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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

SZEREGOWCE W TULCACH
UL. KONWALIOWA
• BIURO SPRZEDAŻY •

61 855 10 38 • 512 599 327
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Budżet ‘2011
w rekordowej wysokości

137.733.770 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.000.000 zł zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych.
Uchwala określa wydatki majątkowe na
rok 2011 w wysokości 34.077.453 zł.
Szerzej o planowanych inwestycjach
piszemy na stronach 16, 17 i 18.

Idą ferie…

W Ośrodku Kultury

Propozycje dla dzieci

Dzieci z niecierpliwością czekają na
zimowe ferie. W naszej gminie,
jak co roku przygotowano dla ich
wiele atrakcji i propozycji spędzenia wolnego czasu.

W szkołach i świetlicach
Zajęcia dla dzieci organizowane są
w szkołach i wiejskich świetlicach. Gdy
zamykaliśmy to wydanie Prosto z Ratusza znaczna część tych propozycji była
już gotowa:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., godz. 8:30 – 12:30
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., godz. 8:30 – 12:30
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., godz. 9:00 – 14:00
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., godz. 9:00 – 14:00
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., poniedziałek 9:00 –
13:30, wtorek 11:00 – 15:00, środa, czwartek, piątek
9:00 – 13:00
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., poniedziałek 11:00 –
15:00, wtorek, środa, czwartek 9:00 – 13:00, piątek
10:30 – 14:30
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., godz. 9:00 – 13:00
Szkoła Podstawowa w Wierzonce
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., godz. 9:00 – 13:00
Zespół Szkół w Paczkowie
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., godz. 9:00 – 13:00
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., godz. 9:00 – 13:00
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., 3 godz. dziennie

07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., 3 godz. dziennie
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., godz. 9:00 – 12:00
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., godz. 9:00 – 12:00
Gimnazjum w Zalasewie
31.01.2011 r. - 04.02.2011 r., godz. 9:00 – 12:00
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r., godz. 9:00 – 12:00
Uzarzewo
07.02.2011 r. - 11.02.2011 r. (świetlica)
Swoją ofertę dla dzieci przygotowują
także wsie: Jasin, Rabowice, Łowęcin,
Kruszewnia, Gruszczyn i Zalasewo.
Szczegółowych informacji udzielają
sekretariaty wszystkich szkół oraz sołtysi. Na www.swarzedz.pl zamieszczamy
stale aktualizowane informacje dotyczące
oferty na ferie.

W Centrum Sportu
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci na półkolonie.
Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na
str. 26 tego wydania Prosto z Ratusza, a
także na www.swarzedz.pl oraz www.
scsir.swarzedz.pl
SCSiR zaprasza też na:
Bal przbierańców na lodowisku 29.01.2011 r. i 5.02.2011 r.
Walentynki na lodowisku - 12.02.2011 r.

Swarzędzki Ośrodek Kultury również
przygotował wiele ciekawych atrakcji dla
najmłodszych, a wśród nich:
- przedstawienia teatralne: pt. „Wilk
i Zając” - 2.02 o godz.10:00 i 11:00
oraz „Jacek i placek” - 9.02 o godz.
10:00 i 11:00,
- warsztaty plastyczne - w okresie całych ferii w godz. od 9:00 do 11:30,
- warsztaty piosenki - 7.02 -11.02 w
godz. od 12:00 do 14:00,
- warsztaty taneczne - 1.02 w godz. od
17:00 do 18:30 oraz 9.02 w godz. od
18:00 do 19:00,
- warsztaty fotograficzne - 2.02. oraz
8.02 o godz. 11:00 (należy przynieść
własny aparat fotograficzny),
- balik przebierańców - 11.02 o godz.
16:00.
Więcej informacji: www.ok.swarzedz.pl.
Podczas ferii zimowych do dyspozycji dzieci będzie również świetlica na os.
Mielżyńskiego (Nowa Wieś).

Aktualności

D

o ostatnich dni ubiegłego roku
trwały prace nad budżetem Swarzędza na 2011 rok. Uchwała w
tej sprawie została podjęta podczas sesji
Rady Miejskiej 11 stycznia. Dochody
budżetu Swarzędza na rok 2011 zostały
skalkulowane w wysokości 127.733.770
zł, natomiast wydatki mają wynieść

W bibliotece
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat na zajęcia
w czasie ferii zimowych pt. Fanaberie na
zimowe ferie:
- 1 lutego godz. 10.00 -11.00 - „O rety!
Cztery kulki z gazety!”- zabawy ruchowe, głuchy telefon, wierszyki, piosenki,
mnóstwo muzycznych dźwięków.
- 8 lutego godz. 10.00 -11.00 - „Echo…
echo…echo…” - zabawy leśne, pachnące, szumiące i grające.
Warto też sięgnąć po którąś z tysięcy
czekających tam książek...
O bibliotecznych nowościach i propozycjach piszemy szerzej na str. 24 i 25.
Opr. A.Ś., M.W.
z Fot. M.Woliński
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Prosto z budowy

W Bogucinie trzeci „Orlik”. Opracowana została już koncepcja, na podstawie której wkrótce powstanie dokumentacja
zespołu boisk w ramach ogólnokrajowego programu „Moje boisko Orlik 2012”. Trzeci swarzędzki „Orlik” (patrz: wizualizacja)
powstanie w bieżącym roku w Bogucinie przy ul. Wrzosowej, w sąsiedztwie istniejącego tam placu zabaw. Podobnie jak
w poprzednich latach Gmina Swarzędz wystąpiła o dofinansowanie budowy tych boisk.
Przypomnijmy, że boiska „Orlik” nasza gmina zbudowała już w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego (w 2009 r.) oraz w Paczkowie
(w 2010 r.). Na 2012 rok planowana jest budowa czwartego „Orlika”, który powstać ma w Zalasewie.
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Przebudowa pętli
autobusowej
Podpisana została umowa na przebudowę pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Istniejący
tam stary budynek wraz z wiatą zostaną
wyburzone. W tym miejscu zbudowany
zostanie nowoczesny budynek z poczekalnią, kioskiem i toaletami publicznymi. Powstaną dwa zadaszone perony dla
autobusów (patrz: wizualizacja poniżej).
Wykonawca jest firma MUR-BET z
Dąbrowy, która podjęła się tego zadania
za niecałe 1,5 mln zł. Termin wykonania
został ustalony na 31 sierpnia br.

Remiza w Kobylnicy
Trwa rozbudowa remizy strażackiej
w Kobylnicy. Do istniejącego budynku
dobudowana zostanie wozownia, a piętro nad nią zostanie wykorzystane na
wiejską świetlicę, której w Kobylnicy
bardzo brakowało. Inwestycja gotowa
ma być do końca roku 2011 r. W rozbudowanej remizie strażacy z Kobylnicy
będą mogli w odpowiednich warunkach
przechowywać sprzęt ratowniczy i pojazdy. Znacznie poprawią się warunki
w jakich pełnią służbę.
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany Malbud

z Poznania, który zaoferował wykonie
wszystkich prac za ok. 1,33 mln zł.

Wkrótce przebudowa
ul. Wrzesińskiej
W tym roku ruszy przebudowa ul.
Wrzesińskiej w Swarzędzu. Zakres prac
obejmie budowę kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, oświetlenia, budowę zatok
autobusowych i parkingowych, chodników oraz nowej nawierzchni na całym
ok. 1,5-kilometrowym odcinku od ul.
Cieszkowskiego aż do ul. Poznańskiej.
To wielomilionowe zadanie zostanie sfi-
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Będzie aleja spacerowa. Na ukończeniu jest procedura przetargowa dotycząca budowy alei spacerowej od lodowiska do ul. Strzeleckiej w Swarzędzu. Ta nowa
ok. 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów stanowić będzie przedłużenie zbudowanej niedawno ścieżki pomiędzy ul. Święty Marcin a pływalnią i poprowadzi
nas aż do ul. Strzeleckiej pomiędzy boiskami KS Unia. Najtańszą ofertę złożyła firma Drogmel z Pobiedzisk. Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln złotych. Zakończenie prac
przewidziane jest na połowę bieżącego roku. W dalszych planach przewidziane jest poprowadzenie wzdłuż brzegu jeziora kolejnego odcinka ścieżki spacerowej (patrz:
wizualizacja).

Następny budynek
komunalny
Przygotowywana jest budowa kolejnego budynku komunalnego – tym razem
przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu (w
rejonie os. Promykowego). Zatwierdzony
projekt przewiduje budowę w 3-kondygnacyjnym budynku 27 mieszkań

dwu- i jedno pokojowych, powstanie
też parking. O szczegółach tego zadania
będziemy państwa informować w następnych wydaniach Prosto z Ratusza.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku gmina przekazała lokatorom
60 mieszkań powstałych dzięki przebudowie dawnej hali fabrycznej przy ul.
Sienkiewicza 19 w Swarzędzu.

Gotowa ul. Topolowa
W grudniu zakończono modernizację
ul. Topolowej w Karłowicach. Kosztem
ponad 720 tys. złotych z budżetu gminy
powstała tam nowa nawierzchnia wraz z
odwodnieniem, chodnik na odcinku ok.

500 m oraz zatoka parkingowa. Wykonawcą była firma ZZD Abramowski ze
Swarzędza.

Kanalizacja
w ul. Okrężnej
Ogłoszony został przetarg na budowę
brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Swarzędzu. Inwestycja ta umożliwi podłączenie następnych
posesji do kanalizacji. Wykonanie prac
zaplanowano do końca maja br.

Prosto z budowy

nansowane z zaangażowaniem funduszy
unijnych, budżetu Starostwa Powiatowego oraz budżetu Gminy Swarzędz.
Przetarg na wykonawstwo ogłoszony
zostanie w styczniu, a prace budowlane
potrwać mają do końca 2011 roku.

M.W.
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Propozycje nowej
organizacji ruchu
na północnych
osiedlach Swarzędza
– zapraszamy
do konsultacji

G

Aktualności

mina Swarzędz przygotowała propozycję zmiany organizacji ruchu na terenie
północnych osiedli Swarzędza. Na osiedlach
Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców oraz częściowo na os. Zygmunta III Wazy
zaproponowano budowę nowych miejsc parkingowych oraz wprowadzenie w wielu miejscach
ruchu jednokierunkowego.
Najpierw jednak, począwszy od roku 2012 Gmina etapowo wykonywać będzie korekty przebiegu dróg i tworzyć nowe miejsca do parkowania.
Dopiero wówczas będzie można wprowadzić na
tym terenie nową organizację ruchu.
Z propozycjami zmian organizacji ruchu można
zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz - pok. 404, tel.(61) 651 24 09, p. Piotr
Nawrocki. Do końca marca 2011 r. czekamy
na Państwa uwagi i sugestie zgłaszane na
piśmie.
/mw, bm/
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Fontanna na każdą
porę roku…

P

lac Niezłomnych w Swarzędzu w trakcie
gruntownej modernizacji zakończonej
jesienią 2010, wzbogacił się o fontannę, która – dzięki efektownemu podświetleniu - zachwycała przechodniów zwłaszcza wieczorami.
Z nastaniem zimy w jej miejscu pojawiła się,
równie efektowna, świetlna instalacja, która
dodaje uroku temu uczęszczanemu zakątkowi
starej części Swarzędza i doskonale komponuje
się ze świątecznym wystrojem ulic…
/mw/

Na zdjęciu: instalacja świetlna ustawiona na
zimę w miejscu fontanny. Fot. M. Kaczmarczyk

Nowa Rada w nowoczesnej siedzibie
Ostatnia w roku 2010 sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 grudnia
w nowej siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 14 w Swarzędzu. Radni sprawnie uporali się z obszernym porządkiem obrad, który
przewidywał m.in. zaprzysiężenie radnego Piotra Kałużnego (na
miejsce Adama Trawińskiego, który pozostając I Zastępcą Burmistrza
musiał zrezygnować z mandatu radnego).

