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JÓZEFINKI
2010
Święto Patrona Miasta

Prosto z Ratusza

Tegoroczne trzydniowe święto Patrona Miasta - Świętego Józefa było wydarzeniem o szczególnym zupełnie wymiarze. Kontynuując zaproponowaną w 2009 roku nową formułę świętowania organizatorzy wzbogacili ją o kilka niezwykle ważnych elementów, z których
każdy zasługiwał na szczególną uwagę. Nic dziwnego, że JÓZEFINKI 2010 zgromadziły rekordową liczbę uczestników.

Oddaliśmy honor
Antoniemu Tabace

ny Swarzędz w 65 rocznicę śmierci Antoniego Tabaki.

Zgodnie z tradycją 19 marca pod figurą Świętego Józefa przy pawilonie meblowym Cechu
Stolarzy Swarzędzkich spotkali się przedstawiciele władz Swarzędza i reprezentanci różnych
środowisk, aby pokłonić się naszemu patronowi. Przy dźwięku werbli złożono wiązanki kwiatów, po czym zgromadzeni w towarzystwie pocztów sztandarowych udali się na ul. Wrzesińską
24 pod dom rodzinny Antoniego Tabaki, gdzie
uroczyście odsłonięta została tablica pamiątkowa z napisem następującej treści:

Burmistrz Anna Tomicka, odsłaniając tablicę, obiecała pamiętać o wszystkich wybitnych
synach swarzędzkiej ziemi. Z nieukrywanym
wzruszeniem w uroczystości uczestniczyli wnukowie Antoniego Tabaki, starsi już dziś panowie
Zbigniew Zawidzki i Jerzy Małecki

Antoni Tabaka
1881-1945
W tym domu mieszkał do 1939 r. Antoni Tabaka
– twórca pierwszych w Polsce międzywojennej
zmechanizowanych zakładów produkcji mebli.
„Fabryka Mebli Antoni Tabaka Swarzędz” powstała z systematycznej rozbudowy warsztatu
stolarskiego założonego w 1905 r.
Filantrop, człowiek o szerokich horyzontach,
działacz społeczny na rzecz rozwoju rzemiosła
stolarskiego w Swarzędzu.
Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen.
Fabryka Antoniego Tabaki dała podwaliny pod
„ Swarzędzkie Fabryki Mebli”.
Tablica ufundowana przez władze Miasta i Gmi-
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Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
Tego samego dnia aula Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
po raz kolejny gościła uczestników uroczystej
sesji Rady Miejskiej.
Przybyli na nią m.in. starosta Jan Grabkowski, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej Swarzędza, przedstawiciele wielu różnych środowisk i organizacji. Sesja rozpoczęła się występem
chóru „akord” pod kierunkiem Jadwigi Maćkowiak. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Choryński podsumował dotychczasowy dorobek samorządu tej kadencji - w swojej prezentacji dokonał przeglądu najważniejszych wydarzeń i decyzji. Następnie głos zabrała Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, która krótko przypomniała historię Święta Patrona Miasta, więcej miejsca w swym wystąpieniu
poświęcając niewątpliwym dokonaniom minionego roku i planom na przyszłość.
(wystąpienie burmistrz Anny Tomickiej drukujemy na str. 6-7)
Zgromadzeni z dużym zainteresowaniem
przyjęli zaprezentowane przez burmistrz Annę
Tomicką nowe promocyjne godło mebli swarzędzkich SWARZĘDZ, które służyć będzie promowaniu najlepszych wyrobów swarzędzkich
stolarzy i tapicerów. (więcej na ten temat piszemy na str. 8) Opracowanie takiej formy promocyjnego wsparcia naszego meblarstwa burmistrz
Anna Tomicka obiecała przed rokiem.
Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich
Bogdan Nowacki z wielkim uznaniem opowiedział o bardzo dobrej współpracy cechu z Urzędem Miasta i Gminy, mówił również o nadziejach związanych z nowym godłem promocyjnym.
W podobnie ciepłych słowach na temat świetnej relacji pomiędzy władzami powiatu i na-

szej Gminy wypowiadał się także obecny na
sesji starosta Jan Grabkowski. Listowne gratulacje dla burmistrz Anny Tomickiej przekazali
Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, posłanka Krystyna Łybacka oraz burmistrz Kostrzyna Paweł Iwański, a na ręce przewodniczącego
Piotra Choryńskiego wpłynęły listy od posłanki Bożeny Szydłowskiej i posła Dariusza Lipińskiego. Tym razem parlamentarzyści nie mogli
uczestniczyć w naszych uroczystościach z powodu sejmowych obowiązków.
Bardzo ważnym punktem uroczystej sesji
było, przyjęte gromkimi oklaskami, wręczenie
odznaczeń Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali panowie Marian Jaskuła i Kazimierz Kulczak. (Ich
sylwetki przedstawiamy na str. 5)
Niezwykle sympatycznym akcentem, jak zawsze, stało się wręczanie listów gratulacyjnych
od Burmistrza Swarzędza i Przewodniczącego
Rady Miejskiej osobom wyróżniającym się w
działalności na rzecz całej naszej społeczności.
Listy takie otrzymali:
Aleksander Wesołowski, prof. Bogdan Marciniec, prof. Andrzej Mizgajski, Krystyna Leśniak, Andrzej Bystry, ksiądz Marek Frąszczak,
Maria Kowalska, Zbigniew Kaczmarek, Czesława Knypińska, Bogdan Nowacki, Andrzej Antoniewicz, Jolanta Ratajczak, Anna CichockaMajchrzak, Jan Grabkowski, Marek Woźniak,
Krzysztof Wróbel, Tomasz Misiorny, Marek Lis,
Jerzy Ossowski, ksiądz Tadeusz Peliński, Monika Będziecha-Tischer, Andrzej Arentowski,
Krzysztof Kruszona, Paweł Pawłowski, ksiądz
Eugeniusz Guździoł, Witold Gromadzki i Bogumiła Kaczmarek.
Miłą atmosferę tego dnia podkreślił dodatkowo, długo oklaskiwany, występ Chóru
Akademickiego UAM pod dyrekcją Jacka Sykulskiego.
dokończenie na str. 4
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Fot. (10x) H.Błachnio i D.Szpakowski
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Jarmark Św. Józefa
na swarzędzkim Rynku
Sobota i niedziela 21 i 22 marca, przeznaczone zostały na odpoczynek i rozrywkę. Bardzo licznie zgromadzeni na Rynku mieszkańcy
Swarzędza z przyjemnością dokonywali przedświątecznych zakupów na malowniczych straganach, gdzie znajdowały się wyroby rękodzielnicze i ekologiczna żywność. Atmosferze sprzyjał
wielki namiot, pod którym swarzędzanie biesiadowali całymi rodzinami. Czas umilały występy artystyczne i koncerty. Niewątpliwie największą atrakcją soboty była Biesiada Chłopska.
W klimacie śląskich piosenek ludowych, dowcipów i żartów, przy dobrym jedzeniu i napitkach, relaksowo mijał czas aż do późnych godzin wieczornych.
Niedziela rozpoczęła się od „Mebloberka”. To
nowość w naszym mieście – pierwsza gra miejska,
która bardzo spodobała się licznym (prawie 200
osób) uczestnikom. Nagrodami głównymi były



piękne i wartościowe meble ufundowane przez
Cech Stolarzy Swarzędzkich. Poza tym wręczano koszulki i inne sympatyczne gadżety. Zwycięzcy gry spontanicznie wyrażali swoją radość.
Aby znaleźć się w tym gronie szczęśliwców należało pokonać, kierując się mapą, określoną trasę,
na której czekały przeróżne zadania. Zdobywane w miejscach kontrolnych puzzle posłużyły do
złożenia wielkiego promocyjnego Godła Mebli
Swarzędzkich SWARZĘDZ. Znajdujące się przed
wejściem do ratusza gotowe godło stanowiło jeden z elementów plenerowej wystawy poświęconej temu tematowi.
W tymże samym dniu z niecierpliwością
oczekiwano pierwszego Swarzędzkiego Spotkania Józefów – wyjątkowa sprawa, wyjątkowa atmosfera! Przybyło siedemdziesięciu imienników
naszego patrona, w wieku od 6 do 87 lat! Każdy, oprócz serdecznych życzeń imieninowych
od burmistrz Anny Tomickiej, dostał upominek
– świecę z pszczelego wosku, przedstawiająca
Świętego Józefa. Spotkanie uwieńczone zosta-

ło historycznym wspólnym zdjęciem przed ratuszem. Wzruszeni Józefowie i ich rodziny nie
zapomną z pewnością tego dnia, a pamiątkowe zdjęcia otrzymają w prezencie.
W porze obiadowej uczestnicy zabawy na
Rynku poczęstowani zostali, już po raz drugi,
Strawą Świętego Józefa - pyszną kaszą z gulaszem przygotowaną przez RSP Kruszewnia.
Zapoczątkowana przed rokiem inicjatywa pod
hasłem „Meblujemy miasto” (w wyniku której
przed wejściem do ratusza stanęła piękna rzeźbiona ławeczka - dzieło naszych stolarzy) znalazła kontynuację. Burmistrz Anna Tomicka
i Cechmistrz Bogdan Nowacki odsłonili, uzupełniający ławeczkę, równie piękny stół. Oba
meble miejskie przed ratuszem to widomy znak
kunsztu swarzędzkich stolarzy.
Późnym niedzielnym wieczorem rozchodzący się do domów mieszkańcy Swarzędza bardzo żałowali, że to już koniec niezwykle udanych Józefinek 2010.
/TR, MW/
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Zasłużeni dla Miasta i Gminy Swarzędz
Fot. H.Błachnio

Pan Marian Jaskuła

Pan Marian Stefan Jaskuła urodził się 16 października 1932 roku w Poznaniu. Od 1973 roku był
związany ze Swarzędzem, gdzie rozpoczął pracę
w Swarzędzkich Fabrykach Mebli i rozpowszechnił
swoje zainteresowania związane z turystyką.
W 1983 roku utworzył Odział Zakładowy „Meblarz” przy SFM -SA w Swarzędzu i został jego prezesem. Jako prezes założył 23 koła i kluby na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz Mosiny. Poza tym
pełnił liczne funkcje społeczne w strukturach organizacyjnych PTTK. Był: wiceprezesem Oddziału Poznań
Nowe Miasto (1980-1983), członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu (1985-1989), wiceprzewodniczącym Komisji Krajoznawczej i Ochrony
Zabytków Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Poznaniu
w latach (1976-1991), wiceprezesem Wielkopolskiej
Korporacji Oddziałów PTTK (1993-2003), członkiem
Zarządu Głównego PTTK (1985-1997).
Pan Marian Jaskuła był inicjatorem i bezpośrednim organizatorem licznych imprez turystyczno - krajoznawczych, obozów wędrownych, wypraw górskich

Fot. H.Błachnio

Pan Kazimierz Kulczak

Pan Kazimierz Kulczak urodził się 6 lutego 1925
roku we Wrześni. W mieście tym ukończył szkołę podstawową oraz rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum. Edukację, przerwaną przez zawieruchę wojenną, kontynuował w Państwowym Liceum
Pedagogicznym w Krotoszynie.
W 1948 roku Pan Kazimierz Kulczak rozpoczął
pracę zawodową już w Swarzędzu jako młody nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2. W tym samym czasie
studiował na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swarzędzka SP
nr 2, której siedziba znajdowała się wówczas przy
Placu Niezłomnych, na długie lata stała się drugim
domem Pana Kazimierza (także w sensie dosłownym,
Kwiecień 2010

w tym: Wielkopolskiego Rajdu Przyjaciół Dębów Rogalińskich wraz z Amatorskim Plenerem Malarskim,
Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości, XXV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego
„Wielkopolska”(1984 r.), I Wielkopolskiego Rajdu
Motorowego „Centrum Meblowe”(1994 r.), I Rajdu
Kolarskiego na rowerach górskich.
Był projektantem znaczków rajdowych i medali rocznicowych.
Autor okolicznościowych i rocznicowych monografii dotyczących rozwoju ruchu turystycznego w Swarzędzu, oraz licznych artykułów krajoznawczych i turystycznych w prasie lokalnej. Przez 15 lat prowadził
dział turystyczny z gazecie zakładowej SFM „Segmenty”, oraz był członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika krajoznawczego „Znad Warty”.
Pan Marian Jaskuła posiada liczne uprawnienia
w kadrze programowej PTTK: przodownik Turystki
Pieszej, honorowy przodownik Turystki Pieszej, przodownik Turystyki Górskiej, instruktor krajoznawstwa
Polski, strażnik ochrony przyrody, opiekun przyrody,
wykładowca w PTTK.
Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony i wyróżniony min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi,
złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa
Poznańskiego”, złotą odznaką Federacji Sportowej
„Ogniwo”, Odznaką Honorową miasta Poznania, złotą odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, odznaką
„Za Zasługi dla Turystyki”, „Odznaką Honorową za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Medalem
„30 lat Turystki Pieszej”, „Złotą Honorową odznakę
PTTK”, Medalem 50- lecia PTTK, złotą odznakę „Za-

służony w pracy w PTTK wśród młodzieży”.
Należy zaznaczyć, że na XVI Zjeździe PTTK
w 2005 roku Pan Marian Jaskuła otrzymał najwyższą godność Towarzystwa – tytuł „Członka Honorowego PTTK”.
W latach 1985-88 pełnił funkcję członka Komitetu Obchodów 350 - lecia Swarzędza i jednocześnie był organizatorem z tej okazji imprez turystyczno – krajoznawczych.
W latach 1979-89 był członkiem Miejskiej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przy Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz.
Na VIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu w marcu 2009 r.
Pan Marian Jaskuła zrezygnował z kandydowania na
następną kadencję. W ten sposób zakończył 35 - letni okres pracy na rzecz zorganizowanego ruchu turystycznego PTTK w Swarzędzu, jak również 26 letni okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału
PTTK „Meblarz” w Swarzędzu.

bowiem mieszkał w budynku szkoły). W 1961 roku na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 uruchomiona została nowa placówka oświatowa – Zasadnicza Szkoła
Zawodowa. W budynkach przy ul. Polnej, gdzie dziś
znajduje się Gimnazjum nr 2, Pan Kazimierz Kulczak
wykonywał w sposób niezwykle uczciwy i pełen poświęcenia pracę etatowego nauczyciela. Zyskał sobie szacunek przełożonych, kolegów i wychowanków.
W 1978 roku, jako człowiek bezpartyjny, został dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przejście
na emeryturę tak szanowanego i lubianego pedagoga
w 1984 roku było uroczystością pełną serdeczności,
podziękowań i żalu, iż kończy się droga zawodowa
kogoś niezwykłego. Tak bowiem powiedzieć trzeba
o tym niezapomnianym i godnym naśladowania wychowawcy wielu pokoleń młodzieży.
Pan Kazimierz Kulczak mieszka nadal w Swarzędzu, uczestnicząc do dziś w różnych uroczystościach szkolnych, służąc radą i pomocą.
Pan Kazimierz Kulczak swoją postawą zawodową a także moralną zawsze kreował pozytywny
wizerunek szkoły i nauczycielskiej profesji. Posiada
ogromne doświadczenie zawodowe, jest człowiekiem
o szerokich kompetencjach, wielkiej otwartości i bezinteresowności. Przez całe swoje życie angażował się
bez reszty w problemy dzieci i młodzieży, sumien-

nie i dokładnie wykonując powierzone mu zadania.
Cieszy się niezaprzeczalnym autorytetem i szacunkiem społecznym.
Prywatnie Pana Kazimierza cechuje wielka życzliwość dla ludzi, spokój i – co wszyscy podkreślają
– niezwykła skromność. To człowiek praworządny,
o ogromnej osobistej kulturze, żyjący zawsze zgodnie
z dekalogiem, ojciec trójki wspaniałych dzieci.
Uhonorowany dotychczas m.in.:
- Nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania (dwukrotnie),
- wpisem do księgi pamiątkowej „Zasłużeni dla
Oświaty i Wychowania” Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu,
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za 30-letnią, szczególnie wyróżniającą pracę nauczycielską,
- Złotą Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz” Panu Kazimierzowi Kulczakowi jest
w pełni uzasadnione.

Pan Marian Jaskuła swym hobby potrafił „zarazić” współpracowników i młodzież, którzy chętnie
i aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez niego rajdach. W swym środowisku był ceniony za życzliwość, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
za skromność i konsekwentne działanie.
Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy
Swarzędz” Panu Marianowi Stefanowi Jaskule jest
w pełni uzasadnione.
(Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Swarzędzu)

(uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Swarzędzu)
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Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Anny Tomickiej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo !
Drodzy Mieszkańcy Miasta
i Gminy Swarzędz!
Zgodnie z wieloletnią tradycją spotykamy się 19
marca na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Ten dzień to
święto Patrona Miasta Swarzędza - św. Józefa. Nasz
patron od zarania jest również opiekunem ludzi pracy,
w tym szczególnie stolarzy i cieśli. Dla ponad 40-tysięcznej społeczności swarzędzkiej Dni Patrona Miasta są ważnym, oczekiwanym wydarzeniem.
Dzisiejsze spotkanie to również okazja do pewnych podsumowań i spojrzenia na zadania, które
stoją przed nami. Święty Józef jako przykładny ojciec rodziny jest doskonałym wzorem do naśladowania także w szerszej społecznej skali. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz mam świadomość
wielu spraw i problemów wymagających rozwiązania, świadomość nowych wyzwań i poczucie odpowiedzialności za jakość życia naszych mieszkańców
- zarówno tych żyjących tu od pokoleń, jak i tych którzy tu się osiedlają.
Cieszę się bardzo ze wszystkiego, co do tej pory
udało nam się wspólnie osiągnąć z radnymi Rady
Miejskiej. Nasza wspólna troska o przyszłość pozwala
na realizację nawet tych trudnych planów. Dziękuję
serdecznie Radnym za zrozumienie najważniejszych
priorytetów naszej Gminy!

