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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, RTG zębów
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

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

Reklamy

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

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego
Certyfikaty:
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LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23
www.lanservice.com.pl
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Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Swarzędz!
Dobiega końca moja kadencja na
stanowisku burmistrza Swarzędza. Nasza gmina zmienia się w imponującym
tempie. Jestem dumna, że tak wiele potrafiliśmy razem zrobić.
Dziękuję wszystkim za wsparcie,
współdziałanie i życzliwość. Dziękuję
radnym Rady Miejskiej, organizacjom
społecznym i pozarządowym oraz Państwu – mieszkańcom Swarzędza.
Przed nami wybory samorządowe
– 21 listopada 2010 r. Pokażmy, jak
ważne są dla nas sprawy naszej „małej
ojczyzny”.

Drodzy Państwo! Proszę o aktywny
udział w tych wyborach. Będzie on nie
tylko wyrazem społecznej odpowiedzialności ale także przekonania, że warto
realizować krok po kroku wspólne cele.
Pozdrawiam serdecznie
Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
z Fot. M.Błachnio

z Fot. Anna Świergiel

Mamy dobrą wiadomość prosto z Warszawy! Gmina Swarzędz znalazła się na 6. miejscu w Polsce wśród
597 gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Certyfikaty i nagrody wręczone zostały w poniedziałek 8 listopada 2010 r. w Warszawie, w Pałacu Staszica
podczas uroczystego ogłoszenia wyników rankingu. W imieniu samorządu Swarzędza wyróżnienie odbierała
burmistrz Anna Tomicka.

R

anking Zrównoważonego Rozwoju
JST, przygotowywany pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstaje w oparciu o analizę
16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking
opracowany jest na podstawie niezależnych danych GUS (Bank Danych Regionalnych) i obejmuje swym zakresem
wszystkie 2.479 jednostki samorządowe
w Polsce, w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie.
Wynik rankingu odzwierciedla,
w sposób wiarygodny i przekrojowy,
ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych. Z tym większym
uznaniem odnotowujemy fakt, iż samorząd Swarzędza znalazł się w ścisłej czołówce, udowadniając, że należy do grona
najlepiej rozwijających się w Polsce.
Współorganizatorem rankingu jest
Fundacja Godła Promocyjnego - Teraz
Polska.
/mw/

Aktualności

Swarzędz na szóstkę!
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z Fot. M. Młodziński
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z Fot. A. Świergiel

Prosto z budowy

Droga Gruszczyn-Swarzędz już po modernizacji. 8 listopada oficjalnie otwarta została po całkowitym remoncie droga łącząca Swarzędz
z Gruszczynem na odcinku od ul. Leśnej w Gruszczynie do nowego ronda u zbiegu ulic Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Słowackiego w Swarzędzu. Jest to droga powiatowa. Inwestycję prowadził Starosta Poznański przy finansowym udziale Gminy Swarzędz - 2,55 mln złotych (co stanowi ok. jedną trzecią wartości całej inwestycji).
Prace objęły remont nawierzchni jezdni i jej poszerzenie oraz budowę odwodnienia i oświetlenia tej drogi. Równocześnie powstała tam ścieżka pieszo-rowerowa, co
umożliwi całkowicie bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów między Swarzędzem a Kobylnicą.
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Nową ścieżką pieszo-rowerową do pływalni i lodowiska. 28 października 2010 r. została oddana do użytku oczekiwana przez mieszkańców
Swarzędza ścieżka pieszo-rowerowa nad Jeziorem Swarzędzkim. Połączyła ona bezpośrednio osiedla mieszkaniowe północnej części naszego miasta z lodowiskiem
i pływalnią „Wodny Raj”. Dzięki tej inwestycji, zrealizowanej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza” można
komfortowo i bezpiecznie spacerować wzdłuż brzegu swarzędzkiego jeziora, podziwiając przy okazji piękno przyrody. Już dziś ścieżka wyposażona jest w latarnie, a jak
zapewniają wykonawcy, wiosną przyszłego roku pojawią się tam również ławeczki. Budowa tego wygodnego połączenia pomiędzy osiedlami a terenami rekreacyjnymi
przy pływalni „Wodny Raj” trwała od 24 czerwca 2010 r. Koszt inwestycji wyniósł prawie 750 tys. złotych.

z Fot. M. Malińska-Murek

Prosto z budowy
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Plac Niezłomnych – fontanna zachwyca. Zakończyły się już prace budowlane przy modernizacji Placu Niezłomnych oraz ul. Małej Rybackiej. Trwają
jeszcze prace wykończeniowe związane z montażem ławek, koszy na śmieci, kwietników oraz trwa sadzenie nowej zieleni. Fontanna pomyślnie przeszła wszystkie testy
i trzeba przyznać, że prezentuje się niezwykle efektownie, co widać na zdjęciu...
Koszt całej inwestycji to blisko 2,9 mln zł.
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z Fot. A. Świergiel
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z Fot. J. Wojtysiak

Prosto z budowy

Nowe nawierzchnie sportowe - w SP nr 1 oraz hali SCSiR. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowe nr 1 w Swarzędzu ułożona została nowa
nawierzchnia sportowa wykonana z poliuretanu. Zastąpiła wysłużony parkiet. Koszt tej inwestycji, zakończonej w listopadzie br. to ok. 60 tys. złotych z budżetu gminy.
Niedawno odnowiony został także parkiet w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zużyte klepki zostały uzupełnione, całość porządnie wycyklinowana i
polakierowana. Po remoncie podłoga w hali SCiSR otrzymała wymagane międzynarodowymi przepisami oznakowanie boisk.
Remont kosztował 30 tys. zł.
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3 boiska na os. Czwartaków. W październiku na osiedlu Czwartaków w Swarzędzu zakończyła się modernizacja boisk sąsiadujących z boiskiem wielofunkcyjnym, oddanym do użytku w ubiegłym roku. W miejscu starych boisk ze zniszczonym asfaltem powstały 3 nowe (do siatkówki i koszykówki oraz tenisa ziemnego)
o sztucznej nawierzchni z poliuretanu.
Koszt tej inwestycji to ponad 180 tys. złotych z budżetu naszej gminy. Zmodernizowane boiska dostępne są dla wszystkich chętnych – serdecznie zapraszamy!

z Fot. A. Świergiel
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z Fot. M. Woliński

Prosto z budowy

60 nowych mieszkań dla mieszkańców Swarzędza. Jesienią ubiegłego roku Gmina Swarzędz zakupiła nieruchomość położoną w Swarzędzu
przy ul. Sienkiewicza 19. Nabycie działki podyktowane było zamiarem przebudowy znajdującej się na niej hali na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem
na mieszkania komunalne i socjalne. Ich budowa właśnie dobiegła końca.
Po przebudowie hali powstało 60 mieszkań (zlokalizowanych na trzech kondygnacjach), z czego 40 mieszkań stanowią tzw. kawalerki o pow. 33 do 35 m kw. Pozostałe
20 mieszkań to lokale 2-pokojowe o pow. ok. 52 m kw. każde. Lokale mają średni standard, są całkowicie wykończone. Zostały pomalowane, na posadzce w łazienkach,
kuchniach, WC oraz na korytarzach ułożono glazurę, natomiast w pokojach wykładzinę PCV. Mieszkania wyposażone zostały w komplet stolarki okiennej i drzwiowej
oraz kuchenki gazowe, zlewozmywaki, sanitariaty oraz kabiny prysznicowe. Budynek ogrzewa kotłownia gazowa. Powstaje droga dojazdowa oraz parking. W przyszłym
roku zbudowany będzie plac zabaw. Łączny koszt tej inwestycji to prawie 5 mln złotych.

Przychodnia przy ul. Poznańskiej gruntownie wyremontowana. Od stycznia 2010 roku funkcjonuje w Swarzędzu nowa przychodnia
lekarska „Certus” – Centrum Medyczne nr 3. Z oficjalnym otwarciem placówki czekano do momentu pełnego ukończenia remontu i wyposażenia wszystkich gabinetów
specjalistycznych. 3 listopada 2010 r. w budynku nowej przychodni zgromadzili się przedstawiciele władz miasta z burmistrz Anną Tomicką, przedstawiciele środowiska
medycznego oraz wielu zaproszonych gości. Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka podziękowała radnym Rady Miejskiej za współpracę i postanowienia umożliwiające
przeprowadzenie remontu budynku, pani Zbigniewie Nowodworskiej – dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za przychylność i wsparcie. Placówka „Certusa” w Swarzędzu jest operatorem prywatnym, świadczącym usługi medyczne również w ramach umowy z NFZ. Dyrektor do spraw
leczniczych w lecznicy „Certus” – dr Grzegorz Bajko mówił o doskonałym współdziałaniu lekarzy i władz miasta. Kierownik przychodni dr Klaudiusz Ziomek oprowadził
gości po pięknie odnowionym i wyposażonym budynku. W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy i pracownicy innych swarzędzkich ośrodków medycznych. Godny
podkreślenia jest fakt, iż remont budynku przy ul. Poznańskiej 15 został sfinansowany z budżetu gminy kosztem około 2,2 mln. złotych.
Pracownikom przychodni przy ul. Poznańskiej życzymy wielu zadowolonych z ich pracy pacjentów.

7

z Fot. A. Smelka
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10 kamer
i światłowody
Zakończyło się układanie sieci
światłowodowej na osiedlach Nowej
Wsi. Dzięki temu można było od razu
przystąpić do montażu kamer systemu
monitoringu wizyjnego Swarzędza.
Postawione zostały słupy i trwa montaż
kamer. Na Nowej Wsi zamontowanych
będzie na razie 10 takich urządzeń,
a ich lokalizacja uzgodniona została
z policją.
Przypomnijmy, że dotychczas Swarzędz monitorowany był przez 25 kamer połączonych z centrum znajdującym się w Komisariacie Policji.
Koszt zainstalowania dziesięciu nowych kamer wynosi ok. 400 tys. złotych.

Światłowody służące systemowi
monitoringu wykorzystane zostaną do
rozbudowy sieci SWARMAN – bezpłatnego Internetu oraz pozwolą włączyć szkoły, przedszkola i świetlice do
miejskiej sieci internetowej.

Niedawno zakończone zostało gruntowne porządkowanie terenu określanego potocznie jako „park pod kasztanami” (w sąsiedztwie boiska w pobliżu
kościoła pw. Św. Marcina). Usunięte
zostały śmieci, ułożona została ścieżka
(ok. 150 m kw.) z polnego kamienia.
Teren został oświetlony i obsadzony
roślinami okrywowymi. Koszt to ok.
80 tys. złotych.

Porządek w parku
pod kasztanami

Drzewa i krzewy
przy ekranach
akustycznych

z Fot. A. Smelka

Prosto z budowy

Zatoka parkingowa i nowa zieleń przy ul. Bronisława Geremka. Na początku listopada zakończyły się prace przy budowie zatoki parkingowej na ul. prof. Geremka w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Jest tam miejsce na 10 samochodów osobowych. Równocześnie wzdłuż ulicy na odcinku
od Ronda Tysiąclecia, zgodnie z wcześniej opracowanym projektem, posadzone zostały drzewa, krzewy i byliny - sumie 40 drzew, prawie 3,5 tys. krzewów liściastych
i 350 iglastych oraz 1000 bylin. Wykonawcą była swarzędzka firma GARTE s.c., która będzie pielęgnowała tę zieleń przez najbliższy rok. Koszt to prawie 160 tys. złotych.
Równocześnie rozpoczęła się budowa zatoki parkingowej obok przedszkola „Jarzębinka” przy ul. Kórnickiej w Swarzędzu.