B

urmistrz Anna Tomicka rozpoczynając obrady IV sesji Rady Miejskiej w
nowoczesnej sali sesyjnej wyraziła
radość, że od teraz wszystkie posiedzenia
odbywać się będą w warunkach sprzyjających dobrej pracy.
Przypomnijmy, w jaki sposób Gmina
Swarzędz stworzyła dobrą siedzibę dla
Ośrodka Kultury i spotkań radnych.
10 marca 2010 roku Gmina Swarzędz
nabyła na aukcji od likwidatora majątku
po firmie Swarzędz Meble S.A., nieruchomość przy ul. Poznańskiej 14 wraz
z budynkiem po żłobku Swarzędzkich
Fabryk Mebli.
22 marca 2010 roku burmistrz Anna
Tomicka podpisała z likwidatorem Swarzędz Meble S.A. akt notarialny umowy
sprzedaży nieruchomości, co ostatecznie
potwierdziło przeniesienie własności budynku na rzecz Gminy Swarzędz.
Na terenie parku otaczającego obiekt
znajdował się niegdyś cmentarz żydowski. W październiku 2010 r. burmistrz
Anna Tomicka podpisała list intencyjny
dotyczący gruntów po tym cmentarzu.
W myśl porozumienia teren dawnej nekropolii pozostanie własnością Gminy
Swarzędz, tworząc część miejskiego
parku. 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.
W budynku dawnego żłobka zakończone zostały już najważniejsze prace
adaptacyjne. Swoją działalność kontynu-

uje tu swarzędzki Ośrodek Kultury. Sala
reprezentacyjna przeznaczona została
na długo oczekiwaną salę sesyjną Rady
Miejskiej. Jest to nowocześnie urządzone
pomieszczenie, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny. Część
budynku wraz z salą sesyjną stanowi
samodzielną, wyodrębnioną całość doskonale nadającą się na różnego rodzaju
spotkania i szkolenia.
/ mw tr /
z Fot. A. Świergiel

Nowy adres
Ośrodka
Kultury

O

środek Kultury
w Swarzędzu ma nową siedzibę.
Z ulicy Piaski przeniesiony został na ul.
Poznańską 14 do - kupionego niedawno
przez Gminę Swarzędz - budynku dawnego żłobka Swarzędzkich Fabryk Mebli.
W związku z przeprowadzką Ośrodka
Kultury zmienił sie numer telefonu. Oto
nowy: (61) 65 10 219. Można telefonować także pod numery komórkowe:
602-488-310 – Filip Przepióra, p.o. dyrektora Ośrodka Kultury w Swarzędzu,
504-210-323 – Anita Frąckowiak, referent administracyjny,
793-088-278 - Michał Klimaszewski,
specjalista do spraw organizacyjnych.
Ośrodek Kultury w Swarzędzu:
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska
14 (wejście od ul. Jesionowej)
tel. (61) 65 10 219
www.ok.swarzedz.pl
osrodekkultury@swarzedz.pl
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3,2 mln zł dofinansowania
na zakup nowych autobusów
które obsługują obecnie linię 405. Wartość projektu przekracza 4 mln złotych,
a dofinansowanie wynosi ponad 3,2 mln.
Autobusy zostaną zakupione pod koniec bieżącego roku i wyruszą na trasy
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej
od stycznia 2012. Wyposażenie dodatkowe pojazdów będzie podobne do znajdującego się w pojazdach zakupionych
przez Gminę w 2010 roku, dla których
Swarzędz również uzyskał dofinansowanie z WRPO.
/MS, MW/

18

lutego 2011 roku
w godzinach od
9.00 do 15.00 odbędą
się drugie już wybory
do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Swarzędzu. Do
udziału w wyborach zapraszamy
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Miasta i Gminy Swarzędz oraz uczniów
uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie innych gmin ale stale
zamieszkujących w Gminie Swarzędz. Zachęcamy
szkoły i młodzież do wzięcia udziału w wyborach.
Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży
stale zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz. Podstawą jej działalności jest społeczna praca radnych, a celem upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz
zwiększenie aktywności społecznej młodzież.
Dla młodych jest to wyzwanie, ale i szansa
na realizację pomysłów. Uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie Miejskiej to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, ponieważ radny MRM
reprezentuje się młodzież ze swojej szkoły.
Informacje na temat wyborów znajdują się na
www.swarzedz.pl w Zarządzeniu wyborów do
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz
w Ordynacji Wyborczej.
A.R., M.W.

1,85 mln zł dofinansowania
na termomodernizację szkół

G

mina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,85
mln złotych z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 dla projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na
terenie Gminy Swarzędz”.
Projekt obejmował prace związane
z termomodernizacją czterech szkół:
Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Kościuszkowców w Swarzędzu, Szkoły

Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego
w Swarzędzu, Gimnazjum nr 2 przy ul.
Polnej w Swarzędzu oraz Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Prace, wykonane
w ubiegłym roku, obejmowały m.in.
częściową wymianę okien i parapetów,
ocieplenie murów i dachów materiałami
izolacyjnymi, położenie nowych tynków
i malowanie elewacji. Łączny koszt to
blisko 2,3 mln złotych.
/MS, MW/

Uwaga rolnicy!

Informacja
o dopłatach do
materiału siewnego

128 dzieci przebadanych przez
Fundację Ronalda McDonalda

A
z Fot. A. Świergiel

W

dniach 22-23 listopada 2010
roku w Swarzędzu odbyły się
- przeprowadzone przez Fundację Ronalda McDonalda - badania USG
dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
W ciągu dwóch dni w ambulansie fundacji zaparkowanym przy swarzędzkim
ratuszu przebadanych zostało 128 dzieci.

Profilaktyczne badania USG dzieci
odbyły się w Swarzędzu po raz pierwszy.
Bardzo duże zainteresowanie badaniami
świadczy o potrzebie ich przeprowadzenia. Liczymy na dalszą współpracę z fundacją i zorganizowanie w najbliższym
czasie badań dla kolejnych, najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
/RS/

Aktualności
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grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę w sprawie wyboru projektu
Gminy Swarzędz do dofinansowania dla
Działania 2.5. „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, Schemat II „Zakup
nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Projekt złożony przez Gminę Swarzędz obejmuje zakup 3 autobusów
o długości 15 m, podobnych do tych,

18 lutego 2011 r.
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

gencja Rynku Rolnego informuje, że od
15 stycznia 2011 r. będzie można ubiegać
się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do
siewu materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany, zakupionego i wysianego
lub wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r.
do 15 czerwca 2011 r. Dopłata przysługuje do:
zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych,
ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych.
Informacje o szczegółowych warunkach
dotyczących dopłat można uzyskać w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Swarzędzu, Rynek 1, pok.313 lub telefonicznie: (61) 6512 408 oraz tel. komórkowy
507 300 148.
Zapraszamy wszystkich rolników do współpracy.
Zbigniew Idaszak
Starszy doradca WODR

7

Zima sypie śniegiem?
– wspólnie
odśnieżajmy!

Więcej ulg dla pasażerów

Aktualności

G

dy zima atakuje, musimy się bronić przed
skutkami opadów śniegu. W imieniu gminnych służb zajmujących się odśnieżaniem oraz
zimowym utrzymaniem dróg i chodników apelujemy, aby nie czekać biernie na pojawienie się
pługów i piaskarek. Przypominamy dozorcom
i właścicielom nieruchomości o obowiązku
odśnieżenia chodników i części drogi wzdłuż
posesji. Zobowiązuje do tego uchwała nr
LXI/442/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30 sierpnia 2006 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz. Apelujemy również o
bezpieczne usuwanie sopli lodu zagrażających
przechodniom oraz śniegu zalegającego na dachach. O obowiązku tym przypomina komunikat
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wszelkie sygnały i interwencje dotyczące stanu dróg i chodników oraz innych
zagrożeń przyjmuje Referat Gospodarki
Komunalnej UMiG w Swarzędzu - tel. 61 65
12 410 (p. Joanna Kowalak), w godzinach
pracy UMiG (w poniedziałki 8.00 - 16.00,
od wtorku do piątku godz. 7.30 - 15.30).
Ponadto zgłoszenia przyjmują:
- pracownicy Biura Ochrony Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz w godzinach popołudniowych i nocnych każdego dnia roboczego oraz
w soboty, niedziele i święta – tel. 61 651 20 00,
- Straż Miejska w Swarzędzu, tel. 61 651 21
13, 61 651 21 14,
- Komisariat Policji w Swarzędzu, tel. 61 817
23 23,
- Straż Pożarna w Swarzędzu, tel. 61 817-23-02,
61 817-23-08.
M.W.

Chór „Akord”
ogłasza nabór

C
8

hór męski „Akord” prosi o kontakt panów
lubiących śpiewać o zasilenie grona członków chóru. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne
do prezesa chóru, tel. 603 896 039.

zmiany w zasadach przejazdów środkami
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej

1

stycznia 2011 roku weszła w życie uchwała nr LXV/409/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26.10.2010 roku (Dz.Urz.Woj.
Wlkp.2010.251.4657) wprowadzająca
zmiany w zasadach przejazdów środkami
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.
Zmiana zasad korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych spowodowana była koniecznością uwzględnienia
uprawnień osób dotychczas pominiętych
w uchwale, tj. studentów zagranicznych
uczelni oraz dzieci i młodzieży uczącej się
i posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, a także opiekunów takich dzieci.
Studenci zagranicznych uczelni zyskali prawo do przejazdów ulgowych,
a prawo do przejazdów bezpłatnych
- dzieci i młodzież ucząca się i posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo do przejazdów bezpłatnych
otrzymali także opiekunowie takich
dzieci.

Wkrótce
wybory sołtysów

K

ończy się czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich. Ustalone już
zostały terminy wiejskich zebrań
wyborczych, na których mieszkańcy ponownie wybiorą swoich reprezentantów.
W tabeli podajemy terminy zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Swarzędz.
Sołectwo

Data zebrania

Łowęcin

2011-02-23
(środa)
2011-02-25
(piątek)
2011-02-28
(poniedziałek)
2011-03-09
(środa)
2011-03-11
(piątek)

Sarbinowo
Kobylnica
Paczkowo
Karłowice

Godzina Miejsce zebrania
zebrania
18:00
Świetlica spółdzielcza
w Łowęcinie
18:00
Świetlica wiejska
w Sarbinowie
18:00
Szkoła Podstawowa
w Kobylnicy
18:00
Zespół Szkół w Paczkowie
17:00

Salka parafialna przy Kościele
w Karłowicach

Ponadto, celem realizacji obowiązków Gminy w zakresie zapewnienia
dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli wynikających z ustawy o systemie
oświaty, wprowadzony został wzór
zaświadczenia dla opiekuna dowożącego dzieci do przedszkola lub szkoły
podstawowej z terenu naszej gminy.
Zaświadczenia wydawane są przez dyrektora przedszkola/szkoły. Osoby zainteresowane wydaniem zaświadczenia
powinny zgłaszać się do sekretariatu
placówki, do której uczęszcza dziecko. Zaświadczenie uprawnia do przejazdów bezpłatnych na trasie „miejsce
zamieszkania” - „placówka oświatowa”
- „miejsce zamieszkania”, w tym również w czasie przejazdów po dziecko i
powrotu po odwiezieniu dziecka.
/ms, mw/
Więcej informacji na ten temat:
www.swarzedz.pl
Wierzonka
Puszczykowo
Zaborze
Zalasewo
Jasin
Kruszewnia
Wierzenica
Janikowo
Górne
Sokolniki
Gwiazdowskie
Janikowo
Dolne
Bogucin
Garby
Gruszczyn
Gortatowo
Uzarzewo
Rabowice

2011-03-16
(środa)
2011-03-18
(piątek)
2011-03-23
(środa)
2011-03-24
(czwartek)
2011-03-25
(piątek)
2011-03-28
(poniedziałek)
2011-03-30
(środa)
2011-04-01
(piątek)
2011-04-04
(poniedziałek)
2011-04-07
(czwartek)
2011-04-08
(piątek)
2011-04-11
(poniedziałek)
2011-04-14
(czwartek)
2011-04-27
(środa)
2011-04-29
(piątek)

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Świetlica wiejska
w Wierzonce
Sala w Gospodarstwie
Szkółkarskim WIECZOREK
Świetlica wiejska
w Zalasewie
Świetlica Cechu Stolarzy
w Swarzędzu
Świetlica RSP w Kruszewni
Salka parafialna przy Kościele
pw. Św. Mikołaja
Bar w Janikowie, ul. Gnieźnieńska 42
Ul. Łubinowa 2 w Sokolnikach Gwiazdowskich
Klub Rolnika w Janikowie
Kościół pw. „Matki Bożej
Różańcowej” w Bogucinie
Świetlica wiejska
w Zalasewie
Świetlica wiejska
w Gruszczynie
Świetlica wiejska w Gortatowie
Świetlica wiejska
w Uzarzewie
Świetlica wiejska w Rabowicach

z Fot. A. Świergiel
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Podczas XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Swarzędzu zebraliśmy dla dzieci ponad 77.226
złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, uczestnikom licytacji, każdemu kto
wsparł to szlachetne przedsięwzięcie. Pieniądze zebrane przez Orkiestrę przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali - w tym roku dla nefrologii i urologii dziecięcej.

M

iejscem akcji w godz. od 11 do 22
była jak zwykle hala Swarzędzkiego Centrum Sporu i Rekreacji
przy ul. Św. Marcin. Tu właśnie koncertowały swarzędzkie zespoły młodzieżowe, tu odbywały się licytacje, loterie, tu
uczestnicy Orkiestry posilali się smakowitą grochówką (z jej sprzedaży - 1658,92 zł)
przygotowaną przez RSP Kruszewnia, tu

wreszcie punktualnie o godz. 20 rozbłysło
„Światełko do nieba”.
Dla tłumnie zgromadzonych swarzędzan występowali: sekcja piosenki
i tańca Ośrodka Kultury, zespoły Sweaty
In the Fridge oraz Audioholics, Paweł
Kulaszewicz oraz Danuta Mizgalska,
Zbigniew Brzozowski ze światem czarów
i iluzji, Orkiestra Dęta, chór Akord oraz
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa.
Ze świata sportu zaprezentowali się:
klub swarzędzkich „Morsów”, poznański klub Kiokuszin Karate oraz Szkoła
Tańca Jawor.
A oto wyniki licytacji:
- złote słoneczko - 900 zł
- złoty zegarek - 300 zł
- koszulka bramkarza Celticu GlasgowŁukasza Załuskiego - 340 zł
- kosz z wędlinami Andrzeja Bystrego
- 700 zł
- torty za łączną kwotę 910 zł
- kurs prawa jazdy kategorii A - 500zł
- kurs prawa jazdy kategorii B - 850 zł
Dodatkowo podczas loterii zebrano
11.865 zł.

Na ulice Swarzędza wyruszyło ok.
400 kwestujących, którzy pozyskali dla
dzieci 49 647,90 zł.
Kulminacyjnym punktem dnia było
„Światełko do nieba” o godz. 20.00
z udziałem burmistrz Anny Tomickiej
i przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w tegorocznej największej akcji charytatywnej w Polsce.
Jak zwykle nie zawiedliście!
/TR, AŚ/
z Fot. H.Błachnio

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zebraliśmy dla dzieci
ponad 77.226 złotych!
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Nagrody za osiągnięcia
sportowe w 2010 roku!
28

grudnia 2010 r. w Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu burmistrz
Anna Tomicka uhonorowała
sportowców, którzy w roku 2010 wykazali się wybitnymi osiągnięciami.
Wnioski, które należało złożyć do 30
listopada, opiniowała Komisja ds. Nagród
Sportowych w składzie: Przewodnicząca
- Agata Kubacka – II zastępca burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz, Paweł Bocian
– sportowiec, pracownik Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji, radny Rady
Powiatu Poznańskiego, Bartosz Stawicki – przewodniczący Komisji Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Grzegorz Taterka - wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu, Tadeusz
Witkowski - wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu.
Gratulacje i nagrody finansowe za
rok 2010 r. otrzymało 29 osób.
Wyróżnienia trafiły do kolejnych
13 sportowców. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek,
podczas którego mogli podzielić się doświadczeniami i opowiedzieć o swoich
sportowych zmaganiach. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!
T.R., A.S.

