po-
znaniu oraz radny powiatu poznań-
skiego. Niezwykle ciekawe były re-
lacje świadków historii, p. Wandy 
Wasik, mieszkanki Kobylnicy, au-
torki książki „Dzieciństwo w Kra-
ju Warty”, która wspominała m.in. 
swoje spotkanie z namiestnikiem 
Arturem Greiserem.

Również pani Krystyna Adam-
czak wspominała swoje dzieciń-

stwo spędzone w okupowanym 
Swarzędzu. Jako kilkunastolet-
nia dziewczyna musiała praco-
wać w niemieckiej piekarni. Pani 
Krystyna szczególnie podkreśla-
ła patriotyzm Polaków, którzy bę-
dąc w tragicznej sytuacji wspierali 
się i pomagali np. rodzinom więź-
niów z Fortu VII. Uczniowie Gim-
nazjum nr 3 odczytali także frag-
menty wspomnień pana Zygmunta 
Ciszewskiego ze Swarzędza, który 
podczas wojny musiał uczęszczać 

do niemieckiej szkoły, ale chodził 
również na tajne zajęcia prowa-
dzone przez nauczycielkę p. Marię 
Kaczmarkiewicz.

Oficjalnego otwarcia wystawy 
dokonała pani wiceburmistrz Aga-
ta Kubacka, która szczególnie po-
dziękowała świadkom historii za ich 
bezpośrednie, pełne emocji relacje.

Wystawa była prezentowana 
w holu Gimnazjum w lutym br.

Waldemar Biskupski
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Szanowni Państwo!
Trzeci tydzień marca to 

dla Swarzędza zawsze czas 
wyjątkowy. Kalendarzowy po-
czątek wiosny zbiega się z uro-
czystościami Święta Patrona 
Miasta. Św. Józef – opiekun 
cieśli, stolarzy, ludzi pracy od 
lat patronuje naszej gminie. 
Ten niezwykły patron nie jest 
przypadkowy. W całej Polsce 
i poza granicami kraju Swa-
rzędz do dziś kojarzony jest 
przede wszystkim ze stolar-
stwem. Swarzędzkie meble zy-
skały znakomitą markę, cha-
rakteryzującą się doskonałym 
wykonaniem, ciekawym wzor-
nictwem, jakością drewna. 
Podczas tegorocznych obcho-
dów Dni Patrona Miasta meb-
larstwu zapewnimy szczegól-
ne miejsce.

W piątek 19 marca roz-
poczniemy tradycyjnym złoże-
niem kwiatów pod figurą Św. 
Józefa przy Pawilonie Meblo-
wym. Będzie także Msza Św. 
w intencji stolarzy i Uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej. Spotkanie 
rajców miejskich wzbogaci wy-
stawa dotycząca prezentowa-
nego podczas obrad Godła Meb-
li Swarzędzkich „Swarzędz”. 
To ważna inicjatywa, służąca 
promocji swarzędzkiego meb-
larstwa. W zamierzeniu godło 

stać się ma prestiżowym cer-
tyfikatem sprzyjającym pielęg-
nowaniu tradycji, ale również 
wspierającym rozwój nowo-
czesnej produkcji stolarskiej. 
Będą nim nagradzane, w róż-
nych kategoriach, meble swa-
rzędzkich rzemieślników 
i firm meblarskich. Jest to rea-
lizacja mojej obietnicy złożonej 
w czasie ubiegłorocznych Józe-
finek. 

Uhonorujemy także pa-
mięć twórcy pierwszych war-
sztatów stolarskich i pierwszej 
swarzędzkiej fabryki mebli 
– Antoniego Tabaki. Na ścia-
nie kamienicy rodzinnej przy 
ul. Wrzesińskiej umieszczo-
na zostanie tablica pamiąt-
kowa, a jej uroczyste odsłonię-
cie pozwoli na wspomnienia 
oraz spotkanie z potomka-
mi Antoniego Tabaki. Okazja 
ku temu szczególna – w tym 
roku przypada 65-a roczni-
ca śmierci Antoniego Tabaki 
(zginął w obozie koncentracyj-
nym w Mauthausen).

Drodzy Państwo!
Sobota i niedziela – 20-21 

marca to starannie i bardzo 
atrakcyjnie zaplanowany dla 
wszystkich mieszkańców na-
szego miasta czas zabawy, od-
poczynku, rozrywki.

Zapraszam do udziału 
w pierwszej Swarzędzkiej Grze 
Miejskiej „ Mebloberek”! Spon-
sor – Cech Stolarzy Swarzędz-
kich ufundował dla zwycięzców 
wartościowe, meblowe nagrody: 
stół z krzesłami, komody, ławy, 
stoliki pod telewizor.

Wielką atrakcją okaże się 
z pewnością Biesiada Chłop-
ska na Rynku – w tym roku 
pod obszernym, namiotowym 
dachem! Przy występach ka-
baretowych, wspólnym śpie-
waniu, dobrym jedzeniu i na-
pojach bez wątpienia uda się 
nam stworzyć super atmosferę 
i miło spędzić czas. 

Dla najmłodszych - czynny 
będzie przez cały weekend ką-
cik zabaw.

W niedzielne przedpołu-
dnie, po Mszy Św. w intencji 
miasta, na Rynek zapraszamy 
wszystkich naszych miesz-
kańców i gości.

Po raz pierwszy na spot-
kanie zaprosiliśmy swarzędz-
kich Józefów w liczbie ok. 150. 
Są wśród nich starsi panowie, 
ale także Józefowie kilkulet-
ni. Będziemy mieli niepowta-
rzalną okazję uczestniczyć w 
I Swarzędzkim Spotkaniu Jó-
zefów! To niezwykłe wydarzenie 
zakończymy historycznym, pa-
miątkowym zdjęciem. Mamy 

nadzieję, że mało popularne 
dziś, a przecież piękne imię Jó-
zef zdołamy reaktywować!

Kontynuujemy rozpoczęty 
w ubiegłym roku cykl „Meblu-
jemy Miasto” - przed wejściem 
do Ratusza odsłonięty zostanie 
II Mebel Miejski. Jaki? Trzeba 
przyjść i zobaczyć!

Zadbaliśmy o oprawę mu-
zyczną.

Na Swarzędzkim Rynku 
zagrają zespoły Dixie Company 
oraz France Touch, zachęcając 
do słuchania i tańczenia. Wy-
stąpią również znane nam do-
brze zespoły swarzędzkie.

Na marcowych Dniach Pa-
trona Miasta nie może za-
braknąć tradycyjnej już Strawy 
Św. Józefa! Wszystkich biorą-
cych udział we wspólnej za-
bawie poczęstujemy smakowi-
tym daniem. 

Józefinki 2010 to również 
Jarmark Św. Józefa – a na nim 
wyroby rzemieślnicze, ekolo-
giczna żywność, rękodzieło lu-
dowe. Jarmark codziennie – 
już od piątku, 19 marca.

Serdecznie wszystkich Pań-
stwa zapraszam, życząc wspa-
niałej zabawy!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta  
i Gminy Swarzędz
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Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty rada rodziców stanowi reprezen-
tację wszystkich rodziców uczniów, 
jej utworzenie i działalność jest wy-
razem czynnej postawy rodziców wo-
bec wszystkich problemów związa-
nych z funkcjonowaniem szkoły.

Uchwala ona regulamin swo-
jej działalności, który nie może być 
sprzeczny ze statutem szkoły. Za-
daniem dyrektora szkoły jest pozy-
skanie rodziców jako prawdziwych 
partnerów oraz inicjatorów przed-
sięwzięć dydaktycznych i wychowaw-
czych szkoły.

W czwartek, 4 lutego 2010 r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Swarzędzu odby-
ło się spotkanie z przedstawicielami rad 
rodziców szkół oraz dyrektorami. Ini-
cjatorką spotkania była wiceburmistrz 
Agata Kubacka, która podczas dyskusji 
wielokrotnie podkreślała jak ważna rolę 
w życiu społeczności szkolnej pełnią ro-
dzice, jak wiele Ich inicjatyw ułatwia pra-
cę nauczycieli i dyrektorów.

Czwartkowe spotkanie pozwoliło 
wyjaśnić wiele spraw, które nurtowały 
rodziców, pozwoliło wymienić się do-
świadczeniami. Dyrektorzy szkół bar-
dzo chwalili sobie współpracę z rodzi-
cami, którzy poprzez swoje inicjatywy 
polegające np. organizowaniu festy-

nów, pozyskiwaniu sponsorów przeka-
zują na potrzeby uczniów sprzęt kom-
puterowy, nagłaśniający, wyposażają 
sale. Dzięki pomysłowości i zaangażo-
waniu rodziców nasze szkoły stają się 
jeszcze piękniejsze. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, 
że było ono potrzebne i wyrazili chęć 
organizowania podobnych spotkań cy-
klicznie i informowania o swoich osiąg-
nięciach na stronach internetowych 
szkół, gminy i w lokalnej prasie. Żywa 
wymiana poglądów rodziców pokazała, 
że szkoła XXI wieku to szkoła, w której 
funkcjonują na zasadach partnerskich 
uczniowie, nauczyciele i rodzice.

D.Z.

25 lutego 2010r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Swarzędzu odbył się fi-
nał IX Gminnego Konkursu Języka 
Angielskiego pod patronatem Rad-
nej Powiatu p. Barbary Antoniewicz. 
W konkursie wzięli udział uczniowie 
z następujących szkół: SP z Kobylni-
cy, SP z Paczkowa, SP4, SP5 i SP1 ze 
Swarzędza. 

Zadania konkursowe oceniała 
komisja w składzie:
- przewodniczący – p. Piotr Stasiak
- członek komisji – p. Marta Bogda-

nowicz - Półrolniczak
- członek komisji – p. Dorota Gąsio-

rowska
Po zaciętej i wyrównanej rywa-

lizacji pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej zajęła reprezenta-
cja SP 5 (Ewa Fengler i Blanka Maria 
Plucińska), drugie - uczniowie z SP 4 

(Krzysztof Pasiewicz i Szymon Stro-
iński), a trzecie – z SP 1 (Marcin Ław-
niczak i Zuzanna Wróbel).

W klasyfikacji indywidualnej zwy-
ciężył Marcin Ławniczak (SP 1). Dru-
gie miejsce zajęła Ewa Fengler (SP 5), 
a trzecie –Krzysztof Pasiewicz (SP 4).