Przy ul. Kościuszki w Swarzędzu (w
pobliżu ekranu akustycznego) sadzone
są drzewa (97 lip), krzewy (ponad tysiąc sztuk) oraz winobluszcz, który ma
oplatać ekran. Celem jest zarówno poprawa estetyki tego terenu jak i ochrona
akustyczna. Koszt tych prac to ok. 70
tys. zł.
Do końca listopada pojawi się zieleń
(drzewa i krzewy) na placu zabaw na
Nowej Wsi między SP nr 5 a sąsiednim
przedszkolem.
/mw, tr, aś, az/

Nowe chodniki i zatoki w roku 2010

Oświetlenie uliczne w roku 2010

Prosto z budowy

PROSTO Z RATUSZA listopad 2010

9

PROSTO Z RATUSZA listopad 2010

Możemy uratować jezioro
Rozmowa z profesorem dr hab. Stanisławem Podsiadłowskim z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu, autorem technologii rekultywacji jezior metodą aeracji pulweryzacyjnej.
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Jak to zrobić?
- Ograniczając dostawę biogenów
do jeziora. Proces ten już trwa, między
innymi na Jeziorze Uzarzewskim uruchomiliśmy w 2008 roku prosty system
natleniania strefy naddennej. Należy go
rozbudować i uzupełnić o tzw. stałe strefy
inaktywacji fosforu na dopływach.
Na Jeziorze Swarzędzkim trzeba
uruchomić aerator pulweryzacyjny
z napędem wietrznym, który pracując
nad tzw. głęboczkiem kumulacyjnym
będzie „spalał” nadmiar materii organicznej zgromadzonej już i dostającej
się jeszcze do jeziora.
Trzeba również uruchomić proces
tzw. biomanipulacji, zmierzający do
odbudowy prawidłowych łańcuchów
troficznych w jeziorze, a także proces
odbudowy strefy litoralu (tzw. łąk podwodnych).
Jakie będą koszty takiego przedsięwzięcia?
- W wersji optymalnej: 440 tys. zł

w pierwszym roku (uruchomienie w/w
procesów) i 100 tys. zł w latach następnych (około 3 lat) dla podtrzymania intensywnej rekultywacji jeziora.
A co z osadami, które wytrącą się
z wody?
- Osady organiczne rozłożą się dzięki
natlenianiu dna. Osady mineralne pozostaną, nie stanowiąc problemu.
W jaki sposób można zabezpieczyć
jezioro przed ponownym zanieczyszczeniem ściekami?
- Po trzech latach rekultywacji jezioro
będzie miało dobrą strefę litoralu i dobre
łańcuchy troficzne. Pracować jeszcze
będą stałe strefy inaktywacji fosforu
i aerator - wówczas jezioro da sobie radę.
Proponowany przez Pana projekt
będzie wspierał program Natura
2000…
- Nasza technologia rekultywacji zakłada możliwie małą ingerencję w ekosystem jeziora i dlatego dobrze wpisuje
się w program Natura 2000.
Proszę powiedzieć, gdzie dotychczas i z jakim efektem zastosowano
proponowaną przez Pana metodę?
- W Polsce pracuje już 15 naszych
aeratorów pulweryzacyjnych z napędem
wietrznym. Ostatnio uruchomiliśmy pro-

cesy rekultywacji w Wągrowcu (Jezioro
Durowskie) i w Wielkopolskim Parku
Narodowym (Jezioro Góreckie). Efekty
są bardzo dobre.
Jakie problemy mogą wystąpić
w Swarzędzu?
- Nie spodziewamy się szczególnych
problemów – mamy już przecież, oprócz
wiedzy, spore doświadczenie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Maciej Woliński

z Fot. (3x) Archiwum

Możemy uratować jezioro

Panie Profesorze, podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej Swarzędza
przedstawił Pan projekt rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego. Czy
jest możliwość oczyszczenia wód
naszego jeziora tak, aby można było
się w nim kąpać?
- Tak.

Aerator powietrzny

Mobilny aerator pulweryzacyjny (MAP)
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Koncepcja turystycznorekreacyjnego wykorzystania
otoczenia Jeziora Swarzędzkiego
i Doliny Cybiny
W latach 2009-2010 w otoczeniu Jeziora Swarzędzkiego powstaje infrastruktura w postaci ścieżek spacerowo-rowerowych umożliwiająca rozwój turystyki i rekreacji na tym terenie. W celu określenia kierunków dalszego
rozwoju turystyki w gminie Swarzędz jej władze postanowiły skorzystać z wiedzy i doświadczenia poznańskich
naukowców. Podjęta współpraca zaowocowała powstaniem opracowań dotyczących Jeziora Swarzędzkiego
i Doliny Cybiny. Wyniki opracowań zostały zaprezentowane na sesji Rady Miejskiej w październiku 2010. Przedstawiamy Państwu omówienie tych materiałów przygotowane przez autorów koncepcji.

Jezioro Swarzędzkie i Dolina Cybiny

J

ednym z najcenniejszych przyrodniczo i najładniejszych krajobrazowo
obszarów gminy Swarzędz jest dolina
Cybiny, wraz z leżącym w niej Jeziorem
Swarzędzkim. Malownicza dolina rzeki
oraz brzegi jeziora mogą być doskonałymi terenami spacerowymi, miejscem
rekreacji i uprawiania sportu. Obszar
ten jest nie tylko bardzo ładny, ale w dodatku cenny przyrodniczo. Dolina wraz
z jeziorem od dawna chroniona jest jako
obszar chronionego krajobrazu, a od kilku
lat jest także włączona do europejskiej
sieci obszarów chronionych o nazwie
Natura 2000, jako jej ostoja o nazwie
„Dolina Cybiny”. Poprawna ochrona
doliny w tej sieci oznacza, że trzeba na
jej terenie gospodarować w taki sposób,
jaki nie zagrozi życiu cennych gatunków
roślin i zwierząt żyjących w dolinie, ani
nie zniekształci jej krajobrazu. To z kolei
oznacza, że idealnym sposobem wykorzystania doliny jest przeznaczenie jej
(przynajmniej w części) do wykorzystania dla rekreacji.
W bieżącym roku, na zlecenie Gminy Swarzędz, pracownicy Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu opracowali
koncepcje turystyczno-rekreacyjnego
wykorzystania doliny. Po dokładnym
rozpoznaniu sytuacji terenowej, przyrodnicy z Katedry Botaniki UP przygotowali wstępny projekt przebiegu ścieżki
pieszo-rowerowej prowadzącej poprzez
dolinę Cybiny do Uzarzewa, oraz projekt
sieci punktów dydaktycznych, na których prezentowane będą najważniejsze

walory przyrodnicze doliny. Równocześnie zbadane zostały także możliwości

zagospodarowania innych wartościowych terenów zieleni przylegających
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Jezioro Swarzędzkie i Dolina Cybiny
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do Jeziora Swarzędzkiego i opracowana została koncepcja zagospodarowania
dwóch parków: parku miejskiego, który
miałby powstać na terenie, na którym w
przeszłości istniał cmentarz żydowski,
oraz parku botanicznego, który miałby
zostać utworzony na terenach pomiędzy ulica Strzelecką a brzegami jeziora
Swarzędzkiego, w sąsiedztwie pływalni.

P

ieszo-rowerowa ścieżka turystyczna,
zaprojektowana przez specjalistów z
Poznania wytyczona została w taki
sposób, aby korzystający z niej turyści
mogli zobaczyć najbardziej interesujące
i najładniejsze fragmenty doliny, a równocześnie – aby obecność zwiedzających jak najmniej szkodziła przyrodzie.
Ścieżka w początkowej części biegnie
wzdłuż brzegów Jeziora Swarzędzkiego,
następnie – wzdłuż skarpy doliny, kilka
metrów ponad jej dnem, a później wspina
się na jej stok, by do Uzarzewa prowadzić już ponad doliną. Spora cześć trasy
przebiega przez obszary otwarte, które
zapewniają rozległe panoramy widokowe. Na początku i na końcu umieszczone
zostaną tablice zawierające informacje na
temat sieci Natura 2000 oraz na temat jej
miejscowej ostoi. W najbardziej interesujących miejscach na szlaku rozmieszczone zostaną natomiast mniejsze tablice
edukacyjne typu „pulpitowego”, które
najmniej zasłaniają i zakłócają krajobraz.
Na owych mniejszych tablicach zaprezentowane zostaną interesujące obiekty
i zjawiska widoczne z danego punktu:
specyficzne dla danego miejsca gatunki
roślin i zwierząt, charakterystyczne cechy

krajobrazu itp., a teksty zilustrowane będą
rycinami i fotografiami. Tablice omawiać będą następujące obiekty: murawy
kserotermiczne (stepowe), rozlewisko
Cybiny, tradycyjnie użytkowane kwietne
łąki, bagienny las olszowy (tzw. ols) oraz
typowy krajobraz rolniczy. Dodatkowo planowane jest także wydanie przewodnika przyrodniczego po omawianej
trasie, który dostępny będzie w formie
książeczki oraz w wersji elektronicznej
w Internecie. Projektowana ścieżka może
być także wykorzystana w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Jej odcinek
nad brzegami Jeziora Swarzędzkiego
został wytyczony w taki sposób, aby na
odcinku od ulicy Świętego Marcina do
ulicy Augusta Cieszkowskiego można
było przeprowadzić 45-minutową lekcję.

K

oncepcja zagospodarowania terenów
zieleni, które mają być wykorzystane jako parki miejskie dotyczy
dwóch obszarów, mocno różniących
się charakterem. W przyszłości każdy z
parków miałby być użytkowany w odmienny sposób.
Pierwszy obiekt, usytuowany na obszarze dawnego cmentarza żydowskiego
i w jego otoczeniu, położony jest między
ulicami: Poznańską, Strzelecką, Jesionową, Harcerską oraz Piaski i pokrywa
powierzchnię 1,82 ha. Koncepcja zagospodarowania, przygotowana po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji
obecnie istniejącej roślinności zakłada,
że na terenie parku wydzielone zostaną
cztery obszary o odmiennym wyglądzie
i funkcjach.