Nagrody za osiągnięcia sportowe w roku 2010 r. otrzymali:
zz Krzysztof Borowczyk (zapasy)
III msc. – Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży; II msc. – Mistrzostwa LZS
Kadetów; członek wojewódzkiej kadry
kadetów i juniorów.
zz Adam Gajda (piłka nożna)
I msc. – Wielkopolska Liga Juniorów
Starszych; III msc. – Młoda Ekstraklasa;
II msc. – Mistrzostwa Polski Juniorów
Starszych, najlepszy zawodnik Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych.
zz Dominik Jezierski (karate)
III msc. – XII Mistrzostwa Świata
Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz; II i III msc. Otwarte Mistrzostwa
Polski Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Edyta Kierzek (lekkoatletyka skok o tyczce)
Rekord Okręgu w skoku o tyczce
juniorek i seniorek; I msc. – Mistrzostwa
Okręgu; I msc. – Miting Ogólnopolski;
II msc. – Liga Juniorów.
zz Maciej Kobyliński (wioślarstwo)
III msc. - Mistrzostwa Polski AZS,
klasa mistrzowska.

zz Barbara Knade (kajak-polo)
I msc. – Mistrzostwa Polski Seniorów, IV msc. Mistrzostwa Świata i u-21,
Mediolan.
zz Maria Komisarczyk (wioślarstwo)
II msc. – Mistrzostwa Polski Juniorek, Kruszwica.
zz Bruno Kowalczyk (karate)
II msc. – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz;
III i III msc. – Akademickie Mistrzostwa
Wielkopolski.
zz Michał Kowalczyk (kolarstwo górskie)
I msc. – Mistrzostwa Polski w Maratonie; IV msc. – Mistrzostwa Polski XC;
I msc. – klasyfikacja generalna Pucharu
Polski w Maratonie MTB, członek kadry
wojewódzkiej.
zz Patrycja Kurowska (karate)
II i II msc. – XII Mistrzostwa Świata
Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Agnieszka Lipiecka (lekkoatletyka)
V msc. - XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, III msc. – Akademickie
Mistrzostwa Polski 1500 m.
zz Angelika Lipiecka (lekkoatletyka)
II msc. – Ogólnopolski Miting Klasy

z Fot. A. Świergiel
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M, VI msc. – Akademickie Mistrzostwa
Polski.
zz Kacper Majchrzak (pływanie)
III msc. – Mistrzostwa Polski Seniorów, VI msc. – Mistrzostwa Europy
Juniorów, Helsinki, II msc. – Mistrzostwa Polski OOM, IV msc. – Mistrzostwa
Polski Seniorów, II msc. – Mistrzostwa
Polski, powołanie do Kadry Narodowej
Seniorów.
zz Monika Majewska (lekkoatletyka)
II msc. – Mistrzostwa Wielkopolski,
IV msc. – Międzywojewódzkie Mistrzostwa, VI – Ogólnopolski Miting Lekkoatlet., I msc. Liga Juniorów.
zz Barbara Muszalska (karate)
II, II i II msc. – XII Mistrzostwa
Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Paulina Opielska (zapasy)
III msc. – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, III msc. – Puchar Polski
Kadetek, wojewódzka kadra kadetek i
juniorek.
zz Krzysztof Paterka (pływanie)
III msc. – Mistrzostwa Świata w Eindhoven, I i II msc. – Mistrzostwa Polski,
Białystok, powołanie do kadry narodowej
w pływaniu.
zz Katarzyna Pic (żeglarstwo)
II msc. – Mistrzostwa Polski, XI msc.
– Akademickie Mistrzostwa Świata, Kreta ,IV msc. – Puchar Świata, Hamburg.
Kadra Narodowa.
zz Magdalena Pic (żeglarstwo)
IV msc. – Mistrzostwa Polski (senior), III msc. – Mistrzostwa Polski
(młodzieżowiec), I msc. – Akademickie
Mistrzostwa Wielkopolski.
zz Olga Rusinek (pływanie synchroniczne)
I msc. – Mistrzostwa Polski seniorek,
I msc. – Puchar Polski Open, II msc. –
Puchar Polski Open, I msc. – Międzynarodowe Zawody Poznań CUP, finał
Mistrzostw Europy , członkini Kardy
Narodowej.
zz Krzysztof Schiller (kajak-polo)
III msc. – Mistrzostwa Polski Seniorów, XIV msc. – Mistrzostwa Świata
seniorów, Mediolan.
zz Mikołaj Sieroń (karate do shotokan)
III msc. – XII Mistrzostwa Świata
Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz, I i II msc. – Otwarte Mistrzostwa
Polski Karate Shotokan FSKA, Kata,
Kowary-Karpacz.
zz Angelika Stefańska (lekkoatletyka)
III msc. – Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, I msc. – Mistrzostwa Polski
Juniorów, I msc. – Otwarte Mistrzostwa

Wielkopolski Juniorów, szkolenie kadry
narodowej juniorek.
zz Stanisław Stołowski (jeździectwo,
ujeżdżanie, skoki przez przeszkody)
I msc. – Puchar Polski Kucy w ujeżdżaniu, II msc. – Otwarty Mistrzostwa
Powiatu P-ń, I msc. – Mistrz. Wielkopolski
juniorów w ujeżdżaniu, kadra wojewódzka
juniorów.
zz Monika Szurlej (wioślarstwo)
II msc. – Mistrzostwa Polski Juniorek, VII msc. – Puchar Europy Juniorek,
Hazewinkel.
zz Agnieszka Wieszczek-Kordus (zapasy)
V msc. – Akademickie Mistrzostwa
Świata, Turyn, klasa mistrzowska międzynarodowa.
zz Monika Wieczorkiewicz (lekkoatletyka)
II i III msc. – sztafeta reprezentacji
Polski U-23 na zawodach kwalifikacyjnych, I i II msc. – Mistrzostwa Polski
Seniorów/ AZS w biegu rozstawnym, IV
i IV msc. – Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski, I i I msc. - Finał Ekstraklasy Ligi
Lekkoatletycznej, szkolenia kadry Polski.
zz Joanna Wittke (hokej na trawie)
I msc. – Mistrzostwa Europy juniorek
mł., V msc. – Klubowe Mistrzostwa Europy,
II msc. – Mistrzostwa Polski seniorek, I
msc. – Mistrzostwa Polski Juniorek mł, I i II
msc. – Halowe Mistrzostwa Polski juniorek.
zz Zyta Zydorczak (kajakarstwo)
III msc. – Mistrzostwa Polski Seniorów, IV msc. – Mistrzostwa Polski
Seniorów, VII msc. – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2010 r. otrzymali:
zz Agata Echaust (zapasy)
III msc. – Międzynarodowy Puchar
Polski, II msc. – Drużynowe Mistrzo-

stwa Polski, wielkopolska kadra juniorek
młodszych.
zz Maria Grzesik (karate)
II i II msc. – XII Mistrzostwa Świata
Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Łukasz Jabkowski (karate)
III msc. – Mistrzostwa Polski w karate sportowym, Mikołów.
zz Adrian Klejnik (karate)
Udział – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Patryk Lesiński (karate)
II msc. – XVI Ogólnopolski Turniej
Karate, Środa Wlkp.
zz Jakub Mańczak (karate)
III msc. – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Maja Marek (taekwondo)
III msc. - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
zz Oliwia Marek (taekwondo)
II msc. – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
zz Dominik Margielewski (karate)
II msc. – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Aleksandra Muszalska (karate)
II i III msc. – XII Mistrzostwa Świata
Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Jakub Pietrzak (karate)
III msc. – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Dawid Strzelczyk (karate)
III msc. – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz.
zz Mikołaj Szaferski (taekwondo)
I msc. – Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, członek kadry wojewódzkiej
juniorów.
zz Mariusz Siebert (karate)
III msc. – XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, Kowary-Karpacz,
I, III, IV msc. – Otwarte Mistrzostwa
Polski Karate Shotokan FSKA, Kowary.

Aktualności
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To był dobry rok!
Uroczyste spotkanie noworoczne

Aktualności

W środę 5 stycznia 2011 r., zgodnie z tradycją ostatnich lat, w swarzędzkim „EuroHotelu” odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. Gośćmi burmistrz Anny Tomickiej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana
Szkudlarka byli przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświatowych, kulturalnych, reprezentanci instytucji i urzędów współpracujących z samorządem Swarzędza. Przybyli m.in. senator Jadwiga
Rotnicka, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, starosta poznański Jan Grabkowski, wicestarosta
Tomasz Łubiński, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz przedstawiciele duchowieństwa.

U

roczysty wieczór rozpoczął się
krótkim recitalem swarzędzkiego
artysty, Mateusza Draba, absolwenta wydziału wokalno - aktorskiego
Akademii Muzycznej w Poznaniu. Soliście akompaniował Szymon Musioł.
Burmistrz Anna Tomicka przedstawiła gościom podsumowanie osiągnięć
swarzędzkiego samorządu w minionym
roku. Duże wrażenie na zebranych
zrobiła profesjonalnie przygotowana

multimedialna prezentacja, dzięki której
łatwiej było ocenić ogrom wykonanej
pracy. Pani burmistrz zaprezentowała
również zamierzenia na najbliższe lata,
dziękując przy okazji władzom województwa i powiatu za pomoc i współpracę w realizacji ważnych dla Swarzędza
inwestycji i wyrażając przekonanie, że
w przyszłości potoczy się ona równie
dobrze, z korzyścią dla wszystkich swarzędzan. O planach rozwoju naszej gminy

Wspólną zabawą powitaliśmy Nowy Rok

H
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ucznie powitaliśmy na swarzędzkim
Rynku Nowy Rok 2011. Impreza
rozpoczęła się niezapomnianymi
przebojami z lat 80-tych, które wprawiły
w znakomity nastrój licznie przybyłych
mieszkańców Swarzędza i nie tylko, gdyż
przyjechali do nas także mieszkańcy Poznania, Wrześni a nawet Gniezna!
Krótko przed północą Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka,
Przewodniczący Rady Miejskiej Marian
Szkudlarek oraz radna Rady Powiatu
Barbara Antoniewicz złożyli wszystkim życzenia noworoczne. Punktualnie
o godz. 24:00 rozpoczął się imponujący
pokaz fajerwerków, który w połączeniu

ze wspaniałą muzyką stworzył niezapomniane widowisko.

mówił również przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek, który życzył przedsiębiorcom, aby w 2011 roku
uzyskiwali dobre wyniki w działalności biznesowej i tworzyli równocześnie
nowe miejsca pracy.
Spotkanie stało się, jak zwyczaj nakazuje, okazją do składanie serdecznych
życzeń na cały 2011 rok, ważnych rozmów i integracji swarzędzkich środowisk.
/MW/
Długo w noc trwała szampańska
zabawa (prowadzona przez DJ z Radia
Planeta) a podczas niej atrakcyjne konkursy i niespodzianki…
/fp, mw/

z Fot. A. Świergiel
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Statuetka Augusta
Cieszkowskiego
dla Ewy i Włodzimierza Buczyńskich od Klubu Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy
Klub Profesorów „Wierzenica”
z Bydgoszczy przyznał nagrodę regionalistom Ewie i Włodzimierzowi Buczyńskim, redaktorom pisma
„Wierzeniczenia”. Nagroda została
wręczona 5 grudnia 2010 r. w kościele
św. Mikołaja w Wierzenicy.

Oddaliśmy hołd
Powstańcom Wielkopolskim
Klubu Swarzędzan Ryszard Karolczak
przypomniał uwarunkowania polityczne
i historyczne Powstania Wielkopolskiego,
opowiedział o zasługach swarzędzan, ich
odwadze i poświęceniu dla narodowej
sprawy. Oddając hołd poległym zapalono
znicze i złożono pod tablicą pamiątkową
wiązanki kwiatów. Bractwo Kurkowe
uhonorowało uroczystość dwukrotną
salwą armatnią.
/TR, AŚ/
z Fot. A. Świergiel

25 lat swarzędzkiego Klubu
Honorowych Krwiodawców

„C

złowiek tyle jest wart ile z siebie
daje innym” – to motto przyświeca działalności pięknego
ruchu Honorowych Dawców Krwi. Klub
HDK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w
Swarzędzu pod przewodnictwem niestrudzonego prezesa Eugeniusza Jacka obchodził okrągłą rocznicę 25 lat działalności.
Ten czas spożytkowany został na wiele

akcji ratujących ludzkie życie i zdrowie.
18 grudnia 2010 roku na uroczystość
jubileuszową swarzędzkiego HDK przybyło wielu znamienitych gości. Widzieliśmy wśród nich przedstawicieli: władz
powiatu, władz gminy, radnych Rady
Miejskiej i Rady Powiatu, Spółdzielni Mieszkaniowej, Wielkopolskiego
Zarządu Okręgowego PCK. Ważnym
momentem obchodów było wręczenie
honorowych wyróżnień i odznaczeń
licznej grupie krwiodawców, ale także
wielu firmom i organizacjom współpracującym z Klubem HDK. 25 rocznica
swarzędzkiego Klubu Honorowych
Krwiodawców zorganizowana została
w Gimnazjum nr 3.
Życzymy wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca zrzeszonym
w Klubie HDK wielu następnych wspaniałych inicjatyw służących dobru potrzebujących pomocy. Serdecznie Państwu
dziękujemy!
/TR, AŚ/

B

ydgoski Klub Profesorów „Wierzenica” ustanowił Statuetkę Augusta
Cieszkowskiego dla osób wyróżniających się w upowszechnianiu idei tego
wybitnego filozofa, Polaka - patrioty
i zarazem Europejczyka oraz za działania na rzecz swojej Małej Ojczyzny
w myśl zasady „myśl globalnie - działaj
lokalnie”. Pomimo upływu blisko 120
lat od jego śmierci, ciągle może być
dla współczesnych Polaków wzorem
do naśladowania. Powołana z tej okazji
Kapituła postanowiła, by pierwszą Statuetką wyróżnić Ewę i Włodzimierza
Buczyńskich - zasłużonych nauczycieli
z Wierzonki i Swarzędza, regionalistów,
którzy pierwsi z niezwykłym zaangażowaniem podjęli wysiłek upowszechniania postaci wielkiego filozofa oraz jego
idei, jak również upowszechniania niezwykłych wartości Ziemi Wierzenickiej
w gminie Swarzędz. W swoich licznych
artykułach i innych publikacjach od wielu
lat przybliżają mieszkańcom gminy Swarzędz i szerszej społeczności wartości
kulturowe, historyczne, przyrodnicze
i chrześcijańskie tej ziemi.
Autorem Statuetki jest bydgoski artysta rzeźbiarz - dr Michał Kubiak.
prof. Józef Banaszak
Bydgoski Klub Profesorów
„Wierzenica”

Aktualności

27

grudnia o godz. 10.00 na swarzędzkim Rynku odbyła się
uroczystość poświęcona 92.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przy tablicy upamiętniającej
udział mieszkańców naszego miasta
w walkach 1918 r. zgromadzili się przedstawiciele władz Swarzędza z panią burmistrz Anną Tomicką, przewodniczącym
Rady Miejskiej Marianem Szkudlarkiem.
Obecni byli także radni Rady Miejskiej,
kombatanci, pracownicy oświaty, harcerze, Bractwo Kurkowe. Przewodniczący
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Wigilia na Rynku – dziękujemy!