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody i upominki ufundowane przez 
Radę Rodziców przy SP1, Radną Po-
wiatu - Barbarę Antoniewicz, Biuro 
Regionalne Oxford University Press 
w Poznaniu, Powiat Poznański i Przy-
jaciela Szkoły - Stanisława Witeckiego. 

Dyrektor szkoły Elżbieta Nawro-
cka podziękowała opiekunom uczest-
ników konkursu i wręczyła dyplomy. 
Po emocjach związanych z konkurso-
wymi zadaniami uczestnicy, ich opie-
kunowie i zaproszeni goście obejrze-
li przedstawienie „Fashion Show… 

z przymrużeniem oka”, przygotowane 
przez prowadzącą konkursu – Beatę 
Hałas. Przedstawienie zostało przyję-
te dużymi brawami, bardzo podobało 
się publiczności. 

IX Gminny Konkurs Języka An-
gielskiego był doskonałą okazją do 

spotkania się z rówieśnikami, spraw-
dzenia swoich umiejętności języko-
wych i wykazania się wiedzą.

Zapraszam do udziału w X 
GMINNYM KONKURSIE JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO.

Beata Hałas 

Marzec jest miesiącem, w którym 
rodzice maluchów muszą wybrać dla 
swojego dziecka przedszkole, do któ-
rego uczęszczać będzie od 
września, natomiast 
rodzice starszych 
dzieci zapisują je do 
szkół podstawowych 
i gimnazjów.

W Gminie Swa-
rzędz zapisy do szkół 
podstawowych odby-
wać sie będą w dniach 18-
19 marca 2010 (czwartek, 
piątek) w godzinach od 8.00 
– do 15.30 oraz 20 marca – 
sobota od 9.00 do 13.00. Rodzice ucz-
niów, którzy od września 2010 kon-

tynuować będą naukę w gimnazjum 
zapiszą swoje dzieci do tego typu 
szkół 25 i 26 marca 2010 r. (czwar-

tek, piątek) w godzinach od 8.00 do 
15.00 oraz w sobotę 27 marca od 9.00 
do 13.00.

Przez cały marzec trwać będzie 
rekrutacja do żłobka i publicznych 
przedszkoli. Osoby, które chcą zapi-

sać dziecko do przedszkola 
muszą pobrać wniosek 
w wybranej placówce 
i po wypełnieniu złożyć 
go w przedszkolu w nie-

przekraczalnym terminie 
do 31 marca 2010 r. 

Kryteria przyjęć dzie-
ci do przedszkoli w roku 
szkolnym 2010/2011 na oraz 
formularz wniosku zamiesz-

czamy na: 
www.swarzedz.pl

/edu/

Nie ma szkoły bez rodziców!
Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawi-
cieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentuje 
ona ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły (radą 
pedagogiczną, dyrektorem lub samorządem uczniowskim, insty-
tucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym). 

IX Gminny Konkurs  
Języka Angielskiego

Gortatowo  
– od września 
nowe przedszkole

Od 1 września 2010 r. działalność 
rozpocznie nowe publiczne przed-
szkole, które znajdować się będzie 
w Gortatowie, przy ul. Swarzędzkiej 
(przedłużenie ul. Cmentarnej). Czte-
rooddziałowe przedszkole mieścić się 
będzie w dwukondygnacyjnym bu-
dynku z dogodnym dojazdem, we-
wnętrznym parkingiem i przestron-
nym placem zabaw. Przedszkole 
zaprasza dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Wnioski do nowego przedszkola 
można pobierać i składać w Referacie 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
UMiG w Swarzędzu, pokój 109 (parter).

Bliższe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 502 609 537.

/edu/

Rekrutacja do przedszkoli i zapisy do szkół 
  na rok szkolny 2010/2011
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W tygodniu poprzedzającym 
kampanię na ulicach Swarzędza 
rozwieszone zostały plakaty in-
formujące o akcji, a w Swarzędz-
kiej Telewizji Kablowej wyświet-
lany był SPOT reklamujący akcję. 
W dzień poprzedzający kampanię 
osobiście zapraszaliśmy miesz-
kańców Swarzędza do udziału 
w kampanii dzięki pomocy i za-
angażowaniu księdza proboszcza 
Marka Frąszczaka. W trakcie ko-
lejnych dwóch dni trwania kam-
panii informacje mieszkańcom 
przekazywaliśmy bezpośrednio 
za pośrednictwem ulotek. 

Pierwszego dnia akcji o go-
dzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół 

nr 1 odbyła się prelekcja infor-
macyjno-promocyjna dotycząca 
krwiodawstwa. Honorowy patro-
nat nad akcją objął Starosta Po-
znański Jan Grabkowski. Zapro-
szeni goście - doktor Paweł Mytko, 
przedstawiciel Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu oraz Roman 
Łukawski, przedstawiciel funda-
cji Dar Szpiku zachęcali do hono-
rowego oddawania krwi oraz szpi-
ku kostnego. Spotkanie uświetniła 
swoją obecnością 7 letnia Oleńka 
Gref, która od 3 roku życia walczy 
z chorobą nowotworową. Mama 
Oli podzieliła się swoimi doświad-
czeniami, uświadamiając wszyst-

kim zebranym jak ważne jest, kie-
dy część siebie można ofiarować 
drugiej osobie dla ratowania jej 
życia. Nasze spotkanie zaszczyci-
ła także Mariola Józwiak, dyrek-
tor Swarzędzkiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji, propagatorka akcji 
tworzenia Drużyny Szpiku w Swa-
rzędzu. 

Drugiego dnia akcji Podaruj 
Krew Uratuj Życie w godzinach od 
9.00 do 13.00 w auli szkoły odby-
wał się pobór krwi. Akcja została 
zorganizowana przy współudzia-
le Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy SM w Swarzę-
dzu. Honorowo krew oddawa-
li uczniowie, nauczyciele, a także 
mieszkańcy Swarzędza. Do akcji 
włączyło się 61 osób, spośród któ-
rych 53 honorowo oddało 23 litry 
krwi. Podczas kolejnej akcji Poda-

ruj Krew Uratuj Życie, która odbę-
dzie się 22 kwietnia przyjmowane 
będą deklaracje przystąpienia do 
rejestru niespokrewnionych daw-
ców szpiku. 

Szczególne podziękowania 
składamy pani Barbarze Antonie-
wicz - radnej Powiatu Poznańskie-
go, która od 5 lat kultywuje w ZS 
nr1 honorowe krwiodawstwo, za 
ogromne wsparcie podczas przy-
gotowywania akcji „Podaruj krew, 
uratuj życie” oraz za oddaną krew. 

Zachęcamy do honorowego 
oddawania krwi podczas naszych 
kolejnych akcji. 

Uczniowie Zespołu  
Szkół nr 1 w Swarzędzu 

„Podaruj krew, uratuj życie”
- kampania społeczna w ZS nr 1
W dniach 15-16 lutego 2010 w Zespole Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbyła się kampa-
nia społeczna „Podaruj krew, uratuj życie”, zorganizowana 
w ramach ogólnopolskiego projektu Społeczeństwo Oby-
watelskie w Obiektywie. 

Nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Swarzędzu zor-
ganizowali zajęcia sportowe, pla-
styczne, świetlicowe. Uczniowie 
odwiedzili Gniezno, uczestniczy-
li też w zorganizowanym specjal-
nie dla nich Balu Karnawałowym. 
Dzieci uczestniczące w zajęciach 

w Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu były na Tropikalnej 
Wyspie w Berlinie oraz w Klucze-
wie i Stobnicy. Uczestniczyły też 
w zajęciach sportowych, plastycz-
nych i świetlicowych. Nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr 5, do 
której na zajęcia uczęszczało po-

nad stu uczniów zorganizowali 
wyjazdy do kina, do Obserwato-
rium Astronomicznego oraz zaję-
cia na lodowisku i basenie. Szko-
ła Podstawowa w Kobylnicy 
zapraszała na zajęcia plastyczne, 
muzyczne i ogólnorozwojowe. Na 
zakończenie zajęć zorganizowano 
balik przebierańców. Uczniowie 
ze Szkoły w Wierzonce mogli 
wraz ze swoimi wychowawca-
mi wybrać się do kina, na basen 
i lodowisko a także uczestniczyć 
w zajęciach sportowych na świe-
żym powietrzu. Gimnazja zapra-
szały uczniów na zajęcia sporto-
we, informatyczne, a uczniowie 
Gimnazjum nr 3 mogli uczest-

niczyć w treningach pedago-
gicznych. Zajęcia w ramach ak-
cji ZIMA zorganizowane zostały 
również w sołectwie Gruszczyn.

Wszystkie zajęcia odbywa-
ły się w godzinach 9.00 – 13.00. 
Łącznie w akcji ZIMA 2010 za-
trudnionych było 44 nauczycie-
li, a na ich organizację przyznano 
842 godziny. Dziennie w zaję-
ciach w poszczególnych szkołach 
uczestniczyło około 30 – 50 ucz-
niów.

/edu/
Na zdjęciach: Uczestnicy zimo-
wych półkoloni w Paczkowie oraz 
w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Nasza Dziupla”.

Było dużo radości…
Akcja ZIMA 2010 w Gminie Swarzędz

Za nami ferie zimowe. Uczniowie z całej gminy mogli je 
spędzić na zajęciach organizowanych w szkołach, bowiem 
tam przygotowano dla nich szereg atrakcji.
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W tym roku Aeroklub Poznań-
ski po raz czwarty prowadzić bę-
dzie nabór do swarzędzkiej klasy 
lotniczej. Aby zostać uczniem tej 
klasy należy m.in. przejść badania 
lotniczo-lekarskie oraz udowodnić 
swą dobrą kondycję fizyczną na 
testach sprawnościowych. Szczęś-
liwców którzy zakwalifikują się 
klasy czekają niezapomniane wa-
kacje na lotnisku w pod poznań-
skich Bednarach, gdzie szkolić się 
będą podstawowo do latania na 
szybowcach. Pierwsze samodziel-
ne loty będą mogli wykonać już po 
2 tygodniach szkolenia, co jednak 
zależy od zdobytych umiejętności 
oraz decyzji instruktora. W trakcie 
roku szkolnego poza przedmio-

tami szkolnymi uczniowie klasy 
lotniczej prowadzą naukę dodat-
kowego przedmiotu – awioniki, 
dzięki temu poszerzą swą wiedzę 
z zakresu nawigacji, meteorologii, 
zasad lotu czy też bezpieczeństwa 
wykonywania lotów. 