Pierwszy z omawianych obszarów
będzie miał charakter typowego, zadrzewionego parku przeznaczonego przede
wszystkim do spacerów i wypoczynku.
Będzie on zlokalizowany na terenie od
strony ulicy Poznańskiej i wzdłuż dawnego cieku wodnego. Zgodnie z koncepcją, park otrzyma dwa nowe wejścia (od
strony ulicy Piaski i przez kładkę - od
strony centrum). Istniejące, zdziczałe
zadrzewienia zostaną oczyszczone z samosiewów i niepożądanych gatunków
obcych, a runo i zakrzewienia zostaną
wzbogacone o specjalnie dobrane, efektownie kwitnące rodzime gatunki roślin.
Istniejące alejki zostaną wyremontowane,
otrzymają nową, żwirową nawierzchnię,
a wzdłuż nich rozmieszczone zostaną
elementy małej architektury ogrodowej
(ławki, śmietniki oraz elementy oświetlenia) o prostej i nowoczesnej formie.
Nieestetyczne ogrodzenia działek prywatnych w północno-wschodniej części
terenu zostaną osłonięte naturalnym, nieformowanym żywopłotem z rodzimych
gatunków krzewów. Bardzo pożądanym
działaniem byłoby także odtworzenie cieku wodnego (obecnie ujętego w zakryty
kanał podziemny) wraz z istniejącym
dawniej zbiornikiem wodnym.
Drugi z wydzielonych obszarów, leżący
na terenie dawnego cmentarza żydowskiego
zostanie zachowany jako „Ogród pamięci”. Dla upamiętnienia pochowanych tutaj
osób ustawiony zostanie obelisk, a w jego
otoczeniu wyeksponowane będą odzyskane
fragmenty macew, które obecnie oczekują
zabezpieczone w magazynie. Ze względu
na specyfikę miejsca, zmiany krajobrazu
ograniczą się do uporządkowania terenu
oraz posadzenia roślin okrywowych (np.
bluszczu lub barwinka pospolitego). Granice ogrodu pamięci zaznaczone zostaną
w terenie formowanym żywopłotem grabowym, zaś ścieżki i oświetlenie zostaną
zmodernizowane podobnie, jak na przylegającym obszarze parku.
Trzecim z wydzielonych obszarów
jest rozległy trawnik przyległy do ulicy
Jesionowej oraz otaczające go od północy
zadrzewienia. Teren ten przewidziany
jest pod część reprezentacyjną parku,
ze względu na lokalizację przy budynku
przyszłego domu kultury. Ponieważ teren
jest tu spadzisty, proponuje się tarasowe
ukształtowanie gruntu, i połączenie tarasów schodami i pochylniami. Na całym
tym obszarze posadzone zostaną rośliny
ozdobne dostosowane do panujących
warunków. Zarówno przy realizacji rabat,
jak i w architekturze ogrodowej zastoso-

wane zostaną proste, nowoczesne formy
oraz szlachetne i trwałe materiały.
Czwartą, odrębną część parku stanowić będzie zieleń stanowiąca otoczenie
i dekorację budynku domu kultury i planowanej sali koncertowej. Ze względu na
odpowiednie wrażenia wizualne, forma
budynku powinna być ściśle powiązana
z układem kompozycyjnym zieleni oraz
materiałami zastosowanymi w koncepcji
terenu reprezentacyjnego usytuowanego
poniżej, zaś budynek nie powinien być
wyższy, niż otaczająca go zieleń wysoka,
tzn. jego wysokość nie powinna przekraczać 12 m. Budowla powinna mieć prostą,
nowoczesną formę, a elewacje winny być
wykończone szlachetnymi i trwałymi
materiałami o kolorystyce utrzymanej
w bielach, szarościach i czerniach. Główne, reprezentacyjne wejście do budynku
należy zlokalizować od strony położonego poniżej, tarasowo ukształtowanego
terenu otwartego.

Z

upełnie odrębny charakter ma mieć
kolejny z proponowanych obszarów rekreacyjnych - park botaniczny nad Jeziorem Swarzędzkim. Ma on
być przede wszystkim komfortowym,
zdrowym i pięknym miejscem wypoczynku, a przy okazji – miejscem służącym
atrakcyjnym formom edukacji dla dzieci

i młodzieży oraz dostarczającym możliwości wypoczynku na wolnym powietrzu
wszystkim osobom zainteresowanym.
Teren projektowanego parku rozciąga się wzdłuż południowo-zachodniego brzegu jeziora i pokrywa 11,25
ha powierzchni. Na tym obszarze ma
powstać nad Jeziorem Swarzędzkim
ogród składający się z rodzimych (lecz
efektownych) gatunków roślin, które
rosnąć będą w warunkach zbliżonych
do naturalnych. Taka forma ogrodu jest
najkorzystniejsza dla przyrody, a przy
okazji – pozwala ograniczyć konieczne
zabiegi agrotechniczne do minimum i tym
samym bardzo obniży koszty utrzymania
zieleni. Teren całego ogrodu podzielony
zostanie na trzy strefy różniące się intensywnością zagospodarowania.
Roślinność terenów przylegających
do jeziora, objętych ochroną w granicach
ostoi sieci Natura 2000, pozostanie niezmieniona. Jedynym dodatkowym elementem staną się urządzenia ułatwiające
zwiedzanie tego obszaru, tj. kładki przez
obszary bagienne oraz pomosty umożliwiające przejście przez pas szuwarów
i dotarcie do wód jeziora.
Drugą strefę stanowić będą obszary
cenne przyrodniczo, które nie wchodzą
w obszar wspomnianej ostoi sieci Natura
2000. W tej strefie przewiduje się odtwo-

Lokalizacja parku botanicznego

Park
botaniczny
nad Jeziorem
Swarzędzkim
(11,26 ha)

rzenie istniejących w przeszłości zbiorników i cieków wodnych oraz wilgotnych
łąk. Ekspozycja botaniczna tutaj oparta
będzie o gatunki istniejące tam „z natury”, jednak w najważniejszych miejscach
roślinność zostanie wzbogacona przez
dosadzenie rodzimych gatunków bądź
odpowiednie skomponowanie zbiorowisk
roślin wodnych, brzegowych i łąkowych.
Ostatnią strefą będzie obszar, na
którym obecnie brak wartościowej roślinności. Na tym terenie zostanie ona
na nowo posadzona, przy czym wybrane
gatunki roślin ulokowane zostaną tam w
skupinach na tyle dużych, aby można je
było dotykać. Nie będzie to zagrażało ich
egzystencji. Skupiny roślin rozmieszczone zostaną w odstępach na tyle dużych,
aby nie przeszkadzały w swobodnym
poruszaniu się po całym terenie, do czego
tradycyjnie przyzwyczajone są osoby
odwiedzające ten teren.
O ile zbudowanie urządzeń parkowych oraz odtworzenie i stworzenie siedlisk dla roślin może nastąpić stosunkowo
szybko, to sadzenie roślin i odtwarzanie
oraz próby komponowania zbiorowisk
roślinnych muszą być rozłożone w czasie.
Największym problemem, który trzeba będzie rozwiązać przy tworzeniu tej
części parku jest legalne pozyskanie roślin, szczególnie taksonów podlegających
ochronie gatunkowej.
Poza opisanymi powyżej „botanicznymi” strefami parku, na jego terenie
rozmieszczone zostaną także urządzenia
typowo rekreacyjne: ścieżka rowerowa,
dwa place zabaw oraz teren rekreacyjny
dla młodzieży, na którym można utworzyć np. skatepark, boisko do siatkówki
plażowej, wrotkarnię, siłownię na otwartym powietrzu itp. Oczywiście także i te
urządzenia otoczone zostaną odpowiednio zaprojektowaną zielenią.

T

Park miejski
przy dawnym
cmentarzu
żydowskim
(1,82 ha)

ak zaprojektowane kompleksy parkowo-rekreacyjne powinny stać
się obszarami bardzo atrakcyjnymi
i dostarczającymi wiele przyjemności
zarówno mieszkańcom Swarzędza, jak
i przyjezdnym, którzy zechcą nas odwiedzić. Należy tylko mieć nadzieję,
że te interesujące plany jak najszybciej
przejdą od fazy koncepcji do realizacji.
Przygotował:
Zespół pracowników naukowych
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
pod kierunkiem
dr hab. Marii Morozowskiej

Jezioro Swarzędzkie i Dolina Cybiny
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Gratulacje
dla
Jubilatów!

27

października 2010 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu
odbyła się wzruszająca, niecodzienna uroczystość. Trzy pary małżeńskie
świętowały jubileusze zawarcia związku małżeńskiego: dwie z nich - Państwo
Zygmunt i Danuta Koralewscy oraz
Stefania i Bronisław Tórz - 60. rocznicę
(Szmaragdowe Gody), jedna para Państwo
- Maria i Feliks Pankowscy - 65. rocznicę (Żelazne Gody). Kilka dni później,
3 listopada 2010 r., burmistrz Swarzędza
Anna Tomicka złożyła gratulacje i serdeczne życzenia czterem parom małżeńskim
świętującym 50. rocznicę ślubu. Byli to:
Maria i Zygmunt Nowakowie, Teresa
i Henryk Nowaccy, Danuta i Edmund

Horała oraz Teresa i Czesław Knade.
Burmistrz Anna Tomicka serdecznie gratulowała bohaterom uroczystości pięknego
jubileuszu, podkreślała niezwykłą wagę
wspólnych lat, wzajemnego wspierania
się, miłości i wyrozumiałości. Zgroma-

Aktualności

Artystyczny
sukces
naszych seniorów

P
Akordeon x 5

W

14

dzeni otrzymali listy gratulacyjne, bukiety
kwiatów oraz kosze słodyczy.
Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego!
/tr, aś/
z Fot. Anna Świergiel

środowy wieczór 27 października odbyło się kolejne muzyczne
spotkanie w urokliwym „Pałacyku pod Lipami”. Tym razem bohaterem wydarzenia był Poznański Kwintet
Akordeonowy w składzie: Waldemar
Łyczakowski - akordeon basowy, Jerzy
Siemak - akordeon I, swarzędzanin Jarosław Buczkowski - akordeon II, Waldemar Marek Książczyk - akordeon III
oraz Karol Jankowski - akordeon IV.
Poznański Kwintet Akordeonowy jest
jednym z niewielu tego typu zespołów
istniejących na świecie. Wszyscy muzycy
są absolwentami klasy akordeonu profesora Henryka Krzemińskiego Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderew-

skiego w Poznaniu oraz wykładowcami
oraz nauczycielami wszystkich poziomów
szkolnictwa artystycznego w Polsce. Dali
setki koncertów zarówno w kraju, jak
również na estradach Europy, m.in.: Danii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Holandii,
Francji. Dokonali wielu nagrań radiowych
i telewizyjnych w Polsce, Szwecji i Francji.
Na swarzędzkim wieczorze muzycznym zaprezentowali zróżnicowany
repertuar: transkrypcje wielkich dzieł
dawnych mistrzów, muzykę współczesną,
opracowania muzyki popularnej i rozrywkowej oraz oryginalne utwory napisane
specjalnie na akordeon.
Serdecznie dziękujemy organizatorowi koncertu – Ośrodkowi Kultury w
Swarzędzu.
/tr, aś/
z Fot. A. Świergiel

ani Anna Maćkowiak ze Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
koło w Swarzędzu oraz pan Władysław Dachtera – solista z chóru „Akord”
reprezentowali nasze miasto podczas IV
Festiwalu Twórczości Trzeciej Młodości,
który odbył się w Poznaniu. Miło nam
poinformować, iż pani Anna została nagrodzona za swoje nagrody poetyckie,
a pan Władysław za piękne wykonanie
znanych utworów muzycznych m.in.
„Wróć do Sorrento”.
Serdecznie gratulujemy laureatom
sukcesu, talentów i zainteresowań!
/tr/

Podziękowania
Ośrodek Kultury w Swarzędzu
składa serdeczne podziękowania Pani
Bronisławie Zgole, za ofiarowanie słoneczników, które posłużyły jako element dekoracyjny sceny na Gminnych
Dożynkach w Sarbinowie.
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Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.
- instrukcja dla wyborcy w 10 krokach
1. W dniu 21 listopada
(niedziela) pomiędzy 8.00
a 22.00 udajemy się do
lokalu wyborczego.
2. Na miejscu należy
pokazać komisji wyborczej
dowód osobisty lub
paszport.
3. Komisja wydaje 4 karty
do głosowania w różnych
kolorach.

