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Jak zamówić reklamę?
[[
[[
[[
[[

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

607 566 555
mn@kreator.com.pl
61 648 26 49
Studio Reklamowe Kwadrat,
ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy i miejsce w gazecie (okładka/wnętrze), ilość
powtórzeń w kolejnych numerach,
dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Pliki składowe: tekstowe (doc, txt), wektorowe (cdr, ai, pdf,
eps), rastrowe (tiff, jpg, psd - rozdzielczość 300 dpi)

2

Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps, pdf, ai, cdr (wszystkie
fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg, psd (rozdzielczość 300 dpi).
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doraźna
– nowy
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Drodzy Państwo!
Przed nami piękne, wiosenne
Święta Wielkanocne…
Ich religijne przesłanie niesie ze sobą
nadzieję na odradzające się życie.
Takiej właśnie nadziei, spokoju
i radości oraz wypoczynku
w gronie ludzi nam bliskich
z całego serca życzymy

O
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz

Józefinki przeciw czerniakowi...
Zebraliśmy prawie 18 tysięcy zł! Dziękujemy!

T

egoroczne Józefinki – Święto Patrona
Swarzędza połączone zostało z wielką
akcją charytatywną wspierającą chorych na czerniaka. Ten niezwykle groźny
nowotwór jest co roku przyczyną śmierci
setek ludzi. Poznański profesor Andrzej
Mackiewicz wraz ze swoim zespołem finalizuje badania nad szczepionką ratującą życie
chorych. W odpowiedzi na apel Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej
wszystkie środowiska swarzędzkie wykazały się wielkim sercem i poczuciem
solidarności. 18, 19 i 20 marca 2011 r. kwestowano w wielu miejscach naszego miasta:
na Rynku, przed marketami, po koncercie
wspanialej sopranistki Iwony Hossy. Na
scenie ustawionej na Rynku odbywały się
aukcje wielu cennych przedmiotów. W hali
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
rozegrano charytatywny turniej piłkarski z
udziałem drużyn firm, które włączyły się
do akcji. Wśród kwestujących znaleźli się
także m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata
Kubacka, przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Szkudlarek, poseł Krystyna Łybacka,
przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej, Bractwa
Kurkowego, PCK,
radni, harcerze
i młodzież szkolna.
Kwestę obsługiwała swarzędzka placówka
Alior Bank S.A.
Zebraliśmy do tej pory 17.737 zł!
Każdy może powiększyć tę kwotę
wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka:
37 1050 1520 1000 0022 8679 4173
Pacjenci dziękują i nadal liczą na Państwa hojność!
Podczas akcji „Swarzędz przeciw czerniakowi” obyły się profilaktyczne badania
z wykorzystaniem wideodermatoskopu.
Z badań skorzystało 114 osób. Trafnie
postawione diagnozy przyczyniły się do
wykrycia 21 przypadków pilnie wymagających leczenia.
Relacja z Józefinek na str. 14-17

Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
w zarządzie Związku Miast Polskich

C

złonkowie Związku Miast
Polskich (organizacji
zrzeszającej kilkaset
samorządów) obradowali 4
marca w Poznaniu. Wybrane
zostały nowe władze tej organizacji. Przewodniczącym ZMP
ponownie został prezydent Pozna-

nia Ryszard Grobelny. Miło nam
poinformować, że Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka wybrana została do
Zarządu tej organizacji.
Więcej o działalności
Związku Miast Polskich:
www.zmp.poznan.pl

d 1 marca 2011 r. zmieniły się miejsce
i zasady udzielania pomocy doraźnej czyli
pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej
od poniedziałku do piątku w godzinach od
18.00 do 8.00, w soboty, niedziele i święta
przez całą dobę. W wyniku konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w dniu 24 lutego 2011
przez NFZ jako realizator zadania wyłoniona
została Przychodnia Lekarska MULTI-MEDIC w
Swarzędzu ul. Cieszkowskiego 100/102 tel. 61
8174 671. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
świadczona jest dla mieszkańców miast i gmin:
Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn i Kleszczewo.

Badania USG
127 dzieci!

P

odczas weekendu 2527 marca 2011 roku
w Swarzędzu odbyły się
bezpłatne badania USG dla
dzieci w wieku 9 miesięcy - 6 lat. Zorganizowane
zostały dzięki współpracy Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej z Fundacją
Ronalda McDonalda. Warto dodać, że badania
w naszym mieście odbyły się już po raz drugi
i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
rodziców najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Tym razem przebadano 127 maluchów,
wykrywając u niektórych problemy zdrowotne
wymagające dalszego diagnozowania i leczenia.
W badania zaangażowali się również wolontariusze: Marta Szomek, Monika Krawiec, Paula
Foedke, Dominika Adamczak, Katarzyna Kayser, Katarzyna Owczarzak, Angelika Mejzińska,
Mateusz Gawarecki, którym bardzo dziękujemy
za pomoc.
Słowa podziękowania należą się również Fundacji
Ronalda McDonalda, która wybrała naszą Gminę
na miejsce prowadzenia badań profilaktycznych
wśród najmłodszych.
M.W.
z Fot. Archiwum UMiG

Aktualności

Marian Szkudlarek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Przychodnia MULTI-MEDIC,
ul. Cieszkowskiego 100/102, tel. 61 8174 671
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Nielegalne
zajmowanie
pasa drogowego
Apel do mieszkańców

Aktualności

W
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związku z częstymi sytuacjami dotyczącymi bezprawnego zajmowania pasa drogowego przez firmy i osoby prywatne w celu m.in.:
• prowadzenia robót w pasie drogowym,
• umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej (tj. sieć lub przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe),
• umieszczenia w pasie drogowym reklam,
sadzenia drzew, ustawienia ogrodzeń,
• prowadzenia w pasie drogowym handlu,
apelujemy do mieszkańców miasta i gminy
Swarzędz o powiadamianie o tym fakcie Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu (tel. 061 65 12
410, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do
16.00, od wtorku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.30). W sytuacjach, gdy do zajęcia
pasa drogowego dojdzie w godzinach nie objętych urzędowaniem urzędu, prosimy dzwonić
do Straży Miejskiej w Swarzędzu tel. 061 65
12 113 lub 114. W przypadku samowolnego,
bezprawnego zajmowania pasa drogowego
przez firmy lub osoby prywatne wszczęte zostanie przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
postępowanie administracyjne w celu nałożenia
kar pieniężnych.
Referat Gospodarki Komunalnej

Pożegnaliśmy:
Księdza Kanonika Henryka Mikołajczyka
W nocy 27 lutego 2011 w Przygodzicach zmarł
ksiądz kanonik Henryk Mikołajczyk , proboszcz
parafii pw. Świętego Marcina w Swarzędzu w
latach 1983-2010. Wszyscy z wielkim smutkiem
przyjęliśmy tę wiadomość. Pogrzeb wieloletniego proboszcza najstarszej swarzędzkiej parafii
odbył się na cmentarzu parafialnym w Przygodzicach w czwartek 3 marca 2011 r.
Księdza Henryka Mikołajczyka wspominaliśmy
niedawno w „Prosto z Ratusza” - wydanie Grudzień 2010, na str. 18-19, w obszernym artykule
„Dziękujemy, Księże Proboszczu”...
Księdza Kanonika Stefana Rudowicza
13 lutego 2011 roku w 78. roku życia i 53. roku
kapłaństwa zmarł ksiądz kanonik Stefan Rudowicz, długoletni proboszcz parafii p.w.św.
Michała Archanioła w Uzarzewie. Pogrzeb odbył
się 17 lutego 2011 r. w Jankowie Przygodzkim.
Tego samego dnia w Uzarzewie została odprawiona pogrzebowa msza św. koncelebrowana
przez kapłanów Dekanatu Swarzędzkiego.
/MW, TR/

Strategia Swarzędza
konsultacje z mieszkańcami

31 marca 2011 r. w swarzędzkim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze
otwarte spotkanie poświęcone opracowywanej właśnie strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy Swarzędz na lata 2011-2020.

S

ala posiedzeń Ośrodka Kultury wypełniła się licznie zgromadzonymi
przedsiębiorcami, radnymi Rady
Miejskiej, przedstawicielami Urzędu
Miasta i Gminy, a także mieszkańcami.
Tematem pierwszego spotkania były problemy i kierunki rozwoju gospodarczego
Gminy Swarzędz. Dyskusja, która trwała
do późnych godzin wieczornych była bardzo interesująca i zaowocowała sformułowaniem wielu konkretnych propozycji
i rozwiązań.
Dokument, który decyduje o kierunku
rozwoju gminy na kolejnych 10 lat, jak
wielokrotnie podkreślała w czasie spotkania Burmistrz Anna Tomicka, powinien
być wynikiem współpracy władz gminy
ze wszystkimi jej mieszkańcami.
Już dziś, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych
spotkaniach, które odbędą się kolejno: 14
i 28 kwietnia oraz 12 maja o godz. 18:00 w
swarzędzkim Ośrodku Kultury.
Oto proponowane tematy poszczególnych spotkań konsultacyjnych:
14 kwietnia, godz. 18:00
Problemy rozwoju przestrzennego.
• Plany zagospodarowania przestrzennego

decyzje administracyjne.
• Granice rozwoju przestrzennego.
• Struktura użytkowania ziemi i formy
zabudowy terenu.
• Problemy rewitalizacji.
• Gmina w układzie przestrzennym Aglomeracji Poznańskiej.
28 kwietnia, godz. 18:00
Problemy i kierunki rozwoju społecznego Gminy Swarzędz.
• Oświata.
• Kultura.
• Sport i rekreacja.
• Opieka zdrowotna.
• Opieka społeczna.
• Organizacje pozarządowe.
12 maja, godz. 18:00
Infrastruktura komunalna i funkcjonowanie Gminy Swarzędz.
• Swarzędz a aglomeracja poznańska:
konkurencyjność czy komplementarność.
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
mienia.
• Infrastruktura drogowa.
• Komunikacja publiczna.
• Problemy środowiska przyrodniczego.
Serdecznie zapraszamy!
/jw, mw/

90-lecie KS Unia Swarzędz

- prosimy o pomoc w zebraniu informacji
Na terenie naszej gminy mieszka wielu
znakomitych sportowców reprezentujących
w przeszłości Klub Sportowy „Unia” Swarzędz. W związku z przypadającą w tym
roku 90. rocznicą założenia klubu pragniemy
utrwalić pamięć o nich i ich osiągnięciach.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu informacji, materiałów, zdjęć dotyczących działalności klubu, drużyn oraz

poszczególnych sekcji i ich zawodników.
Każda informacja, każde zdjęcie pomoże
w opracowaniu książki, którą przygotowuje
Pan Jacek Kąkolewski z okazji 90. lat Unii.
Prosimy o kontakt z Pawłem Bocianem
(tel. (61) 65 09 544 oraz e-mail sport@scsir.
swarzedz.pl) lub z klubem SKS Unia Swarzędz (sekretariat czynny od poniedziałku
do piątku od godziny 15.00).

z Fot. J. Wojtysiak
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Sekcja fotograficzna
Ośrodka Kultury
zaprasza

W

15

marca 2011 r. Urząd Stanu Cywilnego w Swarzędzu był miejscem
wzruszającej uroczystości. W godzinach przedpołudniowych zgromadzili
się tam zaproszeni goście, ich najbliżsi
oraz przyjaciele. Trzy pary małżeńskie
świętowały 50. rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego! Przedstawiamy jubilatów:
Państwo Stanisława i Józef Krokos, Teresa i Edmund Książkiewicz, Melania
i Tadeusz Małyszka.

Komunikat dla pasażerów
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej

R

ozpoczęła się realizacja inwestycji
„Przebudowa pętli autobusowej na
osiedlu Kościuszkowców przy ulicy
Kwaśniewskiego w Swarzędzu”. W pierwszej kolejności zostanie przygotowany plac
budowy oraz zostanie wyłączony z eksploatacji budynek, w którym prowadzona
jest sprzedaż biletów wraz z przystankiem
autobusowym.

W związku z tym zmieniona zostanie
organizacja ruchu autobusów oraz przeniesiony zostanie punkt sprzedaży biletów
(szczegóły na mapie).
Od 4 kwietnia 2011 roku sprzedaż biletów jest prowadzona w budynku, w którym do niedawna mieściła się kolektura
Totalizatora Sportowego (LOTTO).
/MS/

Listonosz złodziejem
Roznosił tylko
listy polecone…
Policjanci z Ogniwa
Patrolowo- Interwenc yjnego ze Swarzędza zatrzymali
listonosza, który w
przeciągu jednego
roku przywłaszczył sobie
ponad 5,5 tys. listów i przesyłek!

