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R E K L A M A

otwarcie w kwietniu
zapisz si  ju  dzi !
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Koniec z wymówkami
Nie mam gdzie ćwiczyć… W Swarzę-

dzu nie ma profesjonalnej bazy… Koniec 
z takimi wymówkami! 

Jest. Na naszych oczach w ciągu kil-
ku miesięcy rosła STREFA SPORTU na 
os. Raczyńskiego. Teraz mamy wresz-
cie nowoczesny klub dla aktywnych lu-
dzi. Posiada dwa kryte korty tenisowe ze 
sztuczną nawierzchnią, profesjonalnie 
wyposażoną salę do zajęć fitness, dobrze 
nagłośnioną salę do zajęć indoor cycling, 
dwie sauny fińskie, kameralne szatnie, hot 
spot, sklep sportowy oraz wyspę kawową. 
Komfort, poczucie bezpieczeństwa, satys-
fakcja oraz możliwość wyboru! Na ponad 
400 m. kw., nie licząc kortów. Od 7 rano 
do 23 wieczorem.

Teraz jeśli chcesz się po prostu lenić 
zamiast zainwestować w zdrowy i atrak-

cyjny wygląd, musisz sobie znaleźć inną 
wymówkę… W STREFIE SPORTU moż-
na skorzystać z różnorodnych zajęć fit-
ness: od klasycznego ABT, poprzez zaję-
cia „płaski brzuch” i „zdrowy kręgosłup” 
po pilates i jogę. Do tego gorące rytmy 
salsy… 

Właściciele klubu stawiają na popula-
ryzację sportu jako metody poprawy sa-
mopoczucia i redukcję stresu. Dlatego za-
praszają do współpracy także klientów 
korporacyjnych.

Z klubem związane jest Stowarzy-
szenie Sportowe Strefa Sportu Tenis & 
Fitness, które stawia sobie jako jeden 
z głównych celów popularyzację teni-
sa wśród dzieci i młodzieży. Tu, na dwu 
ogrzewanych kortach, odbywają się za-
jęcia Szkoły i Przedszkola Tenisowego – 

już pięciolatki mogą zapoznać się z tym 
przyjemnym sportem pod baczną pie-
czą doświadczonych instruktorów! Klub 
zapewnia nie tylko profesjonalną kadrę, 
ale także sprzęt (rakiety, piłki). W czasie 
zajęć organizowanych dla dzieci rodzice 
mogą w przyjemnym otoczeniu napić się 
kawy, albo skorzystać z innych zajęć czy 
sauny. 

STREFA SPORTU oficjalnie otwarta 
zostanie w kwietniu, choć już dziś można 
korzystać z niektórych zajęć – np. z kor-
tów tenisowych. Wreszcie Swarzędz do-
czekał się w pełni profesjonalnego klubu, 
w którym znajdzie się miejsce dla rozwo-
ju aktywności całej rodziny. Mamy w na-
szym mieście m.in. basen, boisko i STRE-
FĘ SPORTU. Koniec z wymówkami!
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JÓZEFINKI 2009 - Święto Patrona Miasta
Tegoroczne uroczystości Święta Patrona Miasta obchodziliśmy inaczej niż w poprzednich latach. 
Swarzędzki samorząd zaproponował mieszkańcom naszej gminy zupełnie nową, bardzo atrak-
cyjną formę świętowania, co było odpowiedzią na zgłaszane powszechnie opinie i propozycje. 

Rozpoczęliśmy jednak trady-
cyjnie 19 marca złożeniem kwia-
tów pod pomnikiem Św. Józefa 
przy Pawilonie Meblowym Cechu 
Stolarzy Swarzędzkich, a następ-
nie Uroczystą Sesją Rady Miej-
skiej. Aula Zespołu Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich 
na os. Mielżyńskiego – gospoda-
rza uroczystej sesji – zgromadzi-
ła liczne grono zaproszonych go-
ści. Przybyli m.in.: wicestarosta 
Poznański Tomasz Łubiński, wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Poznania Przemysław Foligow-
ski, prezes Izby Rzemieślniczej w 
Poznaniu Antoni Odzimek, bur-
mistrz Kostrzyna Paweł Iwański, 
radni Rady Powiatu, Rady Miej-
skiej Swarzędza i wybranej nie-
dawno Młodzieżowej Rady Miej-
skiej, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorcy, 
w tym reprezentanci środowiska 
stolarzy, duchowni. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Choryński przypo-
mniał zebranym historię Święta 
Patrona Swarzędza i samą postać 
Świętego Józefa. Mówiąc o historii 
Swarzędza Piotr Choryński pod-
kreślał wątek wielokulturowo-
ści naszego miasta, w którym od 
zarania stapiały się wpływy czte-
rech kultur i narodowości – Pola-

ków, Żydów, Niemców i Romów.
Następnie głos zabrała bur-

mistrz Anna Tomicka, która 
podsumowała dokonania swa-
rzędzkiego samorządu w minio-
nym roku i przedstawiła plany 
na przyszłość. (wystąpienie bur-
mistrz Anny Tomickiej drukuje-
my na str. 5).

Cechmistrz Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich Bogdan Nowacki 
akcentował dobrą współpracą po-
między samorządem Swarzędza 
a środowiskiem stolarskim. Cie-
płe słowa skierował pod adresem 
pracowników referatu promocji 
i rozwoju UMiG. Mówił także o 
obawach, jakie są udziałem stola-
rzy w związku z panującą na ryn-
ku recesją.

Przewodniczący Rady poin-
formował, że listy gratulacyjne 
przesłali posłowie na Sejm RP: 

Bożena Szydłowska, Krystyna Ły-
backa, Marek Zieliński i Stanisław 
Kalemba. Poinformował również, 
iż zaproszeni posłowie nie mogli 
uczestniczyć w uroczystościach 
ze względu na pracę w Sejmie. 

Pierwszy głos zabrał wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Poznania Przemysław Foligow-
ski, który wręczył list gratulacyj-

ny Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz Annie Tomickiej. Na-
stępnie przemawiał wicestarosta 
Powiatu Poznańskiego Tomasz 
Łubiński, który wręczył list gratu-
lacyjny wraz z wiązanką kwiatów 
burmistrz Tomickiej oraz prze-
wodniczącemu Choryńskiemu. 
Głos zabrał również burmistrz 
Kostrzyna Paweł Iwański, który 
wręczył list gratulacyjny .

Bardzo ważnym punktem 
uroczystej sesji było, przyjęte 
gromkimi oklaskami, wręczenie 
odznaczeń „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”. To zaszczyt-
ne wyróżnienie otrzymali: Bar-
bara Antoniewicz, Henryk Bro-
dziszewski i Tadeusz Krug. (na 
stronach 6-7  przedstawiamy syl-
wetki uhonorowanych)

Odbywająca się w imieni-

Uroczysta sesja Rady Miejskiej



�	 Marzec 2009

Prosto z Ratusza Aktualności

W sobotę i niedzielę 21 i 22 
marca swarzędzki Rynek był 
miejscem dalszych imprez zwią-
zanych z obchodami Dnia Pa-
trona. Przy pięknym słońcu w 
sobotni ranek ruszył festyn świą-
teczno-wielkanocny. Zapropono-
wana oferta handlowa dotyczyła 
wszystkiego, co ze świętami wiel-
kanocnymi związane. Mieliśmy 
zatem naręcza świeżych kwiatów, 
pisanki, palmy wielkanocne, sło-
dycze, przedmioty potrzebne do 
dekoracji stołów, duży wybór wi-
kliny a nawet przypraw przydat-
nych w kuchni!

Następnego dnia, w niedzie-
lę 22 marca, po uroczystej mszy 

świętej odprawionej w intencji 
mieszkańców miasta w kościele 
p.w. Św. Marcina, burmistrz Anna 
Tomicka dokonała odsłonięcia 
umieszczonej w pobliżu wejścia 
do ratusza artystycznie wykona-
nej ławki – pierwszego mebla z 
planowanego projektu „Meblu-
jemy miasto”. Ławeczka, pięknie 
wykonana przez Cech Stolarzy i 
opatrzona datą, stanowić będzie 
małą lokalną atrakcję i pozosta-
nie na pamiątkę tegorocznych 
uroczystości. 

W niesprzyjającej aurze (zim-
no i deszcz) z przyjemnością czę-
stowaliśmy się wszyscy „kaszą Św. 
Józefa” – jadłem o tradycji wiej-

skiej, przygotowanym dla miesz-
kańców przez RSP Kruszewnia. 
Dodatkową atrakcją były pamiąt-
kowe drewniane łyżki z napisem 
„Józefinki 2009” dodawane do 
posiłku. 

Pomimo nasilającej się złej po-
gody wytrwali swarzędzanie wy-
słuchali koncertu Kapeli Hałasów i 
zespołu Sharena z muzyką bałkań-
ską. Deszcz nie pozwolił, niestety, 
na przeprowadzenie zaplanowa-
nych wspólnie z rzemieślnikami 
konkursów stolarsko-tapicerskich. 
Obiecujemy jednak, że odbędą się 
one (nagrody też poczekają) przy 
następnej okazji!

Pogoda nie powstrzymała mi-
łośników wielkanocnych wydmu-
szek przed obecnością na Rynku 
i uczestnictwem w „pisankowej” 
akcji plastycznej. Metalowa kon-
strukcja w kształcie wielkiego 
jaja szybko zapełniała się koloro-
wymi pisankami przynoszonymi 
przez uczniów swarzędzkich szkół 
i członków młodzieżowych stowa-
rzyszeń. Stworzona w ten sposób 
„Swarzędzka Mega Pisanka” weź-
mie udział w konkursie ogłoszo-
nym w Poznaniu i w Paradzie Pisa-
nek na tamtejszym Starym Rynku. 

Do zobaczenia za rok!

Teresa Radziszewska
Maciej Woliński

Fot. Henryk Błachnio

ny Św. Józefa uroczysta sesja była 
okazją do tego, aby Cechmistrz 
Bogdan Nowacki wraz Antonim 
Odzimkiem wyróżnili odznacze-
niem Związku Rzemiosła Pol-
skiego następujących swarzędz-
kich rzemieślników: Stanisława 
Zarembę, Jerzego Grzeczkę, 
Dariusza Soszyńskiego i Marka 
Drynkowskiego.

Sympatycznym akcentem 
uroczystości stało się wręczenie 
listów gratulacyjnych od Burmi-
strza Swarzędza i Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej osobom wy-
różniającym się w działalności na 
rzecz całej swarzędzkiej społecz-
ności: Jackowi Wojciechowskie-
mu, Wojciechowi Hoffmanno-
wi, Annie Bulczyńskiej, Halinie 
Hałas, Janowi Sowa, Przemy-
sławowi Jankiewiczowi Zbi-
gniewowi Zawadzie. Dyplomy 
uznania za osiągnięcia sportowe 
otrzymali również: Joanna Wa-
lich, Krzysztof Paterka, Krzysz-
tof Schiller i Łukasz Lebioda.

Na zakończenie spotkania z 
największą przyjemnością wysłu-
chano koncertu kwartetu Smycz-

kowego „Festino” z repertuarem 
ze słynnych musicali.

Jarmark Św. Józefa na Rynku
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Wystąpienie  
Burmistrz Anny Tomickiej 
podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej 19 marca 2009 r.

Wysoka Rado!
Szanowni Goście!
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Swarzędz!

Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzi-
siejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Zgodnie z wieloletnią tradycją po raz kolej-
ny spotykamy się w dniu św. Józefa. Od dziesiąt-
ków lat św. Józef kojarzony z zawodem cieśli, jest 
patronem stolarzy, a od 1996 roku także patro-
nem naszego miasta i gminy. Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, jaką z racji dzisiejszego święta odbywa-
my, jest okazją aby spojrzeć w przeszłość na minio-
ne miesiące, ocenić co dobrego dla naszych miesz-
kańców udało się dokonać, ale także jakie zadania 
stoją przed nami.

Niewiele wiadomo o św. Józefie. Kierując się 
dostępnymi źródłami wiedzy, jakimi są głównie 
Ewangelie wiemy, że był przykładnym ojcem ro-
dziny. Taką wielką rodziną w ramach granic na-
szego miasta i gminy tworzą nasi mieszkańcy. Na-
turalne więc mogą też być oczekiwania tej ponad 
40-tysięcznej społeczności, aby biorąc za patrona 
miasta św. Józefa władze w swoim postępowaniu 
brały także z niego przykład.

Swarzędz to miasto, z którym wielu z nas 
związanych jest od urodzenia, a niekiedy od po-

koleń. Większość jednak wybrało to miasto jako 
miejsce do życia, miejsce do zamieszkania i pracy. 
Tutaj mamy swoje oczekiwania, tutaj realizujemy 
swoje plany i marzenia, tutaj mamy swoje sukce-
sy i porażki.

Mieszkańcy naszego miasta i gminy to wspa-
niali ludzie. Obejmując więc rok temu ponownie 
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
miałam pełną świadomość spraw i problemów, 
z jakimi do końca tej kadencji będę musiała się 
zmierzyć, aby naszym mieszkańcom pomóc.

Główną motywacją mojego startu w wybo-
rach była ambicja, aby dokończyć wiele zadań i 
zrealizować plany poprzedniej kadencji, no i oczy-
wiście realizować nowe wyzwania.

W klimacie rzeczowej dyskusji, merytorycz-
nych sporów, racjonalnych rozwiązań, trafnych 
wyborów, jaki panuje na sesjach Rady Miejskiej 
i posiedzeniach komisji Rady, robimy wspólnie 
wiele dobrego. Za dobrą współpracę, nacechowa-
ną troską o rozwiązywanie problemów naszych 
mieszkańców, wszystkim radnym Rady Miejskiej 
przy okazji dzisiejszej uroczystości serdecznie dzię-
kuję.

Szanowni Państwo!

Nie sposób na dzisiejszej uroczystej sesji 

Rady Miejskiej nie podsumować dokonań ostat-
nich miesięcy i powiedzieć o zamierzeniach na 
przyszłość.

Bez wątpienia najważniejszym wydarze-
niem od początku tego roku było otwarcie fi-
lii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Naszymi staraniami i 
środkami w obiekcie przejętym po Swarzędzkich 
Fabrykach Mebli przygotowaliśmy pomieszczenia 
odpowiadające europejskim standardom. Wypo-
sażenie ich przy udziale Starostwa Powiatowego 
w nowoczesny sprzęt spowodowało, że mieszkań-
cy nie tylko Miasta i Gminy Swarzędz, ale także 
okolicznych gmin mogą prawie wszystkie sprawy 
z zakresu komunikacji załatwić na miejscu.

W grudniu otwarte zostało sztuczne lodowi-
sko, które przez cały okres zimy cieszyło się wielkim 
powodzeniem. Działa ono już w ramach utworzo-
nego pod koniec minionego roku Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji. Dopełnionego przez 
lodowisko kompleksu obiektów sportowych i re-
kreacyjnych zazdroszczą nam gminy całej Wiel-
kopolski.

Nowe nawierzchnie otrzymały ulice m.in. 
Miła, Spokojna, Kochanowskiego, Reymonta, Cu-
rie-Skłodowskiej.

Rozpoczęliśmy budowę kolektora deszczo-
wego Swarzędz Południe – Stawy Antonińskie. 
Jest to inwestycja, której koszt przekroczy kwo-
tę 20 mln zł. Trwają prace projektowe związane 
z wiaduktem nad torami, który połączy ulicę Ra-
bowicką z trasą nr 92. Ta inwestycja realizowana 
z budżetu Gminy Swarzędz rozwiąże podstawowe 
problemy komunikacyjne związane z ulicą Rabo-
wicką. Podpisana niedawno umowa „ORLIK 2012” 
pozwoli wybudować kolejne profesjonalne boisko 
szkolne. Niebawem przystąpimy do budowy na-
stępnych mieszkań komunalnych. Ogółem na in-
westycje tego roku przeznaczono z budżetu (które-
go wydatki określone zostały na 137 mln zł) kwotę 
prawie 45 mln zł.

Drodzy Państwo!

Zadania z zakresu inwestycji nie przysłania-
ją nam innych spraw. Naszą szczególną troską jest 
poprawa funkcjonowania szkolnictwa oraz edu-
kacji dzieci i młodzieży. Wdrożone programy po-
zwalają na lepsze zarządzanie szkołami i zwięk-
szają zakres przekazywanej uczniom wiedzy. 

Swarzędz jest jednym z nielicznych miast, 
gdzie każde dziecko może znaleźć miejsce w przed-
szkolu.

Systematycznie poprawiamy bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców. Newralgiczne i zagro-
żone rejony miasta są monitorowane. Instalujemy 
nowe bądź poprawiamy dotychczasowe oświet-
lenie ulic. Zwiększyliśmy znacząco liczbę strażni-
ków miejskich. Finalizujemy powstanie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego skupiającego stra-
tegiczne służby publiczne (pogotowie, straż po-
żarna, straż miejska). Wciąż poprawiamy, dosko-
nalimy w urzędzie obsługę interesantów. 

W każdą środę można uzyskać w Ratuszu 
bezpłatną poradę prawną. 

Poszerzamy pomoc dla najbiedniejszych 
mieszkańców gminy Swarzędz. Rozwijamy, zwięk-
szając nakłady, komunikację miejską.

Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

Miasto Swarzędz w całym kraju od wielu 
wielu lat kojarzy się z przemysłem i rzemiosłem 

stolarskim. Niestety duma naszego miasta, jaką 
były Swarzędzkie Fabryki Mebli, a następnie spół-
ka Swarzędz Meble przeszły już do historii. 

Nie wiemy jaki będzie los znaku upadłej fir-
my. Ale przecież swarzędzcy rzemieślnicy nadal 
produkują wspaniałe meble. Powstało też wiele 
nowych, dobrze zorganizowanych zakładów pro-
dukcyjnych wytwarzających meble nie tylko na ry-
nek krajowy, ale także na eksport. Zgłaszam więc 
propozycję, aby dla promocji wytwarzanych na 
naszym terenie mebli, podtrzymując tradycję rze-
miosła i przemysłu stworzyć zasady nagradzania 
naszym znakiem najlepszych producentów.

Powołana kapituła przyznawałaby raz w roku 
przy okazji święta patrona naszego miasta znak po-
twierdzający wysoką jakość mebli, którym produ-
cent miałby się posługiwać. Wszystko wymaga głę-
bokich przemyśleń i wielu działań. Moją propozycję 
daję pod rozwagę wszystkim zainteresowanym pro-
ducentom mebli na terenie miasta i gminy.

Wysoka Rado, 
Drodzy Goście, 
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy  
Swarzędz!

W tym roku po raz pierwszy zmieniliśmy for-
mułę obchodów Święta Patrona Miasta. Cieszę 
się bardzo, że mogę wspólnie z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej i Cechmistrzem zaprosić Państwa i 
wszystkich mieszkańców na tegoroczne Józefinki. 
Na najbliższą sobotę i niedzielę przygotowaliśmy 
wiele atrakcji artystycznych, handlowych, a tak-
że kulinarnych. Cech Stolarzy Swarzędzkich wes-
prze nas stolarskimi konkursami. Mamy nadzieję, 
że Swarzędzki Rynek tak, jak w dniach obchodów 
370-lecia miasta i tak jak przed świętami Bożego 
Narodzenia, znów zatętni życiem. Jesteśmy prze-
konani, że każdy kto w tych dniach, będących po-
czątkiem wiosny, przybędzie na swarzędzki Rynek, 
znajdzie coś dla siebie. Jest to też sposób nie tylko 
na wspólne świętowanie, ale także na integrację 
naszych mieszkańców.

Szanowni Państwo!

Wśród naszych mieszkańców jest wielu ta-
kich, którzy na różne sposoby angażują się w spra-
wy naszego miasta i gminy. Poświęcają swój czas, 
a także często środki dla wspólnego dobra. Stara-
my się doceniać i nagradzać takie postawy. 

Tak więc na dzisiejszej uroczystości tytuł Za-
służonego dla Miasta i Gminy Swarzędz, nadany 
uchwałą Rady Miejskiej otrzymają: Barbara Anto-
niewicz, Henryk Brodziszowski i Tadeusz Krug.

Gratulując wyróżnionym tym tytułem dzię-
kuję za Wasze dokonania na rzecz naszej lokalnej 
społeczności.

Specjalne życzenia kieruję pod adresem swa-
rzędzkich, a także tu obecnych Józefów - Wszyst-
kiego najlepszego.

Drodzy Państwo,

W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o 
zagrożeniach związanych z kryzysem, a dla wie-
lu kryzys ten jest już odczuwalny, życzę aby jego 
skutki dotknęły nas w jak najmniejszym stopniu.

Życzę Państwu i wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta i gminy wiele zdrowia, sukcesów, 
wytrwałości w realizacji swoich planów i zamie-
rzeń, dystansu do rzeczy nieważnych, aktywności 
w stosunku do spraw istotnych.
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Pani Barbara 
Antoniewicz

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i 
gminy Swarzędz” Pani Barbarze Antoniewicz 
jest w pełni uzasadnione. Całe życie osobiste, 
zawodowe i społeczne Barbary Antoniewicz 
związane jest z gminą Swarzędz. 