4. Na każdej karcie można
postawić jeden znak „X”
- oddajemy głos na
kandydata.
5. Na karcie koloru różowego decydujemy kto będzie burmistrzem Swarzędza.
6. Na karcie koloru białego głosujemy
na radnych Rady Miejskiej Swarzędza.
7. Na karcie koloru żółtego głosujemy na radnych powiatowych, którzy
obradują w Poznaniu.

Jest porozumienie z Gminą Żydowską

8. Na karcie koloru niebieskiego głosujemy na kandydata na radnego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
9. Wrzucamy karty
do urny.
10. Listę lokali wyborczych
dostosowanych dla osób z
niepełnosprawnych znajdziesz na stronach 18 i 19, gdzie
publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o
obwodach głosowania.
/BS/

Bezpłatne badania
pamięci

W

Aktualności

dniu 20 listopada w ramach profilaktyki Choroby Alzheimera w Pracowni Rehabilitacji Funkcji Poznawczych
przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu
odbędą się bezpłatne badania pamięci
dla osób po 50 roku życia. Konieczna
wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod
numerem 883701769.
Więcej informacji na stronie:
www.psychoterapia-zdrowie.pl

W

październiku br., na mocy aktu
notarialnego, należący do Gminy Żydowskiej grunt po nieistniejącej synagodze na Placu Powstańców
Wlkp. w Swarzędzu stał się własnością
Gminy Swarzędz.
Podpisano również porozumienie
dotyczące gruntów po cmentarzu żydowskim (pomiędzy wieżą ciśnień a dawnym

żłobkiem SFM, gdzie nową siedzibę
otrzymał Ośrodek Kultury). W myśl tego
porozumienia grunt dawnego cmentarza pozostanie własnością Gminy Swarzędz, tworząc część miejskiego parku.
Teren ten zostanie odpowiednio oznaczony i powstanie w nim ekumeniczne
miejsce upamiętniające ofiary II wojny
światowej. Na takie rozwiązanie wyraził
zgodę Związek Gmin Wyznaniowych
Żydowskich (Komisja Rabiniczna Do
Spraw Cmentarzy), w imieniu którego
porozumienie podpisał Naczelny Rabin
Polski Michael Schudrich.
/az, mw/
Na ilustracjach:
Cmentarz żydowski w Swarzędzu
na pocztówce z 1899 r. oraz mapka sytuacyjna.

z Fot. M. Woliński

Nowy radiowóz
z pomocą Gminy

W

ramach porozumienia między
Policją a Gminą Swarzędz został
zakupiony nowy radiowóz dla potrzeb
Komisariatu Policji w Swarzędzu. Gmina
Swarzędz przeznaczyła na ten cel 33 tys.
złotych, co stanowi połowę wartości auta.
Nowy radiowóz marki KIA wszedł do
służby w listopadzie. Mamy nadzieję,
że przyczyni się do usprawnienia pracy
swarzędzkiej policji.
/az, mw/
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
Na podstawie Uchwały Nr LXIII/393/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania oraz art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. Nr 159 z 2003 r. poz.1547 jednolity tekst ze zmianami), podaję się do wiadomości, że wybory
do rad gmin, powiatów i sejmików województw wyznaczone na dzień 21 listopada 2010 r. odbędą się w następujących obwodach głosowania:

PODZIAŁ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA OBWODY GŁOSOWANIA

Wybory samorządowe

Nr
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA
obwodu
głosowania

16

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.

2

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedle Edwarda Raczyńskiego (od numeru 5 do 36)

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

3

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Macieja Mielżyńskiego, Tytusa Działyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

4

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Edwarda Raczyńskiego (od numeru 1 do 4), Hipolita Cegielskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5 Swarzędz Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

5

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Hala „UNIA”
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Harcerska, Henryka Sienkie- Swarzędz
wicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kasprowicza, Jesionowa, Krańcowa, Kręta,
ul. Świętego Marcina 1
Ks. Piotra Wawrzyniaka ,Malinowa, Meblowa, Miodowa, Morelowa, Napoleońska,
Piotra Skargi, Poznańska, Rzemieślnicza, Stanisława Kirkora, Stawna, Strzelecka
(od numeru 17 do końca), Wiśniowa

6

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Arkadego Fiedlera, Boczna, Bursztynowa, Diamentowa, Elizy Orzeszkowej , Gen.
Tadeusza Kutrzeby, Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Kraszewskiego, Józefa Poniatowskiego, Karola Marcinkowskiego,
Kórnicka (od drogi krajowej 92 do torow kolejowych trasy E-20), Księżycowa,
Kwiatowa, Pauliny i Augusta Wilkońskich , Platynowa, Pogodna, Polna, Południowa, Promykowa, Rabowicka, Słoneczna, Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusza
Kościuszki, Tadeusza Staniewskiego, Władysława Sikorskiego, Wschodnia, Złota.

7

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Gimnazjum Nr 2
Aleksandra Fredry, Bednarska, Bolesława Prusa, Bronisława Geremka, Ciesielska,
Swarzędz
Garbarska, Garncarska, Graniczna, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego,
ul. Polna 21
Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów kolejowych trasy E 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

Gimnazjum Nr 2
Swarzędz
ul. Polna 21

8

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Augusta Cieszkowskiego, Cicha, Cmentarna, Cybińska, Górków, Grunwaldzka,
Jasińska, Juliusza Słowackiego, Jurija Gagarina, Kobylnicka, Leonida Teligi, Osiedlowa, Prof. Jana Rutkowskiego, Różana, Skryta, Sporna, Wąska, Zacisze, Zwycięstwa, Zygmunta Grudzińskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia. Osiedla: Władysława IV ,
Zygmunta III Wazy

Cech Stolarzy
Swarzędz
ul. Wrzesińska 41

9

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

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20

10

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Cechowa, Jana Kilińskiego, Kącik, Kórnicka (od
Rynku do drogi krajowej 92), Nowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Podgórna, Strzelecka (od numeru 1 do 13), Warszawska, Wiankowa, Wrzesińska, Zapłocie

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20

11

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Dąbrowszczaków (od numeru 15 do 27)

Gimnazjum Nr 3, Swarzędz
Osiedle Czwartaków 1

12

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Dąbrowszczaków (od numeru 1 do 14)

Gimnazjum Nr 3, Swarzędz
Osiedle Czwartaków 1

13

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

Przedszkole Nr 5, Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 2

14

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Czwartaków nr 2, 3, 10 ,11 ,12 ,21 ,22 ,23 ulica Gryniów

Przedszkole Nr 2, Swarzędz
Osiedle Czwartków 8

15

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Kościuszkowców (od numeru 1 do 18 )

Szkoła Podstawowa nr 4
Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 4
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.

16

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Kościuszkowców (od numeru 19 do 41)

Szkoła Podstawowa Nr 4, Swarzędz Osiedle Kościuszkowców 4
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.

17

WSIE:
Gortatowo, Łowęcin

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz ul. Zamkowa 20

18

WSIE:
Garby, Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo

Przedszkole Publiczne Zalasewo
ul. Spacerowa 4

19

WSIE: Karłowice, Wierzonka, Wierzenica ulice: Dębowa, Gajowa, Gnieźnieńska,
Lisia, Nad Stawami, Pawłówko, Podjazd, Śliwkowa, Śródpolna, Wierzenicka

Szkoła Podstawowa
Wierzonka ul. Karłowicka 3

20

WSIE:
Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Paczkowie ul. Dworska 1

21

WSIE:
Gruszczyn, Katarzynki, Uzarzewo

Szkoła Podstawowa
Kobylnica ul. Poznańska 50

22

WSIE:
Kobylnica

Szkoła Podstawowa
Kobylnica ul. Poznańska 50

23

WSIE:
Bogucin, Janikowo, Wierzenica ulica: Kręta

Klub Rolnika
Janikowo ul. Asfaltowa 7a

Wybory samorządowe

PROSTO Z RATUSZA listopad 2010

Lokale wyborcze w dniu 21 listopada 2010 r. czynne będą w godz. od 8.oo do 22.oo.
Spisy wyborców będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Referat Spraw Obywatelskich Swarzędz, ul. Poznańska 25, pok. 208 w dniach 8 do 19 listopada 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

Uwaga ! (zmiana miejsca głosowania)
Wyborcy zamieszkali na ulicach: Boczna, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Kraszewskiego,
Karola Marcinkowskiego, Kórnicka (na odcinku od drogi krajowej 92 do torów kolejowych), Polna, Tadeusza Kościuszki,
Władysława Sikorskiego głosują w lokalu wyborczym - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Gimnazjum
Nr 2 w Swarzędz, ul. Polna 21.

17
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z Fot. M. Młodziński

Budujemy
markę Swarzędz
Z Marcinem Młodzińskim, kierownikiem Referatu Promocji
w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz rozmawia Teresa Radziszewska.
W ostatnim czasie wiele się wydarzyło w promocji naszego miasta.
Czy można powiedzieć, że budujemy
markę Swarzędz?
- Tak, rzeczywiście, podjęliśmy działania mające na celu zbudowanie silnej
i nowoczesnej marki Swarzędz, marki,
z którą identyfikują się mieszkańcy, która
niesie ze sobą konkretne i ważne dla nich
wartości.
Czy to możliwe, że chodzi o wartości
ważne dla mieszkańców?
- Każda marka jest wartościowa i
autentyczna, jeżeli opiera się na rzeczywistych oczekiwaniach, dlatego działania
promocyjne dla Swarzędza opieramy na
opiniach samych mieszkańców. W paź-

z Fot. A. Świergiel

Budujemy markę Swarzędz

dzierniku ub. roku przeprowadziliśmy
badania ankietowe, których celem było
poznanie potrzeb swarzędzan. Dodatkowo przeprowadziliśmy analizy atutów
i braków naszego miasta. Korzystamy
z najlepszych doświadczeń marketingowych, oceniamy prowadzone działania,
monitorujemy działalność innych miast
i gmin.
Co wynika z takich analiz? Czy pojawiły się jakieś konkretne kierunki
działań?
- Rok temu ponad 1/3 badanych określiła wizerunek Swarzędza jako sypialnię
Poznania (35%) i ośrodek meblarstwa
(34%). Jednocześnie aż 85% badanych
stwierdziło, iż czują się swarzędzanami,
co świadczy o silnej potrzebie integracji.
To bardzo wyraźne, mocne wyniki. Dlatego postanowiliśmy, iż naszym głównym
zadaniem będzie praca nad postrzeganiem
Swarzędza w tych obszarach. Chcemy
dalej integrować mieszkańców oraz przekonać, że Swarzędz jest miastem, które
jest nie tylko sypialnią, ale miejscem,
w którym warto żyć, spędzać czas wolny
i odpoczywać. Podkreślamy, iż warto
tu przyjechać, zamieszkać, prowadzić
przedsiębiorstwo czy pracować, że jest
to miejsce, z którego możemy być dumni. Drugi kierunek to odbudowa pozycji
Swarzędza jako stolicy meblarstwa, ponieważ Swarzędz kojarzy się w z meblami
całej Polsce i tu jest duży potencjał do
wykorzystania.
A co z turystyką i rekreacją, czy w
tych dziedzinach Swarzędz warto
promować?
- Spośród atutów naszej gminy, największą perspektywę mają tereny rekreacyjne i sportowe nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny. Istnieją
już konkretne plany zagospodarowania
turystycznego tej części Swarzędza,
łącznie z oczyszczeniem Jeziora Swarzędzkiego. Już dziś obserwujemy, jak
dobrze odbierane są te inwestycje w tym
kierunku przez mieszkańców - budowa
nowoczesnej ścieżki rowerowo-spacerowej nad jeziorem, ścieżki zdrowia czy
przystani wodnej. Mamy też atrakcje,
którymi warto się pochwalić, zabytkowe kościoły drewniane i muzea, szlaki
turystyczne przebiegające przez naszą
gminę. Efektywnie współpracujemy ze
Związkiem Międzygminnym Puszcza
Zielonka w projektach Szlak Kościołów Drewnianych czy Cysterski Szlak
Rowerowy.