P

odczas nocnej służby policjanci zatrzymali
dwóch młodych mężczyzn, jeden z nich
posiadał przy sobie narkotyki. Kiedy nad ranem policjanci weszli do mieszkania jednego
z zatrzymanych mężczyzn, by wykonać dalsze
czynności do sprawy z narkotykami, zwrócili
uwagę na dużą ilość listów adresowanych do
różnych osób oraz kilka sztuk amunicji do broni
palnej (pistoletów i karabinów maszynowych)
znajdujących się w pokoju podejrzanego.
Gdy policjanci zaczęli szczegółowo badać sprawę, ujawnili ponad 5,5 tys. listów i przesyłek,
które nie dotarły do adresatów - mieszkańców
gminy Swarzędz.
Jak się później okazało Daniel W., lat 22, pracował na poczcie jako listonosz. Przez okres jednego roku roznosił tylko listy polecone, natomiast
pozostałe przesyłki zabierał do domu. Niektóre
z nich otwierał i wyciągał wartościowe rzeczy,
pozostałe zamierzał zniszczyć.
Podczas przesłuchania oświadczył, że nie dostarczył listów i paczek ponieważ brakowało
mu czasu.
Sprawcy przedstawiono zarzut naruszenia korespondencji prywatnej oraz kradzieży. Ponadto
trwają czynności nad postawieniem zarzutów
przetrzymywania dokumentów.
Listonoszowi grozi kilka lat za kratami.
Karol Łuszczek
Komisariat Policji w Swarzędzu

Aktualności

3 x 50 lat!

Bohaterowie uroczystości otrzymali
medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie,
bukiety kwiatów oraz kosze słodyczy. Przy
kawie i pysznych tortach od firmy Magdalenka rozmawiano i wspominano miniony
czas. Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
serdecznie pogratulowała dostojnym jubilatom pięknej rocznicy, podkreśliła niezwykłą wagę wspólnych lat, wzajemnego
wspierania się, miłości i wyrozumiałości.
Dołączamy się do najlepszych życzeń!
/AŚ, MW/
z Fot. Anna Świergiel

Ośrodku Kultury w
Swarzędzu rusza
SEKCJA FOTOGRAFICZNA.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy ul. Poznańska 14. Zajęcia są bezpłatne. Prosimy
o zabranie własnych aparatów fotograficznych.
Kontakt: 61 65 10 219.
/OK/
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Kamienica odbudowana po tragicznym pożarze. Na początku kwietnia, gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza”, trwały ostatnie prace
związanie z odbudową kamienicy przy Rynku, wypalonej w tragicznym pożarze latem 2009 roku. Budynek odzyskał dawną urodę, a do pomieszczeń na parterze wróciła
już nawet kwiaciarnia…

Prosto z budowy

Ul. Warzywna
– przebudowa od maja
Na 8 kwietnia 2011 wyznaczono
termin podpisania umowy dotyczącej
przebudowy ul. Warzywnej w Swarzędzu. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca (konsorcjum, którego liderem
jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Hydrogaz z Poznania) rozpocznie prace
w maju br. Ulica Warzywna otrzyma nową
nawierzchnię jezdni, chodników i wjazdów z kostki brukowej. Na całej 480-metrowej ulicy, prócz nawierzchni, powstanie
kanalizacja deszczowa, usunięte zostaną
kolizje instalacji elektro-energetycznej,
a dla poprawy bezpieczeństwa zostanie zamontowanych 8 progów spowalniających
ruch. Przed posesjami utworzone zostaną
zatoki postojowe. Termin zakończenia
robót ustalono na 15 grudnia br. Koszt tej
inwestycji to ok. 1,5 mln złotych.

Ul. Wrzesińska
- 5 firm w przetargu

6

Trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy przebudowy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu.
Do przetargu stanęło 5 firm, a ich oferty
są teraz wnikliwie analizowane. Jak już
informowaliśmy, 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 sfinansowane z zaangażowaniem funduszy unijnych, budżetu
Starostwa Powiatowego oraz budżetu
Gminy Swarzędz. Prace budowlane potrwać mają do stycznia 2012 roku.

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.
Na czas budowy zmieniona zostanie
organizacja ruchu autobusów oraz przeniesiony został punkt sprzedaży biletów,
o czym piszemy na str. 5 w artykule pt.
„Komunikat dla pasażerów”.

Przebudowa
pętli autobusowej

Termomodernizacja
Gimnazjum nr 3
– trwa przetarg

Z początkiem kwietnia ruszyły prace
związane z przebudową pętli autobusowej
na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Jak
już informowaliśmy, 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.

Gmina Swarzędz (na podstawie
opracowanej wcześniej dokumentacji)
otrzymała już pozwolenie na budowę
dotyczące termomodernizacji Gimnazjum
nr 3 na os. Czwartaków w Swarzędzu.
Ogłoszony został przetarg nieograniczony
na wykonanie tych prac. Rozstrzygnięcia
przetargu należy spodziewać się w maju
br. W ramach tej inwestycji zaplanowa-

z Fot. M. Woliński
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no: wymianę okien, docieplenie ścian
zewnętrznych i dachu, nową wzmocnioną
i estetyczną elewację a także ogrodzenie i
zagospodarowanie terenu szkoły. Równocześnie zlecono audyt energetyczny tego
obiektu, co pozwoli ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji. Prace
mają być wykonane do końca lata br.

Kanalizacja
w ul. Okrężnej
Podpisana została umowa z wykonawcą brakującego odcinka kanalizacji
sanitarnej w ul. Okrężnej w Swarzędzu.
Przetarg na to zadanie wygrał Hydro-Gaz
ze Swarzędza oferując niespełna 100
tys. złotych. Termin zakończenia robót
wyznaczono na 31 maja br.

Zgodnie z umową roboty zakończone
mają być do końca września 2012 r.
Szczegółowe informacje wraz z harmonogramami prac znaleźć można na
www.swarzedz.pl w zakładce PUSZCZA
ZIELONKA.

„Orlik” w Bogucinie
– wkrótce przetarg
Przygotowywany jest przetarg na
budowę zespołu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko Orlik

2012". Trzeci swarzędzki „Orlik” powstanie w tym roku w Bogucinie przy
ul. Wrzosowej w pobliżu placu zabaw.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, prace
powinny rozpocząć się na początku lata
a zakończą się z jego upływem. Gmina
Swarzędz wystąpiła o dofinansowanie
budowy „Orlika” w Bogucinie
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.

Prosto z budowy

Remiza w Kobylnicy - w szybkim tempie. Jak widać na zdjęciu, w szybkim tempie postępuje rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy. Do starego
budynku dobudowana zostanie wozownia, a piętro nad nią zostanie wykorzystane na wiejską świetlicę. Radykalnie poprawią się warunki w jakich strażacy z Kobylnicy
pełnią służbę. W rozbudowanej remizie będą mogli w odpowiednich warunkach przechowywać sprzęt ratowniczy i pojazdy. Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Malbud z Poznania, który wykona to zadanie za ok. 1,33 mln zł. Remiza ma być gotowa do końca roku 2011 r.

„Puszcza Zielonka”
- rusza budowa kanalizacji dla naszej gminy
Rusza budowa „Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Prace na terenie gminy
Swarzędz wykonawca (konsorcjum firm
ZRUG Sp. z o.o. i Hydrobudowa) postanowił rozpocząć wiosną br. od Paczkowa.
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Ul. Cieszkowskiego – koniec modernizacji. W pierwszej połowie kwietnia na zmodernizowanej w ubiegłym roku ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu
wykonane zostały ostatnie prace, przerwane w grudniu z powodu zimy. Wykonawcy ułożyli teraz wierzchnią warstwę asfaltu i usunęli wszystkie usterki, które pojawiły
się po zimie. Wierzchnia warstwa asfaltu na ul. Cieszkowskiego wykonana została ze specjalnej mieszanki o właściwościach redukujących hałas. Na zdjęciu: zbudowane
w zeszłym roku rondo na dzień przed ostatnimi pracami.

Prosto z budowy

Budynek komunalny
z 27 mieszkaniami

Przygotowywany jest również przetarg na budowę budynku komunalnego
przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu
(w rejonie os. Promykowego). Na trzech
kondygnacjach tego budynku będzie 27
mieszkań dwu- i jednopokojowych, obok
powstanie parking. Budowa ma się rozpocząć w połowie br. i zakończyć w roku
przyszłym.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Gmina Swarzędz przekazała
lokatorom 60 mieszkań powstałych dzięki
przebudowie dawnej hali fabrycznej przy
ul. Sienkiewicza 19 w Swarzędzu.

+9,65

+9,45

+9,45
FARBA SILIKONOWA KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 1015
BLACHA TYTAN.-CYNK. NA RĄBEK STOJĄCY

30,0°

FARBA SILIKONOWA KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 1015

+3,69

TYNK OZDOBNY "TRAWERTYN" ZBLIŻONY DO RAL 7044

±0,00
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PŁYTKA ELEWACYJNA KLINKIEROWA
LUB TYNK ŻYWICZNY TYPU GEMALIT
ZBLIŻONY DO RAL 8024

+9,45

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA
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+3,69

±0,00
-0,83

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

NAZWA PROJEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Swarzędz ul. Staniewskiego

INWESTOR

URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ ul. Rynek 1 Swarzędz
GŁÓWNY PROJEKTANT

arch. Michał Lewiński
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

arch. Hanna Baldysz

ELEWACJE
d a t a : sierpień 2010

WERYFIKATOR

arch. Renata Sarnot
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PB - W
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upr. nr 7131/84/P/2000
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/41/2008
upr. nr 7131/27/P/2004
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Aleja spacerowa
- początek budowy
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Rozpoczyna się budowa alei spacerowej od lodowiska do ul. Strzeleckiej
w Swarzędzu. Przypomnijmy, że ta nowa
ok. 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów stanowić będzie przedłużenie
zbudowanej niedawno ścieżki pomiędzy
ul. Święty Marcin a pływalnią i poprowadzi aż do ul. Strzeleckiej pomiędzy
boiskami KS Unia. Wykonawcą jest firma
Drogmel z Pobiedzisk, która wygrała
przetarg oferując ok. 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).
M.W.
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań `2011

Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca
2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca
2011 r. godz. 2400 .
Osoby nie posiadające dostępu do Internetu,
a chcące dokonać samospisu mogą skorzystać z programu w siedzibie Gminnego Biura Spisowego.
3) Osoby, które nie dokonają internetowego
samospisu odwiedzi w ich mieszkaniu rachmistrz
spisowy. Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego,
pieczątką imienną z podpisem dyrektora urzędu.
Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc
na infolinię NSP 2011.
Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony.
Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośredni do urządzenia przenośnego,
w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych GUS.
4) W spisie powszechnym będą zebrane dane w
ramach następujących tematów badawczych:
• stan i charakterystyka demograficzna ludności
• edukacja
• aktywność ekonomiczna osób
• dojazdy do pracy

Swarzędzki Sztab WOŚP
zebrał 77 493,75 zł
Znana już jest ostateczna kwota, jaką zebrał Swarzędzki
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas XIX
Finału WOŚP 9 stycznia 2011 r. Przypomnijmy, że w tym roku
pieniądze zbierane były na rzecz urologii i nefrologii dziecięcej. Bank PEKAO S.A. oddz. w Poznaniu wyliczył, że Swarzędzki Sztab
zebrał 76 069,30 PLN + waluta obca w kwocie: 20 EURO, 5 GBP
1 USD, co po przeliczeniu na polskie złote daje ok. 104,45 zł.
Razem Swarzędzki Sztab zebrał 77 493,75 zł.
Wszystkim sponsorom, wolontariuszom, oraz obsłudze
technicznej serdecznie dziękujemy.
W szczególności pragniemy podziękować firmom:
Ammigo Farby Lakiery Materiały Budowlane, AUTOKARIERA
Małgorzata Solińska i Robert Maćkowiak, Ajax S.A., Auto Centrum Maciej i Katarzyna Plenzner , Artur Ostrowski, Arismebel,
Wojciech Bebko, Monika Będziecha-Tischer, Budchem-Zakład
Handlowo-Usługowy Józef Włodarczyk, Cukiernia Magdelenka,
Cukiernia Elite, Cukiernia Hoffman, Cukiernia Kandulski, Cech
Stolarzy Swarzędzkich, Centrum sport&fitness ATRIUM, Drukarnia
Swarzędzka Stanisław Witecki, Gabinet Kosmetyczny„Marlena”,
Gabinet kosmetyczny Ilona Janikowska, Gabinet kosmetyczny
„Aga”, Fabryka mebli tapicerowanych Alwes, Fabryka Mebli
Tapicerowanych TOMBEA, Komputronik, Kwiaciarnia Kwiaty u
Beaty, Marek Kierzynka, Kamieński Janusz Pracownia Złotnicza,

Kwiaciarnia Artystyczna Danuta Kobiela, Jerzy Karczmarek, Leader School, Lukas Bank Swarzędz, Jakub Łukomski Malta-decor
S.A., Maxim-Bud bis, My Music Group sp. z o.o, Music Factory,
Pluszaki.com Łukasz Sanecki, PPHU Brodex, P.W. Konsdrew,
Piekarnia Jankowscy, PPH Kieczmerski, PSB GS Swarzędz, Partner
Rodan sp. z o.o., Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w Paczkowie„POKÓJ”, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kruszewnia, Restauracja „Między Nami”,
Radny Sejmiku Wlkp. Marek Niedbała, P.U.H.W. Zbymar, Strefa
Sportu Tenis & Fitness-Swarzędz, Salon Mody CYBINA - Swarzędz,
STS - Mercedes-Benz Swarzędz-Jasiń, Salon Odzieży Shark, Stol-drew Dariusz Sowa, Swarzędzka Telewizja Kablowa, Studio Foto
Video H. Błachnio,Salon Fryzjerski „Mariusz”, Studio „Wiktoria”
Małgorzata Jankowiak i Marta Lesińska, Smooth-Naturalne
Kosmetyki Barbara Reimann-Miedziak, Sklep Gospodarstwa Do-