Pani Barbara Antoniewicz ukończyła Li-
ceum Pedagogiczne w Poznaniu, a następnie 

studia matematyczne na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, jest także na-
uczycielem dyplomowanym. W Gminie Swa-
rzędz pracuje 40 lat – najpierw 10 lat w Szkole 
Podstawowej Nr 2 i 30 lat w Zespole Szkół Nr 1, 
dawniej Zasadniczej Szkole Zawodowej, gdzie 
do czasu wybory do Rady Powiatu Poznań-
skiego pełniła funkcję wicedyrektora. Dzięki 
jej inicjatywie uruchomiono wiele szkół funk-
cjonujących w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w 
Swarzędzu. Barbara Antoniewicz była jednym 
ze współautorów koncepcji budowy nowego 
gmachu dla tej szkoły. 

Pani Barbara Antoniewicz przekazuje 
swoim wychowankom nie tylko wiedzę teore-
tyczną, ale także uczy kultury osobistej, poma-
ga odnaleźć się we współczesnym świecie i in-
teresuje się ich dalszymi losami.

Od 1990 roku działa w samorządzie lokal-
nym. W latach 1990 – 2002 była radną Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Jako przewodniczą-
ca Komisji Oświaty i członek Zarządu Gminy 
była współautorką koncepcji budowy pływal-
ni w Swarzędzu, ścieżki spacerowej nad jezio-
rem, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola nr 
4, rozbudowy szkoły w Wierzonce oraz budo-
wy sali sportowej w Paczkowie.

Będąc członkiem Zarządu Gminy zaini-
cjowała prowadzenie badań mammograficz-
nych dla naszych mieszkanek. Dzięki jej ini-
cjatywie przeprowadzono pierwsze takie 

badania na terenie gminy.
Pani Barbara Antoniewicz cieszy się du-

żym szacunkiem swoich wychowanków 
i podopiecznych oraz uznaniem swoich kole-
gów nauczycieli. Zawsze pomagała młodzieży 
potrzebującej pomocy materialnej i wsparcia, 
bezinteresownie prowadziła w 1997 roku ko-
lonie dla dzieci dotkniętych powodzią. 

Za swoją działalność Barbara Antoniewicz 
została odznaczona i wyróżniona takimi od-
znaczeniami jak:
Złoty Krzyż Zasługi,
Złota Odznaka Polskiego Związku Zapaśni-
czego,
Przyjaciel Klubu – przyznane przez Za-
rząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Swarzędzu, 
Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzę-
dzu,
Honorowa Odznaka 80- lecia Klubu Sporto-
wego Unia Swarzędz,
Medal 350 – lecia Swarzędza,
Zasłużony dla Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Gośliniacy” w Murowanej Gośli-
nie.

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta 
i gminy Swarzędz” Pani Barbarze Antoniewicz 
jest w pełni uzasadnione.

(Uzasadnienie do uchwały 
nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej  

w Swarzędzu)

Pan Henryk 
Brodziszewski

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla mia-
sta i gminy Swarzędz” Panu Henrykowi Bro-
dziszewskiemu jest w pełni uzasadnione. Całe 
życie osobiste, zawodowe i społeczne Henryka 
Brodziszewskiego związane jest z gminą Swa-
rzędz.

Po zakończeniu II wojny światowej podjął 
prace w Fabryce Mebli jako stolarz. Pasjono-
wał się sportem – grał w piłkę nożną, uprawiał 
zapasy promując rodzinne miasto Swarzędz. 
Jako sportowiec zdobył :
trzy razy tytuł mistrza Warszawy w zapasach,
trzy razy tytuł mistrza Wojska Polskiego,
sześć razy tytuł drużynowego mistrza Polski 
w zapasach,
dwa razy tytuł wicemistrza Polski.

Życiową pasją Pana Henryka Brodzi-
szewskiego jest śpiew. Swoją chóralną przy-
godę rozpoczął bezpośrednio po zakończe-
niu II wojny światowej śpiewając w Chórze 
im. Dembińskiego oraz w chórze św. Cecylii 
przy kościele św. Marcina w Swarzędzu. Po ot-
warciu własnego zakładu stolarskiego wstą-

pił w 1958 roku do Chóru Mistrzów Stolar-
skich, w którym przez 25 lat pełnił społecznie 
funkcję wiceprezesa i przez następne 15 lat 
funkcję prezesa chóru, obecnie Stowarzysze-
nia Śpiewaczego „Akord” w Swarzędzu. Roz-
poczynając współpracę z Chórem „Concordia” 
z Ronnenbergu Pan Henryk Brodziszewski 
przyczynił się w znacznym stopniu do na-
wiązania przyjacielskich i partnerskich sto-
sunków między miastami Ronnenbergiem w 
Niemczech i Swarzędzem.

Wciągu swojej wieloletniej pracy zawodo-
wej Henryk Brodziszewski wykształcił wielu 
uczniów w zawodzie stolarskim. Pracuje spo-
łecznie w Cechu Stolarzy Swarzędzkich, Chó-
rze „Akord”, założył społeczny komitet budo-
wy ul. Słowackiego, który w latach 1970-1980, 
przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy wybu-
dował kanalizację sanitarną, deszczową, gaz, 
wodę, nawierzchnię asfaltową i chodnik w tej 
ulicy. 

W latach 2002-2006 był radnym Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, przewodniczącym 

Zasłużeni
 dla Miasta i Gminy Swarzędz
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Komisji Kultury i Sportu oraz członkiem Ko-
misji Gospodarczej. Był aktywnym radnym, 
dbającym o nowe inwestycje i rozwój sportu 
na terenie gminy Swarzędz . Był inicjatorem 
powstania Ligi Wiejskiej, która do dzisiaj gro-
madzi wielu miłośników i sympatyków spor-
tu w gminie.

Pan Henryk Brodziszewski jest obecnie 
na emeryturze. Jego pasją jest hodowla gołębi. 
Jego ptaki są wystawiane na ogólnopolskich 
wystawach.

Sześciokrotnie Pan Henryk Brodziszewski 

uzyskał za swoje gołębie tytuł mistrza Polski 
i był wyróżniony jako hodowca. Także w ten 
sposób promował nasze miasto na terenie ca-
łego kraju.

Za swoją działalność społeczną i zawodo-
wą Pan Henryk Brodziszewski otrzymał m.in. 
następujące wyróżnienia:
„Honorowy Obywatel Miasta Poznania”-1978, 
„Zasłużony Działacz Kultury”-1983,
„Zasłużony w Rozwoju Rzemiosła”,
„Złota Odznaka Polskiego Związku Zapaśni-

czego”,
„Brązowa Odznaka Polskiego Związku Piłki 
Nożnej”,
„Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”-2009.

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta 
i gminy Swarzędz” Panu Henrykowi Brodzi-
szewskiemu jest w pełni uzasadnione.

(Uzasadnienie do uchwały 
nr XXXVI/234/2009 Rady Miejskiej  

w Swarzędzu)

Pan Tadeusz Krug

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta 
i gminy Swarzędz” Panu Tadeuszowi Krugowi 
jest w pełni uzasadnione. Wiele lat życia oso-
bistego, zawodowego i społecznego Tadeusza 
Kruga związanych jest z gminą Swarzędz. 

W toku tych lat kierowana przez niego fir-
ma wybudowała na terenie gminy wiele dróg i 
ulic, wykazując się wyjątkową troską o jakość 
wykonanej pracy, a Pan Tadeusz Krug znany 
jest nie tylko jako doskonały przedsiębiorca, 
ale także jako człowiek przywiązujący dużą 
wagę do działalności społecznej i charytatyw-
nej.

Początki firmy Tadeusza Kruga sięga-
ją roku 1988, w którym otworzył on w Swa-
rzędzu Zakład Brukarski. Firma systematycz-
nie się rozwijała i przekształcała. Od roku 
2004 funkcjonuje jako „Budownictwo Drogo-
we „Krug” Spółka Jawna i zatrudnia 60 pra-
cowników. Firma zajmuje się budową dróg i 
ulic, chodników, placów, robotami ziemnymi, 
odwodnieniowymi, pracami kanalizacyjny-
mi, robotami zieleniarskimi, a także wykoń-
czeniowymi przy obiektach drogowych, oraz 
utrzymaniem dróg i ulic w okresie zimowym.

Na terenie miasta i gminy Swarzędz firma 
Tadeusza Kruga zrealizowała wiele inwesty-
cji. Wymienić wśród nich można: przebudo-
wę Rynku, budowę i modernizację ulic: Wil-
końskich, Średzkiej, Kórnickiej, Tysiąclecia, 
Nowowiejskiej, Polnej, Cieszkowskiego, Strze-
leckiej, Kirkora, ronda na Os. Działyńskiego, 
Okrężnej, Reja, Wybickiego, Spornej, Różanej, 
Rabowickiej, 3 Maja, Pogodnej, Zielińskiej w 
Gruszczynie, Jodłowej w Bogucinie i wielu in-
nych. Wszystkie zrealizowane przez Tadeusza 
Kruga inwestycje cechowała wysoka precyzja 
i jakość wykonania. 

Tadeusz Krug i jego firma posiada duże 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowi-
ska, gdyż zajmuje się również odzyskiwaniem 
i przerobem kruszyw z materiałów rozbiórko-
wych, które po przerobieniu są ponownie uży-
wane do budowy dróg.

Za wysoką jakość wykonanych inwestycji 
Tadeusz Krug i jego firma zostali odznaczeni 
tytułami: 
„Poznański Lider Przedsiębiorczości”- 2005,

„Złota Kielnia” Ogólnopolskiego Dwutygo-
dnika Budowlanego „Profile”-2006
„Polski Sukces”-nagroda ogólnopolskiego 
konkursu promującego polskie firmy sukcesu 
gospodarczego-2002,
„Wielkopolska Nagroda Jakości”-2002,

Nagroda „Przedsiębiorstwo Fair Play” Kra-
jowej Izby Gospodarczej w latach 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006,

W roku 2006 Tadeusz Krug został wyróż-
niony tytułem „Zasłużony dla Budownictwa”. 

Tadeusz Krug organizuje dla swoich pra-
cowników spotkania integracyjne, wspie-
ra wiele instytucji charytatywnych m.in. To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz służy 
pomocą finansową klubom sportowym.

Za tę działalność otrzymał wyróżnienia:
„Przyjaciel Klubu”- przyznane przez Za-
rząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK- 
2008,
„Statuetka św. Franciszka”- przyznana przez 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami-2005,
„Przyjaciel SPDST”-2004.

W roku 2008 Tadeusz Krug za stworzenie 
„Drogi III Tysiąclecia na Polach Lednickich” 
otrzymał „Lednickie Orły” przyznane przez 
o. Jana W. Górę.

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta 
i gminy Swarzędz” Panu Tadeuszowi Krugowi 
jest w pełni uzasadnione. 

(Uzasadnienie do uchwały 
nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej  

w Swarzędzu)
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Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, 
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie,

zdrowia, optymizmu, energii i wiele radości,
jaką do naszych serc zawsze wnosi wiosna

wszystkim Mieszkańcom Gminy Swarzędz  
z całego serca życzymy

 Piotr Choryński Anna Tomicka 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta i Gminy 
 Swarzędza Swarzędz
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INWESTYCJE
GMINY SWARZĘDZ
Przedstawiamy Państwu kolejne informacje na temat inwestycji zaplanowanych w budżecie Swarzędza.

Trwa budowa kolektora
W lipcu 2008 r. rozpoczęła się budowa 

kolektora deszczowego Swarzędz-Południe 
do Stawów Antonińskich. Jest to najwięk-
sza inwestycja swarzędzkiego samorządu w 
ostatnich latach. Kontrakt ma wartość prawie 
18 mln złotych. Za tę kwotę w latach 2008-
2010 zbudowany zostanie kolektor deszczo-
wy wraz z podczyszczalnią wód deszczowych 
i zbiornikiem retencyjnym. 

Dzięki tej inwestycji rozwiązany zostanie prob-
lem odprowadzania wód deszczowych z południo-
wej części gminy Swarzędz, gdzie najszybciej roz-
wija się budownictwo mieszkaniowe. 

Ta potężna i skomplikowana budowa przygo-
towywana była od kilku lat, a finansowana będzie 
w całości z budżetu gminy Swarzędz. Wykonawcą 
jest konsorcjum poznańskich firm (Hydrobudowa-
9 S.A., PBG S.A. i Rejonowe Przedsiębiorstwo Me-
lioracyjne).

Obecnie realizowane są prace związane z mon-
tażem urządzeń podczyszczalni ścieków desz-
czowych oraz układany jest kolektor. Wykonawcy 
zapewniają, że inwestycja zostanie wykonana w za-
planowanym terminie.

MW

Nowe projekty 
przebudowy ulic 
w Gruszczynie,  
Łowęcinie i Swarzędzu

Jak już informowaliśmy uruchomione zosta-
ły procedury związane z opracowaniem projektów 

budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem w na-
stępujących ulicach: 
m ul. Spadochronowa (wraz z częścią ul. Nowo-

wiejskiego na odcinku od ul. Wieżowej do ul. 
Spadochronowej) w Gruszczynie

m ul. Warzywna w Swarzędzu
m Plac Niezłomnych oraz ul. Mała Rybacka

W ostatnim czasie podpisane zostały 
umowy z projektantami dotyczące ul. Spado-
chronowej, Warzywnej, Placu Niezłomnych i 
ul. Małej Rybackiej.

Projekty, oprócz budowy nawierzchni i jej od-
wodnienia, przewidują budowę oświetlenia oraz 
brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

MW

Ulice Torunia i Bema  
– latem koniec budowy 

Trwają prace  na ul. Torunia (odcinek ok. 950 
m) i Bema (ok. 400 m) w Swarzędzu, gdzie powsta-
je nowa nawierzchnia (tzw. pieszojezdnia) z kostki 
brukowej z progami zwalniającymi ruch oraz kana-
lizacja deszczowa. Inwestycje te rozpoczęły się we 
wrześniu 2008 r. Budowa tych ulic zostanie zakoń-
czona latem (ul. Bema w czerwcu, a ul. Torunia w 
sierpniu). Koszt tych inwestycji to ok. 3,4 mln zło-
tych (ul. Torunia) i ok. 1,7 mln zł (ul. Bema).

MW

Plac Handlowy  
i ul. Pieprzyka 

Trwa procedura przetargowa na budowę na-
wierzchni wraz z odwodnieniem Placu Handlowe-
go i ul. Pieprzyka na Nowej Wsi. Zostanie tam wy-
budowana nawierzchnia pieszojezdni. Powstaną też 
brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody. 
Gmina przeznaczyła na to zadanie 1,5mln złotych. 
Inwestycja ma być gotowa do stycznia 2010.

MW

W Bogucinie  
zgodnie z planem

Trwa budowa ul. Olchowej i Wiśniowej w Bo-
gucinie. Prace posuwają się zgodnie z planem. 
Obie ulice otrzymają nawierzchnie z kostki bruko-
wej wraz z chodnikami i wjazdami do posesji. Po-
wstaną tez progi zwalniające ruch. Zakończenie tej, 
kosztującej ok. 3,5 mln zł inwestycji, przewidywane 
jest na sierpień br.

MW

Nowe oświetlenie uliczne
Gmina rozpoczęła procedurę przetargową na 

budowę oświetlenia ulicznego w Gruszczynie (ul. 

Na Stoku i Ku Dolinie), w Paczkowie (ulice: Rolna, 
Letnia i Lodowa) i w Sokolnikach na nowym osied-
lu przy ul. Sokolnickiej. Budowa oświetlenia zosta-
nie zakończona jeszcze przed okresem zimowym.

Równocześnie trwają prace projektowe doty-
czące budowy oświetlenia ulicznego w następują-
cych miejscach:
• Uzarzewo - ul. Kasztanowa i nowe osiedle przy 

Kasztanowej
• Wierzonka - ul. Gajowa 
• Swarzędz - ul. Kącik, ul. Szewska, ul. Łąkowa 
• Rabowice - ul. Leśnej Polanki oraz ul. Bliska
• Gortatowo - ul. Książęca, Kanclerska, Fabrycz-

na, Kasztelańska, Senatorska, Królewska, Mar-
szałkowska

• Gruszczyn - ul. Chopina, Żuławskiego, Wacła-
wa z Szamotuł, Moniuszki, Kurpińskiego, Wie-
niawskiego, Szeligowskiego, Różyckiego, Karło-
wicza, Szymanowskiego, Nowowiejskiego 

• Paczkowo - ul. Ogórkowa 

Znikną słupy z ul. Heleny 
Modrzejewskiej

W kwietniu br. planowane jest, długo oczeki-
wane przez mieszkańców, usunięcie słupów ener-
getycznych z prywatnych posesji przy ul. Heleny 
Modrzejewskiej w Swarzędzu. Przypomnijmy, że 
gmina wybudowała tam podziemny kabel, co po-
zwala na likwidację przestarzałej instalacji energe-
tycznej. Na skutek opieszałości energetyków gmina 
nie mogła zakończyć tej inwestycji jeszcze w 2008 
jak to było w planach.

MW

Promenada na jeziorem  
– powstaje projekt

Gmina podpisała umowę z projektantem no-
wego chodnika, a właściwie ścieżki spacerowej nad 
Jeziorem Swarzędzkim. Ścieżka ta umożliwi dojście 
wzdłuż brzegów jeziora aż do Pływalni „Wodny 
Raj”. Projekt ma powstać do stycznia 2010, po czym 
ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo.

MW

Budowa ul. Śniadeckich  
w Swarzędzu

Trwa procedura przetargowa na budowę na-
wierzchni wraz z odwodnieniem ul. Śniadeckich na 
Nowej Wsi. Zostanie tam wybudowana nawierzch-
nia pieszojezdni. Powstaną też brakujące przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i wody. Gmina przeznaczyła 
na to zadanie 2 mln złotych. Inwestycja ma być go-
towa do stycznia 2010.

MW
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Przed rozpoczęciem sesji 
radni MRM otrzymali zaświad-
czenia o wyborze na radnego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Swarzędza Piotr Choryński oraz 
Burmistrz Anna Tomicka wraz 
z przewodniczącą Miejskiej Ko-
misji Wyborczej Anną Rybińską 

złożyli młodym radnym gratu-
lacje i życzenia dobrej, meryto-
rycznej współpracy ze swarzędz-
kim samorządem. Gratulacje 
młodym koleżankom i kolegom 
składali również radni Rady 
Miejskiej Swarzędza oraz pra-
cownicy UMiG.

Po uroczystym ślubowaniu 
radnych odbyły się wybory prezy-
dium i komisji rewizyjnej. Na sta-
nowisko przewodniczącego MRM 
kandydowało trzech radnych. W 
drugiej turze tajnego głosowania 
przewodniczącym wybrany został 
Jakub Drosik – uczeń Zespołu 

Szkół nr 2 w Swarzędzu. Wiceprze-
wodniczącym MRN został Maciej 
Łuczak z Gimnazjum im. Mikoła-
ja Kopernika w Zalasewie, a sekre-
tarzem MRN – Michał Szymczak. 
Radni MRM wybrali też komisję 
rewizyjną (Marek Berger, Anna 
Fedoruk i Artur Pięta).

Radni MRN zostali zaprosze-
ni przez Piotra Choryńskiego na 
uroczystą sesję Rady Miejskiej 
Swarzędza z okazji Święta Patro-
na Św. Józefa.

Kadencja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej trwa dwa lata. Statu-
towym celem MRM jest upo-
wszechnienie idei samorządowej 
wśród młodzieży oraz zwiększe-
nia aktywności społecznej mło-
dych ludzi. 

AR, MW 

Jakub Drosik z ZS nr 2 przewodniczącym 
I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
We wtorek 10 marca 2009 odbyła się I sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, wybranej 13 lutego. Przypomnijmy, że rad-
nymi MRM są: Marek Berger, Jakub Drosik, Anna Fedoruk, 
Julia Gąsiorowska, Dominik Klapa, Wojciech Kmieciak, Oli-
wia Krupka, Maciej Łuczak, Łukasz Łukasik, Justyna Mako-
wiak, Mieszko Nowacki, Artur Pięta, Michał Seifert, Maciej 
Sobkowiak, Kacper Stróżyński i Michał Szymczak.

19 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Swarzędzu odbyła się uroczystość wręcze-
nia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Z rąk burmistrz Anny Tomickiej medale 
przyznane przez Prezyden-
ta RP, serdeczne gratula-
cje i podziękowania otrzy-
mali Państwo: Zdzisława 
i Wiktor Kreideweissowie, 
Mieczysława i Jan Micha-
lakowie, Maria i Mieczy-
sław Rogozińscy, Krystyna 
i Walerian Sadowscy, Jani-
na i Wiktor Stefaniakowie, 
Barbara i Tadeusz Szczęś-
ni oraz Elżbieta i Czesław 
Szydłowscy.

MW

Medale i kwiaty 
dla par małżeńskich50 wspólnych lat!
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Swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa powstała w lutym 1996 
roku i od początku swojego ist-
nienia stara się grać nowocześnie 
czerpiąc inspiracje z tradycyjnej 
muzyki europejskiej. Koncerto-
wała z wybitnymi artystami pol-
skimi i zagranicznymi. 

Aktualnie współpracuje z 
francuską orkiestrą „Le Condor”, 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Efek-
tywnych Metod Umuzykalnia-
nia, Domem Bretanii w Poznaniu, 
Pracownią Pedagogiczną Doro-
ty Dziamskiej, Muzeum Archeo-
logicznym w Poznaniu, bractwa-
mi rycerskimi, a także irlandzkim 
stowarzyszeniem „Comhaltas”.