znak promocyjny, którym nagradzamy
raz w roku najlepsze meble ze Swarzędza. Godło promocyjne „SWARZĘDZ”
przekazujemy zwycięzcom z całą księgą
znaku, czyli zasadami jego użytkowania,
obejmującymi wykorzystanie Godła w
reklamach, materiałach promocyjnych
i oznakowaniu produktów. Najlepsze
meble będą tym samym ambasadorami
swarzędzkiego meblarstwa. To cały program promocyjny, który w tym roku obejmował także wystawę najlepszych mebli
na targach „Mood Form” w Poznaniu.
Czy można mówić o efektach prowadzonych działań? Czy pieniądze
wydane na promocję są dobrą inwestycją?
- Mamy konkretne sukcesy. Jak już
wspomniałem, rekordowa była frekwencja na organizowanych imprezach miejskich i kulturalnych w tym roku. Bardzo
dobrze została przyjęta stworzona przez
nas nowa maskotka Swarzędza – „Sękuś”,
która towarzyszy nam na imprezach. We
wrześniu Swarzędz został uhonorowany
tytułem „Sportowa Gmina”, co stanowi
dla nas dowód uznania za rozbudowę
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
W badaniach opinii przeprowadzonych
przez nas w wiosną aż 79.9% badanych
stwierdziło, że w gminie Swarzędz żyje
się dobrze lub bardzo dobrze.
Mamy także osiągnięcia w rozwoju
przedsiębiorczości. W maju br. znaleźliśmy się na czwartym miejscu w Polsce
wśród najatrakcyjniejszych miast dla
biznesu wg rankingu Forbesa (w kategorii
gmin do 50 tys. mieszkańców). Światowy
potentat przemysłu spożywczego, koncern AB Food z marką herbat Twinings,
wybrał Swarzędz jako miejsce dla swojej
najnowszej fabryki, inwestując w nią

150 mln zł. Nowy zakład ma obsługiwać
rynek europejski, a w Swarzędzu zostaną
stworzone nowe miejsca pracy. Rośnie
zainteresowanie mediów Swarzędzem,
co widzimy w monitoringu mediów, jaki
regularnie prowadzimy.
Ostatnio Swarzędz znalazł się w elitarnym gronie 20 najlepszych gmin w
Polsce, wg. Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju JST, w którym bierze się pod
uwagę aż 16 wskaźników w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej.
Jakie są plany na kolejny rok?
- Chciałbym podkreślić, że to, co się
wydarzyło w tym roku jest dobrym początkiem, który wymaga konsekwentnej
realizacji przez kolejne lata. Trzeba mieć
świadomość, iż zbudowanie wizerunku
miasta to cel, którego nie da się osiągnąć
w perspektywie roku, czy dwóch. To zadanie na wiele lat, do którego potrzeba
koordynacji różnych działań, zaangażowania wielu osób i instytucji, aktywności
w różnych obszarach, zarówno sferze
inwestycji, jak i polityki społecznej. Konieczne jest dobre zarządzanie całym
miastem i gminą, dlatego cieszę się, że
w ostatnim czasie panuje tu dobry klimat
dla rozwoju. Promocja ma prawdziwy
sens jedynie wtedy, gdy stoją za tym konkretne działania i osiągnięcia. Budowanie
wizerunku to nie tylko sama informacja
i sposoby jej przekazywania, ale także
konkretne treści, które są realizowane
strategicznie i konsekwentnie. Jednym
słowem, żeby dobrze promować, trzeba
mieć dobry produkt i mocne argumenty,
a tych w ostatnich latach nie brakowało.
Mam nadzieję, iż kolejny rok przyniesie
dalsze możliwości dynamicznego rozwoju marki Swarzędz zgodnie z hasłem
– Swarzędz. Dobrze trafiłeś.

Budujemy markę Swarzędz

Ten rok był bardzo bogaty w wydarzenia promocyjne, szczególnie
dużo było wydarzeń kulturalnych.
Jak wpisują się one w kierunki promocji Swarzędza?
- Integracja mieszkańców jest jednym
z priorytetów naszych działań promocyjnych, dlatego powiedziałbym raczej, że
tych imprez wcześniej było zbyt mało.
Dużą pracę wykonuje tu Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,
a także liczne organizacje pozarządowe,
które miasto wspomaga dotacjami oraz
promocyjnie. Wszystkie przedsięwzięcia,
które koordynujemy, współorganizujemy
i promujemy, traktujemy jako imprezy
miejskie. Najważniejsze są dla nas wydarzenia oryginalne oraz o charakterze
ponadlokalnym, dzięki czemu budujemy
charakter miasta dynamicznego i otwartego, które cały czas się rozwija, a także
jest pod wieloma względami wyjątkowe.
Spośród wielu imprez chciałbym zwrócić
uwagę na „Józefinki” - święto patrona
naszego miasta, Św. Józefa. To wyjątkowa impreza, która w unikalny sposób
promuje nasze miasto i powinna z roku
na rok się rozwijać.
Podczas Dni Swarzędza i Pożegnania
Lata gościliśmy gwiazdy polskiej estrady Beatę Kozidrak i Golec u’Orkiestra.
Przez Swarzędz przewinęły się czołowe
polskie kabarety. W imprezach tych brały
udział tysiące swarzędzan i gości spoza
Swarzędza.
Po raz pierwszy gościliśmy zespoły
folklorystyczne z różnych stron świata
w ramach Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”, co spotkało się z bardzo
dobrym przyjęciem i promuje Swarzędz
na skalę ponadlokalną. Właśnie u nas,
Swarzędzu, odbył się ogólnopolski finał
konkursu Policjant Ruchu Drogowego
Roku, impreza o zasięgu krajowym.
A co ze swarzędzkim meblarstwem?
Czy tylko Józefinki promują swarzędzkie meble?
- Dzięki inicjatywie Pani Burmistrz
Tomickiej i przy współpracy z Cechem
Stolarzy Swarzędzkich oraz ekspertami
z poznańskich uniwersytetów, przeprowadziliśmy I edycję Konkursu o Godło
Promocyjne Mebli Swarzędzkich „SWARZĘDZ”. Opracowaliśmy nowoczesny

z Fot. M. Woliński

PROSTO Z RATUSZA listopad 2010

19

PROSTO Z RATUSZA listopad 2010

Dzień Patrona w Gimnazjum nr 2

Informacje szkolne

15

20

października 2010 r. wielu gości
spotkało się w Gimnazjum nr 2
w Swarzędzu. Powód: uroczyście obchodzony Dzień Patrona Szkoły – Królowej Jadwigi, a także święto
Edukacji Narodowej oraz zakończenie
termomodernizacji placówki.
Dyrektor Marlena Adolp serdecznie
powitała wszystkich zgromadzonych,

wręczyła wyróżnienia nauczycielom,
zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów.
Bardzo miłym momentem spotkania w
Gimnazjum nr 2 było wręczenie pamiątkowych zdjęć dokumentujących etapy
modernizacji szkoły wraz z symboliczną
cegiełką. Gimnazjum nr 2 to jedna z czterech szkół, które w ostatnich miesiącach

zostały ocieplone łącznie z wymianą okien
i odnowieniem elewacji zewnętrznej.
Obecna na uroczystości burmistrz
Anna Tomicka podziękowała współpracownikom Urzędu Miasta i Gminy za
sprawny nadzór nad szkolnym remontem
i imponujące efekty tych zmian.
/tr, aś/
z Fot. A. Świergiel

Z unijnych funduszy dla swarzędzkich podstawówek

Dodatkowe zajęcia i wyposażenie

W

bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki rozpoczęła się
realizacja projektu systemowego pod
nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Program, którego
realizację przewidziano na lata 20102013, skierowany jest do najmłodszych
uczniów. Umożliwi szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć
dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź
mających specyficzne trudności w nauce,
a także ułatwi zakup specjalistycznego
sprzętu i materiałów dydaktycznych.
Na początku listopada br. Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu otrzymał pismo z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy informujące o pozytywnej ocenie
wniosku o dofinansowanie projektu

systemowego pt. „Szkolna Akademia
Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, a tym samym przyjęciu go do
realizacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi 467.358,93 zł.
Kryterium warunkującym dopuszczenie wniosku do oceny było, aby wniosek
obejmował co najmniej 70% wszystkich
szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu. W naszej
gminie wszystkie szkoły podstawowe
zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie, w związku z tym projekt realizowany będzie we wszystkich gminnych
podstawówkach..
Projekty indywidualizacji nauczania
są elementem reformy systemu oświaty
i obejmują wynikającą z niej zmianę
sposobu pracy szkoły.
Dzięki pozyskanym środkom szkoły

będą wspomagane w procesie edukacji
uwzględniającym indywidualną pracę
z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Przystąpienie do realizacji
tego projektu umożliwi sfinansowanie
dodatkowych zajęć (m.in. zajęć dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu, specjalistycznych
zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć rozwijających
zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych) oraz doposażenie bazy
dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt
specjalistyczny.
/edu/

PROSTO Z RATUSZA listopad 2010

Comenius w Paczkowie

Wizyta przyjaciół
Zespół Szkół w Paczkowie gościł niedawno grupę uczniów i nauczycieli ze szkół z Austrii, Niemiec
i Francji. To spotkanie stanowi
jeden z elementów projektu Comenius, realizowanego ze szkołami partnerskimi.

G

oście mieli okazję poznać historię naszej szkoły oraz najbliższej
okolicy. Zwiedzili historyczne
budynki szkolne, brali również udział w
wycieczce krajoznawczej do Poznania.
Nasi zagraniczni przyjaciele zapoznali
się z tradycjami i zwyczajami polskimi,
w szczególności ze smakami polskiego
jedzenia. Rodziny uczniów z Paczkowa
zadbały o serdeczną, ciepłą atmosferę
goszcząc przyjezdnych w swoich domach.