Szanowni Państwo!
Pozwólcie, że przypomnę krótko najważniejsze
zrealizowane zadania, a także planowane w najbliższym czasie. Transport i komunikacja to zagadnienia wymagające szczególnej troski. Wzrost liczby
mieszkańców naszej Gminy, a co za tym idzie intensywny rozwój motoryzacji, zwiększająca się liczba
pojazdów na lokalnych drogach czynią rozwiązywanie problemów komunikacyjnych kwestią pierwszoplanową. W planach na rok 2010 mamy modernizację ulic: Wrzesińskiej, Cieszkowskiego, Gryniów,
Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza, Krętej, Zielińskiej, Swarzędzkiej. Przed nami dokończenie ciągu pieszo-rowerowego na os. Czwartaków, a także
unowocześnienie infrastruktury na placu Niezłomnych z jego gruntowną przebudową. Usprawniliśmy
ruch na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Kirkora.
Skrzyżowanie to po przebudowie zostało oddane do
użytku. Budowę wiaduktu łączącego ulicę Rabowicką z drogą krajową 92, dla której mamy przygotowaną dokumentację uznajemy za jedną z najważniejszych inwestycji.
W opracowaniu jest dokumentacja na budowę parkingów buforowych przy dworcu kolejowym
oraz przystanków autobusowych przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu. Latem 2010 roku zakończymy
budowę kolektora deszczowego Swarzędz Południe,



kontynuować będziemy konsekwentnie rozwój kanalizacji sanitarnej.

Drodzy Państwo!
Swarzędz jest miastem, w którym każde dziecko
ma miejsce w przedszkolu. To sytuacja zupełnie wyjątkowa, powód do dumy i potwierdzenie efektywności naszych działań w zakresie rozwoju edukacji na różnych jej etapach. Młodzieży swarzędzkiej
zapewniamy coraz lepsze warunki do nauki i wypoczynku. Nowoczesne kształcenie wymaga odpowiedniego wyposażenia szkół w nowoczesne narzędzia edukacyjne.
To ważne zadanie, które przyniesie wymierne
efekty w przyszłości. Planujemy budowę nowych szkół
w Paczkowie i Zalasewie. Dbamy o rozwój bibliotek,
działalność świetlic i klubów. W drodze przetargu nabyliśmy od likwidatora Swarzędzkich Fabryk Mebli
S.A. nieruchomość przy ulicy Poznańskiej 14, dawniejszy żłobek. Będzie to doskonałe miejsce na powstanie Centrum Kulturalno - Integracyjnego.

Szanowni Goście!
Nasze intensywne działania przynoszą coraz
lepsze efekty zmierzające do rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej. W ramach umowy „Orlik 2012” powstały i powstawać będą nowoczesne,
ogólnodostępne boiska sportowe, a istniejące będą
modernizowane. Zamierzamy wreszcie po latach
zaniechań, uruchomić przystań nad Jeziorem Swarzędzkim. Prace w ramach przyjętego projektu NATURA 2000 to także utworzenie szlaków kajakowych,
rowerowych i pieszych znad Jeziora Swarzędzkiego
przez Dolinę Cybiny.
Doskonałe rezultaty przynosi uruchomienie Wirtualnej Wycieczki po Swarzędzu, w ramach zmodernizowanej, oficjalnej witryny miasta. Umożliwia ona
pokazanie mieszkańcom, jak również zainteresowanym naszym terenem turystom najpiękniejszych
miejsc w naszej Gminie.
Jako Burmistrz Swarzędza szczególną troską
otaczam poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Modernizujemy oświetlenie ulic, rozwijamy
Straż Miejską, newralgiczne rejony miasta objęliśmy
pełnym monitoringiem. Tworzone Centrum Powiadamiania Ratunkowego pozwoli na koordynację
działań służb publicznych. Wykonaliśmy prace modernizacyjne w Komisariacie Policji, celem których
było uruchomienie Centrum Monitoringu Miejskiego
oraz poprawa warunków pracy policjantów.
W wielkim stopniu poprawiła się w naszym mieście dostępność do usług medycznych i nowoczesnej
diagnostyki. Funkcjonująca od początku roku w naszym budynku przychodnia „Certus” jest tego najlepszym przykładem.
Nie sposób w tak krótkim czasie wymienić wszyst-

kich działań godnych uwagi i pochwalić się różnymi osiągnięciami. Pozwólcie, drodzy państwo, że
przypomnę:
- łącznie na inwestycje w 2009 roku wydaliśmy
prawie 39,5 mln złotych,
- suma funduszy pozyskanych z zewnątrz wyniosła prawie 59 milionów złotych!
- roku bieżącym na inwestycje przeznaczymy najwyższą w historii kwotę prawie 44 mln złotych!

Szanowni Uczestnicy
dzisiejszej uroczystości!
Podczas tej uroczystej sesji Rady Miejskiej będę
miała wielką przyjemność zaprezentować Godło Promocyjne Mebli Swarzędzkich „Swarzędz”. Rok temu
podczas obchodów Święta Patrona Miasta zaproponowałam taki sposób nagradzania i wspierania najlepszych lokalnych producentów mebli. Godło służyć
ma przywróceniu należnej rangi swarzędzkim wyrobom meblarskim, ich promocji w Polsce i za granicą. Wielowiekowa tradycja meblarska to największa duma Swarzędza i rzeczą niewybaczalną byłoby
niedbanie o jej rozwój i pomyślną przyszłość. Obiecałam wspierać swarzędzkich stolarzy i tej obietnicy dotrzymuję. Zakończone zostały prace projektowe
i tak oto dziś inaugurujemy ważne dla naszego miasta godło. Miejscowe firmy meblarskie rywalizować
będą ze sobą w różnych kategoriach. Godło stanie się
nośnikiem wizerunku najlepszych produktów i wraz
ze statuetką i certyfikatem umożliwi jego stosowanie
w sprzedaży oraz reklamie.

Wysoka Rado,
Drodzy Goście,
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Swarzędz!
Dni Patrona Miasta pod przyjętą symbolicznie
nazwą ”Józefinki 2010” to przecież także okazja do
odpoczynku i zabawy. Zaproponowana rok temu taka
właśnie formuła świętowania spotkała się z bardzo
życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców. Zapraszam zatem wszystkich serdecznie do wspólnego
spędzenia czasu. Na naszym swarzędzkim Rynku
proponujemy Jarmark Świętego Józefa z rękodziełem
ludowym i ekologiczną żywnością, prawdziwą biesiadę chłopską z programem artystycznym, koncerty, konkursy dla dzieci. Jestem przekonana, że każdy
znajdzie coś miłego dla siebie. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na pierwsze Spotkanie Swarzędzkich Józefów. Panowie noszący zaszczytne imię naszego patrona zostali zaproszeni w niedzielę na historyczne
spotkanie i wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wierzę, że
ponad 150-ciu swarzędzkich Józefów kontynuować
będzie tę inicjatywę w kolejnych latach.
dokończenie na str. 7
Kwiecień 2010

Józefinki 2010

Szanowni Państwo!
Zawsze staram się podkreślać, jak istotne w pielęgnowaniu lokalnych tradycji, a także wyrażaniu
miłości do naszej Małej Ojczyzny jest okazywanie
szacunku ludziom wybitnym, ważnym dla nas i zasłużonym dla Miasta i Gminy.
12 marca miałam zaszczyt odsłonić tablicę pamiątkową przy pierwszej w Polsce ulicy nazwanej
imieniem wybitnego Polaka prof. Bronisława Geremka. W dniu dzisiejszym odsłoniliśmy tablicę przy
ulicy Wrzesińskiej upamiętniającą pana Antonie-
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go Tabakę – postać ważną dla Swarzędza, twórcę
pierwszej Swarzędzkiej Fabryki Mebli. Pozdrawiam
serdecznie krewnych Pana Antoniego Tabaki, którzy
są z nami na tej sali.
Wśród naszych mieszkańców każdego roku wyłaniamy osoby szczególnie zaangażowane w sprawy
naszego miasta i gminy. Stawiające dobro wspólne
nad dobro własne. Mamy zaszczyt tytułem Zasłużonego dla Miasta i Gminy Swarzędz uhonorować
dziś: Pana Kazimierza Kulczaka oraz Pana Mariana Stefana Jaskułę.

Szanowni Państwo!
W XVI wieku poeci Renesansu mawiali, że „Człowiek to brzmi dumnie”. To prawda. Bądźmy zatem
dumni ze swego miasta, z naszego miejsca na ziemi.
Bądźmy ludźmi wartościowymi i dobrymi w całym
tego słowa znaczeniu.
Życzę nam wszystkim i naszym mieszkańcom zdrowia, sukcesów i radości w nadchodzącym czasie!

Pierwsze Swarzędzkie Spotkanie Józefów
Panowie skosztowali „Strawy Świętego Józefa”
serwowanej przez RSP Kruszenia, po czym ustawili się wszyscy przed ratuszem do pamiątkowego, wspólnego zdjęcia. Ten historyczny
moment wywołał prawdziwe emocje, także wśród zgromadzonych członków rodzin
zaproszonych Józefów. Błyskały flesze aparatów fotograficznych, słyszeliśmy gromkie
oklaski. W rozmowach Józefowie podkreślali, jak wielką radość sprawiło im to pierwsze
spotkanie i wspólne świętowanie, jak bardzo
oczekiwać będą przesłanych pocztą pamiątkowych zdjęć…
/tr, mw/
Fot. H.Błachnio

Niedziela 21 marca, trzeci dzień obchodów Święta Patrona
Swarzędza obfitowała w wydarzenia nieomal historyczne. Tłumy swarzędzan spędzających wypoczynkowo
czas pod wielkim namiotem na Rynku oczekiwały
na zapowiadane Pierwsze Swarzędzkie Spotkanie
Józefów. Zaproszeni przez burmistrz Annę Tomicką
imiennicy naszego patrona nie zawiedli. Do ratusza
przybyło 70 panów Józefów niezwykle przejętych
tym spotkaniem, nawet najmłodszy 6-letni Józio
potraktował sprawę bardzo poważnie.
Bohaterowie tego wydarzenie otrzymali plakietki identyfikacyjne z okolicznościowym napisem
oraz piękne upominki – artystycznie wykonane świece
z pszczelego wosku przedstawiające Świętego Józefa.

Kwiecień 2010
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Aktualności
Fot. M.Woliński

Godło promocyjne
SWARZĘDZ

zaprezentowane mieszkańcom
Podczas tegorocznych obchodów święta patrona Swarzędza, Świętego Józefa, burmistrz Anna Tomicka zaprezentowała godło promocyjne SWARZĘDZ, nowy symbol najlepszych mebli wytwarzanych na terenie gminy. Radni miejscy
oraz zaproszeni goście, mogli zobaczyć nowe logo podczas
Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, natomiast wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się ze szczegółami projektu na wystawie poświęconej godłu mebli swarzędzkich, umieszczonej przed ratuszem od 19 do 31 marca br.

dego roku najlepszym meblom swarzędzkich producentów. Będziemy
promować zarówno małe rodzinne firmy, jak i zakłady produkujące na skalę przemysłową – mówi
burmistrz Anna Tomicka.
Miasto bezpłatnie udostępni
markę SWARZĘDZ producentom
najlepszych mebli. Meble, które
otrzymają godło promocyjne, zo-

staną wyłonione w konkursie. Nagradzane będą meble o najciekawszym wzornictwie i najwyższych
walorach użytkowych, wykonane
z najlepszych materiałów. Meble
laureatów zostaną zaprezentowane przez miasto na koniec maja,
podczas targów Mood Form w Poznaniu.
/mm/

…RUSZA KONKURS - ZAPRASZAMY
SWARZĘDZKICH MEBLARZY

Nowe logo mebli swarzędzkich przedstawia drzewo, w połowie o zarysie naturalnym, a w połowie uformowane. Symbolizuje
istotę meblarstwa – obróbkę drewna, tworzenie form użytkowych.
Kształt drzewa odwołuje się także
do natury i ekologii. Nazwa Swarzędz tworząca stabilną podstawę
logotypu przypomina, iż Swarzędz
to korzenie polskiego meblarstwa,
w Swarzędzu bowiem powstało silne rzemiosło meblarskie, pierwsza
w Polsce przedwojennej zmechanizowana fabryka mebli Antoniego Tabaki oraz znane powszechnie
Swarzędzkie Fabryki Mebli. Dla logotypu przyjęto kolor zielony, będący kolorem nadziei.
Projekt godła promocyjnego SWARZĘDZ nie sprowadza się do samego
symbolu. Opracowano wszechstron-



ne zastosowania godła. Przewidziano różnorodne formy oznakowania
mebli, od naklejek i mosiężnych tabliczek, poprzez wypalanie w drewnie czy tłoczenie w skórze. Zaprojektowano elementy oznakowania
punktów sprzedaży użytkowników
godła, takie jak flagi czy szyldy, jak
również przykłady ulotek oraz reklam prasowych. Ze względu na
kompleksowość opracowania możemy więc mówić o nowej marce
SWARZĘDZ. Pojawiają się już pomysły na umieszczenie symboliki
godła w przestrzeni miejskiej, jako
rzeźby miejskiej, ławeczek oraz infokiosków, co również można było
zobaczyć na wystawie.
– Chcemy, aby godło mebli Swarzędz, będące własnością miasta, było
symbolem najwyższej jakości, dlatego będziemy przyznawać je każ-

Firmy meblarskie z gminy
Swarzędz mogą już zgłaszać najlepsze meble do konkursu.
Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Swarzędza Anny Tomickiej, z początkiem kwietnia ruszył konkurs o godło promocyjne
mebli swarzędzkich SWARZĘDZ.
W konkursie mogą brać udział firmy produkujące meble, działające
na terenie gminy Swarzędz. Jest to
najnowsza forma wsparcia producentów swarzędzkich, znanych ze
znakomitych mebli w całej Polsce i poza jej granicami. Laureaci
otrzymają od miasta markę SWARZĘDZ, potwierdzającą najwyższą
jakość wytwarzanych mebli.
Najlepsze meble nominowane
do nagrody głównej zostaną pokazane przez miasto podczas Targów
Mood Form w Poznaniu. Podczas
majowych targów poznamy zwycięzców, którzy odbiorą statuetki wraz z certyfikatami i prawem
posługiwania się godłem promocyjnym SWARZĘDZ. Zwycięzcom
zostanie przekazane kompleksowe
opracowanie - tzw. „księga znaku”,
zawierająca zasady jego użycia w
oznakowaniu mebli, punktów sprzedaży oraz w reklamie.

Meble zgłoszone do konkursu
będą oceniane w dwóch grupach,
jako produkty seryjne oraz jako
wyroby jednostkowe, rzemieślnicze. W konkursie mogą brać
udział wszystkie rodzaje mebli stolarskie i tapicerowane, klasyczne i nowoczesne.
Przy wyborze najlepszych mebli
będzie brane pod uwagę ich wzornictwo, jakość wykonania, użytych
materiałów i funkcjonalność, a także
innowacyjność zaproponowanych
rozwiązań.Wysoką rangę konkursu
podkreśla fakt, iż do Kapituły oceniającej meble zgodzili się wejść
eksperci designu, meblarstwa oraz
marketingu, naukowcy poznańskich uczelni, Uniwersytetu Przyrodniczego, Ekonomicznego oraz
Akademii Sztuk Pięknych.
Organizatorem konkursu jest
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia br.. Regulamin
konkursu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na www.swarzędz.pl. Zainteresowani udziałem
mogą kontaktować się również z
Referatem Promocji UMiG pod numerem tel. (061) 651-24-07.
/mm/
Kwiecień 2010
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Budynek po dawnym żłobku SFM
Fot. A.Świergiel

ponownie będzie służył swarzędzanom

Jak już informowaliśmy, 10 marca 2010 r. Gmina Swarzędz nabyła na
aukcji za cenę wywoławczą 2,5 mln zł
netto od likwidatora majątku po firmie
Swarzędz Meble S.A., nieruchomość
przy ul. Poznańskiej 14 w Swarzędzu
zabudowaną budynkiem po żłobku
Swarzędzkich Fabryk Mebli.
22 marca 2010 roku w swarzędzkim Ratuszu, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz,Anna Tomicka oraz likwidator
Swarzędz Meble SA podpisali w formie
aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości, co ostatecznie potwierdza
przeniesienie własności budynku oraz
otaczającego go parku (niegdyś znajdował się tu cmentarz żydowski) na
rzecz Gminy Swarzędz. Władze Gminy zadbają o poszanowanie dla przeszłości i tradycji tego miejsca.

Dostaliśmy półtora
miliona złotych!

Z funduszy Unii Europejskiej na rozbudowę
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zgodnie z treścią umowy, najpóźniej
22.06.2010 roku rozpoczną się w budynku prace adaptacyjne. Po ich zakończeniu budynek ten będzie pełnił
funkcję centrum kultury, tolerancji i integracji. Swoją siedzibę znajdzie tam
swarzędzki Ośrodek Kultury, a jedna
z reprezentacyjnych sal stanie się salą
sesyjną Rady Miejskiej w Swarzędzu.
W budynku tym zostaną również przygotowane pomieszczenia, które służyć
będą rozwijaniu działalności funkcjonujących na terenie Gminy Swarzędz
stowarzyszeń kulturalnych.
Tym samym jeden z najładniejszych budynków znajdujących się na
terenie Swarzędza, po latach służenia
pracownikom Swarzędzkich Fabryk
Mebli, ponownie zostanie przekazany
mieszkańcom naszej Gminy.
R.N.

18 marca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę przyznającą Gminie Swarzędz dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na
terenie Swarzędza” w kwocie ponad 1.500.000 ze środków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1 Turystyka. Całkowita wartość
projektu to ponad 2.650.000. Teraz czekamy już tylko na podpisanie stosownej umowy.