•
•
•
•
•
•
•

źródła utrzymania osób
niepełnosprawność
obywatelstwo
migracje wewnętrzne
migracje zagraniczne
narodowość i język
wyznanie (przynależność do kościoła lub związku
wyznaniowego)
• gospodarstwa domowe i rodziny
• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki)
Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są
prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej
na zasadach określonych w art.10 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz.439 z późniejszymi zmianami).
Danuta Andrzejczak
mowego Swarzędz –Idziak, Szkółka drzew owocowych
i róż Anna i Waldemar Pawelec, Tygodnik Swarzędzki,
Usługi Fryzjerskie Lidia Perlikiewicz, Usługowy zakład
Mebli Nowoczesnych K. M. Szurkowski, Wiraż Bus,
Zakład Przetwórstwa Dziczyzny LASPOL, Zakład
Produkcyjno Handlowy „ANDERS”, Zakład Pierzarski
Piórex S.A., Zakład Cukierniczy Gruszecki, Zakłady
Mięsne A. Bystry, Zakład Tapicerski Zdzisław Zieliński,
Zakład Wulkanizacyjny-Usługi Maciej Gellert.
Instytucje i osoby pomagające przy organizacji
XIX FINAŁU WOŚP w Swarzędzu: Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz, Straż Miejska, Policja, OSP Swarzędz, Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji, Swarzędzkie Bractwo Kurkowe,
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz, Swarzędzki Klub Sportowy
„UNIA”, artyści i zespoły występujące podczas swarzędzkiego
finału, Piotr i Izabella Nowak, Krzysztof Rybak, Marta Kozłowska,
Agnieszka i Marek Szurkowscy, Jolanta i Krzysztof Szurkowscy,
Sylwia Mrugalska, Magdalena Majchrzak, Kornelia Kamińska,
Grażyna Nowak, Justyna Koźlicka, Katarzyna Koźlicka, Andria
Zygmunt, Dariusz Nazim, Janusz Wanat, Maria Gleser, Weronika
Nowicka, Monika Zajma, Aleksandra Błoch, Justyna Sikora,
Ada Miśnik, Julia Chałasiak, Monika Olejniczak, Sławomir
Weihs, Lech Łukomski, Dariusz Łuczków, Łukasz Jędrzejczak,
Bogdan Junikowski, Honorata Junikowska, Mateusz Gawarecki, Agata Bańkowska, Marek Lis, pracownicy hali Sportowej SCSiR, pracownicy Ośrodka Kultury w Swarzędzu – Anita
Frąckowiak, Michał Klimaszewski, Grażyna Borowicz, Monika
Olszewska, Milena Maciejewska, Katarzyna Stramowska.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli
nam w organizacji Swarzędzkiego XIX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, a przede wszystkim kwestującym wolontariuszom, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć.
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
Filip Przepióra

Aktualności

1) Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez
użycia formularzy papierowych. Spis będzie przeprowadzany trzema kanałami, tj.:
• samospis internetowy
• wywiad telefoniczny przeprowadzony przez ankietera statystycznego
• wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia
elektronicznego
2) Najdogodniejszą formą udziału w Narodowym
Spisie Powszechnym jest samospis internetowy, aby
z niego skorzystać należy:
• Uruchomić przeglądarkę internetową
• Wejść na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://
www.stat.gov.pl
• Wybrać zakładkę Formularze spisowe
• Wybrać formularz identyfikacyjny
• Wpisać swoje dane oraz zdefiniować hasło dostępu
• Wpisać we wskazane miejsce kod z obrazka
• Zalogować się i przystąpić do wypełnienie formularza spisowego
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wioślarstwo, pływanie, lekkoatletykę,
kolarstwo górskie, piłkę nożną oraz wyścigi motocyklowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
wyróżnionym i życzymy wielu sukcesów
w ukochanych dyscyplinach sportu.
/tr, aś/
z fot. T. Radziszewska

Stypendia sportowe ’2011

24 marca 2011 r. w swarzędzkim Ośrodku Kultury zostały uroczyście
wręczone stypendia sportowe dla młodych, wybitnych sportowców.

O
Aktualności

brady Komisji ds. Stypendiów
Sportowych, opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów
dla zawodników osiągających wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,
odbyły się 1 marca 2011 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu. Jak co

roku komisja stanęła przed niełatwym, ale
zaszczytnym zadaniem oceny osiągnięć
młodych swarzędzkich sportowców.
W skład komisji wchodzili:
Przewodnicząca - Agata Kubacka –
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz, Tadeusz Witkowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, Grzegorz Taterka - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Bartosz Stawicki – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w
Swarzędzu, Paweł Bocian – pracownik
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, radny Rady Powiatu Poznańskiego.
Po wnikliwej analizie wniosków
komisja podjęła decyzję o przyznaniu
stypendiów 18 sportowcom. Reprezentują
oni różne dyscypliny m.in. sztuki walki:
zapasy, karate, sporty wodne: kajak-polo,

Lp. Nazwisko i imię, rocznik

Dyscyplina

1 Borowczyk Krzysztof, 1993

zapasy

2 Echaust Agata, 1995

4 Gajda Adam, 1991

zapasy
wyścigi
motocykl.
piłka nożna

5 Kierzek Edyta, 1994

lekkoatletyka

6 Knade Barbara, 1991

kajak-polo

7 Kobyliński Maciej, 1990

wioślarstwo

8 Komisarczyk Maria, 1992

wioślarstwo

9 Kuzemko Bartosz, 1988

karate

10 Kuzemko Łukasz, 1984

karate

3 Florek Natalia, 1988

11 Lipiecka Agnieszka, 1993

lekkoatletyka

12 Lipiecka Angelika, 1993

lekkoatletyka

13 Majewska Monika, 1994

lekkoatletyka

14 Opielska Paulina, 1993

zapasy

15 Osajda Marcin, 1990
16 Paterka Krzysztof, 1986

wioślarstwo
pływanie

17 Stefańska Angelika, 1993

lekkoatletyka

18 Szurlej Monika, 1993

wioślarstwo

I sesja
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

10

z Fot. A. Rybińska
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marca 2011 r. w Ośrodku Kultury
przy ul. Poznańskiej odbyła się
I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu. W sesji uczestniczyli
również zaproszeni goście - Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka,
II zastępca Burmistrza Agata Kubacka,
Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, członkowie Miejskiej
Komisji Wyborczej, a także radni Rady
Miejskiej.
Miejska Komisja Wyborcza wręczyła
radnym zaświadczenia o wyborze na radnego MRM, po czym, w wyniku głosowania, na stanowisko przewodniczącego

Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrany został Arkadiusz Ćwiertnia, wiceprzewodniczącą została Paula Foedke,
a sekretarzem Katarzyna Włodarczyk.

Zostali również wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej: Mateusz Gawarecki,
Mariusz Kosturski i Agnieszka Żerko.
A.R.
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Startuje
Akademia
Piłkarska
AGROBEX-u

Zapraszamy na piknik
17 kwietnia 2011
Serdecznie zapraszamy
wszystkich swarzędzan
na piknik inaugurujący Akademię Piłkarską AGROBEX-u
– niedziela 17 kwietnia 2011,
godz. 12.00, stadion KS Unia
Swarzędz.

Aktualności

A

kademia Piłkarska AGROBEX-u,
której inauguracja nastąpi 17 kwietnia to nowatorskie przedsięwzięcie,
adresowane do młodych adeptów piłki
nożnej w Swarzędzu. Firma AGROBEX
zapewnia im fachową opiekę trenerską.
Najmłodsi piłkarze, podzieleni na drużyny,
będą rywalizować w mini lidze, której rozgrywki potrwają do początku EURO ‘2012.
Imprezie patronuje Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, a także Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
i redakcja Głosu Wielkopolskiego.
Atrakcją pikniku w Swarzędzu będzie
m.in. występ Libera i Sylwii Grzeszczak
oraz spotkanie z piłkarzami Lecha Po-

znań i Piotrem Reissem. W inauguracji
swój udział zapowiedział również prezes

PZPN Grzegorz Lato.
Zapraszamy!

/KN, MW/

Brązowy medal
Agnieszki WieszczekKordus na zapaśniczych
mistrzostwach Europy!
Swarzędzanka Agnieszka Wieszczek-Kordus, trenująca w WKS Grunwald
Poznań, 1 kwietnia 2011 zajęła trzecie
miejsce w kategorii 72 kg podczas mistrzostw Europy w zapasach w Dortmundzie. Gratulujemy!
/pb,mw/
z Na zdjęciu: Agnieszka Wieszczek-Kordus
podczas spotkania w ratuszu z burmistrz Anną
Tomicką w październiku ub.r.
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Wykonawcy z Ośrodka Wsparcia
na Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych

Prosto z OPS

F

12

estiwal Artystów Niepowtarzalnych to cykliczna impreza organizowana przez Dom Pomocy
Społecznej w Lisówkach. Nasze „Niespokojne Duchy” już po raz drugi
wzięły udział w tej imprezie prezentując swoje umiejętności wokalne
w takich utworach jak „Bal u wetera-

nów”, czy słynne „Prywatki”. Ogromny
podziw jury i publiczności wzbudziła
nasza solistka, pani Maria, przepięknie
wykonanym utworem „Romans” przy
akompaniamencie p. Szymona.
Zespół został nagrodzony dużymi
brawami za stworzenie klimatu wspomnień i wzruszenia. Wiemy jednak, że

czeka nas jeszcze wiele pracy aby uzyskać znaczącą nagrodę na następnym
festiwalu. Już myślimy o nowym repertuarze, a praca nad nim z pewnością da
nam wiele przyjemności i satysfakcji.
Klaudia Zarzyńska
Miejsko-Gminny Ośrodek
Wsparcia

Swarzędz stawia na Rodzinę

M

iło nam poinformować, że Gmina Swarzędz już po raz drugi
jest uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii: „Postaw na Rodzinę!”.
Organizatorem akcji jest Krakowska
Akademia Profilaktyki. Głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest przekazywanie informacji o roli rodziny w
profilaktyce oraz promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Organizatorzy podkreślają, że
więź z rodzicami, a także innymi
członkami rodziny, stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami. Kampania
proponuje jedną z najskuteczniejszych
strategii profilaktycznych – Strategię
Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania ma
pokazać jak budować pozytywne relacje
w rodzinie, jak twórczo i aktywnie spędzać czas z dziećmi. Czasami wystarczy

tylko parę prostych podpowiedzi i temu
m.in. ma służyć kampania.
Kampania „Postaw na rodzinę”
wpisuje się w nurt profilaktyki pozytywnej, bazującej na wiedzy o głównych czynnikach chroniących, zgodnie z rekomendacjami Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wiedzę tę wykorzystano w tekstach zawartych w materiałach edukacyjnych i ulotkach,
które trafią do naszych mieszkańców
m.in. podczas pikników, imprez sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, spotkań informacyjnych, organizowanych pod hasłem kampanii na
terenie naszej gminy. Ponadto wiele
materiałów dystrybuowanych będzie
za pośrednictwem szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych miejsc
użyteczności publicznej.
Działania w kampanii realizować
będziemy we współpracy z innym
instytucjami z terenu naszej gminy,

w których zainteresowaniu znajduje
się rodzina. Kampania będzie miała
wiele wymiarów m.in. sportowy, rekreacyjny oraz kulturalny. O jej przebiegu będziemy Państwa informować.
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Punkt Konsultacyjny
do Spraw Przemocy
w Rodzinie

W

dniach 12-13 marca 2011r. na
terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich po raz
drugi odbyły się spotkania szkoleniowo-warsztatowe „Aktywni 50+”. Już
pierwsza edycja tej imprezy pokazała,
że inwestycja w energię, pomysły, kreatywne warsztaty na rzecz aktywizacji
seniorów cieszą się przychylnym przyjęciem i radosnym odbiorem osób
bezpośrednio zainteresowanych. Nie
zabrakło również seniorów ze swarzędzkich Klubów Młodych Duchem,
którzy mieli okazję korzystać z prelekcji na temat zdrowia, bezpieczeństwa,
a w punkcie badań profilaktycznych
skorzystać z pomiarów badań poziomu cukru, poziomu cholesterolu, pomiaru ciśnienia tętniczego, masy ciała
BMI czy konsultacji lekarza geriatry.
W zdrowym ciele zdrowy duch, zatem po przebadaniu seniorki zadbały
o swój wizerunek witając słoneczny
dzień równie wiosennymi makijażami
wykonanymi przez wizażystki firmy
Folaroni.
Piękno ciała doskonale współgra
z ukojeniem dla duszy, jakim było
uczestnictwo w koncercie duetów
operetkowych. Eliksir młodości na
zawsze zagościł w sercach seniorów
po wysłuchaniu koncertu wybitnych
piosenkarek - Ireny Santor i Haliny Kunickiej, które wciąż zachwycają swoją
fizyczną formą.