Ponieważ jednym z tematów projektu
Comenius jest aktywność sportowa, każde z uczestniczących w spotkaniu państw
prezentowało sport szczególnie popularny
w danym regionie. Dla Austriaków była
to wspinaczka, dla Niemców – piłka nożna, dla gości z Francji – rugby. W paczkowskiej szkole szczególnie popularny
jest unihokej, dlatego też przygotowaliśmy krótkie, praktyczne zajęcia pokazowe tego sportu w sali gimnastycznej.
Dużą atrakcją dla naszych gości była
oczywiście wizyta u pani burmistrz Anny
Tomickiej w swarzędzkim Ratuszu.
Wspólnie spędzony czas pozwolił
wszystkim na dobre poznanie się i nawiązanie serdecznych relacji. Nic dziwnego,
że podczas pożegnania były łzy i ciepłe
uściski.
Dziękujemy bardzo naszym przemiłym przyjaciołom za odwiedziny i mówimy: do zobaczenia w Salzburgu!
Renata Pędzińska

Poranek z Marią Konopnicką

W

Szkole Podstawowej w Wierzonce nie zapomniano o tym,
że rok 2010 został przez Sejm
RP ogłoszony także Rokiem Marii Konopnickiej. 8 października przypada 100.
rocznica jej śmierci, a 100 lat mija też
od prawykonania „Roty”, którą napisała
oburzona germanizacją dzieci polskich.
W ramach projektu, jaki realizowano
w Wierzonce, podjęto kilka działań mających na celu uczczenie i przypomnienie
postaci i twórczości tej wybitnej pisarki i
autorki wzruszających wierszy dla dzieci.
Zainicjował go Klub Rozwoju Osobowości, przygotowując konkurs „Jadą,
jadą dzieci drogą”. Szkolna biblioteka
zaprezentowała wystawkę książek Marii
Konopnickiej. Panie polonistka i bibliotekarka przywitały wszystkich interesującą ekspozycją poświęconą twórczości
„pieśniarki ludu”. Natomiast w ramach

akcji „Październik miesiącem bibliotek”
uczniowie starszych klas, a także rodzice
przygotowali piękne czytanie fragmentów
„Szkolnych przygód Pimpusia Sadełko”, „Na jagody” i „O krasnoludkach
i o sierotce Marysi”. Wszystkie klasy
wzięły również udział w konkursie kaligraficznym.
Maria Maciołek

Poznajmy wszyscy tegoroczną Mistrzynię Rzeźby - Martę Walkowiak,
uczennicę klasy VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.

W

ielki talent naszej podopiecznej został doceniony na V Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim w Mosinie. W październiku tego roku,
profesjonalne jury, złożone z artystów-plastyków
uznało dzieło Marty za najdojrzalszą formę plastyczną, a burmistrz Mosiny Zofia Springer wręczyła
Marcie Grand Prix Turnieju. Swoim arcydziełem z
gliny, zatytułowanym„Na dnie oceanu”, Marta Walkowiak pokonała wszystkich uczestników konkursu
z całego powiatu: uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów i dorosłych twórców.
Coroczny powiatowy turniej rzeźbiarski to bardzo
ciekawa jesienna propozycja dla szkół. Prawdziwy
zachwyt wzbudza gościnność Mosińskiego Ośrodka Kultury, słynącego z twórczości ceramiczno-rzeźbiarskiej. Te wspólne artystyczne spotkania
uczniów, nauczycieli i ludzi kultury wydają wspaniały owoc. Młodzi rzeźbiarze na żywo obserwują
zmagania wszystkich uczestników, przez co wzbogacają warsztat i podnoszą umiejętności. Stają się
przyjaciółmi i autentycznymi miłośnikami sztuki.
Szczególnie miło nam donieść, że uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 5 co roku zdobywają najwyższe
laury. W poprzednich latach I miejsca zajęli: Jakub
Konwisarz i Magdalena Sabisz, drugie miejsce:
Sandra Napierała, a w zeszłym roku swoje „wyrzeźbione” Grand Prix odbierała Jadwiga Pasiak.
Teraz gratulujemy tego najwyższego trofeum
Marcie Walkowiak!
Pewnie każdy nauczyciel doświadczył, że gdy
uczniowski talent i zapał do pracy spotka się z
pedagogiczną potrzebą przekazywania wiedzy na
temat własnej pasji, w powietrzu unosi się radość i
prawdziwie spełnienie, chociaż nie zawsze słychać
fanfary. A gdy je słychać... - najlepszą nagrodą dla
nauczyciela jest sukces jego ucznia.
Hanna Mazur
nauczyciel SP 5

Informacje szkolne

z Fot. A. Świergiel

Marta Walkowiak
Mistrzynią Rzeźby!
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Bezpieczna droga do szkoły
z Sękusiem-Policjantem

19

października w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu odbyła się
inauguracja wspólnego programu swarzędzkiej Policji, Urzędu Miasta
i Gminy oraz placówek oświatowych pod
hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
Wcześnie zapadający zmierzch wymaga przygotowania dzieci do bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły.
Podczas spotkania inauguracyjnego burmistrz Swarzędza Anna Tomicka przekazała w użytkowanie policjantom zestaw

Nagrody
i stypendia
dla uczniów ZS nr 1

27
22

października 2010 r. uroczyście wręczono Nagrody Starosty Poznańskiego i przyznano
stypendia Rady Powiatu najzdolniejszym
uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Z Zespołu Szkół nr 1 w
Swarzędzu najlepsze wyniki w nauce
uzyskali: Natalia Budnik, Anna Sobkowiak, Anna Wartecka, Paula Foedke,
Kinga Szaj, Paulina Opielska, Kamil
Szamajda, Kamil Nowak, Piotr Sopała,
Artur Pięta, Mateusz Paszkiewicz. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów!
/nad/

edukacyjny, składający się ze znaków
drogowych, sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych o wartości prawie 4000
złotych. Zestaw będzie wykorzystywany
podczas przeprowadzanych szkoleń dla
uczniów we wszystkich szkołach swarzędzkich. Zajęcia staną się dzięki temu
bardziej interesujące i przemawiające do
wyobraźni dzieci.
Szczególną atrakcją wizyty policjantów w Szkole Podstawowej nr 5 okazał się
Sękuś-Policjant, we wspaniałej policyjnej

z Fot. A. Świergiel
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czapce i z imponującą, policyjną odznaką.
Można śmiało powiedzieć, że najmłodsze
pokolenie swarzędzan będzie dobrze przeszkolone i przez to bezpieczne na drodze.
Maskotka naszego miasta – Sękuś podbił
już wszystkie dziecięce serca!
► Swarzędzki program „Bezpieczna
droga do szkoły” uzupełniany jest akcją
Starostwa Poznańskiego polegającą na
przekazywaniu uczniom kamizelek odblaskowych. 20 października w Szkole
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu spotkały
się obie inicjatywy: były znaki drogowe,
przejście dla pieszych, kamizelki odblaskowe dla wszystkich i oczywiście
Sękuś-Policjant.
/tr,aś/
z Fot. A. Świergiel
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Agnieszka
Wieszczek-Kordus
wybrała Swarzędz

Festyn integracyjny w Gruszczynie
formacji o żywności genetycznie zmodyfikowanej.
Festyn był także okazją do spotkania
ze Starostą Powiatowym Janem Grabkowskim i z Burmistrzem Swarzędza
Anną Tomicką. Na terenie Gruszczyna
zakończona została bowiem modernizacja
drogi powiatowej łączącej Swarzędz z tą
miejscowością. Efekt końcowy spełnia
wszystkie oczekiwania mieszkańców
i jest naprawdę imponujący. Starosta Jan
Grabkowski, burmistrz Anna Tomicka
i sołtys Barbara Czachura jednogłośnie
podkreślali doskonałą współpracę, która
umożliwiła przeprowadzenie modernizacji w tak krótkim czasie.
/tr,aś/
z Fot. M. Malińska-Murek

Szkoła muzyczna Yamaha
już w Swarzędzu!
Zainteresowane muzyką dzieci z naszego miasta mają do dyspozycji
od września 2010 r. profesjonalną szkołę muzyczną. Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej Yamaha, znajdującej się przy ul. Armii Poznań
62 (Nowa Wieś) odbyło się w piątek 15 października 2010 r.

S

ystem Yamaha Szkoły Muzyczne
jest jednym z największych systemów edukacji muzycznej na świecie.
Umożliwia jak najwcześniej rozpoczęty
i konsekwentnie kontynuowany muzyczny rozwój dziecka. Programy nauczania
dostępne w szkole charakteryzują się
nowatorską, autorską koncepcją nauczania opracowaną przez Yamaha Europa
GmbH. W nauczaniu, oprócz autorskich
podręczników wykorzystywane są pomoce
naukowe w postaci płyt CD oraz dyskietek MIDI files. Nauka prowadzona jest
w systemie grupowym i indywidualnym.
Szkoła Muzyczna Yamaha w Swarzędzu jest wyposażona w instrumenty
firmy Yamaha najnowszej generacji, więc
uczniowie nie przynoszą własnych instrumentów na zajęcia.
Zajęcia prowadzą doświadczeni muzycy i pedagodzy, którzy poza ukończonymi

szkołami muzycznymi posiadają także
wiedzę zdobytą na licznych seminariach i
kursach poświęconych edukacji muzycznej w systemie Yamaha Europa GmbH.
Dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha
Agata Domańska zaprosiła wszystkie
chętne dzieci do odwiedzin i rozpoczęcia
nauki w tej placówce.
Więcej informacji na www.swarzedz.
yamahaszkola.pl
/tr, aś/
z Fot. A. Świergiel
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października 2010 r. burmistrz
Anna Tomicka spotkała się w Ratuszu z Agnieszką Wieszczek-Kordus –
pierwszą Polką medalistką olimpijską w
zapasach. Dorobek sportowy Agnieszki
jest niezwykle imponujący. Zdobyła trzy
razy brązowy medal na Mistrzostwach Europy w wadze do 72 kg. w stylu wolnym:
Moskwa 2006, Sofia 2007 i Wilno 2009.
Największą dumą zapaśniczki jest, jak
dotychczas, brązowy medal na Igrzyskach
olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.
Agnieszka Wieszczek-Kordus jest
od prawie roku mieszkanką Swarzędza
i zawodniczką klubu Grunwald-Poznań.
Zapasami Agnieszka zainteresowała się
dopiero w wieku 18 lat i bardzo szybko
okazało się, że świetnie łączy wielki
talent, pracowitość i systematyczność.
Charakteryzuje ją także otwarta, uczuciowa postawa w stosunku do ludzi
potrzebujących. Swój medal olimpijski
z Pekinu przekazała na zbiórkę finansową
dla chłopca ciężko chorego na serce. Dziś
chłopiec ten jest po dwóch operacjach
i cieszy się pełnym zdrowiem.
Najbliższe plany sportowe naszej
zapaśniczki budzą prawdziwy podziw:
- grudzień 2010 r. Super Puchar Polski
w zapasach – Komorniki
- 2012 rok Igrzyska Olimpijskie w Londynie
We wrześniu 2010 r. Agnieszka zdobyła brązowy medal na Wojskowych
Mistrzostwach Świata w Lahti – Finlandia. Bardzo podoba jej się Swarzędz
i profesjonalna baza sportowa w naszym
mieście. Chętnie po zakończeniu kariery sportowej zajmie się pracą trenerską
właśnie tutaj.
/tr, aś/
z Fot. A. Świergiel

Aktualności

17

października 2010 r. w piękne
niedzielne popołudnie Rada Sołecka i pani sołtys Barbara Czachura zaprosili mieszkańców Gruszczyna
na festyn integracyjny. To były bardzo
udane godziny spędzone na świeżym powietrzu, z wesołą zabawą w stylu country.
Atrakcji nie brakowało! Wszyscy
chętni mieli do dyspozycji konkursy rodem z Dzikiego Zachodu: rodeo, podnoszenie dzika, szukanie złota, rzuty
workiem, dojenie krowy i inne. Emocje budziła nagroda główna „weekend
z samochodem Toyota” oraz pozostałe,
ufundowane przez gminę i sponsorów.
Posilano się potrawami z grilla, pyszną
grochówką, można było wysłuchać in-