Projekt obejmuje swoim zakresem zarówno inwestycje już realizowane, takie jak budowa ciągu pieszorowerowego na os. Czwartaków, czy
budowa boiska wielofunkcyjnego na
os. Czwartaków, jak i całkiem nowe.
Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont pozostałych boisk na os.
Czwartaków - boiska do koszykówki
i dwóch boisk betonowych, których
nawierzchnia jest znacznie zniszczona.
Remontowane boisko do koszykówki
stanie się wkrótce boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową,
przeznaczonym do uprawiania koszykówki i siatkówki, a także tenisa ziemnego. Istniejące obok boiska betonowe

Ktoś kradnie auto?
Włamuje się do samochodu? Konkurs!
Zadzwoń: 600-157-486
Pstryknij
W związku z nasilającymi się kradzieżami pojazdów na terenie miasta
i gminy Swarzędz funkcjonariusze tutejszej jednostki Policji od 8.03.2010
r. uruchomili specjalny numer telefonu 600-157-486. Telefon ten
czynny jest przez całą dobę,
a policjanci z referatu kryminalnego po otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałym incydencie
natychmiast zareagują.
Policjanci dyżurujący po telefonem 600-157-486 oczekują
na wszelkie informacje, związane z przestępczością samochodową,
a w szczególności:
- o osobach dokonujących włamań
i kradzieży samochodów,
- miejscach mogących służyć do demontażu skradzionych pojazdów tzw.
„dziuplach”,
- innych zaistniałych sytuacjach wzbudzających podejrzenie dokonywanych
Kwiecień 2010

zmienią się w 2 nowe boiska do koszykówki o zmniejszonym polu gry.
Ponadto w projekcie znalazły się
również urządzenia do rekreacyjnych
ćwiczeń siłowych i gimnastycznych
(ścieżka zdrowia), które zostaną ustawione na ścieżce wzdłuż brzegów Jeziora
Swarzędzkiego (zobacz zdjęcia). Dodatkowo na ścieżce tej zostaną ustawione
nowe ławki oraz kosze na śmieci.
Projekt w sposób kompleksowy podnosi atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną północnej części Swarzędza. Zapewnia
możliwość uprawiania aktywnych form
rekreacji dla wszystkich mieszkańców
i turystów bez względu na wiek.
/MS/

i przyślij

przestępstw związanych z powyższą
tematyką.
Zgłoszenia będzie można przekazywać anonimowo. Prosimy o przekazywanie wiarygodnych informacji!!!
mł. asp Karol Łuszczek
zespół ds. Prewencji Kryminalnej
Komisariatu Policji w Swarzędzu

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem „Swarzędz
w obiektywie telefonu komórkowego”.
Wystarczy dowolnym telefonem komórkowym zrobić zdjęcie przedstawiające
Swarzędz - uwiecznić miejsce lub sytuację, które kojarzą się z naszym miastem i odkrywają jego piękno - i przesłać na adres mailowy:
konkurs@swarzedz.pl
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone! Na autora najwyżej ocenionych zdjęć/ujęć czeka zestaw z telefo-

nem Sony Ericsson W350i ufundowany
przez Tak Taka. Osoby, których prace
zostaną wyróżnione otrzymają zestawy upominków rzeczowych.
Patronat nad konkursem objęła
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka.
Do udziału serdecznie zapraszamy amatorów fotografii w wieku do
25 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
Regulamin konkursu dostępny na
stronie internetowej:
www.swarzedz.pl
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Przebudowa węzła drogowego w Antoninku

Przed nami dwa lata
utrudnień w komunikacji
zanim nastąpi poprawa
Wszyscy wiemy, że wiadukt w Antoninku znajduje się w
bardzo złym stanie technicznym. Ekspertyzy nie pozostawiają wątpliwości – wiadukt należy rozebrać. Po rozbiórce
i przebudowie układ komunikacyjny w tej części Poznania
ulegnie radykalnej zmianie. Do tego czasu, przez dwa lata,
mieszkańcy Swarzędza skazani będą na stanie w korkach.
Nie tylko oni. Jak ważny jest to węzeł dla mieszkańców gminy Swarzędz, Kostrzyn i innych (ponad 100 tys. mieszkańców) nie trzeba nikogo przekonywać. Kłopoty zaczną się w
połowie kwietnia. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zadbał tylko o interes poznaniaków.
W połowie marca 2010 r. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
w związku z wyłonieniem wykonawcy, przedstawił Radzie Miejskiej
Swarzędza oraz Urzędowi Miasta
i Gminy w Swarzędzu projekt organizacji ruchu na przebudowywanym wiadukcie w Antoninku. Niestety, dostaliśmy gotowy materiał,
którego wcześniej nikt z nami nie
konsultował. W myśl przygotowa-

10

nej przez Poznań koncepcji ruch na
wiadukcie ma się odbywać zaledwie
jednym pasem w stronę Poznania
i dwoma pasami w stronę Swarzędza. Ponadto zostanie wprowadzona
sygnalizacja świetlna, co dodatkowo
pogorszy płynność ruchu.
Możemy być pewni, że przy takiej organizacji ruchu w godzinach
szczytu ze Swarzędza do Poznania
będzie niezmiernie trudno wjechać.

W drodze z Poznania utrudnienia
będą mniejsze. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu najwyraźniej brał
pod uwagę przede wszystkim interes poznaniaków! Zabrakło wyobraźni i dobrej woli, aby uwzględnić także potrzeby podróżujących
w odwrotnym kierunku – ze Swarzędza do Poznania. Sytuacja stanie się bardzo trudna także z tego
powodu, że Poznań funduje nam
równocześnie remont ulic Dymka i Zawady.
UMiG w Swarzędzu, nie godząc
się z taką sytuacją odbył spotkanie
z przedstawicielami ZDM a także
wystosował stanowcze pismo z bardzo istotnymi uwagami do narzucanej nam organizacji ruchu.
Niestety, poważne utrudnienia dotyczyć będą także pasażerów komunikacji miejskiej. Cały
czas walczymy jeszcze o przeznaczenie jednego pasa ruchu z Poznania dla komunikacji autobusowej.
W naszych działaniach jest to teraz priorytet. Do dnia dzisiejszego
ZDM w Poznaniu nie zajął stanowiska w tej sprawie.
Od dawna słyszymy zapewnienia o korzyściach wynikających

z uczestnictwa w Aglomeracji Poznańskiej. Podpoznańskie miasta
i gminy oczekują współpracy i równoprawnego traktowania ze strony
Poznania. Aglomeracja miała ułatwiać wszystkim życie. Fundowany nam przez najbliższe dwa lata
horror komunikacyjny przeczy
szumnie głoszonym ideom. Mieszkańcy gmin leżących na wschód
od Poznania rozliczą jego władze
w odpowiednim czasie.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Swarzędz!
Będzie nam trudno.Prosimy więc
o korzystanie, w miarę możliwości,
z komunikacji kolejowej. To może
być często najszybsza droga. Podajemy rozkład jazdy pociągów:
Ø pociągi w relacji Swarzędz - Poznań Główny rano odchodzą o
godz. 5:01 , 6:01 , 6:34, 7:01, 7:26,
8:01, 8:55 a po południu o godz.
15:01, 16:02, 17,12: 18:36.
Ø pociągi ze stacji Poznań Główny w kierunku Swarzędza rano
odchodzą o godz. 5:36, 6:36, 7:00,
8:06, a po południu o godz. 14:36,
15:06, 15:36, 16:36, 17:40.
AZ, TR, MW
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Liczy się zdanie mieszkańców Strefa parkowania
na swarzędzkim Rynku?
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
wraz z Radą Miejską w Swarzędzu prowadzi prace nad stworzeniem nowego
dokumentu, jakim jest Strategia rozwoju gminy Swarzędz na lata 20102020.W związku z tym na terenie naszej
gminy są przeprowadzane telefoniczne
badania opinii publicznej za pomocą
anonimowej ankiety na temat sytuacji
społeczno-gospodarczej Swarzędza. Badania przeprowadzane są przez firmę
badawczą współpracującą z Urzędem
MiG Swarzędz. Prosimy mieszkańców,
aby podczas rozmowy z osobą przepro-

wadzającą ankietę udzielali jak najrzetelniejszych odpowiedzi.
Ankieta jest również dostępna
w Biurze Obsługi Interesanta, pokój
102 w swarzędzkim ratuszu oraz na
stronie internetowej: www.ankieta.swarzedz.pl. Serdecznie zachęcamy do jej
wypełnienia - jest anonimowa, zaś wyniki z przeprowadzonych badań posłużą
do opracowania nowej strategii rozwoju
naszej gminy na najbliższe 10 lat. Warto więc wziąć udział w przedsięwzięciu
tak ważnym dla Swarzędza.
/MB/

24h x 360o
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Szanowni Mieszkańcy gminy Swarzędz!
W związku z trudną sytuacją parkingową w obrębie swarzędzkiego Rynku proszę o wypełnienie następującej ankiety, która pozwoli na poznanie
opinii społecznej w tej sprawie. Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do
Biura Obsługi Interesanta na parterze Ratusza. Swoją opinię można także
wyrazić dzwoniąc na nr telelefonu (061) 651 22 01 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy.
    Z góry dziękuję!
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Czy uważa Pan/Pani, że miejsca parkingowe zlokalizowane w obrębie
swarzędzkiego Rynku powinny być (proszę zaznaczyć jedną z poniższych
odpowiedzi):
objęte w całości płatną strefą parkowania

W Swarzędzu od 2010 roku w pełni i kompletnie działa miejski system monitoringu wizyjnego. Same kamery, które widzimy na co
dzień w najważniejszych częściach miasta to tylko drobna część
tego systemu. Pierwsze kamery zaczęły pojawiać się już w 2007
roku, jednak teraz system ma wreszcie swoją „końcówkę” w komisariacie policji przy ul. Grudzińskiego.
W ciągu 2,5 roku postawiono 28
kamer, powstała najnowocześniejsza
w Wielkopolsce infrastruktura komunikacyjna łącząca ów sprzęt oraz centrum monitoringu w Komisariacie Policji. Kamery działają 24 godziny na
dobę, są kontrolowane z pulpitu sterowania, co pozwala nie tylko operować nimi w promieniu 360 stopni, ale
także robić zbliżenia obiektów znajdujących się nawet w kilkusetmetrowej odległości.
Dzięki funduszom z budżetu oraz
bardzo dobrej współpracy burmistrza
ze stróżami prawa a także za sprawą
ogromnego wysiłku specjalistów zatrudnionych w ratuszu swarzędzcy policjanci mają teraz nowe narzędzie do
walki z chuligaństwem i przestępczością. Np. 18 marca, tuż po północy, oficer
dyżurny zauważył na osiedlu Dąbrowszczaków podejrzanie zachowujących
się osobników. Wysłany patrol potwierdził przypuszczenia policjanta, że są to
złodzieje materiałów budowlanych.
Sprawcy zostali zatrzymani.
Jak zaznaczył dyrektor Wydziału
Teleinformatyki Urzędu Miasta Adam
Zimniak - główny koordynator tworzenia systemu monitoringu - zarchiwizowane filmy z kamer to świetny materiał
dowodowy, bo obraz nie kłamie. Jednak
- jak dodaje - kamery nie służą po to
aby na siłę szukać przestępstw wśród
obywateli, ale poprzez samą swoją obecność powodują, że mieszkańcy czują
się bezpieczniej. Statystyki mówią, że
w obserwowanych elektronicznie miejscach przestępczość zdecydowanie spada. - Europejscy eksperci w dziedzinie

Prosimy o wypełnienie ankiety

bezpieczeństwa udowodnili, że dzięki kamerom można znacznie obniżyć
koszty funkcjonowania policji i straży
miejskiej - dowodzi dyrektor Zimniak. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze
można przeznaczyć na patrole w miejscach, gdzie będą najbardziej potrzebne – dodaje dyr. Zimniak
Urzędnicy w planowaniu sieci monitoringu zadbali także o naszą prywatność; do materiału z kamer dostęp
mają tylko osoby upoważnione, a po 30
dniach jest on kasowany. Chroniąc prywatność twórcy systemu nie dopuszczają też, by obraz z kamer trafiał na
żywo do sieci TV kablowej bądź internetu, tak jak to robią inne miasta, ponieważ jakość kamer pozwala na wyraźne rozpoznawanie twarzy.
System monitoringu jest otwarty
na dalszą rozbudowę, już teraz ruszył
kolejny etap instalowania kamer na
osiedlach na Nowej Wsi.
Bartłomiej Stroiński

W ZGK można
kupić flagę

nie objęte płatną strefą parkowania
bezpłatne przez pierwszą godzinę postoju, pozostałe godziny
objęte płatnością

Spalają odpady? – Zadzwoń!
Szanowni Czytelnicy! Mamy nadzieję, że artykuł „Kochasz dzieci-nie
pal śmieci” zamieszczony w marcowym
wydaniu „Prosto z Ratusza” skłonił Was
do refleksji nad tematem spalania śmieci
w domowych instalacjach. Informujemy więc, że w momencie stwierdzenia
procederu nielegalnego palenia odpadów można fakt ten zgłosić:
l do Straży Miejskiej w dni robocze
na numery telefonów 61 6512114,
61 6512113 w godz. 7.30 do 15.30,

natomiast od 6.00-22.00 tel. 607
365 266 oraz 605 428 796
l na Policję – 61 8172323, a w soboty, niedziele i święta, na numer
telefonu 61 8172307
l do Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta i Gminy Swarzędz (nr telefonu 61 6512403; poniedziałek
8.00-16.00, w pozostałe dni tygodnia 7.30-15.30)
/ros/

Wiosenne porządki - prosimy o pomoc

w tropieniu dzikich wysypisk
Nadeszła wiosna, zniknęły śniegi,
a często zamiast kwitnących przebiśniegów i krokusów widzimy śmieci,które nagromadziły się minionych miesiącach....
Prosimy mieszkańców gminy Swarzędz o
zgłaszanie miejsc występowania dzikich
wysypisk śmieci. Miejsc, które rażą nasze
oczy na spacerach, wycieczkach rowerowych czy w drodze do pracy. Państwa informacje pomogą poprawić estetykę na-

szej gminy i sprawić, że wiosenne spacery
będą przyjemniejsze.
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie, poprzez e-mail ros@swarzedz.
pl, telefonicznie na numer (61) 65 12
403 lub bezpośrednio do pok. 115 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu do końca kwietnia b.r.
Z góry dziękujemy za pomoc i aktywne włączenie się do akcji.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu informuje, że posiada
do sprzedaży flagi:
1. Flagi POLSKA cena 14,10 brutto
2. Flagi Swarzędz cena 26,70 brutto
3. Flagi UE chwilowo brak w magazynie.
Osoba kontaktowa Elżbieta Mielcarek
pok.nr 7. telefon 651-15-41 w 31

11

Aktualności
Fot. M.Woliński

Prosto z Ratusza

Prosto z budowy
Skrzyżowanie ul. Kirkora
z drogą krajową
już przebudowane
Sroga tegoroczna zima sprawiła, że
w styczniu i w lutym praktycznie niemożliwe było prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych. Z tego powodu opóźnieniu uległy także prace przy
przebudowie skrzyżowania ul. Kirkora
z drogą krajową nr 92. W marcu inwestycję sfinalizowano, udostępniając kierowcom dodatkowy pas ruchu do skrętu
w lewo w stronę Poznania.Równocześnie
znacznie wydłużony został pas prawoskrętu (aż do ul. Miodowej) dla pojazdów jadących w stronę Warszawy. Został również wydłużony pas lewoskrętu
w ul. Poznańskiej przed skrzyżowaniem
z ul. Kirkora. Zmodernizowana została
sygnalizacja świetlna – wszystko po to,
aby usprawnić ruch pojazdów w tym
miejscu – zmniejszyć uciążliwe „korki”
i poprawić płynność wyjazdu z Nowej
Wsi na drogę krajową.
Wykonawcą była,wyłoniona w przetargu, firma Zakład Drogowy Maciej
Siedlecki z Lubonia, która podjęła się
zrealizować całą tę skomplikowaną inwestycję za 808 tys. złotych.

Nawierzchnia wraz
z odwodnieniem w ul.
Leśnej w Gruszczynie
wykonana
Zakończono roboty drogowe związane z budową nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Gruszczynie. Za kwotę blisko 1,5 mln z budżetu
gminy wykonano odwodnienie ulicy,
nawierzchnię pieszojezdni z betonowej
kostki brukowej o dł. 340 m. W celu
poprawy bezpieczeństwa wybudowano progi zwalniające. Gmina w trakcie
prowadzonych robót w ubiegłym roku
wystąpiła do właściciela starych drewnianych słupów telefonicznych z prośbą
o ich usunięcie. Niestety sprawa ta jest
jeszcze w trakcie załatwiania.

Już gotowa nawierzchnia
wraz z odwodnieniem
- ul. Pieprzyka i Plac
Handlowy
Zostały zakończone prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej,
brakujących przyłączy do kanalizacji
sanitarnej oraz budowie nawierzchni
ul. Pieprzyka i Placu Handlowego w
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Swarzędzu. Z betonowej
kostki brukowej wykonano
nawierzchnię pieszojezdni
o dł. 350 m, a w celu poprawy bezpieczeństwa wybudowano progi zwalniające.
Wartość całej inwestycji to
prawie 700 tys. zł.

Będą nowe
nawierzchnie
w ul. Strzeleckiej
i Św. Marcin
w Swarzędzu
Gmina Swarzędz zleciła opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni w ulicach: Strzeleckiej (od
ul. Piaski do ul. Jesionowej) oraz w ul.
Św. Marcin. Remont polegał będzie na
ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej,
wymianie starych uszkodzonych krawężników a przy ul. Św. Marcin także
częściowo chodnika. Prace te zaplanowano na maj-lipiec br., korzystając
z dofinansowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zaplanowane remonty
chodników
Gmina Swarzędz ogłosiła przetargi nieograniczone na remonty chodników w ulicach:
Marcinkowskiego (obie strony - odcinek od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego), ul. Zwycięstwa (strona wschodnia), na terenie os. Kościuszkowców
(rejon domków szeregowych) przy ul.
Kwaśniewskiego. Remonty zaplanowano na maj-czerwiec 2010 r..