Symbolem orkiestry jest 
oznaczenie Wielkopolskiej Drogi 
św. Jakuba -  przebiegającej m.in. 
przez Gminę Swarzędz  – części 
Europejskiego Szlaku Kulturowe-
go ustanowionego przez Radę Eu-
ropy z inicjatywy Jana Pawła II. 

W ciągu dotychczasowej 
działalności muzycy uczestniczy-

li w wielu wyjątkowych wydarze-
niach, w tym:
1. Trzykrotnie grali na Przystan-

ku Woodstock (w latach 1998, 
2002, 200)/, każdorazowo wy-
stępując dla około 250 tysięcy 
słuchaczy.

2. Tworzyli oprawę muzyczną 
Nabożeństwa Genesis w 1999 
roku na Polach Lednickich, 
podczas Apelu III Tysiąclecia – 
około 40 tysięcy uczestników.

3. Nagrali kasetę magnetofonową 
z tradycyjną muzyką irlandz-
ką dla Towarzystwa Polsko-Ir-
landzkiego w lutym 2001 roku.

4. Jesienią 2001 roku – brali 
udział w największym wów-
czas polskim festiwalu folko-
wym w Ząbkowicach Śląskich.

5. Współtworzyli oprawę mu-
zyczną widowiska plenerowe-
go „Oblężenie Malborka” w 
latach 2005-8. Każdego roku 
występując dla około 40-65 ty-
sięcy widzów.

6. Nagrali płytę CD z muzyką 

do programu „Edukacja przez 
ruch” w grudniu 2006 r.

7. W roku 2008 Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne umieś-
ciły na płycie CD trzy utwo-
ry w wykonaniu Swarzędzkiej 
Orkiestry Flażoletowej obok 
muzyki Wojciecha Kilara.

W marcu 2009r. przystępuje-
my do nagrywania drugiej płyty 
CD z naszym repertuarem, który 
stanie się częścią ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego, a tak-
że jesteśmy w trakcie nawiązywa-
nia współpracy z zespołem „Arka 
Noego”. 

Swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa rozwija naturalną wrażli-
wość muzyczną.
Zapraszam.

Wojciech Wietrzyński

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa zaprasza
Uczennice i Uczniowie kl. III -VI Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Swarzędz, Drodzy 
Rodzice! W Ośrodku Kultury przy ulicy Piaski 4 w Swarzędzu odbywają się próby Swa-
rzędzkiej Orkiestry Flażoletowej. Bezpłatne zajęcia prowadzone są w czwartki i piątki od 
16:00 do 17:30 i od 17:30 do 19:00. Zapraszamy!

8 marca 2009 r. Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa prowadziła orszak dynastii Jagiello-
nów oraz zagrała koncert podczas obchodów XVI Kaziuka Wileńskiego w Poznaniu.

„Stare Dobre Małżeństwo” 
wystąpiło w Swarzędzu

Już ponad 25 lat zespół kon-
certuje, a w sobotni wieczór 28 
lutego 2009 r. wystąpił u nas, w 
Swarzędzu. Hol Gimnazjum nr 3 
po brzegi wypełnili fani zespołu, 
nie tylko ci ze Swarzędza, ale rów-
nież z Konina, Środy Wlkp., Śre-
mu, Poznania. Jak na fanów przy-
stało śpiewali razem z zespołem 
szczególnie te starsze utwory.

Cieszę się, że trafiliśmy w gust 
tak licznej publiczności, a zawie-
dzionych, którym nie udało się 
kupić biletów informuję, że trwa-
ją rozmowy na temat powtórze-
nia koncertu w Swarzędzu.

Ewa Małecka
Fot. H. Błachnio
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Z okazji Światowego Dnia Romów - 8 kwietnia 2009r.
- wystawy na temat kultury i tradycji romskiej:
„Dzieje polskich Romów”
 „Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy”
Od ponad pięciuset lat Polacy i Romowie żyją i mieszkają obok siebie. Od dziesięciole-
ci współtworzymy społeczność Swarzędza. Przez wiele lat kultura romska pozostawała 
zamknięta i tajemnicza, jednak w czasach otwarcia granic pomiędzy państwami należy 
również otworzyć granice międzyludzkie, sąsiedzkie. 
Brak wiedzy o tradycjach i kulturze mniejszości etnicznych rodzą lęk i brak zaufania, co 
prowadzi w konsekwencji do nietolerancji i nienawiści. Dlatego też Wielkopolskie Sto-
warzyszenie Kulturalno – Oświatowe Polskich Romów w Swarzędzu wyszło z inicjaty-
wą uczczenia Światowego Dnia Romów wystawą, której celem jest prezentacja kultury 
i tradycji romskiej na ziemiach polskich i przybliżenie jej mieszkańcom Swarzędza. Do 
współorganizacji obchodów zaprosiło Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz Funda-
cje Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie.

W programie obchodów:
8 – 23 kwietnia 2009 – Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

• „Dzieje polskich Romów” – wystawa ze zbiorów Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego 
w Szreniawie

• „Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy” – wystawa fotogra-
fii Janusza Heflera ze zbiorów Stowarzyszenia Romów w Polsce

28 kwietnia – 31 maja – Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
• „Dzieje polskich Romów” – wystawa ze zbiorów Muzeum Na-

rodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego 
w Szreniawie

• W trakcie trwania wystawy, w dniu 30 kwietnia o godz. 17.00 
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu odbędzie się spotkanie 
z mgr inż. Marią Walkowiak, która wygłosi prelekcję pt. „Histo-
ria Romów w Polsce”.

7 czerwca 2009 – „Spotkania z kulturą romską”
• W ramach imprez towarzyszących obchodom „Światowego 

Dnia Romów” Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów i Ośro-
dek Kultury w Swarzędzu organizują w dniu 7 czerwca br. „Spotkania z kulturą 
romską”. Podczas tej imprezy zaprezentujemy rzemiosło romskie a także odbę-
dą się koncerty zespołów romskich „Don Wasyl” i „Trojanek & Terne Roma”.

Organizatorami wystaw są Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, 
Stowarzyszenie Romów w Polsce, Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, Ośrodek Kultury  w Swarzędzu. 
Patronat: Radio Merkury.

Serdecznie zapraszamy!
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kultural-
no – Oświatowe Polskich Romów 
Fundacja Bahtałe Roma – Szczęśliwi  
Cyganie
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Akademia Nowych Możliwości
 – wystawa prac uczestników warsztatów fotograficznych

Stowarzyszenie na rzecz Ak-
tywizacji Społeczności Lokalnej w 
Swarzędzu wraz z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej serdecznie za-
prasza na wystawę prac dzieci i se-
niorów – uczestników warsztatów 

fotograficznych, będących częś-
cią projektu „Akademia Nowych 
Możliwości”. Uczestnicy warszta-
tów brali udział w plenerach fo-
tograficznych, gdzie mieli okazję 
obserwować oraz uchwycić obiek-

tywem często niezauważane zmia-
ny zachodzące w przyrodzie. W 
ramach wystawy zostały zapre-
zentowane trzy cykle prac: „Lato 
w ogrodzie”, „Jesień nad jeziorem” 
oraz „Jego wysokość liść”.

Wystawę można oglądać w Bi-
bliotece Publicznej na os. Czwar-
taków 1 w Swarzędzu w godzi-
nach pracy biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Akademia Nowych Możliwości”  był współ-

finansowany z środków Ministerstwa Pracy i Po-

lityki Społecznej w ramach Rządowego Programu 

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008”. 

Bal Maskowy z Ośrodkiem 
Wsparcia i Klubami Seniora
„Podkoziołek” od niepamiętnych czasów jest wciąż ży-
wym elementem kultury regionalnej Wielkopolski. We 
wtorek poprzedzający środę popielcową odbywa się ten 
obrzęd, podtrzymywany przez młodych, za pełnym przy-
zwoleniem i ku zadowoleniu starszych. „Podkoziołek” 
w Swarzędzu odbył się z udziałem uczestników Miejsko 
Gminnego Ośrodka Wsparcia oraz seniorów z terenu gmi-
ny Swarzędz. 24 lutego 2009 roku Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia zorganizo-
wał w Eurohotelu w Swarzędzu bal maskowy, do którego 
uczestnicy przygotowali się bardzo starannie. 

Wstępem na bal były ma-
ski karnawałowe, za wykonanie 
których uczestnicy dostali słod-
ki upominek. Wszyscy wykaza-
li się dużą inicjatywą, a orygi-
nalność masek sprawiła, że były 
one niepowtarzalne. Zakończe-
nie karnawału świętowali senio-
rzy z Klubu Młodych Duchem z 
Kobylnicy i Wierzonki, Klub Se-
niora z ulicy Działkowej, z osiedla 
Kościuszkowców i osiedla Czwar-
taków, Klub Słoneczny Wiek z 
osiedla Cegielskiego, zespół „Ol-
szyna” oraz uczestnicy Ośrodka 
Wsparcia. 

Bal został oficjalnie rozpoczę-
ty przez panią Agnieszkę Chróś-
cik - zastępcę dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 
Po pysznym obiedzie był już tylko 
czas na dobrą zabawę, którą umi-
lał wszystkim zespół „Feniks”. Nie 
zabrakło oczywiście zabawy kon-
kursowej, która polegała na jak 
najszybszym ułożeniu dziesięciu 
rozsypanych polskich przysłów. 
Mimo, iż konkurs nie należał do 
najłatwiejszych to i tak uczestni-
cy reprezentujący każdy z klubów 
spisali się bardzo dobrze. Wszy-
scy poradzili sobie z zadaniem, 

a warto było walczyć, ponieważ 
na wszystkich czekały nagrody. 

Jak co roku przygotowania do 
balu były długie i intensywne, a 
sama zabawa minęła szybko, tak 
jak mówi staropolskie przysłowie: 
„wszystko, co dobre, szybko się 
kończy”. Pozostaje nam teraz cze-
kać na zakończenie okresu post-
nego, aby móc w tak licznym gro-
nie spotkać się ponownie i bawić 
w rytm polskich piosenek.

Magdalena Michalska
Miejsko Gminny  

Ośrodek Wsparcia 
w Swarzędzu

Informacja Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej informuje, iż od 16 mar-
ca 2009 roku Sekcja Świadczeń 
Rodzinnych oraz Fundusz Ali-
mentacyjny będą obsługiwać 
klientów na II piętrze budyn-
ku przy ul. Poznańskiej 25, (sie-
dziba Banku oraz filii Wydzia-
łu Komunikacji). Siedziba jest 
przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych, w budynku znaj-
duje się winda. Godziny pracy 
Sekcji pozostają bez zmian: po-
niedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 
– piątek 7.30 – 15.30.
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W związku z dużym zaintereso-
waniem budownictwem komunal-
nym informujemy, że władze gminy 
Swarzędz prowadzą działania zmie-
rzające do realizacji takich budyn-
ków na terenie usytuowanym pomię-
dzy ulicą Staniewskiego a budynkami 
wykonanymi przez dewelopera w re-
jonie ulic Gwiaździstej i Księżycowej.

Zainteresowanie tym przedsię-
wzięciem wyrażają zarówno miesz-
kańcy gminy oczekujący na powsta-
nie budynków komunalnych, jak 
i właściciele terenów sąsiadujących 
z planowaną inwestycją.

Realizacja budownictwa komu-
nalnego stanowi jedno z zadań włas-
nych gminy. Niestety, jej działania 

spotykają się licznymi sprzeciwami 
mieszkańców nieruchomości położo-
nych w sąsiedztwie projektowanych 
budynków.

Sądzimy, iż większość obaw wy-
nika z nieznajomości charakteru pla-
nowanej inwestycji.

Po dokonaniu licznych analiz za-
potrzebowania na mieszkania ko-
munalne oraz możliwości finanso-
wych gminy, zaplanowano budowę 
dwóch budynków trzykondygnacyj-
nych o łącznej liczbie 60 mieszkań 
(liczba wniosków o przydział miesz-
kania komunalnego przez gminę wy-
nosi ok. 300).

Każdy z budynków będzie miał 
trzy klatki schodowe, a ich maksy-

malna wysokość nie będzie przekra-
czała 10,5 m.

Usytuowanie budynków będzie 
spełniało wszystkie wymogi określo-
ne w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (w tym 
również wymogi odnośnie ewentu-
alnego ograniczenia dostępu świat-
ła dziennego do istniejących budyn-
ków).

Władze gminy muszą mieć na 
uwadze interes wszystkich mieszkań-
ców, zarówno potencjalnych miesz-
kańców budynków komunalnych, jak 
i właścicieli budynków sąsiadujących 
z planowaną inwestycją.

Podkreślić należy, że przyszli 
mieszkańcy, poza sytuacją material-
ną, nie różnią się niczym od właści-
cieli sąsiadujących nieruchomości.

Projektowane budynki, zarówno 
wyglądem jak i wyposażeniem, nie 
będą się niczym różniły od wzniesio-
nych przed kilku laty budynków wie-
lorodzinnych.

Miasto i Gmina Swarzędz nie jest 
w posiadaniu większej liczby działek, 
na których jest możliwe usytuowanie 
budynków komunalnych.

Lokalizacja taka powinna speł-
niać szereg wymogów. Nie może też 
być „wyizolowana” z pozostałej zabu-
dowy tworząc niepotrzebne podziały 
w społeczeństwie. 

Jednocześnie informujemy, że 
wybudowanie wcześniej mieszkań 
komunalnych przy ul Kaczorowskie-
go nie zakłóciło spokoju okolicznym 
mieszkańcom i nie doprowadziło do 
żadnych konfliktów sąsiedzkich.

A.K.

Mieszkańcy domów komunalnych 
to nie obywatele drugiej kategorii

Mam na imię Michał. Urodziłem się w 1988 
roku w Poznaniu, mieszkam w blokach w 

Swarzędzu. Jestem optymistycznie nastawionym do 
życia 20 latkiem. Od dziecka zmagam się z poraże-
niem mózgowym. Naukę szkolną rozpocząłem w 
1994 roku. Na początku uczyłem się w klasie inte-
gracyjnej, a w czwartej klasie przeszedłem na indy-
widualny tryb nauczania. W ten sposób zdobywałem 
wiedzę, aż do momentu ukończenia szkoły średniej. 
Moim ulubionym przedmiotem była matematyka. 
Troszkę gorzej szło mi z językiem polskim, ale dzię-
ki mojemu uporowi i przychylności pani polonistki 
wszystko zakończyło się pomyślnie. 

W roku 1991 po raz pierwszy przestąpiłem 
próg stowarzyszenia, które dzisiaj nosi na-

zwę Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Tutaj spot-
kałem wiele dobrych osób, które mają w sobie dużo 
ciepła i radości. Trzeba powiedzieć, że na począt-
ku, kiedy zobaczyłem, jak wielu ludzi uczestniczy w 
zajęciach, poczułem lekką tremę, ale bardzo szybko 
zaaklimatyzowałem się. 

Moim mottem życiowym są słowa - CARPE 
DIEM - chwytaj dzień. W każdej chwili na-

szego życia może wydarzyć się coś niezwykłego, coś 
radosnego!

Sytuacja, w której znajduję się od urodzenia nie 
pozwala mi na samodzielne poruszanie się. Ko-

rzystam z wózka i jestem uzależniony od pomocy 
drugiego człowieka. Mieszkam w bloku na drugim 
piętrze i bez specjalistycznego sprzętu trudno by-
łoby wnieść mnie do domu. Niezastąpionym urzą-
dzeniem jest „schodołaz” sprowadzony z Włoch – 
urządzenie zbudowane z gąsienic i platformy, do 
której przytwierdzony jest wózek inwalidzki. Dzięki 
niemu mogę pokonać czterdzieści schodów i zna-
leźć się w moim mieszkaniu. Do momentu zaku-
pienia „schodołaza” na drugie piętro musieli wno-
sić mnie mój tata i brat.

Zapytacie, drodzy czytelnicy, jakie zmiany na-
stąpiły dzięki „schodołazowi”? Mogę bez więk-

szych ograniczeń wychodzić z domu, chodzić do 
kościoła, na spacer i zakupy. Dzięki niemu mogę 
spotykać się z kolegami i koleżankami w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej. Są one częścią stowarzy-
szenia. Powstały w 2001 roku z myślą o dorosłych 
osobach niepełnosprawnych z inicjatywy wielkiego 
społecznika, ś.p. pana Leszka Grajka. 

Po trzech miesiącach od przyjścia na Warsztaty 
Terapii Zajęciowej zaczęła się moja współpraca 

z telewizją kablową.  Celem audycji jest zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej działalności na-
szego stowarzyszenia i życia osób niepełnospraw-
nych. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby 
pokazać jak funkcjonują poszczególne pracownie. 
Chcemy również zaprezentować mieszkańcom Swa-
rzędza i okolic, w jaki sposób zostają wykorzystane 
środki, którymi wspierają nas wszyscy ludzie dobrej 
woli. Dotychczas stworzyliśmy osiem audycji. Mó-
wiliśmy między innymi o barierach architektonicz-
nych, wczesnej interwencji, ludziach niewidomych i 
rehabilitacji ruchowej najmłodszych dzieci. To pięk-
ne, że nasza rodzima telewizja zaangażowała się w 

pokazywanie naszego życia i naszej pracy.

Moją pasją są gobeliny. Bardzo lubię motywy 
związane z naturą, czyli kwiaty, zwierzęta, 

a także połączenie motywów zwierzęcych i roślin-
nych.  Tworzenie gobelinu wpływa na mnie uspa-
kajająco i sprawia, że w pewnym sensie potrafię 
wyłączyć się z otaczającego mnie świata. Wyko-
nywanie wszystkich czynności związanych z tka-
niem niezwykle rozwija koncentrację. W tej pracy 
liczy się dosłownie wszystko, właściwe rozrysowa-
nie motywu, dobranie odpowiedniej wełny, sposób 
przesuwania wełny przez nitki osnowy. Gotowy go-
belin jest efektem długotrwałej pracy. W Warszta-
tach Terapii Zajęciowej, zarówno ja jak i moi kole-
dzy, możemy rozwijać swoje dotychczasowe talenty 
i zyskiwać nowe umiejętności. Wielu rzeczy nigdy 
nie potrafiłbym wykonać, gdyby nie czas spędzony 
w Stowarzyszeniu. 

Pragnę zwrócić się do Państwa z serdeczną 
prośbą! Jeśli tylko sprawy ludzi niepełnospraw-
nych są Państwu bliskie, wraz z moimi koleżan-
kami i kolegami proszę Państwa o przekazanie 1% 
podatku dochodowego na rzecz naszego Stowa-
rzyszenia. Dzięki Państwa ofiarności w poprzed-
nim roku (zebraliśmy 161.874 zł) udało nam się 
wybudować namiot do hipoterapii, rozszerzyć 
działalność w zakresie wczesnej interwencji i za-
oszczędzić kwotę, która zostanie przeznaczona na 
rozbudowanie naszego ośrodka. Mamy nadzieję, 
że również w tym roku dzięki Państwa wielkiej do-
broci uda nam się osiągnąć zamierzone przez nas 
cele. W tym roku procedura przekazania 1 % jest 
uproszczona. Wystarczy wypełnić odpowiednią 
rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym wpi-
sując kwotę 1 % podatku (zaokrągloną do pełnych 
dziesiątek w dół ), nazwę stowarzyszenia i KRS. 

Michał Ogoniak

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
Numer KRS 0000021128

List ze Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski: 

„Nasz rozwój dzięki ludziom dobrej woli… 



1�	 Marzec 2009

Prosto z Ratusza Sport

Jak już informowaliśmy w po-
przednim wydaniu „Prosto z Ratusza” 
również w tym roku młodzi swarzę-
dzanie, wyróżniający się osiągnięcia-
mi w sporcie otrzymali od swarzędz-

kiego samorządu pomoc w postaci 
stypendiów sportowych Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

Na liście tegorocznych stypen-
dystów znalazło się 12 młodych swa-

rzędzan, których sukcesy i wyni-
ki, osiągnięte w roku 2008, zasługują 
na szczególne uznanie: Marcin Du-
dzik (kajakarstwo), Krzysztof Grze-
gorzewski (kajakarstwo), Maciej 
Kobyliński (wioślarstwo), Bartosz 
Kuzemko (karate), Łukasz Kuzem-
ko (karate), Zbigniew Lehmann (ka-
jakarstwo), Krzysztof Paterka (pły-
wanie), Magdalena Pic (żeglarstwo), 
Angelika Stefańska (lekka atletyka), 
Olga Rusinek (pływanie synchronicz-
ne), Przemysław Wesołek (kajakar-
stwo) oraz Zyta Zydorczak (kajakar-
stwo).

11 marca w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Swarzędzu odbyła się uro-
czystość, podczas której burmistrz 
Anna Tomicka wręczyła stypendy-

stom upominki od gminy oraz listy 
gratulacyjne z podziękowaniami za 
ich sportowe osiągnięcia. Do życzeń 
dalszych sukcesów, zarówno w spor-
cie jak i w szkole, dołączyli się obecni 
na spotkaniu II zastępca burmistrza 
Agata Kubacka, Beata Bartczak z re-
feratu promocji rozwoju UMiG oraz 
radny Grzegorza Taterka.

Redakcja „Prosto z Ratusza” rów-
nież życzy sportowcom wytrwałości i 
kolejnych sukcesów. 