W czasie roku szkolnego 
przewidziane są dwa obozy lot-
nicze. Pierwszy (jesienny) odby-
wa się na szybowisku w Bezmie-
chowej w Bieszczadach i drugi 
(wiosenny) na lotnisku Central-
nej Szkoły Szybowcowej w Lesz-
nie. Na przestrzeni trzech lat na-
uki w liceum istnieje możliwość 
zdobycia wszystkich uprawnień 
potrzebnych do uzyskania licen-
cji pilota szybowcowego PL(G).

Jakie mogą być dalsze drogi po 
ukończeniu klasy o profilu lotni-
czym? Można kontynuować spor-
tową działalność lotniczą w Aero-
klubie będąc członkiem jednego 
z Akademickich Klubów Lotni-
czych, czy też spróbować swoich sił 
w lotnictwie wojskowym, a przy-
szłości także liniowym. 

Bez wątpienia absolwent kla-
sy lotniczej będzie miał szero-
ki wachlarz możliwości w wybo-

rze przyszłego, odpowiedzialnego 
i prestiżowego zawodu.

Więcej o zasadach rekru-
tacji do klasy lotniczej na stro-
nach Aeroklubu Poznańskiego: 

www.aeroklub.poznan.pl

Aleksander Kłopocki 
(ubiegłoroczny absolwent  

licealnej klasy lotniczej)

Lataj z klasą
Wielu młodych ludzi marzy o lataniu. Nieste-
ty koszty jakie niesie za sobą podjęcie jakie-
gokolwiek ze szkoleń lotniczych przerasta często 
możliwości finansowe rodziców. Mając to na uwadze, 
z inicjatywy Aeroklubu Poznańskiego, w III LO w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu utworzono w roku 2007 klasę o profilu lotniczym, 
dzięki której młodzież nie tylko przygotuje się do matury, ale także zdoby-
wa wiedzę i umiejętności związane z uprawianiem sportów lotniczych. 

Szybowiec nad Bezmiechową - jesienny obóz klas lotniczych.

Może warto przy tej okazji  
wspomnieć nasze praprababki 
emancypantki, bez determinacji 
których świat nie byłby tak ko-
bietom przychylny. Można wspo-
mnieć także artystki estrady czy 
sceny, osobowości wyraźnie za-
znaczające kobiecy punkt widze-
nia na wiele zjawisk tego świata…

W Zespole Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu 8 marca odbył się Dzień 
Języka Polskiego z piosenką Ag-
nieszki Osieckiej. Patronat nad uro-
czystością objęli Starostwo Powia-
towe w Poznaniu i Fundacja im. 
Agnieszki Osieckiej „Okularnicy”. 
Obchodom towarzyszyły warszta-

ty dla uczniów dotyczące femini-
stycznego odbioru dzieła litera-
ckiego, poprowadzone przez dr 
Wiesławę Wantuch z Instytutu Fi-
lologii Polskiej w Poznaniu. Wy-
kład zatytułowany Dlaczego było 
tak mało kobiet – artystek w hi-
storii sztuki, wygłosiła Beata Sala-
mon, historyk sztuki, pracownik 
Muzeum Narodowego w Pozna-
niu. Karolina Osowska, nauczyciel 
języka polskiego w ZS nr 1 przed-
stawiła kształtowany przez lite-
raturę, zwłaszcza dziecięcą, wize-
runek kobiety i jego społeczne 
przełożenie. Uczniowie mieli do-
skonałą zabawę, przygotowując 

układy taneczne do piosenek ta-
kich jak Małgośka czy Nie ma jak 
pompa. Wielu z nich zaśpiewało 
w nowej aranżacji piosenki napi-
sane przez najwybitniejszą autor-
kę tekstów (obok Jeremiego Przy-
bory, Wojciecha Młynarskiego czy 
Jonasza Kofty).

- Dlaczego Agnieszka Osiecka 
była patronką tego dnia? 

„- Piosenki Agnieszki Osie-
ckiej to wielka poezja. – Mówię: 
WIELKA, bo Osiecka umiała ba-
wić się słowami i łączyć je z sobą 
niby bezwiednie, do rymu a para-
doksalnie odkrywając ich kolej-
ny, nowy sens... Na przykład: Na 

całych jeziorach ty / o wszystkich 
dnia porach ty / w marchewce i w 
naci ty / - jakie to poetyckie i try-
wialne jednocześnie! Wiadomo, 
że zakochana kobieta, gdy myśli 
o ukochanym to także wówczas 
gdy ścina nać marchewki… To 
żarty oczywiście, ale z dużą dozą 
prawdy… 

- Agnieszka Osiecka imponu-
je mi jako człowiek  - jest wierna 
sobie, nawet jeśli pogubiona, szu-
kająca  stale idealnej miłości – 
o czym śpiewa Maryla Rodowicz 
w piosence Ja z podróży.

- Nie rezygnuje z poszukiwań  
tego, co dałoby jej szczęście. Poza 
tym zachwyca mnie zabawa rze-
czywistością - zamienia rzeczy-
wistość w sztukę za pomocą tkli-
wości, teatru, dystansu i ironii. 
Tworzy przedstawienie o samej 
sobie – to twórczyni własnej le-
gendy, na której usługach są sło-
wa.  To właśnie słowa kochają 
najbardziej Agnieszkę Osiecką” 
– mówi inicjatorka projektu, Ka-
rolina Osowska. 

Teresa Radziszewska

Agnieszka Osiecka 
 uczyła nas polskiego
8 marca wspomina się trochę z nostalgią, trochę z żartem hucznie obcho-
dzony w poprzednim ustroju Międzynarodowy Dzień Kobiet. Do łask wra-
cają goździki i nylonowe pończochy (które trudno kupić, gdyż rynek jest 
zdominowany przez lycrę). Dzień Kobiet to pewien rodzaj tradycji, obchody 
odbywają się z przymrużeniem oka i nie towarzyszy temu zjawisku lawina 
czerwonych różyczek czy serduszek. 
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„Mimika” dla dzieci
Projekt w ramach programu 
„Make a Connection” będzie 
realizowany w Swarzędzu
„Make a Connection” to program orga-
nizowany przez „Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży” z Warszawy, którego głów-
nym sponsorem jest firma Nokia. Głównym celem tego przedsię-
wzięcia jest rozwój społeczności lokalnej. Udział w programie 
mogą wziąć grupy minimum ośmioosobowe, których członko-
wie są w wieku 16-22 lat. W listopadzie nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu w którym wybrane zostały 93 wnioski, które otrzy-
mają dotację od fundacji. Wśród wybranych znalazł się projekt 
pt. „Dziecięcy świat emocji”, którego pomysłodawcami i autora-
mi jest grupa „Mimika” ze Swarzędza. 

Pomysł na przygotowanie pro-
jektu przez naszą grupę narodził się 
podczas obozu socjoterapeutycznego 
organizowanego przez firmę „Tabor” 
z Witkowa. Wspólnie z przyjaciółmi 
postanowiliśmy wówczas zrobić coś 
dobrego dla swarzędzkiej społecz-
ności. 

Nasz projekt będzie realizowa-
ny przez okres 4 miesięcy. Jest skie-
rowany do dzieci ze świetlicy so-
cjoterapeutycznej „Nasza Dziupla”. 
Członkowie „Mimiki” raz w tygodniu 
będą odwiedzać dzieci z przygotowa-
nymi zajęciami i zabawami. Celem 
tych spotkań będzie bliższe zapozna-
nie dzieci ze światem emocji. Wspól-
nie z dziećmi zamierzamy przygoto-
wać przedstawienie o uczuciach. 

Projekt zakończy się festynem 
z okazji Dnia Dziecka, który zamierza-
my zorganizować w Uzarzewie. Chce-
my, aby mieszkańcy tej miejscowo-
ści, w szczególności dzieci, mogły wziąć 
udział w imprezie pełnej niespodzianek.
W ramach programu otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 4.500 zł. 

Zapraszamy do współpracy każ-
dego, kto chciałby wesprzeć nasz pro-
jekt, czy to materialnie, czy też swo-
ją osobą. Bez względu na wiek, na to 
czym się zajmujesz na co dzień, mo-
żesz z nami tworzyć ten projekt i da-
wać siebie innym! 

Zapraszamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej: 

www.mimika.strefa.pl 
M. Zarębczan 

Dart  
w „Poczekalni”

W klubie „Poczekalnia”, który ma 
siedzibę na terenie Gimnazjum nr 3 
na os. Czwartaków, w piątek 29 stycz-
nia odbył się młodzieżowy turniej dar-
ta. Do końcowej rozgrywki stanęło 20 
zawodników. Turniej rozgrywany był 
systemem pucharowym (przegry-
wający odpada). W tym turnieju nie-
spodzianka goniła niespodziankę. Fa-
woryci odpadli, a młodzież młodsza 
nie czuła wcale respektu przed swoi-
mi starszymi kolegami. Zwyciężył nie-
spodziewanie 15-letni Arek Wilga za-
mieszkały na osiedlu Czwartaków i to 
była największa sensacja tego turnieju. 
II miejsce zajął Grzegorz Bartkowiak, 
a dopiero III był Jacek Brant, wydawa-
łoby się faworyt turnieju.

Puchary zwycięzcom wręczali 
zaproszeni goście: radni Rady Powia-
tu Barbara Antoniewicz i Marek Lis 
oraz sekretarz Gminy Agata Kuszyń-
ska, którzy bardzo pochlebnie wyra-
żali się o sportowym i organizacyj-
nym poziomie turnieju.

Osobne podziękowania kieruję 
dla Referatu Promocji Urzędu Miasta 
i Gminy oraz dla dyrektora Ośrod-
ka Kultury pana Filipa Przepióry - za 
zaangażowanie się i okazaną pomoc. 
Dzięki nim każdy z uczestników zo-
stał obdarowany drobnym upomin-
kiem.

Po raz kolejny okazało się, że gra 
w „Darta” ma w naszym mieście licz-
ne grono zwolenników i z roku na rok 
ich grono stale się powiększa.

Zdzisław Kulczyński
Koordynator Klubu

III Walentynkowy Bal Jedynki - dziękujemy
13 lutego z inicjatywy Rady Ro-

dziców odbył się już III Bal Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swa-
rzędzu. Ponad 100 osób wypełniło 
salę w EuroHotelu. Obsługa restaura-
cji dbała o podniebienia gości, a or-
kiestra tak „roztańczyła” uczestników 
balu, że ostatni schodzili z parkietu 
dopiero ok. 4.30. Wszyscy bawili się 
w radosnych humorach, zapowiada-
jąc swój udział w przyszłym roku.