W śnieżne niedzielne popołudnie 19 grudnia na swarzędzkim Rynku odbyło się już po raz trzeci uroczyste
Spotkanie Wigilijne. Zaproszenie na to szczególne spotkanie burmistrz Anna Tomicka skierowała do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Aktualności

P

iękną tradycją stało się już wspólne
dzielenie się opłatkiem i składanie
życzeń.
Przed ratuszem panował świąteczny
nastrój. Nawet padający śnieg nie przeszkodził przybyłym w docenieniu urody
przygotowanych stołów ze świątecznymi
potrawami - rybami podanymi na wiele
sposobów, barszczem wigilijnym, ciastami.
Swarzędzan serdecznie powitali
przedstawiciele władz – burmistrz Swarzędza Anna Tomicka i przewodniczący
Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, a także ksiądz dziekan Eugeniusz Guździoł.

Życzono sobie zdrowych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności. Uroczystości towarzyszył
występ chóru „Akord”.
Jak zwykle tę piękną kolację wigilijną
ufundowały swarzędzkie firmy: Zakłady
Mięsne Andrzej Bystry, RSP Kruszewnia, DAG-MET Małgorzata Ciborek,
EuroHotel, Mabor – Pałacyk pod Lipami, Cukiernia „Magdalenka”, Cukiernia „Elite”, Cukiernia Hoffmann
z Kobylnicy, piekarnie Dopiek.
Dziękujemy!
/TR, AŚ/
z Fot. A. Hypki

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim
fundatorom tegorocznego Swarzędzkiego Spotkania Wigilijnego. Na stałe
wpisało się ono już w świąteczny pejzaż Swarzędza – także dzięki Państwu.
Ogromnie doceniam tę życzliwość
i wsparcie.
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz

Wigilia
dla samotnych

Ś
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więta Bożego Narodzenia to
szczególny czas, który spędzamy
w gronie najbliższych. Dzielimy
się opłatkiem, składamy życzenia, siadamy do wspólnej wieczerzy, kolędujemy i obdarowujemy się prezentami. Nie
wszyscy jednak mają przy sobie kogoś
bliskiego, są w naszej gminie osoby samotne. Każdego roku Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej pamiętają o nich, organizując
uroczystą kolację wigilijną.
20 grudnia w EuroHotelu w Swarzędzu odbyło się spotkanie wigilijne dla
osób samotnych. Nie zabrakło radosnych

życzeń, dzielenia się opłatkiem oraz
wspólnej modlitwy. Atmosferę umilały
kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół w Paczkowie, zespołu
„Olszyna” oraz solistek ze swarzędzkiego
liceum.

Nikt z zaproszonych gości nie wyszedł bez słodkiego upominku od gwiazdora i śnieżynek.
Klaudia Zarzyńska
Miejsko – Gminny
Ośrodek Wsparcia

stach do św. Mikołaja. Wielką radość
sprawiły dzieciom paczki z prezentami
ufundowane przez hojnych sponsorów:
Lidię i Andrzeja Antoniewicz – firma
ANDERS, Jadwigę i Edwarda Baczewskich – firma BEMARC, Barbarę
i Zenona Czachura – PPHU Zensof
Export-Import, Zakłady Mięsne Andrzej Bystry oraz firmę Utal.
Na świątecznym obiedzie wśród dzieci byli goście honorowi: wiceburmistrz
Agata Kubacka, radna Rady Powiatu

Poznańskiego Barbara Antoniewicz oraz
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura. Miłym akcentem spotkania stał się występ Mateusza Draba,
który przy towarzyszącym mu akompaniamencie wykonał wiele znanych kolęd.
Czas w gościnnym EuroHotelu minął
niepostrzeżenie, ale pozostały wspomnienia i zabrane do domów upominki.
Serdecznie dziękujemy organizatorom
świątecznego spotkania: Elżbiecie i Zbigniewowi Zawada oraz sponsorom za
radość ofiarowaną tym dzieciom, które
jej szczególnie potrzebowały.
/TR, AŚ/

swarzędzkiego Ośrodka Kultury, a także
dobrze wszystkim znanego chóru Akord.
Wspólne kolędowanie dopełniło podnio-

słej, świątecznej atmosfery. Na zakończenie uczestnicy spotkania w ratuszu
przełamali się opłatkiem.
/TR, AŚ/

z Fot. H. Błachnio
Rzemieślnicy oferowali wędliny przyrządzane według starych receptur, słodycze,

miody, nalewki, świece z pszczelego wosku. Zainteresowanie budziły stoiska z
rękodziełem ludowym (ceramika), wyrobami z wikliny, książkami dla dzieci
i ekologicznymi zabawkami. Dobrym
pomysłem na gwiazdkowy upominek
była także biżuteria artystyczna, anioły
„dla ochrony” i „na szczęście”.
Każdego dnia na gości jarmarku
czekało wiele atrakcji, nie ograniczających się jedynie do słuchania kolęd.
Przejażdżki psimi zaprzęgami, zdjęcia ze
świętym Mikołajem, spektakl teatru dla
dzieci, konkurs na dekorowanie choinki
i stołu wigilijnego, jasełka w wykonaniu
uczniów swarzędzkich szkół – wybór
był wielki i dla każdego znalazło się coś
interesującego.
Pogoda jak zwykle o tej porze roku
stwarzała pewne problemy, ale dach hali
namiotowej nad domkami handlowymi
oraz wspaniałe bigosy, kiełbaski i grzane
wino umożliwiały naprawdę miły pobyt.
Do zobaczenia za rok!
/tr, aś/

Świąteczny Jarmark
pod znakiem św. Mikołaja
Wizyta św. Mikołaja w Swarzędzu trwała całe trzy dni. Zorganizowany na rynku Jarmark Świąteczny tradycyjnie już zgromadził
wielu spragnionych świątecznej atmosfery swarzędzan. 10 grudnia
miejskie świętowanie rozpoczęła burmistrz Anna Tomicka, zapalając
światełka na wielkiej choince przez ratuszem.
W dniach 10 – 12 grudnia ani wystawców, ani kupujących nie brakowało.

Dzieci w EuroHotelu

23

grudnia 2010 r. w swarzędzkim
EuroHotelu odbyła się piękna
i niezwykle wzruszająca uroczystość. Właściciele EuroHotelu – Elżbieta i Zbigniew Zawada już po raz trzeci
zaprosili grupę 163 dzieci na uroczyste
spotkanie wigilijne.
O godz. 12.00 młodzi goście wraz z
opiekunami zasiedli do stołów ze świątecznym obiadem. Czas mijał wesoło
na rozmowach o szkole, o codziennym
życiu, o prośbach zamieszczonych w li-

Aktualności
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Opłatek w ratuszu

17

grudnia 2010 roku w swarzędzkim ratuszu zgromadzili się na
wieczorze wigilijnym swarzędzcy samorządowcy - władze miasta
i gminy, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu, księża, przedstawiciele placówek
oświatowych, jednostek organizacyjnych,
sołectw i parafii. Gospodarze spotkania:
burmistrz Anna Tomicka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek
złożyli wszystkim zebranym serdeczne
życzenia świąteczne. Ewangelię czytał
ksiądz proboszcz Aleksander Brzeziński
z parafii pw. Św. Marcina.
Miłym akcentem tego wydarzenia
były występy dzieci z sekcji piosenki

15
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Budżet ‘2011
Zadania majątkowe
Aktualności

Oto wyszczególnienie tegorocznych
zadań majątkowych Gminy Swarzędz.

16

 Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w Wierzenicy
W roku 2010 opracowano dokumentację
techniczną, na podstawie której w roku
2011 roku planuje się realizację inwestycji za 200.000 zł.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy
Krótkiej do ulicy Słonecznikowej
W roku 2010 opracowano dokumentację
techniczną. Na realizację inwestycji w
roku 2011 planuje się 300.000 zł.
 Opracowanie dokumentacji na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji
Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” w latach 2011-2012, zachodzi
konieczność dalszej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej o tereny nie
objęte w/w zadaniem. Zadanie obejmie
również opracowanie dokumentacji na
budowę sieci wodociągowej na terenach
wiejskich. Planowana kwota na 2011 r.
to 100.000 zł.
 Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego
W budżecie na 2011 rok zaplanowano
1.427.000 zł.
 Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego
Całkowita wartość projektu w 2011 roku

wynosi 4.026.000 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 4.020.000 zł dofinansowanie w kwocie 3.216.000 zł,
wkład własny w wysokości 804.000 zł
i wydatki niekwalifikowalne w kwocie
6.000 zł.
 Modernizacja i remont odcinka ulicy
Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej
Zadanie obejmujące lata 2008-2011,
wartość to 5.950.000 zł. Na zakończenie
i rozliczenie finansowe zadania w roku
2011 zaplanowano 2.000.000 zł.
 Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych 100.000 zł na rok 2011
 Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w
Swarzędzu i Zalasewie
Na 2011 rok zaplanowano 80.000 zł na
zakończenie prac projektowych.
 Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej
w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zadanie wieloletnie (2008-2015), całkowita wartość to 8.958.000 zł, plan na
2011 rok – 3.312.000 zł.
 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy
-zadanie realizowane w latach 20062014, całkowita wartość to 4.268.000
zł. Na 2011 r. planuje się 73.000 zł na
zakończenie prac projektowych.
 Budowa drogi - przedłużenie ulicy
Planetarnej
– zadanie realizowane w latach 20062012, wartość całkowita 8.905.400

zł. Trwa budowa, na jej kontynuację
wprowadzono do planu na 2011 r.
3.550.000 zł.
 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie
– zadanie wieloletnie (2008-2013), wartość całkowita – 1.380.000 zł. W roku
2009 opracowano dokumentację techniczną. Na realizację inwestycji w roku
2011 przeznaczono 200.000 zł.
 Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej,
Średzkiej, Rabowickiej
– inwestycja wieloletnia (2008-2013).
200.000 zł w budżecie 2011 roku przeznaczono na rozpoczęcie inwestycji.
 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej
– realizacja w latach 2008-2012, wartość
2.350.000 zł. W budżecie zaplanowano
100.000 zł na 2011 rok.
 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką
z drogą krajową nr 92 w Jasiniu
– realizacja zadania przyjęta na lata 20082015, wartość całkowita - 6.125.000 zł.
Na realizację zadania planuje się w 2011
roku kwotę 1.000.000 zł.
 Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu
– zadanie wieloletnie realizowane w
latach 2009-2013, wartość całkowita –
3.477.700 zł. Zaplanowano 1.000.000
zł na 2011 rok. Na podstawie opracowanej w roku 2010 dokumentacji zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni z
betonowej kostki brukowej, odwodnienie, chodniki oraz oświetlenie w ulicy
Warzywnej.
 Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie
– inwestycja wieloletnia, realizacja w
latach 2009-2013, wartość całkowita –
1.035.732 zł. W budżecie na 2011 rok
zapisano 480.000 zł na rozliczenie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie
realizacji zadania.
 Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na
os. Wielkopolskim
– całkowita wartość to 3.774.596 zł,
realizacja w latach 2010–2012, zaplanowano 1.000.000 zł na 2011 r. I etap
zadania realizowany jest na podstawie
porozumienia z komitetem mieszkańców, który przygotował i przekazał dokumentację projektową dla tego zadania. II etap planowany jest na przełomie
2011-2012.
 Budowa układu komunikacyjnego
łączącego dworzec, budynek socjalny
przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa
skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul.
Stawną
– realizacja zadania obejmuje lata 2010-