M.W.

Gratulacje dla młodych sportowców

Amatorski Turniej Hokeja na lodzieTo już rok…
Sekcja Swarzędz na 
kibicowskim szlaku! 
W ubiegłym roku w Lechu Poznań pojawił się 
pomysł, aby wzorem świetnie funkcjonujących 
fan clubów utworzyć w Poznaniu i otaczających go miejscowoś-
ciach kibicowskie sekcje. Tak też 16 marca 2008 roku narodziła 
się sekcja Swarzędz jednocząca pod swoim szyldem fanatyków 
Lecha pochodzących z tego miasta. 

Do zadań sekcji należy wspiera-
nie drużyny w meczach domowych 
jak i granych na wyjeździe, a także 
propagowanie idei aktywnego kibico-
wania Lechowi w swoim mieście. Na 
początku naszej działalności sekcja 
liczyła ledwie kilka osób, lecz dzięki 
aktywności członków w dość szyb-
kim tempie nasze szeregi zasilały co-
raz to nowe osoby chętne do wspiera-
nia „Kolejorza”. Po roku działalności 
możemy już pochwalić się liczbą pra-
wie 30 osób przynależących do naszej 
sekcji. Na meczach wyjazdowych po-
jawiamy się przeważnie w około 15 
osób, a naszym dotychczasowym re-
kordem jest wyjazd do Łodzi na spot-
kanie z ŁKS, podczas którego stawili-
śmy się w sile 23 osób. 

Nasza działalność jednak nie 
ogranicza się tylko do obecności na 
meczach. W ciągu ostatniego roku 
zdołaliśmy wydać sekcyjne otwiera-
cze z herbem Lecha, oraz serie Swa-
rzędzkich vlepek, które cieszyły się 
dość dużą popularnością wśród by-
walców stadionu przy Bułgarskiej. 
Do tego każdy z członków posiada 
specjalną sekcyjną koszulkę z her-
bem Lecha oraz Swarzędza, dzię-

ki czemu jesteśmy dobrze widoczni 
i rozpoznawalni na trybunach Polski 
i Europy. Wzięliśmy również udział 
w turnieju piłki nożnej zorganizowa-
nym dla wszystkich sekcji. Doszliśmy 
w nim aż do ćwierćfinału, gdzie dość 
pechowo odpadliśmy po rzutach kar-
nych z późniejszym tryumfatorem 
tych rozgrywek, jednak nagrodę dla 
najlepszego bramkarza turnieju zdo-
był członek naszej sekcji. 

Mysle, że udało nam się zbudo-
wać solidne fundamenty pod dobrze 
funkcjonującą sekcję Lecha Poznań, 
za co chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować panu Pawłowi Bocianowi 
oraz wszystkim osobom, które w jaki-
kolwiek sposób pomogły nam w rea-
lizacji tego celu. Patrząc w przeszłość, 
nie zapominamy o tym, co przed 
nami i ilu wyzwaniom będziemy mu-
sieli jeszcze podołać. Dlatego też cały 
czas prowadzimy nabór - jeśli jesteś 
fanatykiem Lecha, lubisz aktywnie 
kibicować i niestraszne Ci przemie-
rzanie setek kilometrów za swym 
ukochanym klubem, to pisz śmiało 
na adres e-mail: 

sekcja_swarzedz@op.pl
Artur Nowacki

Drużyna „Swarzędzanie” zwycię-
żyła w Pierwszym Amatorski Turnie-
ju Hokeja na lodzie. Turniej rozgry-
wany był w niedzielę 8.03.2009 na 
sztucznym lodowisku Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji. W tur-
nieju o puchar Dyrektora Centrum 
rywalizowały 4 zespoły: „Swarzędza-
nie”, Straż Miejska, Nauczyciele SZS 
ze Swarzędza oraz drużyna Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy turnieju wykazali się 
ogromnym zaangażowaniem, czę-
sto ambicje i chęci nie pokrywały się 
z odpowiednim przygotowaniem, ale 
właśnie o to chodziło organizatorom. 
Celem turnieju była bowiem dobra 
zabawa. Organizatorzy przyznali jed-
nak, że byli zaskoczeni umiejętnoś-
ciami niektórych zawodników. Jak 
się później okazało, zawodnicy dru-

żyny „Swarzędzanie” w okresie zimo-
wym regularnie trenują grę w hokeja, 
co widać było gdy toczyły się decydu-
jące mecze. Zawodnicy zwycięskiej 
drużyny „podkręcali” tempo i nie-
sieni wolą zwycięstwa popisywali się 
świetnymi zagraniami wygrywając 
ostatecznie turniej. Drugie miejsca 
zajęła drużyna nauczycieli Szkolne-
go Związku Sportowego ze Swarzę-
dza, trzecie – reprezentacja SCSiR, 
a czwarte – Straż Miejska. 

Każda drużyna otrzymała puchar 
wręczany przez Dyrektora Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji 
Mariolę Józwiak, która zapowiedzia-
ła organizację ligi hokeja na lodzie 
w przyszłym sezonie 2009/2010.

Jacek Hejnowski
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W „Wodnym Raju”:

„Już pływam z Nivea i WOPR” 

Pierwszy sportowy sukces drużyny dziewcząt 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Tulplast Cup rocznika 2001  
w UKS „Lider” Swarzędz

Swarzędzkie Centrum Sportu i 
Rekreacji podpisało porozumienie 
z firmą Sport Mega Marketing Sp. z 
o.o. dotyczące akcji motywacyjnej dla 
dzieci. „Już pływam z Nivea i WOPR 
2009” jest drugą już edycją akcji rea-
lizowanej na pięćdziesięciu basenach 
na terenie Polski, zachęcającej dzieci 
do nauki pływania, a także do zain-
teresowania się ratownictwem wod-
nym. Ideą akcji jest promowanie pra-
widłowego rozwoju fizycznego dzieci, 
połączonego z rozwojem postaw spo-
łecznych oraz pobudzaniem u naj-
młodszych poczucia odpowiedzial-
ności za siebie i innych.

Akcja skierowana jest do dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym. W ra-
mach tej akcji w Swarzędzu na pływal-
ni „Wodny Raj” organizowany jest kurs 
pływania dla dzieci z mniej zamożnych 
rodzin. Piętnaścioro dzieci z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
co wtorek od 3 marca do 15 czerw-
ca uczęszczać będzie nieodpłatnie na 
kurs nauki pływania połączony z ele-
mentami ratownictwa wodnego.

Warto zauważyć, że Swarzędz-
kie Centrum Sportu i Rekreacji jest 
współorganizatorem tego wspaniałe-
go przedsięwzięcia.

J.H.

Po niespełna 
sześciu miesią-
cach treningów 
dziewczęta repre-
zentujące SCSiR 
– podopieczne 
Janusza Niklausa 
wzięły udział w 
swym pierwszym 
turnieju. Swa-
rzędzanki przez 
dwa tygodnie fe-
rii zimowych 
grały w XXX już 
halowym tur-
nieju pod patro-
natem Głosu Wlkp., który rozgrywa-
ny był w poznańskiej Arenie i w hali 
przy ul. Chwiałkowskiego. Dziewczę-
ta w rywalizacji z chłopakami spisały 
się bardzo dobrze zajmując 2 miejsce 
w kategorii drużyn niestowarzyszo-
nych, wywalczając puchar oraz srebr-
ne medale.

Swarzędzanka – Marta Wit-
kowska uznana została za najlepszą 
bramkarkę turnieju.

Skład drużyny Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji: Łu-
kaszewska, Jędraszyk, Szalaty, Bro-
nowicka, Witkowska, Matuszczak, 
Konstanciak, Balicka, Wiśniewska, 
Wieczorek.

Ten niewątpliwy sukces dziew-
cząt z pewnością dobrze rokuje na 
przyszłość i tylko kwestią czasu są 
kolejne sportowe osiągnięcia.

Janik 

7 marca na hali Unii odbył się 
pierwszy turniej rocznika 2001 o 
Puchar firmy Tulplast zorganizowa-
ny przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Lider” Swarzędz. W turnieju udział 
wzięło 10 zespołów, które podzielo-
ne była na dwie grupy. Ponad 10 naj-
młodszych piłkarzy miało zapewnio-
ną sportową sobotę, dla wielu z nich 
był to pierwszy historyczny turniej w 
życiu. Dla wszystkich uczestników za-
pewnione były medale i dyplomy, dla 
najlepszych nagrody i puchary. 

UKS „Lider” Swarzędz wystawił 
w turnieju dwa zespoły, przy czym 
w drugim zespole grali tylko chłopcy 
urodzeni w roku 2003 i młodsi. Była 
to zdecydowanie najmłodsza druży-
na, która mimo przegrania wszyst-
kich meczów zebrała najwięcej braw 
i walczyła z największym zaangażo-
waniem i uśmiechem. Najmłodszy 
uczestnik turnieju nie miał skończo-
nych 5 lat.

 
Ostateczna klasyfikacja turnieju 

przedstawia się następująco:
1. UKS Skórzewo
2. Szkółka Piłkarska Kleszczewo
3. Warta Poznań
4. Szóstka I Śrem
5. Unia I Swarzędz

6. Unia II Swarzędz
7. Szóstka II Śrem
8. UKS Lider I Swarzędz
9. UKS Concord Murowana Goślina
10. UKS Lider II Swarzędz

Najlepszym bramkarzem został 
bezapelacyjnie zawodnik UKS Skó-
rzewo Paweł Sobala, który nie wpuś-
cił w 6 meczach żadnej bramki, naj-
lepszym strzelcem został Mateusz 
Maluśki. 

Wszyscy uczestnicy podkreślali 
fantastyczną atmosferę i wzorową or-
ganizację turnieju, jednocześnie za-
pewniając, że stawią się na kolejnych 
turniejach. Turniej odbył się dzięki 
zaangażowaniu rodziców chłopców 
z rocznika 2001/02/03, członków za-
rządu UKS „Lider” Swarzędz oraz po-
mocy firmy Tulplast. 

UKS „Lider” Swarzędz zapra-
sza wszystkich chłopców urodzo-
nych w latach 2001, 2002 i 2003 na 
treningi naszego najmłodszego ze-
społu piłkarskiego, które odbywają 
się w poniedziałki i środy w Szkole 
Podstawowej nr 4 na os. Kościusz-
kowców w godzinach 17:30-19:00. 

Więcej informacji u Marcina 
Madanowskiego – tel. 603 297 446
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Mistrzostwa bilardzistów 
w klubie „Pod Biblioteką”

Henryk Brodziszewski 
mistrzem Polski

Sezon na lodowisku zakończony

Certyfikat  
Grand Prix Wielkopolski 2009 

dla Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji 

W niedzielę 15 marca  odby-
ły się ostatnie sesje na lodowisku 
SCSiR. Dziękujemy wszystkim 
klientom: mieszkańcom Swarzę-
dza oraz gościom spoza gminy.

Kolejny sezon 2009/2010 roz-
pocznie się w listopadzie 2009. 

Już teraz zapraszamy!

SCSiR

20 lutego 
odbył się w 
Poznaniu fi-

nał X Jubileuszowej Edycji Regio-
nalnego Konkursu Jakości. 

W kategorii „usługi rekre-
acyjno-sportowe” Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji zdo-
było po raz pierwszy Certyfikat 
Grand Prix Wielkopolski 2009. 
Nagrodę osobiście odbierała Ma-
riola Józwiak - Dyrektor SCSiR.

Patronat honorowy X edy-
cji objął Wojewoda Wielkopol-
ski Piotr Florek, ponadto Staro-
sta Poznański – Jan Grabkowski, 
Senator RP – Piotr Gruszczyński, 
Poseł na Sejm RP – Waldy Dzi-
kowski oraz Poseł Parlamentu 
Europejskiego – Filip Kaczmarek.

Otrzymany certyfikat po-
twierdza wysoką jakość świadczo-
nych usług i duże zaangażowanie  
pracowników obsługi SCSiR.

NAD

W dniach 7 i 8 lutego br. na 
terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbyła się Kra-
jowa Wystawa Gołębi Rasowych 
i Drobiu Ozdobnego. Wzięło w 
niej udział 302 wystawców z całe-
go kraju i z zagranicy, wśród nich 
hodowcy z naszej gminy - Hen-
ryk Brodziszewski, Jan Kapciń-
ski, Władysław Rajewicz, Czesław 
Markiewicz i Stanisław Antysiak. 
Największy sukces odniósł swa-
rzędzanin Hen-
ryk Brodziszew-
ski, który w swej 
kategorii (go-
łąb rasy Dragon) 
zdobył mistrzo-
stwo Polski oraz 
wyróżnienie ho-
dowli, otrzymu-
jąc dwa pięk-
ne puchary. Pan 

Henryk hoduje gołębie od ponad 
60 lat. Wcześniej wielokrotnie od-
nosił już liczne sukcesy, zdoby-
wał tytuły mistrza Polski na wy-
stawach w Poznaniu, Kielcach 
i Szczecinie, gdzie najwyżej oce-
niano zarówno rasy jak i kolory 
wyhodowanych przez niego go-
łębi. Jest członkiem Poznańskie-
go Związku Hodowli Gołębi Ra-
sowych i Drobiu. 

NAD

Henryk Brodziszewski z wyhodowanym przez siebie mistrzowskim gołębiem rasy Dragon.

W klubie „Pod Bibliote-
ką” na terenie Gimnazjum Nr 3 
na osiedlu Czwartaków po raz 
pierwszy w Swarzędzu odbyły 
się Młodzieżowe Mistrzostwa w 
Bilardzie. Zawody te cieszyły się 
dużym zainteresowaniem mło-
dzieży. W turnieju wystartowało 
20 zawodników, a zwyciężył Kac-
per Sobota z osiedla Dąbrow-
szczaków, który w finale pokonał 
Mateusza Chudzika z Gortato-
wa. Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali okolicznościowe pa-
miątki i nagrody, które ufundował 
i wręczył radny Rady Powiatu pan 
Marek Lis.

Podziękowania należą się 
Urzędowi Miasta i Gminy w Swa-

rzędzu oraz panu Grzegorzo-
wi Szubertowi z firmy „Kom-
putronik”, który tradycyjnie 
wspiera sport swarzędzki oraz 
firmie „Piórex”. Turniej sędziował 
Jacek Brant.

Klub Młodzieżowy „Pod Bi-
blioteką” jest czynny od ponie-
działku do soboty w godz. 16.30 
do 21.30. Zapraszamy młodzież, 
która chce w miłej atmosferze 
spędzić wolny czas. Do dyspozy-
cji są trzy stanowiska komputero-
we z Internetem, bilard oraz gra 
w tzw. piłkarzyki.

Jest także telewizor plazmo-
wy, wspólnie można oglądać me-
cze transmitowane przez CA-
NAL PLUS. W planach klubu jest 
również zaplanowane spotkanie 
z przedstawicielem policji na te-
mat „Narkotyki w życiu młodego 
człowieka”.

Zdzisław Kulczyński
Koordynator Klubu
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Z wizytą we Lwowie
W dniach 10 – 15 lutego ucz-

niowie Zespołu Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu gościli u swoich polskich 
rówieśników mieszkających we 
Lwowie. Wyjazd był nagrodą za 
dobre wyniki w nauce i działal-
ność społeczną na rzecz klasy 
i szkoły.

Do Lwowa uczniowie wybra-

li się z podarunkiem: rzutnikiem 
i komputerem, które samodziel-
nie zainstalowali w zaprzyjaźnio-
nej Szkole nr 90. W trakcie pobytu 
zorganizowane zostało spotkanie 
uczniów lwowskich i swarzędz-
kich, a pozostały czas wykorzy-
stano na zwiedzanie miasta. 

Niebawem uczniowie ze Swa-
rzędza będą gościć lwowian. 

K.O.

Teatr rosyjski w murach ZS nr 1
Tegoroczny Wieczór przy samowarze, który odbył się 5 
marca w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, przyciągnął go-
ści nie tylko ze szkoły rodzimej, licznie przybyli zaprosze-
ni gimnazjaliści z wychowawcami. Okazuje się, że zainte-
resowanie językiem i kulturą rosyjską jest stale rosnące. 
Specjalnie dla młodszych kolegów, którzy niedługo będą 
decydować o wyborze szkoły, uczennica klasy II LO, Kata-
rzyna Malinowska przygotowała prezentację dokumentu-
jącą wymianę uczniowską ze szkołami w Petersburgu. Wy-
miana trwa już 10 lat i wielu uczniów z Zespołu Szkół nr 
1 mogło skorzystać z gościny u Rosjan, jak również gościć 
ich u siebie.

Gośćmi spotkania przy sa-
mowarze byli, przybyła w imie-
niu Konsula Generalnego Federa-
cji Rosyjskiej, Galina Kuzniecowa, 
oraz przedstawiciele władz po-
wiatowych i gminnych. Staro-
stwo Poznańskie reprezentował 
wicestarosta Tomasz Łubiński, 
skarbnik Renata Ciurlik, a wła-
dzę gminną zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz, p. Aga-
ta Kubacka. Na zaproszenie przy-
byli także przedstawiciele biura 
poselskiego Bożeny Szydłowskiej 
i radna Powiatu Poznańskiego p. 
Barbara Antoniewicz. 

W trakcie Wieczoru dyrektor 
ZS nr 1, Przemysław Jankiewicz, 
podziękował Konsulowi, Wladi-
mirowi Kuzniecowowi za współ-
pracę, ponieważ w tym miesią-
cu Konsul kończy swoją pracę w 
Polsce. Wladimir Kuzniecow wie-
lokrotnie był gościem ZS nr 1 w 
czasie Wieczoru przy Samowarze. 
W trakcie pełnienia swojej funk-
cji w Polsce ufundował wyjazdy 
na obóz językowy, który odbywał 
się w Moskwie.

Tematem głównym tegorocz-
nego Wieczoru był teatr rosyjski.

Przygotowana przez uczen-
nicę Kasię Malinowską prezenta-
cja opowiada historię teatru od 
XI wieku, kiedy to ze staroruskich 
pieśni obrzędowych czerpano in-
spiracje widowiskowe, a charakter 
tych krótkich tekstów dramatycz-
nych miał wydźwięk patriotyczno 
- apologiczny; przedstawiano zda-
rzenia historyczne i znane legen-
dy ludowe. W XVI w. upowszech-
nił się tatr szkolny i religijny. Tak 
było do XVIII wieku, kiedy teatr 
zreformowano, nadano klasycy-

styczną formę i polityczną treść 
– podobnie jak w Polsce. Pod ko-
niec XIX wieku poza teatrami 
carskimi zaczęły funkcjonować 
teatry prywatne. Przełom ten dał 

możliwość swobodnego rozwo-
ju twórcom, reżyserom i aktorom. 
W latach dwudziestych ubiegłe-
go wieku teatr rosyjski celował 
w sztukach kabaretowych i eks-
perymentach awangardowych.

Współcześnie wykorzystywa-
ne są techniki inscenizacji i syste-
my sztuki aktorskiej, które zapo-
czątkował teatr awangardowy.

Prezentacja uczennicy Kasi 
Malinowskiej zawiera nie tylko 
historię teatru, ukazuje przede 
wszystkim najważniejsze cechy 
i znaczenie tego nośnika kultu-
ry. Przedstawia obiekty: Teatr 
Aleksandryjski i Maryjski w Pe-
tersburgu oraz Wielki i Mały 
w Moskwie. Do najważniejszych 
twórców teatru i dramatu rosyj-
skiego należą Anton Czechow, 
Michał Zoszczenko, Nikołaj Go-
gol. Współcześnie poczytne są 
sztuki Nikołaja Erdmana.

Na zakończenie Wieczoru wy-
stąpiła studencka grupa teatralna 
„Szutnik”(co znaczy „żartowniś”) 

ze spektaklem Nikołaja Erdmana 
pt. „Mandat”. Opiekunem grupy 
i reżyserem jest pracownik UAM 
dr Grażyna Jatczak. 

Przedstawienie podobało się 
najmłodszym widzom i zapro-
szonym gościom, w auli do koń-
ca Wieczoru doskonale bawiło się 
około 200 osób. Tradycyjnie spot-
kanie zostało zakończone po-
częstunkiem oraz pogawędką z 
uczestnikami i organizatorami 
corocznej imprezy.

„Jestem szczęśliwa, kiedy 
okazuje się, że język rosyjski na-
dal fascynuje i jest atrakcyjny dla 
uczniów. Popularność takich kie-
runków studiów jak wschodo-
znawstwo czy filologia rosyjsko 
– angielska nie bierze się znikąd. 

Mam nadzieję, że klasa wschod-
nia w naszym Zespole Szkół bę-
dzie kształciła m.in. przyszłych 
studentów tych wydziałów” – 
podsumowała nauczyciel Graży-
na Strużyńska.

Karolina Osowska

Grażyna Jatczak - reżyser przedstawienia 
i dyrektor Przemysław Jankiewicz
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W szkole Podstawowej nr 1:
VIII Gminny Konkurs  
Języka Angielskiego

COMENIUS  
w Szkole Podstawowej nr 5 

Uczestnicy przeczytali dwie 
książki w wersji uproszczonej: Sen-
se and Sensibility - Jane Austen, The 
Canterbury Tales - Geoffrey Chau-
cer. Przeprowadzono test sprawdza-
jący znajomość słownictwa i treść 
utworów. W teście znalazły się pyta-
nia otwarte i zamknięte, sprawdza-
jące umiejętność poprawnego wypo-
wiadania się i tłumaczenia wyrażeń 
w kontekście. 