Wyjątkowym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty artystyczne,
mianowicie: Pracownia Gobelinu
Artystycznego przy Bibliotece Publicznej Gminy Granowo, origami,
warsztaty decupag’e oraz przepiękne
motyle, które „frunęły prosto do nieba”, bo były odzwierciedleniem darów
serc seniorów w ramach funkcjonującego wolontariatu.
Równowaga dla ciała i umysłu to
dewiza treningów pamięci w ramach
naszych zajęć klubowych z wykorzystaniem metody Dennisona. W trakcie warsztatów prowadzonych przez
Stowarzyszenie Integracja przez Ruch
mogliśmy porównać je z tymi zaproponowanymi przez prowadzących.
Inną popularną formą aktywności
sportowej był prezentowany układ
aerobowy studentek III wieku, Nordic
Walking, które były formą wymiany
doświadczeń albowiem tego typu zajęcia mamy w ofercie naszych klubów.
Po tylu wrażeniach pozostało nam
tylko zebrać atrakcyjne oferty na słoneczne wakacje. W tym roku na targach biura podróży zaprezentowały
wycieczki do Hiszpanii z atrakcyjnymi
rabatami dla seniorów. Cóż, z utęsknieniem i uśmiechem na twarzach oczekujemy na lato i przepiękną aurę…
Małgorzata Pawlik
Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia

D

„Kulturalna fizyka”
„Kulturalna fizyka” to
tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych LIDER
we współpracy z Fundacją Einsteina. Obie
instytucje podjęły działania zmierzające do
wyrównywania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Swarzędz. Projekt
jest prowadzony w ramach programu edukacji kulturalnej Akademia Orange.
d lutego br. w świetlicy wiejskiej w Uzarzewie odbywają się zajęcia dotyczące zjawisk
fizycznych i chemicznych. Dzieci i młodzież wraz
z prowadzącymi wykonują eksperymenty, dzięki
którym odkrywają tajemnice otaczającego środowiska i technologii. Celem zajęć jest edukacja poprzez zabawę oraz dostarczanie dzieciom
doświadczeń korygujących. Warsztatowa forma
zajęć sprawia, że w dzieciach rozbudza się ciekawość, rozwijają się zainteresowania oraz podnoszą się ich kompetencje w odbiorze kultury.
Projekt początkowo zakładał udział 30
dzieci, jednak organizatorom udało się zaprosić
na zajęcia podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Nasza Dziupla”. Podczas warsztatów
dzieci ze Swarzędza mogły samodzielnie wywoływać wykonane przez siebie zdjęcia oraz przygotować dla nich piękne ramki. Ciekawą atrakcją
okazała się kamera otworkowa, którą przedstawili prowadzący z Fundacji Einsteina.
Wszystkie dzieła młodych fizyków pokazane
zostały w marcu na wystawie w Ośrodku Kultury.
M. Zarębczan

O

Prosto z OPS

Młodzi Duchem
na Targach Aktywni 50+

O przemocy w rodzinie mówi się coraz częściej
i coraz więcej. Gdy jesteś ofiarą przemocy domowej lub znasz kogoś kto ma ten problem,
nie zwlekaj! Możesz uratować komuś życie!
ziałania w zakresie pomocy ofiarom przemocy są jednym z zadań pomocy społecznej. Oprócz pomocy instytucjonalnej, ważna
jest także reakcja społeczeństwa i informowanie
o takich przypadkach powołanych do tego celu
instytucji. W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu w każdy poniedziałek
od 16.00 do 18.30 działa Punkt Konsultacyjny do
Spraw Przemocy w Rodzinie, w którym pełnią
dyżur pracownik socjalny i policjant. Ofiary,
świadkowie, sprawcy – mogą uzyskać wsparcie
i informacje pozostając anonimowymi.
Jolanta Osada

13

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2011

wódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z geografii, Pawłowi Woźniakowi –
uczniowi Szkoły Podstawowej nr 5,
laureatowi Wojewódzkiego Konkursu
Matematyczno – Przyrodniczego,
- sportowcom w dyscyplinie hokej na
trawie: Krzysztofowi Witczakowi
(trener reprezentacji Polski) i Arkadiuszowi Matuszakowi (bramkarz –
reprezentant Polski w tej dyscyplinie).

Józefinki przeciw
czerniakowi...
Aktualności

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

14

Tegoroczne Obchody Święta Patrona
Swarzędza rozpoczęły się w piątek 18
marca uroczystą IX sesją Rady Miejskiej, na którą Przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek zaprosił
radnych i wszystkich gości do nowej
siedziby Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej. Zebrani z zainteresowaniem
wysłuchali prelekcji historycznej poświęconej dziejom naszego miasta, wygłoszonej ze swadą przez doktora Andrzeja
Przychodzkiego, a następnie wystąpienia
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej.
Wręczono wyróżnienia radnym, którzy tę zaszczytną funkcję pełnią już (decyzją wyborców) po raz piąty. Otrzymali
je: Teresa Rucińska i Tadeusz Witkowski oraz radna Rady Powiatu Barbara
Antoniewicz. Głos zabrali również zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu
Poznańskiego - Tomasz Łubiński, ks.
dziekan Eugeniusz Guździoł oraz Antoni
Odzimek - wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich Bogdan Nowacki wręczył
odznaczenie panu Bogdanowi Wichtowskiemu za zasługi na rzecz rzemiosła
stolarskiego.
Ważnym momentem uroczystości
było wręczenie listów gratulacyjnych:
- dyrektorom szkół: Danucie Czosnow-

skiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Bożenie
Mrugas – dyrektorowi Gimnazjum
w Zalasewie, Witoldowi Gromadzkiemu – dyrektorowi Liceum i Gimnazjum nr 1 Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”,
- uczniom: Karolinie Brylak – uczennicy Gimnazjum w Zalasewie, laureatce Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii, Arkadiuszowi
Czmoch - uczniowi Gimnazjum w
Zalasewie, laureatowi Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z chemii,
Dominice Szafranek – uczennicy
Gimnazjum nr 2, laureatce Woje-

Uroczystą józefinkową sesję Rady
Miejskiej uświetnił koncert duetu Jarosław Buczkowski – akordeon, Zbigniew
Wrombel – kontrabas.

***
Wydarzenia podczas Józefinek
– sobota, 19 marca
Swarzędzkie święto Patrona Miasta
nie może obyć się bez uroczystego złożenia kwiatów pod figurą Św. Józefa przy
ul. Wrzesińskiej obok pawilonu Cechu
Stolarzy. Jak co roku były obecne poczty
sztandarowe, przybyli przedstawiciele
wielu środowisk, składając wiązanki
kwiatów pokłoniono się naszemu Patronowi. Bezpośrednio po tej uroczystości swarzędzanie uczestniczyli we
mszy świętej w kościele pw. Św. Marcina
odprawianej w intencji miasta i wszystkich jego mieszkańców.
Od sobotniego przedpołudnia zaczęło
się świętowanie. W hali Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji rozegrano
charytatywny turniej piłkarski z udziałem
drużyn firm, które włączyły się do akcji
charytatywnej (relację zamieszczamy
na stronie 27).
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Marcina Gortata MG13), koszulki z logo
Józefinek z podpisami piłkarzy Lecha
Poznań, zestawy upominków od Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (koszulka,
atlas aglomeracji Poznań, kalendarz),
obrazy, meble i wiele innych.

Artystycznym zwieńczeniem sobotniego świętowania był wieczorny koncert
w kościele na os. Mielżyńskiego światowej sławy sopranistki Iwony Hossy
(o artystce piszemy na str. 18).

Aktualności

Wielkim zainteresowaniem cieszył
się Jarmark Świętego Józefa na Rynku
przy ratuszu. Mieszkańcy Swarzędza
przyzwyczaili się już do wspólnej józefinkowej biesiady. Nowością tego roku
były bez wątpienia pokazy rękodzieła
artystycznego prezentowane przez wytwórców z Poznańskiej Izby Rzemieślniczej. Była zatem okazja aby poznać
tajniki haftu, szydełkowania, kowalstwa,
garncarstwa i snycerstwa. Na pięknie
ustrojonych straganach kupowano ręcznie
wykonane palmy wielkanocne, wyjątkowej urody pisanki, litewskie chleby
i wędliny. Raczono się doskonałym bigosem, pysznymi kiełbaskami, grzanym
winem i zimnym piwem (gastronomię
prowadziły firmy: RSP Kruszenia i ZM
Bystry). Atrakcją, która wpisała się już
w swarzędzką tradycję było odsłonięcie
kolejnego Mebla Miejskiego z cyklu Meblujemy Miasto. Na Placu Niezłomnych
stanął okazały szezlong – dzieło i dar
Cechu Stolarzy.
Ci z mieszkańców naszego miasta,
którzy preferują czynny wypoczynek,
mieli możliwość wzięcia udziału w II
Plenerowej Grze Miejskiej – Mebloberek 2011. Walczono o cenne nagrody
– m.in. meble, artykuły sportowe, bilety
do kina, okazały tort, obiady w restauracjach, karnety do Strefy Sportu i Cascader Parku.) Galerię zdjęć z Mebloberka
znajdą Państwo na: http://gramiejska.
pl/mebloberek/)
Na scenie po południu licytowano
atrakcyjne przedmioty przeznaczone
na aukcję charytatywną: np. piłkę do
koszykówki NBA, sygnowaną nazwiskiem Marcina Gortata z jego podpisem
(piłkę przekazała na licytację Fundacja
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Aktualności

Wydarzenia podczas Józefinek
– niedziela, 19 marca

16

Na niedzielną część święta przygotowano równie wiele atrakcji. Dzieci podziwiały Osadę Rycerską, gdzie mogły m.in.
przymierzać zbroje, dorośli natomiast
chętnie nabywali kutą przez jednego z
rycerzy okolicznościową józefinkową
monetę. Panowie i Panie zaproszeni na
II Swarzędzkie Spotkanie Józefów stawili się 60-osobową grupą!. Spotkanie
uczczono wspólnym zdjęciem oraz degustacją – uwaga! - Józefowego Placka.
To pyszne, miodowe ciasto, autorstwa
Cukierni Hoffmann z Kobylnicy wygrało
miesiąc wcześniej gminny konkurs na
oryginalny lokalny specjał. Józefowy
Placek jest tak smakowity, że ma szanse
dorównać popularnością rogalom marcińskim i papieskim kremówkom. Wszyscy
natomiast ustawiali się w bardzo długiej
kolejce po Strawę Świętego Józefa. Aromatyczna kasza z gulaszem w wykonaniu
RSP Kruszewnia ma w Swarzędzu rzesze
zagorzałych wielbicieli i już po raz trzeci
zachwyciła ich podniebienia.
Podczas niedzielnych licytacji wydarzeniem niezwykłej rangi stała się
wizyta piłkarzy poznańskiego Lecha.
Licytowano podpisaną przez nich piłkę z meczu ze Sportingiem Braga (dar
swarzędzkiego oddziału Nordea Bank
Polska S.A.), bluzy sportowe i koszulki.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pozostałe przedmioty na aukcji
charytatywnej: m.in. „Być Jak Prezes
Volkswagen Poznań” (przedmiotem aukcji była możliwość przeżycia dnia w roli
prezesa Volkswagen Poznań Michaela
Kleista), obuwie firmy WILSON ufun-

dowane przez Strefę Sportu, koszulki
z logo Józefinek z podpisami piłkarzy

Lecha, ponownie zestawy upominków
WTK, koszulka przekazana przez re-
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***

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczestnicy Święta Patrona Miasta – Józefinek 2011
Z całego serca gorąco dziękuję
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wsparli naszą wielką charytatywną akcję „Swarzędz przeciw czerniakowi”.
Dziękuję ofiarodawcom przedmiotów na
aukcję i nagród w Grze Miejskiej Mebloberek, artystom z Panią Iwoną Hossą na
czele, firmom reprezentowanym w charytatywnym turnieju piłkarskim, osobom
kwestującym. Dziękuję organizatorom:
Stowarzyszeniu Chorych na Czerniaka
oraz profesorowi Andrzejowi Mackiewiczowi, Referatowi Promocji UMiG,
swarzędzkiemu Ośrodkowi Kultury, Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji,

***

Przy organizacji Józefinek i akcji
charytatywnej „Swarzędz przeciw
czerniakowi” pomogli nam:
Poseł Krystyna Łybacka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
- Marek Lis, Wójt Tarnowa Podgórnego
Tadeusz Czajka, Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, Cech Stolarzy
Swarzędzkich, Waldemar Zieliński - Zakład Tapicerski „Zieliński”, Teresa Hałas
– TVP 3 Poznań, Henryk Szlachetka,
Bartosz Bosacki i Krzysztof Kotorowski - KKS Lech Poznań, Iwona Hossa,
Volkswagen Poznań, Placówka Partnerska Alior Bank S.A. w Swarzędzu, Strefa
Sportu Tenis & Fitness, Nordea Bank
Polska S.A. - Swarzędz, Fabryka Mebli
Tapicerowanych „Tombea”, Markos, Rodzice dzieci trenujących w Uczniowskim
Klubie Sportowym „Lider”, Pracownia
Ceramiki i Rzeźby - Ewa Wanat, Fundacja Marcina Gortata MG13, Anna Balejko – Wielkopolska Telewizja Kablowa,
Danuta Pawlicka – Głos Wielkopolski,
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu, Komisariat Policji
w Swarzędzu, „Atrium” Centrum Sport
& Fitness „Spa dla każdego” – Swarzędz,
Studio „Wiktoria” – Swarzędz, Szkoła
Tańca „Jawor” – Poznań, Tyskie, Alwes,
Szpot – „Miasteczko Samochodowe”,
Cascader Park, RSP „Kruszewnia”,
Restauracja „Między Nami”, Cukiernia „Magdalenka”, Szpot – Miasteczko

Samochodowe, Księgarnia „Pinokio”,
Multikino – Malta, Bodo Sport, Restauracja „Pod 11-tką”, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Swarzędzu, Polski Czerwony Krzyż, Straż Miejska w Swarzędzu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu,
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w
Zalasewie, Gimnazjum nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Swarzędzu, Gimnazjum nr 3
im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.
Serdecznie dziękujemy!

