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B
Burmistrz Swarzędza
z wizytą u Prezydenta RP
25 maja 2011 r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
przedstawiciele samorządu terytorialnego spotkali się z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Okazją do rozmów i wymiany
doświadczeń był Dzień Samorządu Terytorialnego – 27 maja. Gminę
Swarzędz reprezentowała pani burmistrz Anna Tomicka.

ronisław Komorowski wiele czasu
poświęcił omówieniu porozumienia
między rządem a samorządowcami
w sprawie ograniczenia deficytu finansów
publicznych.
Zgodnie stwierdzano, że najważniejsza jest w tej chwili wspólnota myślenia
o Polsce na każdym poziomie władzy
wykonawczej. Zagrożeniem dla Państwa zawsze jest nadmierne zadłużenie,
dlatego potrzeba rozwiązań, które by nie
ograniczały szans na inwestycje właśnie
na poziomie samorządu. Zadania lokalne
powinny być realizowane z uwzględnieniem potrzeb państwa jako całości.
Prezydent Komorowski odznaczył
zasłużonych działaczy samorządowych.
Uczczono również minutą ciszy pamięć
zmarłego Marka Nawary, byłego marszałka
województwa małopolskiego.
TR
z Fot. Oficjalna strona Prezydenta RP

Na Śródkę jeżdżą
i będą jeździć!

Fontanna na Placu Niezłomnych

Najbardziej zachwyca wieczorem

W

ieczorem 14 maja na Placu Niezłomnych w Swarzędzu zgromadziło się wielu mieszkańców
naszego miasta. Piękna pogoda sprzyjała
oczekiwaniu na uruchomienie nowej fontanny z efektami świetlnymi. Warto było
przyjść! Krótki spektakl przygotowany na
tę okazję składał się z trzech harmonijnie
dobranych elementów. Dziecięca grupa
baletowa prowadzona przez p. Annę
Kusz (do niedawna zawodową tancerkę
baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu)
wykonała z wdziękiem i talentem układ
choreograficzny do muzyki Zbigniewa
Preisnera. Całości pięknie dopełnił w tle
obraz mieniących się kolorami strumieni
wody. Widowisko bardzo się podobało
i nagrodzone zostało zasłużonymi brawami.

Błyskały flesze aparatów fotograficznych,
a przybyłe na plac dzieci spontanicznie korzystały z pierwszej „kąpieli” w fontannie.
Strumienie wody tryskają bezpośrednio z płyty placu. Jest więc bezpiecznie,
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Przy
fontannie na Placu Niezłomnych można
odpoczywać codziennie w godzinach od
8 do 23, a dodatkowo od 20.15 miejski
wodotrysk cieszyć będzie przechodniów
wielobarwną aranżacją świetlną.
Miejmy nadzieję, że tegoroczne lato
będzie naprawdę słoneczne i ciepłe, czego podczas otwarcia fontanny wszystkim
serdecznie życzyła burmistrz Swarzędza
Anna Tomicka.
/tr, mw/
z Fot. H.Błachnio

ziennik „Polska - Głos Wielkopolski”
z 2 czerwca 2011 r. błędnie poinformował, że w niedalekiej przyszłości autobusy
swarzędzkiej komunikacji nie będą dojeżdżać
na Śródkę. Możemy wszystkich mieszkańców
naszej gminy uspokoić: autobusy jeżdżą na
Śródkę i jeździć będą!
Prawdą jest natomiast, że trwają prace koncepcyjne nad rozbudowaniem połączeń komunikacyjnych Swarzędza z Poznaniem. Brane jest pod
uwagę rozwiązanie, że jedna z dodatkowych
linii dowiezie nas jedynie do ulicy Mogileńskiej.
Pozostałe linie, jak do tej pory, będą łączyć Swarzędz ze Śródką.
/kn, mw/
Na str. 8 zamieszczamy komunikat dla pasażerów
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Aktualności

D

Komunikat

W

związku z art. 162 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn.
zm.) zawiadamia się mieszkańców Gminy Swarzędz o możliwości zgłaszania kandydatur na
ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Poznaniu po uprzednim wypełnieniu
stosownych formularzy dostępnych w Biurze
Rady Miejskiej w Swarzędzu (Rynek 1, pok. 105,
w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy). Kandydatów na ławników można zgłaszać do dnia
30 czerwca 2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka
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z Fot. T. Radziszewska
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Pętla na os. Kościuszkowców – widać konstrukcję budynku. Jak już informowaliśmy, od kwietnia trwają prace związane z przebudową
pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. W tym miejscu powstaje nowoczesny budynek z poczekalnią, kioskiem i toaletami publicznymi. Obok będą
dwa zadaszone perony dla autobusów. Wykonawcą 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.