Tegoroczną nowością była część 
sprawdzająca umiejętność rozumie-
nia tekstu ze słuchu. W tej części or-

ganizatorzy wykorzystali nagrania:
The Hound of the Baskervilles - Sir 
Arthur Conan Doyle i Dr Jekyll and 
Mr Hyde - R. L. Stevenson.

Organizatorami tegorocznej edy-
cji byli nauczyciele języka angiel-
skiego z Zespołu Szkół nr 1 - Alicja 
Sadowska, Karolina Jęczmionka i Mi-
chał Szyperski. 

Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone 1 kwietnia (to nie żart) w tzw. 
„dniu serialowym” w Zespole Szkół 
nr 1 w Swarzędzu.

A.Sadowska, K.O.

„Poznajemy literaturę angielską”
 - konkurs czytelniczy w ZS nr 1
W Zespole Szkół nr1 w Swarzędzu od 7 lat organizowany jest kon-
kurs czytelniczy „Poznajemy literaturę angielską”, mający na celu 
rozwijanie znajomości języka angielskiego oraz rozbudzanie za-
interesowania literaturą anglojęzyczną. W tym roku, 6 marca, w 
konkursie wzięło udział 41 uczniów: z Gimnazjum nr 2, z Zalase-
wa, Paczkowa, Nekli i Zespołu Szkół nr 1. 

12 lutego 2009r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Swarzędzu odbył się fi-
nał VIII Gminnego Konkursu Języka 
Angielskiego pod patronatem rad-
nej Powiatu Poznańskiego p. Barba-
ry Antoniewicz. W konkursie wzię-
li udział uczniowie z następujących 
szkół: SP z Paczkowa, SP4, SP5 i SP1 
ze Swarzędza. 

Po zaciętej i wyrównanej rywa-
lizacji pierwsze miejsce w klasyfika-
cji drużynowej zajęła reprezentacja 
SP 5 (Zuzanna Konieczna i Weronika 
Zastawna), drugie - uczniowie z SP 1 
(Kinga Klonowska i Marcin Ławni-
czak ), a trzecie – z SP 4 (Jakub Mu-
szyński i Mikołaj Żołyński). W kla-
syfikacji indywidualnej zwyciężyła 
Zuzanna Konieczna( SP 5). Drugie 
miejsce zajęła Weronika Zastawna 
(SP 5), a trzecie – Mikołaj Żołyński 
(SP 4).

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody i upominki ufundowane przez 
Radę Rodziców przy SP nr 1, radną 

Barbarę Antoniewicz, Biuro Regio-
nalne Oxford University Press w Po-
znaniu, Powiat Poznański i Przyjaciela 
Szkoły - Stanisława Witeckiego. Dy-
rektor szkoły Elżbieta Nawrocka po-
dziękowała opiekunom uczestników 
konkursu i wręczyła dyplomy.

Po emocjach związanych z kon-
kursowymi zadaniami uczestnicy, 
ich opiekunowie i zaproszeni goście 
obejrzeli przedstawienie „Z jakiej on 
jest bajki… czyli warto uczyć się języ-
ka angielskiego”, przygotowane przez 
prowadzącą konkurs – Beatę Hałas. 
Przedstawienie zostało przyjęte du-
żymi brawami, bardzo podobało się 
publiczności. 

VIII Gminny Konkurs Języ-
ka Angielskiego był doskonałą oka-
zją do spotkania się z rówieśnikami, 
sprawdzenia swoich umiejętności ję-
zykowych i wykazania się wiedzą. Za-
praszam do udziału w IX Gminnym 
Konkursie Języka Angielskiego.

Beata Hałas 

Pełną parą ruszyła realizacja za-
dań projektu Comenius w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 
Wodziczki. W październiku odby-
ło się pierwsze spotkanie wszystkich 
Partnerów. Goście – nauczyciele ze 
szkół partnerskich mieli okazję zwie-
dzić Kraków. Pięciodniowy pobyt 
w dawnej stolicy Polski obok zwie-
dzania miasta i okolic (między inny-
mi Oświęcimia) wypełniony był pra-
cą nad zadaniami projektu.

W styczniu 2009 r. wszyscy spot-
kali się ponownie w Polsce – tym ra-
zem już w szkole w Swarzędzu. Na-
uczyciele uczestniczyli w zajęciach 
szkolnych, uroczystości „Pasowa-
nia Pierwszoklasistów na Czytelni-
ka” oraz w spotkaniach z uczniami 
i gronem pedagogicznym, na których 
przedstawili prezentacje multime-
dialne o swoich szkołach i odpowia-
dali na pytania uczestników. Wiele 
radości uczniom klasy II a sprawiła 
lekcja muzyki poprowadzona przez p. 
Wojciecha Wietrzyńskiego, na której 
mogli pokazać gościom jak grają na 
flażoletach. Niebywałą, spontanicz-
ną atrakcją stało się wykonanie jed-
nej z piosenek wspólnie z nauczycie-
lem z Finlandii, który akompaniował 
dzieciom na gitarze. 

Pani Ewa Buczyńska oprowadzi-
ła naszych gości po kościółku w Wie-
rzenicy. Popołudniami zwiedzaliśmy 
Poznań i oczywiście Swarzędz. Mi-

łym akcentem wizyty zagranicznych 
partnerów było spotkanie w ratuszu 
z władzami naszego miasta. Pokazali-
śmy naszym gościom również szkołę 
ponadgimnazjalną – Zespół Szkół nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich na 
osiedlu Mielżyńskiego. 

Podsumowując wizytę w naszym 
mieście goście podkreślali niezwykłą 
otwartość, bezpośredniość i serdecz-
ność naszych uczniów. Dziwili się na-
tomiast hałasowi jaki panuje w naszej 
szkole podczas przerw i lekcji wycho-
wania fizycznego – u nich, jak mówili, 
pomieszczenia takie jak sala gimna-
styczna i hole są specjalnie wycisza-
ne.

Kolejna wizyta w ramach pro-
jektu Comenius zaplanowana jest na 
maj – spotkanie odbędzie się w Ra-
statt w Niemczech. Potem czeka-
ją nas wizyty w Finlandii i we Fran-
cji. Dzieci opracowują logo projektu, 
nagrywają film ze swoimi ulubiony-
mi zabawami sportowymi, przygotu-
ją nagranie ulubionych piosenek. Już 
wysłaliśmy paczki „Pudełko Niespo-
dzianka” z własnoręcznie wykonany-
mi prezentami dla zagranicznych ko-
legów. Duże zaangażowanie uczniów 
owocuje coraz to nowymi pomysła-
mi, które będziemy realizować nie-
zależnie od tych, które zamieściliśmy 
we wniosku aplikacyjnym i z których 
realizacji musimy się wywiązać.

/nad/ Podczas spotkania w ratuszu.
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Sukces uczniów z II LO 
Damian Dubert i Krzysztof Lekowski, uczniowie II L.O. w Swarzędzu 
zostali laureatami eliminacji powiatowych IX Wielkopolskiego Kon-
kursu „Nasza Europa” – zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.

16 lutego 2009 r. odbył się Dzień 
Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej 
dla mieszkańców Gminy Swarzędz. 
Inicjatywa ta umożliwiła chętnym 
osobom skonsultowanie i omówienie 
problemów z mową. Dwóch neurote-
rapeutów (Maja Szwanka i Dorota Ja-

gielska-Ryszczyńska) dokonało wstęp-
nej diagnozy logopedycznej. Każdemu 
pacjentowi zostały przedstawione za-
lecenia i możliwości terapii logope-
dycznej w Poradni Pedagogiczno-Psy-
chologicznej w Swarzędzu, u terapeuty 
w przedszkolu, szkole czy w gabine-

tach posiadających kontrakt z NFZ.
Pacjenci uzyskali również infor-

mację o konieczności konsultacji la-
ryngologicznej, audiologicznej, orto-
dontycznej czy psychologicznej.

Dzień Bezpłatnej Diagnozy cieszył 
się dużym zainteresowaniem miesz-

kańców gminy Swarzędz w różnym 
wieku. Z bezpłatnej diagnozy skorzy-
stali dorośli w wieku 18-54 oraz dzieci 
między 3-10 rokiem życia. 

Szkoła Podstawowa nr 4 już dziś 
zapowiada przeprowadzenie podob-
nej akcji we wrześniu 2009r. 

Zapraszamy!!!
D.J.

13 marca 2009 r. w Zespole Szkół 
im J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
odbyły się eliminacje powiatowe Kon-
kursu „Nasza Europa” organizowane-
go przez Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu. W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół średnich z powiatu 
poznańskiego - zwycięzcy eliminacji 
szkolnych. Podczas tegorocznej edy-
cji konkursu należało w ciągu 45 mi-
nut rozwiązać test składający się z 20 
pytań. Obejmowały one zagadnienia z 
zakresu historii, geografii, kultury Eu-
ropy oraz znajomości struktur, orga-

nów i instytucji Unii Europejskiej. 
II Liceum Ogólnokształcące re-

prezentowało czterech uczniów kla-
sy maturalnej D.Dubert, K.Lekowski, 
Sz.Szczepaniak, M.Dachtera. Do finału 
wojewódzkiego mogło się zakwalifiko-
wać tylko dwóch pierwszych uczniów. 
Test nie był łatwy i sprawił uczestni-
kom dużo problemów. Takich kło-
potów nie mieli zwycięzcy: Damian 
Dubert, który z ilością 17 pkt. na 20 
możliwych zdobył I miejsce, i Krzysz-
tof Lekowski, który uzyskując 15 
punktów zajął II miejsce. Zwycięz-

cy otrzymali bogate nagrody – albu-
my, zestawy książkowe i pakiety mul-
timedialne do nauki języków obcych. 
Pozostali uczestnicy odebrali dyplomy 
uczestnictwa i drobne nagrody. 

Laureaci wraz z opiekunem 
p.W.Hoffmannem będą reprezento-

wać powiat poznański w finale IX 
Wielkopolskiego Konkursu „Nasza 
Europa”, który odbędzie się już 27 
marca w Turku. Oby finał wojewódz-
ki był tak udany jak eliminacje po-
wiatowe … 

W.Hoffmann

Wizyty uczniów i nauczycie-
li z partnerskich szkół są na trwałe 
wpisane w kalendarz rocznych przed-
sięwzięć w Zespole Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu. Nie tak dawno, w ubiegłym 
miesiącu, gościli w ZS nr 1 uczniowie 
z Giessen, którzy przybyli z pierwszą 
wizytą do Polski. 

Poznali szkołę, złożyli wizytę 
Burmistrz Annie Tomickiej i wice-
staroście Tomaszowi Łubińskiemu. 
Zwiedzili zabytki w Gnieźnie i Po-
znaniu. Uczniowie niemieccy i polscy 
uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, dzięki czemu mieli 
okazję się poznać. 

W dniach 8 - 11 marca 2009r. w 
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu goś-

cili nauczyciele i dyrektor 
szkoły z Neustadt. Szkoła z 
Neustadt i ZS nr 1 nawią-
zały współpracę w ubie-
głym roku.

Wizyta miała charak-
ter seminaryjny – przygo-
towano projekt współpra-
cy uwzględniający nowe 
przedsięwzięcia na kolej-
ne kilka miesięcy. 

Partnerstwo szkół do-
tyczy klas gastronomicznych, sporto-
wych i mechatronicznych. 

W kwietniu uczniowie z Neu-
stadt przyjadą do ZS nr 1, by uczest-
niczyć w powiatowym turnieju o Pu-
char Starosty. W maju uczniowie 

klasy mechatronicznej odbędą trzy-
tygodniowe praktyki w Niemczech, 
a pozostałe klasy – sportowe i gastro-
nomiczne - pojadą do Niemiec z wi-
zytą w czerwcu. 

W trakcie pobytu goście z Niemiec 

złożyli wizytę Burmistrz Annie Tomi-
ckiej w swarzędzkim ratuszu, uczest-
niczyli w wycieczce do Torunia i obej-
rzeli spektakl muzyczno – taneczny pt. 
„Carpe diem” w Teatrze Tańca.

Karolina Osowska

Goście z Niemiec  
z wizytą w Swarzędzu

Bezpłatna diagnoza logopedyczna w SP nr 4

12 marca br. uczniowie Gimna-
zjum nr 2 w Swarzędzu mieli moż-
liwość sprawdzenia swojej biegłości 
w posługiwaniu się językiem angiel-
skim. Tego dnia spotkali się z Nigeryj-
czykiem - Vincentem i uczestniczyli w 
konwersacjach w języku angielskim. 
Vincent został zaproszony przez na-
uczycielkę języka angielskiego - Ag-
nieszkę Zawieję. Niezwykły gość opo-
wiadał o kulturze swojego kraju, o 

pracy wykonywanej latem w Stanach 
Zjednoczonych, porównywał oba kra-
je. Szeroko przedstawił swoje zainte-
resowania sportem, szczególnie piłką 
nożną. Mówił o największych przy-
smakach swojego kraju i Polski oraz o 
swoich przyzwyczajeniach. Uczniowie 
poznali także jego opinię i doświad-
czenia związane z Polską, dowiedzieli 
się, co robi, gdzie mieszka i jak mu się 
tu żyje. Okazało się, że różnice kultu-

rowe mu nie przeszkadzają, a za naj-
większy polski atut uznał gościnność. 

Uczniowie przyjęli Vincenta bar-
dzo ciepło, przygotowali pytania i 
słodkie upominki. Z kolei Nigeryj-
czyk zaskoczył uczniów przygotowa-
niem indywidualnych pytań dla każ-
dego uczestnika spotkania w drugiej 
części konwersacji. Na szczęście wszy-
scy uczniowie  wykazali się w prakty-
ce swoimi umiejętnościami zdobyty-

mi na lekcjach języka angielskiego. 
Na koniec uczniowie oraz nauczycie-
le zaprosili Vincenta ponownie i po-
dziękowali za miłe spotkanie. 

Agnieszka Zawieja

Spotkanie z Vincentem w Gimnazjum nr 2
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Gościem honorowym 
był, zaprzyjaźniony z biblio-
teką, ksiądz Edward Guź-
dzioł, który w piękny spo-
sób opowiadał o świętości 
zwykłych ludzi. Na początku 
spotkania, każdy uczestnik 
mógł się zapoznać z historią 
życia swojego patrona. Czy-
tano wiersze i opowiadania 
księdza Jana Twardowskie-
go, który z humorem porów-
nał świętych do ziemskich 

zwierząt. Jego zdaniem pies, 
najczęściej kundelek, przy-
pomina świętego Rocha, na-
tomiast bocian podobny jest 
do świętego Wojciecha. 

Dużo emocji wzbudziły 
ciekawostki z życia świętych, 
których zwyczaje i zachowa-
nia bywały bardzo kontro-
wersyjne. Na przykład św. 
Agaton, opat, przez kilka lat 
trzymał w ustach kamyk, 
aby pohamować nieposkro-

miony język. Święta Róża z 
Limy nosiła pod welonem 
koronę cierniową, a na po-
słaniu kładła sękate kawałki 
drzewa i ostre kamyki. Świę-
ta Jadwiga Śląska chodziła 
boso po śniegu.

Oprócz śmiechu, spotka-
nie wzbudziło wiele refleksji 
i pytań: czy święci są wśród 
nas? Jak ich rozpoznać? Czy 
mamy szansę sami zostać 
świętymi?

Na zakończenie każdy 
z zaproszonych gości otrzy-
mał wiersz księdza Jana 
Twardowskiego z wizerun-
kiem św. Franciszka lub 
świętej Teresy.

Agata Widzowska Pasiak

Plotki w bibliotece
26 lutego 2009 roku w Bibliotece na os. Czwarta-
ków odbyło się kolejne spotkanie z seniorami z cy-
klu „Coraz młodsi duchem”. Tytuł imprezy brzmiał 
„Poplotkujmy o świętych” i rzeczywiście, plotkom 
i ploteczkom nie było końca!

Celem konkursu jest 
kreowanie mody na czyta-
nie w środowisku lokalnym, 
rozbudzenie pasji czytania 
poprzez wspólną zabawę, 
teleturnieje, quizy i spotka-
nia tematyczne. W ramach 
naszego projektu pragnie-
my dotrzeć do wszystkich 
grup społecznych, a w szcze-
gólności do osób niepełno-
sprawnych i starszych. Przy-
gotowaliśmy cykl spotkań 
dla Klubu Seniora pt. „Co-
raz młodsi duchem” oraz 
„Czytamy inaczej, czujemy 
tak samo” - zajęcia dla wy-
chowanków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski. 

W oparciu o literatu-
rę, dla najmłodszych czytel-
ników zaplanowaliśmy na-
stępujące atrakcje: zabawy 
plenerowe, podchody, teatr 
cieni, baśniowe happeningi, 
cykl zachęcający do działań 
wolontariackich pt. „Czytam 
i pomagam“ i wiele innych. 
Kontynuujemy także impre-

zy, które w ubiegłych latach 
cieszyły się największą po-
pularnością: „Stragan z baj-
kami”, „Książkowy szperacz”, 
„Czytam, słucham, maluję”.

Zupełnie nowym pomy-
słem jest akcja pt. „Książ-
ka na receptę”. W tym celu 
podjęliśmy współpracę z 
lekarzem ze swarzędzkiej 
przychodni, który docenia 
terapeutyczną funkcję lite-
ratury i zaleca swoim pa-
cjentom określone książki.

Zamiast biegać  
do apteki, przyjdź po lek  
do biblioteki!

Przez cały rok bibliote-
ka będzie tętniła życiem. Za-
praszamy na wystawy, spot-
kania autorskie, teleturniej 
familijny, plebiscyty i litera-
ckie zasadzki.

Informacje o wszelkich 
naszych przedsięwzięciach 
będziemy sukcesywnie za-
mieszczać na stronie inter-

netowej www.biblioteka.
swarzedz.pl, w prasie lokal-
nej, na plakatach, ulotkach 
oraz przekazywać za po-
średnictwem Swarzędzkiej 
Telewizji Kablowej. Można 
też kontaktować się z nami 
pod numerem tel. 061 8173-
103.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich Czytelników do 
udziału w proponowanych 
przez nas imprezach. W czy-
telni czeka na Państwa 
świeża prasa i aromatycz-
ne herbaty, którymi można 
się pokrzepić dzięki życz-
liwemu sponsorowi „Nasz 
sklep” przy ulicy Kupieckiej 
5 w Swarzędzu.

Uwaga: Prosimy, aby opieku-
nowie grup zorganizowanych, za-
interesowani poszczególnymi im-
prezami, uzgadniali odpowiednio 
wcześniej wizyty z bibliotekarzami.

Agata Widzowska-Pasiak
Biblioteka Publiczna  

w Swarzędzu

„CZYTA, LUBI, SZANUJE...”
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu zakwalifikowała się 
do drugiego etapu konkursu na stworzenie programu 
promocji czytelnictwa, ogłoszonego przez Bibliotekę 
Wojewódzką i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Święto Patrona w SP nr 1
7 marca rajdem pieszym dookoła Jeziora Swarzędzkie-

go rozpoczęto obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej 
nr 1. Grupa ponad 370 dzieci wraz z nauczycielami z entu-
zjazmem pokonała kilka kilometrów trasy, aby w ten sposób 
uczcić imieniny Jedynki. Podczas rajdu uczniowie odpowia-
dali na pytania związane z życiem Stanisława Staszica i hi-
storią szkoły oraz brali udział w rozgrywkach sprawnościo-
wych. Najlepsze okazały się klasy: I c (wśród klas 0-III) i VI a, 
która odebrała puchar, ufundowany przez dyrektora szkoły. 

Dzień Patrona Szkoły uroczyście obchodzono 10 
marca z udziałem poseł p. B. Szydłowskiej, władz mia-
sta i powiatu z burmistrzem p. A. Tomicką oraz radną 
p. B. Antoniewicz, księdza proboszcza H. Mikołajczy-
ka, dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół, przyjaciół 
szkoły, emerytowanych nauczycieli i Rady Rodziców. 

175 lat temu pierwsi uczniowie zasiedli w ławkach 
najstarszej szkoły. Osoba S. Staszica, patrona Jedynki 
jest kluczem do uniwersalnych wartości, które są roz-
wijane u uczniów. Święto to jest okazją do podziękowań 
i nagrodzenia za trud i odnoszone sukcesy uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły. „Są wśród nas oso-
by, dla których praca w szkole to prawdziwe powołanie: 
nauczyciele, którzy potrafią obudzić w dzieciach tęsk-
notę za odkrywaniem i poznawaniem świata i drugie-
go człowieka. Są panie woźne, panie sprzątaczki, panie 
z administracji, bez których szkoła nie mogłaby spraw-
nie funkcjonować. To również od nich nasi uczniowie 
mogą uczyć się jak dobrze i uczciwie żyć, mogą uczyć 
się, że warto być człowiekiem odpowiedzialnym” - po-
wiedziała dyrektor szkoły p. E. Nawrocka. 

Tytuł Przyjaciela Szkoły za wspieranie rozwoju 
szkoły przyznano w tym roku p. A. Tomickiej oraz 
państwu Szumińskim.