Klub Pracodawców:
cenną piłkę przekazujemy na aukcję

Aktualności

służbom miejskim.
Jestem dumna z postawy mieszkańców naszej gminy oraz wspaniałych efektów naszej wspólnej pracy i zabawy.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

z Fot. H.Błachnio

prezentację Polski w hokeju na trawie z
podpisami członków drużyny, pakiet 10
godzin lekcji tenisa, koszulka policyjna
i maskotka „Pyrek”, pakiety „Metamorfoza” do salonów kosmetycznych…
Wymienić należy artystów, którzy
swoimi występami ubarwiali sobotnio-niedzielne świętowanie: Duo Fenix,
Olszynę, Chór Akord, Chór Dziecięcy
z Kobylnicy, Swarzędzką Orkiestrę Flażoletową, zespół Szalom.
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała
zarówno bawiącym się i wypoczywającym na rynku jak i organizatorom. Efekty
finansowe wielkiej akcji charytatywnej „Swarzędz przeciw czerniakowi”
udowodniły, że swarzędzanie to ludzie
wielkiego serca. Serdecznie dziękujemy
i zapraszamy w przyszłym roku na Józefinki 2012!
/TR, MW/
z fot. H.Błachnio, M.Woliński, J.Murek

Pięknym gestem wykazał się Swarzędzki Klub Pracodawców. Jego prezes
Zygmunt Majchrzak podczas niedawnych Józefinek na aukcji wspierającej
akcję „Swarzędz przeciw czerniakowi”
wylicytował piłkę z podpisami piłkarzy
Lecha Poznań pochodzącą z meczu ze
Sportingiem Braga. Piłka ta trafiła na
licytacje jako dar swarzędzkiego oddziału Nordea Bank Polska S.A. Zaraz po
Józefinkach prezes Majchrzak przekazał tę piłkę (na ręce Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej) do
ponownej licytacji w Internecie. Dochód
z powtórnej sprzedaży piłki zasili konto
Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.
/aś, mw/
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Wszystkie marzenia się realizują…
Aktualności

Światowej sławy sopranistka Iwona Hossa
wsparła akcję „Swarzędz przeciw Czerniakowi”

18

Na spotkaniu w ratuszu poprzedzającym wielką akcję charytatywną „Swarzędz przeciw Czerniakowi”,
światowej sławy sopranistka Iwona Hossa opowiedziała o sobie i swojej artystycznej drodze.

D

o największych i najważniejszych
w karierze śpiewaczki sukcesów
bez wątpienia zaliczyć można
Grand Prix i Złoty Medal w konkursie
im. Marii Callas w Brazylii. Ta niezwykle
sympatyczna, uśmiechnięta i kontaktowa
artystka dwukrotnie była nominowana
do Grammy Awards. Niewielu polskich
śpiewaków może się poszczycić tak spektakularnymi osiągnięciami. Iwona Hossa
podkreślała jednak cały czas w rozmowie,
że ogromne znaczenie ma dla niej uznanie
publiczności i nagrody przez publiczność przyznawane, m.in. Bursztynowy
Pierścień czy Medal Młodej Sztuki za
płytę z muzyką Mieczysława Karłowicza
(nagraną z gitarzystą zamiast pianisty!).
W tym roku poznańska mistrzyni sopranu otrzymała nominacje do nagrody
Fryderyka. Rozstrzygnięcie konkursu w
maju – wszyscy mocno trzymamy kciuki!
Dlaczego postanowiła wesprzeć
naszą akcję „Swarzędz przeciw Czerniakowi”? Iwona Hossa powiedziała:
- Każdego dnia jesteśmy świadkami
dziejącej się historii. Świat rozwija się
w niesamowitym tempie, a technologie

medyczne i farmakologia znajdują się w
czołówce tych przemian. Od szybkiego
wdrażania nowych metod leczenia zależy życie tysięcy ludzi. Powinniśmy być
dumni z faktu, że oto poznański zespół
naukowców i lekarzy pod kierownictwem profesora Andrzeja Mackiewicza
finalizuje prace nad szczepionką, będącą
ewenementem na skalę światową. Nie
wolno dopuścić do tego aby przeszkody proceduralne i, przede wszystkim,
finansowe uniemożliwiły ukończenie
badań. Trzeba szukać różnych sposobów
na gromadzenie tak bardzo potrzebnych
funduszy. Gorąco popieram inicjatywę
Swarzędza i pani burmistrz Anny Tomickiej, jestem zaszczycona mogąc wystąpić
z charytatywnym koncertem wspierającym ten cel.
W rozmowie o swojej artystycznej
przyszłości śpiewaczka stwierdziła, że
los obdarzył ją szczęściem, pozwalając
na realizację wielu marzeń. Będąc ulubioną solistką Krzysztofa Pendereckiego odwiedziła z koncertami niezwykłe
miejsca na całym świecie. Występowała przed publicznością Japonii, USA,

Brazylii, Włoch i innych krajów europejskich. Iwona Hossa z prawdziwą
przyjemnością wykonuje dzieła Wojciecha Kilara i specjalnie dla niej komponowane utwory Jerzego Maksymiuka.
A marzenie niezrealizowane? Jest jedno!
- W listopadzie 2010 r. miałam koncertować w nowojorskiej Carnegie Hall
– mówi artystka. Na przeszkodzie stanęła moja choroba. Tak bywa, ale mam
nadzieję, że taki koncert jeszcze przede
mną…

***

Koncert charytatywny Iwony
Hossy wspierający naszą wielką akcję „Swarzędz przeciw Czerniakowi”,
odbył się 19 marca 2011 r. w kościele
p.w. Chrystusa Jedynego Zbawiciela
na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu.
/TR, MW/
z Fot. M. Młodziński
Więcej informacji:
www.iwonahossa.com
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Nowe władze:
„Bezpiecznej Gminy”

S
Serdecznie dziękujemy!
Tyle pięknych i ważnych wydarzeń miało miejsce w
ciągu 20 lat istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski w Swarzędzu! Z inicjatywy Leszka
Grajka i Barbary Kucharskiej w grudniu 1990 roku założono organizację, której
podstawową rolą stała się pomoc osobom z różnymi niepełnosprawnościami,
rehabilitacja dzieci i młodzieży. 10 lat później powstał Warsztat Terapii Zajęciowej. Dla wielu podopiecznych miejsca te stanowią drugi dom, w którym
znajdują oni radość, spokój, a także oparcie w trudnościach.
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lutego 2011 roku w swarzędzkim
EuroHotelu odbył się koncert
jubileuszowy, zorganizowany
dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
kiedykolwiek pomogli w stworzeniu tego
niezwykłego dzieła. Impreza rozpoczęła
się tańcem przygotowanym przez naszą
koleżankę Joannę Kierzek pod kierunkiem
Magdaleny Skowery. Dzięki Magdalenie
Dudzińskiej mogliśmy obejrzeć bardzo
interesującą prezentację, ukazującą formy
działalności w naszej placówce. W czasie
trwania gali wymieniono wszystkich Darczyńców, Wolontariuszy i Pracowników
Stowarzyszenia, którzy od lat trwają przy
nas. Podziękowano rodzicom podopiecznych za ich trud wychowania, złożono
wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy
wsparli Stowarzyszenie przez wpłatę 1%
podatku. Koncert był przeplatany wierszami prezentowanymi przez Paulę Andrzejewską i Agatę Kiejdrowską. Całość
prowadził Dariusz Bugajski. Po występach
zaproszonych przez nas gości przyszła kolej na Zespół Artystyczny Stowarzyszenia.
Uczestnicy wykonali piosenkę o Warsztacie Terapii Zajęciowej, do której słowa
ułożył Michał Ogoniak. W roli solistek
wystąpiły: Julia Kamińska, śpiewając List
do świata zespołu „Pod Budą”, Dorota
Zaporowska z utworem Stanisława Soyki
Tolerancja oraz Sandra Paetz z piosenką
zespołu „Perfect” Przeżyj to sam, kończącą
oficjalną część wieczoru. Nie można po-

minąć utalentowanych muzyków, którzy
swoimi zdolnościami sprawili nam wiele
radości: na gitarze grał Michał Wejman,
na mandolinie towarzyszyła mu Maria
Wejman. Na flecie pięknie improwizowała Joanna Zielecka, a grą na skrzypcach
popisała się młoda artystka Wiktoria Zgórecka. Czas umilał wszystkim Aureliusz
Szydrowski, który śpiewał i wykonywał
utwory biesiadne na akordeonie.
W imieniu całego Stowarzyszenia pragnę serdecznie podziękować wszystkim
Państwu za obecność na tej pięknej gali.
Miło było nam gościć m.in. Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz Annę Tomicką, Zastępcę burmistrza Agatę Kubacką,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana
Szkudlarka oraz Wiceprzewodniczącego
Tadeusza Witkowskiego. Najlepsze podziękowania kierujemy do tych, którzy
pomogli nam zorganizować koncert. Dziękujemy p. Małgorzacie Nowak z Cukierni
Magdalenka, p. Lidii Sieczkowskiej, ks.
Eugeniuszowi Guździołowi, p. Urszuli
Jankowiak, państwu Wandzie i Michałowi Marcom, p. Joannie Zieleckiej, p.
Michałowi Wejman, Chórowi Akord, p.
Aureliuszowi Szydrowskiemu, państwu
Jadwidze i Andrzejowi Arentowskim, p.
Jarosławowi Wietrzyńskiemu, p. Pauli Andrzejewskiej, p. Joannie Marcinkowskiej,
Wiktorii Zgóreckiej.
Agata Kiejdrowska
WTZ Swarzędz

…i Bractwa Kurkowego

12

marca w siedzibie Bractwa Kurkowego
w Swarzędzu, ul. Kosynierów 1 odbyło
się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W jego wyniku ukonstytuował się nowy zarząd
w składzie: Prezes - Brat Wiesław Brodziszowski,
wiceprezes - Strzelmistrz - Brat Robert Wichłacz,
sekretarz - Brat Krzysztof Radzikowski, skarbnik - Brat Piotr Radzikowski, komendant - Brat
Filip Kopczyński.
Z brackim pozdrowieniem
Wiesław Brodziszewski

Sprzątnij
po swoim pupilu!