23
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Witamy Judit

Prosto z OPS

O

24

d 16 października Ośrodek
Pomocy Społecznej w Swarzędzu gości wolontariuszkę Judit
Kerschbaumer-Stöckler, która przyjechała do nas z Austrii na 9 miesięcy.
To już czwarta wolontariuszka, która
przyjechała do Swarzędza w ramach
„Wolontariatu Europejskiego”
Judit pracuje nieodpłatnie w świetlicach dla dzieci i młodzieży. Uczestniczy w codziennym życiu świetlicowym,
współorganizuje zajęcia profilaktyczne, przygotowuje gry i zabawy dla
podopiecznych oraz pomaga w odrabianiu lekcji z języka niemieckiego i angielskiego. Z racji swoich zainteresowań będzie prowadzić również zajęcia
sportowe dla dzieci. Jednym z zadań
wolontariuszki będzie również prowadzenie kursu językowego dla seniorów
z „Klubów Młodych Duchem”. Ta forma
zajęć w poprzednich projektach cieszyła się dużą popularnością i seniorzy
bardzo chętnie z niej korzystają.
Realizacja projektu ma przynieść
korzyści nie tylko dla społeczności lokalnej, na rzecz której Judit pracuje, ale
również dla niej osobiście. W trakcie
pobytu w Polsce Judit będzie uczęszczać na kurs języka polskiego, który
będzie mogła ćwiczyć w praktyce podczas swojej pracy z dziećmi i seniorami.
Serdecznie witamy Judit w Swarzędzu i życzymy owocnej pracy, nowych znajomości i przyjaźni a także
ciekawych doświadczeń.
Pobyt wolontariuszki zostanie
w całości sfinansowany z dotacji w wysokości 6375 euro, jaką uzyskał Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, Akcja II, „Wolontariat Europejski”.
O szczegółach projektu będziemy
informować na bieżąco .
Renata Pędzińska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Polonez, wodzirej…
Ach, co za bal!

18

października odbył się Bal
z okazji Światowego Dnia
Człowieka Starszego. Wzięli w nim udział seniorzy z siedmiu
Klubów Młodych Duchem: „Nasza
Dziupla”, „Słoneczny Wiek”, „Jaśminy”,
„Amorki” oraz „Stokrotki”, „Jaskółki”,
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
i gościnnie zespół Olszyna. Spotkanie rozpoczęło się bardzo uroczyście
i podniośle dźwiękiem fanfar. Następnie wszystkich zgromadzonych powitała pani burmistrz Anna Tomicka
i wręczyła przedstawicielom klubów
listy z życzeniami z okazji święta seniorów. Zabawę, jak nigdy dotąd, rozpoczęły dźwięki poloneza, a wszyscy
zgromadzeni z gracją ruszyli do tańca.
Polonez na 140 osób na niewielkiej

przestrzeni był nie lada wyzwaniem.
Jednak seniorzy sprostali mu dzielnie, dzięki znakomitemu prowadzeniu i energii Wodzireja. Po obiedzie
mogliśmy obejrzeć występy poszczególnych klubów, które przedstawiły
specjalnie przygotowane na tą okazję piosenki. Świetna zabawa trwała
przez kilka godzin, które upłynęły
błyskawicznie. Nie zabrakło również
miejsca na wspólne zdjęcie zgromadzonych z przybyłymi gośćmi. Każdy
z uczestników mógł również wpisać
się do księgi pamiątkowej balu, który
zostanie przez nas zapamiętany jako
wyjątkowo roztańczony.
Jarosław Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Program Grundtvig

Pierwsze spotkanie
w Swarzędzu

W

dniach od 2 do 6 listopada
2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu gościł
partnerów z Litwy, Łotwy, Szwecji oraz
Turcji współtworzących projekt „Akademia Nowych Możliwości – szkoły
dla rodziców drogą podwyższenia
kompetencji związanych z opieką
i wychowaniem dzieci” .
Podczas pobytu w Swarzędzu goście odwiedzili m.in. Gminne Centrum
Informacji, Miejsko-Gminny Ośrodek
Wsparcia, Placówkę Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla”, Urząd Miasta i Gminy, w którym wzięli udział w spotkaniu
z Burmistrzem Miasta i Gminy Anną
Tomicką, zwiedzali Swarzędz oraz Poznań, wzięli udział w roboczych warsztatach dotyczących realizacji projektu
w poszczególnych krajach.
Projekt ten polega na organizo-

waniu zajęć grupowych dla rodziców
chcących poszerzyć swoją wiedzę
i podnieść umiejętności w zakresie
sprawowania opieki i wychowania
dzieci. Rodzice uczestniczący w zajęciach będą uczyć się zasad poprawnej
komunikacji z dzieckiem. Dowiedzą
się również w jaki sposób wspierać
jego rozwój oraz poznają przykłady
bezpiecznych gier i zabaw dla dzieci.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu na realizację projektu
otrzymał wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej w wysokości 18.000
euro w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga. Realizacja projektu
rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku,
a zakończy w lipcu 2012 roku.
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej
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warzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji, które jest zarządcą
lodowiska oferuje swoim klientom nowoczesny zadaszony obiekt
usytuowany tuż przy scenie plenerowej oraz Pływalni „Wodny Raj”. Co
roku w sezonie zimowym, przez ok.
4 miesiące mogą Państwo czynnie
wypoczywać jeżdżąc na łyżwach. Na

Ceny biletów
- od poniedziałku do piątku:
9 zł – normalny, 7 zł – ulgowy*
- soboty, niedziele i święta:
10 zł – normalny, 8 zł – ulgowy*
- wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję
- ostrzenie łyżew – 8 zł
*bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
- osobom od 60 roku życia po okazaniu
dokumentu tożsamości,
- inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.

lodowisku organizowane są różne,
ciekawe imprezy: mikołajki, bal przebierańców, dyskoteki, walentynki oraz
wiele innych.
Obok czynna jest wypożyczalnia
łyżew oraz szatnia. W trakcie sesji emitowana jest muzyka umilająca jazdę
na łyżwach. Serdecznie zapraszamy!

Godziny otwarcia
Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
20:00 – 21:30

Cennik lodowiska
Bilet wstępu umożliwia nieograniczone korzystanie z lodowiska
przez okres 1 sesji, tj. 1 godzina 30
minut.

z Fot. (2x) Archiwum UMiG

d 11 listopada znów korzystamy ze sztucznego lodowiska
koło pływalni Wodny Raj. Podczas uroczystego otwarcia sezonu
łyżwiarskiego w Swarzędzu organizatorzy zaproponowali mnóstwo atrakcji – zabawę na lodzie przy muzyce
disco (DJ Vojcio), występ cyrkowego
artysty Gordona Wilsona, który zaprezentował sztuczki z ogniem. Na scenie
plenerowej zagrała kapela „Sweaty
In The Fridge”, a na lodzie zabawiała
łyżwiarzy maskotka Swarzędza – Sękuś. Dla najmłodszych przygotowano
upominki.

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

Prosto z Centrum Sportu

Znów zapraszamy na łyżwy!
O
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Książka
– mój wakacyjny kumpel

„Krucha jak lód”
- Jodi Picould

Do czytelniczej zabawy (ale już
poza konkursem) włączyły się także
panie bibliotekarki, które w zaroślach
czytały dzieła Lenina...
Z radością ogłaszamy listę osób
nagrodzonych w konkursie fotograficznym: Kinga Jędrzejak, Karolina
Bartczak, Renata Dudziak, Agnieszka Waśkiewicz, Tomasz Jezierski,
Agata Kujawa i Eliza Małecka. Specjalne wyróżnienie otrzymały dzieci z Uzarzewa.

Wszystkim serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie.
Kumplujcie się z książką, bo warto!
Agata Widzowska-Pasiak
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:

codziennym. Porwania, zbrodnie
i terror Świetlistego Szlaku rujnują
kraj, choć rzekomo mają zbudować
nowy, sprawiedliwy świat. Policjant
Lituma wraz ze swoim pomocnikiem
Tomasitem przebywają na posterunku w andyjskiej wiosce Naccos, stale
zagrożeni napadem maoistowskich
bojowników Świetlistego Szlaku.

„John Lennon – życie”
- Philip Norman
Rodzice oczekujący narodzin dziecka
mają tylko jedno życzenie: aby było
zdrowe. Charlotte i Sean O’Keefe
także wybraliby zdrowie dla swojego
dziecka. Niestety, kiedy na świat
przychodzi ich młodsza córka Willow,
okazuje się, że cierpi na rzadką
chorobę genetyczną objawiającą
się niezwykłą łamliwością kości. Ich
życie staje się pasmem bezsennych
nocy, rosnących długów, współczujących spojrzeń innych rodziców
i nieustannego rozpamiętywania:
Co by było, gdyby o chorobie
Willow było wiadomo odpowiednio
wcześnie? Czy zdecydowaliby się na
usunięcie ciąży?

„Nasza klasa”

- Tadeusz Słobodzianek
Nasza klasa - historia dziesięciu
uczniów z jednej klasy - Polaków
i Żydów - opowiedziana od roku
1925 aż po współczesność.Wybucha
wojna, do miasteczka wkracza najpierw radzieckie, a potem niemieckie

wojsko. Antysemityzm wybucha
w serii gwałtów, morderstw, tortur
i kulminuje w masowym pogromie. Niemal wszyscy miejscowi
Żydzi giną spaleni w stodole albo
zamordowani na rynku. Nielicznym
udaje się cudem przeżyć. Przemoc
nie ustępuje wraz z zakończeniem
wojny. To wstrząsająca opowieść
o skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich, o zbiorowej winie,
o prawdzie, która okazuje się nikomu
niepotrzebna oraz o historii, której
nie da się osądzić ani wytłumaczyć.

jednak los nie był im przychylny.
W trakcie żeglugi po Rzece Perłowej
chłopak dostał się do pirackiej
niewoli. Zagubionej i przerażonej
Angielce pomaga Hong Xiuquan
przywódca zbuntowanych tajpingów. Laura samotnie wychowuje
swojego syna. Miną lata, zanim
ponownie spotka się z Księżycowym
Kamieniem...

„Lituma w Andach”
- Mario Vargas Llosa

„Księżycowy kamień”
- Jose Freches

Księżycowy Kamień, nieślubny syn
cesarza Chin, umknął policyjnej
obławie i zatrudnił się jako ogrodnik
w angielskim konsulacie. W domu
amerykańskiego pastora, którego
uczył kaligrafii, poznał młodą
Angielkę - Laurę. Młodzi zakochali
się w sobie od pierwszego wejrzenia,

W małej indiańskiej wiosce położonej w Andach gwałt jest czymś

Prosto z Biblioteki

W

okresie letnim Biblioteka Publiczna w Swarzędzu ogłosiła
konkurs na fotografię czytelniczą pt. „Książka - kumpel na wakacje”.
Okazało się, że książka bywa wspaniałym towarzyszem letnich wędrówek,
a czytać można dosłownie wszędzie:
na plaży, na stogu siana, pod drzewem,
na parapecie, a nawet... pod ławką! Niektórzy czytali książki młodszemu rodzeństwu, inni w towarzystwie czworonożnych przyjaciół. Kto wie, może
psy lubią opowieści o kotach?