Budowa oświetlenia
Trwa budowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscach:
- Gruszczyn - w ulicach Na Stoku
oraz Ku Dolinie,
- Gruszczyn - w ulicach Krańcowa,
Jałowcowa, Poranek, Promyk, Świt,
Tęczowa, Brzask, Zorza, Jutrzenki.
- Gortatowo w ulicy Dożynkowej
i Chlebowej,
- Bogucin w rejonie ulicy Zielonej.
Wykonawcą jest firma Eltel sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu Inwestycja zostanie zakończona w II kwartale 2010
roku.
Na II kwartał 2010 roku przewidziano również wykonanie oświetlenia
ulicznego w Paczkowie - ulica Ogórkowa i w Swarzędzu - ulica Szewska
i Kącik.

W III kwartale 2010 roku powstanie oświetlenie ulicy Kasztanowej i Kalinowej w Uzarzewie oraz ulic Polskiej,
Belgijskiej, Czeskiej, Słowackiej, Wę-

gierskiej, Rosyjskiej, Szwedzkiej, Norweskiej, Fińskiej, Litewskiej i Łotewskiej w Zalasewie.
/BM, TR, MW/

Schronisko w centrum będzie zamknięte

Rozwiązujemy problem
bezdomnych zwierząt
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu konsekwentnie dąży do rozwiązania na terenie naszej Gminy problemu
bezdomnych zwierząt. W ubiegłym
roku Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Poznaniu wydał decyzję nakazującą Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Okręg w Poznaniu,
wstrzymać działalność schroniska przy
ul. Dworcowej 3 w Swarzędzu, w terminie do 30 września 2010 r. Poinformował także, że „jest to równoznaczne
z zakazem przyjmowania zwierząt do
schroniska oraz podpisywaniem jakichkolwiek umów na przyjmowanie psów
przez to schronisko.”
W tej sytuacji Straż Miejska Swarzędza natychmiast zaprzestała oddawania bezdomnych zwierząt do tutejszego schroniska.W styczniu 2010 roku
podpisaliśmy umowę dotyczącą opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z Fundacją Radość Psiaka w Szamotułach. Bezdomne zwierzęta z terenu naszej Gminy
są przewożone do przytuliska w Ruścu,
które prowadzi Fundacja.
Gmina Swarzędz dąży do usunięcia
schroniska dla zwierząt z centrum naszego miasta. Skierowaliśmy pismo do
Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami z pytaniem w jakim
terminie i dokąd zostaną przeniesione
zwierzęta znajdujące się ciągle jeszcze
w schronisku. Czekamy na odpowiedź.
Sąsiednie gminy, które dostarczały zwierzęta do schroniska w Swarzędzu, zostały przez nas poinformowane o jego
formalnym zamknięciu.

Gmina Swarzędz podjęła również
konkretne działania zmierzające do wybudowania międzygminnego schroniska
dla zwierząt. W tym celu w swarzędzkim ratuszu już dwukrotnie odbyły
się spotkania, w których udział wzięli
wójtowie i burmistrzowie okolicznych
gmin, które wyraziły chęć uczestniczenia w Związku Międzygminnym
Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO. Uczestnicy spotkań wyrazili
chęć dalszej współpracy w celu wybudowania międzygminnego schroniska dla zwierząt i obiecali dążenie
do jak najszybszego zrealizowania zadania. Z inicjatywy Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej, na
15 kwietnia 2010 r. zaplanowano kolejne spotkanie w tej sprawie. Oprócz
zaproszonych przedstawicieli gmin,
w naradzie weźmie udział również Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Ponadto, jak co roku, Gmina Swarzędz ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy – w tym:
na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na ogłoszenie, zarówno
w grudniu jak i ponownie w lutym nie
wpłynęły żadne oferty.
Jeśli ktoś ma w planach przygarnięcie czworonożnego pupila, to warto
skierować się do swarzędzkiego schroniska. Wciąż bowiem czekają tam zwierzęta bardzo oddane i wdzięczne za
okazane im serce…
P. Adamska
Kwiecień 2010
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Pan Józef Jankowski skończył 100 lat. Serdecznie gratulujemy!
Fot. H.Błachnio

W czwartek 11 marca, kończący tego dnia
100 lat najstarszy swarzędzanin Pan Józef Jankowski, miał wiele powodów do radości. Od
wczesnych godzin przedpołudniowych w swoim mieszkaniu przyjmował gości. Były wśród
nich, oczywiście, burmistrz Swarzędza Anna
Tomicka i jej zastępca Agata Kubacka. Jubilata ucieszył ogromny kosz z setką czerwonych
róż od pani burmistrz, serdeczne życzenia oraz
listy gratulacyjne, nawet od premiera Donalda
Tuska. Wzruszony Pan Józef życzył wszystkim,
którzy go odwiedzili równie wspaniałej rocznicy urodzin. Wyjątkowo brzmiało chóralnie odśpiewane Jubilatowi „Dwieście lat”…
Urodzinowa uroczystość odbyła się dwa dni
później, 13 marca, w swarzędzkim EuroHotelu.
W otoczeniu rodziny wzruszony Pan Józef odbierał gratulacje i serdeczne życzenia od licznych

znakomitych gości. Radna powiatowa Barbara Antoniewicz – prywatnie córka Jubilata, wraz z resztą
bliskich zadbała o piękny wystrój
i ciepłą, uroczystą atmosferę. Były
prezenty, kosze kwiatów, smaczny
poczęstunek. Upominkiem szczególnym stał się wspaniały, rzeźbiony „Fotel Józefa” – prezent od władz
Gminy przekazany Jubilatowi przez
burmistrz Annę Tomicką.
/tr, mw/

„Wokół
Medyny”
Henryk Błachnio, artysta fotografik, po udanych wystawach swoich prac m. in. w Japonii, Szanghaju,
Francji, Belgii i Tunezji, powrócił
do Swarzędza z kolejną propozycją dla mieszkańców . Tym razem
wprowadził nas w świat społeczności muzułmańskiej, zamieszkującej atrakcyjny turystycznie region
Afryki Północnej – Tunezję .
Kwiecień 2010

W pracach artysty zaobserwować można charakterystyczne
dla kultury muzułmańskiej kontrasty – dynamizm życia codziennego, oraz koncentrację i skupienie w modlitwie. Prace w formacie
75x100 cm ukazują tradycję, obyczaje, religię tego iście „bajkowego” świata.
Wystawę fotografii Henryka
Błachnio z cyklu Kultury innych narodów, oglądaliśmy w Galerii Ośrodka Kultury w Swarzędzu ul. Piaski 4
w dniach 9.03-9.04.2010 r.
/nad/
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Profesor
Bronisław Geremek
patronem ulicy
w Swarzędzu
Uroczystości z udziałem
marszałka Stefana Niesiołowskiego

12 marca 2010 r. w Swarzędzu uroczyście otwarto ulicę
im. prof. Bronisława Geremka. To pierwsza ulica w Polsce,
której patronem jest tragicznie zmarły w lipcu 2008 roku
wybitny i zasłużony dla Polski polityk, minister spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie Rada Miejska w maju ubiegłego
roku na wniosek radnego Konrada Napierały.

wiedziała burmistrz Anna Tomicka podczas uroczystości.
Do symbolicznego przecięcia
wstęgi nowo otwartej ulicy burmistrz Anna Tomicka zaprosiła
także wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego, posła Marka Zielińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Swarzędza
Piotra Choryńskiego.
Po uroczystości pod tablicą
pamiątkową wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do auli pobliskiego Zespołu Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich na

Fot. Archiwum

Podczas uroczystości burmistrz Swarzędza Anna Tomicka podkreśliła, że wybór miejsca
na tę ulicę nie był przypadkowy.
-Ulica im. Bronisława Geremka
znajduje się w kompleksie nazw
historycznych głęboko związanych z dziejami Polski i walką
narodu o niepodległość. Patroni
sąsiednich osiedli i ulic - Maciej
Mielżyński, Edward Raczyński,
Tytus Działyński, Jakub Przybylski i Hipolit Cegielski to wybitni
Polacy, którzy zasłużyli się Polsce i kolejnym pokoleniom - po-

Grudzień 2000 r., V Kongres Krajowy Unii Wolności - od lewej: radna Barbara Antoniewicz, prof. Bronisław Geremek i Anna Komolka.
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os. Mielżyńskiego. Gości powitała tam burmistrz Anna Tomicka,
a w swoim wystąpieniu przybliżyła postać prof. Bronisława Geremka odwołując się nie tylko do
faktów biograficznych, ale również postawy moralnej Profesora i Jego niezachwianego patriotyzmu. Burmistrz Anna Tomicka
odczytała również listy z kancelarii premiera Donalda Tuska,
z kancelarii Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz od Marcina
Geremka – syna prof. Bronisława
Geremka.
Wspomnieniami i refleksjami
o Bronisławie Geremku podzielili
się z zebranymi: marszałek Stefan
Niesiołowski, kandydat na Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz,
przewodnicząca Partii Demokratycznej Brygida Kuźniak, radny
Konrad Napierała, przewodniczący RM Piotr Choryński, posłowie
Marek Zieliński i Bożena Szyd-

Prosto z Ratusza

łowska oraz Mieczysław Ferenc przedstawiciel starosty.
Wyjątkowo osobistą wymowę miało wystąpienie marszałka
Niesiołowskiego – wieloletniego
przyjaciela Bronisława Geremka.
- Profesor Geremek miał ogromne
zasługi dla odbudowywania demokracji i odzyskiwania niepodległości w Polsce i jak mało, kto,
zasłużył na to by być patronem
ulicy. Dla mnie to ważna uroczystość, z profesorem Geremkiem
razem działaliśmy w podziemiu,
sprowadzaliśmy sprzęt poligraficzny, pisaliśmy w prasie podziemnej. Razem też byliśmy internowani. Jestem tutaj nie tylko
jako marszałek Sejmu, ale przyjaciel profesora - podkreślił wyraźnie wzruszony marszałek Stefan
Niesiołowski.
Pięknym dopełnieniem oficjalnej części uroczystości była

jej część artystyczna: widowisko słowno muzyczne pt. „Który umiałeś być panem Cogito” w wykonaniu zespołu PRO
ARTE pod opieką Elżbiety Jankiewicz. Wszyscy członkowie
grupy są utalentowanymi uczniami Zespołu Szkół nr 1. Spektakl stworzony na podstawie

utworów Zbigniewa Herberta
i Jacka Kaczmarskiego poruszył
widownię, która na stojąco odśpiewała wraz z młodymi artystami z chóru „Niebo” z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
(pod batutą Patrycji BorowskiejKlimaszewskiej) pamiętny utwór
„Żeby Polska była Polską…”.
Dużym zainteresowaniem
przybyłych cieszyła się również
wystawa poświęcona prof. Bronisławowi Geremkowi - zdjęcia,
teksty, wspomnienia.
Prowadzenie całej uroczystości oraz wartę honorową powierzono harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego - Harcerskiego
Klubu Turystycznego „Azymut”
w Swarzędzu.
Wszyscy uczestnicy uroczystości oraz liczni przedstawiciele
mediów podkreślali wysoką rangę swarzędzkiego wydarzenia,
którego bohaterem był wielki Polak – Bronisław Geremek.
Teresa Radziszewska
Maciej Woliński
Fot. Arkadiusz Szpakowski

Kwiecień 2010
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Mówimy NIE!
...wadom
postawy

Zdrowie jest dla człowieka jedną
z najważniejszych spraw życiowych. Dlatego konieczne jest już
od najmłodszych lat życia zabieganie o to, aby opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną była jak
najlepsza. W szkołach podstawowych w gminie Swarzędz organizowane są zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej. Są one finansowane
z budżetu gminy, a uczestniczą w
nich uczniowie klas I-III.
Gimnastyka korekcyjna prowadzona w szkołach ma do spełnienia szereg
celów. Jednym z głównych jest skorygowanie istniejacych wad postawy. Dzię-

Dobre maniery
w Paczkowie
W marcu w Zespole Szkół w Paczkowie odbył się konkurs z jakże ważnej dziedziny „Savoir vivre na co dzień”.
Organizatorami były panie A. Piaskowska, K. Wątor, M. Gronowska. Konkursowe zagadnienia dotyczyły:
- używania zwrotów grzecznościowych
- poprawnego zachowania się w szkole
- poprawnego zachowania się w miejscach publicznych
- właściwego zachowania się przy stole
Uczniowie sprawdzali swoją znajomość dobrych manier w trzech etapach konkursu. Pierwszym zadaniem
dla klas było wykonanie plakatu, dru-

16

ki wykwalifikowanym nauczycielom
uczniowie, u których lekarz stwierdził
wady postawy mogą korygować je na
ciekawie przygotowanych i prowadzonych zajęciach. Duże zainteresowanie
zajęciami świadczy o tym, że w naszym
społeczeństwie coraz więcej uczniów
ma problemy zdrowotne polegające na
skrzywieniu bocznym kręgosłupa, wadach stóp czy otyłości.
Uczniowie klas III gminnych szkół
podstawowych oprócz zajęć korekcyjnych uczestniczą w zajęciach na basenie. Jest to doskonały sposób na korygowanie wad postawy, wzmacnianie
mięśni a jednocześnie nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu w ramach obowiązkowego wuefu i są również finansowane
z budżetu gminy Swarzędz.
Poprzez uczestniczenie w zajęciach

gim przygotowanie gazetki klasowej
„Dobre maniery na co dzień”. W finale, drużyny (4 osoby z klasy) musiały
wykazać refleks, jak i znakomitą znajomość dobrych manier. Wśród wielu konkurencji III etapu znalazły się:
quiz, krzyżówka, rozsypanka, pytania
losowo wybierane, błędy w stroju. Najwięcej emocji wywołały przygotowanie
i dekoracja stołu oraz scenki, w których
drużyny musiały wskazać elementy
niewłaściwe w zachowaniu.
Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych: klasy
0-III, klasy IV-VI i klasy I – III gimnazjum. Wszystkie zadania zostały ocenione punktami przez jury.
Dzięki hojności Rady Rodziców
wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Najlepszym
wręczono nagrody i dyplom „Mistrzów

Aktualności szkolne

z gimnastyki korekcyjnej jak i zajęciach
na basenie dzieci uczą się jak należy
postępować, jak ćwiczyć i dbać o swoją sylwetkę, aby w przyszłości uniknąć
kłopotów ze zdrowiem.
/edu/

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu
wad wymowy oraz nauczaniu mowy

ny. Jeśli tak jest, to czy można pomóc
dziecku i w jaki sposób?
W przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz z dziećmi z zaburzeniami mowy pracuje wykwalifikowana
kadra logopedów. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne – w całości finansowane ze środków gminnych. Dzięki
funduszom przeznaczonym na zajęcia z terapii komunikacyjnej dbamy
o poprawność językową najmłodszych
mieszkańców naszej gminy z jeszcze
większym efektem, dając im radość
i satysfakcję.

w przypadku jej braku lub utraty. Wada
wymowy ma ujemny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Sprzyja rozwijaniu u niego takich cech jak:
nieśmiałość, skrytość, poczucie niepełnosprawności. Dziecko przeważnie
stara się wadę ukryć i dlatego też woli
nie odpowiadać na pytania zadawane
przez nauczyciela.
Rodzice często zastanawiają się czy
ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy
też może jest opóźniony lub zaburzo-

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszych placówkach zostały zauważone przez ogólnopolskie media,
które poprzez swoje reportaże w Telewizji Poznań oraz Telewizji Polsat
przedstawiły naszą gminę jako jedną
z nielicznych, jeśli nie jedyną, która
dba o prawidłowy rozwój mowy tych
najmłodszych jak i troszkę starszych
dzieci. Warto też zaznaczyć, że terapią logopedyczną objęte są dzieci już
od 3 - 4 roku życia.
/edu/

Dobrych Manier”. Okazuje się, że nie
jest tak źle J Uczniowie świetnie poradzili sobie z większością zadań. Mo-

żemy się cieszyć, że savoir vivre nie
jest im obcy.
Małgorzata Gronowska

...i wadom
wymowy
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Z programu „Radosna szkoła”:

30 tysięcy złotych
dla 3 podstawówek

Mateusz Paszkiewicz
znów recytował najlepiej

Gmina Swarzędz po raz drugi przystąpiła do rządowego programu „Radosna szkoła”. Celem programu jest pomoc finansowa organom prowadzącym
szkoły podstawowe w tworzeniu warunków do realizowania nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych. Celem jest również pomoc organom prowadzącym w
przygotowaniu szkół do wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci
sześcioletnich.
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w 2009 r., zarówno na zakup pomocy dydaktycznych jak i na
utworzenie szkolnego placu zabaw, złożyły wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę. Jako pierwsze,
jeszcze w 2009 r. środki na utworzenie

miejsc zabaw w szkołach otrzymały:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof.
Adama Wodziczki a także Szkoła Podstawowa w Wierzonce.
W marcu 2010 r. zakończył pracę
zespół oceniający wnioski złożone w II
konkursie programu „Radosna szkoła
– kraina sprawności i zdrowia”. Mamy
dobrą wiadomość: kolejne trzy szkoły
podstawowe prowadzone przez Gminę Swarzędz otrzymały około 30.000
zł. Tym razem kąciki zabaw utworzone zostaną w Szkole Podstawowej nr
1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej
w Kobylnicy oraz w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Paczkowie.
/edu/

30 marca 2010
roku w Śmiełowie,
w miejscu, które jest
depozytariuszem pamięci o Adamie Mickiewiczu, odbył się
finał VII Wojewódzkiego Konkursu Recytacji Twórczości
Adama Mickiewicza
i Polskich Romantyków. Został on zorganizowany przez
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty,
przy współpracy Muzeum Narodowego
w Poznaniu, oddział
w Śmiełowie.
W czasie eliminacji (marzec 2010)
jury w pięciu okręgach (Kalisz, Piła,
Leszno, Konin, Poznań) wyłoniło kilkudziesięciu finalistów, którzy spotkali
się w śmiełowskim pałacu, by zmierzyć
się z kunsztem Romantycznych Wieszczów. Ich zmaganiom bacznie przyglądali się m.in. Barbara Zatorska, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania
i Opieki WKO, Ewa Kostołowska, dyrektor Muzeum w Śmiełowie, znawca
i badacz twórczości Adama Mickiewicza oraz Zbigniew Grochal, wybitny aktor poznańskiego Teatru Nowego i wykładowca szkół teatralnych. Jury
zdumione było rozmaitością tekstów,
pomysłów interpretacyjnych, wysokim
poziomem kultury słowa gimnazjalistów i licealistów.