S

topniał śnieg i ukazały się chodniki i trawniki
usłane psimi kupami. Co zrobić, aby na wiosnę spokojnie można było przejść się chodnikiem
lub poleżeć na trawniku, bez obawy, że wejdzie
się w psie odchody? Wystarczy sprzątnąć po
swoim pupilu.
Przypominamy opiekunom psów o obowiązku
sprzątania po nich. Zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, zobowiązani jesteśmy do
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych itp. Nieczystości te, umieszczone w torbach plastikowych lub papierowych,
mogą być wyrzucane np. do ulicznych koszy
na śmieci.
Anna Bernaciak
Referat Melioracji, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska UMiG

Aktualności

Stowarzyszenie skończyło 20 lat…

potkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach,
na półkoloniach i podczas festynów, organizowanie licznych konkursów, działalność wydawnicza, a temat przewodni - sprawy bezpieczeństwa. Tak działa Stowarzyszenie Bezpieczna
Gmina Swarzędz, którego członkowie niedawno
podsumowali kolejną kadencję i wybrali nowe
władze na lata 2011-2013. Prezesem wybrano
Marka Kamińskiego, wiceprezesami Halinę
Hałas i Eugeniusza Genslera, skarbnikiem Benedykta Myszkę, sekretarzem Macieja Matczaka.
M.K
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Portret Damy

- twórczość Barbary
Krafftówny w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu

Historia mojej szkoły…

24

marca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu odbył
się XII konkurs historyczny
„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”.
Jego część historyczno-polonistyczna to
„Historia mojej szkoły”. Adresatami konkursu byli uczniowie z kl. IV – VI ze szkół
z całej gminy. Prace przedstawiały historię
szkoły, do której uczęszczają uczestnicy
konkursu. I miejsce zajęła uczennica ze

Szkoły Podstawowej w Wierzonce Wiktoria Wdowiak z klasy IV, II miejsce - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu
Agata Dopierała z klasy V i III miejsce
- uczeń Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
Piotr Książkiewicz z klasy VI. Wszystkie
prace były bardzo ciekawe, a zwycięską
można przeczytać na www.swarzedz.pl
w zakładce „Z różnych stron”.
/ar, mw/

Informacje szkolne

Zbierają baterie, dostają nagrody

O
20

d 5 lat w Szkole Podstawowej
nr 1 w Swarzędzu organizowana jest zbiórka zużytych baterii,
które odbiera firma REBA Organizacja
Odzysku S.A. Do tej pory uczniowie
zebrali około 44 tysiące baterii (o łącznej wadze 1567 kg), zamienianych na
punkty, za które szkoła otrzymuje pomoce
dydaktyczne – w ostatnim czasie model
tułowia ludzkiego i globusy.
„Jedynka” bierze udział w zbiórce baterii, które należy segregować do specjalnie przeznaczonych pojemników. A dla-

czego? Ponieważ baterie są odpadami
niebezpiecznymi, które zawierają metale
ciężkie takie jak: ołów, kadm, nikiel, cynk
i rtęć oraz szkodliwe substancje: lit i mangan. Wszystkie substancje są silnie toksyczne zarówno dla organizmu ludzkiego
jak i dla środowiska, w którym żyjemy.
Opiekunem odpowiedzialnym za zbiórkę
baterii w SP nr 1 jest Pani Sławomira
Spiżewska, która ma ogromny wkład
w imponujące efekty zbiórki.
Agata Dopierała, klasa Vb

D

zień Kobiet stał się okazją do wielu
dyskusji społecznych, rozważań na
łamach prasy kobiecej oraz organizacji imprez (Manify!). Wszystkie te
przedsięwzięcia służą refleksji a co za
tym idzie - działaniom, przyczyniającym
się do poprawy sytuacji kobiet np. w sferze ekonomiczno-społecznej. Ciekawym
sposobem, by uczcić to międzynarodowe
święto, może być przypomnienie o ważnych osobowościach, które tworzyły i nadal mają wpływ na kształt i wizerunek
sfery życia artystycznego. W ubiegłym
roku w Zespole Szkół nr 1 wspomniano
Agnieszkę Osiecką zaś w obecnym - Barbarę Krafftówną. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poznała
artystkę poprzez odtworzenie fragmentów
filmów, kabaretu, piosenek. Uczniowie
przygotowali melorecytację tekstów wykonywanych przez Barbarę Krafftówną.
Podczas uroczystości zapoznano uczniów
z zagadnieniem feminizmu i emancypacji, by obalić funkcjonujące, szkodliwe,
stereotypy. Wreszcie, co najciekawsze,
przedstawiono wkład kobiet w kształtowanie się sztuki awangardowej przed II
wojną światową .
Można zapytać: czy wyobraża sobie
ktoś niegasnącą popularność Czterech
pancernych… bez Barbary Krafftówny?
Albo piosenki z Kabaretu Starszych Panów wykonywane bez jej znakomitego
udziału? Kto wie, czy nie byłoby tak jak
w piosence Sztuczny miód Agnieszki
Osieckiej wykonywanej przez Barbarę
Krafftówną:
Słowa jak sztuczny miód,
ersatz, cholera, nie życie,
miał być raj, miał być cud
i ćwiartka na popicie(…)
/kow/
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U Przyjaciół we Lwowie

W

Sympatia pomiędzy uczniami obu
szkół rozwija współpracę, program pobytu i inicjuje różne przedsięwzięcia. Młodzież czerpie z takich właśnie doświad-

Dziękujemy za:

fantową, z której dochód w całości przeznaczony był na cel charytatywny, dla
uczniów Jedynki. Cały bal był dziełem
ludzi dobrej woli (wszystkich wymieniamy na www.swarzedz.pl). Dziękujemy!
Komitet Organizacyjny

Charytatywny
IV Bal Jedynki
19 lutego 2011 roku z inicjatywy
Rady Rodziców oraz nauczycieli SP nr
1 odbył się już IV Bal Jedynki, tym razem w rytmach latino. Ponad 100 osób
wypełniło salę Eurohotelu. Bawiono się
do 5.00 rano! Bal uświetnił występ pary
tanecznej z Klubu Tańca Towarzyskiego
„Finezja”. Cała impreza połączona była
z licytacją wygodnych sof oraz loterią

red.: ZS1

Informacje szkolne

spółpraca swarzędzkiej Jedynki
z polską szkołą - Średnią Szkołą
Ogólnokształcącą nr 10 we Lwowie - ma już długą historię. W tym roku
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 pod opieką
wicedyrektor Anny Cichockiej-Majchrzak
(jednocześnie nauczyciela m. in. informatyki) udali się na kilkudniową wycieczkę,
by pomóc przyjaciołom zagospodarować
dwie pracownie multimedialne. Prezentem od Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu
był rzutnik multimedialny i laptop. Prace
montażowo-instalacyjne trwały trzy dni.
Poza tym uczniowie swarzędzcy zwiedzali
zabytki lwowskie oraz miejsca pamięci –
Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich.
Spotkania uczniów mają także charakter literacki. Po raz kolejny został zorganizowany Międzynarodowy Konkurs
Herbertowski, w którym uczeń klasy II
LO (humanistycznej) Bartosz Abryszyński otrzymał wyróżnienie za recytację
wiersza „Jedwab duszy”.

czeń – pomocy i uprzejmej rywalizacji
- ciekawe wrażenia kształtując postawę
obywatelską. Wymiana uczniowska ma
niebagatelne znaczenie dla rozwoju osobowości uczniów i działań szkoły.

…i „Kolędowy czas”
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4
oraz organizatorzy koncertu charytatywnego „Kolędowy czas” gorąco dziękują
wszystkim ofiarodawcom za dar serca:
Pani wiceburmistrz Agacie Kubackiej,
Firmie Wiraż-Bus, Pani Barbarze Kuchar-

skiej - Prezesowi SPDST im. L Grajka,
Panu Arminowi Niewiadomskiemu, Panu
Rafałowi Hermańskiemu, Panu Markowi
Lisowi, Pani Ewie Wanat, Księdzu Eugeniuszowi Guździołowi, Panu Marcinowi
Lisowi, Pani Małgorzacie Drabowicz,
Panu Stanisławowi Witeckiemu, Pani
Annie Renda, Pani Małgorzacie Nowak
oraz zgromadzonej publiczności
Do połowy marca zebrano kwotę
3538,55 zł. Pieniądze zostały przekazane w połowie na dofinansowanie zakupu
windy dla Sandry Paetz oraz w połowie
na potrzeby 54 dzieci z klas specjalnych.
Jerzy Kot
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Romeo i Julia
w Zalasewie

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego

1
P

Informacje szkolne

o wielu miesiącach przygotowań i prób,
w dniu 8 marca wystawiliśmy na szkolnej
scenie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w
Zalasewie sztukę Romeo i Julia w wersji nowoczesnej. Udział w niej wzięły klasy pierwsze.
Przedstawienie obejrzeli wszyscy uczniowie
naszej szkoły wraz z nauczycielami.
Składamy serdeczne podziękowania rodzicom
uczniów kółka teatralnego za pomoc, wsparcie,
ciepłe słowa. Rekwizyty, które pomogliście
nam wykonać bardzo się przydały. Dzięki nim
mogliśmy poczuć się jak profesjonalni aktorzy.
Aneta Łaszkiewicz
nauczyciel j. polskiego
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marca 2011 r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Swarzędzu odbył się finał X
Gminnego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem radnej Rady Powiatu p. Barbary Antoniewicz. W konkursie
wzięli udział uczniowie z następujących
szkół: SP z Kobylnicy, SP z Paczkowa,
SP4, SP5 i SP1 ze Swarzędza.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęła reprezentacja SP nr 5
(Krystian Czernikiewicz i Martyna Kowalak), drugie - uczniowie SP w Kobylnicy
(Michał Janas i Anna Szymkowiak), a trzecie – SP 1 (Rozalia Idziak i Jakub Matlak).

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył
Krystian Cześnikiewicz (SP 5), drugie miejsce zajęłaAnna Szymkowiak (SP Kobylnica),
a trzecie – Martyna Kowalak (SP 5).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i upominki ufundowane przez radną Barbarę
Antoniewicz, Wydawnictwo EGIS i Powiat Poznański. Po emocjach związanych
z konkursowymi zadaniami uczestnicy, ich
opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli
przedstawienie „Snow White… z przymrużeniem oka”, przygotowane przez prowadzącą
konkurs – Beatę Hałas.
Beata Hałas

Finał „Złotej Żaby” i „Złotej Żabki”

Wielki powrót
„Mollegro”…

W

Gimnazjum w Zalasewie reaktywowany
został – po dwóch latach przerwy –
Szkolny Klub Recenzentów „Mollegro”. Udało
się to dzięki współpracy z nauczycielem języka polskiego panią Anetą Łaszkiewicz, która
wśród swoich uczniów odkryła literackie talenty
i wspiera ich wiedzą polonistyczną. Klub „Mollegro” liczy 8 osób z klasy Ia i Ib: Jadzia Pasiak,
Julia Sawala, Kalina Jankowska, Karolina Witt,
Kasia Lewandowska, Klaudia Łużyńska i Weronika Moderska.
Zadaniem klubowiczek jest popularyzacja
dobrej literatury wśród kolegów i koleżanek.
O najciekawszych (ich zdaniem) książkach, dostępnych w naszej szkolnej bibliotece uczennice już piszą noty, które będą umieszczane
w kartotece not, gablocie przy bibliotece i na
www szkoły.
Magdalena Chmielewska,
Stanisława Ślęzak-Chmielewska
Biblioteka Gimnazjum w Zalasewie
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marca zakończyła się tegoroczna
edycja Konkursu dla gimnazjalistów „Złota Żaba” i Konkursu dla
uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka”.
Konkurs przeprowadzany już po raz osiemnasty, rozgrywany jest w dwóch dziedzinach:
język polski i literatura oraz matematyka.
Konkursy Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” cieszą się niezmiennie
wielką popularnością. W przeprowadzonym w grudniu 2010 pierwszym etapie
tej edycji wzięło udział 12 450 uczniów
z całego województwa wielkopolskiego
i z województwa lubuskiego. 251 spośród
nich, dopuszczonych do drugiego etapu,
przyjechało 12 marca do Swarzędza, aby
podjąć rywalizację o ostateczne zwycięstwo. Zamiarem organizatorów Konkursów
jest premiowanie uczniów, którzy łączą
wyobraźnię z umiejętnością szukania niebanalnych rozwiązań. Wszystkie zadania
konkursowe są dostępne na stronie inter-

netowej organizatora: www.ekos.edu.pl.
„Złota Żaba” i „Złota Żabka” od wielu
lat są współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Swarzędz, a także ze środków
publicznych pochodzących z budżetów
miast, gmin i powiatów: Poznania, Kórnika, Powiatu Leszczyńskiego, Powiatu
Wolsztyńskiego, Kostrzyna, Murowanej
Gośliny, Suchego Lasu, Lubonia. Patronat
merytoryczny: Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu i miesięcznik „Polonistyka”.
W.P.
Od redakcji: Uroczyste ogłoszenie
wyników tegorocznej edycji konkursów
„Złota Żaba” i „Złota Żabka” zaplanowano na sobotę 9 kwietnia, a więc 3 dni po
zamknięciu tego wydania „Prosto z Ratusza”. Laureatów przedstawimy na www.
swarzędz.pl i w następnym wydaniu
naszego miesięcznika.
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Konkurs
„Bezpieczny w szkole
i na drodze”

O tym jak teatr wciąga widza w magiczny świat przekonali się
uczniowie klasy II gimnazjum w Zespole Szkół w Paczkowie wraz
z opiekunami – p. dyrektor Małgorzatą Szomek i p. Martą Nowak,
biorąc udział 21 marca 2011 w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

U

czestnicy warsztatów, obok historii Teatru Nowego, anegdot
i przesądów związanych z zawodem aktora, poznali realia teatralnej
„kuchni”, zapoznali się z tym, czego nie
widać z perspektywy widza. Zwiedzili
sceny, teatralne pracownie, podglądając
pracę charakteryzatorów, scenografów,

operatorów światła i dźwięku, a nawet
samych aktorów (uczniowie widzieli Michała Kocurka przygotowującego się
do próby). Zdali sobie sprawę, że teatr
to nie tylko scena i aktorzy, lecz sztab
ludzi odpowiedzialnych za prawidłowe
wystawienie sztuki.
/MS/