Prosto z budowy

Ulica Wrzesińska
już w przebudowie
Do 30 października 2011 r. będą trwały (rozpoczęte z końcem maja) prace
związane z przebudową ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie. W ramach
przebudowy zostanie wykonana nowa
nawierzchnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleksowa modernizacja

Nowe skrzyżowanie

Skansen
Pszczelarski
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drogi, oprócz jezdni, obejmie wykonanie
nowych chodników, podjazdów, zatok
parkingowych i autobusowych oraz pasów zieleni. Zmodernizowane zostanie
również oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Przebudowana będzie instalacja
telekomunikacyjna (znikną stare drew-

niane słupy i zwisające z nich kable).
Wybudowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami od ul.
Tulipanowej do ul. Poznańskiej.
Przy okazji modernizacji ul. Wrzesińskiej wykonane zostaną ważne prace
w sąsiedztwie. W ul. Sołeckiej (na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul. Poznańskiej) wybudowana zostanie kanalizacja
deszczowa, natomiast w ul. Szklarniowej
(na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul.
Rutkowskiego) powstanie kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sieć
wodociągowa z przyłączami. Ta część
inwestycji gotowa ma być do końca
stycznia 2012 r.

Nowe skrzyżowanie z drogą krajową –
przetarg na dokumentację
Niebawem ogłoszony zostanie przetarg dotyczący opracowania dokumentacji na budowę nowej
ulicy, która połączyć ma okolicę dworca PKP w Swarzędzu z ul. Poznańską. Droga ta poprowadzi
ruch wzdłuż torów kolejowych w okolice Skansenu Pszczelarskiego, gdzie powstanie nowe
skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 (ul. Poznańska). Będzie to zatem zupełnie nowe, dodatkowe skrzyżowanie umożliwiające wjazd lub wyjazd z miasta w kierunku Poznania i Warszawy.
Planowane jest również zaprojektowanie ronda przy dworcu PKP.
Nowa ulica

z Fot. M. Woliński
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Koszt modernizacji ul. Wrzesińskiej
wraz z towarzyszącymi jej zadaniami
wynosi nieco ponad 11 mln złotych. Inwestycja jest współfinansowana przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, budżet
Gminy Swarzędz oraz Unię Europejską
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Głównym
wykonawcą jest konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST.
W związku z przebudową wprowadzona została zmieniona, tymczasowa
organizacja ruchu.
Do 30 października 2011 r. w ulicy
Wrzesińskiej obowiązywał będzie ruch
jednokierunkowy w kierunku Jasina na
odcinku od ul. Teligi do ul. Łowęcińskiej.
W przeciwną stronę (w kierunku Swarzędza) ruch skierowany został objazdem
drogą krajową nr 92 (ul. Poznańska).
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy
o zachowanie uwagi podczas jazdy w tym
rejonie.

Os. Wielkopolskie
z nową nawierzchnią
Zakończony został I etap budowy
nawierzchni jezdni na os. Wielkopolskim w Zalasewie. Inwestycja ta była
współfinansowana przez mieszkańców
osiedla, którzy sfinansowali dokumentację techniczną oraz częściowo budowę. Na terenie osiedla Wielkopolskiego
wybudowano kanalizację deszczową,
błotniste wcześniej uliczki zyskały nową
nawierzchnię z kostki brukowej, dla bezpieczeństwa wybudowano również progi
spowalniające ruch. Wykonawcą była firma Budownictwo Drogowe Krug, a koszt
wyniósł prawie 2,15 mln zł.
W bieżącym roku planowane jest
ogłoszenie przetargu na wykonanie
II etapu obejmującego budowę odcinka ul. Siewnej oraz ul. Rivoliego (od
ul. Kostrzewskiego do ul. Armii Poznań).
W ramach II etapu przestawione zostaną
również kolidujące instalacje energetyczne.