„Dzień
Bezpiecznego
Komputera”

kasz Sanecki, absolwent naszej szkoły,
przedstawił informacje na temat bezpiecznych zakupów w sieci Internet.
Dowiedzieliśmy się, jak powinno wyglądać bezpieczne hasło, jak sprawdzić
czy sprzedawca jest wiarygodny i czy
powinniśmy wierzyć w super okazje
na aukcjach internetowych.
m Kolejne spotkanie dotyczyło
bezpieczeństwa w Internecie. Młodszy aspirant Karol Łuszczek z zespołu
ds. Prewencji Kryminalnej Komisariatu Policji w Swarzędzu przedstawił, jakich danych nie powinniśmy podawać
innym, jak zabezpieczyć się przed wirusami i co to jest spam. Przestrzegał
również uczniów przed niewłaściwym
zachowaniem (wyzwiska, obgadywanie,
wyśmiewanie innych) w Internecie.
Uczniowie obejrzeli film pt. „Powiedz
STOP cyberprzemocy”, dowiedzieli się,
jak reagować na cyberprzemoc oraz jakie mamy prawa.

m Fotografia cyfrowa bez tajemnic – to nazwa
spotkania prowadzonego przez Pana
Jerzego Kota w dniu
12 marca 2010 roku.
Uczniowie zapoznali się z tajnikami edycji fotografii
cyfrowej, poznali darmowe oprogramowanie, które
umożliwi im obróbkę zdjęć, tak, aby ich
domowe, cyfrowe albumy fotograficzne
prezentowały się jak najlepiej.
m Uczniowie klas I – III uczestniczyli w spotkaniach organizowanych
w sali komputerowej, obejrzeli filmiki
z akcji „sieciaki.pl”, z których dowiedzieli się, jak bezpiecznie posługiwać
się Internetem.

w Szkole Podstawowej nr 4
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzedzu zorganizowane zostały spotkania z cyklu „Dzień Bezpiecznego
Komputera”.
W ramach akcji uczniowie mieli
możliwość uczestniczyć w spotkaniach
dotyczących bezpiecznych zakupów
w sieci, cyberprzemocy, bezpieczeństwa naszych danych w Internecie i fotografii cyfrowej.
Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w trzech spotkaniach:
m 5 marca 2010 roku Pan ŁuKwiecień 2010

Poza twórczością Mickiewicza w murach śmiełowskich wybrzmiała poezja Juliusza Słowackiego,Zygmunta Krasińskiego,
Cypriana Kamila Norwida iAleksandra Fredry. Po zakończonych prezentacjach młodych adeptów sztuki słowa Zbigniew Grochal, w krótkim recitalu, odczytał wiersze
Romana Brandstettera z tomu Pieśń o życiu i śmierci Chopina. Udzielił też uczestnikom (każdemu z osobna) wielu cennych
uwag. Jak zauważył, przy takich okazjach
spotykają się najlepsi z młodych interpretatorów romantycznej poezji.Z licznej grupy utalentowanych recytatorów miejsce
pierwsze jednogłośnie przyznano Mateuszowi Paszkiewiczowi, uczniowi Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.
/j.p./

Uczniowie naszej szkoły z wielką
przyjemnością uczestniczą w takich
spotkaniach, miejmy nadzieję, że dzięki
nim będą odpowiedzialnymi użytkownikami komputera i Internetu
Organizator projektu:
Marcin Socha
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Uczniowie z Wierzonki
bezpieczniejsi nad wodą
10 lutego 2010 r w Szkole Podstawowej w Wierzonce przeprowadzona została prelekcja dla uczniów pt.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”.
Akcja odbyła się z inicjatywy dyrektor szkoły pani Ludmiły Knopik, przy
współpracy ratowników Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - oddział Poznań. Głównym celem
pokazu było zdobycie podstawowych
umiejętności wzywania i udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Założeniem było również przygotowanie dzieci do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad
wodą. Scenariusz zajęć zawierał rady
dla osób wypoczywających w wodzie
jak i nad wodą, pokaz podstawowego
sprzętu ratowniczego a w części medycznej czynności związane z prowadzeniem akcji reanimacyjnych. W pokazie
bardzo chętnie brali udział uczniowie,
którzy ostatecznie sami bezbłędnie wy-

konali pozorowane akcje ratownicze.
Zajęcia przebiegły bardzo sprawnie i w
znakomitej atmosferze.
Kolejnym etapem promowania bezpiecznego wypoczynku były zajęcia
z zakresu doskonalenia umiejętności
pływania, w których uczestniczyli uczniowie klasy czwartej i piątej wyróżniający się w sporcie. Bezpłatny cykl zajęć
współfinansowany przez Urząd Miasta
i Gminy odbył się na pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu. Lekcje pływackie
prowadzili przedstawiciele WOPR z Poznania. Ćwiczenia w wodzie umożliwiły
dzieciom udoskonalenie posiadanych
już umiejętności pływackich, czego wynikiem było zdanie egzaminu oraz zdobycie kart pływackich. Kursanci prezentowali niezwykle wysoki poziom
sprawności fizycznej, bardzo aktywnie
uczestniczyli we wszelkich konkurencjach. Kto wie, być może w przyszłości wielkopolskie WOPR powiększy się
o kolejne rzesze ratowników?.

Miejmy nadzieję, że dzięki zdobytym umiejętnościom pływackim oraz
wiedzy na temat pierwszej pomocy,
uczniowie w bezpieczny sposób będą
spędzać czas wolny nad wodą.
Serdecznie podziękowania składamy pani burmistrz Annie Tomickiej,
pani wiceburmistrz Agacie Kubackiej
oraz pani dyrektor Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji Marioli Józwiak za zaangażowanie oraz
wsparcie działań związanych z tym

przedsięwzięciem. Osobne podziękowania składamy również przedstawicielom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Zarząd
w Poznaniu: Mateuszowi Radomskiemu oraz Bartoszowi Ziemniarskiemu, którzy przeprowadzili akcje
profilaktyczne oraz egzaminy na karty pływackie.
dyrektor oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Wierzonce

Najstarsze w Wielkopolsce
społeczne liceum
ogólnokształcące jest w Swarzędzu
Dwudziestolecie powstania obchodzi w tym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu
prowadzone przez Fundację Edukacji
Społecznej „EKOS”. Założona w 1989
r. fundacja prowadzi także gimnazjum
(od 10 lat), ośrodek doskonalenia nauczycieli (od 9 lat) oraz jest organizatorem popularnych w całej Wielkopolsce
konkursów edukacyjnych „Złota Żaba”
i „Złota Żabka” (10 kwietnia zakończy
się XVII edycja).
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W poniedziałek 29 marca 2010 r. jubileuszowe obchody zwieńczył festiwal
twórczości artystycznej uczniów i nauczycieli. Na dużej scenie Teatru Nowego im. T. Łomnickiego grupa teatralna „Niegromotni, czyli Sorry William”,
złożona z obecnych i dawnych uczestników szkolnego koła teatralnego, wystawiła „Macbetta” Eugene’a Ionesco
w reżyserii Krzysztofa Dutkiewicza opiekuna grupy, aktora Teatru Animacji. Po spektaklu odbyła się prezentacja

książki „Varia szkolne
II” pod redakcją Beaty Gromadzkiej, której
współautorami są nauczyciele, uczniowie, absolwenci i przyjaciele
Liceum. Na wypełnionej po brzegi widowni
obecni byli reprezentanci wszystkich pokoleń
uczniów, obecni i dawni pracownicy Szkoły,
duża grupa rodziców
i wielu zaproszonych
gości. Słowa gratulacji
padły z ust przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych,
organizacji pozarządo-

wych, zaprzyjaźnionych szkół z kraju
i z zagranicy. Odczytano także list minister Katarzyny Hall.
Uroczystość odbyła się pod patronatem medialnym Radia Merkury, „Tygodnika Swarzędzkiego” i TV
Winogrady. Festiwal twórczości artystycznej uczniów i nauczycieli został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzieliło Miasto
i Gmina Swarzędz oraz dzięki gościnności dyrekcji Teatru Nowego. Jubileusz stał się okazją do spotkania wielu
absolwentów Liceum z ich dawnymi
nauczycielami i do odwiedzenia rozbudowanej i ciągle modernizowanej
siedziby Szkoły w Swarzędzu przy ul.
S. Kwaśniewskiego 2.
Wojciech Pogasz
Kwiecień 2010
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U przyjaciół we Lwowie
Uczniowie i nauczyciele założonej w 1816 roku Średniej Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie,
gościli w dniach od 9 do14 lutego 2010r. młodzież z Zespołu Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz dyrektora
Przemysława Jankiewicza i prof. Annę Budnik. To już kolejna wizyta w partnerskiej polskiej szkole na Ukrainie. Tym razem wspólne
spotkanie młodzieży obu szkół związane było z osobą Zbigniewa
Herberta. Wszyscy mieli okazję obejrzeć specjalnie na tę okazję
przygotowane przez Lwowiaków przedstawienie dot. życia Zbigniewa Herberta oraz widowisko poetyckie pt. Wigilie Nasze w
wykonaniu licealistów Swarzędzkiej Jedynki. Były to imprezy towarzyszące II Międzynarodowemu Konkursowi Recytatorskiemu
im. Zbigniewa Herberta.
Ale pobyt we Lwowie to także spotkania z Polakami, zwiedzanie miasta,
które w scenerii zimowej ma swój niepowtarzalny urok. Zwiedziliśmy oczywiście Stare Miasto, Operę Lwowską,
królewską kamienicę Jana III Sobieskiego, Katedry Łacińską i Ormiańską, słynną Kaplicę Boimów, liczne
kościoły i cerkwie, a także miejsca
związane z życiem Zbigniewa Herberta. Podziwialiśmy monumentalny pomnik Adama Mickiewicza, byliśmy oczywiście w słynnej Lwowskiej
Galerii Sztuki, największym muzeum
we Lwowie, posiadającym ponad 50

tys. eksponatów. Zobaczyliśmy płótna Jana Matejki (m.in. Śluby Lwowskie
Jana Kazimierza), Jacka Malczewskiego, Juliusza Kossaka, Artura Grottgera,
obrazy Rafaela, Rembrandta, Rubensa,
Van Dyke, Velasqueza, Watteau i innych. Na Cmentarzu Łyczakowskim,
najstarszej zabytkowej nekropolii Lwowa, odnaleźliśmy groby wielkich Polaków: Juliana Ordona, Seweryna Goszczyńskiego, Władysława Bełzy, Marii
Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej,
Artura Grottgera, Stefana Banacha,
zapaliliśmy znicze także na grobach
Orląt Lwowskich.

Wolontariusze z Gimnazjum nr 2
dla ,,Dziewczynki z zapałkami”

Pyrek
w SP nr 5

5, 6 i 7 marca 2010 r. to pracowity weekend dla uczniów
Gimnazjum nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Swarzędzu, którzy
pracowali na rzecz fundacji
,,Dziewczynka z zapałkami”.
Do pomocy zgłosiło się ponad
pięćdziesięciu uczniów klas
pierwszych, drugich i trzecich.
Praca młodych wolontariuszy
polegała na pakowaniu zakupów klientów sklepu Intermarche, oferowaniu im baśniowych
zapałek – symbolu fundacji i zbieraniu
funduszy na organizację wakacji, ferii,
dofinansowanie posiłków czy podręczników szkolnych dla ubogich dzieci na
terenie naszego kraju.
Mieszkańcy Swarzędza jak zawsze
okazali się nieobojętni na los innych,

Nieczęsto widzi
się tyle entuzjazmu
i tak wielką eksplozję radości, jakie rozbudził w dzieciach
policjant Pyrek. Niedawno uczniowie z
klas 0-III mieli możliwość spotkać tego
słynnego krzewiciela bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań na drodze.
Chwile z Pyrkiem przygotowało dla
nas Stowarzyszenie Bezpieczny Swarzędz.
Spotkanie prowadził pan policjant Karol
Łuszczek, który omówił z najmłodszymi
użytkownikami dróg zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach i szosach,
szczegółowo określił na czym polega
odpowiedzialność na drodze.
Ważnym elementem pogadanki
było omówienie reguł racjonalnego
wzywania pomocy w przypadku nagłego zdarzenia, którego świadkiem
każdy z uczniów może się okazać. Dodatkowymi gośćmi byli żołnierze służący w żandarmerii wojskowej, których
obecność wzmocniła wrażenia. Opowiadali oni o zadaniach jakie nakłada
na nich służba.

dzięki czemu w ciągu trzech dni uczniowie zebrali 3455zł.
Pierwsze miejsce za zaangażowanie w akcję fundacji ,,Dziewczynka
z zapałkami” zdobył Tomek Puszczyk,
uczeń klasy drugiej, który przez trzy dni
towarzyszył w zbieraniu funduszy na
rzecz potrzebujących dzieci. Ponadto
fundacja wyróżniła jeszcze Patrycję
Jakubek, Joannę Wiśniewską i Martę Kozłowską.
Oczywiście podziękowania należą
się wszystkim uczniom Gimnazjum nr
2, którzy chętnie włączyli się w pracę
na rzecz innych i sumiennie wywiązali
się z podjętego zobowiązania.
Bożena Meller
Pedagog Gimnazjum nr 2

Kwiecień 2010

W ostatni karnawałowy wieczór
uczestniczyliśmy w szkolnej Studniówce. Lwowska studniówka to zabawa,
która odbywa się w szkole, nie tylko dla uczniów ostatniej 11 klasy;
jest to okazja do spotkania się Polaków: nauczycieli, rodziców, absolwentów szkoły, zaproszenie przyjęli
też przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz prezesi Związku Polaków na Ukrainie.
Ta zabawa zintegrowała nas wszystkich, bo taniec i muzyka nie tylko
łagodzą obyczaje…
EJ

Dzieciom dużą frajdę dało barwne
omówienie szczegółów umundurowania oraz przeznaczenia różnych elementów oprzyrządowania.
Okazało się także, że policjant Pyrek ma wśród żandarmerii swego kolegę – Żankusia. Każdy mógł przywitać
się z Pyrkiem i Żankusiem, a szczęśliwcy tańczyli z nimi. To było naprawdę wesołe i pouczające spotkanie. Uczniowie na długo je zapamiętają, tym
bardziej, że każda z klas uwieczniła je
na zdjęciach.
Taka forma przekazywania wiedzy z pewnością nie wywietrzeje
z głowy!
Barbara Jankowska
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Wolontariusze
z Anglii
Po raz kolejny w Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Zalasewie (18
i 19 lutego) gościliśmy zaprzyjaźnionych
Anglików Jackie Natt i Alana Walkera.
Tym razem nasi goście spędzili z nami
dwa dni. Pierwszego dnia w bibliotece
szkolnej przez cały dzień odbywały się
prezentacje i rozmowy dotyczące uzależnienia od alkoholu. Pani Natt i Pan
Walker zszokowali nas nagłówkami gazet, które przywieźli z Wielkiej Brytanii dotyczącymi przedwczesnej śmierci nastolatków w wieku 18, 17 i 15 lat,
którzy zmarli w wyniku zabaw z alkoholem. Wstrząsającym wydało nam się
to, że zmarli nastolatkowie nie nadużywali przedtem alkoholu, ale owego fatalnego w skutkach wieczoru, świętując swoje urodziny, czy też sukcesy na
egzaminach, wypili go zbyt dużo pod
wpływem zachęceń, czy też presji rówieśników. Jak widać nie każda zaba-
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wa musi skończyć się dobrymi wspomnieniami jeśli przekroczy się granice
zdrowego rozsądku. Jak twierdzą nasi
goście Anglia obecnie boryka się z problemem picia alkoholu wśród młodocianych. Niekontrolowana zabawa często
ma przykre następstwa. Człowiek pod
wpływem alkoholu zachowuję się w sposób taki w jaki nigdy nie zachował by
się będąc trzeźwym. Wypicie alkoholu zaburza myślenie, powoduje często
agresję i brawurę czego rezultatem są
przestępstwa i wypadki popełniane
przez młodych ludzi pod wpływem alkoholu, pierwsze łamanie prawa, wyroki, pobyty w więzieniach - następstwa które ciągną się za człowiekiem
niekiedy przez całe życie.
W drugim dniu pobytu uczestniczyliśmy w warsztatach językowych poświęconych angielskim idiomom. Nasi
goście najpierw zaprezentowali najbardziej popularne idiomy na slajdach, a
później mieliśmy okazję przysłuchiwać
się na żywo ich dialogom specjalnie
wręcz „nafaszerowanych” idiomami,

Lekcja historii w SP nr 5
w ramach projektu ,,Wychowywać
dla pokoju w zjednoczonej Europie”