2015. Zapisano w budżecie 150.000 zł na
2011 rok na opracowanie dokumentacji.
 Przebudowa Placu Niezłomnych wraz
z ul. Małą Rybacką
– na zakończenie i rozliczenie finansowe
w 2011 r. zaplanowano 1.700.000 zł. Zadanie wieloletnie (2006-2011), wartość
całkowita to 3.710.000 zł.
 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul.
Zielińskiej w Gruszczynie
– zadanie wieloletnie (2007-2011), wartość całkowita to 4.820.000 zł. Do planu
na 2011 rok wpisano 1.700.000 zł na
zakończenie i końcowe rozliczenie inwestycji.
 Budowa nawierzchni w ul. Topolowej
w Karłowicach
– zadanie wieloletnie (2008-2011). Na
realizację w roku 2011 przeznaczono
127.000 zł.
 Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora
– zadanie wieloletnie (2008-2011), wartość całkowita – 1.250.000 zł. Na rok
2011 zaplanowano 1.100.000 zł na realizację inwestycji.
 Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w rejonie Jeziora Swarzędzkiego wraz
z przystanią
- zadanie wieloletnie (2009-2011). Dokumentacja została opracowana w roku
2010. Na 2011 rok planuje się 1.400.000
zł na realizację.
 Dostawa i montaż wiat przystankowych
- w 2011 roku zaplanowano 40.000 zł na
zakup nowych wiat przystankowych na
terenie miasta i gminy, konkretne lokalizacje będą wynikać z potrzeb mieszkańców.
 Remont Ratusza z wyposażeniem
– inwestycja wieloletnia (2007-2014),
wartość całkowita – 1.000.000 zł.
Na 2011 rok zaplanowano 100.000
zł na wykonanie kolejnego etapu remontu.
 Zakup sprzętu komputerowego oraz
licencji oprogramowania dla UMIG
– w budżecie na 2011 rok zapisano
40.000 zł.
 Rozbudowa systemu bezprzewodowego
Internetu na terenie gminy Swarzędz
– w celu zwiększenia zasięgu sieci
bezprzewodowego Internetu i objęcia
nowych rejonów Gminy, wymagana
jest budowa nowych punktów dostępowych. W roku 2011 przeznaczono na to
15.000 zł.
 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców o niskich dochodach

- w budżecie na 2011 rok zaplanowano
150.000 zł.
 Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra
nad wozownią na świetlicę wiejską
- zadanie w trakcie realizacji, na kontynuację w 2011 r. zaplanowano 300.000 zł.
 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy
– w budżecie na 2011 rok zapisano
25.000 zł.
 Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie
– inwestycja wieloletnia (2006-2013). Na
2011r. zaplanowano 500.000 zł. Realizacja na podstawie opracowanej w roku
2010 dokumentacji technicznej.
 Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji
placówek oświatowych na terenie Gminy
Swarzędz (termomodernizacja)
– zadanie wieloletnie (2010-2015). Łącznie planowane środki to 13.201.000 zł.
W 2011 roku przeznaczono 3.200.000 zł.
 Projekt na budowę Szkoły Podstawowej
w Zalasewie
– zadanie wieloletnie (2011-2013), na
wykonanie projektu w roku 2011 zaplanowano 100.000 zł.
 Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych
– inwestycja wieloletnia (2010-2015).
Planowana wartość to 1.265.000 zł. Do
planu na rok 2011 wprowadzono 200.000
zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Prace niezbędne do realizacji
zaplanowano do roku 2015.
 Remont przychodni w Kobylnicy
i w Swarzędzu (lata 2011-2012 przychodnia w Kobylnicy)
– realizacja inwestycji w latach 20072012, wartość całkowita to 2.839.100 zł.
W 2011 roku zabezpieczono 500.000 zł.
Ze względu na konieczność uregulowania
stanu prawnego budynków w Kobylnicy
realizację zadania zaplanowano na lata
2011-2012. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej, która zostanie
rozliczona w roku 2011.
 Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich
- inwestycja wieloletnia (2004-2011),
wartość całkowita – 21.845.000 zł.
W budżecie na 2011 rok zabezpieczono 750.000 zł na końcowe rozliczenie
inwestycji.
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu
– zadanie wieloletnie (2008-2011),
wartość to 400.000 zł. Na kontynuację
i zakończenie inwestycji w 2011 zaplanowano 300.000 zł. Zadanie zostanie

zrealizowane na podstawie opracowanej
w roku 2010 dokumentacji.
 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Szumana wraz z podłączeniem ulicy
Śniadeckich i Tortunia do kolektora
deszczowego
– zadanie realizowane w latach 20102012, plan na 2011 r. to 450.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji z końcowym
rozliczeniem w roku 2011.
 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz
- inwestycja wieloletnia (2003-2015),
wartość zadania opiewa na kwotę
8.695.320 zł. Na kontynuację inwestycji
planuje się 600.000 zł w 2011 r.
 Remont świetlic
– inwestycja wieloletnia (2010-2013).
Całkowita wartość zadania wynosi
380.870 zł. Do planu na rok 2011 wprowadzono 50.000 zł na sukcesywne remonty świetlic.
 Moje boisko Orlik 2012
– zadanie wieloletnie (2009-2012), wartość całkowita to 4.473.717 zł. Na realizację zadania w 2011 r. przeznaczono
1.000.000 zł.
 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora
Swarzędzkiego
– w latach 2010-2015, wartość całkowita
to 1.743.864,69 zł. Na realizację w 2011
r. przeznaczono 200.000 zł. Celem jest
budowa infrastruktury, pozwalającej na
usprawnianie turystyki pieszej i rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej przy
istniejących szlakach turystycznych. Jest
to kontynuacja zadania rozpoczętego w
roku 2010.
 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji
dla dzieci i młodzieży
Inwestycja wieloletnia (2010-2015). Całkowita wartość to 885.000 zł. Na rok 2011
przewidziano 200.000 zł. Zadanie będzie
realizowane sukcesywnie wg potrzeb.
 Dostawa urządzeń na place zabaw na
terenie sołectwa Gruszczyn
– zadanie majątkowe jednoroczne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zaplanowana kwota na rok 2011
to 21.800 zł.
 Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Wierzonce
– zadanie majątkowe jednoroczne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania planuje się
w budżecie na 2011 rok kwotę 10.653 zł.
/opr. MW, TR/

Aktualności
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Rozstrzygnięcie konkursu ofert
na zadania publiczne

Rozstrzygnięto pierwszy otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Swarzędz w 2011 r. z obszarów
pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji, realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Poniżej wyniki
konkursu wraz z kwotami przyznanych dotacji.
I OBSZAR: Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym, promocja, zdrowia
oraz pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
zagrożonym wykluczeniem
społecznym

Aktualności

1.

Rodzaj zadania: Prowadzenie
terapii, poradnictwa oraz działań na rzecz osób uzależnionych
oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa
i zdrowego trybu życia. Przyznana
kwota łącznie: 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina
Swarzędz
Kampania edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie
Swarzędz – cykl zajęć dot. przestrzegania bezpieczeństwa i przeciwdziałania
patologiom społecznym: 2.000,- Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”
Program profilaktyki i terapii uzależnień
od dopalaczy, środków psychoaktywnych, Internetu, gier komputerowych,
alkoholu: 8.000,- Stowarzyszenie Abstynentów ŻAGIEL
Prowadzenie terapii i poradnictwa dla
osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych promujących życie bez nałogów
i bez przemocy: 15.000,- Swarzędzkie Stow. Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej Klub
Abstynenta „KOTWICA”
Prowadzenie terapii i poradnictwa dla
osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych, promujących życie bez nałogów
i bez przemocy: 15.000,2.
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Rodzaj zadania: Prowadzenie
poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób
zagrożonych patologią, wyklu-

czeniem społecznym, chorobą
i ubóstwem. Przyznana kwota
łącznie: 24.500,00 zł
- Parafia pw. św. Marcina w Swarzędzu
Działania zmierzające do aktywizacji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ludzi chorych i starszych oraz
inne formy pomocy dla osób zagrożonych
ubóstwem: 4.500,- Polski Komitet Pomocy Społecznej
Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji
i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą lub ubóstwem: 15.000,- Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”
Prowadzenie zajęć warsztatowo-terapeutycznych dla osób potrzebujących
rehabilitacji społecznej oraz oferowanie
wsparcia dla ich opiekunów: 5.000,-

Organizacja kompleksowej opieki nad
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
w celu przystosowania ich do życia:
80.000,5.

Rodzaj zadania: Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa
dzieci niepełnosprawnych. Przyznana kwota łącznie: 30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
Wczesna interwencja drogą do integracji
dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami
w normie rozwojowej: 30.000,- Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”
Terapia dla dzieci przejawiających zaburzenia rozwojowe w sferach: sensorycznej, emocjonalnej, poznawczej,
społecznej: 0,- (nie przyznano dotacji)

Rodzaj zadania: Prowadzenie
placówki profilaktyczno-środowiskowej wsparcia dziennego
dla dzieci z rodzin narażonych
na patologię społeczną i rodzin
dysfunkcyjnych. Przyznana kwota łącznie: 60.000,00 zł
- Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej,
oddz. Parafialny przy Parafii św. Marcina
w Swarzędzu
Prowadzenie placówki profilaktyczno-środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci
z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych: 60.000,-

III OBSZAR: Nauka, edukacja,
oświata i wychowanie

II OBSZAR: Działania na rzecz
osób niepełnosprawnych

7.

3.

4.

Rodzaj zadania: Rehabilitacja
oraz kompleksowa opieka nad
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w celu przystosowania ich
do życia oraz wsparcie rodziny
z osobą niepełnosprawną. Przyznana kwota łącznie: 80.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

6.

Rodzaj zadania: Organizacja konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę - działania na
rzecz uzdolnionej młodzieży. Przyznana kwota łącznie: 8.000,00 zł
- Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
Konkurs w dziedzinie języka polskiego
i literatury oraz w dziedzinie matematyki
dla uczniów szkół podstawowych „Złota
Żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota
Żaba” 2010/2011 (XVIII edycja): 8.000,Rodzaj zadania: Organizacja zajęć pozalekcyjnych i innych form
pracy edukacyjno-wychowawczej
z dziećmi i młodzieżą w środowisku wiejskim. Przyznana kwota
łącznie: 45.000,00 zł
- Parafia pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy
Alternatywna forma opieki wychowawczo-pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych przygotowujących się do podjęcia
nauki w w szkole i dożywianie dzieci
szkolnych: 45.000,-
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Zbiórka „elektrośmieci”
Ponownie 29 stycznia 2011 r.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców przeprowadzoną w październiku 2010 r. zbiórką zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wspólnie zebraliśmy wówczas 9 ton elektrośmieci), Gmina Swarzędz
rozpoczyna kolejną objazdową akcję zbiórki „elektrośmieci”, która odbędzie się w sobotę 29 stycznia 2011 r.
Trasy samochodów będą takie same
jak w październiku 2010. Punkty odbioru odpadów na terenach sołectw są
mieszkańcom znane, gdyż pokrywają się
z punktami odbioru odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram
trasy przedstawiamy w tabelach.
Kolejny objazd przewidziany jest
na 23 lipca 2011 r. O planowanej akcji
mieszkańcy będą na bieżąco informowani. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w
Swarzędzu, pokój 115 lub pod numerem
telefonu: (61) 65-12-403.

Samochód 1
GODZ
MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA
08.00 – 08.30 Uzarzewo
Pętla autobusowa
-bloki ul. Akacjowa/
Kasztanowa
08.40 – 09.10 Gortatowo
Plac zabaw na
ul. Dożynkowej
09.20 – 09.50 Łowęcin
Plac zabaw przy
szkole ul. Łowiecka
10.00 – 10.30 Sarbinowo
ul. Chmielna plac
zabaw
10.40 – 11.10 Puszczykowo
koło Sołtysa przy
Zaborze
posesji Zaborska 27
11.20 – 11.50 Paczkowo
Plac zabaw na
ul. Sokolnickiej
12.00 – 12.30 Jasin
ul. Sołecka/Rutkowskiego
12.40 – 13.00 Zalasewo
Plac Europejski na os.
13.00 – 13.10
Europejskim (narożnik
ul. Irlandzkiej) - plac
zabaw przy świetlicy
ul. Kórnicka
13.20 – 13.50 Garby
Plac zabaw przy
ul. Tuleckiej
14.00 – 14.30 Kruszewnia
Plac zabaw przy
ul. Spółdzielczej
(pętla autobusowa)
14.40 – 15.00 Rabowice
przed świetlicą na
ul. Bukowej

/P.A., M.W./

Samochód 2
GODZ
MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA
08.00 – 08.30 Bogucin
skrzyżowanie ulic
Wrzosowa/Jodłowa
08.40 – 09.00 Janikowo Dolne Pętla autobusowa
(skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/
Swarzędzka)
Janikowo
Górne
09.10 – 09.30
koło Sołtysa, przy posesji Gnieźnieńska 71
09.40 – 10.10 Karłowice
Plac zabaw bloki
na ul. Kasztanowej
10.20 – 10.50 Wierzonka
plac koło pojemników
na surowce wtór.,
ul. Gminna
11.00 – 11.30 Wierzenica
Plac przed kościołem,
ul. Wierzenicka
11.40 – 12.10 Kobylnica
Plac koło Straży Pożarnej, ul. Poznańska
12.30 – 12.45 Gruszczyn
ul. Okrężna/Swarzędz12.55 – 13.10
ka (przy przystanku
autobus.)
ul. Katarzyńska/
Swarzędzka (przy
świetlicy)
13.20 – 13.50 Swarzędz
teren przy Tesco
14.00 – 14.30 Swarzędz
ul Strzelecka, siedziba
ZGK
14.40 – 15.00 Swarzędz
teren przy Carrefour,
ul. Graniczna

Aktualności

Dwa oznakowane auta wyruszą w teren w godzinach od 8.00 do 15.00 i będą
zatrzymywały się na czas ok. 20-30 min.
w wyznaczonych miejscach, do których
mieszkańcy mogą przynieść:
– wielkogabarytowe i małogabarytowe
urządzenia gospodarstwa domowego,
– sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
– sprzęt audiowizualny - sprzęt oświetleniowy (z wyłączeniem żarówek),
– narzędzia elektryczne i elektroniczne
(z wyjątkiem wielkogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych).
Warunkiem odbioru jest dostarczenie
urządzeń kompletnych.
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XVII Wieczór przy samowarze w ZS nr 1