Jest to nowe wnikliwe spojrzenie
na dokładnie już udokumentowane
życie artysty, a także na piosenki,
dzięki którym będzie żył wiecznie
w sercach swoich licznych fanów.
W ciągu trzech lat pracy autor - Philip
Norman, zebrał niezwykłą ilość nowych
informacji, nawet o najbardziej znanych
epizodach z życia Lennona - o dzieciństwie, początkach kariery, życiu z Yoko
Ono.Wywiadów do książki udzielił Paul
McCartney, George Martin, a także
syn artysty Sean Lennon i jego żona
Yoko Ono, która z szokującą szczerością
opowiada o życiu z Lennonem.
opr. Agata Widzowska-Pasiak
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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

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

]]Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med

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

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

]]NZOZ MEDLIFE ]

– Centrum Pomocy ]
Doraźnej i Ratunkowej

- doraźna pomoc medyczna nocna
i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Piaski 8
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 Leka-

rza 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”

Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej
Lecznicy CERTUS Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl
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Przydatne adresy i telefony

]]Ośrodek Kultury

ul. Piaski 4, tel. 61 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

]]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

Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102,
tel. 61 8174 671

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

]]Apteki – dyżury nocne]

]]Muzeum Środowiska ]

w godz. 20.00-8.00:

15-21.11.2010 – Apteka Aspiryna,
ul. Cieszkowskiego 100/102
22-28.11.2010 – Apteka w Pasażu,
ul. Graniczna 63/19
29.11-5.12.2010 – Apteka Swarzędzka, Rynek 16
6-12.-12.2010 – Apteka Millenium,
os. Dąbrowszczaków 26
13-19.12.2010 – Apteka Optima, os.
Działyńskiego 39
20-26-12.2010 – Apteka Osiedlowa,
os. Kościuszkowców 18

]]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. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl

]]Zakład ]

Gospodarki Komunalnej

bezpłatne pismo informacyjne

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

]]Centrum Medyczne –

Przychodnia w Swarzędzu

listopad 2010
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Pszczelarstwa

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

]]Wiraż-Bus

Garby, ul. Transportowa 1
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
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.

Swarzędz na szóstkę! z Możemy uratować jezioro
Prosto z budowy z Wybory 21 listopada z Zapraszamy na łyżwy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Rokietnicki flesz

www.Rokietnica.pl
www.rokietnica.pl

stać nas na więcej
ROZMOWA Z BARTOSZEM DERECHEM, WÓJTEM GMINY ROKIETNICA
„Przed czteroma laty naszej gminie najbardziej potrzebna była ambicja i przekonanie, że stać nas na więcej. Dzięki temu wiele udało się zrealizować. Gmina to jednak żywy organizm, obligujący do kolejnych wyzwań, których realizację warunkuje kontynuacja działań już rozpoczętych.”

Czy wynika on również ze zmiany spojrzenia na styl sprawowania władzy?
B.D.: Z całą pewnością. Samorząd to wyzwanie, wymagające doświadczenia, nieustannego
pogłębiania wiedzy i umiejętności. Głównie – jak
w przypadku Rokietnicy – w związku ze zmianą roli
i znaczenia samej gminy. Funkcjonując w ramach
zacieśniającej współpracę aglomeracji poznańskiej,
trzeba bowiem dynamicznie wchodzić w orbitę niezwykłej wagi zmian i nie bać się nowych wyzwań.
Czy wobec tego wójt powinien być strategiem, czy raczej rzemieślnikiem skupionym
na codziennych zadaniach?
B.D: Bezwzględnie te umiejętności łączyć.
Prawidłowe funkcjonowanie gminy wyklucza zarządzanie z perspektywy kadencji czy, nie daj Boże,
jednego roku. To musi być podejście wybiegające
w przyszłość, eliminujące działanie nakierowane na
bezpośredni sukces, oparte na decyzjach o znaczeniu fundamentalnym, których efekty często nie są
widoczne od zaraz. W przypadku Rokietnicy przykładem może być trasa S-11, niektóre miejscowe
plany czy studium zagospodarowania przestrzennego. Bez nich – z uwagi na skutki - nie uda się
dobrze zrealizować zarówno pilnych spraw codziennych jak i tych warunkujących dynamiczny rozwój.
Co po czterech latach kadencji uważa Pan za
największy kapitał gminy?
B.D.: Rozwiązanie nabrzmiałych problemów
oświatowych. Umożliwiły one podniesienie stan-

dardów obiektów, jakości nauki, efektywną reorganizację, wybudowanie dwóch kompleksów boisk
wielofunkcyjnych. W ujęciu liczb, jest to ponad 200
nowych miejsc w przedszkolach oraz kwota uzyskanego wsparcia finansowego - ponad 7 mln zł. W perspektywie – spójny gminny system edukacyjny rozwiązujący na wiele lat problemy oświatowe. Kropką
nad „i”, będzie wybudowana pełnowymiarowa hala
widowiskowo-sportowa. Kapitał gminy to dobrze
funkcjonujące, stabilne finansowo spółki gminne.
Z rzeczy istotnych dla życia mieszkańców – wybudowane chodniki, oświetlenie, lokalne drogi i place
zabaw dla dzieci. Z przedsięwzięć strategicznych,
których efekt widoczny będzie w ciągu najbliższych
dwóch lat – nowy budynek gimnazjum w Rokietnicy, oddana trasy S-11, sześć nowych rond, zmodernizowana trasa wojewódzka184, zakończona hala
widowiskowo - sportowa z centrum handlowym,
nowe nitki kanalizacyjne i wodociągowe.
Gmina Rokietnica to część tworzącej się Metropolii Poznań. Jak zbudować jej silną pozycję zrywającą z rolą „miejskiej sypialni”?
B.D.: Podstawą jest zasobniejszy budżet.
Wyzwaniem staje się wykorzystanie możliwości
budującej się trasy S-11 i terenów pod przemysł.
Tylko one pozwolą pojawić się firmom znacząco
zasilającym gminny budżet, a co za tym idzie podnieść jakość życia mieszkańców. Działania zaradcze
muszą rozpocząć się od planowania przestrzennego. Umożliwią one także stworzenie przestrzeni
centrotwórczych, przyciągających mieszkańców.
W przypadku Rokietnicy będzie nią hala widowiskowo-sportowa oraz zaplanowany do budowy w roku
2011 park. Stale dbać musimy o zapewnienie miejsc
w przedszkolach, powstawanie świetlic wiejskich,
skwerów, zieleńców, promowanie miejsc ciekawych
przyrodniczo i etnograficznie. Reasumując - gmina Rokietnica musi gwarantować oprócz dobrych

warunków bytowych także atrakcyjny wypoczynek
oraz rodziną i społeczną integrację.
Jak ocenia Pan stopień wykorzystania przez
gminę unijnych funduszy?
B.D.: W latach 2006 – 2010 pozyskaliśmy ponad 10 mln zł i na najbliższe lata pozostało raptem
kilka programów, z których będziemy mogli skorzystać. Najważniejsze z nich to wsparcie budowy kanalizacji w miejscowościach Napachanie, Mrowino,
Cerekwica oraz częściowa wymiana taboru w spółce
komunikacyjnej ROKBUS. Dzięki współpracy Stowarzyszenia LGD „Dolina Samy” uzyskaliśmy także dla
gminy oraz działających na jej terenie przedsiębiorców, środki w ramach inicjatywy LEADER.
Plany i marzenia dla gminy Rokietnica na
najbliższą dekadę?
B.D.: W obliczu zacieśniania współpracy w ramach Metropolii Poznań - wypracowanie stabilnego, dobrego wizerunkowo, rozpoznawalnego
w aglomeracji miejsca. Dobrego do zamieszkania,
bezpiecznego i schludnego, z walorami środowiskowymi, płynną komunikacją, otwartego na
przemysł, w tym zwłaszcza firmy działające na zasadzie parków technologicznych, przyciągających
atrakcyjną ofertą pracy młodych, mieszkających
w gminie ludzi.

Informator Gminy Rokietnica

Rok 2010 to symboliczny jubileusz polskiego samorządu. Co oznacza on dla Pana?
B.D.: Zakończone sukcesem przeniesie części
władzy z pułapu centralnego na rzecz gmin, umożliwiające lepsze zarządzanie tym co jest najbliżej
mieszkańców.

Rozmawiała Danuta Potrawiak
Gmina Rokietnica
województwo wielkopolskie
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
tel.: 61 89 60 600; fax: 61 8145 082
e-mail: urzad@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl
www.facebook.com/rokietnica
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Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62

Gabinet Pomocy
Psychologicznej
Zapraszam Cię, jeśli:
- szukasz wyjścia z trudnej sytuacji
życiowej
- przeżywasz kryzys związany z
rozwodem, zdradą, utratą bliskich
- masz kłopoty małżeńskie lub w
relacji z dzieckiem czy rodzicem
- czujesz się samotny(a) lub masz
problemy w nawiązywaniu relacji
- doświadczasz depresji, stanów
lękowych, bezsenności

Rejestracja tel.: 660 140 488

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).

Chłodnictwo przemysłowe:
- komory chłodnicze, agregaty chłodnicze, chillery
- projekt, realizacja, serwis
instalacji chłodniczych
amoniak, freon, CO2
Chłodnictwo - mgr inż. Arkadiusz Sakowski
ul. Nizinna 3, 62-006 Kobylnica
www.chlodnictwo-sakowski.pl

tel. 601 58 12 30, 61 815 10 40

Ogrodzenia,
bramy, balustrady
Obróbka metali,
usługi ślusarskie
tel.501 46 88 50
www.ogrodzenia-ploty.eu

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

czynne

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

Reklamy

(61) 653 47 87
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(61) 652 50 69

604 372 440
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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.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich
kierunkach: nad morze, do eko-parku, na łąki poza miasto. Przy
domu przystanek komunikacji miejskiej.
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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).

Swarzędz na szóstkę! Może
my uratować jezioro
Prosto z budowy z Wybory 21z
listopada z Zapraszamy na łyżw
y
Codziennie nowe informacje

www.swarzedz.pl
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Meble SAWA
Waldemar Sawa

tel. 664 068-488

www.meble-sawa.eu

Gwarantujemy Państwu:

aa wysoką jakość naszych
produktów i usług
aa fachowość
aa solidność wykonania
aa krótkie terminy realizacji
aa pełną satysfakcję
aa konkurencyjne ceny

Chętnie pomożemy Państwu
zaprojektować meble w taki
sposób, aby maksymalnie
wykorzystać możliwości
przestrzenne danego
pomieszczenia. Podejmiemy się
wykonania nawet najbardziej
skomplikowanych projektów.

W naszej ofercie znajdują się:
aa meble kuchenne
aa meble gabinetowe
aa sypialnie (w tym łóżka
pojedyncze oraz piętrowe)
aa meble łazienkowe
aa garderoby
aa szafy wnękowe
i wolnostojące
aa zabudowy wnęk, przestrzeni
pod schodami, pomieszczeń
ze skosami itp.
aa panele ścienne
aa dowolnie zaprojektowane,
nietypowe meble