W części artystycznej do uczniów przybył specjal-
ny gość, związany ze szkołą od 1934r., sam Stanisław 
Staszic, który zachęcił do refleksji, w jaki sposób wy-
korzystać w przyszłości wiedzę zdobytą podczas przy-
gotowań i w dniu jubileuszu. 

B.Gizelska

Wyróżnienia  
dla młodych dziennikarek

Uczennice z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Nob-
listów otrzymały wyróżnienia w tegorocznej edycji 
konkursu dziennikarskiego, organizowanego dla ucz-
niów  przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Po-
znaniu. Tematem konkursu był „Dzień z życia Wiel-
kopolanina”, czyli napisanie reportażu o ciekawym, 
niebanalnym człowieku. W konkursie wzięło udział 
180 uczniów, a jury przyznało 10 nagród i 15 wyróż-
nień. Wśród finalistów znalazły się  gimnazjalistki z 
„Trójki”: Agata Kaczmarek i Natalia Syguła. Wyróż-
nione uczennice pracują w redakcji gazetki szkolnej 
„Czasoumilacz”, a w przyszłości chcą kontynuować 
naukę w liceum w klasie o profilu dziennikarskim. 

Izabela Kurowska
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Publiczna 
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„Moja babcia Moa-
tina” - Małgorzata 
Grzesiewicz-Sała-
cińska
Opowieść o wy-
prawie autorki do 
Centralnej Afry-
ki. Preteskstem 
do wyprawy sta-
ła się chęć odna-
lezienia czarno-
skórych krewnych 
– potomków jej babci, Mouayetiny (Moati-
ny) Boman, córki Nguene Mbomana, wodza 
z Konga. 

„Sprawa morder-
stwa księdza Je-
rzego Popiełuszki 
raz jeszcze” - Kry-
styna Daszkiewicz
Autorka jest profe-
sorem zwyczajnym 
w Katedrze Prawa 
Karnego Uniwer-
sytetu im.
Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Była obecna na wszystkich 
rozprawach sądowych, które miały związek z 
uprowadzeniem i zamordowaniem ks. Jerze-
go Popiełuszki.
Autorka pisze o wielu niewyjaśnionych ciągle 
jeszcze kwestiach związanych z tym morder-
stwem, a także rozprawia się z kłamliwymi 
teoriami, jakie na temat śmierci ks. Popie-
łuszki pojawiły się w ostatnich latach w nie-
których mediach.

„Sceny z życia za 
ścianą” - Janusz L. 
Wisniewski
Opowieści o lu-
dziach, których 
mijamy na ulicy, 
w pracy, portrety 
osób, których ni-
gdy nie spotkamy. 
To opowiadania z 
których wyłania się 
prosta prawda, że 
kimkolwiek jeste-
śmy, potrzebujemy drugiego człowieka.

„Rasa mystica”  
- Piotr Ibrahim  
Kalwas
Książka jest opi-
sem dwóch  wy-
praw autora do 
Indii. Jest polemi-
ką z panującym w 
mediach europo-
centyrcznym poj-
mowaniem świata 
oraz próbą refleksji nad stereotypami i uprze-
dzeniami wobec innych cywilizacji i  religii.

„Nowe życie”  
- Orhan Pamuk
Przeczytana książ-
ka, czy raczej obse-
sja na jej punkcie, 
każe bohaterowi 
powieści Osmano-
wi udać się w nie-
bezpieczną podróż, 
w której towarzy-
szyć mu będzie 
zagadkowa i piękna kobieta, Canan. Szuka-
jąc najgłębiej skrywanych tajemnic książki, a 
przy okazji także ukochanego Canan, dwój-
ka podróżników wpadnie w wir sensacyjnych 
przygód. Pod wpływem tej wyprawy zmie-
ni się nie tylko życie Osmana, zmieni się sam 
Osman. Bo ta wyprawa to także psychologicz-
na podróż w głąb samego siebie. Nowe ży-
cie łączy tradycję powieści drogi z wątkami 
mitycznymi oraz sprawnie napisanym thril-
lerem, pełnym suspensów i zagadek. To naj-
bardziej postmodernistyczna z wszystkich 
powieści Pamuka, wyrosła z klimatu fikcji 
Borgesa.

”Sentymental-
ny portret Ryszar-
da Kapuścińskiego” 
- Jarosław Mikoła-
jewski
Opowieść o wielkim 
pisarzu, podróżniku, 
reporterze i myśli-
cielu. O skromnym, 
powściągliwym czło-
wieku, który ” roz-
brajał ludzi uśmie-
chem i życzliwym zainteresowaniem dla ich 
małych spraw”. W książce pokazana jest prze-
strzeń pisarza, w której spędzał ostatnie tygo-
dnie życia: zapiski, niepublikowane wiersze, 
kolekcje, ulubione przedmioty, lektury, cy-
taty, widoki, pamiątki z podróży, a nawet za-
przyjaźnione koty, które pisarz fotografował z 
okna pracowni. 

”Medycyna in-
diańska” – Zdzi-
sław Jan Ryn
Ksiażka o tajem-
nicach szamań-
skich praktyk i 
indiańskich me-
todach lecze-
nia. Autor z pasją 
opowiada o ży-
ciu indiańskich 
plemion Amery-
ki Łacińskiej, ich 
zwyczajach, wierzeniach, a przede wszystkim 
o sposobach leczenia i rozpoznawania cho-
rób. Przekonuje do mądrości i doświadczenia 
medycyny tradycyjnej.

“Leksykon 
szczęśliwych po-
dróży” - Anna 
Kwiatkowska, 
Tomasz Rudo-
mino
Leksykon jest 
zbiorem wy-
branych tema-
tów, uporządko-
wanych według 
klucza geogra-
ficznego i napisanych w formie reportaży od-
noszących się do miejsc, ludzi, historii, kul-
tury, legend oraz obyczajów. Książka jest nie 
tylko opisem przygód i przeżyć, ale też rodza-
jem autorskiego, subiektywnego przewodnika 
dla tych, którzy interesują się podróżami. Za-
wiera opisy zabytków, rezerwatów przyrody, 
wakacyjnych kurortów i turystycznych szla-
ków. Autorzy opowiadają o ludziach spotka-
nych na szlaku swoich wędrówek, przez ich 
pryzmat pokazują problemy i piękno współ-
czesnego świata, tworzącą się każdego dnia 
historię.

„Opowieść dla 
przyjaciela” - Hali-
na Poświatowska
Autobiograficzna 
opowieść poetki 
i kobiety. Historia 
miłości, choro-
by i wielkiej pasji 
życia.

opr. Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Dla 100 dzieci
Zimowe półkolonie 
Swarzędzkiego Centrum
Sportu i rekreacji

Około 100 dzieci ze szkół podstawowych 
podczas zimowych ferii uczestniczyło w za-
jęciach prowadzonych na obiektach Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Pół-
kolonie były dla większości z nich doskonałą 
okazją do pierwszego kontaktu z pływaniem 
czy jazdą na łyżwach. Jednak nie tylko sport 
i rekreacja zajmował czas dzieciom.

W programie były także zajęcia eduka-
cyjne (wykłady z policją wodną z Poznania 
oraz z osobami z Centrum Aktywnej Reha-
bilitacji) i kulturalne (wyjazdy do kina).

Podczas półkolonii organizatorzy kon-
trolowani byli przez sanepid oraz wizytatora 
z Kuratorium Oświaty z Poznania. Żadnych 
nieprawidłowości kontrolerzy nie stwierdzi-
li, wręcz pochwalili pracowników Centrum 
za porządek organizacyjny. 

Po przeprowadzonych rozmowach z dzieć-
mi oraz ich rodzicami okazało się, że półkolonie 
były „strzałem w dziesiątkę”. Już dziś dyrektor 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji za-
powiada letnie półkolonie w okresie wakacji.

J.H.

Balik 
przebierańców 
na zakończenie ferii 
w Ośrodku Kultury

Ferie zimowe w Ośrodku za-
kończyły się balikiem przebierań-
ców dla dzieci. Sala pękała w szwach, 
ale mimo to udało się wszystkich po-
mieścić. Jak widać na zdjęciach dzieci 
(i nie tylko) miały niezły ubaw. 

EM

Taneczna Jedynka
9 marca 2009r. odbyły się w Murowanej Goślinie „Mi-

strzostwa Powiatu Poznańskiego SZS w Aerobiku Grupo-
wym”, w którym uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu zajęły II miejsce.

Kolejnym etapem „drogi po laury” będzie udział w Mi-
strzostwach SZS Rejon Poznań – Wschód 20 marca 2009 r. 

Był to pierwszy występ zespołu. Grupę taneczną przy-
gotowała do występu nauczyciel wychowanie fizycznego p. 
Anna Rogacka. Marzeniem dziewcząt jest udział w finale 
wojewódzkim. 

Powodzenia!  K.O.
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W Wierzonce - ferie z klasą
Szkoła Podstawowa w Wierzon-

ce przygotowała ciekawą ofertę zajęć 
podczas minionych ferii zimowych. 
W pierwszym tygodniu zajęcia od-
bywały się w ramach Klubu Rozwo-
ju Osobowości i Działań Twórczych 
i finansowane były przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 
Dzieci miały możliwość wyjazdu do 
Multikina na film pt. „Cziłała z Bever-
ly Hills” oraz „Opowieści na Dobra-
noc”. Oba filmy zrobiły na dzieciach 
duże wrażenie, a w drodze powrotnej 
odbywały się burzliwe dyskusje. 

Za interesującą można też uznać 
lekcję muzealną, gdzie uczestnicy 
po obejrzeniu wybranych dzieł sztu-
ki Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, pod fachowym okiem instrukto-
rów wykonywali kopie upatrzonych 
obrazów. Efekty tych działań obejrzeć 
można w holu naszej szkoły. Wyjazd 
na pływalnię „Wodny Raj” w Swa-
rzędzu stał się dodatkową atrakcją 
dla uczniów i dał możliwość potre-
nowania swych pływackich umiejęt-
ności. W szkole można było rozegrać 
mecz tenisa stołowego, poćwiczyć 

na sali gimnastycznej, ulepić bałwa-
na lub porzucać śnieżkami do celu, a 
także skorzystać z pracowni kompu-
terowej. Średnio każdego dnia blisko 
trzydzieścioro dzieci przychodziło, 
aby uczestniczyć w zajęciach.

Drugi tydzień ferii był również 
bardzo udany. Podobnie jak poprzed-
nio dwukrotna wizyta w Multiki-
nie była nie lada atrakcją. Tym ra-
zem były to filmy pt. ”Hotel dla psów” 
i „Wyspa dinozaurów”.

Dzięki wsparciu finansowemu ze 
strony władz naszej gminy możliwe 
były bezpłatne przejazdy i zajęcia na 
pływalni w Swarzędzu, za co dzieci tą 

drogą pragną podziękować. Tegorocz-
ne ferie zimowe należały do szczegól-
nie udanych nie tylko z powodu boga-
tej oferty programowej, ale również z 
powodu prawdziwie zimowej scenerii, 
co można zobaczyć na zdjęciu.

opr. Andrzej Konarczak

Już w trakcie planowania okaza-
ło się, że zainteresowani zimową ak-
cją są podopieczni w wieku od 6 do 
13 lat. Miałyśmy świadomość, że ta-
kie zróżnicowanie dzieci pod wzglę-
dem poziomu rozwojowego jak rów-
nież pod względem zainteresowań 
wymaga przygotowania wielorakich 
form wypoczynku i dostosowania za-
jęć do potrzeb i możliwości dzieci.

Zajęcia odbywały się codziennie 
w wymiarze 4 godzin, co dało nam 
możliwość przemieszczania się z gru-
pą poza szkołę.

Z myślą o prawidłowym rozwo-
ju fizycznym dzieci zaplanowałyśmy 
4 dni zajęć prowadzonych w obiek-
tach  Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. Nasi podopieczni chętnie 
korzystali z atrakcji pływalni, mieli 
też możliwość doskonalenia techniki 

jazdy na łyżwach na pobliskim lodo-
wisku. Dzięki uprzejmości pracowni-
ków pływalni uczniowie posmakowa-
li emocji gry w kręgle.

Chcąc rozwijać różne zaintereso-
wania dzieci zdecydowałyśmy się na 
historyczne akcenty naszych spotkań. 
W pierwszym tygodniu ferii zwie-
dzając Makietę Dawnego Poznania 
uczestniczyliśmy w pokazie multime-
dialnym obrazującym życie w Gro-
dzie poznańskim, szczegółowo anali-
zowaliśmy makietę, a niespodzianką 
dla dzieci była rozmowa z twórcą i 
pomysłodawcą przedsięwzięcia pa-
nem Krzysztofem Przybyłą.

Kontynuacją wątku historycz-
nego naszego wypoczynku była wy-
cieczka do Grodu Pierwszych Pia-
stów w Biskupinie. Pomimo fatalnej 
aury zwiedziliśmy rekonstrukcję gro-

du, obejrzeliśmy eksponaty muzealne 
i wzięliśmy udział w lekcji, która bar-
dzo różniła się od codziennych zajęć w 
szkole. Dzieci uczestniczyły w warszta-
tach rzemiosła garncarskiego. Każdy z 
uczestników wykazał się umiejętnoś-
cią projektowania i wyrobu naczynia z 
gliny. To – sądząc po zaangażowaniu - 
dało dzieciom dużą satysfakcję.

W trakcie półkolonijnych za-
jęć posmakowaliśmy też kultury 
– uczestniczyliśmy w dwóch spek-
taklach Studia Małych Form Tea-
tralnych z Krakowa, które gościło w 
Swarzędzkim Ośrodku Kultury. Ucz-
niowie z naszej szkoły wspierali w 
czasie sztuki „Pinokio” i „Dwóch Do-
rotek” profesjonalnych aktorów. 

Z dużą przyjemnością wspomi-
namy też wizyty w Bibliotece Pub-
licznej – pierwszą, gdy dzieci pilnie 
wsłuchiwały się w opowieści o ma-
skach z Czarnego Lądu. Ten bezpo-
średni kontakt z pasją mieszkańca 
naszego miasta, p. Staniszewskiego 
może zaowocować kiedyś równie cie-
kawym hobby wśród dzieci. Druga 
wizyta pozwoliła uczniom realizować 
się plastycznie poprzez wykonywanie 
kompozycji wiosennej.

Pomysł wyjazdu do Multikina w 
Poznaniu spotkał się z dużym aplau-
zem naszych podopiecznych, każdy 
chciał bowiem obejrzeć hit sezonu 
czyli film „Madagaskar 2” i obowiąz-
kowo skosztować kinowych dobro-
dziejstw w postaci prażonej kuku-
rydzy i coli. Ale nie był to koniec 
niespodzianek, po powrocie do szko-
ły czekały na dzieci smaczne pączki z 

okazji Tłustego Czwartku.
Był też w naszym grafiku dzień, 

w którym my byliśmy gospodarzami, 
a mury szkoły aż huczały, bowiem za-
grała przed nami Swarzędzka Orkie-
stra Dęta. Dzieci mogły posłuchać nie 
tylko utworów dla nas przygotowa-
nych, ale i przyjrzeć się poszczegól-
nym instrumentom, porównać ich 
cechy i porozmawiać z muzykami. Co 
ciekawe od razu wpadły na pomysł 
zbierania autografów – oto jak powa-
żają swarzędzkich muzyków! Okrasy 
występowi dodały dziewczęta z gru-
py choreograficznej. Poranek przy 
muzyce miał szanse zaistnieć dzięki 
kapelmistrzowi panu Łukaszowi Go-
warzewskiemu.

I to już wszystko co, w dużym 
skrócie, wydarzyło się w ramach 
półkolonijnych wycieczek i imprez. 
Spotkaliśmy się z życzliwością osób 
współpracujących z nami – za co 
dziękujemy - a same wracamy do na-
uczycielskiej pracy i zapraszamy ucz-
niów na następne półkolonie w SP5.

Barbara Jankowska
Grażyna Beranek

Zimowe półkolonie w SP nr 5 pod hasłem:
„Masz czas wolny, wykorzystaj go zdrowo i bezpiecznie”
Wakacje nawet w mieście nie muszą być nudne, mogą uczyć, rozwijać i po prostu dawać radość z 
wypoczynku. Na czas ferii zimowych nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu przygo-
towali dla swoich uczniów zajęcia w formie półkolonii pod hasłem „ Masz czas wolny, wykorzystaj 
go zdrowo i bezpiecznie”. Projekt adresowany był do dzieci, które nie wyjechały w tym czasie poza 
Wielkopolskę, a których rodzice pracują zawodowo i obowiązki nie pozwalają im na podjęcie cało-
dziennej opieki nad dzieckiem. 
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Biuro Pełnomocnika Społeczne-
go świadczy pomoc bezpłatną dla 
osób potrzebujących, w tym dla:
1.  osób zadłużonych,
2.  osób zagrożonych eksmisją,
3.  ochrona praw dziecka,
4.  ochrona praw matki,
5.  ochrona praw ojca,
6. pacjentów poszkodowanych 

przez placówki medyczne,
7. poszkodowanych w wypad-

kach komunikacyjnych,
8. poszkodowanych przez insty-

tucje państwowe i samorzą-
dowe,

9. poszkodowanych przez wy-
miar sprawiedliwości,

10. poszkodowanych przez banki,
11. poszkodowanych przez firmy 

windykacyjne,
12. inne.

Forma pomocy:
1. porada,
2. interwencja.
W imieniu i na rzecz Biura Peł-
nomocnika Społecznego działa 
Kancelaria Prawno-Depozytowa 
Spółka Cywilna w Poznaniu, któ-
ra pełni również funkcję depozy-
tariusza dla Biura Pełnomocnika 
Społecznego. 
Biuro Pełnomocnika Społeczne-
go zostało zarejestrowane jako 
stowarzyszenie zwykłe Urzędzie 
Miasta Poznania. Terenem dzia-
łania jest obszar całego kraju i za-
granica.
Obowiązuje regulamin działania 
stowarzyszenia - status stowarzy-
szenia dostępny na miejscu.
Stowarzyszenie patronuje pro-
gramom:

1. programy dostępnego bu-
downictwa mieszkaniowego,

2. programy dla rolników,
3. programy przeciwdziała-

nia bezrobociu i wykluczeniu 
społecznemu,

4. programy poprawy bezpie-
czeństwa obywateli,

5. programy dostępu obywateli 
do urzędów,

6. programy ochrony rodziny,
7. programy ochrony małych i 

średnich przedsiębiorstw.
Biuro Pełnomocnika Społeczne-
go może występować w spra-
wach karnych. Dotyczy to spraw 
występowania po stronie poszko-
dowanych jak również podej-
rzanych i oskarżonych. Podobnie 
sprawa dotyczy osób tymczaso-
wo aresztowanych i osadzonych 
(odbywających karę pozbawienia 
wolności).W przypadkach osób 
mających nadzór kuratorski, Biu-

ro Pełnomocnika Społecznego 
może wstępować do sprawy.

Szczególną troską i opieką Biuro 
Pełnomocnika Społecznego obej-
muje dzieci i młodzież.
Biuro Pełnomocnika Społecznego 
w Poznaniu pomaga:
1. matkom dzieci nienarodzo-

nych,
2. w przypadku ochrony dzieci 

porzucanych,
3. matkom w sytuacjach przed 

urodzeniem dziecka,
4. matkom samotnie wychowu-

jącym dzieci.

Osoby zgłaszające się do Biura 
Pełnomocnika Społecznego po-
winny zabrać ze sobą dowód oso-
bisty .Regulamin pracy Biura Peł-
nomocnika Społecznego  znajduje 
się na miejscu w sekretariacie.

Burmistrz Anna Tomicka przeka-
zała Państwu Halinie i Mirosławowi 
Horlom serdeczne gratulacje, mówiąc 
m.in.: „Jestem przekonana, że ta no-
woczesna i świetnie wyposażona pla-
cówka służby zdrowia będzie dobrze 
służyła swarzędzanom, którzy potrze-
bują pomocy lekarskiej. Jako Burmi-
strzowi Swarzędza ogromnie zależy mi 
na tym, aby mieszkańcy naszej gminy 
otoczeni byli jak najlepszą opieką me-
dyczną. Cieszy mnie, że dzięki Państwa 
inicjatywie i staraniom powstała przy-
chodnia skupiająca znakomitych spe-
cjalistów z różnych dziedzin medycy-

ny i oferująca najwyższy poziom usług 
medycznych. Życzę Państwu wielu za-
dowolonych pacjentów, swarzędzanom 
natomiast życzę, aby zdrowie im zawsze 
dopisywało.” 

Przypomnijmy, że od stycznia w 
Centrum Medycznym przy ul. Ciesz-
kowskiego 100/102  przyjmują zarów-
no lekarze, którzy podpisali umowę z 
NFZ, jak i specjaliści, u których wizy-
ta jest płatna. Placówka dysponuje no-
woczesnym sprzętem, pracownią rent-
genowską, laboratorium. Jest tu winda, 
specjalnie przystosowana dla osób nie-

pełnosprawnych, na miejscu działa ap-
teka „Aspirynka”.

Więcej infor-
macji na temat ofer-
ty nowej placówki 
znajda Państwo na 
www.swarzedz.pl 
w zakładce Informa-
tor Miejski – Opieka 
Zdrowotna.