Cała impreza połączona była z li-
cytacją wygodnej sofy skórzanej oraz 
loterią fantową, z której dochód w ca-
łości przeznaczony jest na wypoczy-
nek letni dla dzieci. 
Nagrody i atrakcje balu ufundowali: 
SALON FRYZJERSKI „MARIUSZ” l SALON FRYZJER-
SKI „JUSTYNA” l ZAKŁAD PIERZARSKI PIÓREX 
S.A. l PANOPA LOGISTIK POLSKA l CUKIERNIA 
„MAGDALENKA” l ZAKŁADY MIĘSNE ANDRZEJ 
BYSTRY l JAROSŁAW IDZIAK SKLEP ARTYKU-
ŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO l KSIĘGARNIA 
„ATLAS” PAŃSTWO JARCZYŃSCY l EUROHO-
TEL l KWIACIARNIA BEATA WYDYMUS l MAŁ-
GORZATA DOMAŃSKA l SALON MODY CY-
BINA J.A. ARENTOWSCY l DRUKARNIA PAW 

- DRUK l FIRMA ANDERS  PRODUCENT MEB-
LI TAPICEROWANYCH l SKLEP BIELIZNA ODZIEŻ 
- TERESA HAJDUK-POPIEL l STUDIO WIKTORIA 
- SALON FRYZUR I URODY l DRUKARNIA SWA-
RZĘDZKA STANISŁAW I MARCIN WITECCY l FIR-
MA „JULITA”, „WEGA” BIŻUTERIA IZA PAHL l MIR-
KA MAZUR l”LENA-ŁUBOWO” MARZENA MARUT, 
JERZY GRZECZKA l KATARZYNA RATAJ, MIRO-
SŁAW TCHÓRZEWSKI-SOBIESZCZAŃSKI l ZA-
KŁAD OPTYCZNY – MAŁGORZATA POLSKA-BA-
TORSKA l OPEL – SZPOT l ZESPÓŁ BOLTER 
- JAN ZIELIŃSKI l ZEGARMISTRZ JAROSŁAW KRA-
WIEC l PHU TRAFIKA l GABINET KOSME-
TYCZNY „ANITA”, ANITA SZYMANOWSKA l MI-
CHAŁ MYSZKA

Cały bal był dziełem ludzi dobrej 
woli, którym serdecznie dziękujemy 
za wsparcie. 

B. Gizelska

Nowe władze 
Swarzędzkiego 
Klubu 
Pracodawców

W styczniu b.r. Swarzędzki Klub 
Pracodawców, do którego należy ak-
tualnie 22 członków, wybrał na kolej-
ną kadencję nowy zarząd. Prezesem 
Klubu został Zygmunt Majchrzak 
(na zdjęciu), wiceprezesem ponow-
nie Marek Baumgart, a skarbnikiem 
Artur Zys. 

Swarzędzki Klub Pracodaw-
ców działa od 1996 roku. Wśród jego 
członków są szefowie firm znanych 
nie tylko na terenie naszej Gminy, ale 
także w Wielkopolsce i kraju. Firmy te 
mają też znaczny udział w podatkach 
i opłatach, które wpływają do budżetu 
Gminy Swarzędz. Klub zamierza sku-
teczniej reprezentować interesy swo-
ich członków wobec organów władzy 

w tym także organów samorządu te-
rytorialnego. Jest polem do wymiany 
doświadczeń między przedsiębior-
cami, ale też inicjatorem działań na 
rzecz lokalnych środowisk. Klub jest 
otwarty na przyjęcie nowych człon-
ków. Spotkania członków Klubu od-
bywają się w każdy czwartek o godz. 
19-tej w Pałacyku pod Lipami przy 
ul. Poznańskiej 35 w Swarzędzu.
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Nasi Czytelnicy mogli głosować 
podczas kilku ostatnich tygodni mi-
nionego roku, wybierając spośród po-
zycji nominowanych w I edycji Ple-
biscytu.

Lista książek nominowanych 

została sporządzona na podsta-
wie najczęściej zadawanych pytań o 
dostępność tych tytułów w naszej bi-
bliotece.

Wyniki plebiscytu:
1. „Cień wiatru”- Carlos Ruiz Zafón

2. „Dom nad rozlewiskiem” - Mał-
gorzata Kalicińska

3. „Katedra w Barcelonie”- Ildefon-
so Falcones
Ponadto, wśród wyróżnionych ty-

tułów i autorów znaleźli się: Bernard 
Schlink za książkę „Lektor”, Jose Sa-
ramago - „Miasto ślepców”, Stieg 
Larsson - „Dziewczyna, która igrała 
z ogniem”, Kazimierz Nowak - „Ro-
werem i pieszo przez Czarny Ląd”, 
Norman Davies - „Europa walczy”, 
Beata Pawlikowska - „Blondynka w 
dżungli”, Władysław Bartoszewski 
- „Warto być przyzwoitym”, Doris 
Lessing - „Piąte dziecko”, Stephenie 
Meyer - „Zmierzch”, Carlos Ruiz Za-
fón -”Gra Anioła”. 

Prosto z Biblioteki

Wybraliśmy  
„Książkę 2009 Roku!

Cieszymy się, że również litera-
tura popularnonaukowa jest chętnie 
czytana. Wyniki plebiscytu świadczą 
o różnorodnych i bardzo szerokich 
zainteresowaniach naszych Czytelni-
ków. Wśród najpoczytniejszych ksią-
żek znalazły się nie tylko tzw. “czytad-
ła”, książki modne, czy też takie, które 
w ostatnim okresie zostały sfilmowa-
ne, ale także pozycje naprawdę am-
bitne, nieraz wręcz trudne, świadczą-
ce o wysokim poziomie oczekiwań 
naszych Czytelników. 

W minionym, 2009 roku, 
z księgozbioru naszej biblioteki 
skorzystało ponad 6 tysięcy użyt-
kowników, wypożyczając ponad 
115 tysięcy książek i czasopism.

Monika  
Wojciechowska-Ratajczak

W ubiegłym roku pojawiło się mnóstwo świetnych książek. Wiele z nich pre-
zentowaliśmy na naszej stronie internetowej. Jednak wielu Czytelników za-
daje sobie pytania: jak poruszać się w tym gąszczu propozycji? Które książki 
są warte naszej uwagi? Odpowiedź wcale nie jest prosta, dlatego Biblioteka 
Publiczna w Swarzędzu ogłosiła plebiscyt na Książkę 2009 Roku.

Zapraszamy serdecznie do bi-
blioteki (Os. Czwartaków 1) na nie-
samowitą wystawę! „Stryszne histo-
rie Mai Rausch” to cykl rysunków, 
fotografii i barwionych tkanin wor-
kowych z cytatami, zaczerpniętymi z 
Księgi Psalmów. Wystawa plastyczki 
przenosi nas do krainy przedmiotów, 
wyrzuconych lub przechowywanych 
na strychach. Świat zakurzonych, czę-
sto poniszczonych, zapomnianych 
drobiazgów stał się inspiracją do na-
pisania przez poetkę Marię Magdale-
nę Pocgaj tomiku wierszy „Wędzidło 
z pajęczyny”. Tomik ilustrowany jest 
rysunkami M. Rausch, a zadedykowa-
ny (na jednej z ostatnich stron) pra-
cownikom naszej biblioteki! Ten miły 

i chyba jedyny 
w swoim ro-
dzaju gest jest 
ukłonem do 
projektu, który 
stał się wspól-
nym dziełem 
poetki, plastyczki i nas- bibliotekarzy. 
Przedmioty, znalezione na strychach 
teraz tworzą w całej bibliotece niepo-
wtarzalną atmosferę. Do tego wyreży-
serowanego strychu dołączyli czytel-
nicy, którzy wciąż znoszą nam swoje 
„stryszne” trofea. Relację ze spotkań 
z artystkami przedstawię w następ-
nym numerze biuletynu, bowiem po-
ruszony przez nas temat dotyka wie-
lu ciekawych historii, wspomnień, 

anegdot z życia zwykłych ludzi, któ-
rzy przechowują swoje „stryszne” pa-
miątki z bardzo dawnych i tych cał-
kiem niedawno minionych czasów. 
Obejrzeć można dzbany, pamiętające 
czasy zaborów, stare „święte” obrazki, 
zabawki, tekturowe walizy, pocztów-
kowe płyty, trzeszczące na adapterze 
Bambino…

Zapraszamy więc na „Stryszne 
historie” w sztuce Mai Rausch, poezji 

M.M. Pocgaj oraz prezentację przed-
miotów codziennego i niecodzienne-
go użytku, bibelotów i rupieci, które 
znaleźliśmy buszując po strychach 
i strychowiskach. Galeria „Wielo-
kropek” i zakamarki biblioteki na 
os. Czwartaków 1 „straszyć” będą do 
końca marca…

Małgorzata Merczyńska
Biblioteka Publiczna  

w Swarzędzu 
Os. Czwartaków 1

Podziękowanie
Biblioteka Publiczna w Swarzę-

dzu serdecznie dziękuje Panu Grze-
gorzowi Łukasikowi i firmie AJZOL 
P.H.U. z Janikowa za udostępnienie 
wielu cennych eksponatów i pomoc 
w zorganizowaniu wystawy „Strysz-
ne Historie...”

Małgorzata Merczyńska
Dyrektor Biblioteki  Publicznej

Stryszne historie… 
  w tej bibliotece. 
Zapraszamy! 

Z okazji długo wyczekiwa-
nej wiosny i nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych Biblioteka Publicz-
na w Swarzędzu przygotowała dla 
najmłodszych czytelników niespo-
dziankę. Na naszej stronie interne-
towej www.biblioteka.swarzedz.pl 
w zakładce Gry i Zabawy pojawiły 
się puzzle, zabawa – znajdź szcze-
góły oraz animacja Czarownice. 

Dla osób cierpliwych i lubiących 
łamigłówki odpowiednie będą puzzle. 
Zabawa polega na dopasowaniu ele-
mentów układanki w taki sposób, aby 

powstał obrazek 
przedstawiają-
cy zabawne cza-
rownice, mają-
ce nietuzinkowe 
pomysły.

Natomiast 
gra „znajdź 
szczegóły” po-
lega na znalezie-
niu różnic pomiędzy dwoma obraz-
kami. Do wyboru są dwa obrazki 
o różnym stopniu trudności.