Informacje szkolne

W
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ieczór przy samowarze, który odbył się
14 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zgromadził liczną widownię, co wskazuje,
że zainteresowanie językiem i kulturą rosyjską
jest stale rosnące.
Licznie przybyła publiczność mogła wysłuchać
wielu znanych, wspaniałych rosyjskich piosenek,
a także posłuchać rosyjskiej poezji.
Wieczór swą obecnością zaszczycili m.in. Konsul
Federacji Rosyjskiej pan Jurij Rożkow, attache
Luka Ezierski, wiceburmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz Agata Kubacka, wicestarosta Tomasz
Łubiński oraz radna Powiatu Poznańskiego
Barbara Antoniewicz.
Tematem głównym było Spotkanie z poezją Jesienina. Kilkudniowy wyjazd uczniów do Petersburga zaowocował rozbudzeniem zainteresowania
twórczością i dorobkiem literackim Sergiusza
Jesienina, który jest symbolem rosyjskiej duszy.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu należący do
działającej w szkole grupy artystycznej PRO
ARTE, zabrali nas w niezwykłą literacką podróż,
ponieważ młodzi ludzie śpiewem i recytacją
ukazali widzom rosyjskiego poetę jako pełnego
sprzeczności człowieka i artystę.
Grupa PRO ARTE wykonała także w świetnym
stylu utwory Bułata Okudżawy oraz zespołu
5nizza. Na koniec spotkania uczniowie zatańczyli Katiuszę.
Młodzież przygotowała również pokaz slajdów,
w formie prezentacji multimedialnej Wspomnienie z wyjazdu do Petersburga.
Na zakończenie dyrektor szkoły Przemysław
Jankiewicz przekazał gorące podziękowania
występującej młodzieży oraz organizatorom
wieczoru - Elżbiecie Jankiewicz i Grażynie
Strużyńskiej.
Wieczór przy samowarze już od siedemnastu lat
zapoznaje społeczność uczniowską i gości naszej
szkoły z kulturą i sztuką rosyjską. Ciekawe, jaki
temat będzie omawiany w przyszłym roku?
Dowiemy się tego już za rok.
/nad – zs1/

Świąteczny kiermasz w Wierzonce

R

ada rodziców i grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Wierzonce
po raz kolejny zorganizowały kiermasz świąteczny. W sobotnie popołudnie,
11 grudnia budynek szkolny zapraszał już
z daleka odświętnym wystrojem. Aukcję
świątecznych przedmiotów przygotowali uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Ceny błyskawicznie szybowały w górę,
podbijane przez kolejnych oferentów.
„Pod młotek” poszły nawet dekoracje,
które zresztą od początku wzbudziły powszechny zachwyt. Licytacji towarzyszyło śpiewanie świątecznych kolęd. Dochód
z kiermaszu zasilił szkolny budżet.
/mm/

Spotkajmy się jeszcze raz....
3 grudnia 2003 roku odbyło się pierwsze w historii biblioteki Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie spotkanie Szkolnego Klubu
Recenzentów „Mollegro” i zespołu „Złota Rączka”.

E

ks-klubowicze (obecni licealiści i studenci) z okazji siódmej rocznicy 3 grudnia 2010 zorganizowali wieczór przy
świecach. Pomysłodawcą i głównym organizatorem spotkania był Łukasz Solarczyk.
Tradycji stało się zadość: eks - Złote
Rączki wypatrzyły w bibliotece usterkę
i, ku zadowoleniu wszystkich, panowie
naprawili ławkę J
Do późnych godzin wieczornych przy
smakołykach i z wypiekami na twarzach
wspominaliśmy minione chwile, czytaliśmy historyczne wpisy do klubowej
Złotej Księgi, odnajdywaliśmy się na

zdjęciach ze wspólnych wyjazdów, wycieczek i wielu organizowanych uroczystości, konkursów i wystaw. Na chwilę
odżyły dawne przyjaźnie...
„Naszym” studentom wyjątkową frajdę sprawiła na koniec spotkania próba
odpowiedzi na pytania konkursowe przygotowane dla gimnazjalistów w aktualnie
prowadzonym przez bibliotekę konkursie
literackim. Trzeba było znowu poszperać
na bibliotecznych półkach J
Stanisława i Magdalena
Chmielewskie – biblioteka
Gimnazjum w Zalasewie
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,,Kwiat poezji złoty”
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grudnia 2010 r. został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy
wystrój świąteczny szkół i przedszkoli z gminy Swarzędz. Najpiękniej
udekorowaną okazała się Szkoła Podstawowa w Wierzonce, która zajęła pierwsze miejsce. W nagrodę szkoła otrzymała
stół do tenisa stołowego. Wygrało także
Przedszkole w Kobylnicy, które w nagrodę
dostało 2 stoły do gry w „piłkarzyki”.

Wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie placówki oświatowe wyglądały w
grudniu wyjątkowo odświętnie. Komisja konkursowa brała pod uwagę ogólne
wrażenie estetyczne, iluminację świetlną,
różnorodność wykorzystanych elementów
dekoracji, pomysłowość i oryginalność.
/ar, tr, mw/
Na zdjęciu:
Dekoracja przedszkola w Kobylnicy.

Sukces sportowy Swarzędzkiej Jedynki
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grudnia 2010 r. Zespół Szkół nr 1
w Swarzędzu i Szkolny Związek
Sportowy „Wielkopolska” byli organizatorami półfinału mistrzostw województwa wielkopolskiego w piłce ręcznej
chłopców. W zawodach uczestniczyły
reprezentacje szkół z Poznania, Gniezna
i Wolsztyna. Ostatni zespół bronił tytułu
mistrza województwa.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna
Zespołu Szkół Zawodowych z Wolsztyna.
Zawodnicy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, po ambitnej walce ostatecznie zajęli
drugie miejsce. Trzecie miejsce na podium
wywalczyła drużyna ZSGD z Poznania,
a kolejne zajęła drużyna II LO z Gniezna.
Radna powiatu poznańskiego pani
Barbara Antoniewicz i dyrektor Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu Przemysław

Jankiewicz wręczyli nagrody i puchary
dla najlepszych drużyn.
Pierwszy i drugi zespół zapewnił sobie
awans do finału mistrzostw województwa
wielkopolskiego w piłce ręcznej chłopców.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują wszystkim drużynom za udział w mistrzostwach i rywalizację w duchu fair play.
17 grudnia odbył się finał mistrzostw
województwa wielkopolskiego w piłce
ręcznej chłopców w Miejskiej Sali Sportowej w Wolsztynie. Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Ostatecznie
Swarzędzka Jedynka zajęła 4 miejsce w
województwie. Jest to najlepszy sportowy
sukces w historii szkoły.
Piłkarzom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
M.Ch.

J

uż po raz dziesiąty w murach Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się Miejsko-Gminny
Konkurs Recytatorski pt. ,,Kwiat poezji złoty”.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały
cztery szkoły: SP nr 4, SP nr 5, SP w Wierzonce i
SP w Paczkowie. W konkursie ośmioro uczestników zaprezentowało swoje umiejętności. Każdy
przedstawiał utwór poetycki i fragment prozy.
Pierwsze miejsce zajął Bartosz Niemer ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Drugie miejsce
zdobyła Zuzanna Witt z SP nr 5 w Swarzędzu,
a trzecie wywalczyły: Dominika Domańska - SP
nr 4 i Karolina Idziak - SP nr 1. Konkurs prowadziła i przygotowała p. Elżbieta Talarczyk.
E. Talarczyk

Harcerze dzieciom

13 grudnia 2010 w szkole Podstawowej w Kobylnicy harcerze
z tamtejszego Ośrodka ZHP po
raz trzeci zorganizowali wspaniałą
zabawę mikołajkową dla dzieci
pod hasłem „Mikołajowy zawrót
głowy”.
odczas koncertu dzieci musiały wykazać się
wiedzą na temat potraw wigilijnych, dekoracji świątecznego stołu oraz bezpieczeństwa
przy strojeniu choinki. Nadszedł również czas na
spotkanie z najważniejszym gościem zabawy,
który odtańczywszy mikołajowy taniec, hojnie
obdarował dzieci prezentami i słodyczami.
To wspaniałe spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu, za co bardzo dziękujemy.
harcmistrzyni Grażyna Orpińska
Komendantka Ośrodka
ZHP Kobylnica

Informacje szkolne

Najpiękniej udekorowane

P
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Dziś oszczędzam w SKO…
Od siedmiu lat w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu działa
Szkolna Kasa Oszczędności. Działa bardzo prężnie, bo z blisko tysiąca
uczniów prawie połowa należy do „szkolnego banku”.

Informacje szkolne

N

ajpopularniejszym sposobem
oszczędzania są indywidualne
wpłaty poszczególnych uczniów.
W ten sposób zbierają oni na wakacje, na
nowe podręczniki i na własne potrzeby.
Wychowawcy wielu klas założyli klasowe książeczki SKO, na które wpłacają
pieniądze przeznaczone na wycieczki
i wspólne wyjazdy.
Szkoła Podstawowa nr 5 bierze
udział w ogólnopolskim konkursie

Mateusz Paszkiewicz
znów recytował najlepiej
II Otwarty Konkurs Recytatorski dla Szkół Ponadgimnazjalnych
„Legendarni i tragiczni” odbył się 19 listopada w IX LO im. Karola
Libelta w Poznaniu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
do poetyckich zmagań przystąpiło 78 uczniów ze szkół średnich
z Poznania i Wielkopolski. Laureatem 1 miejsca został licealista ze
Swarzędzkiej Jedynki - Mateusz Paszkiewicz!

J
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„Dziś oszczędzam w SKO – jutro
w PKO” organizowanym przez PKO
BP SA, MEN i ZHP. W konkursie ocenia się powszechność oszczędzania
w danej szkole, sposoby popularyzowania wiedzy ekonomicznej oraz średnią wysokość wkładów przypadającą
na jednego członka SKO. Jednym z
głównych kryteriów oceny jest dokumentacja działalności szkolnego koła
SKO, zgromadzona w kronice.

W tym roku szkolnym po raz szósty
nasza szkoła została laureatem tego konkursu. Zdobyliśmy III miejsce w regionie
(tj. w województwie wielkopolskim i części województwa lubuskiego), w edycji
konkursu 2009/2010. Otrzymaliśmy
nagrody pieniężne, które przeznaczane
zostały na zakup nagród rzeczowych dla
najlepiej oszczędzających członków naszej Kasy.
W konkursie nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy gromadzili pieniądze na klasowych książeczkach SKO.
Działalność SKO to świetna lekcja
gospodarności, godna propagowania
i naśladowania.
Ewa Gasińska
opiekun SKO
w Szkole Podstawowej nr 5

ury w składzie: przewodnicząca dr
Katarzyna Kabacińska - adiunkt
UAM, członkowie: mgr Teresa Stanisławska - nauczyciel języka polskiego,
mgr Dariusz Jagodziński - instruktor teatralny i reżyser, nie miało wątpliwości;
o zwycięstwie jury zadecydowało jednogłośnie. W uzasadnieniu werdyktu
przewodnicząca podkreślała wysoką
kulturą słowa i niezwykłe wprost wyczucie interpretacyjne laureata. Mateusz
zaprezentował wiersz Rafała Wojaczka
„Prośba”. Wybór okazał się trafny; Non
multa sed multum.

„Poeci przeklęci” to termin wprowadzony do krytyki literackiej w XIX
wieku przez wybitnego poetę Paula
Verlaine’a. Tym mianem zwykło się
określać twórców szczególnie niepokornych, zbuntowanych, skłóconych ze
światem, którzy manifestowali swoją
odrębność zarówno w swojej twórczości,
jak i w stylu życia. Negowali przyjęte
wzory zachowań i wartości, epatowali
otoczenie swoją odmiennością.
Za pierwowzór poety przeklętego
przyjęło się uważać francuskiego poetę
średniowiecza Francoisa Villona, a do

jego kontynuatorów zalicza m. in. we
Francji: Charlesa Baudelaire’a, Arthura
Rimbauda, Paula Verlaine’a, Stéphane’a
Mallarmégo; w Anglii: Williama Blake’a;
w Stanach Zjednoczonych: Sylvię Plath,
Jima Morrisona; w Rosji: Aleksandra
Błoka, Sergiusza Jesienina, Marynę
Cwietajewę; w Polsce: Stanisława Przybyszewskiego, Andrzeja Bursę, Edwarda
Stachurę, Andrzeja Babińskiego, Stanisława Grochowiaka, Halinę Poświatowską, Rafała Wojaczka. Właśnie poezja
tych autorów najczęściej wybierana była
przez młodych recytatorów.
Gratulujemy talentu, czekamy na
dalsze sukcesy!
E.J.
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Już jest drugi numer
„Zeszytów
Swarzędzkich”

stycznia 2011 r. w nowej siedzibie
Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej
14 zgromadzili się miłośnicy historii Swarzędza.
Premiera drugiego numeru „Zeszytów Swarzędzkich” jest ważnym wydarzeniem w życiu
kulturalnym naszej gminy. Redaktor naczelny
„Zeszytów Swarzędzkich” Arkadiusz Małyszka
opowiedział o tematach, które znalazły się w
tym tomie, przedstawił autorów, zaapelował
o zbieranie materiałów źródłowych. „Zeszyty”
zostaną przekazane bibliotekom, szkołom,
swarzędzanom.
Uroczystość dopełniły przedstawienia twórczości
lokalnych poetów: Wandy Wasik (starsze pokolenie), Mateusza Paszkiewicza (ZS nr 1) oraz
szkolnego zespołu bluesowego „Bandicoot”.
Drugi numer „Zeszytów Swarzędzkich” ukazał
się dzięki wsparciu finansowemu burmistrza
Anny Tomickiej.
Wszystkich zainteresowanych historią gminy odsyłamy na www.swarzedz.pl, gdzie w zakładce
Nasze wydawnictwa umieściliśmy dla Państwa
elektroniczną wersję„Zeszytów Swarzędzkich”.
TR, AŚ

Ksiądz proboszcz Eugeniusz Guździoł
kanonikiem!