T

Łazienki
dla maluchów

Wyróżnienie dla Szymona Pawelki
w konkursie recytatorskim

U

czniowie III LO w Zespole Szkół nr
1 im Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu: Joanna Kuźniarska z klasy I o profilu humanistycznym
i Szymon Pawelka z klasy III o profilu
humanistycznym wzięli udział w II etapie
VIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama Mickiewicza oraz Polskich Romantyków. Szymon
otrzymał wyróżnienie - zaprezentował
fragment z Wielkiej Improwizacji z III cz.
Dziadów Adama Mickiewicza, a Joanna
fragment z księgi VIII Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza.
Konkurs odbył się 24 lutego br. w V
LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.
Jak co roku organizatorami są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Muzeum
Narodowe w Poznaniu. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza oraz innych polskich
poetów romantycznych, kształtowanie

wśród młodzieży postaw patriotycznych
oraz szacunku dla kultury i tradycji narodowej, promowanie i popularyzacja
miejsc mickiewiczowskich (szczególnie
Śmiełowa) związanych z pobytem poety
w Wielkopolsce w latach 1831 -1832.
(ej)

z Na zdjęciu: Recytuje Szymon Pawelka

O

d 1 września 2012 r. wszystkie sześciolatki
rozpoczną obowiązkowo naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej, a pięciolatki
zostaną objęte obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu już teraz
przygotowuje się na przyjęcie maluchów. W
marcu br. ze środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie Swarzędza zakończono remont
dwóch łazienek. Wyposażenie dostosowano
do wzrostu dzieci pięcio- i sześcioletnich. Na
ścianach położono nowe, kolorowe płytki, zamontowano suszarki do rąk.
To już kolejny remont, który zmienia oblicze
naszej szkoły, czyni ją kolorową i przyjazną
dzieciom.
/mb/

Informacje szkolne

Uczniowie Gimnazjum w Paczkowie
na lekcji w Teatrze Nowym

Już po raz piąty Stowarzyszenie Bezpieczna
Gmina Swarzędz przeprowadzi w szkołach
podstawowych naszej gminy konkurs „Bezpieczny w szkole i na drodze” przy udziale
Komisariatu Policji w Swarzędzu.
egoroczna edycja konkursu prowadzona
będzie w dwóch grupach: A - klasy IV i B klasy V-VI. Odbędą się 2 etapy konkursu. Etap
I obejmuje eliminacje szkolne 4 kwietnia we
wszystkich szkołach. Najlepszych pięciu uczestników w każdej grupie uczestniczyć będzie w
finale gminnym (II etap), który odbędzie się
28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 5 w
Swarzędzu. Na zwycięzców konkursu (corocznie
uczestniczy w nim kilkuset uczniów) czekają
atrakcyjne nagrody, a dla najlepszych drużyn
przygotowane zostały puchary.
Marek Kamiński
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Prosto z Biblioteki

„Wszystkie piłki, dłuta, heble
robią meble, meble, meble...”

24

T

akim wierszykiem zamieszczonym w „Przewodniku po Targach”
w 1934 roku zachęcano zwiedzających targi w Swarzędzu do kupowania mebli. Informator targowy,
czasopisma o tematyce meblarskiej
i wiele innych ciekawych pamiątek
związanych z historią meblarstwa w
Swarzędzu - wszystko to, można było
zobaczyć na wystawie w swarzędzkiej
Bibliotece Publicznej.
Najwięcej materiałów tej ekspozycji dotyczyło osoby Antoniego Tabaki
– samouka, który w 1905 roku założył w Swarzędzu warsztat stolarski

zatrudniający kilka osób. Z czasem
przekształcił się w znaną Fabrykę
Krzeseł i Stołów Antoni Tabaka. Była to
pierwsza w Polsce zmechanizowana
fabryka mebli. W 1939 roku fabryka
zatrudniała już 270 stolarzy. Na wystawie można było śledzić burzliwe losy
rodziny Tabaków i ich fabryki.
Wśród eksponatów znalazły się
foldery reklamowe firmy Antoni Tabaka z 1931-1933r., zdjęcia rodziny
Tabaków, Zawidzkich (zięć Antoniego
Tabaki; również prowadził zakład stolarski), informator targowy, wycinki
prasowe, czasopisma o tematyce me-

blarskiej z lat 1931-1938, publikacja
o technice robót drzewnych z 1926
roku, katalogi wzornictwa mebli
z okresu międzywojennego.
Ponadto wśród zbiorów zobaczyć
można książeczkę czeladniczą z 1930r.,
książkę prowadzenia warsztatu firmy
Bracia Gruszczewscy z 1947r., liczne
dyplomy dla miejscowych rzemieślników, medal okolicznościowy z okazji
50-lecia Spółdzielni Stolarzy „Jedność”
oraz dokumentację gospodarczą SFM
nr 2 – dawniej A.Tabaka. Nie zabrakło
również materiałów dotyczących Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
Nie lada gratką był fragment ekspozycji, na który składały się oryginalne narzędzia stolarskie takie jak:
strugi, ośniki, imaki kłowe, wpustniki,
wyżłabiacze, otwornice, korby wiertarskie, ściski drewniane, tzw. ,,klejce”.
Ciekawostką był oryginalny ścisk stolarski z zakładu Antoniego Tabaki.
Wystawę Dzieje Swarzędzkiego
Stolarstwa można było oglądać w galerii Wielokropek Biblioteki Publicznej
w Swarzędzu, na os. Czwartaków 1 do
8 kwietnia 2011r. Materiały i eksponaty pochodziły ze zbiorów Mieczysława
Staniszewskiego, mieszkańca naszego
miasta.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
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„Rosyjska kochanka”
Michael Wallner

Biblioteka Publiczna poleca:

„Ostatni ślad”
- Charlotte Link

„Dotknięcie pustki”

Bestseller autora powieści„Kwiecień
w Paryżu”. Miłość, namiętność i polityczne intrygi w komunistycznej Rosji
końca lat 70-tych.

„Blondynka
na Sri Lance”

Beata Pawlikowska

To kolejne dzienniki z podróży tej znanej i lubianej podróżniczki. Tym razem
buddyjskie prawdy i astrologiczne
zagadki, nietoperze, słonie, tajemnica
herbaty, piekielnie ostre papryczki,
Władca Pierścieni i Magiczny Ząb.

Joe Simpson – brytyjski alpinista
i pisarz zdobył międzynarodową popularność dzięki tej książce. Opowiada w
niej o tym , co przeżył w bezlitosnym
świecie górskiej przyrody. Książka
otrzymała nagrodę im. Boardmana-Taskera za najlepszy utwór literatury
górskiej oraz brytyjska nagrodę NCR za
najlepszy utwór literatury non-fiction.
„To książka nie tylko o zdobywaniu
odległych i trudnych szczytów. Przede
wszystkim opowiada ona o wielkości
człowieka, wyzwolonej przez siłę życia,
która kieruje i popycha każdego z nas...”
(Orzeczenie jury nagrody NCR)

„Józefina”

Sandra Gulland

Oczekująca na samolot do Gibraltaru
Elaine Dawson nie bardzo wie, co
począć, gdy z powodu mgły zostają
odwołane wszystkie loty. Zagubiona
na ogromnym lotnisku Heathrow
przyjmuje zaproszenie młodego, atrakcyjnego mężczyzny, by przenocować
w jego domu. Od tego momentu znika
po niej wszelki ślad. Policja szybko
umarza śledztwo. Pięć lat później
dziennikarka Rosanna Hamilton
powraca do zapomnianej już sprawy
Elaine Dawson. Nagle natrafia na
informacje, z których wynika, że Elaine
żyje. Podążająca śladem dziewczyny
dziennikarka, sama staje w obliczu
śmiertelnego niebezpieczeństwa...

„Podróżnik WC. Wydanie II poprawione”

„Powtórka
z morderstwa”

- Wojciech Cejrowski

Monika Szwaja

„Blondynka w Peru”
Beata Pawlikowska

„Niepoważny” kryminał, którego akcja
toczy się w środowisku telewizyjnym
i w którym spotykają się postaci z kilku
innych książek autorki.

Herbatka z koki, pieczone świnki
morskie, lamy i wigonie, tajemnicze
Machu Picchu, Cuzco – Pępek Świata
i wędrówka do serca świata Inków.

i rodzeństwem deportowano go na
sowiecką Syberię. W swych wspomnieniach Wiesław Adamczyk oddaje głos
ofiarom sowieckiego barbarzyństwa.
Bezkompromisowa opowieść jest
zapisem utraty dziecięcej niewinności
i zmagań z rozpaczą, przez które
przechodził mały chłopiec.

„Kiedy Bóg odwrócił
wzrok”
Wiesław Adamczyk

Autor był małym chłopcem, gdy
w maju 1940 roku wraz z matką

Pierwsza z trzech powieści opartych na
historii niezwykłego życia niezwykłej
kobiety - Józefiny Bonaparte. Napisana
z wielką dbałością o szczegół historyczny i klimat epoki, ale przede wszystkim
prawdę i właściwą temperaturę uczuć
książka, mająca formę intymnego
dziennika, oddaje głos ledwie czternastoletniej młodej kobiecie. Opisuje
dojrzewanie i rozkwit naiwnej i pełnej
temperamentu dziewczyny, która w
przyszłości zostanie żoną Napoleona
oraz jedną z najbardziej wyrafinowanych i wpływowych kobiet w historii.
Wyczekiwane i utracone miłości, małe
i wielkie tragedie osobiste, horror
rewolucji, nadzieje związane z nowymi
czasami i kolejnym ślubem - ale też
żywy język i barwne postaci - to
wszystko znajdzie czytelnik w powieści
będącej udanym połączeniem...

To drugie wydanie niewielkiego zbioru
opowieści o przygodach autora w Ameryce, który po raz pierwszy został opublikowany w 1997 roku, następnie stał
się bestsellerem, a potem... zniknął.
Zniknął dlatego, że Wojciech Cejrowski
nie chciał go wznawiać. Jednak dał
się namówić i tak powstał„Podróżnik
WC. Wydanie II poprawione”. Książka
została wzbogacona o kilka nowych
opowieści i ciekawych zdjęć.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

Prosto z Biblioteki

Joe Simpson
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Turniej zapaśniczy
Prosto z Centrum Sportu

o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

26

W hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 27.03.2011 odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - Mistrzostwa Województwa w zapasach w stylu klasycznym. W zawodach
wzięło udział 95 zawodników z 8 wielkopolskich klubów (SKS Unia Swarzędz, Sobieski Poznań, Grunwald
Plewiska, Pniewiak Pniewy, Husarz Gniezno, UKS Kiekrz, Orlęta Trzciel, Tęcza Środa Wlkp.). Zawody zostały rozegrane na dwóch matach. Nowa duża mata została ufundowana w grudniu 2010 przez Gminę Swarzędz, za co serdecznie podziękowano Pani Burmistrz Annie Tomickiej.

N

ajwięcej emocji dostarczyły walki w najmniejszych kategoriach
wagowych. Chłopcy w wieku
7-8 lat rywalizowali w kategoriach do
25 kg i do 29 kg. Pomimo jeszcze niedużych umiejętności najmłodsi nadrabiali podczas swoich walk wielkimi
ambicjami, stwarzając widowiska,
które wzbudzały moc emocji.
Najlepiej ze swarzędzkich zawodników zaprezentowali się Simon Sobkowiak oraz Maciej Echaust (Maciej
został wybranym najlepszym zawodnikiem Unii tego turnieju). Obaj pewnie wygrali swoje pojedynki i stanęli
na najwyższym podium. Pozostali zawodnicy również świetnie walczyli
przed własną publicznością.
Wyniki naszych zawodników:
Pierwsze miejsca:
kat. do 35 kg - Maciej Katarzyniak
kat. do 32 kg - Simon Sobkowiak
kat. do 42 kg - Mikołaj Brodziszewski
kat. do 38 kg - Maciej Echaust

Drugie miejsca:
kat. 34 kg - Dawid Karaś
kat. 38 kg - Sebastian Nowicki
kat. 54 kg - Mikołaj Rembacz
kat. 54 kg dziewcząt - Agata Echaust
Trzecie miejsca:
kat. 25 kg - Kacper Łoszkowski
kat. 29 kg - Oskar Kowalski
kat. 34 kg - Denis Wawrzyniak
kat. 38 kg - Maciej Kantek
kat. 47 kg - Jakub Robaszkiewicz
kat. 70 kg - Krystian Stasiak
Wszyscy, którzy zajęli miejsca na
podium zostali nagrodzeni medalami
ufundowanymi przez Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu oraz nagrodami rzeczowymi, zakupionymi dzięki
ofiarności sponsorów (m. in. MOBIME
Studio, Serwis Wulkanizacyjny Maciej
Gelert oraz inni sympatycy i przyjaciele zapasów w Swarzędzu).
W klasyfikacji szkół na pierwszym
miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu (18 pkt.), któ-

ra o 1pkt wyprzedziła SP 45 w Poznaniu (17 pkt.). W klasyfikacji klubowej
od sekcji zapasów SKS Unia lepszy był
tylko KS Sobieski Poznań.
Klasyfikacja klubowa:
1. Sobieski Poznań - 31 pkt
2. SKS Unia Swarzędz - 26 pkt.
3. Tęcza Środa Wlkp. - 22 pkt.
4. Grunwald Plewiska - 21 pkt.
5. Orlęta Trzciel - 17 pkt.
6. Pniewiak Pniewy - 13 pkt.
7. UKS Kiekrz - 8 pkt.
8. Husarz Gniezno - 5 pkt.
Grzegorz Mazurek
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Swarzędz -Cross
im. Mariana Kegela

Piłkarze walczyli w wielkiej sprawie
najlepsi okazali się panowie reprezentujący firmę TOMBEA. Kolejne miejsca
zajmowali: 2 – Lider, 3 – Volkswagen,
4 – Drużyna Józefów, 5 – Markos, 6 –
Nordea, 7 – Drużyna Szczepionki.
Puchary, dyplomy i pamiątkowe
koszulki wręczała Pani Agata Kubacka
– II Zastępca Burmistrza.
Organizatorzy turnieju dziękują
zawodnikom za udział w turnieju i zapraszają na kolejne turnieje organizowane przez SCSiR.
J.H.