Dla wielbicieli animacji mamy 

„bibliotekę czarownic”. W roli głównej 
dowodząca – Dyrolanda oraz jej pod-
opieczne Eufrozyna, Raszpla i Wiedź-
ma z Bagien. W tej tajemniczej bi-

bliotece dzieją się niesamowite 
rzeczy: między regałami prze-
latują nie tylko czarownice, ale 
także książki... Mroczne zaka-
marki zamieszkują bibliotecz-
ne duszki, sowy i inni niety-
powi mieszkańcy. Na półkach 
znajdują się  zakazane książ-
ki pełne zaklęć i przepisów na 
tajemne mikstury. Zajrzyjcie 
i sprawdźcie! 

Oprócz opisanych tutaj 
nowości zachęcamy do zabawy 

w gry pamięciowe i kolorowanki, 
które zamieściliśmy na naszej stro-

nie wcześniej. Miłej zabawy.
Monika  

Wojciechowska –Ratajczak
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Gry, zabawy, animacje  
i inne wariacje... 
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Biblioteka  
Publiczna 
poleca:

„Ostatni don”  
- Mario Puzo
W rok po dokona-
niu okrutnej zemsty, 
don Domenico, gło-
wa rodu, postanawia, 
że jego wnuki będą 
żyć w pokoju, wol-
ne od kryminalnych 
powiązań z mafią. Z 
otoczonej ogrodem 
posiadłości żelazną ręką rządzi odległymi Las 
Vegas i Hollywood, dokąd zamierza przenieść 
się ze swoimi bliskimi. Nie przewiduje jednak 
tego, iż krwawe sekrety z przeszłości odcisnę-
ły piętno na dzieciach. 

„Chińczyk „  
- Henning Mankel
W 2006 roku w 
szwedzkiej wiosce 
zostało brutalnie za-
mordowanych osiem-
naście osób, sami 
starzy ludzie i jeden 
mały chłopiec. Za-
rżnięto też wszystkie 
zwierzęta gospodar-
skie, psy, koty, a nawet papugę. Sędzia Brigit-
ta Roslin, spokrewniona z dwiema ofiarami, 
prowadząc prywatne śledztwo, przypadko-
wo wpada na trop Chińczyka, który może być 
odpowiedzialny za masakrę. Ten ślad prowa-
dzi ją do Chin...

„Dawna mądrość  
na nowe czasy”  
- Geseko von Lüpke
W obliczu światowe-
go kryzysu, siedem-
nastu przedstawicieli 
prastarych, rdzen-
nych mądrości, zde-
cydowało podzie-
lić się swoja wiedzą 
z ludźmi. Mędrcy ci 
nieustannie przekraczają granice dzielące tra-
dycję i nowoczesność, oscylują między różny-
mi stanami świadomości i podróżują po kuli 
ziemskiej. Książka przytacza zapomniane dzi-
siaj prawdy, które mogą okazać się  decydują-
ce dla naszego życia. 

 
„Wroniec”  
- Jacek Dukaj 
To magiczna baśń 
o grudniowej nocy 
1981 roku. Pełen 
przygód, gier języko-
wych i fantazji, sen 
o utraconym dzie-
ciństwie. Najlepiej 
zrozumie ją ten, kto 
przeżył stan wojenny.

„Zwierz w łóżku”  
- Dorota Sumińska
Autorka po raz ko-
lejny pokazuje, że 
świat zwierząt mówi 
o nas, ludziach, tak 
wiele, że trudno w to 
uwierzyć. Otwarcie 
i z humorem pisze 
o ludzkiej i zwierzę-
cej potrzebie blisko-
ści, zdradach, ślepej 
miłości oraz wielu typowych i nietypowych 
związkach...

„Skryba”  
- Antonio Garrido
Znakomita powieść 
historyczna osnuta 
wokół jednego z naj-
większych fałszerstw 
w historii - Dona-
cji Konstantyna, do-
kumentu nadające-
mu Kościołowi liczne 
dobra i przywileje. 
Zdrada i śmierć czają się na każdym kroku.

„Marina”  
- Carlos Ruiz Zafon
Barcelona, lata 
osiemdziesiąte XX 
wieku. Oscar Drai, 
zauroczony atmosfe-
rą  secesyjnych pała-
cyków otaczających 
jego szkołę, śni swo-
je sny na jawie. Pew-
nego dnia spoty-
ka Marinę, która od 
pierwszej chwili wydaje mu się nie mniej fa-
scynująca niż sekrety dawnej Barcelony. Śle-
dząc zagadkową damę w czerni, odwiedzającą  
na cmentarzu bezimienny nagrobek, Oscar i 
jego przyjaciółka poznają zapomnianą od lat 
historię rodem z XIX-wiecznych thrillerów. 
Historię, której dramatyczny finał ma się do-
piero rozegrać...

„Zaginiony sym-
bol” - Dan Brown
Harvardzki specja-
lista od symboliki, 
Robert Langdon, 
na prośbę swego 
przyjaciela  Pete-
ra Solomona, ma 
wygłosić wykład 
na Kapitolu. Kiedy 
dociera na miej-
sce, okazuje się, że na wieczór nie zaplanowa-
no żadnego odczytu, a po chwili na środku 
rotundy odkryte zostaje makabryczne znale-
zisko, niepokojąco naznaczone pięcioma ta-
jemniczymi symbolami. Jego przesłanie jest 
dla Langdona oczywiste - to zaproszenie do 
dawno zaginionego świata skrywającego ezo-
teryczną mądrość.

„Córeczka „  
- Alice Sebold
Życie z rozkapry-
szoną, chorą psy-
chicznie mat-
ką było piekłem, z 
którego ojciec He-
len wymknął się 
popełniając sa-
mobójstwo. Nie-
chęć, urazy i ros-
nąca z roku na rok 
nienawiść, doprowadzają Helen do zbrod-
ni. Wstrząsająca powieść autorki „Nostalgia 
anioła”. Studium relacji matka-córka, jedna z 
najbardziej kontrowersyjnych książek ostat-
nich lat.

„Moje Indie”  
- Jarosław Kret
Popularny „pan 
od pogody”, zna-
ny dziennikarz 
i podróżnik jest 
z wykształcenia 
orientalistą. W 
ukochanych In-
diach spędził kil-
ka lat. Przemie-
rzył kraj, mieszkał w prawdziwej, indyjskiej 
rodzinie, długo pozostawał w romantycz-
nym związku z indyjską aktorką... Autor pa-
sjonująco i z entuzjazmem opisuje tamtejszą 
codzienność, oryginalne święta, w których 
uczestniczył, przybliża dawne legendy, snuje 
anegdoty. Książkę ilustrują fotografie, zrobio-
ne przez samego autora. 

Agata Widzowska Pasiak
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
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Był to rok, w którym skan-
sen został jednoznacznie wydzie-
lony z terenu całego przypałaco-
wego parku. Powstałe ogrodzenie 
zapewniło wzrost bezpieczeństwa 
dla bezcennych zbiorów i otwo-
rzyło możliwość myślenia stwo-
rzeniu nowej koncepcji funkcjo-
nowania tej placówki muzealnej. 
Obecnie powierzchnia skansenu 
to nieco powyżej 0,5 ha. W 2009 r. 
odnowiono niektóre pomieszcza-
nia budynku Muzeum. Jest już tu-
taj mała szatnia, powstała dobrze 
wyposażona sala do prowadzenia 
lekcji i warsztatów muzealnych. 
W skansenie ule i barcie zostały 
ustawione w nowych miejscach. 
Powstało tutaj miejsce na organi-
zowanie pikników z ogniskiem. 

W ramach działalności upo-
wszechniającej rozpoczęto rea-
lizację corocznych imprez ple-
nerowych w formie otwartych 
pikników pt. „Miodowe lato w 
skansenie”. Realizacja tego przed-
sięwzięcia byłaby niemożliwa bez 
znaczącego wsparcia finansowego 
ze strony Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz. Wartość rekreacyjna 
pikniku została podniesiona dzię-
ki udziałowi w nim Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji.

W oparciu o zgromadzone 
zbiory i specjalistyczną wiedzę w 
muzeum realizowane są z dużym 
powodzeniem specjalne lekcje dla 
przedszkolaków i uczniów szkół 
wszystkich poziomów. W roku 
szkolnym 2009/2010 do propono-
wanych już 3 tematów lekcyjnych 
tj. „Praca w pasiece”, „Wosk” i „Ro-
śliny miododajne” wprowadzono 
5 nowych tematów, np. „Ul - miej-
scem pracy wyśmienitych chemi-

ków”, „Zapis myśli, czyli na czym 
dawniej pisano” - z możliwością 
sporządzenia pisma zaopatrzone-
go w woskową pieczęć. 

 Nową forma kontaktu mu-
zeum z młodą widownią, dzieć-
mi z przedszkoli i szkół są pokazy 
i warsztaty związane z świętami 
Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy. Pierwsze spotkania świątecz-
ne odbyły się w dniach od 8 do 11 
grudnia. Były to okazje do powro-
tu do dawnych polskich tradycji 
świętowania tych wyjątkowych 
dni. W pokazach tych uczestni-
czyło prawie 400 przedszkolaków, 
uczniów i nauczycieli. Natomiast 
w całym 2009 roku muzeum 
zwiedziło ponad 7 tys. widzów.

2010 rok w skansenie pszcze-
larskim upłynie na doskonaleniu 
form w działalności upowszech-
niającej i oświatowej. Kolejny pik-
nik pt. „Miodowe lato w skan-
senie” odbędzie się 22 sierpnia 
2010 r. Będą warsztaty dla dzieci 
i młodzieży szkolnej przed Wiel-

kanocą w dniach od 23 do 26 
marca 2010 r. oraz kolejne gru-
dniowe pokazy przed świętami 
Bożego Narodzenia. 

Dla ochrony naszego dziedzi-
ctwa kulturowego ważnym zada-
niem będzie zapewnienie nale-
żytej osłony uli eksponowanych 
w skansenie przed niekorzystny-
mi czynnikami atmosferycznymi. 
Mam nadzieję, że uda się to zrea-
lizować dzięki zaangażowaniu się 
swarzędzkiej społeczności lokal-
nej. We współpracy z Gimnazjum 
im. M. Kopernika w Zalasewie zo-
stanie rozpoczęta realizacja ścież-
ki dydaktycznej w skansenie oraz 
stworzona zostanie młodzieżowa 
strona internetowa o swarzędz-
kim skansenie i pszczelarstwie. 