1 marca 2010 r. w naszej szkole
odbyła się lekcja pt. ”Życie codzienne
w Wielkopolsce w czasach okupacji niemieckiej 1939-1945”, prowadzona przez
panią Martę Szczesiak-Ślusarek, członka Instytutu Pamięci Narodowej. Lekcja
ta była częścią projektu „Wychowywać
dla pokoju w zjednoczonej Europie”, realizowanego przez nauczycieli humanistów. Koordynatorem projektu w szkole
jest pani Beata Turlej. W ramach działań projektu pani Joanna Szulc zorganizowała konkurs historyczny „Swarzędz
w czasach okupacji hitlerowskiej”. Co
tydzień na drzwiach sali historycznej
oraz w internecie pojawiało się nowe
pytanie konkursowe. Uczniowie mieli
tydzień czasu na znalezienie i dostarczenie prawidłowej odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział w
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niecodziennej lekcji historii. Pani Marta Szczesiak- Ślusarek w bardzo ciekawy sposób opowiadała o życiu Polaków
w Kraju Warty pod niemiecką okupacją,
ilustrując swoje słowa autentycznymi
zdjęciami z tamtych czasów. Na koniec
uczniowie musieli zaplanować wydatki pięcioosobowej rodziny na miesiąc
z uwzględnieniem ówczesnych realiów.
Okazało się, że trzeba było zrezygnować z wielu produktów, aby zmieścić
się w sumie, którą w tamtych czasach
dysponowała przeciętna polska rodzina.
Zadanie wzbudziło wiele emocji, a także
uświadomiło uczniom jak ciężkie życie
prowadzili nasi przodkowie. Na zakończenie lekcji uczniowie otrzymali upominki: gry i płyty historyczne.
Joanna Szulc
Szkoła Podstawowa nr 5

obserwując jednocześnie migawki na slajdach
z tłumaczeniem polskim.Wymagało to sporej koncentracji, aby nadążyć ze zrozumieniem
jednocześnie słuchając i śledząc ekran, ale
za to dostarczyło sporo emocji i zabawy. Dla
klas z rozszerzonym językiem angielskim było
to pewnym wyzwaniem
i uświadomieniem sobie, że język jest kopalnią odkrywaną
przez całe życie. Jednak najciekawszym
akcentem była praca w grupach i możliwość ćwiczenia poznanych idiomów
pod okiem ekspertów.W tym dniu zawitał w naszej szkole także syn pani Natt
– Tom, który pierwszy raz, jak twierdził od czasu ukończenia swojej szkoły,
przekroczył powtórnie jej próg. Nasza
młodzież nawiązała z nim dobry kontakt, nauczył się nawet liczebników po
polsku ku wielkiej naszej radości. Jak

widać takie spotkania mogą być ciekawe i ubogacające dla obu stron.
Dziękuję bardzo naszym paniom
bibliotekarkom za okazaną życzliwość,
wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość i pomoc w reorganizacji zajęć, a dyrekcji za wsparcie i miłą atmosferę jaką udało nam się wytworzyć
w tym dniu.
Małgorzata Szymendera
(nauczyciel j. angielskiego)

VII Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

4 marca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się finał VII Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego.
Uczniowie z klas IV - VI, wyłonieni
poprzez eliminacje wewnątrzszkolne, rywalizowali w wyrównanej walce potwierdzając swoje umiejętności
czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i wreszcie – znajomość
słownictwa. Laureatem konkursu został uczeń Szkoły Podstawowej z Wierzonki Michał Wdowiak, przygotowany przez p. H. Minginowicz, II miejsce
zajął uczeń z SP 1 Szymon Czmoch,
III miejsce zajęła Patrycja Kowalska
z Wierzonki.
Drużynowo najlepsza okazała się
Szkoła Podstawowa z Wierzonki, II
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4,
III miejsce – SP 1. Podczas konkursu
panowała przyjazna atmosfera zdrowej
rywalizacji, spontaniczności i zabawy.
Nagrody książkowe i rzeczowe ufundowała Rada Rodziców SP 1, Przyja-

ciel Szkoły p. S. Witecki oraz Wydawnictwo Szkolne PWN. W imieniu dzieci
serdecznie dziękujemy!
Przerwy między kolejnymi zadaniami wypełniły występy artystyczne uczniów oraz quiz z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Realizując
tego typu przedsięwzięcia integruje się
społeczność uczniowską oraz szybciej
przełamuje bariery, związane z nauką
języka obcego. A dlaczego warto znać
język niemiecki? Dziesięcioletni uczniowie z klas IV znaleźli wystarczająco
dużo mądrych argumentów na zadane
podczas konkursu pytanie: znajomość
tego języka ułatwia znalezienie pracy,
umożliwia porozumiewanie się z sąsiadem z zachodniej granicy, pozwala poznać jego kulturę, a sam w sobie
język nie jest trudniejszy niż inne języki obce. Oby o tym pamiętali, podczas czasami żmudnej pracy zapamiętywania nowych słówek.
B. Gizelska
Kwiecień 2010
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Klaudia najlepsza
w narciarstwie alpejskim
Zakończyły się zmagania XV
Amatorskich Mistrzostw Polski
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. To największa impreza sportowa dla amatorów z całej
Polski. Po eliminacjach regionalnych do finału zakwalifikowała
się Klaudia Anastaziak, uczennica klasy VI d Szkoły Podstawowej
nr 1 w Swarzędzu, która w dniach
5 – 7 marca 2010r. w Wierchomli pokonała konkurentki w swojej grupie wiekowej i zdobyła
zasłużenie I miejsce i puchar mistrzostw Polski. Wszyscy serdecznie gratulujemy! To wspaniałe
podsumowanie jej wielomiesięcznych, żmudnych przygotowań po

trzy godziny w tygodniu. Klaudia,
na co dzień bardzo dobra uczennica w swojej szkole, traktuje treningi jako rozwijanie pasji, jaką
jest narciarstwo. Nie zamierza zarzucić ciężkiej pracy dopóty, dopóki będzie to dla niej zabawa
i hartowanie sportowego ducha.
Same zawody przebiegają najczęściej w miłej, przyjaznej atmosferze ze strony organizatorów,
którzy starają się zagwarantować
jak najlepsze warunki dla zawodników. Niestety nie mogą zagwarantować dobrej pogody. Tak było
podczas ostatnich mistrzostw: silny wiatr, -10 stopni C, przenikający chłód. „Wtedy przydaje się od-

porność na przeciwności i wiara
w swoje możliwości” – zapewnia
skromnie mistrzyni. Jej ulubionym sportowcem, z którego bierze przykład, jest wszechstronna
narciarka 25 – letnia Amerykanka

L. Vonn. Tobie, Klaudio, życzymy
jak najwięcej radości z uprawianej
dyscypliny sportowej i trzymamy
kciuki za kolejne starty!
Zespół koła dziennikarskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu

ogrzane powietrze wystartowało
40 zawodników. Pierwsze miejsce

zajął Mikołaj Łokietek
z klubu modelarskiego
TUKAN mieszczącego
się w Swarzędzu. Drugie
miejsce przypadło Ignacemu Furmańczakowi
z modelarni przy szkole na Piątkowie, a trzeci był Jakub Przybylski
z klubu modelarskiego
„Na Skarpie”.
W konkurencji
modeli szybowców wystartowało 44 chłopców
i 3 dziewczynki.W grupie chłopców pierwsze
miejsce zajął Jakub Trypuć z klubu AVIATA
z Gniezna, drugie Dawid Loręcki z klubu AVIA z Poznania, a trzecie Marcin Wojciechow-

ski z modelarni PLISZKA z Krzesin.
W grupie dziewczynek pierwsze
miejsce zajęła Irmina Wojciechowska z modelarni PLISZKA z Krzesin, druga była Iza Wagner a trzecia Martyna Piłat.
Zawody zakończyły się małym poczęstunkiem i herbatą dla
milusińskich oraz kawą dla rodziców. Wszyscy wymienieni powyżej
otrzymali okolicznościowe dyplomy i pamiątki.
Organizatorem zawodów była
Sekcja Modelarska Aeroklubu Poznańskiego, licząca blisko 200 członków skupionych w kilkudziesięciu
modelarniach. Organizatorzy dziękują za przybycie dzieci pod opieką
rodziców i instruktorów.
Tomasz Manikowski
Fot. Wojciech Wójkiewicz

16 marca 2010 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego w swarzędzkim
Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka, stanęli wraz z zespołami
ze szkół i innych stowarzyszeń do
III przeglądu piosenki religijnej.
Wśród pozostałych wykonawców
znalazły się między innymi zespoły ze szkół: 102, 103, 105 oraz Stowarzyszenie „Sokoły” z Poznania.
Tegoroczny przegląd odbył się
w poznańskim kościele Świętego
Jerzego. W czasie artystycznych
popisów można było usłyszeć naj-

popularniejsze polskie piosenki
religijne. Miedzy innymi odśpiewano „Tyś jak skała”, „Jesteś Królem” i wiele innych pieśni. Poziom
prezentowanych utworów był bardzo różny, jednak każdy z wykonawców włożył całe swoje serce
w śpiewanie wybranych piosenek.
Koncertowi towarzyszyła atmosfera radości i entuzjazmu. Po
występie każdy z uczestników
występujących na scenie dostał
pamiątkowy upominek. Bardzo
dziękujemy za zorganizowanie
przeglądu!
Agata Rybicka

Festiwal
modeli balonów
i szybowców
W niedzielę 28 marca na
lotnisku Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy odbyły się zawody
dla młodzików w konkurencji balonów na ogrzane powietrze i modeli szybowców halowych. Licznie
przybyli adepci modelarstwa pod
opieką rodziców i instruktorów, pod
których bacznym okiem zostały
sklejone modele balonów z modelarskiej bibuły oraz modele szybowców z balsy. W obu konkurencjach
punktowany był jak najdłuższy czas
swobodnego lotu modeli.
W konkurencji balonów na

List z Warsztatu Terapii Zajęciowej:

III przegląd piosenki religijnej
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Chopin wysłuchany,
wystukany i narysowany
Z okazji 200. rocznicy urodzin
największego z polskich kompozytorów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2010 Rokiem Chopina. Fryderyk Franciszek Chopin
według ksiąg metrykalnych urodził
się 22 lutego 2010 r., natomiast z zachowanych listów wynika, że urodził
się 1-go marca. W jednym z nich pani
Justyna pisała do syna: „Dzień pierwszy i piąty marca nadchodzi, a ja Cię
uściskać nie mogę”. Piątego marca są
imienny Fryderyka, a pierwszy to na
pewno dzień urodzin, gdyż żadna z
mam nie zapomina dnia narodzin
własnego dziecka.

Ten tydzień niezgodności dat, Biblioteka Publiczna w Swarzędzu wypełniła muzyką Fryderyka Chopina.
W ostatnim tygodniu lutego, między
godziną 9.00 a 10.00 w czytelni biblioteki można było posłuchać muzyki Chopina, obejrzeć wystawę książek
jemu poświęconych, a przy okazji wypić filiżankę kawy lub herbaty w czytelnianej „biblio-café´”.
Miłym zaskoczeniem było kilkanaście grup ze swarzędzkich przedszkoli i szkół podstawowych, które
pod opieką wychowawców przyszły
posłuchać muzyki wielkiego Fryderyka. Tu ukłon w stronę nauczycie-

li – dzieci wykazały się dużą wiedzą
na temat kompozytora, a ważnym akcentem był fakt, że przychodzili odświętnie ubrani, jak na prawdziwy
koncert. Miło było popatrzeć, jak zasłuchani, z zamkniętymi oczami poruszali się w rytmach polonezów, mazurków, czy nokturnów. Nasi goście,
poruszeni muzyką, próbowali wydobyć te dźwięki z blatów stolików, które podczas koncertu zamieniały się
w klawiatury fortepianów.
Jak dzieci wyobrażają sobie muzykę Chopina?
Swoje wrażenia przedstawiły w pracach plastycznych. Najczęściej były to kolorowe nutki unoszące
się wśród drzew, w ogrodach pełnych
kwiatów i śpiewających ptaków. Bohaterem ilustracji był też sam kompozytor zasiadający przy fortepianie.
Niektórzy narysowali siebie tań-

„Strach się bać”

czących w rytm muzyki Chopina,
w towarzystwie swoich sympatii. Był
też wierny portret Chopina. Aby go
namalować, Kuba (być może przyszły
portrecista) poprosił o zdjęcie Chopina. Jeden ze słuchaczy namalował mistrza podróżującego na dinozaurze,
a jego kolega widział go przemieszczającego się TIR-em i to z ogromną
przyczepą. Cóż, jak wielki kompozytor, tak proporcjonalnie wielki środek
lokomocji.
Dziękujemy wszystkim za wizytę.
Grażyna Sobańska

„Owoce nauki
kulturoznawców”

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu zorganizowała cykl spotkań z dziećmi na temat strachów, „straszaków”, „straszydeł”
i towarzyszących im lęków i złych emocji. Dzieci wymieniały swoje lęki i szukały sposobów na ich pokonanie. Strach okazał się tym rodzajem emocji, który wszyscy
odczuwamy przez całe życie, ale może on
przybierać różne kształty i musimy nauczyć się panować nad nim. Część z wymienionych strachów na pewno jest znana
dzieciom z ich własnych przeżyć, z realnego życia, z opowiadań, przestróg rodziców,
niektóre znają raczej z filmów i gier komputerowych, inne podpowiada im wyobraźnia. Dzieci wysłuchały wierszy, opowiadań
i przysłów o różnych „strachach”. W zajęciach, prowadzonych przez bibliotekarzy
i poetkę wykorzystano metodę dramy, zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne i ele-

W galerii „Wielokropek” w bibliotece na os. Czwartaków 1 można obejrzeć nową wystawę pod bardzo przewrotnym tytułem (jw.). Julia
Borkowska – absolwentka Liceum
Sztuk Plastycznych Schola Posnaniensis, mieszkanka naszego miasta - uwieczniła ołówkiem i kredką
swoje koleżanki i kolegów, z którymi
studiuje kulturoznawstwo w bardzo
ciekawych ujęciach i prostą, ale zaskakującą techniką.
Zapraszamy na wystawę do końca maja!
MM
menty biblioterapii. Dzieci rysowały
„straszydła”, które dzięki uruchomieniu wyobraźni plastycznej miały pomóc im pokonać strach- ten prawdziwy i ten wyimaginowany.
Spotkania
zorganizowałyśmy
w bibliotece na os. Czwartaków
z grupami z przedszkoli i szkół podstawowych oraz w filii na os. Kościuszkowców i w Paczkowie. Podobne spotkanie z cyklu „Strach się bać”
odbyło się z wychowankami Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.
Małgorzata Merczyńska,
Renata Czarnecka-Pyła
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Kropla wody
22 marca przypada Światowy
Dzień Wody. Była to okazja, by wysłuchać prelekcji prof. Andrzeja Kędziory, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego.
W spotkaniu uczestniczyły klasy
licealne z Zespołu Szkół nr 2 .
Spotkania na temat wody zorganizowaliśmy także dla dzieci w bibliotece głównej oraz w filii na os. Kościuszkowców. Dzieci wzięły udział
w doświadczeniach z wodą i innymi substancjami, by określić w czasie
zajęć „laboratoryjnych” jej charakterystyczne cechy. Przypominały także przysłowia związane z wodą, roz-
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wiązywały zagadki, podkreślały jej
rolę w naszym codziennym życiu. Na
spotkaniu na os. Kościuszkowców bawiły się w „górę lodową”, która topiła
się pod wpływem słońca. Przy muzyce wycinały kolorowe kropelki. Takie zajęcia są ważne, by uświadomić
już na tym najwcześniejszym etapie
znaczenie wody w dobie jej deficytu
na naszym globie. Mamy nadzieję, że
„kropla drąży skałę” i pod wpływem
akcji edukacyjnych pomoże dzieciom
zrozumieć, że konieczny jest szacunek dla tej zwykłej wody z kranu, która nie jest osiągalna dla wielu milionów ludzi naszego globu.

Biblioteka
Publiczna
poleca:
„Najsłynniejsze
miłości królów
polskich”
- Jerzy Besala
Autor, znany erudyta i popularyzator dziejów, przybliża czytelnikom
najbardziej znane
pary małżonków
i kochanków. Czyni to niezwykle barwnie i ze znawstwem wnikliwego badacza. Potwierdza, że Polskę dawnych wieków zamieszkiwali ludzie z krwi i
kości, którym nieobce były miłosne uniesienia.

„Co by tu jeszcze”
- Olga Lipińska
Książka stanowi
wybór najciekawszych felietonów
opublikowanych
przez autorkę na
łamach pisma
„Twój Styl” w latach 1998-2009.
Olga Lipińska opisuje w nich przeobrażenia polityczne i ich wpływ na rzeczywistość, życie artystyczne, własne lęki i
frustracje oraz zmarłych przyjaciół - Agnieszkę Osiecką, Gustawa Holoubka, Jerzego Kawalerowicza i innych.
Kwiecień 2010

Małgorzata Merczyńska,
Henryka Korejwo

„Przerwane
dzieciństwo”
- Kathleen
O’Malley
W 1950 roku Kathleen i jej dwie
siostry odebrano
matce. Stało się to
w majestacie obowiązującego w Irlandii prawa. Dziewczęta dostały się do szkoły prowadzonej przez
zakon sióstr miłosierdzia, gdzie przeżyły gehennę. Były głodzone, bite i upokarzane.

„Mądre dzieci”
- Angela Carter
Komiczna opowieść
o karierze dwóch
zwariowanych kobiet, które najlepiej
czują się na kabaretowej scenie. Są
uosobieniem radości, wdzięku, seksapilu i apetytu na
życie. Wprawdzie mają po siedemdziesiąt pięć
lat, ale czy komuś to przeszkadza?

„Janosik.
Prawdziwa
historia
karpackiego zbója”
- Stanisław
A. Sroka
Książka jest popularną biografią Janosika, postaci jak
najbardziej historycznej, żyjącej na
przełomie XVII i XVII wieku. Zawiera ciekawe przypisy i fotografie.

„Zachcianek”
- Katarzyna
Michalak
Kolejne spotkanie z bohaterką
książki pt. „Poczekajka”. Okraszona humorem
opowieść o miłości i nienawiści,
o niezawodnych
przyjaciołach i
bezwzględnych wrogach, o zwierzętach i magii. Łzy, radość życia i marzenia, stanowią jej
nieodłączne składniki.

„Mafia”
- Petra Reski
Autor opisuje mechanizmy
funkcjonowania
włoskiej mafii –
obszary przestępczej działalności,
hierarchię, sposoby prania brudnych pieniędzy.
Sporo czasu poświęca też kobietom mafii. Ten reportaż trzyma w napięciu
jak najlepszy kryminał.

„Ułamki filozofii”
- Leszek Kołakowski
Książka przedstawia
złote myśli wielkich
filozofów, od antyku
po współczesność,
uzupełnionych refleksjami i komentarzem Leszka Kołakowskiego.
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Poprute wspomnienia
na bibliotecznym strychu
W ramach „Strysznych historii”,
które przez dwa miesiące zdominowały życie biblioteki na os. Czwartaków, zorganizowałyśmy dwa spotkania z plastyczką, której prace można
było obejrzeć w galerii „Wielokropek”
oraz poetką, która promowała napisany specjalnie z okazji naszej wystawy tomik wierszy „Wędzidło z paję-

czyny”. Po tomik zapraszamy
do biblioteki. Piękne rysunki, które go ilustrują wykonała Maja Rausch i przywołują
one skojarzenia z miejscami
i przedmiotami, w którym
przechowujemy nasze wspomnienia. Na jednym ze spotkań pani burmistrz Tomicka

kaniu młodzi ludzie zwiedzili wystawę, która była dla nich niczym muzeum etnograficzne. Jedna z grup
najbardziej zainteresowana była adapterem Bambino, rezerwując go sobie na studniówkę…

wspominała swój rodzinny strych
i namawiała młodzież, aby nie pozbywała się przedmiotów, które stanowią
rodzinne pamiątki. Na zakończenie
spotkań plastyczka pokazała prezentację multimedialną „Gębomachy”,
nawiązującą do literatury Gombrowicza i teorii masek (polecam także
„Maski” pod red. Marii Janion, z cyklu „Transgresje”), które przybiera
człowiek w różnych życiowych sytuacjach. Ten dziwny, chwilami zabawny,
a na pewno nieco zaskakujący film
przy użyciu bardzo prostych środków
artystycznych uświadomił nam groteskowość niektórych naszych zachowań, gdy nie jesteśmy sobą, gdy gramy jakieś role. Film wywołał żywe
reakcje młodzieży licealnej. Po spot-

Dotknięcie historii poprzez
zgromadzone przedmioty, a przede
wszystkim rozmowę z poetką i młodą absolwentką ASP na pewno przywołały w niektórych jakieś ciekawe
strzępy rodzinnych opowieści, wspomnienia własnych czy babcinych bibelotów, zabawek, pamiątek.
Na pewno dobrze było na chwilę
zatrzymać czas…
Małgorzata Merczyńska

Prosto z Ośrodka Kultury

Wieczór pełen humoru

z „Kabaretem Moralnego Niepokoju”!
Każdy z nas wie, że śmiech to zdrowie J… Z okazji Dnia Kobiet gościł w Swarzędzu Kabaret Moralnego Niepokoju, który 7 marca wystąpił w auli Szkoły Podstawowej nr 5. Bilety na to wydarzenie zostały wyprzedane w ciągu
trzech dni, a licznie zgromadzona publiczność po brzegi wypełniła szkolną
aulę. Występ kabaretu odbył się z inicjatywy Burmistrz Anny Tomickiej. Organizatorem był Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
Kabaret Moralnego Niepokoju
istnieje już 14 lat. Skupia się głównie
na sprawach społecznych, absurdach
życia codziennego, ale nie stroni też
od polityki. Przez kolejne lata swojej działalności stworzył szereg barwnych postaci będących znakiem
rozpoznawczym grupy. KMN jest
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laureatem wielu nagród przyznawanych na licznych przeglądach kabaretowych.
Podczas występu Kabaretu Moralnego Niepokoju w Swarzędzu zabrakło Katarzyny Pakosińskiej. Jednak
pozostała część grupy w składzie: Robert Górski, Przemysław Borkowski,
Mikołaj Cieślak oraz
Rafał Zbieć, doskonale zrekompensowała
widowni nieobecność
pani Kasi. Publiczność
bawiła się wspaniale,
a kolejne skecze i piosenki przerywane były
salwami śmiechu. Na
koniec występu, w ramach bisu, widownia
usłyszała premierowy
skecz grupy.

Już 17 kwietnia 2010 r. w Swarzędzu w Szkole Podstawowej nr 5
wystąpi kabaret „Paranienormalni”. Z pewnością i tym razem bę-

dzie to pełen humoru występ i będzie można „uśmiać się do łez”.
Tekst i fot. Anna Świergiel
Kwiecień 2010

Aktualności
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Boccia dobra
na wszystko
W piątek 19 marca na hali sportowej SCSiR w Swarzędzu odbył się
Integracyjny Wiosenny Turniej Boccia dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz dwóch zespołów ze
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.
Łącznie wystąpiło 12 zespołów. Zespoły podzielone były na dwie grupy
rozgrywkowe i walczyły o najlepsze
miejsca w grupie. Po rozgrywkach
grupowych rozegrane zostały mecze o miejsca decydujące o kolejności w klasyfikacji generalnej.
W turnieju uczestniczyły drużyny
reprezentujące SP nr 1, SP nr 4 i SP
nr 5 oraz Szkołę Podstawową z Kobylnicy, Gimnazjum nr 2 (dwa zespoły), Gimnazjum nr 3 oraz gimnazja z
Paczkowa i Zalasewa. Stowarzyszenie wystawiło do gry dwa zespoły:
„Warsztat” i „Stowarzyszenie”.
Po zaciętych meczach, ostatecznie tryumfowała Szkoła Podstawowa nr 4, drugie miejsce przypadło „Stowarzyszeniu” a trzecie dla

Prosto z Ratusza

Edukacja przez ratownictwo

Szkole Podstawowej nr 5.
Jak można zauważyć, o sile zespołu w grę w boccię nie decydują
sprawność fizyczna i wiek. Ta spokojna, aczkolwiek emocjonująca dyscyplina paraolimpijska jest doskonałym „narzędziem” integrującym
dzieci i młodzież.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim drużynom za udział
w turnieju oraz nauczycielom z Gimnazjum nr 2 i Szkoły z Paczkowa za
pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
Na zakończenie turnieju rozegrany został mecz przyjaźni reprezentacji nauczycieli i uczniów
w Unihokeja.

Od 29 marca do 30 kwietnia
2010 r. w szkołach gimnazjalnych
i licealnych miasta i gminy Swarzędz odbywać się będzie cykl wykładów organizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
oraz WOPR w ramach programu
„Edukacja przez ratownictwo”. Program skierowany jest głównie do
klas pierwszych poszczególnych
szkół i odbywa się w naszej gminie po raz drugi. W pierwszej części prelekcje składać się będą z in-

formacji i szkolenia teoretycznego
z ratownictwa wodnego i medycznego, a w drugiej części zawodów
na pływalni.
Po zakończeniu wykładów reprezentacje szkół przystąpią do
II Zawodów Gminnych „Edukacja
przez ratownictwo” na pływalni
„Wodny Raj” 28.05.2010 r.
Zwycięska drużyna reprezentować będzie Swarzędz w finale Powiatowym 11.06.2010 r. w ramach
„Dni Swarzędza”.

Pierwszy Otwarty

gorii został Marcin Szymański, drugie miejsce - Michał Nieradko, trzecie miejsce – Oskar Frankowski.
W kategorii gimnazja i starsi, zwycięzcą został bezkonkurencyjny
Marcin Wabiński, drugie miejsce –
Mateusz Siemczonek, trzecie miejsce – Elżbieta Koźlecka. W kategorii
OPEN powyżej 25 roku życia tryumfował Zdzisław Hejna, drugie miejsce – Dariusz Wolski, trzecie miejsce – Jarosław Nikodemiak.
Organizatorzy bardzo dziękują
wszystkim uczestnikom, a specjalne podziękowania kierują w stronę
Pani Karoliny Baranowskiej za pomoc w organizacji turnieju.
Puchary, medale oraz upominki
wręczał wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu Pan Tadeusz
Witkowski.

Turniej Tenisa
Stołowego

27 marca odbył się Pierwszy
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Na
sześciu stołach przez ponad 3 godziny walczyły 32 osoby w trzech
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i młodsi; gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne i studenci;
oraz OPEN powyżej 25 roku życia.
W najmłodszej i najliczniejszej kategorii dzieci ze szkół podstawowych rozegrano turniej systemem
pucharowym. Zwycięzcą tej kate-

KUP KARNET
ZYSKUJESZ
10% RABATU

Szanowni Państwo!
Karnet upoważnia do korzystania z całego kompleksu Pływalni poza kawiarenką.
Upoważnia do zapłaty
należności za faktyczny czas
korzystania z basenu.
Z wejścia na karnet może
korzystać maksymalnie 5 osób
Nie trzeba mieć przy sobie
gotówki.
SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TEL. 061 65 09 542
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10 drużyn, 100 uczestników

„Swarzędzanie” wygrali ligę hokeja

Noworoczny Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej

W czwartek 11 marca na lodowisku SCSiR zakończono rozgrywki
Swarzędzkiej Ligi Hokeja. W ostatnim meczu reprezentacja SCSiR pokonała drużynę Orkiestra Team 8:4
i ostatecznie zakończyła rozgrywki na 3 miejscu. Drużyna Orkiestra
Team zajęła miejsce 4, Reprezentacja Nauczycieli miejsce 2, a „Swarzędzanie” z kompletem zwycięstw
zakończyli rozgrywki na 1 miejscu.

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowało kolejny turniej piłki nożnej dla amatorów
tego sportu. 21 lutego w niedzielę
10 drużyn (100 uczestników) przez
8 godzin walczyło o puchar Burmistrza Swarzędza. Wśród drużyn nie
mogło zabraknąć dobrze już znanych reprezentacji swarzędzkich
firm. Po raz pierwszy w cyklu turniejów amatorskich można było zobaczyć reprezentację firmy Bemarc
oraz drużynę Manhatan, które jak
się później okazało, wprowadziły
sporo zamieszania wśród faworytów turnieju. Ostatecznie to właśnie
zawodnicy Manhatanu po zaciętym
finale z drużyną reprezentującą firmę Tombea, zdobyli Puchar Burmistrza Swarzędza.
Natomiast zespół Bemarc zajął
trzecie miejsce pokonując w „małym finale” ekipę reprezentującą firmę Anders. „Rozstawieni” w turnieju z numerem jeden piłkarze firmy

Ossmet musieli zadowolić się tylko
5 miejscem.
Organizatorzy turnieju bardzo
dziękują wszystkim uczestnikom za
udział w turnieju oraz zachowanie
fair play. Cele turnieju amatorskiego zostały zrealizowane w 100 procentach.. Dobra zabawa, integracja
pracowników firm i mieszkańców
z terenu naszej gminy, oraz popularyzacja piłki nożnej – to wszystko
było obecne 21 lutego na hali SCSiR. Brawo Panowie!

Oferta SCSiR na
targach edukacji
w Poznaniu

Dyrekcja SCSiR składa duże podziękowanie Dyrekcji Zespołu Szkół
nr 2 za miejsce na stoisku i możliwość promocji oferty SCSiR.

Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji było obecne na targach
edukacji w Poznaniu. Do wszystkich
szkół z Poznania i okolic, które wystawiały się na targach od 19 do 21 lutego, dostarczone zostały oferty prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia
pływania oraz jazdy na łyżwach.
Szkoły bardzo chętnie zapoznawały się z ofertą i w kilku przypadkach zgłoszono zainteresowanie
udziałem w procesie szkolenia dzieci i młodzieży.
Kwiecień 2010

Po ostatnim meczu rozpoczęto
wręczanie pucharów oraz upominków. Trofea wręczali: Tadeusz Witkowski – wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu oraz Mariola
Józwiak – dyrektor SCSiR.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom Ligi
i zapraszają do udziału w sezonie
2010/2011.

Sukcesy sekcji pływackiej „Fala”

Klasyfikacja generalna po turnieju:
1. Manhatan
2. Tombea
3. Bemarc
4. Anders
5. Ossmet
6. Swarzędzkie Centrum Ubezpieczeń
7. Don Lucci
8. Straż Miejska
9. Nexus
10. Max
Młodzieżowa sekcja pływacka
przy Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji „Fala” może poszczycić
się w ostatnim czasie wieloma wartościowymi wynikami i sukcesami.
Startując w ogólnopolskich zawodach pływackich w Rawiczu i mitingu w Kaliszu pod nazwą „Szukamy
następców Artura Wojdata”, najlepiej zaprezentowała się uczennica
SP 1 w Swarzędzu Aleksandra Grygier. Młoda zawodniczka zanotowała
bardzo dobre rezultaty na swoim koronnym dystansie 100 metrów stylem klasycznym. Zajęła drugie miejsce w Rawiczu poprawiając swój
rekord życiowy o ponad 5 sekund. W

zawodach w Kaliszu poszło jej jeszcze lepiej zdobyła złoty medal i poprawiła swój najlepszy wynik w tym
roku. Dobrze spisali się w zawodach
pozostali pływacy poprawiając swoje rekordy życiowe i zdobywając wysokie miejsca w poszczególnych klasyfikacjach: Aleksandra Słowińska,
Barbara Mroczek, Magdalena Biadała, Wiktor Kowalewski, Artur Sierant i Robert Płachta oprócz medali
przywieźli również wiele nagród rzeczowych.
Następny start planowany jest
już w kwietniu na międzynarodowych zawodach o puchar T. Mazura
w Poznaniu.
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Komunikat OPS

1 kwietnia 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka wręczyła wyróżnienia swarzędzkiej młodzieży, która
brała udział w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.

cyjnej w Gruszczynie, współpracowała ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z zaburzeniami genetycznymi, jest
członkiem grupy „Mimika”, realizuje
projekty dla dzieci.
6. Anna Pastusiak – wyróżnienie;
uczennica Gimnazjum w Zalasewie,
wolontariuszem jest od 3 lat, pracuje w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu,

2. Magdalena Dopieralska – wyróżnienie; uczennica Gimnazjum w Zalasewie ,pracuje od 3 lat w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski w Swarzędzu, jest wzorową
uczennicą, bierze udział we wszelkich
działaniach na rzecz innym organizowanych w szkole.
3. Justyna Wierzbińska – wyróżnienie; uczennica Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu, pracuje od 4 lat w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, cechuje się
dużą wrażliwością i otwartością na innych, chętnie angażuje się w prace wolontariackie na terenie szkoły.
4. Agata Zoran – wyróżnienie;
uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, od 2 lat pracuje w Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Nasza Dziupla”,
jest członkiem grupy „Mimika”, która
w tym roku realizuje projekt „Dziecięcy świat emocji”.
5. Sylwia Domańska – wyróżnienie;
uczennica Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu, wolontariuszem jest od 4 lat, najpierw
w Świetlicy Terapeutyczno – Integra-

wspiera zbiórki darów, angażuje się
we wszelkie kampanie społeczne,
bezinteresownie pracuje w bibliotece
szkolnej.
7. Aleksandra Chęcińska – wyróżnienie; uczennica Gimnazjum w Zalasewie, jest wolontariuszem od ponad 3
lat, głównie pracuje w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, ale angażuje się także we wszelkie akcje społeczne np.
zbiórki darów, pracuje w bibliotece
szkolnej, pisze wiersze.
8. Arkadiusz Ćwiertniak – laureat;
uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, wolontariuszem jest od 2 lat,
pracuje w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej
Straży Pożarnej, ministrantem i lektorem w Parafii p.w. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, angażuje
się we wszystkie akcje wolontarytyczne organizowane zarówno w szkole
jaki poza nią.
Anna Świergiel
Fot. Anna Świergiel

W okresie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do
30 września 2010 r. - osoby, które nie
otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają
prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach
określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło
12 miesięcy życia.

l radca prawny - porady prawne z zakresu prawa pracy, rodzinnego, cywilnego,
l pracownik socjalny – informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia
umożliwiającego pokonywanie trudności,
l psycholog – konsultacje psychologiczne, w ramach których specjalista udzielać
będzie informacji na temat dynamiki zachowań w sytuacjach trudnych, związanych z
wykluczeniem, chorobą psychiczną. Uzyskać będzie można informację na temat pomocy specjalistów dostępnych na terenie
gminy i powiatu poznańskiego,
l policjant – informacje o prawach i obowiązkach obywatelskich.
Z bezpłatnych porad skorzystać mogą zarówno beneficjenci projektu systemowego, jak również mieszkańcy miasta i gminy

Swarzędz - osoby zagrożone wykluczeniem, które żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych i nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im
pozycję społeczną, co dodatkowo utrudnia
dostosowywanie się do zmieniających się
warunków społecznych i ekonomicznych.
W Punkcie, uzyskać będzie można bezpłatną i bezstronną poradę, gwarancję poufności, a także wskazanie możliwych rozwiązań problemu.
Harmonogram dyżurów:
w 1 i 3 sobotę miesiąca – dyżur pełnić będzie: policjant i psycholog
w 2 i 4 sobotę miesiąca - dyżur pełnić będzie: pracownik socjalny i prawnik
Koordynator projektu
Jolanta Osada

Ośmiu Wspaniałych

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”
jest organizowany w 85 miastach
całej Polski. Inspiracją rozpoczęcia
konkursu był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła
w małym meksykańskim miasteczku
i zwyciężają… Koncepcja konkursu
jest prosta. Każda gmina dokona wyboru, a następnie przedstawi całemu
miastu swoją wspaniałą młodzież. Są
to młodzi ludzie wrażliwi na potrzeby człowieka słabego, szukającego
oparcia, potrafiący zawsze wyciągnąć
rękę do potrzebującego i pospieszyć
mu z pomocą.
Oto lista wyróżnionych, którzy
znaleźli się w gronie „Ośmiu Wspaniałych” oraz krótki opis ich działalności wolontarystycznej.
1. Monika Ochowiak – wyróżnienie;
uczennica XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, od 4 lat pracuje w
Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, jest członkiem „Klubu Ośmiu”, angażuje się we
wszystkie akcje wolontarystyczne na
terenie szkoły (np. zbiórki darów)

Lokalny Punkt Wsparcia
wznawia działalność
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach realizowanego projektu
systemowego FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego ponownie uruchamia:
Lokalny Punkt Wsparcia
- w każdą sobotę od 20.03.2010
do 18.12.2010 w godzinach
od 10.00 do 13.00
- w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Wsparcia w Swarzędzu, ul. Piaski 4,
tel. 061 6510584
W Lokalnym Punkt Wsparcia dyżurować będą:
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w dniu 31.03.2010 r.
weszła w życie ustawa z dnia 5 marca
2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr
50, poz. 301).
Nowelizacja dotyczy art. 9 ust. 7 i
8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 31.03.2010 r.
pozostawanie matki dziecka pod opieką
medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak
i zaświadczeniem wystawionym przez
położną z co najmniej jednym badaniem kobiety w okresie ciąży.
Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa
w ww. ustawie, może być udzielona nie
tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.
Nie przewiduje się wprowadzenia
wzoru ww. zaświadczenia, co oznacza
że wybór jego formy zależy od wystawiającego.