Gośćmi Mirosła-
wa Horli podczas ofi-
cjalnej inauguracji 
„Centrum Medycz-

nego”, obok posłanki Bożeny Szydłow-
skiej i przedstawicieli władz gminy, byli 
także reprezentanci świata medyczne-
go, radni, przedsiębiorcy, liczni znajo-
mi i przyjaciele. Wszyscy przekazywa-
li pomysłodawcy i właścicielowi nowej 
placówki mnóstwo życzeń, gratulacji 
i kwiatów. 

M.W.

„Centrum Medyczne - Przychodnia w Swarzędzu” 
oficjalnie otwarte i poświęcone
W otwartym na początku tego roku, staraniem radnego Mirosława Horli nowoczesnym „Centrum Medycznym - 
Przychodnia w Swarzędzu”, które mieści się w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 100/102 odbyła się w sobotę 
14 marca uroczystość oficjalnego otwarcia, podczas której biskup Grzegorz Balcerek poświęcił nową przychodnię.

Bezpłatna pomoc dla osób potrzebujących
- w Biurze Pełnomocnika Społecznego w Poznaniu

Biuro Pełnomocnika Społecznego 
funkcjonuje w formie stowarzyszenia

zwykłego zarejestrowanego w Urzędzie 
Miasta Poznania przy Kancelarii Prawno-
Depozytowej Spółka Cywilna w Poznaniu.

http://www.depozytariusz.pl

adres sekretariatu:
61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 45,  

wejście C, piętro 1, lokal nr 7

tel. 061 642-70-05  
- zgłoszenie interwencji w sprawie.  

Po skończonym komunikacie i usłysze-
niu sygnału prosimy o podanie imienia i 
nazwiska, nazwy miejscowości, kontak-
tu (telefon stacjonarny, komórkowy i e-

mail), opisu sprawy.
061 624-21-68  

- informacje i zapisy
fax 061 624-20-58  (całodobowo)

pomoc@pelnomocnikspoleczny.eu
http://www.pelnomocnikspoleczny.eu

Ä Czy można spalać odpady?  
Co z odpadami roślinnymi?
Odpowiedź: Zgodnie z regulami-
nem utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta i Gminy Swa-
rzędz, zabrania się spalania odpadów 
na terenie nieruchomości. W związ-
ku z tym, że na terenie naszej gminy 
nie ma kompostowni, dopuszcza się 
spalanie przez osoby fizyczne odpa-
dów roślinnych powstających na te-
renie nieruchomości. 
Przed rozpoczęciem palenia należy 

jednak zwrócić uwagę 
na kilka ważnych ele-
mentów:
• spalanie dopuszcza się je-

dynie w miesiącach: ma-
rzec, kwiecień i wrze-
sień, październik

• palenie nie może powo-
dować uciążliwości dla sąsiadów 

• przed rozpaleniem należy za-
wiadomić jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej

Ä Obok mojego domu rosną drzewa: 
orzech włoski, stara jabłonka i świerk. 
Czy mogę je wyciąć?
Odpowiedź: Jak wynika z ustawy o 
ochronie przyrody, wymagane jest 
uzyskanie decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew i krzewów. W tym 
celu należy zwrócić się do Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu i wy-

pełnić wskazany wniosek. Wniosek 
składa właściciel działki, na której 
rośnie drzewo. Następnie, po zapo-
znaniu się ze sprawą i przeprowa-
dzeniu wizji w terenie, Burmistrz 
wydaje stosowną decyzję. Dopiero 
po otrzymaniu zezwolenia, można 
zacząć prace porządkowe lub zlecić 
firmie wycinkę drzew.
Bez zezwolenia można wyciąć jedynie:
• drzewa i krzewy w wieku do lat 5

• drzewa owocowe (np. orzech wło-
ski lub jabłonka).

Zezwolenia nie wymaga również 
przycinka drzew i krzewów oraz 
wszelkie prace pielęgnacyjne (np. 
obcięcie suchych gałęzi lub zmniej-
szenie korony drzewa). W przypad-
ku pytań lub wątpliwości dotyczą-
cych wycinania i przycinania drzew, 
ich wieku czy gatunku, można zwró-
cić się o pomoc do Referatu Rolni-
ctwa Melioracji i Ochrony Środowi-
ska UMiG, pokój 115, tel. (061)65 12 
403. Należy pamiętać, że wycinka 
drzew bez wymaganej decyzji jest 
niedozwolona. Wycięcie drzew bez 
zezwolenia może skutkować wyso-
kimi karami pieniężnymi.

Opr. Paulina Soberska

KTO PYTA NIE BŁĄDZI
W tej rubryce odpowiadamy na często powtarzające się py-
tania, z którymi swarzędzanie zwracają się do Referatu Rol-
nictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu.

Lekarz medycyny Tomasz Matecki - kierownik Centrum Medycznego, 
demonstruje nowoczesny sprzęt, w jaki wyposażona jest ta placówka.

Fo
t. 
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Już od trzech lat Gmina Swa-
rzędz wspólnie z Powiatem Po-
znańskim prowadzi akcję, któ-
ra ma na celu zmniejszenie ilości 
wyrobów azbestowych zalegają-
cych na dachach naszych domów 
i budynków gospodarczych. Z ro-
ku na rok, zadanie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Dla 
porównania:
• w 2006 roku z dofinansowania 

skorzystało 19 osób;
• w 2007 roku rozpatrzono 35 

wniosków;
• w 2008 roku z pomocą Gminy 

azbest usunęło 41 osób.
Cieszy nas, że ilość szkodliwe-

go azbestu się zmniejsza, a licz-
ba wniosków rośnie. Niestety, to 
wciąż za mało. Przypominamy, że 
dofinansowanie na usunięcie, wy-
wóz i utylizację płyt azbestowych. 
dla każdego mieszkańca wynosi-
ło 70% całości zadania. Co istotne 
kwota, która była dofinansowywa-
na mieszkańcom pochodziła pra-
wie w 70 % ze środków zewnętrz-
nych (powiatu poznańskiego oraz 
województwa wielkopolskiego). 
Tylko 30 % pochodziło ze środ-

ków gminnych. Stąd apelujemy, 
aby w 2009 roku skorzystać z do-
płaty na usuwanie wyrobów az-
bestowych. Jest to bowiem duża 
pomoc dla mieszkańca, ale rów-
nież dla gminy. W bieżącym roku, 
Gmina Swarzędz zabezpieczyła 
na ten cel 40 000 zł i chcielibyśmy, 
aby te pieniądze były w pełni wy-
korzystane.

Wszelkie szczegółowe in-
formacje odnośnie planowane-
go w tym zadania będzie moż-
na uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Swarzędz, parter, po-
kój 115, Referat Rolnictwa, Me-
lioracji i Ochrony Środowiska, 
tel. (061) 65 12 403. Przybliżo-
ny termin rozpoczęcia akcji – 
wiosna / lato 2009.

PODSUMOWANIE - dlaczego 
należy usuwać AZBEST:
• płyty azbestowe, które pokry-

wają nasze dachy należy usu-
nąć do 2032 roku;

• azbest jest bardzo szkodliwy 
dla naszego zdrowia; jest przy-
czyną chorób takich jak m.in: 
pylica azbestowa, rak płuc 
i nowotworów międzybłoniaka 
opłucnej;

• dofinansowanie dla każdego 
mieszkańca wynosi 70% cało-
ści zadania;

• znaczna część środków finan-
sowych pochodzi ze źródeł ze-
wnętrznych (tylko 30 % po-
krywa gmina Swarzędz).

Paulina Soberska

Usuwajmy azbest
korzystając z dofinansowania

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Sieć Europe Direct jest jednym 
z głównych narzędzi Komisji słu-
żących przekazywaniu informacji 
obywatelom na poziomie lokalnym 
oraz przesyłania informacji zwrot-
nych instytucjom europejskim.

Celem, podobnie jak Komisji Eu-
ropejskiej i innych Punktów Infor-
macyjnych Europe-Direct, jest pro-
mowanie świadomego i aktywnego 
obywatelstwa UE poprzez:
a) umożliwianie obywatelom uzyski-

wania informacji, porad, pomocy 
i odpowiedzi na pytania w zakresie 
prawodawstwa, polityki i progra-
mów Unii oraz oferowanych przez 
nią możliwości finansowania;

b) zwiększanie świadomości i pro-
mowanie debaty w drodze proak-
tywnych metod komunikowania 
oraz współpracy z innymi sieciami 
i organizacjami informacyjnymi;

c) umożliwianie obywatelom wyra-
żenia opinii i sugestii skierowa-
nych do instytucji UE.

Punkt informacyjny ED - Poznań 
będzie zapewniał usługi dopasowane 
do lokalnych potrzeb, umożliwiając 
społeczeństwu dostęp do informacji, 
porad, pomocy i odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące prawodawstwa, polityk 
i programów Unii oraz oferowanych 
przez nią możliwości finansowania, 
będzie: 
a) świadczyć następujące usługi dla 

społeczeństwa:

- odpowiadać na zapytania zada-
wane drogą telefoniczną, mai-
lową oraz podczas wizyt osobi-
stych w ED - Poznań, 

- udostępniać w czytelni materia-
łów informacyjnych przekazy-
wanych przez instytucje euro-
pejskie,

- odbywać spotkania,
- udostępniać komputer z połą-

czeniem internetowym,
b) wykorzystywać następujące źród-

ła informacji i promować wiedzę 
o nich wśród opinii publicznej, do-
tyczące:
- bezpłatnych bazy danych i stron 

internetowych instytucji UE,
- inne sieci informacyjnych 

i punktów kontaktowych insty-
tucji europejskich;

c) przyczyniać się do zwiększenia zasię-
gu Komisji na poziomie lokalnym

Punkt Informacyjny Europe Direct
przy Wielkopolskiej Izbie Rze-
mieślniczej w Poznaniu
61-874 Poznań al. Niepodległości 2
tel. +48 61 853 71 32 
fax. +48 61 852 13 16
e-mail: Europe-direct.poznan@ir-
poznan.com.pl 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 15.00
Bezpłatna infolinia Europe Direct 
(00 800 6 7 8 9 10 11)
http://www.europe-direct.poznan.pl

Bezzwrotne środki  
na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską 
poświęconą Funduszom Europejskim

Punkt Konsultacyjny Europe Direct w Poznaniu

W I kwartale 2009 roku ruszy 
program przyznawania jednorazo-
wych bezzwrotnych środków na pod-
jęcie pierwszej działalności gospo-
darczej w wysokości sześciokrotnego 
średniego wynagrodzenie miesięcz-
nego ok. 17 tys. zł

Szczegółowe informacje na stro-
nie internetowej Powiatowego Urzę-
du Pracy http://www.pup.poznan.
pl w zakładce: DOTACJE – ZASADY 
PRZYZNAWANIA DOTACJI

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
tel. 0618345-640 
e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl
Dotacje
tel. 061 8345-684
e-mail: dotacje@pup.poznan.pl
Obsługa interesantów odbywa się: 
poniedziałek 8.00-15.30,  
wtorek - piątek 8.00-14.30
Recepcja czynna od godz. 7:30 
(wydawanie imiennych potwierdzeń 
do rejestracji).

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ogłosił Konkurs 
na najlepszą pracę magisterską po-
święconą Funduszom Europejskim w 
Wielkopolsce. Dla laureatów przygo-
towano ciekawe wyróżnienia: nagro-
da główna to miesięczny staż w Biu-
rze Informacyjnym Województwa 
Wielkopolskiego w Brukseli; nagrodą 
za II miejsce jest laptop z oprogramo-
waniem, natomiast laureat z III miej-
sca otrzyma aparat cyfrowy.

Tematyka pracy powinna być po-
święcona Funduszom Europejskim 
i ich wpływom na rozwój regionu, a 
przede wszystkim Wielkopolskiemu 
Regionalnemu Programowi na lata 
2007-2013. Dużym zainteresowa-
niem cieszyć się będą prace opinio-

twórcze, ukazujące lub prognozujące 
efekty wdrażania Funduszy Europej-
skich w Wielkopolsce.

W Konkursie mogą brać udział 
prace obronione w dniach od 30 
kwietnia 2008 r. do 16 października 
2009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 30 października 2009 r.

Szczegółowe warunki uczestni-
ctwa oraz Regulamin Konkursu do-
stępne są na stronie internetowej 
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Dodatkowe informacje można 
także uzyskać pod nr tel.: 
061/ 65-80-607 lub 061/ 65-80-606, 

oraz e-mail:
promocja.wrpo@wielkopolskie.pl



��	 Marzec 2009

Prosto z Ratusza Z obrad Rady Miejskiej

10 marca 2009 roku odbyła się 
XXXVI sesja Rady Miejskiej 
Swarzędza. Radni podjęli na-
stępujące uchwały:

Nr XXXVI/217/2009
w sprawie: zmiana uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy  

na rok 2009.

Nr XXVI / 218 /2009
w sprawie: zmiany uchwały 

Nr XXIII/125/2008 z dnia 22 
kwietnia 2008r w sprawie usta-
lenia najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania oraz wartości 
jednego punktu dla potrzeb 

sporządzania miesięcznych sta-
wek wynagradzania pracowni-
ków zatrudnionych w Zakła-

dzie Gospodarki Komunalnej w 
Swarzędzu, ul. Strzelecka 2.

Nr XXXVI/219/2009
w sprawie: ustalenia najniższe-
go wynagrodzenia zasadnicze-
go I kategorii zaszeregowania 

oraz ustalenia wartości jednego 
punktu dla potrzeb sporządza-
nia tabeli miesięcznych stawek 
wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji. 

Nr XXXVI/220/2009
w sprawie: ustalenia najniż-

szego wynagrodzenia zasadni-
czego w I kategorii zaszerego-
wania oraz ustalania wartości 
jednego punktu dla potrzeb 

sporządzenia tabeli miesięcz-
nych stawek wynagrodzenia 
pracowników administracji 
i obsługi zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych 
gminy w zakresie oświaty.

Nr XXXVI/221/2009
w sprawie: ustalenia najniższe-
go wynagrodzenia zasadnicze-

go I kategorii zaszeregowania 
oraz ustalenia wartości jednego 
punktu dla potrzeb sporządze-
nia tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu.

Nr XXXVI/222/2009
w sprawie: ustalenia na rok 

2009 regulaminu dodatków do 
wynagrodzeń dla nauczycieli 

szkół, placówek i jednostek, dla 
których organem prowadzą-
cym jest Gmina Swarzędz.

Nr XXXVI/223/2009
w sprawie: zmiany Uchwały nr 
LIV/398/2006 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 roku w sprawie ustalenia 

cen urzędowych za usługi prze-
wozowe środkami swarzędzkiej 

komunikacji autobusowej, 
opłat dodatkowych, określenia 

uprawnień do korzystania z 
bezpłatnych i ulgowych prze-
jazdów środkami transportu 
zbiorowego, a także podziału 

linii na strefy.
§ 1

W § 1 Załącznika nr 3 do Uchwały 
zmienia się pkt 4, który otrzymuje 

brzmienie:
„Uczniowie w wieku do 24 lat i 
studenci.”

Uzasadnienie:
Zmiana Uchwały spowodowa-
na jest decyzją Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
menta z dnia 16 grudnia 2008 
roku, nakazującą zaniechanie sto-
sowania praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów 
poprzez usunięcie z Uchwały 
Rady Miejskiej w Swarzędzu 
nr LIV/398/2006 ograniczenia 
uprawnienia do ulgowych prze-
jazdów komunikacją miejską dla 
studentów powyżej 26 roku życia, 
co jest niezgodne z Ustawą z dnia 
27 lipca 2005 roku Prawo o szkol-
nictwie wyższym (Dz.U. nr 164 
poz. 1356 z późn. zmianami).
Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz zobowiązał się do usunięcia 
zapisu ograniczającego upraw-
nienia dla studentów, a Prezes 
UOKiK określił czas na realizację 
tego zobowiązania na cztery mie-
siące od uprawomocnienia się de-
cyzji z dnia 16.12.2008 roku.
Uwzględniając czas potrzebny 
na rozpoczęcie obowiązywania 
przedmiotowej zmiany, zasadnym 
jest przyjęcie powyższej Uchwały 
na pierwszej możliwej sesji Rady 

Miejskiej w Swarzędzu, zwołanej 
na marzec 2009 roku.

Nr XXXVI/224/2009
w sprawie: określenia liczby 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) i zasad usy-

tuowania miejsc sprzedaży na-
pojów alkoholowych na terenie 

Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 1.

Ustala się dla Miasta i Gminy 
Swarzędz liczbę:
150 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży
50 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjąt-
kiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2.
Punkty sprzedaży napojów al-
koholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży nie mogą 
być zlokalizowane w odległości 
mniejszej niż 50 metrów od na-
stępujących obiektów:
szkół i innych placówek oświato-

Z obrad Rady Miejskiej
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Swarzędzcy radni w roli życzliwych obserwatorów I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, o której piszemy na stronie 9.
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wo-wychowawczych i opiekuń-
czych, obiektów kultu religijnego.
Odległość 50 metrów liczona 
będzie najkrótszą drogą dojścia 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
od najbliższego wejścia na teren 
posesji, o których mowa w ust. 1, 
do wejścia do punktu sprzedaży 
lub punktu podawania napojów 
alkoholowych.

§ 3.
Zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych określone w § 2 
nie dotyczą wydawania jedno-
razowych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

Nr XXXVI/225/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy 

na terenie wsi Gruszczyn.
§ 1.

1.  We wsi Gruszczyn nowo po-
wstałej ulicy bez nazwy, ozna-
czonej według ewidencji grun-
tów i budynków jako: działki 
numer: 252/6, 253/6, 253/7 na 
ark.1 obrębu Gruszczyn, nada-
je się nazwę: Szronowa.

2. Szczegółowe położenie przed-
miotowej ulicy określono w za-
łączniku nr 1 stanowiącym inte-
gralną część niniejszej uchwały.

Nr XXXVI/226/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy 

na terenie wsi Katarzynki.
§ 1.

1. We wsi Katarzynki nowo po-
wstałej ulicy bez nazwy, oznaczo-
nej według ewidencji gruntów 
i budynków jako: część działki 
numer: 18/35 na ark.1 obrębu 
Uzarzewo-Katarzynki, nadaje się 
nazwę: Zaciszna.

Nr XXXVI/227/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy 

na terenie wsi Kobylnica.
§ 1.

1. We wsi Kobylnica istniejącej 
ulicy bez nazwy, oznaczonej we-
dług ewidencji gruntów i budyn-
ków jako: działka numer 308/17 
na ark.1 obrębu Kobylnica nadaje 
się nazwę: Makowa.

Nr XXXVI/228/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy 

na terenie wsi Łowęcin.
§ 1.

1. We wsi Łowęcin nowo powsta-
łej ulicy bez nazwy, oznaczonej 
według ewidencji gruntów i bu-
dynków jako:
działka numer 144/28 na ark.1 
obrębu Łowęcin nadaje się nazwę: 
Przyjazna.

Nr XXXVI/229/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy 

na terenie wsi Paczkowo.
§ 1.

1. We wsi Paczkowo istniejącej 
ulicy, oznaczonej według ewi-
dencji gruntów i budynków jako: 
działka numer 87 na ark.1 obrębu 
Paczkowo, nadaje się nazwę:
Braterska oraz nieruchomości 
przeznaczonej pod ulicę, ozna-
czonej według ewidencji gruntów 
i budynków jako działka numer 
211/17 na ark.1 obrębu Paczko-
wo, która stanowi przedłużenie 
ulicy Braterskiej, nadaje się na-
zwę: Braterska.

Nr XXXVI/230/2009
w sprawie: przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XXVIII/213/2004 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
30 czerwca 2004 r, w zakresie 

obejmującym działki położone 
w Gortatowie i oznaczone nr 
geod. 143/34, 143/35, 143/36 

(teren objęty zmianą o pow. ca. 
0,58 ha.).

Nr XXXVI/231/2009
w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie 
obejmującym działkę położoną 

w Gruszczynie oznaczoną nr 
geod. 234/1  

(teren objęty zmianą  
o pow. ca. 4,07 ha.).

Nr XXXVI/232/2009
w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie 
obejmującym działki położone 

w Gruszczynie oznaczone nr 
geod. 285/1, 285/2, 286  

(teren objęty zmianą  
o pow. ca. 8,86 ha.).

Nr XXXVI/233/2009
w sprawie: nadania odznacze-

nia „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Swarzędz”.

§ 1
Nadaje się odznaczenie „Zasłużo-
ny dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
Pani Barbarze Antoniewicz.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Nr XXXVI/234/2009 
w sprawie: nadania odznacze-

nia „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Swarzędz”.

§ 1
Nadaje się odznaczenie „Zasłużo-
ny dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
Panu Henrykowi Brodziszew-
skiemu .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się 
Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Nr XXXVI/235/2009 
w sprawie: nadania odznacze-

nia „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Swarzędz”.

§ 1
Nadaje się odznaczenie „Zasłużo-
ny dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
Panu Tadeuszowi Krugowi .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się 
Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Nr XXXVI/236/2009 
w sprawie: powołania komi-
sji inwentaryzacyjnej w celu 

nabycia przez Gminę Swarzędz 
mienia Skarbu Państwa.

§ 1 
Powołuje się komisję inwenta-
ryzacyjną w celu nabycia przez 
Gminę Swarzędz mienia Skarbu 
Państwa w następującym skła-
dzie:
przewodniczący komisji: Agata 
Kuszyńska, członkowie komisji: 
Mariusz Szrajbrowski, Waldemar 
Nawrocki, Krzysztof Szymanow-
ski, Maria Wiśniowiecka, Anna 
Domasiewicz.