Mamy nadzieję, że na jubi-
leusz 50-lecia skansenu pszcze-
larskiego w Swarzędzu, który 
przypada w 2013 r., uda się nam 
wspólnie z lokalną społecznoś-
cią Miasta i Gminy Swarzędz  
stworzyć placówkę muzealną 
o randze odpowiedniej do zgro-
madzonych tutaj diamentów 
polskiej kultury materialnej. 

Jerzy Kamprowski
kierownik Skansenu i Muzeum

Pszczelarstwa w Swarzędzu 

Miodowo przez cały rok
- skansen pszczelarski zaprasza
Skansen  i Muzeum Pszczelarstwa im prof. Ryszarda Kosteckiego przy Poznańskiej 35 dla 
mieszkańców Swarzędza jest ważnym znakiem rozpoznawczym naszego miasta w prze-
wodnikach turystycznych. Dziesięć lat temu na bazie istniejącego w Swarzędzu od 1963 
roku Skansenu Pszczelarskiego Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie powołano tutaj swój oddział. Jaki więc był ten jubileuszowy rok 
dla swarzędzkiego skansenu - tzw. „pszczółek”?

Lekcja muzealna „Zapis myśli,  
czyli na czym dawniej pisano”

Piknik „Miodowe lato w skansenie” 30.08.2009 r.

Lekcja muzealna „Zapis myśli,  
czyli na czym dawniej pisano”
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Spotkania odbywać się będą 
od 23 do 26 marca 2010 r. w bu-
dynku muzeum. W trakcie war-
sztatów uczniowie własnoręcz-
nie przygotują pisanki w różnych 
technikach. W drugiej części po-
bytu w muzeum uczniowie wezmą 
udział w pokazach związanych z 
wielkanocnymi tradycjami świą-
tecznymi. Spotkają się z twórcami 

ludowymi prezentującymi różno-
rodne sposoby wykonania wyro-
bów związanych z Wielkanocą tj. 
pisanek, koszyków, palm, stroi-
ków. Obejrzą pokaz świątecznego 
zdobienia jajek, również z zasto-
sowaniem wosku pszczelego.

Pokazom towarzyszyć bę-
dzie sprzedaż oryginalnych wy-
robów świątecznych oraz mio-

du prosto z pasieki i innych 
produktów pszczelich.
Przewidywany czas trwania spot-
kania - około 1 godz.
Odpłatność za udział w spotka-
niu – 6 zł.
Za dodatkową opłatą 1 zł będzie 
można otrzymać miły poczęstu-
nek – wafelek z miodem.
Opiekunowie grup mają wstęp 
bezpłatny.
Przyjmowane będą tylko gru-
py wcześniej awizowane według 
kolejności zgłoszeń.
Godziny rozpoczęcia spotkań: 
9.00, 10.30, 12.00, 13.30. 
W każdym spotkaniu uczestniczy 
grupa około 50 uczniów.

Wszelkich dodatkowych in-
formacji udzielamy i zapisy we-

dług kolejności zgłoszeń przyj-
mujemy pod nr tel. 61 6511817 
w godz. 9.00-15.00 od wtorku do 
piątku.

Serdecznie zapraszamy!

Pisanki na wiele sposobów
- Skansen zaprasza
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Ko-
steckiego w Swarzędzu, ul. Poznańska 35, organizuje war-
sztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży szkolnej (przedszko-
la, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone tradycjom 
związanym ze świętami wielkanocnymi. 

W poniedziałkowy, wieczór 4 
stycznia 2010 r. w holu głównym 
Urzędu Wojewódzkiego w Pozna-
niu, została otwarta wystawa gra-

fik Parki krajobrazowe, rezerwaty 
i pomniki przyrody w twórczości 
Andrzeja Kandziory. Był to re-
trospektywny przegląd twórczo-
ści tego zasłużonego poznańskie-
go grafika, związanej z tematyką 
obszarów i obiektów chronionych 
jako walory przyrody. Wspomnia-
ny charakter wystawy powodo-
wał, że niejednokrotnie ogląda-
liśmy uwiecznione przez artystę 
miejsca takimi jakimi były, nim 
objęto je ochroną. Mogliśmy też 
dostrzec zanikłe już walory kul-
turowe, choćby młyn wodny czy 
wieżę triangulacyjną. 

Wśród prezentowanych 
grafik znalazły się dwie bezpo-
średnio związane z ziemią swa-
rzędzką: Wierzenica – młyn 
wodny i Sosna Krasińskiego, 

obie z cyklu „Wierzenica – Wieś 
Wielkopolska”. Z Parkiem Kra-
jobrazowym „Puszcza Zielon-
ka” związane są: Sosna „Parasol” 

w Jerzykowie i Światło księżyca 
(jezioro Stęszewskie koło Wron-
czyna). Dwie pierwsze w 2003 r. 
można było oglądać w wierzeni-
ckim kościele w ramach wystawy 
związanej z 850-leciem Wierzeni-
cy i Wierzonki. 

Poznańską wystawę przygo-
towaną pod auspicjami Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w holu UW 
można było oglądać do 22 stycz-
nia i ponownie od 2 do 10 lute-
go w czytelni Fundacji Biblioteki 
Ekologicznej w Poznaniu ul. Koś-
ciuszki 79.

Ewa J. i Włodzimierz  
Buczyńscy

Andrzej Kandziora 
  z Wierzenicą w tle

A. Kandziora (z prawej) i Janusz Łakomiec dyrektor Zespołu  
Parków Krajobrazowych Woj.Wlkp.

Wierzenica - młyn wodny

Sosna Krasińskiego
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SCSiR przeciera nowe szlaki

W niedzielę 7 lutego rozpoczę-
to zapowiadane już wcześniej biegi 
na nartach. Dzięki pomocy przyjacie-
la SCSiR Pana Jacka Goździka, wszy-
scy uczestnicy zapewnione mieli nar-
ty biegowe wraz z butami. 12 osób 
wyruszyło na pięciokilometrowy rajd 
malowniczymi ścieżkami pośród la-
sów na trasie z Gruszczyna do Li-
gowca. Większość z uczestników, po 
raz pierwszy miało na nogach narty 
biegowe. Jak się jednak okazało nie 
jest to trudna dyscyplin sportu i każdy 
z uczestników całkiem sprawnie po-
czynał sobie na zasypanych śniegiem 
terenach gminy Swarzędz.

Swarzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji po raz kolejny udowad-
nia, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
Podobnie jak przy innych imprezach 
takich jak wyprawy nordic walking, 
liga hokeja na lodzie czy turniejach 
streetballa, dyrekcja i pracownicy 
Centrum przecierają nowe szlaki, 
dosłownie i w przenośni.

Ogromne podziękowania na-
leżą się Panu Jackowi Goździko-
wi, mieszkańcowi naszej gminy 
i doświadczonemu pedagogowi, 
który po raz kolejny pomagał przy 
organizacji imprezy SCSiR.

Walentynki  
na lodowisku 

14 lutego odbyły się walen-
tynki na lodowisku Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji. Przy 
rytmach muzyki młodzi i zakocha-
ni dobrze się bawili. Podczas se-
sji prowadzone były konkursy z na-
grodami. Sponsorami imprezy były: 
Cukiernia Magdalenka oraz Za-
kład Wulkanizacyjny Maciej Gellert. 
Wszyscy uczestniczący w zabawie 
otrzymali pluszowe serduszka oraz 
wejściówki na lodowisko. 

Półkolonie w SCSiR

Swarzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji po raz kolejny organizo-
wało półkolonie dla dzieci ze szkół 
podstawowych. W programie spor-
towo – rekreacyjnym nie mogło za-
braknąć zajęć na Pływalni „Wodny 
Raj”, lodowisku i hali sportowej. 
Dodatkowo dzieci rozgrywały me-
cze tenisa stołowego oraz grały 
w kręgle.  Na obu turnusach udały 
się z wizytą do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu na spotkanie z Pa-
nią Burmistrz Anną Tomicką. Ce-
lem wizyty było przybliżenie pracy 
w swarzędzkim magistracie. Dzie-
ci odwiedzały wszystkie referaty 
i przyglądały się pracy urzędników.

Podczas każdego turnusu przy-
gotowane były także wycieczki do 
kina w Poznaniu.

Uczestnicy półkolonii codzien-
nie mieli zapewnione wyżywienie 
i opiekę wykwalifikowanej kadry in-
struktorskiej.

Półkolonie SCSiR stają się bar-
dzo popularne w Swarzędzu – przy-
ciągają dzieci również spoza gminy. 
Na I i II turnusie był komplet uczest-
ników – łącznie 90 osób. 
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Bale przebierańców na lodowisku Certyfikat Grand Prix Wielkopolski 2010 
już po raz drugi dla SCiR

W kategorii „usługi rekreacyjno 
– sportowe” Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji otrzymało po raz 
drugi Certyfikat potwierdzający wy-
soką jakość świadczonych usług. 
W Regionalnym Konkursie Jakości 
pod patronatem honorowym Woje-
wody Wielkopolskiego Piotra Florka, 
do ścisłego finału weszło ponad 50 

firm, które zyskały największe za-
ufanie klientów i przeszły audyt ka-
pituły. To przede wszystkim certy-
fikat zaufania, zaufania do jakości 
usług i produktów – podkreślił pre-
zes zarządu kapituły Przemysław 
Walewski. Certyfikat dla SCSiR z rąk 
senatora Piotra Gruszczyńskiego 
odebrała dyrektor Mariola Józwiak. 

KUP KARNET 
ZYSKUJESZ  
10% RABATU

Szanowni Państwo! 
Karnet upoważnia do korzy-

stania z całego kompleksu Pły-
walni poza kawiarenką. 

Upoważnia do zapłaty 
należności za faktyczny czas 
korzystania z basenu. 

Z wejścia na karnet może 
korzystać maksymalnie 5 osób 
Nie trzeba mieć przy sobie 
gotówki.