24

grudnia 2010 r. podczas spotkania opłatkowego w rezydencji
arcybiskupów poznańskich na
Ostrowie Tumskim w Poznaniu, proboszcz swarzędzkiej parafii p.w. Matki
Bożej Miłosierdzia otrzymał tytuł kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej
Poznańskiej. Jest to wielkie wyróżnienie
i dowód wysokiej oceny posługi duszpasterskiej swarzędzkiego księdza. No-

minację przekazał księdzu Eugeniuszowi Guździołowi arcybiskup metropolita
poznański Stanisław Gądecki. Obecnie
w Kapitule Katedralnej w Poznaniu zasiada 11 kanoników gremialnych, czyli
rzeczywistych.
Serdecznie gratulujemy księdzu
Eugeniuszowi Guździołowi i życzymy
wszystkiego dobrego!
TR

Noworoczny koncert kolęd
w parafii Św. Krzyża w Kobylnicy

Aktualności

17

Uwaga, właściciele
nieruchomości!

z Fot. H. Błachnio

P

M

ieszkańcy Kobylnicy 9 stycznia
– w Niedzielę Chrztu Pańskiego uczestniczyli w tradycyjnym
noworocznym koncercie kolęd z udziałem miejscowego Chóru i Scholi, Chóru
AKORD ze Swarzędza, Scholi z Parafii
Objawienia Pańskiego na Osiedlu Bajkowym w Poznaniu oraz Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. Rozśpiewane popołudnie w

parafii Św. Krzyża w Kobylnicy uświetnił
występ znanej wszystkim i lubianej Eleni.
Coroczny koncert kolęd w Kobylnicy stał się pięknym zwyczajem, pozwalającym na prawdziwe oderwanie od
problemów codzienności. Kolędy, które
są częścią kultury polskiej dostarczają
zawsze słuchaczom niezapomnianych
przeżyć duchowych...
TR, AŚ

rzypominamy o obowiązku aktualizowania
danych dotyczących zapisów rejestrze gruntów i nieruchomości. Obowiązek powiadomienia urzędu o zmianach dotyczących własności
nieruchomości wynika z art. 22 ustawy z dn.
17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Dotyczy to wszystkich sytuacji związanych ze
zmianą właściciela (np. sprzedaż lub dziedziczenie nieruchomości, śmierć dotychczasowego
właściciela).
Przestrzeganie tego obowiązku w znacznym
stopniu ułatwia prawidłową komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcami.
Dziękujemy.
/UMiG/
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MAK+ w bibliotece

O

d stycznia br. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu rozpoczęła wdrażanie nowego systemu
informatycznego MAK+. Dotychczas
pracowaliśmy w systemie SOWA, jednak ze względu na zbyt wysokie koszty oraz z przyczyn organizacyjnych
postanowiliśmy po wielu konsultacjach i merytorycznych przymiarkach
zdecydować się na nowy system. Wiąże się to dla nas z bardzo dużą dodatkową ilością pracy nie tylko z powodu
konieczności szkolenia się w zakresie
nowych rozwiązań, ale także dlatego,
że przełożenie danych z SOWY wy-

maga „ręcznego”
porównywania
i zatwierdzania
przez bibliotekarza ok. 30 tys. opisów katalogowych.
Wymaga on też wiele cierpliwości
i wyrozumiałości od bibliotekarzy,
którzy wdrażają go metodą małych
kroczków, bowiem jest to system
w trakcie tworzenia. Stąd mogą wystąpić pewne utrudnienia, niekoniecznie zależne od nas. Jesteśmy w stałym
kontakcie z twórcami programu i poprzez „gorącą linię” konsultowane są
wszelkie kwestie.

Nowe MAK-owe karty czytelnika

Prosto z Biblioteki

P
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ierwszym etapem wdrażania nowego systemu MAK+ w naszej
bibliotece jest wprowadzenie kart
czytelnika do systemu wypożyczeń.
Od 3 stycznia każdy czytelnik jest zobowiązany do wykupienia jednorazowo karty, która będzie aktualna w obu
oddziałach biblioteki (dorośli, dzieci)
oraz w perspektywie także w filach.

Orange w naszej bibliotece

W

grudniu 2010 r. Biblioteka
podpisała umowę dotacji w
programie Akademia Orange
dla bibliotek. Donatorem jest organizacja pozarządowa – Fundacja Orange, której zadaniem jest m.in. ukierunkowanie na rozwój społeczeństwa
informacyjnego, a w ramach tego zadania znalazły się konkretne działania,
wspierające rozwój bibliotek w kierunku przekształcenia ich w nowoczesne centra informacyjne.
Biblioteka wnioskowała o przyznanie dotacji i otrzymała m.in. pokrycie kosztów Internetu, udostępnianego przez Grupę TP, czyli w bibliotece
głównej i w filii na os. Kościuszkowców. Program trwa do sierpnia 2012.
Mamy nadzieję na pozytywne przyjęcie naszych kolejnych wniosków. Projekt jest efektem szerszego programu
internetyzacji bibliotek publicznych,
podpisany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, TP, Fundację Rozwoju Spo-

łeczeństwa Informacyjnego. Dzięki
Fundacji Orange możemy poszerzyć
ofertę narzędzi do zdobywania informacji, a także wziąć udział w działaniach przeciw wykluczeniu cyfrowemu niektórych grup społecznych.
Otrzymaliśmy także od Fundacji
pakiety materiałów dla pracowników
i użytkowników bibliotek- materiały informacyjne, gadżety, pakiet edukacyjny „Bezpieczny internet”, zawierający
scenariusze zajęć n.t. bezpieczeństwa
dzieci w sieci (CD i komiksy). Zapraszamy nauczycieli, którzy chcieliby na lekcjach skorzystać z takich materiałów.
Małgorzata Merczyńska

Jesteśmy jedną z pierwszych bibliotek, które już od stycznia rozpoczęły wchodzić w nowy system i wraz
z kilkami innymi bibliotekami z różnych miejsc Polski pod skrzydłami Instytutu Książki przecieramy szlaki dla
tych, którzy zechcą dostosować swoje systemy do Biblioteki Narodowej.
Nasza biblioteka jest jednym z beneficjentów programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Książki w Warszawie - Biblioteka+. Jednym z jego elementów jest MAK+, który pozwoli na
ujednolicenie systemu katalogowania
księgozbioru z normami stosowanymi
w Bibliotece Narodowej.
MM
Po uruchomieniu kolejnych modułów MAKa będzie można korzystać
z katalogów on-line. Nowe karty są
kolorowe, eleganckie i tańsze! Karta
do oddziału dla dorosłych kosztuje
3 zł, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów karta jest zniżkowa
i kosztuje 2 zł. Stare karty wykupione w oddziale dla dzieci pozostają
aktualne.
Zapraszamy.
MM

Fanaberie
na zimowe ferie

Zapraszamy dzieci w wieku 5-8
lat na zajęcia w czasie ferii zimowych
do biblioteki na os. Czwartaków 1.
– 1.02. godz. 10.00-11.00 - „O rety!
Cztery kulki z gazety!” - zabawy
ruchowe, głuchy telefon, wierszyki, piosenki, mnóstwo muzycznych dźwięków.
– 8.02. godz. 10.00-11.00 - „Echo…
echo… echo…” - zabawy leśne,
pachnące, szumiące i grające.
Zapraszamy do zabawy!
MM
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„Spokój doskonały”
- Amos Oz

Biblioteka Publiczna poleca:

„Cudownie ocalona”
- Bahia Bakari

porywacza. Czy któraś z nich jest
zaginioną Sarą? Wszechstronnie
opisany problem nagłych zniknięć,
utraty tożsamości, kwestii tzw.
„syndromu wiedeńskiego”, gdy ofiara
przywiązuje się do porywacza i dramatów rodzin. Świetna psychologia,
atrakcyjna forma, na pograniczu
thrillera i powieści psychologicznej.

„Bóg zwierząt”
Powieść społeczno-obyczajowa z akcją w Izraelu w roku 1965. Jonatan
Lipszyc, rozczarowany egzystencją
w kibucu i swym małżeństwem,
postanawia opuścić rodzinną wieś.
W tym samym czasie przybywa
tu Azaria Gitlin, młody człowiek,
pragnący żyć w gromadzie i pracować dla dobra ogółu. Gdy Jonatan
ucieka, Azaria pozostaje z jego żoną.
Osobliwa historia małżeńskiego
trójkąta na tle świetnie oddanej
rzeczywistości Izraela zmienia się
niepostrzeżenie w traktat o sensie
wolności i porządku świata.

„Nikt nie widział,
nikt nie słyszał...”
- Małgorzata Warda

w górach i tam się zakochuje. Gdy
wraca do domu okazuje się, że jej
ojciec zaginął, a brat zaaranżował
jej małżeństwo z dużo starszym mężczyzną. Zaczyna nowe życie w wiosce
w domu męża. Jej serce przepełnia
lęk, ponieważ nie może zajść w
ciążę. Jest nieszczęśliwa do czasu
nawiązania namiętnego romansu
z mężczyzną...
Na barki Alice Winston spada ciężar
rodzinnych problemów: cierpiąca
na depresję matka, powściągliwy,
przepracowany ojciec i podupadłe
ranczo. Aby związać koniec z końcem, Winstonowie zajmują się końmi
bogatych sąsiadów. Alice pierwszy
raz w życiu ma okazję zetknąć się
z władzą i bezpieczeństwem, które
zapewniają pieniądze. Dziewczyna
zostaje wciągnięta w dorosły świat
tajemnic i trudnych prawd, a wkrótce
odkrywa, że ludzie bywają okrutni.
Alice wraz ze swoją rodziną musi
przetrwać serię wstrząsających wydarzeń, które wystawią na próbę jej
miłość i dowiodą potęgi wybaczenia.

„Arabska perła “
- Maha Gargash
Lena od dwudziestu lat próbuje
dojść, co się stało z jej małą siostrzyczką Sarą, która nagle zniknęła
z podwórka w Gdyni. Agnieszka,
młoda Polka z Paryża, odkrywa, że
niegdyś została porwana, a na plaży
w Łebie policja odnajduje kobietę,
która uciekła po latach od swego

Siedemnastoletnia Noora dzieli
los wielu arabskich kobiet, znosi
biedę i dominację mężczyzn, lecz
drzemie w niej ogień niezależności.
Po śmierci matki jej ojciec popada
w szaleństwo, a jego obowiązki
przejmuje brat, który postanawia
wydać Noorę za mąż. Zbuntowana
dziewczyna ucieka do wioski wysoko

„Wspomnienia
wojenne”

Niesamowita opowieść o dziewczynce, która jako jedyna przeżyła katastrofę samolotu. Airbus 310 z ponad
150 pasażerami na pokładzie,
roztrzaskał się na Oceanie Indyjskim
30 czerwca 2009 roku. Bahia
miała wtedy 13 lat. Dziewczynka nie
umiała pływać i nie zdążyła założyć
kamizelki ratunkowej. Uchwyciła się
kawałka wraku samolotu i dryfowała
po wzburzonym morzu ponad dziewięć godzin. Została uratowana.

„Droga do raju”
- Paullina Simons

- Karolina Lanckorońska

Profesor Karolina Lanckorońska
jest ostatnią przedstawicielką
znakomitego rodu Lanckorońskich
z Brzezia. Urodzona w roku 1898,
przeżyła cały XX wiek, będąc
świadkiem i uczestnikiem wielu
historycznych wydarzeń. Jako jedyna
dziedziczka gromadzonej w XIX i XX
wieku kolekcji rodu Lanckorońskich
w 1994 roku przekazała rodakom
niezwykły dar - dzieła sztuki, których
wartość artystyczna i historyczna nie
ma sobie równej w Polsce.

Nowa powieść autorki kultowego”Jeźdźca miedzianego”. Poruszająca
historia o kobiecej przyjaźni, lojalności,
miłości i poszukiwaniu celu w życiu.
Shelby kończy szkołę i dostaje od ciotki
jaskrawożółtego mustanga. Zamierza
jechać nim do Kaliforni, by odnaleźć
tam swą matkę. Dołącza do niej Gina,
pragnąca spotkać byłego chłopaka i
naprawić związek. Po drodze zabierają
Candy: nieznośną i tajemniczą dziewczynę, która przeszła w życiu prawdziwe piekło i przed czymś wyraźnie
ucieka... Niezwykła podróż przez cały
kraj zmieni ich życie na zawsze.
opr. Agata Widzowska

Prosto z Biblioteki

- Aryn Kyle
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Zwycięska drużyna Swarzędzkiego Centrum Ubezpieczeń

Prosto z Centrum Sportu

Piłkarze walczyli
o Puchar Burmistrza

26

W

grudniu odbył się kolejny
turniej piłki nożnej organizowany przez SCSiR. W hali
sportowej o puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz walczyło 9 zespołów.
Po siedmiu godzinach walki, najlepsi
okazali się panowie reprezentujący

Swarzędzkie Centrum Ubezpieczeń,
pokonując w finale niespodziankę
turnieju – drużynę Straży Miejskiej.
Kolejne miejsca zajęli: 3 – Dekom, 4 –
Bemarc, 5 – Consulting, 6 – Negus, 7 –
Anders, 8 – Znajomi Królika, 9 – MAX.
Komisja sędziowska wyróżniła naj-

lepszego zawodnika, którym został
Wojciech Niklaus, najlepszego strzelca – Kacpra Sobotę (oboje z SCU)
i najlepszego bramkarza – Marcina
Jasiaka (z drużyny Straży Miejskiej).
Puchary, medale, dyplomy i statuetki wręczała pani Agata Kubacka – II
zastępca burmistrza.
Organizatorzy turnieju dziękują
zawodnikom za udział i zapraszają na
kolejne turnieje organizowane przez
SCSiR.
J.H.

Zapraszamy na półkolonie!