§ 2 
Uchyla się uchwałę Rady Miej-
skiej w Swarzędzu Nr VII/31/2007 
z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie 
powołania komisji inwentary-
zacyjnej w celu nabycia przez 
Gminę Swarzędz mienia Skarbu 
Państwa.

Od redakcji:
Pełne teksty wszystkich 
uchwał wraz z uzasadnienia-
mi są dostępne w Biurze Rady 
Miejskiej oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej: 

http:/bip.swarzedz.eu

STANOWISKO  
RADY MIEJSKIEJ  
W SWARZĘDZU

z dnia 10 marca 2009 roku

Rada Miejska w Swarzędzu 
akceptuje treść pisma Nr 
ZD.803-3/09 z dnia 5 marca 
2009r. w sprawie: realizacji 
programu zdrowotnego w za-
kresie profilaktyki raka szyjki 
macicy i wyraża wolę partycy-
powania w kosztach realizacji 
programu w 2009 roku. Na 
najbliższej Sesji Rady Miej-
skiej, tj. dnia 31 marca 2009 
roku radni podejmą uchwałę 
o przyznaniu pomocy finan-
sowej, w kwocie 130.200 zł, 
w formie dotacji celowej dla 
powiatu poznańskiego na rea-
lizację powyższego programu.
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Powiat poznański rozpoczyna część budowlaną 
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport  
– zespół przyszkolnych otwartych boisk 
wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim.” 
Do 2010 roku, na dziewięciu nowych obiektach, zostanie 
przeprowadzonych blisko 15 000 godzin zajęć sportowo-
rekreacyjnych.

Projekt budowy boisk powstał z myślą o naj-
młodszych mieszkańcach naszego powiatu, którzy 
w związku z  brakiem aktywności ruchowej coraz 
częściej zapadają na różnego rodzaju choroby cy-
wilizacyjne. W 2004 roku, w wyniku przeprowa-
dzonych przez powiat badań profilaktycznych, u 
ponad 75% badanych dzieci, zamieszkałych na jego 
terenie, wykryto wady postawy wymagające na-
tychmiastowego postępowania rehabilitacyjnego 
i edukacyjnego. Kolejne badania w 2007 roku wy-
kazały, że do schorzeń układu ruchowego doszły 
problemy w postaci otyłości oraz związanych z nią 
powikłań. Dlatego też, powiat poznański, stworzył 
projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności 
ruchowej dzieci i młodzieży, a co za tym idzie po-
prawa ich stanu zdrowia. 

Beneficjentami programu, którego realizato-
rem jest powiat poznański, są jego mieszkańcy nie 
przekraczający 18 roku życia, tj. dzieci przedszkol-
ne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych, a także podopieczni 
świetlic środowiskowych i ośrodków specjalnych. 
Ze względu na ogólnodostępny i otwarty charakter 
terenu, w okresie wakacyjnym z powstałych obiek-
tów będą mogły również korzystać dzieci spoza po-
wiatu, przebywające na terenie gmin w celach tu-
rystycznych. 

Powstały projekt, będący częścią realizowane-
go przez powiat Programu Profilaktyki Prozdro-
wotnej, jest odpowiedzią nie tylko na alarmują-
ce wyniki badań, ale również na mało atrakcyjną 
ofertę oświatową. Brak odpowiedniego zaplecza 
sportowego w szkołach utrudnia, bądź uniemożli-
wia, zorganizowanie lekcji wychowania fizycznego, 
a istniejące programy edukacyjne mają nikłe prze-
łożenie na świadomość zdrowotną uczniów w do-
rosłym życiu.

7 miesięcy przez 12 godzin - bezpłatnie
Wiedząc, że jedyną drogą, która pozwoli na 

pełną realizację zamierzeń, jest stworzenie dzie-
ciom warunków zgodnych z ich zainteresowania-
mi, powiat poznański zorganizował w 2007 roku 
badania ankietowe mające na celu ustalenie ich 
preferencji. Rezultatem tego działania jest zakłada-
ne przeznaczenie boisk oraz ich ilość.

 Nowo powstałe obiekty funkcjonować będą 
w ramach dotacji unijnych w latach 2009-10, przy 
czym początek zajęć jest planowany na lipiec 2009 
roku. Imprezy odbywać się będą przez cały tydzień, 
a przewidziane zajęcia realizowane będą w pane-

lach: tygodniowym, weekendowym i wakacyjnym. 
Wśród dyscyplin uwzględnionych w programie 
znajdą się m.in. piłka nożna, koszykówka, siatków-
ka, aerobik, a nawet unihokej. Trzeba podkreślić, że 
wszystkie zajęcia będą prowadzone nieodpłatnie, 
co jest szczególnie istotne dla dzieci z rodzin nie-
zamożnych. W trosce o odpowiedni rozwój mło-
dych sportowców planuje się również zakup sprzę-
tu umożliwiającego prowadzenie zajęć oraz zabaw 
wpływających na podniesienie poziomu kultury 
ruchowej. 

Na wszystkich obiektach odbywać się będą za-
wody sportowe o zasięgu gminnym, lokalnym, mię-
dzygminnym i powiatowym oraz imprezy rekrea-
cyjne. Dzięki zastosowaniu sprzętu zakupionego z 
myślą o osobach niepełnosprawnych, możliwe bę-
dzie także organizowanie paraolimpiad, w któ-
rych wezmą udział dzieci ze specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych z różnego stopnia dys-
funkcjami ruchowymi bądź umysłowymi.

Likwidacja barier i nowe możliwości
Jednym z najważniejszych zadań projektu, wy-

mienionych przez realizatora, jest budowanie po-
zytywnych relacji międzyludzkich. Cel ten moż-
na będzie osiągnąć poprzez organizowanie zabaw 
i konkursów skupiających dzieci z różnych środo-
wisk, podczas których dzieci uczyć się będą kole-
żeńskości, odpowiedzialności i umiejętność współ-
pracy. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość 
organizowania zajęć z udziałem osób niepełno-
sprawnych. Wspólnie spędzony czas pozwoli dzie-
ciom zrozumieć i poznać świat niepełnosprawnych 
rówieśników, ci z kolei, stając się pełnoprawnymi 
członkami grupy, łatwiej i chętniej podejmować 
będą nowe wyzwania. Warto pamiętać, że odpo-
wiednio zorganizowany i wykorzystany czas wol-
ny to nie tylko polepszenie kondycji fizycznej, ale 
i psychicznej, a branie udziału w zabawach sprzyja 
odkrywaniu nowych pasji i umiejętności.

Równie ważnym elementem programu jest 
jego aspekt ekonomiczny. Choć powiat, jako jed-
nostka samorządu terytorialnego jest ustawowo 
zobowiązany do utrzymania obiektów publicznych 
znajdujących się na jego obszarze, nowo powstałe 
boiska z pewnością podniosą atrakcyjność terenów, 
gdzie zostaną zlokalizowane.

Europejski Obszar Gospodarczy
Projekt budowy boisk jest jednym z 35 wnio-

sków, które uzyskały dofinansowanie w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, spełniając kryteria Priorytetu 
V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Dzię-
ki pozytywnemu zaopiniowaniu przez Biuro Me-
chanizmów Finansowych w Brukseli, otrzymana 
dotacja wyniesie 1 454 167 euro, co stanowi oko-
ło 85% kosztów kwalifikowanych (całkowity koszt 
inwestycji to 1 710 785 euro). Jak podkreśla Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański, „Możliwość pro-
wadzenia tak ważnego projektu to dla powiatu po-
wód do dumy, ale i do wzmożonej pracy. Jesteśmy 
bowiem zobowiązani do terminowego realizowania 
poszczególnych jego etapów, tak budowy, jak i orga-
nizowanych imprez. Mamy jednak świadomość, że 
inwestycja ta pozwoli na stworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju dla najmłodszych miesz-
kańców naszego powiatu, a to jest wartością, której 
przecenić nie sposób.”

Małgorzata Dorna
Gabinet Starosty Poznańskiego

Szkoły i placówki objęte programem budowy 
otwartych boisk wielofunkcyjnych
Zespół Szkół im. Jadwigi i Stanisława Zamojskich w Rokiet-
nicy wraz z filiami w Murowanej Goślinie i w Poznaniu
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Zespół Szkół w Bolechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
Dom Dziecka w Kórniku
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
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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 Wielko-
polski 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 medycyną, 

urodą i zdrowiem.

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

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy Do-
raźnej i Ratunkowej 
- doraźna pomoc medyczna nocna i świą-
teczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15 (budynek NZOZ 
DIAGTER)
Porady lekarskie uzyskają Państwo również 
pod numerem telefonu 0 666 891 666

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

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

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

Dyżury aptek
„Apteka Aspirynka” ul. Cieszkowskiego 
100/102 16.03-23.03.209
„Apteka w Pasażu” - ul. Graniczna 63  
(market Agrobex) 23.03-30.03.2009
„Heureka” - Centrum Handlowe ETC,  
ul. Poznańska 6 30.03-6.04.2009
„Osiedlowa” os. Kościuszkowców 13 
 6.04-13.04.2009
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka,  

ul. Cieszkowskiego 5/7 13.04-20.04.2009
„Pod Koroną” ul. Rynek 18 20.04-27.04.2009
„Milenium” os. Dąbrowszczaków 26 
 27.04-04.05.2009

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41 
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522 (po 
16.00 i w święta)
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
ul. Kosynierów 1, Swarzędz, 
tel. 061 650 7555, www.wodnyraj.pl

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

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. 
prof. Ryszarda Kosteckiego 
ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum Środowiska Przyrodniczego 
i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uza-
rzewie
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

Echa naszych publikacji

Moja odpowiedź na pytanie „2008 
– jaki był?”, opublikowana na łamach Ty-
godnika Swarzędzkiego wywołała żywio-
łowy komentarz Władz Gminy Swarzędz i za-
rzuty „głoszenia nieprawdy”. W związku z tym 
przytoczę kilka faktów na poparcie moich opi-
nii na temat sukcesów, porażek i rozczarowań 
2008 roku.

W październiku 2007 roku przedstawi-
łam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej projekt budżetu na 2008 rok. W tym 
dokumencie zagwarantowałam środki finan-
sowe niezbędne min.: na inwestycje drogowe 
i infrastrukturalne, budowę domów komunal-
nych oraz realizację podpisanych i wynegocjo-
wanych, przeze mnie, umów i porozumień. Do 
najważniejszych należą: wprowadzenie ISO, sy-
stemu informacji przestrzennej, systemu elek-
tronicznego obiegu dokumentów, monitorin-
gu i bezprzewodowego dostępu do Internetu, 
przedłużenie poznańskiej linii 55, utworzenie 
oddziału wydziału komunikacji i uruchomie-
nie szynobusu.

Za największy sukces 2008 roku uważam 
przedłużenie poznańskiej linii autobuso-
wej 55, przede wszystkim dlatego że mogłam 
spełnić wnioski i postulaty mieszkańców. Za-
kres i koszty tego przedsięwzięcia zostały zaak-
ceptowane i przyjęte przez samorządy Poznania 
i Swarzędza w drodze podjętych uchwał i pod-
pisanego porozumienia. Wiadomo było od po-
czątku, że mieszkańcy południowej części Swa-
rzędza przesiądą się do autobusów linii 55, na 
które czekali od lat, a co ważne jeżdżą nimi ta-
niej i dalej! Z autobusów nr 55 korzystają m. in. 
Swarzędzanie, którzy mogą bezpośrednio doje-
chać do szpitala i poradni przy ulicy Szwajcar-
skiej. Doskonale znam zasady i całkowite kosz-
ty utrzymania swarzędzkiej komunikacji, stąd 
też wiem, że analiza strat została sporządzo-
na nierzetelnie i tendencyjnie! Niezależnie od 
przedstawionych rozliczeń, przypominam, że 
ustawowym obowiązkiem Gminy nie jest za-
rabianie na komunikacji ale rozwiązywanie po-
trzeb komunikacyjnych mieszkańców!

Domy komunalne. Zakupiony projekt na 
3 budynki i lokalizacja zostały uchwalone przez 
Radę Miejską w Swarzędzu po kilku miesiącach 

prac nad wyborem technologii, projektu, lokali-
zacji, gromadzeniu dokumentacji itp. Wybrana 
została technologia ekologiczna i tania w utrzy-
maniu. Budynki komunalne, mieszkania socjal-
ne - to nie apartamentowce. Przeznaczone są dla 
osób niezamożnych, nie posiadających samocho-
dów. Ówczesna lokalizacja (w rejonie ulic Wrze-
sińskiej i Sołeckiej) gwarantowała mieszkańcom 
łatwy dostęp do drogi asfaltowej, komunika-
cji miejskiej, sklepów i szkół. Nasuwa się zatem 
pytanie co tak naprawdę stało na przeszkodzie 
w realizacji inwestycji? Dlaczego zaprzepaszczo-
no kilka miesięcy pracy urzędników? Szkoda, że 
to zaniechanie dotyka najbiedniejszych i najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców Swarzędza.

Szynobus miał zapewnić mieszkańcom 
i pracownikom Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej lepsze i szybsze połączenie Swarzędza z Po-
znaniem. Podpisane porozumienie określało 
podział zadań pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Wielkopolskiego, PKP PLK, PKP Cargo, 
CLIPem i Gminą Swarzędz. Urząd Marszałkow-
ski zobowiązał się przekazać bezpłatnie szy-
nobusy obsługujące tę linię, po stronie Gminy 
i CLIPu leżała jedynie budowa peronów. 

Węzeł w Paczkowie. Powadziłam roz-
mowy na ten temat z Ministrem Infrastruktu-
ry Cezarym Grabarczykiem i przewodniczącym 
Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniewem 
Rynasiewiczem. Priorytetem w takich inwesty-
cjach są drogi dojazdowe – bez nich zewnętrzne 
finansowanie jest niemożliwe. Gmina Swarzędz 
w 2008 roku nie zrealizowała nawet wykupów 
gruntów na budowę dalszego odcinka ulicy Ra-
bowickiej – dlatego też między innymi „węzeł” 
oddala się w czasie, inwestycja stoi pod znakiem 
zapytania, a Swarzędz korkuje się co raz bardziej.

Bożena Szydłowska
Poseł na Sejm RP

* * *
Od redakcji:

Na tym kończymy polemikę i rozważania 
o tym jaki był ten 2008 rok. 

Czytelnikom zainteresowanym stanowi-
skiem władz gminy polecamy lekturę stycznio-
wego wydania „Prosto z Ratusza”, gdzie opub-
likowaliśmy wyjaśnienia, które cały czas są 
aktualne.
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Agata Gronowska
Uprawniona do kierowania  
i nadzorowania realizacji inwestycji

Wynajem lokali
Projektowanie
Adaptacje projektów typowych
Nadzór
Kosztorysy
Materiały budowalne
Realizacja budynków
Wszelkie formalności

m
m
m
m
m
m
m
m

62-021 Paczkowo
ul. Zapłocie 18

tel. 601 871 590
061 815 71 80

62-025 Kostrzyn
ul. Miklaszewskiego 12

tel. 061 818 85 20

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

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

malowanie
szpachlowanie
tynkowanie
ocieplanie  
budynków






( 604 423 508

niskie ceny!

Salony pielęgnacji urody Lafayette

Poznań CH PESTKA tel. 061 820 33 00
061 659 00 88, kom. 0501 357 755, 0506 172 078

Przeźmierowo ul. Rynkowa 114 tel. 061 652 38 56
Poznań, ul. Wielka 13 tel. 061 851 01 57

C.H.MALTA – wkrótce otwarcie!
www.lafayette.pl

PROMOCJA
do każdej kolo-
ryzacji zabieg 
mezoterapii 
bezigłowej

z 50% 
zniżką
Zapraszamy!

Otwarty Fundusz EmErytalny InG

JUŻ DZIŚ ZMIEŃ SWOJE STARE OFE NA OFE ING
OFE KTÓRY ZAROBIŁ NAJWIĘCEJ OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI*

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM PRZEDSTAWICIELEM

SŁAWOMIR WIERZBIŃSKI
Przedstawiciel Ubezpieczeniowo Finansowy
Tel. 607 082 850, mail: slawomir.wierzbinski@ingfinanse.pl

* dane za www.bankier.pl  i  www.money.pl

Lider w emeryturach

 SWARZĘDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

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

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

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

e-mail:  info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl

UBEZPIECZENIA:
firm l domów l mieszkań l samochodów

Pełny zakres ubezpieczeń
na życie l emerytalne l inwestycyjne l posagowe
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SZANOWNI  
PAŃSTWO!
Przekazując 1%  PODATKU 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego możecie 
Państwo pomóc konkret-
nemu, ciężko choremu 
dziecku! Eryk ma 6lat 
cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce 
o typie atetozy. Eryk przyszedł na świat 15.07.2002r. z 20-to 
minutowym niedotlenieniem mózgu. Gdyby nie błąd lekarzy, 
Eryk byłby zdrowym i silnym dzieckiem Eryk, nie siedzi, nie 
chodzi, nie mówi – wymaga intensywnej rehabilitacji. Dzięki 
fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym „Słoneczko” 
istnieje możliwośc sfinansowania leczenia i rehabilitacji Eryka 
w centrum hipoterapii i rehabilitacji „ZABAJKA” w Złotowie 
www.zabajka.home.pl.
Drodzy Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie 
finansowe dla Eryka. Każda kwota wpłacona na Konto Fun-
dacji, do której należy Eryk będzie pomocna. Dotychczasowe 
wysiłki i poświęcenie przynoszą efekty a uśmiechnięta buźka 
Eryka nie pozwala nam na poddanie się.
Z góry dziękujemy w imieniu Eryka za okazane serce.
Wpłaty prosimy kierować na konto: FUNDACJA POMOCY OSO-
BOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” SBL Zakrzewo 
O/Złotów  89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, koniecznie 
z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Eryka 
Łuczaka”

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

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

(papa, opierzenie)

Najtaniej!

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).

- sprzedaż, serwis ogumienia
- mechanika pojazdowa
- serwis klimatyzacji
- prostowanie felg: stal, alu
- geometria: komputer, laser
- diagnostyka komputerowa

Swarzędz, ul. Miodowa 10
www.wulkan-auto.pl

tel. 061 817 31 71, 0660 743 807

Promocja 
opon letnich

zapraszamy
pon.-pt. 8-20

sob. 9-14

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

USŁUGI BUDOWLANE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Paczkowo, ul. Zapłocie 18, tel./fax 061 815 71 80
Kostrzyn, ul. Miklaszewskiego 12, tel. 601 871 590

OfERUjEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
projektowania wszelkich budynków
adaptacji projektów typowych
nadzorów budowlanych
kierownictwa budowy
usług geodezyjnych
kosztorysów

•
•
•
•
•
•

pisania odwołań
porad prawnych w zakresie prawa 
budowlanego
transportu
sprzedaży materiałów budowlanych
realizacji projektów

•
•

•
•
•

Niezbędną dokumentację do uzyskania 
pozwolenia na budowę

kompletujemy w cenie projektu, adaptacji
Adaptacja projektu typowego już od 600 zł

Prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, zapewniamy dostawę materiałów  
na plac budowy oraz rozładunek, odbiór nie wybudowanych materiałów

W swej ofercie handlowej proponujemy realizację budynków  
i obiektów do różnych stanów zaawansowania

Oferujemy materiały ceramiczne, beton komórkowy, farby,  
kleje, silikony, płyty gipsowo-kartonowe, dachówki

jednym słowem wszystko co potrzebujesz drogi kliencie  
do spełnienia swoich marzeń – czyli własnych czterech kątów

  Szukam pracy – ogłoszenia drobne 
Perkusista szuka pracy w zespole muzycznym na wesela, zabawy. 
0506 777 719 m Pani wykształcenie średnie zaprojektu-
je wnętrza domów oraz dekoracje sal i kościołów. Tel. 0507 092 
854 m Pani lat 39 wykształcenie średnie dobra prezencja oraz 
elokwencja podejmie pracę w butiku lub inną. Tylko poważne oferty. 
Tel. 0507 092 854 m Pan lat 30 poszukuje od zaraz pracy jako 
pracownik fizyczny lub pomocnik budowlany lub inną. Tarnowo Pod-
górne, 0667 794 287
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PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz, tel. 061 81 86 376, fax 061 81 86 377 office@peka.pl www.peka.pl

Akcesoria  
do mebli kuchennych  
w najlepszej  
certyfikowanej jakości

Swing

Super lina wiosna 2009
 - klub fitness
-	SPA
-	kosmetyka	modelująca	sylwetkę
-	Zapraszamy	Panie	i	Panów		

na	Nordic	Walking
Klub Ego Spa to lokal o wysokim 
standardzie, gdzie wszystkie sale  

są w pełni klimatyzowane 
i wentylowane. Sprzęt do ćwiczeń  

jest w pełni profesjonalny.  
Klub posiada również kawiarnię, 
restaurację, gdzie można usiąść 

i spokojnie porozmawiać z trenerem 
oraz nowoczesną kosmetykę opartą 

na sprzętach modlelujących sylwetkę 
jak i odmładzających.

EGO SPA
ul.	Wiązowa	7

62-006	Dębogóra	
tel:	61	278	77	78
tel:	504	239	000
www.ego-spa.eu