SZCZEGÓŁY POD NUME-
REM TEL. 061 65 09 542

Podczas ferii przy-
gotowano 2 bale dla 
klientów lodowiska. Każ-
dy, kto przyszedł na lo-
dowisko przebrany 23 
i 30 stycznia na sesję 
o godz. 18:00 otrzy-
mał upominek. Najlepiej 
przebranym wręczono 
darmowe wejściówki na 
lodowisko.
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W Swarzędzu kolejny powód 
do zadowolenia mają rodzice 
otrzymujący nr PESEL dla swoje-
go nowonarodzonego dziecka. 15 
lutego 2010 r. do swarzędzkiego 
ratusza dotarł bowiem transport 
upominków dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy. Znana i ce-
niona wśród młodych rodziców 
firma Bebe Confort, której głów-
na siedziba znajduje się w Ka-

towicach, ufundowała 1000 
ekologicznych zabawek dla 
niemowląt. Są to drewniane, 
kolorowe sympatyczne „kot-
ki”, które można również przy-
piąć do wózka, fotelika, kurtki 
etc. Dodatkowym, dołączonym 
do każdej zabawki prezentem 
od Bebe Confort jest kupon raba-
towy do firmowego sklepu w Po-
znaniu przy ul. Obornickiej 287. 

P r z y p o -
mnijmy, że od 
grudnia 2009 re-
jestrowane w Swa-
rzędzu niemowlęta 
otrzymują pamiąt-
kowy, wyposażony 
we wszelki atesty 
smoczek z logoty-
pem Gminy oraz 
list gratulacyjny 
(rzecz jasna adreso-
wany do rodziców). 

Dobrze trafiłeś, Szanowny Noworodku!

Swarzędzkie hasło: „Dobrze 
trafiłeś” znajduje w ten sposób 
jeszcze jedno potwierdzenie…

* * *
Serdecznie dziękujemy fir-

mie Bebe Confort za sympa-
tyczną współpracę i przekazane 
dzieciom upominki.

R E K L A M A
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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 dy-
żuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 
15.00 – 17.00 w Biurze Rady

Telefony alarmowe
Telefon alarmowy.  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Policja  . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Pogotowie Ratunkowe  . . . . . 999
Straż Pożarna  . . . . . . . . . . . 998
Pogotowie wod.-kan.  . . . . . . 994
Pogotowie wod.-kan. ZGK
 .  .  .  .  .061 651 15 41 (do godz. 16.00)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 663 818 601
Gazownia . . . . . . . . . . . . . . 992
Pogotowie energetyczne . . . . 991 
(całodobowe ENEA)

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

Centrum Informacji Medycznej  
Tel-Med
24h/dobę - tel. 94 94  
lub tel. 061 853 53 52
Centrum informuje mieszkańców Wiel-
kopolski przez całą dobę na temat:
- przychodni i szpitali
- dyżurów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zakładów optycz-

nych
- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm związanych z medycy-

ną, urodą i zdrowiem.

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

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy 
Doraźnej i Ratunkowej 
- doraźna pomoc medyczna nocna 
i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15
Porady lekarskie uzyskają Państwo rów-
nież 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”
Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 061 817 25 33, 061 817 25 49, 
kom.604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, os. Koś-
ciuszkowców 20, tel. 061 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica, ul. Poznań-
ska 99, tel. 061 815 01 21

Centrum Medyczne „Prywatnej 
Lecznicy Certus” Sp. z o.o.
Od 4.01.2010 roku w budynku przy ul. 
Poznańskiej 15 w Swarzędzu rozpoczęło 
działalność Centrum Medyczne nr 3 Pry-
watnej Lecznicy CERTUS Sp. z o.o. W Cen-
trum można skorzystać z porad lekarzy 
rodzinnych, usług laboratoryjnych, USG 
oraz docelowo RTG. Zakres świadczo-
nych usług będzie systematycznie roz-
szerzany.
Szczegółowe informacje  
www.certus.med.pl
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 061 22 22 600

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

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)
www.zgk.swarzedz.pl
Usługi Pogrzebowe tel. 061 815 97-08  
i 603 136 854

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

Biblioteka Publiczna 
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl 
www.biblioteka.swarzedz.pl

Swarzędzkie Centrum Sportu  
i Rekreacji
- pływalnia
- kręgielnia
- boiska sportowe
- lodowisko
- hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. + 48 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@wodnyraj.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 -  22.00

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

Muzeum Środowiska Przyrodnicze-
go i Łowiectwa Wielkopolskiego 
w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,  
tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

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

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu  
w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 061 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów:  
w poniedziałek 
w godzinach: od 9:00 do 16:30, 
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.

Przydatne  
adresy i telefony

DYŻURY CAŁODOBOWE APTEK W POZNANIU
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18 tel. 061 852-26-25 24 h
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6 tel. 061 852-99-22 24 h
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 141 tel. 061 820-16-42 24 h
Apteka „Magiczna” ul. Piątkowska 87A tel. 061 840-19-00 24 h
Apteka „Magiczna” ul. Głogowska 118/124 tel. 061 865-41-00 24 h
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4 tel. 061 852-52-44 24 h

Podziękowania
13 lutego 2010 roku w Gimnazjum nr 3 imienia 
Polskich Noblistów w Swarzędzu odbył się Cha-
rytatywny Bal Walentynkowy. Podczas wspania-
łej zabawy pozyskano środki finansowe na urzą-
dzenie profesjonalnej pracowni do nauki języków 
obcych. 
Z tego miejsca Rada Rodziców Gimnazjum Nr 3 
w Swarzędzu składa serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do 
organizacji i uświetnienia balu:

SALON ODZIEŻY „CYBINA”
DRUKARNIA SWARZĘDZKA WITECCY
TYGODNIK SWARZĘDZKI
SWARZĘDZKA TELEWIZJA KABLOWA






URZĄD MIASTA I GMINY  
W SWARZĘDZU
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
W SWARZĘDZU
KWIACIARNIA BEATA -  Pani Beata Wy-
dymus
KWIACIARNIA BIMART – Pani Urszu-
la Sadowska
KWIACIARNIA ULA – Pani Urszula 
Mrówka
KWIACIARNIA CZTERY PORY ROKU – Pan Jokiel
CUKIERNIA MAGDALENKA
CUKIERNIA HOFFMAN
SALON FRYZJERSKI JOANNA
SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY MARLENA
SKLEP KOMPUTEROWY S-COM
SKLEP NET
SKLEP MIYO




















SKLEP TOMA
SKLEP – GOSPODARSTWO DOMOWE Pan IDZIAK
SKLEP ATES
SKLEP SPOŻYWCZY Pani CHMIEL
TANIE FIRANY, JASIN
APTEKA ZAMKOWA

Wszystkim darczyńcom składamy SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA.
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LODÓWKI
najtańsze w Wielkopolsce naprawy 
lodówek i zamrażarek w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy
tel. 061 871 31 31 0696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych. 

(sklepowych, gastronomicznych).

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
061-817-22-42, kom. 0603 335 285

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze, 
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00

oraz po uzgodnieniu godziny  
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00 i w soboty od 9:00

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Przedszkole Publiczne z siedzibą w Gortatowie  
na ul.Swarzędzkiej (przedłużenie ulicy Cmentarnej) 
rozpoczyna swoją działalność z dniem 1.09.2010 r.  

i serdecznie zaprasza wszystkie dzieci  
w wieku od 2,5 do 6 lat. 

   Czterooddziałowe przedszkole mieścić się będzie 
w nowym, dwukondygnacyjnym budynku z dogodnym 
dojazdem, wewnętrznym parkingiem i przestronnym 

placem zabaw. 
Wnioski przyjmowane będą od 1 do 31 marca b.r. 
w Referacie Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

UMiG Swarzędz w pokoju nr 109 (parter). 
Bliższe informacje można uzyskać  

pod numerem telefonu 502 609 537

UWAGA – NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2010/11  

NOWE PRZEDSZKOLE

USŁUGI
REMONTOWE

u układanie płytek i paneli
u wykończenia wnętrz
u remonty łazienek
u montaż drzwi
u docieplanie poddaszy
u docieplanie budynków

Tel. 607 304 490  (61) 8 180 285

FACHO
W

O

   
SOLID

N
IE

HURTOWNIA ISO-BUD

MATERIAŁY BUDOWLANE
è promocyjne ceny
è dowóz na plac budowy
è rozładunek
tel. 604 99 66 03 isopro@wp.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE
DO WYNAJĘCIA
TEL. 0602 647 689

LOKALE 
w Swarzędzu

idealne na gabinet lub biuro

PLAC 
w Jasiniu / Sw-dz

o pow. 2500 m2

800 m od trasy  
P-ń - W-wa

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

ocieplanie budynków
malowanie
szpachlowanie
murowanie
montaż płyt G-K
oraz inne prace budowlane

u
u
u
u
u
u

( 604 423 508

TANIO!!!!

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ RESO
Głos Wielkopolski  Anonse.TV  Gazeta Wyborcza  Sąsiadka-Czytaj  Goniec Dopiewski 

Auto-Giełda  Dziennik  Echo Miasta  Rokickie Wiadomości  Prosto z Ratusza

ul. Poznańska 17, Przeźmierowo
czynne PN-CZW 11-17 biuro.ogloszen.reso@wp.pl

(61) 653 47 87 (61) 652 50 69 0604 372 440

Garaż blaszany 
tanio sprzedam

604 695 514

K & G Art  Studio Kartek
� Zaproszenia i zawiadomienia ślubne
� Zaproszenia komunijne 
� Zaproszenia i kartki okolicznościowe
� Zawieszki i winietki

możliwość skomponowania  
własnego wzoru

TEL. 061 8189 959 KOM. 662 035 003

Pro- 
mocja!
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Rokietnicki flesz Informator Gminy Rokietnica

www.rokietnica.pl

10 lutego 2010 roku w gościnnym Głuchowie w Gminie 
Komorniki zostało podpisane porozumienie pod nazwą 
Zachodnia Obwodnica.pl będące oficjalnym począt-
kiem współpracy gmin Dopiewo, Komorniki, Rokietni-
ca, Suchy Las i Tarnowo Podgórne. Jej celem jest prowa-
dzenie rzetelnej i stałej kampanii informacyjnej na temat 
inwestycji określanej mianem „niezbędnego płuca” dla 
sparaliżowanego układu komunikacyjnego miasta Po-
znania i całej aglomeracji poznańskiej. Sygnatariuszem 
porozumienia, obok wójtów wymienionych pięciu gmin, 
zlokalizowanych wzdłuż przyszłej zachodniej obwodni-
cy, został również Starosta Poznański. To drogi powiato-
we bowiem będą w głównej mierze buforem, zmuszonym 
przejąć – z racji prowadzonych przy budowie zachodniej 
obwodnicy prac – zwiększony ruch pojazdów. Ponadto to 
właśnie te drogi, w związku z kursami ciężkiego sprzę-
tu dojeżdżającego na kolejne place 
budowy, wymagać będą poważnych 
prac remontowych i stałych działań 
naprawczych.
Jak podkreślił Marek Napierała, Dy-
rektor Poznańskiego Oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, choć budowa zachodniej 