S

zanowni Państwo, Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na piątą edycję półkolonii.
Termin i czas trwania: pierwszy
turnus 31.1 – 04.2.2011 r., drugi turnus: 7.2 – 11.2.2011 r. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30
Miejsce: obiekty SCSiR - Pływalnia
„Wodny Raj”, lodowisko, hala sportowa, świetlica (zaplecze sceny plenerowej)
Cel: promocja aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego
przez dzieci w czasie ferii
Uczestnicy: na półkolonie mogą
zapisać się dzieci ze szkół podstawowych. Przewiduje się udział do 15
osób w każdej z trzech grup.

Program sportowo – rekreacyjny:
na pływalni, lodowisku i hali sportowej
prowadzone będą zajęcia sportowe
przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Będzie to nauka i doskonalenie
dyscyplin sportowych oraz zabawa ruchowa. W świetlicy prowadzone będą
zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy. W
każdą środę organizowany będzie wyjazd dzieci do kina w Poznaniu.
Wyżywienie: codziennie zapewniony będzie jeden ciepły posiłek
(obiad) oraz napoje.
Ubezpieczenie: wszystkie dzieci podczas zajęć będą ubezpieczone
od nieszczęśliwych wypadków oraz
zapewniona będzie pierwsza pomoc
przedmedyczna.
/scir/
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Zmiany cen
w SCSiR

S
4

grudnia na sesjach wszystkie
dzieci oraz dorośli zaproszeni zostali przez organizatorów
ze SCSiR do wspólnej zabawy na
łyżwach. Pod okiem maskotki Swarzędza - Sękusia, który w tym dniu
rozdawał upominki, każdy mógł spróbować swoich sił w konkurencjach
zręcznościowych. Najwięcej zabawy
miały dzieci, które brały udział w wyścigach, wykonywały różne zręcznościowe „sztuczki”, a nawet grały w hokeja. W tym mikołajkowym nastroju
nie było przegranych. Każde dziecko
otrzymało upominek od Sękusia. Organizatorzy mikołajek na lodowisku
dziękują sponsorom: Urzędowi Miasta
i Gminy Swarzędz, sklepowi Kompu-

tronik ze Swarzędza, restauracji MC
Donald’s ze Swarzędza,oraz firmom:
Ammigo, Anders, Cukiernia Magdalenka oraz Wulkanizacja Maciej Gelert.
Wkrótce kolejne imprezy tematyczne – już dziś zapraszamy na Walentynki!
J.H.

W czasie ferii taniej na łyżwy!
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wprowadza się cenę promocyjną biletów
ulgowych na lodowisko w okresie ferii zimowych
od 31.01 do 04.02.2011 (pierwszy tydzień)
oraz od 07.02. do 11.02.2011 (drugi tydzień).
Cena biletu od poniedziałku do piątku podczas ferii zimowych wynosi 6 zł od osoby.
/jh, mw/

Kup karnet
- zyskujesz
10% rabatu

Liga Hokeja w Swarzędzu
- jeszcze można się przyłączyć

S

zanowni Państwo! Karnet upoważnia do korzystania z całego kompleksu Pływalni poza
kawiarenką. Upoważnia do zapłaty
należności za faktyczny czas korzystania z basenu. Z wejścia na karnet może korzystać maksymalnie
5 osób. Nie trzeba mieć przy sobie
gotówki. Szczegóły pod numerem
tel. (61) 65 09 520. Zapraszamy!

5

grudnia 2010 ruszyła liga hokeja
w Swarzędzu – sezon 2010/2011.
Drużyny spotykają się dwa razy
w tygodniu w czwartki i niedziele. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca
jest puchar SLH (Swarzędzkiej Ligii

Hokeja). Do końca sezonu zostało trochę czasu. Można jeszcze wziąć udział
w rozgrywkach zapisując się do wybranej drużyny. Zapraszamy!
Finał ligi zaplanowano na 13 marca 2011 r.
J.H.

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

Mikołaj na lodowisku

zanowni Klienci, od 1 lutego
2011 roku decyzją Rady Miejskiej w Swarzędzu wprowadzone zostaną nowe ceny za korzystanie z usług Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji. Najbardziej
znaczące zmiany wprowadzono w
cenniku za korzystanie z kompleksu basenowego na Pływalni Wodny
Raj. Nowością będą bilety rodzinne,
dzięki którym odwiedzające nas rodziny mogą liczyć na sporą zniżkę
cenową.
Zmiany w cenniku powodowane są wzrostem kosztów utrzymania obiektów sportowych SCsiR.
Dokładny cennik będzie dostępny m.in. na stronie internetowej
SCSiR – www.scsir.swarzedz.pl
/jh/
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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

]]NZOZ MEDLIFE ]

]]Zakład ]

- 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.

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 Pomocy ]
Doraźnej i Ratunkowej

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

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

Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek
dyżuruje w poniedziałki i czwartki
w godz. 15.00 – 17.00 w Biurze Rady.

]]Pracownia ]

]]Telefony alarmowe

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

Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Pogotowie wod.-kan.
994
Pogotowie wod.-kan. ZGK

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

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego „Diagter”

]]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

]]Centrum Medyczne –

Przychodnia w Swarzędzu

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

]]Dyżury całodobowe
aptek w Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18,
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6,
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw.
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4,
tel. 61 852-52-44

Dyżury aptek na terenie Swarzędza w 2011 roku –
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie została
jeszcze przygotowana uchwała dotycząca pełnienia
w 2011 roku dyżurów aptek w dni świąteczne i w nocy.

Uwaga! Apteka „Przyjazna”, Swarzędz,
ul. Cieszkowskiego 5/7, tel. (61) 818
50 69 najdłużej otwarta: pn .- pt.
7.30-23.00, sob. 7.30-21.00, niedz.
10.00-17.00.

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

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

Centrum Informacji

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

styczeń 2011
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Gospodarki Komunalnej

]]Ośrodek Kultury

ul. Poznańska 14, tel. 61 65 10 219
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

Zagraliśmy dla dzieci! z Budżet ‘2011 i planowane inwestycje
Ferie – oferta dla najmłodszych z Nagrody dla sportowców
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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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

Stale współpracują:
Paulina Adamska, Henryk Błachnio,
Paweł Bocian, Ewa J. Buczyńska,
Włodzimierz Buczyński, Lidia
Chałasiak, Magdalena Chmielewska, Agnieszka Chróścik, Jacek
Hejnowski, Agata Kiejdrowska,
Izabela Kurowska, Jarosław Łączka,
Małgorzata Merczyńska, Magdalena Michalska, Beata Pacholczak,
Filip Przepióra, Anna Renda, Anna
Świergiel, Agata WidzowskaPasiak, Dorota Zaremba.

Informator

]]Urząd Miasta i Gminy

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

]]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.

Projekt graficzny:
DONAR Tadeusz Donarski
Skład, reklamy, druk: Studio
Kwadrat, mn@kreator.com.pl,
tel. 607 566 555
Wydawca nie wypłaca honorariów za
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania tekstów
i dokonywania w nich zmian. Prosimy
o dostarczanie materiałów (tekstów i
ilustracji) w formie elektronicznej.

Nakład: 10500 egz.
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Rokietnicki flesz
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Informator Gminy Rokietnica

Wokół zachodniej obwodnicy Poznania. Gmina Rokietnica składa
wniosek w Ministerstwie Infrastruktury o rozpoczęcie budowy 5,5 km
odcinka IIb przed rokiem 2013.
21 grudnia 2010 r. Ministerstwo
Infrastruktury ogłosiło informację na
temat planu rzeczowo-finansowego
Krajowego Funduszu Drogowego.
Stanowi ona integralną cześć „Programu budowy dróg krajowych na
lata 2011-2015”. Napisany zgodnie z
kryteriami przyjętymi dla dokumentów strategicznych, dla przeciętnego
użytkownika dróg, zawiera przede
wszystkim niepokojącą informację o budżetowych cięciach. Ich
rozmiar to 16 mld złotych.
Zmniejszenie limitu w Krajowym
Funduszu Drogowym do kwoty 78 miliardów, w praktyce oznacza konieczność anulowania 45 już trwających
postępowań przetargowych, których
skutki w sposób dotkliwy odczuje
także Wielkopolska. Okazuje się, że
jedną z zagrożonych inwestycji
jest także dokończenie budowy
zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu trasy S11.
Obecnie w fazie realizacji znajdują
się dwa odcinki Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania o łącznej długości
blisko 22 km: etap I z Głuchowa do
Swadzimia, którego zakończenie planowane jest na jesień 2011 r. i etap IIA
łączący Złotkowo z Rokietnicą (7,7 km),
z terminem otwarcia w maju 2012 r.

Pozostały, niezbędny do zakończenia całej budowy odcinek – etap
IIB - łączy Rokietnicę ze Swadzimiem i wynosi zaledwie około
5,5 km. Na jego realizację została już wydana decyzja lokalizacyjna, a także sporządzony projekt budowlany, zaś inwestor:
Poznańska Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na jego realizację.
O możliwości rozstrzygnięcia
przetargu decyzja zapadnie na szczeblu rządowym, po podziale pieniędzy
z Krajowego Funduszu Drogowego.
Tymczasem Wiceminister Infrastruktury, omawiając przed sejmową
komisją infrastruktury „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”
przedstawił trzy załączniki określające
drogowe priorytety w podziale na
etapy. Pierwszy zawiera te, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. – prawie
80 projektów, w tym m.in. autostrad
i inwestycji w toku, których realizacja
rozpocznie się do 2013 r. Drugi – tzw.
załącznik 1a – te, co do których resort
„ma nadzieję”, iż zostaną rozpoczęte do
2013 r. I to właśnie w nim, wśród wymienionych 30 inwestycji, umieszczono
odcinek IIB umożliwiający dokończenie
zachodniej obwodnicy Poznania.

Informator Gminy Rokietnica
www.rokietnica.pl

Czy jest jeszcze czas
na skuteczne lobby?
Dnia 5 stycznia 2011 r. złożyłem
osobiście wniosek o przeniesienie
brakującego odcinka zachodniej obwodnicy m. Poznania z załącznika 1a
oferującego „nadzieję” do załącznika
1 – dającego pewność na dokończenie
budowy całej zachodniej obwodnicy
miasta Poznania wraz z brakującym
odcinkiem z Rokietnicy do Swadzimia.
Dla gminy Rokietnica, oprócz niezwykle ważnych udogodnień komunikacyjnych umożliwiających istotne
odciążenie ruchu, poprawę bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego oraz połączenie z systemem
dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, (S11, S5, A2) stanowi
on niezbędny warunek rozwoju także
poprzez możliwość uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych.

Bezpośredni skutek braku możliwości rozpoczęcia budowy odcinka
IIB z Rokietnicy do Swadzimia przed
rokiem 2013, z jednoczesnym oddaniem do użytku dwóch skrajnych
fragmentów obwodnicy, spadnie na
podpoznańskie gminy, w tym szczególnie Rokietnicę. Fakt istnienia 5,5
km „dziury” w drodze spowoduje bowiem jej omijanie po drogach gminnych i powiatowych.
Wielkopolscy parlamentarzyści,
których poprosiłem o wsparcie złożonego w Ministerstwie Infrastruktury
wniosku, zapowiadają skuteczne
lobby w sprawie jak najwcześniejszego rozpoczęcia budowy tak ważnego
dla funkcjonowania całej zachodniej
obwodnicy Miasta Poznania odcinka
z Rokietnicy do Swadzimia.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Rada Rodziców. Poszło fantastycznie,
a sztabowa kasa z gminy Rokietnica
zasiliła konto WOŚP o dodatkowych
ponad 8 tysięcy złotych. wpłynęło z
Mrowina.

Warto grać, żeby „wygrać”! „Wygrać” uśmiech i zdrowie dziecka, „wygrać” radość dla siebie i innych.
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rokietnicy

Wielka ORKIESTRA ponownie
zagrała W ROKIETNICY.

„WYGRALIŚMY” PONAD 41 TYSIĘCY!!!, a dokładnie: 41 274 złote i 30
groszy!!! Po raz kolejny POBILIŚMY WŁASNY REKORD!!! Przypomnijmy –
rok temu mieliśmy na liczniku 35 051,32 zł

30

Było tłoczno, gwarno i wesoło.
Grała muzyka, biły serca, dźwięczały
puszki niezmordowanych wolontariuszy. Rokietnica, razem z całą Polską, grała na tysiąc otwartych, rado-

snych i hojnych serc, włączając się w
niesamowity, nieskończony łańcuch
ludzi dobrej woli. W tym roku do akcji
włączyła się także szkoła w Mrowinie,
gdzie organizacją finału zajęła się
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Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Specjalista Laryngolog

przyjmuje dzieci i dorosłych
bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.
r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci
i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102

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

Lokale
w Swarzędzu

idealne
na gabinet lub biuro

do wynajęcia
tel. 602 647 689

Stomatologia
JOR-DENT

ul. Cieszkowskiego 100/102
(obok stacji benzynowej)
Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka

Zapewniamy:
»» Wsparcie przy »
bieżącej obsłudze »
systemów »
informatycznych
»» Wirtualny dział »
informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
LANservice Sp.J.
»» Dostawę
sprzętu i
Tel. 61 661-20-26
oprogramowania Poznań, ul. Gwiaździsta 23
komputerowego
www.lanservice.com.pl

Oferujemy od stycznia 2011
bezpłatne usługi stomatologiczne
w ramach NFZ

tel. 61 818 33 22, 609 523 082
NAKŁAD

10.500
lam!
Zapraszamy do zamieszczania rek

Zamów reklamę!
607 566 555
mn@kreator.com.pl

egz.!

ISSN 1732-2480

kompleksowe usługi
informatyczne

Reklamy

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
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bezpłatne pismo informacyjne

Zagraliśmy dla dzieci! Budżet
z
‘2011 i planowane inwestycje
Ferie – oferta dla najmłodszych
z Nagrody dla sportowców
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