„Białe niedźwiedzie” najlepsze
na lodzie

W

niedzielę 13 marca 2011 w Swarzędzu
od godzin porannych pięknie świeciło
słońce. Warunki pogodowe zachęcały do tego,
by siąść na rower i wystartować w przełajowych
wyścigach pamięci Mariana Kegela. Zawody
zostały przeprowadzone już po raz dziewiąty w
kilku kategoriach wiekowych. Zwycięzcą został
Radosław Lonka (Corratec Team Poznań) z Wrześni, który wygrał dwa razy - w tym rywalizację
memoriałową.
Marian Kegel był mieszkańcem Gminy Swarzędz – kolarzem (szosowcem). Jechał cztery
razy w Wyścigu Pokoju, reprezentował Polskę na
mistrzostwach świata i niezapomnianych Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku.
Organizatorami imprezy byli: Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Wielkopolski Związek
Kolarski, Poznańskie Towarzystwo Cyklistów oraz
Akcja Katolicka Swarzędz.
P.B.

Karty Multi Sport
Plus Na Pływalni
„Wodny Raj”

B

W

niedzielę 13 marca zakończył
się sezon na lodowisku i jednocześnie zakończyły się rozgrywki ligi hokeja na lodzie. Zawodnicy, którzy przez cały sezon spotykali
się dwa razy w tygodniu na swarzędzkim lodowisku, w niedzielę rozegrali
turniej. Wzięły w nim udział 3 drużyny,
które w ostatecznej klasyfikacji zajęły
kolejno miejsca:
1. „Białe niedźwiedzie”,
2. „Szare wilki”.

3. „Czerwone pantery”
Zawodnicy trenujący przy Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji
reprezentują coraz wyższy poziom.
Kilku z nich gra w rozgrywkach amatorskiej ligi hokeja w Poznaniu. Mamy
nadzieję, że już w przyszłym sezonie
Swarzędz będzie mieć własną drużynę hokejową.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny
sezon na lodowisku 2011/2012.
/jh/

enefit Systems oferuje unikalny program dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji (MultiSport) dla swoich
Klientów. Pracownik uczestniczący w Programie
MultiSport otrzymuje imienny identyfikator,
który zapewnia nielimitowany dostęp do ponad
2 750 obiektów sportowych - klubów fitness,
pływalni itp. w całym kraju.
Od 1 kwietnia 2011 r. posiadacze kart MultiSportPlus, mogą skorzystać z jednego z dwóch
pakietów podczas jednej wizyty na Pływalni
Wodny Raj: PAKIET I - basen 60 minut; PAKIET
II - sauna 40 minut. Zapraszamy!
/jh/

Prosto z Centrum Sportu

W

sobotę 19 marca w hali
sportowej odbył się kolejny
turniej piłki nożnej organizowany przez SCSiR. Tym razem zawody odbywały się z okazji Józefinek
– Święta Patrona Swarzędza.
Drużyny występujące w turnieju
przekazywały wpisowe bezpośrednio
na konto Stowarzyszenia Chorych na
Czerniaka, co było elementem akcji
charytatywnej odbywającej się podczas Józefinek w całym Swarzędzu.
W hali sportowej walczyło 7 zespołów. Po sześciu godzinach walki,
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]]Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz

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

]]Biuro Rady Miejskiej

ul. Cieszkowskiego 100/102, tel.
61 8174 671 - nocna i świąteczna
opieka zdrowotna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00,
w soboty, niedziele i święta przez całą
dobę (dla mieszkańców miast i gmin:
Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn
i Kleszczewo).

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

Gospodarki Komunalnej

]]Ośrodek Kultury

ul. Poznańska 14, tel. 61 65 10 219
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Telefony alarmowe

]]Zespół Przychodni Leka-

]]Swarzędzkie Centrum

]]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”

rza Rodzinnego „Diagter”

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

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy Certus”

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

]]Centrum Medyczne –

]]Skansen i Muzeum

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

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

]]Dyżury całodobowe

]]Muzeum Środowiska ]

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)

]]Biblioteka Publiczna

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
Przychodnia w Swarzędzu

Centrum Informacji

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

bezpłatne pismo informacyjne

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

os. Czwartaków 1
tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

]]Pracownia ]

kwiecień 2011

nr 3 (273)

]]Zakład ]

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

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

Informator

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

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

Przyrodniczego ]
i Łowiectwa w Uzarzewie

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

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Wiraż-Bus

Garby, ul. Transportowa 1
tel./fax 61 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 61 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów:
w poniedziałek
w godzinach: od 9:00 do 16:30,
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.
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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.
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DONAR Tadeusz Donarski
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i ilustracji) w formie elektronicznej.
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www.Rokietnica.pl

III WIELKOPOLSKI KONKURS
KOSZY WIELKANOCNYCH
17 kwietnia 2011 roku
Zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego są czasem głęboko
refleksyjnym. Ich urzekająca, bogata
atmosfera pozwala dotknąć obszarów,
które w codziennym funkcjonowaniu
umykają naszej uwadze. Uwrażliwiamy
się na piękno, historię, tradycję i wyjątkową specyfikę jej kultywowania.
Wielkanocna obrzędowość, związana
ze święceniem potraw i ich uroczystym spożywaniem, budzi uśpione
do tej pory pokłady otwartości, dobra i
jedności, będąc jednocześnie źródłem
inspiracji oraz okazją do zaakcentowania przywiązania do wielopokoleniowego dziedzictwa, w tym także
kulinarnego.
Przemożna chęć dzielenia się pasją,
zachwytem i głębokim szacunkiem
dla niepowtarzalnej obrzędowości
Świąt Wielkiej Nocy ponownie staje
się przyczynkiem organizacji na terenie
Gminy Rokietnica, w Klubie Sołec-

kim Mrowino – Cerekwica III już
edycji Wielkopolskiego Konkursu
Koszy Wielkanocnych. Wydarzeniu,
które będzie miało miejsce tradycyjnie
w Niedzielę Palmową, 17 kwietnia
2011 roku, honorowo patronują
Wicewojewoda Wielkopolski oraz
Włodarze zaprzyjaźnionych z Gminą
Rokietnica wspólnot terytorialnych:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne,
Wójt Gminy Kaźmierz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.
Patronat medialny nad wydarzeniem
przyjęło Radio „Merkury” Poznań
oraz TVP Poznań. Imprezą towarzyszącą konkursowym zmaganiom,
wzorem lat ubiegłych, będzie organizowana po raz dziewiąty przez Gminny
Ośrodek Kultury w Rokietnicy wystawa stołów wielkanocnych pn. „Stół
Wielkanocny pięknie nakryty…”.
Zaangażowanie i partycypacja
mieszkańców Wielkopolski, zarów-

www.rokietnica.pl

no wystawców indywidualnych, jak
i zbiorowych - Koła Gospodyń Wiejskich,
której doświadczyliśmy przy organizacji
tego wyjątkowego przedsięwzięcia w
poprzednich latach pozwalają wierzyć,
że tradycja Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego żyje w naszych sercach i domach. Świadomość spuścizny i korzeni
staje się udziałem każdego Wielkopolanina, będąc bezcennym doświadczeniem, emocjonującym wrażeniem
i refleksyjnym przeżywaniem.
Serdecznie zachęcamy Państwa
do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą
telefoniczną, bądź mailową w dniach
od 25 marca do 11 kwietnia 2011
roku, w godzinach od 8.00 do 15.00,

Rusza III Rodzinne Grand Prix Rokietnicy
w biegach im. Dominiki – Rokietnica biega 2011

Z nadejściem wiosny, 2 kwietnia
2011 r. Rokietnica rozpoczęła III edycję biegowej zabawy, skierowanej do
rodzin i indywidualnych zawodników.
Plener, ruch, aktywna alternatywa na
spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi – to podstawowe atuty cyklicznej biegowej imprezy,
która oferuje także sportowe współzawodnictwo i rywalizację.
Patronat honorowy starosty po-

znańskiego i wójta gminy Rokietnica,
opieka medialna znanej poznańskiej
rozgłośni radiowej – Radia „Merkury”,
zawsze chętnie wspierającej ciekawe
prospołeczne działania, a także dbałość
organizatorów: Zespołu Szkół w Rokietnicy, Urzędu Gminy w Rokietnicy,
Jednostek OSP, Rewiru Policji w Rokietnicy, jest tradycyjnie gwarantem
przedsięwzięcia o dobrej renomie
i przyjaznej, rodzinnej atmosferze.

Rokietnickie biegowe Grand Prix
Rodzin, jest organizowane dla upamiętnienia dzielnej dziesięciolatki
- Dominiki, która przegrała walkę
z nieuleczalną chorobą, a wspiera ja
aktywnie „Drużyna Szpiku”.
Zachęcamy wszystkich miłośników
biegania, także tych, którzy jeszcze nie
odkryli w sobie tej bardzo pożytecznej
pasji, do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Finał obfitować będzie w cie-

11 kwietnia do godz. 18.00:
m w Urzędzie Gminy w Rokietnicy,
ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica,
Referat Organizacyjny i Promocji,
tel.: 61 89 60 614, 61 89 60 619,
e-mail: anna.garbicz@rokietnica.pl;
katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl
m w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rokietnicy, ul. Szkolna 3a, 62 – 090
Rokietnica, tel.: 61 8 145 171
Zgłoszenie powinno zawierać: imię
i nazwisko wystawcy, dokładny adres,
telefon/fax, adres e-mail. Dokumenty
do pobrania wraz z niezbędnymi informacjami dostępne są również na
stronie www.rokietnica.pl w zakładce
„KONKURSY” oraz na stronie głównej
w „Temacie miesiąca”.
kawe nagrody i niespodzianki.
Start – tradycyjnie w soboty o godzinie 10.00 z Traktu Napoleońskiego
za stacja bliska w Rokietnicy.
Regulamin i niezbędne szczegóły
dostępne na www.rokietnica.pl;
D.P.
TERMINY:
I etap (sobota) 02.04.2011 r.„Bieg Wiosny” godz. 10.00 (dystans ok. 3 km )
II etap (sobota) 07.05.2011 r. „Bieg
Majówkowy” godz. 10.00
III etap (sobota) 11.06.2011 r.„Bieg ku
słońcu” godz. 10.00
IV etap (sobota) 10.09.2011 r. „Bieg
Finałowy III Rodzinnego Grand Prix”
godz. 10.00 Trasy biegów jak również
dystans biegu będą zmieniane.
KATEGORIE:
Kat. „A” dziewczęta do lat 16 (tylko
etap I i IV)
Kat. „B” chłopcy do lat 16 (tylko etap
I i IV)
Kat. „C” open kobiet (tylko etap I i IV)
Kat.„D”open mężczyzn (tylko etap Ii IV)
Kat. „E” rodzinna za wszystkie biegi
(etap od I do IV)
Kat. „NW” kijkarze (etap od I do IV)

Informator Gminy Rokietnica

Rokietnicki flesz

29

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2011

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

Stomatologia
JOR-DENT

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

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

Oferujemy od stycznia 2011
bezpłatne usługi stomatologiczne
w ramach NFZ

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

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

Reklamy

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102
SPRZEDAM NOWY DOM
W STANIE SUROWYM
W ZALASEWIE

tel. 061 871 31 31

tel. 509 29 60 92

0696 017 449

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych.
(sklepowych, gastronomicznych).

Promocja

ul.Piaski 22
Swarzędz
tel. 61 8 181 181

sprzedaż – serwis STIHL

KOŁOBRZEG

APARTAMENT Z WIDOKIEM NA MORZE
DO WYNAJĘCIA CAŁY ROK

pilarki - kosy - kosiarki - dmuchawy
myjki - odkurzacze - nożyce do żywopłotu
przecinarki do asfaltu i betonu

www.blekitneokno.pl 600 201 373

również nasiona, nawoz y, środki ochrony roślin

Gabinet Pomocy Psychologicznej

Zakład

Błękitne Okno

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

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ RESO
Rokickie Wiadomości

Głos Wielkopolski
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REN-LAS

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

czynne

Gazeta Wyborcza

Prosto z Ratusza

Sąsiadka-Czytaj

Echo Dopiewa

Auto-Giełda

Dziennik

Echo Miasta

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

(61) 653 47 87

(61) 652 50 69

604 372 440

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Reklamy

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2011
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kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

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

Reklamy

Certyfikaty:

Morze! Plaża!
Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.
Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto.

Szczegóły i ceny:
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tel. 662 698 422

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w. k o l o n o s k o p i a . c o m

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