obwodnicy stanowić będzie przez okres dwóch najbliż-
szych lat spore obciążenie, to jednak jej powstanie szyb-
ko zaprocentuje wymiernymi korzyściami, pozwalają-
cymi włodarzom pięciu gmin, a przede wszystkim ich 
mieszkańcom, w bardzo niedalekiej perspektywie zapo-
mnieć o niedogodnościach i czerpać korzyści z jej prze-
biegu. Zaplanowane na całej 27 kilometrowej długoś-
ci zachodniej obwodnicy węzły komunikacyjne, których 
liczba stanowi z uwagi na konieczne wymogi techniczne 

rozwiązanie maksymalne, są bowiem 
wielką szansą i gwarancją na dyna-
miczny rozwój znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie zachod-
niej obwodnicy terenów. Nowoczesne 
rozwiązania komunikacyjne uspraw-
nią transport, zwiększą przepusto-
wość, skrócą czas dojazdu do stoli-
cy Wielkopolski, a przede wszystkim 
umożliwią sprawne połączenia z dro-
gami o znaczeniu krajowym i między-

narodowym, co dla potencjalnych inwestorów zaintereso-
wanych lokalizacją w aglomeracji poznańskiej, ale także 
mieszkających w niej na co dzień ludzi, ma znaczenie nie-
bagatelne. Warto dodać, że aż dwa z siedmiu zaplano-
wanych węzłów zostaną wybudowane na terenie Gminy 
Rokietnica – jeden w Starzynach przy zjeździe na Trakt 
Napoleoński, co pozwoli połączyć zachodnią obwodnicę z 
centrum gminy, a drugi w Kobylnikach, łącząc się tym sa-
mym bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 184. 
Portal www.zachodniaobwodnica.pl, będący efek-
tem wypracowanych od października 2009 r. usta-
leń między gminami Dopiewo, Komorniki, Rokietni-
ca, Suchy Las i Tarnowo Podgórne, został pomyślany 
jako ważne narzędzie promocji terenów inwestycyj-
nych pięciu gmin, ich turystycznych i lokalizacyjnych 
atrakcji. Będzie ponadto głosem naszych mieszkań-
ców i zaproszeniem dla wszystkich, którzy wybie-
rając którąś z pięciu gmin zaplanują w nich swoją 
najbliższą przyszłość.

D.P.

Inicjatywa Zachodnia Obwodnica.pl
– zapowiedź wielkich zmian

Małgorzata Chojnacka z Rokietnicy  
czwartym sportowcem Wielkopolski

W Plebiscycie na Najlepszych Spor-
towców i Trenera Wielkopolski w 2009 
roku, zorganizowanym po raz 52 
przez redakcję dziennika Polska Głos 
Wielkopolski, w dziesiątce najbar-
dziej utytułowanych laureatów na do-
skonałym czwartym miejscu znalazła 
się Małgorzata Chojnacka, ubiegło-
roczna Mistrzyni Świata w kajakar-
stwie z kanadyjskiego Dartmouth, na 
co dzień mieszkanka Rokietnicy.

Pani Małgosia zgromadziła na swym kon-
cie 79 990 głosów kibiców i miłośników 
sportu, którzy docenili jej wysiłek i god-
ną najlepszych sportowców postawę na 
wszystkich zawodach rangi mistrzow-
skiej rozgrywanych w 2009 roku, a tak-
że  w latach poprzednich.
Warto dodać, że trzy pierwsze miejsca na 
wielkopolskim podium zajęły takie sławy 
jak Anita Włodarczyk, mistrzyni i rekor-
dzistka świata w rzucie młotem z Berlina, 
która w najbardziej prestiżowym ogólno-
polskim plebiscycie „Przeglądu Sporto-
wego”, zajęła drugie miejsce ustępując 
tylko Justynie Kowalczyk, Julia Michal-

ska i Magdalena Fularczyk polskie mi-
strzynie świata w wioślarstwie i Szymon 
Ziółkowski wicemistrz w rzucie młotem 
ze szczęśliwego dla wielkopolskiej lekkiej 
atletyki Berlina. 
Wszystkim sportowym mistrzom serdecz-
nie gratulujemy, ciesząc się niezmiernie 
z wysokiej lokaty Małgosi Chojnackiej – na-
szej mieszkanki, której dziękujemy za moż-
liwość choćby duchowej obecności, poprzez 
wspierające ją zawsze bicie naszych serc 
i zaciśnięte palce, na najbardziej prestiżo-
wych sportowych arenach świata.

D.P.

ZAPROSZENIE
Urząd Gminy w Rokietnicy i Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

zapraszają Wielkopolan  
– osoby indywidualne i Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału 

w II Wielkopolskim Konkursie Koszy Wielkanocnych 
który odbędzie się 28 marca 2010 roku, w Niedzielę Palmową,  

w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica 
Rejestracja zgłoszonych do udziału w Konkursie uczestników  

odbywać się będzie w godzinach 10.00 – 11.00.

oraz w przygotowywanej po raz ósmy 
wystawie Stołów Wielkanocnych 

„Stół Wielkanocny pięknie nakryty” 
przygotowywanym przez sołectwa z terenu Gminy Rokietnica

 
Przedsięwzięciu towarzyszy:
• impreza wystawiennicza prezentująca obrzędowość związaną z przygotowaniem 

koszy do święconki oraz tradycje kulinarne i rękodzielnicze z terenu Wielkopolski, 
Wszystkim chętnych zapraszamy  w godzinach od 12.00 do 15.00
• do zwiedzania ekspozycji koszy Wielkanocnych, 
• do podziwiania stołów wielkanocnych przygotowanych przez mieszkańców Gminy 

Rokietnica w poszczególnych sołectwach i udziału w kiermaszu z możliwością za-
kupu prezentowanych atrakcji 

Kontakt: telefon: 061 89 60 605;  
061 89 60 614; 061 8 145 171;
e-mail: urzad@rokietnica.pl;  

gok.jagoda@neostrada.pl;
www.rokietnica.pl – zakładka: Konkursy  

– II Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych.

Wój Gminy Rokietnica Bartosz Derech  
podpisuje porozumienie
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Jak zamówić reklamę?
telefonicznie: 0607 566 555
mailem: mn@kreator.com.pl
faksem: 061 648 26 49
listownie: Studio Reklamowe Kwadrat,  
 ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy i miejsce w gazecie 
(okładka/wnętrze), ilość powtórzeń w kolejnych numerach, dane do faktury, 
adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.

Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Pliki składowe: tekstowe (doc, txt), 
wektorowe (cdr, ai, pdf, eps), rastrowe (tiff, jpg, psd - rozdzielczość 300 dpi)

Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps, 
pdf, ai, cdr (wszystkie fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg, 
psd (rozdzielczość 300 dpi).  
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Rok XIX

Nr 1 (250)

Styczeń 2009

Rekordowy budżet Swarzędza str.3-8

Zapraszamy na łyżwy str.3

Noworocznie o przyszłości gminy str.10

Serduszka i wielkie serca str.15

Nagrody dla sportowców str.11

Marzymy o... str.22

Nowy komendant policji – str.4

Spotkanie z poezją i muzyką – str.16

Szlak kościołów drewnianych – str.13

Koncert dla organizacji pozarządowych – str.5

Rok XIX

Nr 2 (239)
Luty 2008

Juniorzy Unii najlepsi w Opalenicy – str.18

Rok XIX
Nr 2 (251)

Luty 2009

Rejestrację pojazdów załatwiamy w Swarzędzu!- o otwarciu Filii Wydziału  Komunikacji i nowych inwestycjach piszemy na str. 4-7

Święto Patrona - Józefinki str. 3 Tadeusz Staniewski patronem ZS nr 2 str. 13

Stypendia dla młodych sportowców str. 11

Rok XIX
Nr 3 (252)

Marzec 2009

Józefinki 2009 - Święto Patrona Swarzędza str. 3-7

Rok XIX
Nr 4 (253)

Kwiecień 2009

Światowy
Dzień
Romów
str. 6-7

SWARMAN zaprasza do 

surfowania str. 3 i 8

Prosto 
z Policji str. 23

Z monitoringiem 

bezpieczniej str. 5

Bezpłatne pismo informacyjne

Kolejne rozdziały w środku wydania

O sporcie – str.16-17

Rok XIX
Nr 3-4 (240-241) Marzec – Kwiecień 2008

Zaprzysiężenie nowego burmistrza – str.3

Święto Patrona – str.3

Rok XIX
Nr 9 (246)

Wrzesień 2008

Program trzydniowych uroczystości 

z okazji 370-lokacji Swarzędza ___ s. 3

O historii naszego miasta _____ s. 4-7

Rok XIX
Nr 11 (248)

Listopad 2008

Dzień Papieski str. 9

Nagrody dla nauczycieli str. 6

Z kamerami bezpieczniej str.4

Karate i 500 pływaków str. 8

Swarzędz na Tour Salon ‘2008 str. 20

Mercedes dla ZGK str. 5

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2008 r. na swarzędzkim Rynku odbyła się 

uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Przedstawiciele władz Swarzędza, organizacji społecz-

nych, kombatanci i młodzież w towarzystwie pocztów 

sztandarowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-

jąca bohaterów poległych za Wolność i Ojczyznę. 

Podczas uroczystości Burmistrz Anna Tomicka przypo-

mniała zebranym historię polskiej drogi do niepodległości. 

Ks. Kanonik Henryk Mikołajczyk odprawił modlitwę za Oj-

czyznę, młodzież z Gimnazjum nr 3 wystąpiła z programem 

artystycznym przedstawiającym wydarzenia sprzed 90 lat 

a chór „Akord”- z koncertem pieśni patriotycznych.

Po uroczystości na rynku w kościele p.w. Św. Marcina 

odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Na stronie 25 więcej zdjęć z tej uroczystości.

Zapraszamy do zamieszczania reklam!

Certyfikaty:

Zapewniamy:
Wsparcie przy bieżącej obsłudze 
systemów informatycznych
Wirtualny dział informatyki dla firm,  
które nie posiadają własnego personelu 
Pomoc w doborze właściwych rozwiązań 
informatycznych
Dostawę sprzętu i oprogramowania 
komputerowego

»

»

»

»
LANservice Sp.J.

Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23

www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne


