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20 lat samorządu z Prosto z budowy
Godło SWARZĘDZ przyznane z Polecamy na lato
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Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Reklamy

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62

Kancelaria
Radcy Prawnego
Marta Zakrzewska-Byra

zaprasza do nowej siedziby
w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8

UZBROJONE DZIAŁKI
pod budownictwo
jednorodzinne

tel. 663 792 802
607 652 278

l atrakcyjna
lokalizacja
l plan miejscowy
l możliwość zakupu
na raty 50/50
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Rabowice
koło Swarzędza, ul. Bliska
powierzchnia 1100-1600 m2

OKAZJA:
cena 130 PLN
netto/m2
- do odwołania

Kancelaria oferuje usługi doradztwa
prawnego oraz reprezentacji procesowej
w sprawach z zakresu:
1) tematyki rodzinnej (rozwody, podziały
majątków, alimenty);
2) zagadnień spadkowych (zachowki,
stwierdzenia nabycia i działy spadków);
3) działalności gospodarstw rolnych,
działów specjalnych produkcji rolnej
oraz procedur prowadzonych przez
ARiMR, ANR i KRUS;
4) prawa pracy (sprawy pracownicze,
regulaminy zakładowe);
5) obsługi przedsiębiorców – w ramach
bieżącej działalności związanej
z obrotem gospodarczym, umowami
handlowymi, postępowaniem w KRS;
6) dochodzenia należności od dłużników
oraz zakładów ubezpieczeń;
7) obrotu nieruchomościami i ksiąg
wieczystych.

Kontakt pod numerem tel.:
61-855-27-80 lub 506-116-143

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2010

Swarzędz czwarty
w rankingu wg Forbesa!

L

ublin, Toruń, Tomaszów Mazowiecki
i Piaseczno to zwycięzcy Rankingu
Najatrakcyjniejszych Miast dla Biznesu wg Forbesa. Swarzędz w kategorii
miast do 50 tys. mieszkańców zajął
4. miejsce. Wyniki rankingu ogłoszono
podczas I Ogólnopolskiego Kongresu
Regionów, który odbył się w Świdnicy
w dniach 19-22 maja br. O kolejności
w rankingu decyduje dynamika wzrostu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Miasto
pow. 300 tys.
LUBLIN
POZNAŃ
ŁÓDŹ
WARSZAWA
KRAKÓW
GDAŃSK
WROCŁAW
SZCZECIN

150-300 tys.
TORUŃ
BIELSKO-BIAŁA
RZESZÓW
OPOLE
GLIWICE
OLSZTYN
ZABRZE
CZĘSTOCHOWA

liczby spółek rejestrowanych w KRS
w 2009 r. w stosunku do roku 2008.,
pomniejszona o spółki znajdujące się
w upadłości.
Dane do rankingu zbiera Centralny
Ośrodek Informacji Gospodarczej. Miasta
podzielone są na cztery kategorie w zależności od liczby mieszkańców: powyżej
300 tys., od 100 tys. do 300 tys., do 100
tys. i poniżej 50 tys..

50-150 tys.
TOMASZÓW MAZOWIECKI
GŁOGÓW
PABIANICE
PRZEMYŚL
TYCHY
DĄBROWA GÓRNICZA
NOWY SĄCZ
ŻORY

do 50 tys.
PIASECZNO
ŁOMIANKI
SOPOT
SWARZĘDZ, Janikowo
SUCHY LAS, Złotniki
OLEŚNICA
ZAKOPANE
KOŁOBRZEG

Źródło: OnetBiznes

Zmiana organizacji
ruchu w okolicy
ul. H. Szumana

W

związku z trwającą inwestycją
„Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do
Stawów Antonińskich” od 1 czerwca
do 31 lipca b.r. zamknięta będzie dla
ruchu ul. H. Szumana w Swarzędzu,
na odcinku od ul. Przybylskiego do ul.
Kaczorowskiego.

Na ten okres zostanie wprowadzona
nowa organizacja ruchu. Ruch w kierunku Poznania odbywać się będzie ul.
Piaskową i następnie ul. Kaczorowskiego
do ul. Szumana, natomiast w kierunku
Swarzędza – ul. Kaczorowskiego, ul.
Staszica i ul. Przybylskiego.
Szczegóły na zamieszczonej mapie.

Autobus linii 55 tylko
do „starej” pętli

Z

tego samego powodu od 1 czerwca
do 31 lipca b.r. zamknięta będzie
dla ruchu ul. H. Szumana w Swarzędzu, na odcinku od ul. Przybylskiego
do ul. Kaczorowskiego.
Zamknięcie dla ruchu ul. H. Szumana
spowoduje konieczność zawieszenia
na okres wskazanych 2 miesięcy, kursowania autobusów linii 55 (MPK) po
terenie gminy Swarzędz. Autobusy tej
linii będą mieć przystanek końcowy
w miejscu dawnej pętli autobusowej
na granicy gminy Swarzędz i miasta
Poznania.
M.S.

W niedzielę 20 czerwca
odbędą się wybory Prezydenta RP

Prosta instrukcja
wyborcy

W

związku z sugestiami swarzędzan wyjaśniamy w prosty sposób jak głosować. Naszą
intencją jest przedstawić cały proces głosowania
w sposób przejrzysty dla każdego.
Wybory Prezydenta RP odbędą się 20
czerwca (niedziela). Jeżeli żaden
z kandydatów nie uzyska ponad 50%
głosów - 2 tygodnie później odbędzie się druga tura
(4 lipca, niedziela). Lokale wyborcze otwarte będą
w godzinach 6.00 – 20.00.
Listę lokali wyborczych znajdziesz na str. 27-28 tego
wydania„Prosto z Ratusza”, na plakatach oraz na stronie
bip.swarzedz.eu w zakładce WYBORY.
Po wejściu do lokalu wyborczego zostaniesz
poproszony o dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie Twojej tożsamości
np. dowód osobisty (może być nawet książeczkowy),
paszport lub prawo jazdy.
Otrzymasz jedną kartę do głosowania, na
której będzie 10 kandydatów na prezydenta w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.
Jeżeli chcesz sprawdzić wcześniej kto kandyduje, listę
znajdziesz na plakatach lub stronie bip.swarzedz.eu
w zakładce WYBORY.
Aby zagłosować na Twojego kandydata
stawiasz jeden znak X przy jego nazwisku,
wtedy Twój głos będzie ważny. Stawiając
więcej znaków X lub nie stawiając żadnego spowodujesz, że Twój głos będzie nieważny.

Aktualności

Najatrakcyjniejsze Miasta dla Biznesu:

Kartę wrzucamy do urny wyborczej.
Dla osób niepełnosprawnych przygotowano lokale w szkołach podstawowych nr 4
i 5. Osoby niepełnosprawne, które chciałyby głosować w lokalach wyborczych do tego przystosowanych, muszą do 10 czerwca zgłosić się do
Referatu Spraw Obywatelskich przy ul. Poznańskiej
25, w celu przepisania do spisów wyborców w innym
obwodzie.
Nowością dla osób niepełnosprawnych jest możliwość głosowania poprzez pełnomocnika. Procedura
głosowania przez pełnomocnika jest dostępna na
stronie internetowej bip.swarzedz.eu w zakładce
WYBORY.
Opr. Bartłomiej Stroiński,
współpraca Marta Barszcz
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z Fot. M. Woliński
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Aktualności

Finał konkursu o Godło Promocyjne SWARZĘDZ

Mebel Roku 2010
Sofa „Nashville” firmy ARISmebel, nominowana w kategorii „mebel
produkcji przemysłowej” zdobyła tytuł „Mebla Roku 2010” w finale
I edycji konkursu o Godło Promocyjne Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka podczas uroczystego rozdania nagród podkreśliła, iż konsekwentnie wspiera meblarzy, z których
Swarzędz słynie od lat. Konkurs o Godło Promocyjne Mebli Swarzędzkich
„SWARZĘDZ” jest nowoczesną formą promocji tej branży – podkreśliła
burmistrz Anna Tomicka, zapowiadając kolejną jego edycję już za rok.

K
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onkurs o Godło Promocyjne
Mebli Swarzędzkich „SWARZĘDZ”, który ruszył z początkiem kwietnia 2010 r., spotkał
się z dużym odzewem producentów
mebli. Przypomnijmy, że konkurs
organizowany przez swarzędzki magistrat jest przeznaczony dla firm
meblarskich działających na terenie
miasta i gminy Swarzędz, a główną
nagrodą są efektowne statuetki, tytuł
„Mebel Roku 2010” oraz przywilej
używania godła „SWARZĘDZ” w promocji nagrodzonych mebli.

Do konkursu zgłosiły się zarówno
małe firmy rodzinne z produkcją rzemieślniczą, jak i duże, produkujące na
skalę przemysłową.
W sumie zgłoszono 77 mebli. Spośród
zgłoszonych mebli Kapituła konkursu,
w której skład wchodzą m.in. autorytety
wzornictwa, meblarstwa i marketingu z poznańskich uczelni oraz cechmistrz Cechu
Stolarzy Swarzędzkich Bogdan Nowacki,
wybrała najlepsze meble, nominowane do
nagrody głównej w dwóch kategoriach:
produkcja przemysłowa i rzemiosło.
Meble wybrane przez kapitułę zapre-

zentowane zostały na targach moodFORM
w dniach 27-30 maja 2010 w Poznaniu
na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Zwycięzca konkursu otrzymał statuetkę, tytuł „Mebel Roku 2010” ,
przywilej używania godła „SWARZĘDZ”
w promocji nagrodzonych mebli oraz księgę
znaku godła promocyjnego „SWARZĘDZ”.
Kapituła nie miała łatwego zadania,
zarówno ze względu na dużą rozpiętość
rodzajów mebli, jak i zastosowanych
technologii. Także różnorodna stylistyka
zgłoszonych mebli nie ułatwiała wyboru.
Ostatecznie członkowie kapituły nominowali do nagrody 5 mebli:
• sofę „Nashville” i sofę „Soleil” - firma
ARISmebel
• sofę z kolekcji modułowej „Genesis”
- firma TOMBEA
• witrynę stojącą 2-drzwiową z zestawu
meblowego „Coffee” - firma Meble
Adamczak
• komodę niską z zestawu meblowego
„Vito” - firma Stollux
M.W.

z Fot. A.Świergiel
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Place zabaw
gotowe na lato
Pod koniec maja, ku uciesze dzieci,
zostały oddane do użytku piękne place
zabaw w Wierzonce i Paczkowie. Posiadają wszystkie potrzebne atesty, cieszą
kolorami i starannym wykończeniem,
a piaskowo-trawiaste podłoże gwarantuje bezpieczną zabawę. Na ukończeniu są kolejne dwa miejsca zabaw (przy
Szkole Podstawowej nr 5 i przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu). Będą
one wykonane w przeważającej części
z drewna z podłożem z piasku i trawy.
Rozpoczyna się też budowa następnych placów zabaw: przy ul. Wrzesińskiej i Działkowej w Jasiniu.
Już istniejące tereny przeznaczone
na zabawę dla dzieci przeszły odpowiednie remonty przed latem, zostały
doposażone, wymieniono wszędzie
piasek w piaskownicach. Apelujemy
o szacunek dla wspólnego mienia –
nowy plac zabaw w Paczkowie już został przez wandali uszkodzony!

Przetargi dla szkół
Ogłoszone zostały 4 przetargi na termomodernizację następujących szkół:
SP nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu, SP w Kobylnicy, SP nr 4 na
os. Kościuszkowców, Gimnazjum nr
2 przy ul. Polnej. Termomodernizacja
przewiduje ocieplenie elewacji budynków i częściową wymianę okien.

Plac Niezłomnych
w nowej odsłonie

Chodnik nad jeziorem

1 czerwca nastąpiło otwarcie oferty przetargowej na przebudowę Placu
Niezłomnych w Swarzędzu. Wykonawcą zostanie firma Budownictwa
Drogowe KRUG. Trwa sprawdzanie
kompletności oferty pod względem
merytorycznym. Prace wykonawcze
rozpoczną się w lipcu i potrwają do połowy listopada.

„Orlik” w Paczkowie

Chodnik do remontu
Pomiędzy 7 a 13 czerwca zaplanowano początek remontu chodnika w ul.
Gagarina w Swarzędzu – remont dotyczył będzie strony północnej.

Os. Wielkopolskie
odetchnie
Ogłoszony został przetarg na budowę nawierzchni ulic i kanalizacji
deszczowej na Osiedlu Wielkopolskim
w Zalasewie. Otwarcie ofert nastąpi 23
czerwca.

Za nami otwarcie ofert na budowę
chodnika nad Jeziorem Swarzędzkim.
Oferty sprawdzane są pod względem
merytorycznym. Przewidywany początek budowy to lipiec 2010. Chodnik
poprowadzony zostanie w kierunku
swarzędzkiej pływalni Wodny Raj - od
końca istniejącej ścieżki w rejonie ul.
Św. Marcina wzdłuż linii brzegowej.

Prosto z budowy

Piaski na zielono. Zmienia się architektura przestrzenna znanej wszystkim ul. Piaski w Swarzędzu. Oprócz zamontowania nowych, zabezpieczających
barierek drogowych usunięta została zniszczona, stara roślinność. W jej miejsce posiano na skarpach trawę. Posadzone zostaną nowe rośliny wieloletnie, w tym róże,
perukowce, różne odmiany iglaków. Całości dopełniają ozdobne elementy z kamieni: klomby, murki, ograniczniki. Będzie pięknie i zielono.

8 czerwca 2010 podpisana ma być
umowa na budowę boisk w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
Umowa dotyczy budowy kolejnego
już w naszej gminie wielofunkcyjnego
boiska – tym razem w Paczkowie. Wykonawca zbuduje je w ciągu 60 dni od
podpisania umowy.

Planetarna za 6 mln zł
Na czerwiec przewidziano także zawarcie umowy dotyczącej budowy nawierzchni ul. Planetarnej w Zalasewie.
Wykonawcą prac będzie Pol-Dróg Piła
Sp. z o.o. Wartość tej umowy wynosi
prawie 6 mln złotych.
Opr. TR, MW
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Medale i ukłony
dla Jubilatów

Aktualności

W

z Fot. Anna Świergiel

czwartek 20 maja 2010 r. Pałacyk
pod Lipami w Swarzędzu był
miejscem wzruszającej uroczystości. Siedem par małżeńskich świętowało
50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego! Oto jubilaci: Państwo Marianna
i Józef Fenglerowie, Zofia i Stanisław
Kubiakowie, Zofia i Jan Krajewscy,
Franciszka i Henryk Maćkowiakowie,
Cecylia i Janusz Pawelczakowie, Maria
i Stefan Rozmiarkowie oraz Krystyna
i Teodor Staszakowie.
Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
serdecznie gratulowała bohaterom uroczystości pięknego jubileuszu, podkreślała
niezwykłą wagę wspólnych lat, wzajemnego wspierania się, miłości i wyrozumiałości. Zgromadzeni otrzymali medale
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
długoletnie pożycie małżeńskie, bukiety
kwiatów oraz kosze słodyczy. /mw/

Bezpłatne porady
lekarzy w Lecznicy
Certus w Swarzędzu

27
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czerwca 2010 r. w godzinach
10:00-16:00 w Centrum Medycznym nr 3 Lecznicy Certus
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15
odbędzie się akcja bezpłatnych konsultacji
lekarzy specjalistów - „Biała niedziela”.
Chętni będą mogli skorzystać z wizyty
u lekarza: alergologa, chirurga naczyniowego (wraz z badaniem USG przepływów
naczyń kończyn dolnych), hematologa,
pulmonologa, reumatologa, urologa.
Osoby, które chciałyby skorzystać
z bezpłatnych konsultacji w ramach „Białej
niedzieli” zachęcamy do wcześniejszego
zapisania się w Rejestracji Centrum Medycznego nr 3 osobiście lub pod numerem
telefonu (61) 22-22-600/601.
NAD

Węzeł Antoninek – uwaga, kierowcy!

Z

arząd Dróg Miejskich w Poznaniu
przedstawia organizację ruchu na
czas rozbiórki i budowy północnej
części węzła Antoninek:
► ruch odbywać się będzie po jednej
części wiaduktu w obu kierunkach,
► istniejące relacje w ruchu drogowym
będą zachowane,
► w pierwszym etapie prac ruch odbywać się będzie po południowej części
wiaduktu,
► od strony Swarzędza dwa pasy ruchu:
prawy prowadzić będzie na wiadukt

i dalej w kierunku centrum Poznania,
lewy poprzez tymczasowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i łącznicę
do ulicy Bałtyckiej,
► z Poznania prowadzić będzie jeden
pas ruchu a od łącznicy z ulicy Światopełka dwa pasy,
► powstanie nowe - tymczasowe skrzyżowanie sterowane sygnalizacją świetlną na łącznicy drogi nr 92 i zjeździe
z wiaduktu w kierunku Swarzędza.
ZDM

Mieszkańcy Kobylnicy
o swoich potrzebach

W

kwietniu 2010 r. burmistrz Anna
Tomicka zapytała mieszkańców Kobylnicy i okolic o ich
opinię na temat przyszłości przychodni
lekarskiej w Kobylnicy i ewentualnego
przeznaczenia na potrzeby przychodni
budynku dworca kolejowego w tej miejscowości. Mieszkańcy zostali również
zapytani o to, jakich działań oczekują od
Gminy, aby w Kobylnicy żyło się lepiej?
Mieszkańcy wypełniali ankiety, a wyniki
sondażu przedstawiamy Państwu poniżej.
Czy według Pana/Pani przychodnia lekarska w Kobylnicy powinna
pozostać w dotychczasowym miejscu?
TAK – 70,3%
NIE – 26,7%
NIE MAM ZDANIA - 3%
Czy według Pana/Pani przychodnia lekarska ma zostać zlokalizowana

w pozyskanym przez Gminę budynku
dawnego dworca kolejowego?
TAK – 29,07%
NIE – 68,47%
NIE MAM ZDANIA – 2,46%
Jakich działań oczekuje Pan/Pani
od Gminy, aby w Kobylnicy żyło się
lepiej?
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi: utwardzenie i remont dróg (47),
lekarze specjaliści w ośrodku zdrowia
(16), wykorzystanie budynku dworca na
świetlicę / bibliotekę (17), stomatolog
NFZ (12), utrzymanie porządku we wsi,
odśnieżanie (11), zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów (11),
oświetlenie (9), laboratorium (8), boisko
(8), poprawa bezpieczeństwa (7), rozbudowa straży pożarnej (5), aeroklub, hałas
(2), rozbudowa szkoły, przedszkola (3).
Opr. EDU
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maja odbył się XII Festiwal
Orkiestr Dętych im. Rajmunda
Gronowskiego. W festiwalu
wzięło udział 5 orkiestr, razem 250 muzyków. Tegoroczna impreza zyskała rangę
festiwalu międzynarodowego, gdyż z
zaproszenia Swarzędzkiej Orkiestry Dętej
skorzystała czeska orkiestra Dechowvy Orchestr ZUS Zabreh. Trzeba tu zaznaczyć,
że rok temu, to orkiestra ze Swarzędza
jechała na festiwal do Czech właśnie na
zaproszenie Dechowvy Orchestr.
Wszystko zaczęło się gdy z placu
przy ul. Wrzesińskiej 28 ruszyły na płytę
swarzędzkiego Rynku orkiestry biorące
udział w festiwalu. Przemarsz rozpoczęła
orkiestra z Tarnowa Podgórnego, za nią
podążali muzycy ze Słupcy, Krobi i Zabrehu oraz orkiestra swarzędzka. Na Rynku
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Anna
Tomicka powitała wszystkie orkiestry,
które następnie odegrały wspólnie dwa
utwory: „Pochód” i „Podhalański”. Po
wspólnym występie, przy marszowych
dźwiękach kontynuowały przemarsz do
Sceny Nad Jeziorem. Na miejscu, każda
orkiestra przedstawiła półgodzinny program artystyczny.
Na zakończenie festiwalu, burmistrz
Anna Tomicka wręczyła wszystkim orkiestrom pamiątkowe puchary i upominki.
W tym roku były to futerały do instrumentów wraz z akcesoriami.
OK

29

***

maja 2010r. Swarzędzka Orkiestra Dęta wzięła udział w
XI Turnieju Orkiestr Dętych o
Puchar Burmistrza „Złote Ryby” Szamocin
2010. Do turnieju zgłosiło się 9 zespołów

Przyjechała
straż ogniowa!...

Fabiański,
Ślusarski i Goliński
zagrali w Swarzędzu
dla chorego kolegi

Taki transparent wywiesili organizatorzy meczu.

W
z Fot. H. Błachnio

z Fot. H. Błachnio

reprezentujących: Dąbie, Koło, Konin,
Książ Wlkp., Pruszcz, Skalmierzyce,
Swarzędz (Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta), Szamocin i Środę Wlkp.
Orkiestry rywalizowały w konkursie koncertowym oraz marszowym. Nasza orkiestra
zajęła 2 miejsce w koncercie, a nasz kapelmistrz Łukasz Gowarzewski otrzymał złoty
medal dla najlepszego tamburmajora oraz
srebrny medal dla najlepszego dyrygenta.
Wszystkie orkiestry prezentowały bardzo
wysoki poziom artystyczny.
OK

8

maja pod patronatem Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędza Anny
Tomickiej odbył się Festyn Straży
Pożarnej. Otwarła go uroczyście Swarzędzka Orkiestra Dęta, a po niej na scenie
wystąpił najmłodszy adept swarzędzkiej
OSP reprezentujący Przedszkole nr 3 „Pod
Kasztanami” strażak John Mikołaj Dopierała wraz z dwiema towarzyszącymi mu
tancerkami - Olgą Stanisławską i Jagodą
Jurgenmann. Parking przy Pływalni Wodny
Raj przypominał niemalże remizę, pełną
sprzętu i potężnych wozów strażackich.
Dla odważnych przygotowano dwa wielkie
wysięgniki, które zabierały chętnych na
ogroooooooomną wysokość! Można było
usiąść za kierownicą wozu strażackiego oraz
zrobić pamiątkowe zdjęcie z maskotkami
PYREK i ŻANKUŚ. Nie obyło się bez
pokazów udzielania pierwszej pomocy
czy ratownictwa drogowego.
Na bocznym boisku Stadionu Miejskiego można było podziwiać pokaz
modeli szybowców.
Głównym punktem programu był występ znanego z cyklu „Spotkania z Balladą”
kabaretu „Kopydłowo”, który wprowadził
publiczność w znakomity nastrój. Zabawa
taneczna przy muzyce zespołu IMPULS
trwała do późnych godzin wieczornych…
/fp/

sobotę 22 maja na stadionie Unii
Swarzędz odbył się mecz charytatywny pod hasłem „Przyjaciele
grają dla Zapora”. Uczestniczyli w nim
byli koledzy Michała Zaporowskiego,
który od kilku miesięcy walczy z chorobą
nowotworową.
Oprócz tak znanych zawodników jak
Łukasz Fabiański, Bartosz Ślusarski i Michał Goliński w Swarzędzu pojawiła się
15-osobowa grupa działaczy i piłkarzy
z holenderskiego klubu SVZW Wierden
(ostatnia drużyna Michała). Na trybunach
zasiadło 1200 osób.
- Takiej imprezy sportowo-charytatywnej Swarzędz nie miał nigdy - powiedział po
meczu ojciec Michała, Wiesław Zaporowski.
Podczas meczu rozprowadzano cegiełki, z
których pieniądze zostały przeznaczone na
leczenie i rehabilitację piłkarza.
- Po spotkaniu zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcia, następnie została przeprowadzona licytacja koszulek Ślusarskiego,
Fabiańskiego, Golińskiego, Łukasza
Załuski, Szymona Pawłowskiego, Ijana
Micanskiego, Roberta Kolendowicza,
Arki Gdynia (wszystkie z autografami)
oraz mistrza Polski w futsalu, Akademii
FC Pniewy z podpisami całej drużyny.
Na trybunach można było zobaczyć
burmistrz Swarzędza – Annę Tomicką,
miejscowych radnych i przedstawicieli
dużych swarzędzkich. Kibice udowodnili,
że nie jest im obcy los osoby pokrzywdzonej przez ciężką chorobę. - Wręcz
przeciwnie, wsparli duchowo i psychicznie Michała oraz okazali wielką pomoc
finansową - dodał Szramkowski.
Na boisku grano trochę z przymrużeniem oka. Padł remis 9:9, ale tak naprawdę
wynik nie miał tym razem znaczenia…
Radosław Patroniak

Aktualności

Zagrali na medal!

7
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Prosto z Ośrodka Kultury

29

8

maja w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyło się spotkanie z Dorotą
Stalińską, wspaniałą artystką, aktorką,
poetką, reżyserem. Zadebiutowała w filmie
„Człowiek z marmuru” Andrzeja Wajdy.
Grała także w „Seksmisji” Juliusza Machulskiego i wielu, wielu innych polskich
produkcjach.
Osoba Doroty Stalińskiej kojarzy się
wszystkim z doskonałą grą aktorską, śpiewem, poezją, a od kilku lat z wysiłkami
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na
drogach. Artystka przez blisko półtorej
godziny prowadziła ożywioną dyskusję
z publicznością na temat miłości, zdrowia,
szczęścia, ale także pogoni za pieniądzem
i sławą.
Dorota Stalińska okazała się prawdziwym wulkanem energii. Na zakończenie spotkania rozdała wiele autografów
i wysłuchała mnóstwa miłych słów pod
swoim adresem.
OK, TR

Dzień Dziecka
z Ośrodkiem Kultury

W

niedzielę 30 maja 2010 Ośrodek
Kultury zorganizował festyn
dla swarzędzkich dzieci. Na
wszystkich czekały starannie przygotowane atrakcje. O godzinie 12 w Akademii
Malucha AKUKU odbył się balik. Sala
pękała w szwach! Dalsza zabawa była
już na Scenie Nad Jeziorem, gdzie dzieci
korzystały z nadmuchiwanych zjeżdżalni,
toru przeszkód a także trampoliny. Na
polance za namiotem, tworzyły się spore
kolejki, a to za sprawą dwóch kucyków.
Przejażdżki konne cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Podobne zainteresowanie
wywoływała budka z goframi i lodami.
Wielu wrażeń dostarczyła dzieciom
część artystyczna. Był czarodziej Apolino
wraz ze swoją pomocnicą, wróżką Iwoną.
Zaprezentowali niesamowity pokaz pt.

Polecamy na lato

„Show iluzji na wesoło”. Kolejny punkt
programu to koncert działających przy
swarzędzkim Ośrodku Kultury sekcji:
chórku dziecięcego, sekcji piosenki oraz
sekcji instrumentalnej. Dzieci udowodniły,
że pobierane lekcje śpiewu i nauki gry
na instrumentach nie idzie na marne. Na
koniec przyszedł czas na długo wyczekiwany spektakl teatralny. W świat bajek
przeniosła najmłodszych Agencja Artystyczna KANON, która zaprezentowała
przedstawienie o Szewczyku Dratewce,
a następnie przeprowadziła z dziećmi
liczne konkursy z nagrodami.
Festyn z okazji Dnia Dziecka podobał
się dziadkom, rodzicom, zachwycił dzieci.
Do zobaczenia za rok.
OK, TR

Oferta Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Imprezy Ośrodka Kultury w Swarzędzu
Data
Impreza
26 czerwca Noc Świętojańska
11 lipca
Swarzędzkie Kino
Plenerowe
18 lipca
Swarzędzkie Kino
Plenerowe
24 lipca
I Gminny Przegląd
Zespołów Swarzędzkich
14 sierpnia Wakacyjne Karaoke
21 sierpnia Gminne Dożynki
28 sierpnia Pożegnanie lata – gwiazda: Golec uOrkiestra

z Fot. H. Błachnio

z Fot. H. Błachnio

Z Dorotą Stalińską
rozmowy o życiu…

Miejsce

Godz.
18:00 – 1:00
21:30 – 23:30

Scena
nad Jeziorem

21:30 – 23:30
15:00 – 22:30
19:00 – 24:00

Sarbinowo
Stadion Miejski

26.06.2010 – Noc Świętojańska - spływ kajakowy po Jeziorze Swarzędzkim (Wianki 2010),
10.07.2010 - Turniej streetball (boisko na os. Czwartaków lub kosze przed halą SCSiR),
24.07.2010 - Lato w mieście – impreza sportowo-kulturalna na Scenie Plenerowej
(I Bieg Terenowy dookoła Jeziora Swarzędzkiego - SWAR-CROSS),
Półkolonie - lato 2010 - dwa turnusy (16 – 20.08.2010 – pierwszy turnus,
23 – 27.08.2010 – drugi turnus),
21.08.2010 - Kajakowy Rajd po Jeziorze Swarzędzkim z konkursami i nagrodami,
28.08.2010 - Rodzinny rajd rowerowy na zakończenie wakacji.
Każda sobota - zbiórka o godzinie 11:00 przed Pływalnią „Wodny Raj”
- „Rowerem po Swarzędzu” - cykliczne rajdy rowerowe,
- „Maszerujmy razem” - nordic walking.

Lato w bibliotece
„Lato w bibliotece”(IV edycja pt.„Słowa, dźwięki, obrazy”- zajęcia czytelnicze, plastyczne,
muzyczne, dramowe i teatralne, zabawy ruchowe i edukacyjne) - sierpień, wtorki
10.00-11.00 dla dzieci w wieku 4-8 lat.
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Na wycieczce
w Dreźnie

R

odzina to bezcenny dar, który
doceniamy dopiero wtedy, gdy
go naprawdę potrzebujemy albo
stracimy. Należy o nią dbać. Codziennie. Szkoła jest drugą rodziną każdego ucznia i nauczyciela. Gdy rodzice
uczniów również o tym pamiętają, to
i oni aktywnie uczestniczą w jej życiu.
Tak właśnie jest w Paczkowie, w tutejszym Zespole Szkół. Wszyscy staramy
się, aby ta nasza wyjątkowa szkolna rodzina była zadbana, a jej członkowie dobrze się z sobą czuli. Dlatego po raz ko-

lejny, 8 maja br., Rada Rodziców, której
przewodniczy p. Halina Molik, zorganizowała w Paczkowie Festyn Rodzinny.
Nauczyciele wraz z uczniami uatrakcyjnili go swoimi występami, w związku
z czym wiejskie boisko tego popołudnia zamieniło się w wesołe i pachnące
smakołykami centrum uśmiechu, a wieczorem w muzyczną i taneczną scenę.
Występy podporządkowane były dwom
tematom - miłości i wiośnie, bo czyż one
oba nie łączą się ze sobą?...
AJ

Bezpieczny gimnazjalista
– gminny finał konkursu

Po raz piąty przeprowadzony został konkurs pod nazwą „Bezpieczny
w szkole i na drodze”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie
Bezpieczna Gmina Swarzędz przy udziale Komisariatu Policji w Swarzędzu, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. 11 maja br. w Gimnazjum im.
Polskich Noblistów w Swarzędzu odbył się gminny finał tego konkursu.

P

rezes Stowarzyszenia Marek Kamiński przypomniał cele i zadania stowarzyszenia oraz przebieg
I etapu konkursu. W tegorocznej edycji uczestniczyła rekordowa liczba 618
gimnazjalistów ze wszystkich gimnazjów w gminie. Najlepszą wiedzą
wykazali się: Dominik Andrzejewski
z Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, który
zajął I miejsce, II miejsce zajął Adrian
Malajka z Gimnazjum w Zalasewie, III
miejsce Leszek Sielicki z Gimnazjum
nr 2 w Swarzędzu, IV miejsce Dawid
Buchwald z Gimnazjum w Paczkowie,
V miejsce Dominik Klapa z Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu. Wszyscy finaliści
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe

oraz dyplomy ufundowane przez Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu, sponsorów i sympatyków stowarzyszenia.
Najlepszą drużyną została reprezentacja Gimnazjum w Zalasewie.
MK

7

maja 2010 r. uczniowie z klas
pierwszych i drugich Gimnazjum nr 2 wyruszyli na zwiedzanie
Drezna. Pierwszym miejscem, które
odwiedziliśmy był Zwinger - zespół
pięknych rokokowych pawilonów.
Po zwiedzeniu drezdeńskiej starówki udaliśmy się do Miśni. Leżąca
w Saksonii Miśnia, jest nierozerwalnie kojarzona z pierwszą europejską
porcelaną. Wizyta w Manufakturze
Porcelany to w przypadku podróży
do Miśni niemalże obowiązek.
Wycieczka pozwoliła nam na szlifowanie wiedzy historycznej oraz języka niemieckiego.
Ewa Nowotarska

Historia wpisana
w piosenkę

S

zkoła Podstawowa w Wierzonce już po raz czwarty była organizatorem gminnego konkursu
pieśni patriotycznej adresowanego
do uczniów szkół podstawowych.
W konkursie, który odbył się 12 maja
wzięły udział reprezentacje wszystkich gminnych podstawówek, poza
Kobylnicą.
Konkursowa komisja stanęła przed
trudnym zadaniem. Ostatecznie zawyrokowała, że - ze względu na wysoki poziom wykonania i ujmującą
postawę, jaką wykazali się uczestnicy – wszyscy oni zasłużyli na miejsce
na podium. Na najwyższym stanęli
wokaliści z SP nr 4 i SP nr 1, nieco
niżej, tzn. na II miejscu znaleźli się
wykonawcy z SP w Wierzonce, z SP
w Paczkowie i SP nr 5 ze Swarzędza.
Pani dyrektor, Ludmiła Knopik, dziękując im za piękne śpiewanie, obdarowała jednocześnie nagrodami.
Maria Maciołek

Informacje szkolne

Rodzina, ach, rodzina…

9
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Klasa tenisowa
w Gimnazjum nr 3

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
Zgodnie ze starożytną sentencją grupa 25. swarzędzkich uczniów
i nauczycieli z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów wyruszyła do
Wiecznego Miasta na spotkanie zaprzyjaźnionych szkół, biorących
udział w projekcie Comenius.

C

Informacje szkolne

25

10

maja 2010 r. w Gimnazjum
nr 3 im. Polskich Noblistów
w Swarzędzu rozegrany został turniej tenisa ziemnego organizowany
w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu. Udział wzięli przedstawiciele SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, Gimnazjum w Zalasewie oraz Gimnazjum
nr 3. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli: w kategorii dziewcząt Weronika Łuczak
(SP nr 4), w kategorii chłopców ze
szkół podstawowych Wojciech Adamek (SP nr 5), w kategorii chłopców
na poziomie gimnazjów wygrał Mateusz Górecki z Gimnazjum w Zalasewie.
Od 1 września 2010 roku naukę tenisa ziemnego będzie można doskonalić na nowo otwartych kortach tenisowych przy Gimnazjum nr 3 im.
Polskich Noblistów w Swarzędzu na
os. Czwartaków 1.
R. Dudziński, K. Łyskawa

Potyczki ortograficzne

U

czennice z klas VI SP nr 1 Michalina Antysiak, Kinga Klonowska i Zuzanna Wróbel uzyskały
najlepsze wyniki w gminnym etapie
IX Konkursu Potyczki ortograficzne
i zakwalifikowały się do etapu powiatowego, jako reprezentacja naszej
gminy na poziomie szkół podstawowych i ponownie wygrały.
Ostatni etap konkursu został rozegrany 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach.
Zadania nie należały do łatwych.
Tym bardziej cieszy fakt, że nasza
szkoła okazała się w tej rywalizacji
zdecydowanie najlepsza.
Ewa Idziak

elem wyjazdu było podsumowanie wspólnej, dwuletniej współpracy Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, 3º Circolo Didattico „Don Milani”
w miejscowości Pomezia, niedaleko
Rzymu oraz szkoły Suleyman Turkmani
Iklogretim Okulu w Kirsehir w Turcji.
Nasi gimnazjaliści brali udział w zajęciach integracyjnych z uczniami włoskimi i tureckimi. Podczas wspólnego „poszukiwania skarbów” bariera językowa
została szybko przełamana. Miłym zaskoczeniem był koncert przygotowany
przez dzieci włoskie, z piosenkami i tańcami różnych krajów, w którym wystąpili uczniowie w strojach krakowskich.
Podróż do Włoch to również smaki i potrawy kuchni włoskiej. Uczestnicy wyjazdu mieli wiele okazji, by je poznać.
Wielką atrakcją była wycieczka do
Rzymu. Wprawdzie pogoda nie dopi-

sała, ale zwiedzanie Wiecznego Miasta
ma niezapomniany urok.
Podczas realizacji dwuletniego projektu Comenius łącznie 35 uczniów
swarzędzkiego Gimnazjum nr 3 wyjechało do Włoch. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze wiele razy w dorosłym
życiu będą wracać do słonecznej Italii.
Izabela Kurowska

Zdrowo kolorowo
W Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu zakończono realizację
przyrodniczego projektu edukacyjnego „Zdrowo kolorowo”. Było to
już XIX spotkanie uczniów naszej szkoły z tematyką przyrodniczą,
realizowane w tak dużym projekcie, który jest już na stałe wpisany
w tradycję „Czwórki”.

O

sobami
odpowiedzialnymi
i nadzorującymi realizację całego przedsięwzięcia byli nauczyciele przyrody: p. Teresa Jędrzejczak,
p. Aleksandra Michalak i p. Faustyna
Dunajewska. W wyniku pracy uczniów
powstały mapy witamin i kaloryczności warzyw i owoców oraz modele
przestrzenne, które wylosowały poszczególne klasy. Uczniowie hodowali
nowalijki, które zostały wykorzystane
przez nich do przygotowania zdrowych
i kolorowych kanapek. Został przeprowadzony cykl lekcji propagujących
zdrowy styl życia. Spotkanie finałowe
i podsumowujące realizację projektu
miało wspaniałą oprawę muzyczną.
Uczniowie wykonali piosenki do melodii „Najwięcej witaminy”, do której
samodzielnie napisali teksty.

Zwycięzcy konkursów:
Konkurs przyrodniczy „Zdrowy
styl życia” - I miejsce: Kinga Szafranek
(VId), Zuzanna Olejnik (VIc), Patryk
Kamiński (Ve), Weronika Górna (IVd)
oraz klasa IIIa. Konkurs fotograficzny
„Zdrowy styl życia” - I miejsce: Karolina Jastrzębska.
Ewelina Wdowiak
Dorota Jagielska
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maja Przedszkole nr 5 „Zielona
półnutka” w Swarzędzu bawiło
się wspaniale na VIII Festynie Rodzinnym. Otworzyła go dyrektor Renata
Lekowska, która przyjechała w asyście
strażaków na specjalnie przygotowanym wózku.
Na dzieci i rodziców czekało mnóstwo atrakcji: tory przeszkód, osiołek,
któremu trzeba było przypiąć ogonek,
rzucanie rzutkami do tarczy, skoki
w parach. Na scenie rywalizowali rodzice i dzieci w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Dużym powodzeniem cieszyły się loterie fantowe.
Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do tego, by przedszkolny festyn był
udany, wspaniały i naprawdę rodzinny. Szczególne dziękujemy Cukierni
„Magdalenka”, Pani Burmistrz Annie
Tomickiej, Rodzicom i ich firmom.
Przedszkole „Zielona Półnutka”

Pod Grunwaldem
w ZS nr 1

C

zteroletnią tradycję w naszej szkole mają sesje popularno-naukowe
o tematyce historycznej. W tym roku
postanowiliśmy uczcić 600. rocznicę
zwycięstwa polskiego i litewskiego
rycerstwa pod Grunwaldem. Sesję poprzedziły konkursy poświęcone rocznicy: na prezentację multimedialną
(wygrali uczniowie z poznańskiego
Społecznego Gimnazjum nr 1 STO
Anna Iwanow i Przemysław Szymański oraz uczennice z Zespołu Szkół nr
1 w Swarzędzu: Daria Knade, Monika
Olszewska i Karolina Wawrzyniak),
na plakat poświęcony rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem (wygrała
Natalia Budnik z Zespołu Szkół nr 1
w Swarzędzu). 27 kwietnia 2010 roku
o rozpoczęła się sesja popularno-na-

ukowa. Jej pierwszą część wypełniły:
wykład prof. dr hab. Macieja Franza
pt.: Polityczne i militarne aspekty bitwy
pod Grunwaldem w 1410 r., prezentacja przygotowana przez naszą nauczycielkę p. Karolinę Osowską na temat:
Bitwa pod Grunwaldem w literaturze i
sztuce oraz wystąpienia uczniów, zwycięzców w konkursie na prezentację
multimedialną. Część drugą wypełniła
prezentacja oraz pokaz walki przygotowany przez członków Stowarzyszenia
Edukacji i Odtwórstwa Historycznego
Okresu Monarchii Wczesnopiastowskiej Aurea Tempora pod wodzą dr.
Michała Bogackiego. Sesji towarzyszyła wystawa plakatów zgłoszonych
na konkurs oraz degustacja wspaniałych, miodowych ciasteczek, które
specjalnie na tę okazję przygotowali
uczniowie z klas gastronomicznych.
/źródło: www.zs1-swarzedz.pl/

Uczniowie „piątki”
w miejscach pamięci

Harcerze z Kobylnicy
mistrzami hufca

22

maja w Puszczykowie odbyły się Mistrzostwa Hufca Poznań – Rejon w paintball’u, w którym
udział wzięła 13. Drużyna Harcerska
im. Batalionu „Parasol” z Kobylnicy.
Harcerze i harcerki z „Trzynastki”
byli bezkonkurencyjni wygrywając wszystkie eliminacje w grupie,
a w finale zmierzyli się z reprezentacją Puszczykowa. W finale również
„Trzynastka” okazała się nie do pokonania i zdobyła Mistrzostwo Hufca.
Hm. Grażyna Orpińska
Komendantka Ośrodka ZHP
w Kobylnicy

Jeżyk przez „erzet”?

22

maja 2010 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 5 wraz ze swoją
nauczycielką historii – p. Joanną Szulc
wzięli udział w grze miejskiej „Miejsca
pamięci wpisane w naszą tożsamość”,
zorganizowanej przez poznański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu „Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie”.
Uczniowie: Natalia Ratajczak, Krystian Czernikiewicz, Marcin Dorna,
Maciej Kulczyński, Rafał Mikołajczyk i Jakub Samorek niezmordowanie wędrowali po Poznaniu przez ponad 3 godziny, wykorzystując zdobyte
wcześniej informacje i rozwiązując kolejne zagadki. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy gry otrzymali dyplomy oraz
przeszli pod Pomnik Państwa Podziemnego, aby złożyć hołd i kwiaty bohaterom II wojny światowej.
Joanna Szulc

10

maja 2010 roku w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbył
się II Gminny Konkurs Ortograficzny „Jeżyk” dla uczniów klas I-III.
Uczniowie rozwiązywali zadania
przygotowane przez organizatorów nauczycielki kształcenia zintegrowanego SP w Kobylnicy: p. Katarzynę
Biernat i p. Aleksandrę Pabjaniak.
Najlepszą znajomością ortografii na
poziomie klas I wykazał się Wiktor
Świątek ze SP nr 4 w Swarzędzu. Mistrzem klas II została Liwia Jankowska, również ze SP nr 4, natomiast
zwycięzcą na poziomie klas III okazała się Iga Małyszka ze SP w Kobylnicy. Laureaci otrzymali nagrody
książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i maskotki „Jeżyki.
Katarzyna Biernat

Informacje szkolne

W „Zielonej półnutce”
na sportowo i wesoło

11
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Pożegnanie wolontariuszki Esther

Powrót do przeszłości

Prosto z OPS

13

6 maja 2010 roku w Świetlicy „Nasza
Dziupla” odbyła się wzruszająca
uroczystość pożegnania Esther
Schonauer – wolontariuszki z
Austrii. Esther przyjechała do
Swarzędza w połowie sierpnia
2009 roku. Pracowała w Świetlicy „Nasza Dziupla” i w Świetlicy
Terapeutyczo - Integracyjnej w
Gruszczynie, gdzie pomagała
dzieciom w odrabianiu lekcji
oraz organizowaniu dla nich
gier i zabaw. Towarzyszyła dzieciom w ich codziennym życiu,
pomagała w rozwiązywaniu
problemów i cieszyła się wspólnymi sukcesami. W ramach projektu prowadziła również kurs
języka niemieckiego dla seniorów skupionych wokół Miejsko
– Gminnego Ośrodka Wsparcia.

T

ego dnia w świetlicy nie brakowało łez. Były łzy wzruszenia
Esther, dla której przygotowano
niespodziankę w postaci filmu podsumowującego dziesięć miesięcy jej
pobytu w Polsce. Nie brakowało także
łez smutku dzieci z powodu wyjazdu
naszej wolontariuszki. Pani burmistrz
Anna Tomicka przesłała podziękowania za jej pracę w Polsce.
Wszyscy bardzo dziękujemy Esther za jej sumienną pracę, zaangażowanie i życzliwy uśmiech dla każdego.
Esther gościła w Polsce dzięki dotacji uzyskanej z programu „Młodzież
w działaniu” Akcja II, „Wolontariat Europejski” uzyskanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Renata Pędzińska
Sekcja Profilaktyki i Terapii
Ośrodek Pomocy Społecznej

Prace społecznie użyteczne
Od kwietnia do października 2010
roku 15 osób ze Swarzędza wykonuje prace społecznie użyteczne
na rzecz społeczności lokalnej.

P
12

race społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych, wprowadzoną nowelizacją
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w
życie 1 listopada 2005 roku. Oznaczają
one prace wykonywane przez bezrobotnych, nieposiadających prawa do
zasiłku. Na mocy porozumienia zawartego 31 marca 2010 roku między
Starostą Powiatu Poznańskiego, w
imieniu którego działa Dyrektor Po-

wiatowego Urzędu Pracy, a Urzędem
Miasta i Gminy Swarzędz od 1 kwietnia do 31 października 2010 roku 15
osób z terenu miasta i gminy Swarzędz wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz społeczności lokalnej.
Prace społecznie użyteczne mają
ułatwić powrót do pracy, mogą maksymalnie trwać 10 godzin w tygodniu,
zatem 40 godzin w miesiącu, są w 40%
finansowane przez gminę, natomiast
w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.
Jolanta Osada
Kierownik Sekcji Aktywizacji
i Pracy Socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej

maja uczestnicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu wybrali się na wycieczkę do Poznania, aby obejrzeć
mieszczącą się w podziemiach klasztoru Franciszkanów makietę dawnego miasta.
Podczas półgodzinnej prezentacji zapoznaliśmy się z historią dawnego Poznania, usłyszeliśmy o życiu, jakie prowadzili w nim dawni
mieszkańcy i o tym, jak miasto zmieniło się
przez wieki. Mieliśmy nieodparte wrażenie, że
to miniaturowe miasto żyje: maleńkie uliczki,
kamienice, stragany, wóz tarasujący drogę…
Podziwialiśmy precyzję, z jaką autor makiety
oddał szczegóły, które sprawiają, że miniaturowe
miasto wygląda bardzo realistycznie – chociażby widoczne pojedyncze cegiełki kościelnych
murów, pnącą się po nich winorośl, rzeźbione
ramy okiennic.
B. Chmiela
Miejsko-Gminny Ośrodek-Wsparcia

Tydzień profilaktyki

P

o raz pierwszy w dniach od 15 do 18 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu organizuje Tydzień Profilaktyki pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Anny Tomickiej. W przygotowania do
tego wydarzenia włączyły się wszystkie szkoły
podstawowe i gimnazjalne z terenu Gminy
Swarzędz oraz II LO z Zespołu Szkół nr 2.
W ramach Tygodnia Profilaktyki zrealizujemy szereg działań społeczno-kulturalnych m.in.
Przegląd Przedstawień Profilaktycznych, pokaz
talentów „Mam talent - jestem bezpieczny”
oraz „Śpiewać każdy może”, każdy będzie mógł
sprawdzić swoje talenty podczas wspólnego karaoke „Zaśpiewajmy wszyscy razem”. Ogłoszone
zostały trzy konkursy.
Dzieci i młodzież wezmą udział w przemarszu ulicami Swarzędza „Zdrowo-kolorowo”, grze
miejskiej „Złap trzeźwość” oraz wspólnie z Policją
oraz Strażą Miejską w „Dniu Prewencji”, podczas
którego działaniami profilaktycznymi zostaną
objęci kierowcy, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dorośli mieszkańcy naszej gminy. Na
zakończenie w piątkowe popołudnie wystąpi
Zespół 100% z wokalistą Piotrem Nagielem.
Lidia Chałasiak
Sekcja Profilaktyki i Terapii
Ośrodek Pomocy Społecznej

z Fot. M. Kaczmarczyk
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Wspólnie dla Swarzędza
kroku, wspólnie z koleżankami i kolegami samorządowcami, potrafiliśmy
coraz lepiej posługiwać się dostępnymi
nam narzędziami prawnymi i finansowymi. Staliśmy wszyscy przed wielkim wyzwaniem. Pracę w samorządzie
traktowaliśmy jak naszą życiową misję.
Sukcesy przyszły niebawem. Gdy
zostałam przewodniczącą Rady Miejskiej udało się nam uchwalić strategię
rozwoju gminy do 2010 roku, która
wskazała kierunek działania kolejnym
włodarzom miasta. Podczas mojej
pierwszej burmistrzowskiej kadencji
w latach 2002-2006 pełną parą ruszyły inwestycje, głównie transportowe
i rekreacyjne. Wejście Polski do Unii
Europejskiej spowodowało dostęp do
zupełnie nowych źródeł finansowania.
Cały czas korzystamy z tych możliwości. Nie byłoby obecnych sukcesów bez
wszystkich koleżanek i kolegów samorządowców. Ludzie ci, reprezentujący
różne opcje polityczne, potrafili pracować ponad podziałami partyjnymi dla
dobra Swarzędza, a - co najważniejsze
- realizowali swoją misję z pasją. Dziękujemy Wam za to!
20-letniej działalności samorządu
w Swarzędzu cały czas towarzyszyła
gazeta, którą masz teraz w ręku, Drogi
Czytelniku. Pionierzy samorządności
dwie dekady temu uznali, że ich praca wymaga regularnego informowania
o niej mieszkańców. „Prosto z Ratusza” na początku było czasopismem
wydawanym, można dziś powiedzieć,

metodami domowymi. Zawsze jednak
liczyła się jego zawartość czyli informacje z pierwszej ręki, czyli właśnie
prosto z ratusza. „Prosto z Ratusza” to
gazeta zawsze otwarta dla wszystkich,
którzy mają coś ciekawego do przekazania. Dzięki temu zyskała sympatię
i zaufanie mieszkańców. Dziś wydajemy profesjonalny miesięcznik przygotowywany przez profesjonalistów
– urzędników.
Wraz z tym wydaniem tworzymy
nowy etap - kolejny rozdział swarzędzkiej samorządności, a z nim nową jakość miesięcznika „Prosto z Ratusza”.
Życzę Państwu miłej lektury i gorąco pozdrawiam.

z Fot. H.Błachnio

O

ddajemy w Wasze ręce wyjątkowy numer „Prosto z Ratusza”.
Wyjątkowy - bo wydany w 20.
rocznicę samorządu terytorialnego. Wyjątkowy - bo nasz miesięcznik, tak jak
odrodzony swarzędzki samorząd, również kończy 20 lat. I wreszcie wyjątkowy - bo w nowej szacie graficznej, która,
mam nadzieję, zyska Państwa aprobatę.
20 lat samorządności terytorialnej
to 20 lat wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie tutaj,
w małych lokalnych ojczyznach, obywatele otrzymali możliwość zarządzania swoimi miastami i gminami za
pośrednictwem własnych przedstawicieli. Swarzędz, jak wiele innych miast,
bardzo zyskał w ciągu tych lat. Przemiany umożliwiły nam szybki rozwój
we wszystkich dziedzinach. Nastąpił
znaczny wzrost gospodarczy i, co za
tym idzie, dynamicznie rosły wpływy
do budżetu gminy. Umiejętności i wytężona praca swarzędzkich samorządowców zaprocentowały znacznym
spadkiem bezrobocia, wzrastającą
liczbą inwestycji, wyraźną poprawą
bezpieczeństwa oraz jakości życia
w gminie.
Kiedy w roku 1994 jako radna Rady
Miejskiej w Swarzędzu rozpoczęłam
swoją przygodę z samorządem było
jeszcze wiele do zrobienia. Dopiero
marzyliśmy o wejściu do struktur Unii
Europejskiej. Brakowało pieniędzy,
a potrzeby inwestycyjne mieliśmy
ogromne. Jednak z czasem, krok po

20 lat samorządu lokalnego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Swarzędz!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz
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Tak to się zaczęło

20 lat samorządu lokalnego

Rok 1990 - pierwsze wybory
do samorządu lokalnego

14

Kandydaci OKS zbierają podpisy poparcia w czasie kampanii wyborczej 1990 r. Stoją od lewej: Krzysztof
Masternak, Grzegorz Nowicki, Edmund Szukała, Zbigniew Dembiński, Arkadiusz Małyszka, Stefan Wilczyński,
Zbigniew Ruciński, Marek Sielicki.		
z Fot. Anna Małyszka

P

odstawą funkcjonowania władz
lokalnych w Polsce Ludowej była
ustawa z 1950 r., która zlikwidowała samorządy miast, upaństwowiła mienie komunalne, a utworzone
wówczas rady narodowe wmontowała
w hierarchiczny system po to, aby pozbawić je rzeczywistej autentyczności.
Niewiele zmieniły w tej sytuacji kolejne nowelizacje w systemie rad podejmowane na przestrzeni dziesięcioleci.
Ustawa z 1983 r. wprawdzie powróciła
do określenia „samorząd terytorialny”,
ale określiła rady narodowe jednocześnie jako jednolity organ władzy
państwowej i organ samorządu terytorialnego. Jeszcze w 1987 r. dokonano
kolejnej nowelizacji, ale - jak stwierdził przewodniczący senackiej Komisji
Samorządu Terytorialnego prof. Jerzy
Regulski, było to „cerowaniem rozpadającego się systemu”. Natomiast
senator Ryszard Ganowicz, w grudniu
1989 r., porównał taką sytuację do po-

mysłu, aby jedna osoba pełniła równocześnie rolę obrońcy i oskarżyciela.
Pod wpływem oddolnych nacisków
działających komitetów obywatelskich
oraz pracy senatorów, Sejm kontraktowy przyjął 8 marca 1990 r. ustawę

o samorządzie gminnym. Na podstawie
tej ustawy w dniu 27 maja 1990 r. zostały przeprowadzone pierwsze w III
Rzeczpospolitej wybory do rad gmin,
a jednocześnie - co trzeba podkreślić,
pierwsze wolne wybory w Polsce od
wybuchu II wojny światowej.
Funkcjonująca w latach 19881990 Rada Narodowa Miasta i Gminy
w Swarzędzu liczyła 60 radnych, nowa
ustawa dawała gminie Swarzędz połowę tych miejsc mandatowych. W majowych wyborach nasza gmina została
podzielona na 30 jednomandatowych
okręgów wyborczych. O te miejsca w
Radzie Miejskiej ubiegało się 120 kandydatów, z których połowę należy określić jako niezależnych. Spośród tych,
których rekomendowała jakaś organizacja, najwięcej kandydatów reprezentowało Obywatelski Komitet Samorządowy – 26, Cech Stolarzy – 15 (ale aż
trzech w okręgu nr 7), Klub Swarzędz
2000 – 9, Stronnictwo Demokratyczne
– 5, Klub Sportowy „Unia” – 4, Polski
Związek Wędkarski – 5, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 (chociaż członkami
PSL było jeszcze 5 kandydatów), Unia
Polityki Realnej – 1, Stowarzyszenie

Spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami zorganizowane przez OKS w sali Szkoły Podstawowej nr 1.
z Fot. Halina Staniewska

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2010

Burmistrzowie
Swarzędza
oraz ich zastępcy,
sekretarze i skarbnicy
I kadencja (1990-1994)

Spotkanie przedwyborcze zorganizowane przez OKS w holu Szkoły Podstawowej nr 3, z udziałem m.in. posła
M. Pohla i wiceministra sprawiedliwości J. Brola.		
z Fot. Józef Lehmann

Cegiełka Funduszu Wyborczego Obywatelskiego
Komitetu Samorządowego.

rów. Mniejszą grupę stanowili robotnicy i rolnicy. Trzy osoby podały, że są
rencistami lub emerytami. Zróżnicowany był też przekrój wiekowy kandydatów, najmłodszy kandydat miał 27
lat, a najstarszy 69 lat. Jednak najwięcej kandydatów, bo 53, mieściło się w
grupie wiekowej 40-49 lat. Trzydziestu
pięciu kandydatów mieściło się w grupie wiekowej między 30-39 lat, a 21
miało między 60 a 69 lat. Dwudziestokilkulatków było tylko trzech. Wśród
kandydatów zdecydowanie przeważali
panowie - na 120 kandydatów było tylko 14 (ok. 12%) kobiet, które wystartowały do rywalizacji wyborczej w 10
okręgach.
W czasie tej pierwszej kampanii
wolnych, demokratycznych wyborów
samorządowych, jeśli dobrze pamiętam - w zasadzie nie było plakatów wyborczych. „Wyborczym orężem” były
ulotki przygotowywane „na własną
rękę” przez każdego z kandydatów.
Kilka słów mogę powiedzieć o kampanii wyborczej Obywatelskiego Komitetu Samorządowego, bo byłem
jego przewodniczącym. OKS - oprócz
indywidualnych ulotek, miał wspólny
dla wszystkich kandydatów program
wyborczy, w którym wyróżniono pięć
szczegółowych obszarów: Praca i działalność gospodarcza, Ekologia, Rolnictwo, Oświata, Kultura i informacja
oraz Kultura fizyczna. Od marca do
maja podejmowaliśmy też działania
mające z jednej strony przybliżyć idee
samorządowe mieszkańcom, z drugiej
strony zaktywizować ich i zachęcić do
włączenia się w działania wyborcze.
Pierwszym takim działaniem było zebranie podpisów pod osobistym zgłoszeniem kandydata. Kolejnymi były
codzienne dyżury kandydatów w sie-

Burmistrz Jerzy Gruszka
Zastępca Jacek Szymczak
Skarbnik Barbara Kotecka
Sekretarz Grażyna Kurkowiak-Socha
II Kadencja (1994-1998)

Burmistrz Jacek Szymczak
Zastępca Adam Trawiński
Skarbnik Barbara Kotecka
Sekretarz Arkadiusz Małyszka
III kadencja (1998-2002)

Burmistrz Jacek Szymczak
Zastępca Adam Trawiński
Skarbnik Barbara Kotecka
Sekretarz Arkadiusz Małyszka

20 lat samorządu lokalnego

Młodych Wielkopolan – 1 oraz Rady
Sołeckie w Uzarzewie – 1 i Jasiniu –
1. W przypadku Klubu Swarzędz 2000
ostatecznie na kartkach wyborczych
znalazło się ośmioro kandydatów, ponieważ Bogusław Tritt zginął w wypadku samochodowym niedługo przed
wyborami. Pojawiła się jeszcze ulotka
Spółdzielczego Komitetu Wyborczego
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, ale żaden z kandydatów nie startował pod „firmą” tego komitetu.
Jak na pięćdziesiąt lat braku demokratycznych nawyków imponująca
była liczba osób, które chciały znaleźć
się w składzie organu uchwałodawczego odrodzonego samorządu. Kandydaci reprezentowali różne zawody i różne
pokolenia mieszkańców naszej gminy.
Ponad 1/3 (44 kandydatów) legitymowało się wykształceniem wyższym,
przy czym najwięcej, bo 24 osoby deklarowały się jako inżynierowie różnych specjalności. Dziewięcioro było
nauczycielami, byli też lekarze, pracownicy naukowi czy prawnicy. Również sporą grupę stanowili kandydaci
deklarujący średnie wykształcenie,
w tym 17 osób wymieniło w rubryce
zawód „technik”. Jak przystało na tradycyjny wówczas obraz naszego miasta, prawie 1/4 deklarowała się jako
rzemieślnicy, z przewagą specjalności
meblowej: 13 stolarzy i trzech tapice-

15
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IV kadencja (2002-2006)

Burmistrz Anna Tomicka
Zastępca Sławomir Ratajczak
Skarbnik Barbara Kotecka (do 31.05.2005)
Maciej Narłowski (od 1.06.2005)
Sekretarz Andrzej Kurowski

20 lat samorządu lokalnego

V kadencja (2006-2010)

16

Burmistrz
Zastępca
Zastępca
Skarbnik
Sekretarz

Bożena Szydłowska
(do 14.11.2007)
Agnieszka Hipś
Tomasz Zwoliński
Maciej Narłowski
Marek Baumgart

Burmistrz Anna Tomicka (od 28.03.2008)
Zastępca Adam Trawiński
Zastępca Agata Kubacka
Skarbnik Maciej Narłowski
Sekretarz Agata Kuszyńska

dzibie OKS w swarzędzkim ratuszu,
organizowanie spotkań z wyborcami.
Ciekawym pomysłem było ogłoszenie
konkursów: plastycznego dla dzieci
pod hasłem „Jak byś chciał widzieć
swoje miasto, wieś, osiedle gdy będziesz dorosły” oraz dla młodzieży
na hasło wyborcze OKS. Na konkurs
plastyczny wpłynęło ponad 200 prac
z trzech grup wiekowych. W czasie
rozstrzygnięcia konkursu, które odbyło
się w holu Szkoły Podstawowej nr 3,
nagrody wręczali ówcześni mieszkańcy
Swarzędza Małgorzata Ostrowska z zespołu Lombard i Rafał Szukała - mistrz
Europy na dystansie 100 m stylem
motylkowym. Natomiast w konkursie
na hasło wyborcze wzięło udział 19
uczestników, którzy nadesłali 70 haseł.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. Tomasza Lewandowskiego wprawdzie nie przyznała nagrody
głównej w wysokości 100 tys. ówczesnych zł, ale nagrodziła równorzędnie
dwa hasła: „OKS dobry jest, ma dużo
fanów, zlikwiduje wiele klanów” oraz
„Obywatelski Komitet Samorządowy
zaczyna dziejów okres nowy”. Wyróżniono także hasła „Kto Swarzędza los
szanuje, ten na OKS głosuje” oraz „Nie
stój z boku, ruszaj z nami, dziś samorząd wybieramy”. Hasła nadesłane na
konkurs wykorzystaliśmy w kampanii
wyborczej, wyposażeni w tubę skandowaliśmy je jeżdżąc po Swarzędzu
samochodem oznaczonym logo OKS.

Pierwsze wydanie „Prosto z Ratusza” z odezwą
radnych do mieszkańców Swarzędza.

Plakat wyborczy OKS wykonany ręcznie w formacie A-3
W dniu 27 maja nastąpiła konfrontacja wyborcza. Liczba kandydatów
w poszczególnych okręgach jednomandatowych była zróżnicowana. Chociaż średnia statystyczna wskazuje, że
przeciętnie było czterech kandydatów
na jeden mandat w Radzie Miejskiej,
to w 1/3 okręgów było ich trzech. Powyżej średniej gminnej było dziewięć
okręgów: cztery z 5 kandydatami, dwa
z 6 i 7 kandydatami i jeden, gdzie rywalizowało 8 chętnych (był to okręg 30
obejmujący Łowęcin, Gortatowa, Jasin).
W głosowaniu wzięło udział 45%
mieszkańców gminy Swarzędz, a więc
trochę więcej niż wynosiła średnia krajowa (42%). Wyniki wyborcze ustaliła
szesnastoosobowa terytorialna komisja
wyborcza w Swarzędzu, której przewodniczącym był Jan Tomaszewski,
a zastępcą Wojciech Pogasz. W wyborach tych okazało się, jaką wagę ma
każdy oddany ważny głos. W okręgu nr
2, gdzie rywalizowało dwóch kandydatów, Aleksander Krzyżański i Zbigniew
Stanisławski, wygrał ten pierwszy, bo
otrzymał 134 głosy, a jego przeciwnik
o jeden mniej.
W wyniku wyborów OKS zdobył 20
mandatów, Cech Stolarzy wprowadził
3 radnych, PSL - dwóch, SD - 1, pięcioro radnych było niezrzeszonych. Warto
jeszcze podkreślić, że ta pierwsza rada
bardzo była wyczulona na respektowanie zasad demokratycznych. Mimo że
OKS posiadał 2/3 głosów w Radzie,
przy wyborze wiceprzewodniczących
uwzględniono kandydatury pozostałej
części rady. Na trzech wiceprzewodniczących jeden był z OKS (Krzysztof
Masternak), jeden z PSL (Eugeniusz
Drozda) i jeden z SD (Tomasz Berger).
Rada na swym pierwszym posiedzeniu przyjęła list do „Mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz!”. W swym liście
członkowie Rady podziękowali mieszkańcom za aktywny udział w wyborach
i zadeklarowali, że będą też „zabiegać
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Taki był początek pionierskich czasów Rady Miejskiej, kiedy uczyliśmy
się wspólnie zarządzać gminą.

z Fot. Archiwum UMiG

swoją pracą w Radzie o szacunek tych,
którzy do urn wyborczych nie poszli.
Chcemy działać dla dobra wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Do
współpracy zapraszamy wszystkich
Państwa!”. Cały tekst wraz z listą nowo
wybranych radnych został opublikowany w pierwszym numerze pisma „Prosto z Ratusza”.
Początki działania nowo wybranej
Rady Miasta i Gminy Swarzędz zostały odnotowane na lamach ówczesnej
prasy regionalnej: dziennika „Dzisiaj” (z 8.06.1990 r.) oraz tygodnika
„Obserwator Wielkopolski” (nr 18
z 8.07.1990 r.).
Na marginesie warto też wspomnieć,
że wybory w naszej gminie obserwowały przedstawicielki holenderskiej
gminy Waalwijk, które były członkami
250-osobowej delegacji samorządów
holenderskich. Holendrzy przebywali
w Poznańskiem od 26 do 28 maja 1990 r.

Arkadiusz Małyszka
Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy w Swarzędzu
w latach 1990-1994

Strona tytułowa pierwszego wydania„Prosto z Ratusza” sprzed 20 lat. Gazeta miała cztery strony, w tym
dwie z programem telewizyjnym…

„Prosto z Ratusza” rozmawia z…
Barbarą Antoniewicz

z Fot. H.Błachnio

- radną Rady Powiatu Poznańskiego,
radną Rady Miejskiej Swarzędza w latach 1990-2002.

Pani Barbaro, 20 lat pracy w samorządzie terytorialnym to ogrom
doświadczeń. Jakie były początki?
– 27 maja 1990 roku odbyły się

pierwsze wybory do lokalnego samorządu w Swarzędzu. Pełniłam wówczas
funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych (obecny Zespół Szkół
nr 1). Poza pracą zawodową, zajmowałam się domem, wychowywałam
dorastające dzieci. Świetnie pamiętam
odwiedziny przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Samorządowego, którzy zwrócili się do mnie z propozycją
udziału w tworzącym się samorządzie.
Decyzja nie była łatwa i przyznam
szczerze, że chyba przeważył argument
mojego 16-letniego syna. Powiedział:
„Mamo, naprawdę jesteś tam potrzebna
ze swoim doświadczeniem i umiejętnościami.” Czas pokazał, że miał rację.
Zostałam przewodniczącą ówczesnej
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Dodatkowo w trakcie II kadencji tworzyliśmy od podstaw swarzędzką opieką
społeczną i w efekcie OPS.
Były bez wątpienia momenty trudne. O których chciałaby Pani wspomnieć?

– Oj tak! 1991 rok to dwie niezwykle
ważne decyzje i ogromnie odpowiedzialne działania: przejęcie na nasze
barki komunikacji miejskiej (do tego
momentu Swarzędz korzystał z komunikacji poznańskiej) oraz przejęcie lokalnej oświaty, która podlegała dotąd
pod Kuratorium Oświaty. Swarzędz
był wtedy jedną z nielicznych gmin
podejmujących taką odpowiedzialną decyzję. Towarzyszyły nam (także
wiceburmistrzowi Jackowi Szymczakowi) obawy o to, czy podołamy, czy,
na przykład, starczy na wypłaty dla
nauczycieli. Dziś swarzędzka oświata
może być przykładem dla innych gmin.
Mamy się czym pochwalić.
Wyzwaniem tamtego czasu było
również tworzenie zrębów opieki społecznej. Jako ciekawostkę przypomnę,
że tam, gdzie dziś ma swoją siedzibę
Ośrodek Kultury i Ośrodek Wsparcia, funkcjonował w latach 1994-1998
słynny bar spod „ciemnej gwiazdy”
o nazwie „Samba”. Likwidacja baru
wymagała wiele zachodu.

20 lat samorządu lokalnego

20 lat minęło!
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Wspominam też powstawanie Szkoły Podstawowej nr 5, w trakcie mojej I
kadencji, budowę następnych segmentów tej placówki (II kadencja) i wreszcie budowę sali gimnastycznej (III
kadencja) - wielkie finansowe i budowlane przedsięwzięcie, o które bardzo
walczyliśmy, ciesząc się ze stwarzanych, odpowiednich warunków oświatowych dla młodzieży z południowej
części Swarzędza.
Wszyscy samorządowcy pracujący na rzecz lokalnej społeczności
w tamtych latach doskonale pamiętają
z jakimi oporami i przeciwnościami
spotykaliśmy się przy budowie ścieżki spacerowej nad jeziorem i przy budowie pływalni „Wodny Raj”. Trzeba
było wyobraźni, by móc ocenić jak
ważne będą one w przyszłości.
Uważam, że bardzo ważnym i trudnym jednocześnie momentem III kadencji było przekazanie przez gminę
dla powiatu gruntów pod budowę Zespołu Szkół nr 1 na os. Mielżyńskiego.
Rada Miasta Swarzędza, której przewodniczącą była pani Anna Tomicka,
podjęła wówczas uchwałę ratującą całe
szkolnictwo zawodowe w Swarzędzu!
W terminie późniejszym przy Zespole
Szkół nr 1 powstało dodatkowo piękne
przedszkole.
III kadencja to także modernizacja ul.
Cieszkowskiego – od Wrzesińskiej do
Cmentarnej. Pamiętają Państwo zasięg
i stopień trudności realizacji tego planu.

nych działań, daje mi mnóstwo satysfakcji. Największą jednak przyjemnością
są dowody uznania od mieszkańców
naszej gminy. Staram się zawsze pomóc
i nikogo nie zawieść. Ludzie zwracają
się często z różnymi, codziennymi sprawami, o których trudno nawet mówić.
Kiedy jednak dokonuję jakiegoś podsumowania to myślę, że jestem szczęśliwa
– mam wspaniałe dzieci i wnuki, wyborców, którzy już dwie kadencje z rzędu
wybierają mnie wielką ilością głosów
do Rady Powiatu i często widzę radość
w oczach ludzi, dla których staram się
robić wiele dobrego.

Pani Barbaro, proszę na zakończenie naszej rozmowy powiedzieć
o tym, co Pani najmilej, z sentymentem wspomina?
– Bardzo ciepło powracam do czasu
III kadencji i wielkiego oświatowego sukcesu. Ówczesny Zarząd Gminy, którego byłam członkiem, potrafił wspaniale przeprowadzić reformę
dotyczącą szkolnictwa (powstawanie
gimnazjów). Wszystko przebiegło
w pełnym zrozumieniu wagi sprawy,
bez protestu rodziców, bez zwolnienia
z pracy choćby jednego nauczyciela!
Otwarcie pływalni „Wodny Raj”, budowa hali sportowej w Paczkowie, place
zabaw dla dzieci – to wszystko cieszy
i przywołuje naprawdę miłe chwile.
Jeśli jednak Pani pyta, co było najmilsze, to odpowiem po prostu – praca
w samorządzie. Stała się ona moim powołaniem, skłoniła do wielu społecz-

Pani Tereso, jest Pani jedną z najbardziej lubianych i docenianych
swarzędzkich radnych. 16 lat intensywnej pracy w samorządzie
swarzędzkim to rzeczywiście wielki dorobek. Proszę się z nami podzielić swoimi refleksjami na ten
temat.
- Od roku 1990 do 1994 mój mąż był
radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Obserwowałam jego działania i czułam
coraz większą potrzebę uczestniczenia w tym, co ważne dla wszystkich
mieszkańców naszej Gminy. Proszę
pamiętać, że to początki lokalnej samorządności, wszystkiego uczyliśmy
się sami. W tym samym czasie mój syn
zdał maturę, opuścił dom i rozpoczął
życie na własny rachunek. Był nareszcie czas i możliwości, aby prawdziwie
zająć się działalnością w samorządzie
swarzędzkim. Miałam już, na szczę-

Teresą Rucińską

- radną Rady Miejskiej Swarzędza
(okręg nr 1 Swarzędz Północ) od 1994
do 2010.

z Fot. Archiwum UMiG
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ście, doświadczenie wyniesione z samorządu spółdzielczego (Swarzędzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa), miałam
wiele zapału i przekonania o słuszności
drogi, którą wybieram.
Od czego w samorządzie swarzędzkim pani zaczęła?
– Byłam wówczas delegatem z naszej gminy na Sejmik Wojewódzki
wraz z panem Stefanem Wilczyńskim.
Wewnątrz samorządu zajęłam się pracą przy organizacji służby zdrowia,
a w Sejmiku Wojewódzkim zostałam
członkiem Komisji Zdrowia. Funkcjonująca wtedy przy Radzie Miejskiej doraźna komisja do spraw służby zdrowia i rodziny miała naprawdę
ogromnie dużo do zrobienia. Zgodnie
z ustawą o samorządzie zajmowaliśmy
się przede wszystkim pozyskiwaniem
mieszkań dla ludzi potrzebujących i innymi podobnymi sprawami. Ta praca
dawała nam wiele satysfakcji, pochłaniała mnóstwo czasu, ale mieszkańcy
Swarzędza bardzo ją doceniali.
Co jest przedmiotem Pani zainteresowań w chwili obecnej? – mówimy oczywiście o samorządzie.
– Łączę z powodzeniem kilka funkcji jednocześnie. Jestem przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, członkiem
Komisji Budżetowej, a także przewodniczącą powołanej przez burmistrza
Komisji Mieszkaniowej. Jak zatem
widać mój krąg zainteresowań jest od
początku ten sam – ludzie i ich podstawowe potrzeby. Nie ma prawdziwej
rodziny bez mieszkania, nie ma prawdziwego zdrowia bez dobrej opieki
zdrowotnej, a na to wszystko muszą się
znaleźć fundusze. To nasze podstawowe zadanie. Pamiętam wiele trudnych
momentów w poprzednich kadencjach.
Oprotestowaną decyzję dotycząca budowy ścieżki spacerowej nad jeziorem,
protesty przed rozpoczęciem budowy
pływalni. Dzięki naszym dobrym decyzjom Swarzędz stale zmienia swoje
oblicze. Wokół pływalni „Wodny Raj”
są dziś boiska, korty, lodowisko, scena
nad jeziorem. Obok ścieżki spacerowej
powstają kolejne. Wszyscy korzystamy
z tych wypoczynkowych terenów.
Miłych chwil było bezwzględnie
więcej. Zawsze cieszę się z każdego
nowego pozyskanego mieszkania dla
potrzebującej go rodziny. Mieszkania
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Co w najbliższej przyszłości?
– Szczególnym przedmiotem mojego zainteresowania będzie usprawnienie i polepszenie komunikacji miejskiej
pomiędzy Swarzędzem Południowym
i Swarzędzem Północnym, nowy wiadukt
usprawniający poruszanie się w mieście
i poza nim. Tyle jest do zrobienia…
Pani Tereso serdecznie dziękuję za
miłą rozmowę i życzę wielu sukcesów.
- Jeśli mogę, to chciałbym powiedzieć, że moją największą radością jest
każdy kolejny wybór na radną Rady
Miejskiej. Dziękuję wszystkim za zaufanie jakim mnie obdarzacie.

Grażyną Sochą

z Fot. M.Woliński

– dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Pani Grażyno, od 2007 roku do
dnia dzisiejszego pełni Pani bardzo ważną funkcję dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich. Sięgnijmy jednak
do początków Pani doświadczeń
zawodowych, bezpośrednio związanych z 20-letnim działaniem samorządu lokalnego. Od 1990 roku

do 1994 roku była Pani sekretarzem gminy, a następnie do 2007
roku kierownikiem Referatu Organizacyjnego. Ogrom doświadczeń,
odpowiedzialności, różnorodność
zadań…
- Rzeczywiście, do moich obowiązków przez te wszystkie lata należało
wiele spraw, w tym również organizacja i przeprowadzanie wyborów na
terenie miasta i gminy Swarzędz. Od
2000 roku pełnię w ratuszu funkcję
urzędnika wyborczego, realizującego
w imieniu burmistrza zadania wyborcze, wynikające z ordynacji wyborczej.
Z wykształcenia jestem prawnikiem
i muszę przyznać, że ten zakres obowiązków wymagał szerokiego stosowania mojej wiedzy zawodowej.

wybory przedterminowe. Poprzedził
je niebezpieczny, miesięczny okres
całkowicie pozbawiony władzy wykonawczej wskutek braku odpowiednich
regulacji prawnych.

Mamy za sobą wybory w roku
1994, 1998, 2002, 2006. Czym one
różniły się między sobą? Jakie są
Pani wspomnienia z tego czasu?
- Och! Różnice są zasadnicze i podzieliłabym ten okres na dwa etapy.
1994 rok i 1998 rok to wybory samorządowe odbywające się według starych zasad. Burmistrza i jego zastępcę
wybierali radni Rady Miejskiej, a organem wykonawczym był Zarząd Gminy,
także wybierany przez Radę. Do 1998
roku wybieraliśmy 28 radnych.
W roku 2002 weszła w życie wyczekiwana ustawa o bezpośrednim
wyborze burmistrza, która umożliwiła mieszkańcom bezpośredni wybór
naczelnej władzy. Od tego momentu
burmistrz pełnił funkcję organu wykonawczego. Radnych wybieramy 21.
Pozycja, znaczenie a także odpowiedzialność burmistrza ogromnie wzrosły. Osoba wybierana na stanowisko
burmistrza obdarzana jest powszechnym zaufaniem i otrzymuje społeczny
mandat do wykonywania swojej pracy.

Jak Pani ocenia swoją pracę na
przestrzeni tylu lat - więcej satysfakcji czy może rozczarowań?
- W moim odczuciu praca w samorządzie jest niezwykle ciekawa, choć
jednocześnie trudna i absorbująca. Pochłania mnóstwo czasu, przygotowywanie wyborów dodatkowo wymaga
przeprowadzania szkoleń, dokładności,
skrupulatności, korzystania z wiedzy
prawnej. Tu nie ma miejsca na błędy
i potknięcia. Niejednokrotnie trzeba
było pracować do godzin rannych, aby
zamknąć odpowiednio wszystkie procedury wyborcze. Niezbędny zawsze
okazywał się spokój, rozwaga i rozsądek, ale też dobry kontakt z mediami,
instytucjami, mieszkańcami gminy. Do
dziś wspominam przedterminowe wybory, po których burmistrzem została
Pani Anna Tomicka. Towarzyszyło
im wielkie zainteresowanie mediów
i szum informacyjny. Właściwe przekazywanie informacji to był klucz do
sukcesu. Moja rodzina, mąż i córka,
wiedzieli, że podczas wyborów nie ma
mnie dla nich przez 24 godziny na dobę
– tak byłam zajęta. Będą do tego także
musiały przyzwyczaić się wnuki – Jaś
i Piotruś.
Ale, podsumowując naszą rozmowę,
muszę powiedzieć, że praca w samorządzie lokalnym dała mi możliwość
rozwoju i samorealizacji z uwagi na
posiadane wykształcenie, a później
z uwagi na posiadane doświadczenie.

Pani Grażyno, chciałabym zapytać
o jakieś szczególne sytuacje związane z wyborami, niecodzienne,
pozostające w pamięci.
- Przede wszystkim pamiętam kilka
wyborów w trybie nadzwyczajnym.
W 1994 roku, krótko po wyborach do
rady, zmarł jeden z radnych i trzeba
było przeprowadzić wybory uzupełniające. Druga sytuacja – na skutek zrzeczenia się mandatu przez burmistrza
Bożenę Szydłowską zostały ogłoszone

Czy któryś z dotychczasowych burmistrzów otrzymał w pierwszej turze ponad 50 % potrzebnych głosów?
-Nie, zawsze mieliśmy do czynienia
z drugą turą wyborów.
Muszę jeszcze koniecznie powiedzieć o paniach pracujących w ewidencji ludności. To one każdorazowo
przygotowują spisy wyborców w sposób wyśmienity, nigdy nie mieliśmy
związanych z tym żadnych problemów.
Serdecznie Paniom dziękuję.

Rozmawiała:
Teresa Radziszewska

20 lat samorządu lokalnego

budowane w systemie TBS na terenie
całego kraju to, jak dziś wiemy, nie był
najlepszy pomysł. My jednak podczas
I kadencji burmistrz Anny Tomickiej
oddaliśmy do użytku 45 mieszkań komunalnych przy ul. Kaczorowskiego.
W tej chwili przygotowujemy do oddania 60 mieszkań przy ul. Sienkiewicza.
To wielki sukces i wielka satysfakcja.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
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Adamczak Agata
Adamczak Zbigniew
Antoniewicz Barbara
Bartkowiak Roman
Baumgart Marek
Berger Tomasz
Bestry Krzysztof
Białkowski Mariusz
Błaszczyk Marek
Borejszo Andrzej
Brodowska-Właźlińska Barbara
Brodziszewski Henryk
Buczyńska Ewa
Buko Marek
Choryński Adam
Choryński Piotr
Cichewicz Piotr
Czachura Barbara
Dembiński Zbigniew
Drozda Eugeniusz
Drążkowski Piotr - ś.p.
Fiedler Florian – ś.p.
Gensler Eugeniusz
Gruszka Jerzy
Halt Irena
Hoffman Mirosław
Horla Mirosław
Jacaszek Marek
Jeliński Marian
Kaczmarek Zdzisław
Kałużny Piotr
Kita Jan
Klauza Waldemar – ś.p.
Klewenhagen Krzysztof
Kluba Kazimierz
Konys Wanda
Kowalak Andrzej
Kowalski Krzysztof
Krzyżański Aleksander
Kubiak Witold
Kubiak Zdzisław
Kucharska Barbara
Kucharski Zbigniew
Lis Marcin
Łukowiak Stanisław
Maciaszyk Julian
Magierowska Bronisława – ś.p.
Majerowicz Jerzy
Małecki Przemysław
Małyszka Arkadiusz
Masternak Krzysztof
Meller Zbigniew
Mielniczuk Janusz
Napierała Konrad
Nawrocki Waldemar
Nowicki Grzegorz
Oliński Alfred
Pałgan Zygfryd
Przepióra Andrzej – ś.p.
Przepióra Leszek
Radecki Andrzej – ś.p.
Rucińska Teresa
Ruciński Zbigniew
Sielicki Marek
Soporowski Andrzej
Stanisławski Zbigniew - ś.p.
Stawicki Bartosz
Szkudlarek Marian
Szomek Małgorzata
Szydłowska Bożena
Szymanowski Krzysztof
Szymczak Jacek
Ślebioda Tomasz
Taterka Grzegorz
Tomaszewski Franciszek
Tomicka Anna
Trawiński Adam
Urbaniak Władysław
Walent Iwona
Wawrzyniak Adam
Wiczyński Ryszard
Wilczyński Stefan - ś.p.
Winiarski Andrzej
Witkowski Tadeusz
Wittke Leszek
Zaradny January
Zaremba Stanisław
Zys Artur
Żurowski Stanisław

I KADENCJA 1990 - 1994

II KADENCJA 1994 - 1998

Legenda: Radny
III KADENCJA 1998 - 2002

Przewodniczący Rady

IV KADENCJA 2002 - 2006

Burmistrz

V KADENCJA 2006 – 2010

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2010

SCSiR odkrywa
nowe dyscypliny

7

O

d 12 do 16 maja w Swarzędzu
na zaproszenie Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji gościł
zespół TUS Fleestedt z Niemiec. Program
wizyty był bardzo napięty. Podstawą
dnia były treningi oraz zajęcia, które miały dostarczyć niezapomnianych wrażeń
z pobytu w Swarzędzu. Zawodniczki z
Niemiec wraz z trenerami zaproszone
zostały przez Burmistrz Annę Tomicką na
spotkanie w swarzędzkim ratuszu.
W piątkowe przedpołudnie wzię-

ły udział w turnieju czterech drużyn.
Zespół TUS Fleestedt zajął pierwsze
miejsce. Na drugim miejscu uplasowały się zawodniczki drugoligowej
Polonii Środa Wlkp., trzecie miejsce
zajęły Różowe Pantery ze Swarzędza,
a czwarte Kotwica Kórnik.
Organizatorzy dziękują Pani Burmistrz Annie Tomickiej za pomoc w organizacji pobytu zespołu z Niemiec, oraz
Panom Zenonowi Klorkowi i Jerzemu
Majerowiczowi, opiekunom zespołów.

Siatkówka
dla amatorów

Najlepiej ratują
w EKOSIE!

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji po raz kolejny zorganizowało turniej siatkówki. W turnieju
8 maja 2010 brało udział 7 drużyn ze
Swarzędza oraz z Poznania. Najlepsi
okazali się panowie ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej z Poznania. Drugie miejsce wywalczył zespół „Walka”.
W meczu o 3. miejsce triumfowała
swarzędzka drużyna „Pegaz” pokonując reprezentację swarzędzkiej Policji.
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
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maja na pływalni„Wodny Raj”odbyły się II Międzyszkolne Zawody
w Ratownictwie Wodnym „Edukacja przez Ratownictwo” pod patronatem
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anny
Tomickiej, organizowane przez Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji i WOPR.
W zawodach, które były ostatnim
etapem akcji społecznej prowadzonej
od kilku tygodni w swarzędzkich szkołach, udział wzięły gimnazja i szkoły
średnie z terenu gminy Swarzędz.
SCSiR i WOPR, które były organizatorami przedsięwzięcia zapowiadają
kolejną edycję tej jakże potrzebnej,
szczególnie przed okresem wyjazdów
wakacyjnych, akcji edukacyjnej.

Zapraszamy na rajdy
rowerowe i wycieczki
nordic walking!

W

każdą sobotę o godzinie 11.00 z parkingu
przy pływalni „Wodny Raj” wyjeżdża rajd
rowerowy po bezdrożach miasta i gminy Swarzędz
oraz wyrusza grupa miłośników nordic walking.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczkach organizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji - udział jest bezpłatny. Na
miejscu można wypożyczyć kijki i rowery.

„Fala” na podium

Prosto z Centrum Sportu

Puchar dla gości

maja 2010 roku na terenie targów poznańskich odbyły się targi FIT EXPO. Menedżer
sportu Paweł Bocian zapoznawał się z nowymi
trendami w organizacji i wyposażeniu obiektów
sportowych oraz wziął udział w szkoleniu z nowej dyscypliny sportu jaką jest speed badminton.
Speed badminton łączy najlepsze elementy badmintona, tenisa i squasha. Nie potrzeba siatki,
słupków, boiska, kortu. Grać można gdziekolwiek i kiedykolwiek – w parku, w hali, na plaży,
na śniegu. Speed badminton jest nową dyscypliną sportu, po nordic walking, bocci, streetballu,
kajakach i hokeju na lodzie, którą SCSiR planuje
upowszechnić w szkołach oraz wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz.

W

niedzielę 30 maja odbyły się zawody
pływackie dla gimnazjalistów. Zawody
miały na celu zachęcić do pływania wszystkich
gimnazjalistów i umożliwić wystartowanie razem z zawodnikami trenującymi w klubach. Zawodnicy trenujący w klubie „Fala” Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji również wystartowali
w zawodach i wywalczyli kilka miejsc na podium.
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z Fot. A. Świergiel

Demony
Onichimowskiej

W Dniu Bibliotekarza

Nagroda i odznaczenie

sób bibliotekarzy znalazła się pani
Małgorzata Merczyńska, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.
W czwartek 13 maja burmistrz
Swarzędza Anna Tomicka odwiedziła
Bibliotekę Publiczną by pogratulować
sukcesu jej szefowej i całemu zespołowi.
/mw/

„Pan Maluśkiewicz” w bibliotece

P
22

W

z Fot. A. Świergiel

Prosto z Biblioteki

11

maja w Domu Kultury w Koninie odbyły się uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek 2010. Podczas
spotkania z przedstawicielami środowiska bibliotekarzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak wręczył nagrody laureatom
konkursu „Jak cię widzą, tak cię piszązmieniamy wizerunek” – X edycji konkursu na najlepszą bibliotekę w Wielkopolsce. Do konkursu przystąpiło 37
wielkopolskich bibliotek.
I nagrodę otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich, a II nagrodę – Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie i Biblioteka
Publiczna w Swarzędzu.
Marek Woźniak wręczył również
zasłużonym bibliotekarzom odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, przyznawane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Miło nam poinformować, że wśród
sześciorga wyróżnionych w ten spo-

rzedszkolaki miały okazję zwiedzić świat i zamienić parę słów
z wielorybem! Stało się to możliwe dzięki spektaklowi studia teatralnego „Aplauz”, które zawitało do
Biblioteki Publicznej na os. Czwarta-

ków 1. Pełne humoru przedstawienie
powstało na motywach utworu Juliana Tuwima pt. „Pan Maluśkiewicz”.
Opowiadało o tym, jak najmniejszy
człowiek świata wyruszył w rejs w poszukiwaniu największego stworzenia.
Dzieci zostały zaangażowane w tworzenie spektaklu, udawały piratów lub
pomagały panu Maluśkiewiczowi pakować podróżną walizkę.
Fabułę przeplatały pojęcia i terminy ekologiczne, które uczą wrażliwości na krzywdę zwierząt oraz troski
o środowisko naturalne. Dzieci obiecały oszczędzać wodę, światło i wyrzucać śmieci do kosza.
Agata Widzowska Pasiak

maju Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wraz z Biblioteką Publiczną spotkanie młodzieży licealnej i gimnazjalnej z pisarką
Anną Onichimowską. Autorka promowała nową
książkę „Demony na smyczy”, która stanowi
ostatnią część młodzieżowej trylogii. Poprzednie książki cyklu – „Hera moja miłość” oraz „Lot
Komety” należą do najpoczytniejszych książek
wśród młodych ludzi. Autorka porusza w nich
problemy uzależnień od narkotyków i alkoholu,
zagrożeń, jakie stwarza przynależność do sekt.
Pokazuje kryzys rodziny, powierzchowne więzi
łączące ludzi, którzy nie mają czasu rozmawiać
o swoich problemach z najbliższymi. Najnowsza książka nawiązuje do zagrożeń, jakie mogą
spotkać młodzież korzystającą z portali towarzyskich, gdzie nawiązywane są wirtualne znajomości, często z ludźmi, podszywającymi się pod
inne osoby. O problemach młodych ludzi Onichimowska pisze bez nachalnej dydaktyki.
Pisarka przedstawiła także swoje inne
książki. „Dziesięć stron świata” to 10 opowiadań
o piętnastolatkach z różnych krajów- m.in. z Kolumbii, Finlandii, Japonii, Indii. Pokazuje ona
podobieństwa i różnice między rówieśnikami
z różnych krajów i kontynentów, wpływ uwarunkowań cywilizacyjnych, prawnych, obyczajowych na rozwój młodzieży. Onichimowska pisze
także scenariusze. Przygotowywany jest film
według jej „Dnia czekolady”, prawdopodobnie
będzie także sfilmowana wspomniana trylogia
dla młodzieży.
Jej książki tłumaczono i wydano m.in. we
Włoszech, Niemczech, Skandynawii, Chinach
i Korei. Obecnie przeprowadza pewien literacki
eksperyment – pisze książkę wspólnie z pisarzem z Finlandii, przy czym oboje porozumiewają się w języku angielskim. Książka będzie
wydana po polsku i po fińsku i żaden z autorów
nie będzie umiał przeczytać powieści, której jest
współautorem. Wymaga to dużego zaufania do
drugiego autora i dystansu do siebie. Czekamy
na efekty.
Małgorzata Merczyńska
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Biblioteczna
„międzynarodówka”

W

maju
biblioteka
gościła 30-osobową delegację
uczestników
międzynarodowego programu Grundtvig. Celem
unijnego projektu (Lifelong Learning
Programme - Uczenie się przez całe
życie) jest edukacja ludzi dorosłych,
w tym seniorów, a jej celem zapobieganie wykluczeniu społecznemu ludzi

„List Marii”
Laurie R. King

starszych. Koordynatorem projektu
jest Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, a jej uczestnikami bibliotekarze
i animatorzy kultury z Włoch, Szwecji, Litwy. Metodycy z poznańskiej
biblioteki postanowili pochwalić się
najciekawszymi bibliotekami z różnych gmin powiatu. Na trasie ich bibliotecznej wędrówki znalazł się Swarzędz. Goście zwiedzili każdy zakątek
biblioteki, wysłuchali relacji z naszej
działalności. Najwięcej zaciekawie-

nia budził oddział dziecięcy, a w nim
lustro śmiechu i kącik zabawowy dla
najmłodszych. Specjalne brawa dostała p. Agata Widzowska Pasiak, która zaprezentowała swoje najnowsze
książki. W luźnych rozmowach okazało się, że sowa jest symbolem mądrości nie tylko w Polsce, ale także w kulturze Litwy i Szwecji, natomiast Włosi
byli zdziwieni wszechobecnością gadżetów z sowami w naszej bibliotece.
Małgorzata Merczyńska

Biblioteka Publiczna poleca:

„Dzidzia”

Sylwia Chutnik

mu wymarzone skrzypce. Nie miało
znaczenia, że chłopak był młodocianym przestepcą. Ta historia po latach
powraca rykoszetem do Hortense...

„Madame Sadayakko.
Gejsza, która uwiodła
Zachód”

Niezwykły duet detektywistyczny
rozpoczyna niebezpieczne śledztwo
związane z zabójstwem przyjaciółki
i listem Marii, która sama siebie określiła mianem apostoła jezusowego.
Stawką jest nie tylko ludzkie życie, ale
dziedzictwo samego Syna Bożego.

zabójcza kopuła, jak powstała i kiedy
zniknie.

„Niewinny”
David Hosp

„Madame Deloblat”
Thierry Laget

„Bóg rzeczy małych”
Arundhati Roy

Sadayakko (1871-1946) była
pierwszą japońską gwiazdą, która
zdobyła międzynarodową sławę.
Fascynowała widzów hipnotycznym
aktorstwem i tańcem. Podziwiał ją
car Mikołaj II, książęta, prezydenci
i ludzie sztuki. Namalował ją Picasso,
a dla Pucciniego stała się pierwowzorem Madame Butterfly.

„Pod kopułą”
Stephen King

Hortense, żona zaniedbywana
przez bogatego męża, na babskim
wieczorze wspomina hipisowski
epizod ze swojego nastoletniego
życia. Jako siedemnastolatka ukradła
ojcu pieniądze, aby kupić ukochane-

Przewrotna książka, pełna czarnego
humoru, poruszająca problemy
trudnego macierzyństwa i szarej
codzienności kobiety wychowującej
niepełnosprawne dziecko. Wstrząsająca, kontrowersyjna opowieść
o naszym narodowym charakterze,
kompleksach i głupocie.

Zwyczajne, amerykańskie miasteczko zostaje nagle odcięte od świata
przez nieznane pole siłowe. Bariera
ta powoduje katastrofy lotnicze,
wypadki samochodowe, okaleczenia.
Mieszkańcy przebywający poza
miastem, tracą kontakt z bliskimi.
Nikt nie potrafi wyjaśnić, czym jest

Prawnik, wraz z zaprzyjaźnionym
detektywem, zagłębia się w przeszłość i odsłania tajemnice korupcji,
której korzenie siegają Ameryki
Śrdokowej. Szukając cienkiej granicy między winą, a niewinnością,
mężczyźni szybko orientują się, że
ich życie wisi na włosku. Rozżarzona
do czerwoności proza, oparta na
zimnych faktach.

Odznaczająca się kunsztowną narracją, głęboko poruszająca historia o
miłości i śmierci, szaleństwie i nadziei,
radości i utraconym dzieciństwie. Jest
to książka niezwykła, docierająca do
najgłębszych pokładów psychiki.
Agata Widzowska-Pasiak

Prosto z Biblioteki

Lesley Downer
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]]Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG:
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 10-16.

]]Biuro Rady Miejskiej

Rynek 1, tel. 61 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

Informator

61 651 15 41 (do godz. 16.00)
663 818 601
Gazownia
992
Pogotowie energetyczne
991
(całodobowe ENEA)

]]Straż Miejska

ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 61 651-21-13, 61 651-21-14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:
tel. 607-365-266
W soboty, niedziele i święta
zgłoszenia przyjmuje dyżurny policji
pod numerem tel. 61 817-23-07.
straz.miejska@swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]
w Swarzędzu

ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 61 81 72 323
tel. anonimowy 61 817 23 01

]]OSP w Swarzędzu

– Centrum Pomocy ]
Doraźnej i Ratunkowej

- doraźna pomoc medyczna nocna
i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15
Porady lekarskie również pod numerem telefonu 666 891 666.

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 61 817 46 08

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15,
tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni ]

Lekarza Rodzinnego
„Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom.
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, os. Koś
ciuszkowców 20, tel. 61 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica,
ul. Poznańska 99, tel. 61 815 01 21

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy Certus”

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.
Szczegółowe informacje:
www.certus.med.pl
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, 651 26 51,
651 26 52, 651 26 53 (sekcja
świadczeń rodzinnych)

]]Gminne ]

Centrum Informacji

ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

]]Ochotnicza Straż Pożar-

]]Zakład ]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

24h/dobę - tel. 94 94
lub tel. 61 853 53 52

ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
Usługi Pogrzebowe tel. 61 815 97-08
i 603 136 854

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Ośrodek Kultury

na w Kobylnicy

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med
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]]NZOZ MEDLIFE ]

Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 61 817 23 09 (całą dobę)

Gospodarki Komunalnej

ul. Piaski 4, tel. 61 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl
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]]Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 61 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. 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: 61 8 780 725, 61 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

]]Muzeum Środowiska ]

Przyrodniczego ]
i Łowiectwa w Uzarzewie

Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
tel. 61 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37 , fax. 61 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

]]Spółdzielnia ]

Mieszkaniowa  

ul. Kwaśniewskiego 1,
tel. 61 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl

]]Wiraż-Bus

Garby, ul. Transportowa 1,
62-020 Swarzędz
tel./fax 61 817 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. 61 651 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.

20 lat samorządu z Prosto z budowy
Godło SWARZĘDZ przyznane z Polecamy na lato
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Prosimy o wypełnienie ankiety

Zdanie mieszkańców najważniejsze

1) Jak Panu/Pani żyje się w gminie Swarzędz? - Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkół
□1
□2
□3
□4
□5
□ b. dobrze □ dobrze □ przeciętnie □ źle □ b. źle
- Stan nawierzchni ulic i chodników
□1
□2
□3
□4
□5
1) Stan środowiska przyrodniczego w gminie
ocenia Pan/Pani na:
□ b. dobry □ dobry □ przeciętny □ zły □ b. zły
- Stan oświetlenia
□1
□2
□3
□4
□5
3) Główne problemy środowiska
przyrodniczego gminy to:
- Czystość w miejscach publicznych
….....................................................................................
□1
□2
□3
□4
□5
........................................................................................
- Funkcjonowanie publicznej komunikacji
4) Główne problemy życia gospodarczego
gminnej (linie, przystanki)
gminy Pana/Pani zdaniem to:
□1
□2
□3
□4
□5
….....................................................................................
........................................................................................ - Estetyka miejsca zamieszkania
□1
□2
□3
□4
□5
5) Główne problemy życia społecznego gminy
Pana/Pani zdaniem to:
- Estetyka miasta
….....................................................................................
□1
□2
□3
□4
□5
........................................................................................
- Czystość i porządek na posesjach
6) W gminie występują następujące zjawiska
□1
□2
□3
□4
□5
patologiczne:
- Bezdomność
- Ilość i stan parkingów
□ b. często □ często □ rzadko □ b. rzadko □ wcale
□1
□2
□3
□4
□5
- Narkomania
□ b. często □ często □ rzadko □ b. rzadko □ wcale

- Sieć placówek handlowych i usługowych
□1
□2
□3
□4
□5

- Wandalizm
□ b. często □ często □ rzadko □ b. rzadko □ wcale

- Sieć palcówek służby zdrowia
□1
□2
□3
□4

□5

- Przemoc domowa
□ b. często □ często □ rzadko □ b. rzadko □ wcale

- Sieć placówek kultury
□1
□2
□3

□4

□5

- Alkoholizm
□ b. często □ często □ rzadko □ b. rzadko □ wcale

- Sieć placówek szkolnych
□1
□2
□3
□4

□5

- Inne
□ b. często □ często □ rzadko □ b. rzadko □ wcale

- Sieć obiektów sportowych i rekreacyjnych
□1
□2
□3
□4
□5
8) Jakich, Pana/Pani zadaniem, placówek
handlowo – usługowych jest za dużo w
gminie ?
….....................................................................................
........................................................................................

7) Proszę ocenić w skali od 1-5, stan:
(1- bardzo zły, 2- zły, 3- przeciętny, 4- dobry, 5-bardzo dobry)

- Bezpieczeństwo osób i mienia
□1
□2
□3
□4

□5

Ankieta

Na potrzeby doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania Strategii
rozwoju Urząd Miasta i Gminy przeprowadza badania opinii mieszkańców.
Na potrzeby doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania straWyniki tych badań posłużą także do lepszego zarządzania
Uważamy, że nie mogłoby zabraknąć także zdania czytelników Prosto z Ratusza
tegii rozwoju Urząd Miasta i Gminy przeprowadza badania opinii
miastem oraz zrozumienia potrzeb mieszkańców i zostaną
dlatego prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, której wyniki zostaną
mieszkańców.
Uważamy,
że
nie
mogłoby
zabraknąć
także
zdania
opublikowane
naSwarzędz
stronie internetowej
Urzędu
Miasta i Gminy
wykorzystane do zbudowania strategii rozwoju
gminy
na lata
2010-2020.
Czytelników
„Prosto
z
Ratusza”,
dlatego
prosimy
o
wypełnienie
niSwarzędz.
Ankiety prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu do 15 lipca 2010r.
niejszej
ankiety,
którejbadań
wyniki zostaną
wykorzystane
zbudowaAnkiety
prosimy składać
w Biurze Obsługi
w RatuWyniki
tych
posłużą
takżedodo
lepszego
zarządzania
miastem
orazInteresanta
zrozumienia
nia
strategii rozwoju
gminy Swarzędz na
lata 2010-2020.
szuna
do 15stronie
lipca 2010internetowej
r.
potrzeb
mieszkańców,
zostaną
opublikowane
Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz.
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9) Jakich, Pana/Pani zdaniem, placówek
- Rozbudowa sieci dróg/infrastruktury
brakuje w gminie ?
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
….....................................................................................  niepożądane
 b. niepożądane
........................................................................................

Ankieta

- Rozwój oświaty
10) Z jakich usług Pana/Pani rodzina korzysta  b. pożądane  pożądane
 nie wiem
poza miejscowością zamieszkania i gdzie?
 niepożądane
 b. niepożądane
….....................................................................................
........................................................................................ - Rozwój obiektów sportowych i działalności
kulturalnej
11) Jakich spraw załatwienie sprawia
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
Panu/Pani szczególnie dużo problemów?
 niepożądane
 b. niepożądane
….....................................................................................
........................................................................................
- Przyciąganie nowych inwestorów
 nie wiem
12) Co Pana/Pani zdaniem wpływa na rozwój  b. pożądane  pożądane

niepożądane
 b. niepożądane
gminy ?
….....................................................................................
........................................................................................ - Przyciąganie nowych mieszkańców
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
 niepożądane
 b. niepożądane
13) Czy gmina powinna wspierać budowę
mieszkań komunalnych?
 zdecydowanie
 tak  nie wiem
 nie - Rewitalizacja i odnowa starej części
 zdecydowanie nie
Swarzędza
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
14) W jakich sektorach Pana/Pani zdaniem
 niepożądane
 b. niepożądane
powinny powstać nowe miejsca pracy ?
 przemysłowy  usługowym  mieszkaniowym
- Rozwój zrównoważony miasta i gminy
 logistycznym i magazynowym  turystycznym
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
 niepożądane
 b. niepożądane
15) Czy Pana/Pani zdaniem gmina powinna
rozwijać współpracę z Poznaniem w ramach
20) Czy Pana/Pani zdaniem gmina powinna
aglomeracji poznańskiej?
się zadłużać, aby przyśpieszyć swój rozwój ?
 zdecydowanie tak
 tak  nie wiem
 nie  zdecydowanie tak
 tak  nie wiem
 nie
 zdecydowanie nie
 zdecydowanie nie
16) Czy Pana/Pani zdaniem gmina powinna
finansować organizację dużych wydarzeń
kulturalnych ?
 zdecydowanie tak
 tak  nie wiem
 nie
 zdecydowanie nie
17) Co Pana/Pani zdaniem degraduje
środowisko przyrodnicze w gminie ?
….....................................................................................
........................................................................................
18) Jakie inwestycje władz gminy uważa
Pan/Pani za najbardziej potrzebne?
….....................................................................................
........................................................................................
19) Jak ocenia Pan/Pani kierunki działań na
rzecz rozwoju gminy?
- Nowe tereny pod budownictwo
mieszkaniowe
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
 niepożądane
 b. niepożądane
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- Nowe tereny pod inwestycje
 b. pożądane  pożądane
 nie wiem
 niepożądane
 b. niepożądane

METRYCZKA RESPONDENTA:
Płeć:  M  K
Wiek:…...........lat
Wykształcenie:
 podstawowe  zawodowe
 średnie ogólnokształcące  średnie zawodowe
 pomaturalne  wyższe
Status zawodowy:
 uczący się/studiujący  pracujący
 niepracujący
 emeryt/rencista
Jeśli pracujący, to:
 „u siebie”
 w jednostce:
 państwowej
 spółdzielczej
 samorządowej
 prywatnej,
Miejsce zamieszkani(miejscowość ulica):
….....................................................................
W gminie mieszkam od:.................. roku
Poprzednie miejsce zamieszkania:......................
Czy pragnie Pan/Pani włączyć się w pracę nad
opracowywaniem planu rozwoju gminy:
Tak/Nie
Szczególnie jakie zagadnienia Pana/Panią
interesują:.......................................................
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst: Dz.U. Nr 47, poz.544
z 2000 r.) oraz uchwały Nr LVIII/424/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody
głosowania podaje się do wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

PODZIAŁ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA OBWODY GŁOSOWANIA

2

3

4

5

6

7

8

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Szkoła Podstawowa Nr 5
Osiedle Edwarda Raczyńskiego (od numeru 5 do 36)
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
MIASTO SWARZĘDZ:
Szkoła Podstawowa Nr 5
Osiedla: Edwarda Raczyńskiego (od numeru 1 do 4) , Macieja Mielżyńskiego, Tytusa Działyńskiego
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
MIASTO SWARZĘDZ:
Szkoła Podstawowa Nr 5
Osiedle: Hipolita Cegielskiego
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Hala „UNIA”
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kasprowi- Swarzędz
cza, Jesionowa, Krańcowa, Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka ,Malinowa, Meblowa, Miodowa, Morelowa, Napoleońska, Piotra Skargi, ul. Św. Marcina 1
Poznańska, Rzemieślnicza, Stanisława Kirkora, Stawna, Strzelecka (od numeru 17 do końca), Wiśniowa
MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Gimnazjum Nr 2
Arkadego Fiedlera, Bursztynowa, Diamentowa, Elizy Orzeszkowej , Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Józefa PoniaSwarzędz
towskiego, Księżycowa, Kwiatowa, Pauliny i Augusta Wilkońskich , Platynowa, Pogodna, Południowa, Promykowa, Słoneczna,
ul. Polna 21
Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusza Staniewskiego, Wschodnia, Złota.
MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Gimnazjum Nr 2
Aleksandra Fredry, Bednarska, Bolesława Prusa, Bronisława Geremka, Ciesielska, Garbarska, Garncarska, Graniczna, Ignacego
Swarzędz
Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów kolejowych trasy E ul. Polna 21
20 do końca), Krawiecka, Kupiecka, Kuśnierska, Leona Wyczółkowskiego, Łąkowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej,
Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, ,Miła, Murarska, Nowowiejska, Okrężna, Płóciennicza, , Rolna, Romualda Traugutta, Spokojna,
Stefana Żeromskiego, Sukiennicza ,Szewska, Ślusarska, Tysiąclecia, Warzywna, Władysława Reymonta, Wojciecha Kossaka,
Zachodnia, Zielona
MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Cech Stolarzy
Augusta Cieszkowskiego, Cicha, Cmentarna, Cybińska, Górków, Grunwaldzka, Jasińska, Juliusza Słowackiego, Jurija Gagarina,
Swarzędz
Kobylnicka, Leonida Teligi, Osiedlowa, Prof. Jana Rutkowskiego, Różana, Skryta, Sporna, Wąska, Zacisze, Zwycięstwa, Zygmunta ul. Wrzesińska 41
Grudzińskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia.
Osiedla: Władysława IV , Zygmunta III Wazy

Obwieszczenie

Nr
obwodu GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA
głosowania
1
MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Armii Poznań, Gen. Józefa Bema, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Szumana, Jakuba Przybylskiego,
Jaskółcza, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Józefa Pieprzyka, Józefa Rivoliego, Leśna, 3 Maja, Orla, Pawia, Piaskowa, Plac Handlowy,
Plac Zielony, Poziomkowa, Słowicza , Sosnowa, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Teofila Kaczorowskiego, Topolowa,
Tortunia, Żurawia
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9

10

11

12

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Dąbrowszczaków (od numeru 1 do 14)

13

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Czwartaków nr 4 ,5, 6 ,7, 14, 15, 16 ,17, 18 ,19 ,20

14

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Czwartaków nr 2, 3, 10 ,11 ,12 ,21 ,22 ,23
ulica Gryniów
MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Kościuszkowców (od numeru 1 do 18 )

15

Obwieszczenie

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Adama Mickiewicza, Bramkowa, Gołębia, Gruszczyńska, Kosynierów, Krótka, Mała Rybacka, Mylna, Nowy Świat, Ogrodowa, Plac
Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Św. Marcina, Wielka Rybacka, Zamkowa
Wieś: JASIN
MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Boczna, Cechowa, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Jana Kilińskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Kraszewskiego, Kącik, Karola Marcinkowskiego, Kórnicka ( od Rynku do torów kolejowych trasy E20), Nowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Podgórna, Polna, Rabowicka,Strzelecka (od numeru 1 do 13), Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Wiankowa, Władysława Sikorskiego, Wrzesińska, Zapłocie
MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Dąbrowszczaków (od numeru 15 do 27)

16

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Kościuszkowców (od numeru 19 do 41)

17

WSIE:
Gortatowo, Łowęcin
WSIE:
Garby, Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo

18

19

20

WSIE:
Karłowice, Wierzonka, Wierzenica ulice: Dębowa, Gajowa, Gnieźnieńska, Lisia, Nad Stawami, Pawłówko, Podjazd, Śliwkowa,
Śródpolna, Wierzenicka
WSIE:
Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie

21

WSIE:
Gruszczyn, Katarzynki, Uzarzewo

22

WSIE:
Kobylnica

23

WSIE:
Bogucin, Janikowo, Wierzenica ulica: Kręta

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20
Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20
Gimnazjum Nr 3
Swarzędz
Osiedle Czwartaków 1
Gimnazjum Nr 3
Swarzędz
Osiedle Czwartaków 1
Przedszkole Nr 5
Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 2
Przedszkole Nr 2
Swarzędz
Osiedle Czwartków 8
Szkoła Podstawowa nr 4
Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 4
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa Nr 4
Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 4
Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz, ul. Zamkowa 20
Przedszkole Publiczne
Zalasewo
ul. Spacerowa 4
Szkoła Podstawowa
W Wierzonce
ul. Karłowicka 3
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie,
ul. Dworska 1
Szkoła Podstawowa
W Kobylnicy
Ul. Poznańska 50
Szkoła Podstawowa
W Kobylnicy
Ul. Poznańska 50
Klub Rolnika
W Janikowie
ul. Asfaltowa 7a

Lokale wyborcze w dniu 20 czerwca 2010 r. czynne będą w godz. od 6.00 do 20.00.
Spisy wyborców będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy – Swarzędz,
ul. Poznańska 25, II. pok. 208 w dniach od 7 do 18 czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.
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Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

Rokietnicki flesz

www.Rokietnica.pl

Trwający już prawie pół roku
projekt pod nazwą „Święta Młodego
Demokraty” wkracza w swoją finałową fazę. Skierowany do wszystkich
uczniów placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy
Rokietnica, pozwolił na poznanie
samorządowych struktur i ich zasad
funkcjonowania dzięki wizytom
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, biurze Rady Gminy, gminnych spółkach,
rozmowom i wywiadom przeprowadzanym przez uczniów z władzami
gminy, radnymi, pracownikami UG,
organizowanym wewnętrznie konkursom plastycznym, literackim, muzycznym, projektom na nową strategię promocji dla gminy, przewodnik,

plan, mapę etc. Ich podsumowanie
nastąpi podczas zorganizowanych
w każdej szkole w drugim tygodniu
czerwca apeli podsumowujących, na
których najbardziej aktywnym zostaną wręczone drobne nagrody.
Prawdziwym rokietnickim
świętem demokraty będzie Uroczysta Sesja Rady Gminy Rokietnica zaplanowana na 22 czerwca
2010 r. Do udziału w niej zostaną
zaproszeni wszyscy żyjący radni ostatniego dwudziestolecia,
Przewodniczący Rad, Członkowie
Zarządu oraz wójtowie wybrani w bezpośrednich wyborach.
Gościem specjalnym sesji będzie
profesor Czesław Janicki – wice-

Rokietnicki Dzień Ekologa
21 czerwca 2010 r.
zapraszamy wszystkich
do wzięcia udziału
w akcji happeningowej pod hasłem
Rokietnicki Dzień Ekologa.
Jej idea została podjęta w odpowiedzi na
inicjatywę nauczycieli
i uczniów Zespołu
Szkół w Rokietnicy
wspartych przez radnych Komisji Oświaty
Gminy Rokietnica, Referat Gospodarki Rolnej
i Współpracy Środowiskowej
Urzędu Gminy Rokietnica, redakcję
„Rokickich Wiadomości”, policjantów
z Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy
i strażaków z gminnych jednostek
OSP.
Jej osnowę stanowić będzie
hasło: dnia bez samochodu. Rodzice uczniów zostaną poproszeni
o przyprowadzenie swoich dzieci
do szkoły na piechotę lub rowerem.
Starsi uczniowie będą mogli uczynić
to samodzielnie. Następnie o godzinie 11.00 sprzed Zespołu Szkół
w Rokietnicy wyruszy ekologiczny
mini rajd rowerowy, w którym wezmą udział uczniowie klas IV do VI
oraz gimnazjaliści pod opieką wy-

chowawców i nauczycieli oraz
naszych radnych. Zapraszamy
do wspólnego przejazdu także wszystkich chętnych, którym
bliskie są zagadnienia ochrony
środowiska naturalnego. Ruszamy sprzed szkoły, ul. Szkolna 3c,
wzdłuż Traktu Napoleońskiego, do Starzyn,
a następnie w kierunku Rokietnicy
ulicą Golecińską,
na metę zlokalizowaną na szkolnym
dziedzińcu. Równocześnie dzieci młodsze
z klas I do III, także pod opieką
nauczycieli i wychowawców, utworzą ekologiczny pieszy korowód, który przejdzie ulicą Trakt Napoleoński,
przez Osiedle Parkowe, dalej ulicą
Zieloną, Rolną i Golęcińską w kierunku szkoły, rozdając mieszkańcom
ekologiczne torby na zakupy.
Do akcji dnia bez samochodu
i dnia bez… papierosa włączą się
także rokietniccy urzędnicy.
Podsumowanie „Rokietnickiego
Dnia Ekologa nastąpi na dziedzińcu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szkolna 3 c.
Zapraszamy. Dołącz i TY.

premier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Zaproszenia dostaną
również przedstawiciele młodzieży
uczestniczący w projekcie ”Święta
Młodego Demokraty” oraz ich opiekunowie: nauczyciele i wychowawcy.
W zaproponowanym radnym
obecnej kadencji porządku obrad,
znajdzie się m.in. punkt poświęcony podsumowaniu dwóch Gminnych Konkursów skierowanych do
uczniów: Plastycznego „Gmina naszych marzeń”, a także Wiedzy o Samorządzie Lokalnym oraz zainicjowana dyskusja z udziałem młodzieży
pod hasłem „Jestem aktywny i zaangażowany w sprawy społeczności
lokalnej”.

W uroczystej oprawie, z udziałem
pocztów sztandarowych szkół i organizacji społecznych, radni Gminy Rokietnica podejmą stanowisko będące
uwieńczeniem obchodów 20. rocznicy samorządu lokalnego.
D.P.

Czy wiesz czym jest świadomość
ekologiczna?
To TWOJA CODZIENNA POSTAWA.
TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ za
siebie i innych.
TWOJA WIEDZA o wpływie każdej

decyzji towarzyszącej codziennym czynnościom na TWOJĄ
TERAŹNIEJSZOŚĆ, ale także PRZYSZŁOŚĆ Twoich najbliższych.
Zacznij więc od siebie – POMAGAJ
ZIEMI CODZIENNIE.

ROCK CAMP ROCK IETNICA

7 sierpnia 2010
hellow dog
pleq
WO

Zagraj¹

selaterion

P.K.B.

Informator Gminy Rokietnica

Uroczysta sesja zwieńczeniem obchodów 20 rocznicy
samorządu terytorialnego w Gminie Rokietnica - 22 czerwca 2010

patronat

Miejsce:

Rokietnica – amfiteatr
musicextremer.com

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

Chcesz zostać
fotomodelką?
Studio fotograficzne
poszukuje fotomodelek

(amatorek) w wieku 16-22 lat.

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.
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.

Chcesz sprawdzić się
przed obiektywem?
Sesja próbna GRATIS.
Doświadczenie niewymagane.
Oferty wraz ze zdjęciami
prosimy nadsyłać na:

Reklamy

foto@animato.com.pl

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na łąki
poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek widoczny z okna, zaledwie o 20 m.

Szczegóły i ceny:

tel. 662 698 422
Studio reklamowe
poszukuje osób do akwizycji
reklam do czasopisma.
Brak limitu, wysoka prowizja,
samodzielność.

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
lek. med. Bartłomiej Budziński
asystent w Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu

dr n. med. Wojciech Ambrosius

specjalista neurolog
asystent w Klinice Neurologii UM w Poznaniu
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GABINET:
DIAGTER
ul. Piaski 8, Swarzędz

Rejestracja telefoniczna:
tel. 61 8172 533
tel. 604 405 478

Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl
0607 566 555

LODÓWKI
najtańsze w Wielkopolsce naprawy
lodówek i zamrażarek w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy
tel. 061 871 31 31

0696 017 449

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych.
(sklepowych, gastronomicznych).

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2010

* Umowa na dekoder: podstawowy na Pakiet Familijny + Pakiet Super Film na okres podstawowy 29 miesięcy + na okres 24 miesięcy na dekoder dodatkowy (na
udostępnienie) i z prezentami do wyboru: Pakiet Mini Max i kanały dziecięce (Boomerang, Nickelodeon, Cartoon Network, Disney XD, BBC Cbeebies) albo Pakiet Mini Max
i kanały ﬁlmowe (TCM, AXN, Comedy Central, BBC Entertainment, Zone Europa, Zone Romantica) albo Pakiet Mini Max i kanały sportowe (Polsat Sport Extra, TVP Sport,
ESPN Classic, Eurosport, Extreme Sports Channel, Eurosport 2, Orange sport info, Polsat Futbol).

Telewizja

A
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Piłka jest okrągła, a dekodery są dwa
Dla Twojej rodziny 3 miesiące pełnej oferty w prezencie,
a dla Ciebie drugi dekoder z najlepszymi kanałami sportowymi.
www.cyfrowypolsat.pl

Zapraszamy do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży

SWARZĘDZ, CH ETC Hala Odzieżowa
ul. Poznańska 6, tel. (61) 818 51 67
czynne pn.-sb. 10:00 - 21:00, nd. 11:00 - 20:00

Dla nowych Klientów - upominek niespodzianka*
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Reklamy

*szczegóły promocji w regulaminie dostępnym w punkcie sprzedaży. Promocja trwa do 30.06.2010 lub do wyczerpania zapasów. Promocją objęty został sklep mPunkt wymieniony powyżej.
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bezpłatne pismo informa

cyjne

Jak zamówić reklamę?
[[
[[
[[
[[

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy i miejsce w gazecie (okładka/wnętrze), ilość
powtórzeń w kolejnych numerach,
dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Pliki składowe: tekstowe (doc, txt), wektorowe (cdr, ai, pdf,
eps), rastrowe (tiff, jpg, psd - rozdzielczość 300 dpi)
Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps, pdf, ai, cdr (wszystkie
fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg, psd (rozdzielczość 300 dpi).

20 lat samorządu z Prosto z
budowy
Godło SWARZĘDZ przyznane
z Polecamy na lato
Codziennie nowe informacje

www.swarzedz.pl
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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
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego
Certyfikaty:

zamów reklamę:

m n @ k r e a t o r. c o m . p l , k o m . 0 6 0 7 5 6 6 5 5 5

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