Jeżeli w związku z poprzednim
wnioskiem w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczeń, złożonym pomiędzy 1 listopada 2009 r. a 30 marca
2010 r., w posiadaniu organu znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty
do rozpatrzenia ponownego wniosku
o wypłatę tych świadczeń, organ nie
powinien ponownie żądać tych dokumentów (m.in. zaświadczenia potwierdzającego co najmniej jedno badanie
kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną, jeżeli do
wcześniej złożonego wniosku było dołączone zaświadczenie, z których wynika taka informacja).
Na podstawie art. 9 ust. 9 i art.
15b ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wymóg udokumentowania
pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Opiekun faktyczny
dziecka to w rozumieniu ww. ustawy
osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem
do sądu rodzinnego o przysposobienie
dziecka. Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego
przez lekarza lub położną nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy ostatecznie przysposobili dziecko.
Kierownik
Sekcji Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Beata Pacholczak
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Przydatne
adresy i telefony
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 8.0016.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.
Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Piotr Choryński dyżuruje 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 Wielkopolski przez całą dobę na temat:
- przychodni i szpitali
- dyżurów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zakładów optycznych
- 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)

Imprezy w Swarzędzu
Ośrodek Kultury
oraz Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji zapraszają:
Ü 10 kwietnia - XIV Swarzędzkie Spotkanie
Flażoletowe, godz. 11.00, hal sportowa Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul.
Św. Marcin 1.
Ü 10 kwietnia – rozpoczęcie sezonu rowerowego i nordic walking (rajdy w każdą sobotę, zbiórka o godzinie 11:00 przed Pływalnią
„Wodny Raj”).

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy
Doraźnej i Ratunkowej
- doraźna pomoc medyczna nocna
i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15
Porady lekarskie uzyskają Państwo 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”
Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 061 817 25 33, 061 817 25 49,
kom.604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, os. Kościuszkowców 20, tel. 061 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica, ul. Poznańska 99, tel. 061 815 01 21
Centrum Medyczne „Prywatnej
Lecznicy Certus” Sp. z o.o.
Od 4.01.2010 roku w budynku przy ul.
Poznańskiej 15 w Swarzędzu rozpoczęło
działalność Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej Lecznicy CERTUS Sp. z o.o. W Centrum można skorzystać z porad lekarzy
rodzinnych, usług laboratoryjnych, USG
oraz docelowo RTG. Zakres świadczonych usług będzie systematycznie rozszerzany.
Szczegółowe informacje
www.certus.med.pl
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 061 22 22 600

Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
Usługi Pogrzebowe tel. 061 815 97-08
i 603 136 854
Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl
Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
- pływalnia
- kręgielnia
- boiska sportowe
- lodowisko
- hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. + 48 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa
im. prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego
w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37 , fax. 061 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kwaśniewskiego 1,
tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl
Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1,
62-020 Swarzędz
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 061 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów:
w poniedziałek
w godzinach: od 9:00 do 16:30,
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.

Ü 17 kwietnia – w cyklu „RoześmiaDYŻURY CAŁODOBOWE APTEK W POZNANIU
ny Swarzędz” - występ kabareApteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18 tel. 061 852-26-25 24 h
tu Paranienormalni, godz. 20.30,
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6 tel. 061 852-99-22 24 h
Szkoła Podstawowa nr 5, osiedle
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 141 tel. 061 820-16-42 24 h
Mielżyńskiego.
Apteka „Magiczna” ul. Piątkowska 87A tel. 061 840-19-00 24 h
Ü 17 kwietnia 2010 - Amatorski
Apteka „Magiczna” ul. Głogowska 118/124 tel. 061 865-41-00 24 h
Turniej Siatkówki – open.
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4 tel. 061 852-52-44 24 h
Ü 24 kwietnia - Festyn Country godz. 15.00 (scena plenerowa przy
cja piłki nożnej dziewcząt) o Puchar Burmipływalni „Wodny Raj”).
strza MiG Swarzędz.
Ü 28 kwietnia - środowe wieczory w Pałacyku Ü 16 maja - Grand Prix Wielkopolski – zawody
Pod Lipami, godz. 19.00.
pływackie pod patronatem MSiT i PZP.
Ü 8 maja Festyn Straży Pożarnej, godz. 16.00 Ü W każdą sobotę o godz. 11:00 – rajd rowerodo 24.00 (scena plenerowa przy pływalni
wy i nordic walking (udział bezpłatny, zbiór„Wodny Raj”).
ka przed pływalnią „Wodny Raj”). SerdeczÜ 14 maja - Turniej piłki nożnej dziewcząt (seknie zapraszamy!
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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26
52, 651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

Skład, reklamy, druk:
Studio Kwadrat,
mn@kreator.com.pl,
tel. 0607 566 555
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Jak zamówić reklamę?





telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

0696 017 449

DO WYNAJĘCIA
Dom mieszkalny
z pomieszczeniem
biurowo-usługowym
w centrum Swarzędza.
Bardzo atrakcyjna cena.
Tel. 519 064 719
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Studio Kartek

 Zaproszenia i zawiadomienia ślubne
 Zaproszenia komunijne
 Zaproszenia i kartki okolicznościowe
 Zawieszki i winietki
możliwość skomponowania
Promocja!
własnego wzoru
TEL. 061 8189 959

KOM. 662 035 003

Studio reklamowe
poszukuje osób do akwizycji
reklam do czasopisma.
Brak limitu, wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl
0607 566 555

i OGŁOSZEŃ RESO
Głos Wielkopolski Anonse.TV Gazeta Wyborcza
Sąsiadka-Czytaj Goniec Dopiewski Auto-Giełda Dziennik
Echo Miasta Rokickie Wiadomości Prosto z Ratusza

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

(61) 653 47 87 (61) 652 50 69
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Rejestrację pojaz
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załatwiamy w Swar
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Rekordowy
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Noworocznie
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Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps,
pdf, ai, cdr (wszystkie fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg,
psd (rozdzielczość 300 dpi).

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych.
(sklepowych, gastronomicznych).

Rok XIX

str. 6-7

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

tel. 061 871 31 31

Marzec 2009

y
Światow
Dzień
Romów

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

najtańsze w Wielkopolsce naprawy
lodówek i zamrażarek w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy

Nr 3 (252)

Rok XIX

0607 566 555
mn@kreator.com.pl
061 648 26 49
Studio Reklamowe Kwadrat,
ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

LODÓWKI

Rok XIX
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0604 372 440

Chcesz zostać
fotomodelką?
Studio fotograficzne
poszukuje fotomodelek
(amatorek) w wieku 16-22 lat.
Chcesz sprawdzić się przed obiektywem?
Sesja próbna GRATIS.
Doświadczenie niewymagane.
Oferty wraz z kilkoma zdjęciami prosimy nadsyłać na
zamów reklamę:

foto@animato.com.pl
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

Sportowe Oskary Gminess 2009 rozdane - Gmina Rokietnica podwójnym laureatem!
• Najlepsza strona internetowa promująca sport, turystykę i rekreacją – www.rokietnica.pl;
• oraz najlepszy Uczniowski Klub Sportowy – UKS „BŁYSKAWICA” z Rokietnicy
to dwa Oskary przyznane Gminie Rokietnica przez Kapitułę Konkursu OSKARY SPORTOWE GMINESS 2009
Dobiegła końca II edycja konkursu Oskary Sportowe Gminess 2009. Organizowane w 20 kategoriach przedsięwzięcie,
skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, klubów, ośrodków i lig sportowych zajmujących się zawodowo bądź amatorsko
uprawianiem, organizowaniem i promowaniem działań w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji.
W tym roku Gmina Rokietnica przystąpiła
po raz pierwszy do konkursu, otrzymując
nominację aż w czterech na siedem zgłoszonych kategorii:

• „Najsławniejszy Sportowiec” - wysuwając kandydaturę ubiegłorocznej Mistrzyni Świata w kajakarstwie,
z kanadyjskiego Dartmouth, Małgorzatę Chojnacką;
• „Fotografia sportowa, turystyczna
i rekreacyjna”;
• „Uczniowski Klub Sportowy”;
• oraz „Strona Internetowa promująca sport, turystykę i rekreację”.
Do szacownego grona zwycięzców
Gmina Rokietnica została zaliczona
przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach:

• Najlepsza strona internetowa promująca sport, turystykę i rekreacją
– www.rokietnica.pl, prowadzona
przez Urząd Gminy w Rokietnicy;
• oraz najlepszy Uczniowski Klub Sportowy, którym wybrano UKS „BŁYSKAWICA” z Rokietnicy, zasłużony w organizowaniu zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w trzech sekcjach:
kajakarstwo, siatkówka i karate, utytułowany wieloma zwycięstwami i
prestiżowymi nagrodami w ogólnopolskich i europejskich zawodach
sportowych o randze mistrzowskiej.

Rokietnico - na start!

bierańców, którego pomysłodawca i inicjator rokietnickich
zmagań biegowych - dyrektor
Zespołu Szkół w Rokietnicy Roman Mis - intrygująco nazwał „Karnawałem
lata”. Zaproponujemy także
możliwość gromadzenia punków na koncie każdej z rodzin
nie tylko przez jej członków
połączonych „więzami krwi”,
ale i przez przyjaciół czy
sympatyków poszczególnych drużyn, zgłoszonych oczywiście uprzednio w biurze zawodów.
Pierwsze biegowe spotkanie w ramach
II Rokietnickiego Biegowego Grand
Pix zostało zaplanowane tradycyjnie
na sobotę, godzina 10.00, 24 kwietnia
2010 roku. Ruszamy w kierunku Starzyn,
ze znanego wszystkim punktu przy Trakcie Napoleońskim, tuż za stacją benzynową „Bliska” w Rokietnicy.
Patronat Honorowy nad II Rodzinnym
Grand Prix Rokietnicy w biegach objął
Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz
wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech.
Opiekę medialną tradycyjnie sprawuje
Radio Merkury Poznań.

Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych

rusza II Rodzinne Grand
Prix Rokietnicy w Biegach
- Rokietnica biega 2010.

Wraz z nadejściem wiosny,
Urząd Gminy w Rokietnicy
i Zespół Szkół w Rokietnicy rozpoczyna przygotowania do drugiej edycji
Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach.
Do udziału w sportowo-rekreacyjnej zabawie zapraszamy ponownie całe rodziny, uczestników indywidualnych, młodzież, gości z zewnątrz oraz zwolenników
nieco „łagodniejszej” odmiany długodystansowych spotkań w plenerze – fanów
„Nordic Walking”.
Wszystkim oferujemy niepowtarzalną,
rodzinną atmosferę, możliwość podziwiania przyrodniczych plenerów na biegowej trasie, opiekę profesjonalnego biura zawodów, pomoc ze strony strażaków
i rokietnickich policjantów, obecność i
udział w biegu przedstawicieli władz samorządowych, a także ciekawe nagrody,
upominki i organizacyjne niespodzianki.
Przypominamy, że w roku ubiegłym na rokietnickich trasach gościliśmy takie sławy jak: Michał Bartoszak, maratończyk
– uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach, Małgorzata Chojnacka – mistrzyni świata w kajakarstwie, Jerzy Bednarz
– uczestnik ponad 400 maratonów ulicznych na całym świecie, biegacze poznańskiego klubu „Maniac” czy Maciej Łucyk zwycięzca ubiegłorocznego rokietnickiego
Wielkiego Finału – bywalec i leader najbardziej znanych polskich półmaratonów.
Towarzyszyła nam też w czerwonych koszulkach „Drużyna szpiku” inicjując zorganizowana podczas jesiennego biegu
akcję zbierania krwi i badań w dla banku
dawców szpiku.
Tegorocznym novum będzie bieg przeLuty-Marzec
2010
www.rokietnica.pl

I Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach – Rokietnica biega 2009 wraz z II
Rodzinnym Rajdem „W zdrowym ciele zdrowy duch” organizowanym przez
Sołectwo Mrowin-Cerekwica, jako „Rodzinne spotkania w rokietnickim plenerze”, został wyróżniony w X Konkursie
„Działania Proekologiczne i Prokulturowe” organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”.
Nie czekaj więc i nie stój z boku. ROKIETNICO – na start!
Regulamin dostępny na:
www.rokietnica.pl; - sekcja obywatela
– zakładka sport w gminie
D.P.

Zwycięstwo Gminy Rokietnica jest tym
bardziej cenne, że wszyscy laureaci
Oskarów Sportowych Gminess 2009 to
podmioty i osoby indywidualne, dla których wartością naczelną jest promowanie zdrowego stylu życia, sportowej aktywności i współzawodnictwa opartego
na uczciwych zasadach oraz autentycznej pasji, zaangażowaniu.
Relacja z uroczystej gali wręczenia sportowych Oskarów Gminess, której termin zostanie wkrótce wyznaczony, oczywiście na
nagrodzonej stronie: www.rokietnica.pl.

pod patronatem WICEWOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO rozstrzygnięty
Niedziela Palmowa - 28 marca 2010 - Klub Sołecki Mrowino Cerekwica
WYSTAWCY INDYWIDUALNI
1 miejsce – JANINA BUDYNEK z Pamiątkowa, Gmina Szamotuły, powiat szamotulski
2 miejsce – KRYSTYNA WILHELM z Napachania, Gmina Rokietnica, powiat poznański
3 miejsce – KRYSTYNA MATYSIAK z Rokietnicy, Gmina Rokietnica, powiat poznański
KOŁA GOSPODYŃ
1 miejsce – SOŁECTWO KIEKRZ-PAWŁOWICE, Gmina Rokietnica, powiat poznański
2 miejsce – KOŁO GOSPODYŃ RYCZYWÓŁ,
Gmina Ryczywół, powiat obornicki
3 miejsce – KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
WIRY, Gmina Komorniki, powiat poznański.
oraz przyznane przez Kapitułę Konkursu
w kategorii KOŁA GOSPODYŃ dodatkowe
3 miejsce dla KOŁA PLASTYCZNEGO DLA
DOROSŁYCH W SWADZIMIU działającego
przy GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym
Wydawać by się mogło, że współcześni,
zabiegani Wielkopolanie – reprezentanci pokolenia supermarketów, wychowani
na kulturze instant i substytutach kuchni
tradycyjnej – skłaniać się będą ku modyfikowaniu i upraszczaniu pięknej tradycji
wielkanocnej, zastępując przygotowywany
własnoręcznie kosz do święconki jakimś
„nie naszym” – importowanym, gotowym
produktem. Zaprzeczeniem tej obiegowej
opinii był – zorganizowany już po raz drugi
przez Urząd Gminy w Rokietnicy i Gminny
Ośrodek Kultury w Rokietnicy, w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica - Wielkopolski
Konkurs Koszy Wielkanocnych, pod honorowym patronatem wicewojewody wielkopolskiego oraz wójtów i burmistrzów gmin
Kaźmierz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i
Rokietnica. Tradycyjnie patronat medialny nad konkursem sprawowała TVP S.A.
Oddział w Poznaniu oraz Radio „Merkury

Poznań”. Kapitule Konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Jan Pikul – Prorektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a zaproszenie do udziału w jej pracach przyjęli m.in. wójtowie i burmistrzowie gmin Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły
i Tarnowo Podgórne, przewodniczący rad
tychże gmin, przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej oraz dyrektorzy Gminnych
Ośrodków Kultury z Rokietnicy, Tarnowa
Podgórnego i Komornik.
Wystawie koszy towarzyszył kiermasz
koronkarstwa, haftu wielkanocnego,
ozdób, wyrobów wędliniarskich, ciasta
i tradycyjnego pieczywa oraz muzyczny
akompaniament m.in. w wykonaniu Bogusława Rzyskiego reprezentującego Dudziarzy Wielkopolskich działających przy
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Imprezą towarzyszącą Wielkopolskiemu
Konkursowi Koszy Wielkanocnych była
zorganizowana - już po raz ósmy, wystawa stołów wielkanocnych pod hasłem
„Stół wielkanocny pięknie nakryty”, przygotowana przez siedem sołectw z terenu
gminy Rokietnica. Ogólnodostępna ekspozycja stołów, z towarzyszącym im kiermaszem, czynna była w godzinach od 10.00
do 16.00 w miejscach ich przygotowania.
Wszyscy zwiedzający wystawę wielkanocnych stołów podziwiali artystyczny i
kulinarny kunszt zaangażowanych w ich
przygotowanie sołeckich zespołów.
Zapraszamy do gminy Rokietnica ponownie – już za rok w następną Palmową Niedzielę.
D.P.
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Lex Kancelaria Odszkodowawcza
Naszym celem i zadaniem jest pomoc
w uzyskaniu należnego odszkodowania,
zadośćuczynienia oraz renty
JEŻELI

¢ zostałeś poszkodowany
w wypadku
komunikacyjnym
¢ straciłeś najbliższą
osobę w wypadku
¢ miałeś wypadek
w gospodarstwie rolnym

¢ uległeś wypadkowi
w pracy lub drodze
do pracy

JESTEŚMY W STANIE
POMÓC

TEL. 604-973-985

A

M

Morze! Plaża! Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym,
morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części
kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich
plaż ciągnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych
we wszystkich kierunkach: nad morze, do ekoparku, na łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek widoczny z okna, zaledwie o 20 m.

Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2 – 5 osobowe (15 do 25 m2) z TV,
stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

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

Y

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422
( 604 423 508

Ogólnobudowlany

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

oferuje prace remontowo-budowlane:

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie
Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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








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

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
» Wirtualny dział informatyki dla firm,
które nie posiadają własnego personelu
» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23
www.lanservice.com.pl

» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego
Certyfikaty:
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zamów reklamę:
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