Termomodernizacja
Gimnazjum nr 3
na os. Czwartaków
w Swarzędzu
W czerwcu rozpoczęła się termomodernizacja największej szkoły w Swarzędzu - Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków.
W ramach tej inwestycji zaplanowano:
wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, nową
wzmocnioną i estetyczną elewację a także
ogrodzenie i zagospodarowanie terenu
szkoły. Zgodnie z umową prace mają być
wykonane do końca wakacji. Wykonawcą
jest firma PHU Inter-Bud z Rogoźna.
Koszt tej inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

Prosto z budowy

Aleja spacerowa - prawie gotowa. Bliska ukończenia jest 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 Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL z miejscowości Borowo Młyn
k. Pobiedzisk, który wygrał przetarg oferując ok. 1,3 mln złotych. Właściciel DROGMELU-u Jerzy Cegłowski zapewnia, że zakończenie prac, przewidziane na połowę
bieżącego roku, nastąpi w uzgodnionym terminie.

Nowe rondo

Nowa ulica
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z Fot. T. Radziszewska
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Prosto z budowy

Ul. Planetarna – szybkie postępy. Trwa budowa ul. Planetarnej w Zalasewie, która zostanie przedłużona od Gimnazjum do ul. Transportowej. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa jezdni, obustronne ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie. Wybudowano już
kanalizację deszczową. Głównym wykonawcą jest firma Pol-Dróg Piła a podwykonawcą firma Budownictwo Drogowe Krug.
Jest to niezwykle ważna inwestycja, która usprawni komunikację w tym rejonie Swarzędza i stanowić będzie alternatywę dla ul. Kórnickiej. Nowa ul. Planetarna to
docelowo kilometr wygodnego połączenia Swarzędza z Poznaniem poprzez Zalasewo i Garby.
Ul. Planetarna gotowa będzie do końca 2011 roku, a koszt tej inwestycji to ponad 5,8 mln zł z budżetu Swarzędza.
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Rondo w sąsiedztwie wiaduktu – mamy 540 tys. złotych dofinansowania! Od 13.06.2011 r. do 31.08.2011 r. będą trwały prace
związane z przebudową skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu. Powstanie tam nowe skrzyżowanie typu rondo. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia
jezdni, chodniki oraz odwodnienie. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie.
W związku z przebudową powstaną utrudnienia w ruchu, za które serdecznie przepraszamy. W tym miejscu ulice Graniczna i Kirkora będą zamknięte. Objazd
z ul. Kirkora skierowany będzie do ul. Przybylskiego poprzez drogę tymczasową z płyt betonowych, natomiast z ul. Granicznej - poprzez ul. Geremka i Przybylskiego
tą samą drogą tymczasową do ul. Kirkora. Zmienione zostaną także trasy autobusów nr 405, 406, 407 oraz poznańskiej linii 55. Piszemy o tym na str. 7.
Wykonawcą prac jest Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o., a podwykonawcą firma Budownictwo Drogowe Krug. Wartość tej inwestycji to blisko 1,1 mln zł.
9 maja 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 3 do Listy Zakwalifikowanych Wniosków do dofinansowania w 2011 roku z budżetu
państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wśród inwestycji zawartych w Aneksie znalazła
się również realizowana przez Gminę Swarzędz inwestycja pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu. Uzyskane dofinansowanie to ponad
540 tys. złotych.
M.W.
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Zmiany
w kursowaniu
linii autobusowych

Wiosenne porządki w Wierzenicy

W

sobotę 14 maja z inicjatywy sołtysa Macieja Dominikowskiego
w Wierzenicy zorganizowano
wiosenne sprzątanie. Śródpolne aleje
wokół wsi to miejsca, gdzie podrzucane są śmieci, nieraz z bardzo odległych
miejsc. Na trakcie do Kicina powstało
nawet dzikie wysypisko części samochodowych. Dzięki pomocy pana Pawła
Rajewicza, członka rady sołeckiej, który
użyczył traktor, udało się zebrać prawie
dwie przyczepy śmieci. Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu zakupił i przekazał
mieszkańcom worki na śmieci oraz rękawice do sprzątania. Oprócz zderzaków
i innych elementów samochodowych znaleziono także telewizory, płyty azbestowe
i opony. Zebrano także kilkadziesiąt worków drobnych śmieci. Po zakończonej
akcji zebrane śmieci zostały odebrane
nieodpłatnie przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu. Szczególne

podziękowania należą się najmłodszym
uczestnikom oraz młodzieży z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii
Uzależnień Caritas „Wierzenica”.
Na koniec ciężkiej pracy każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowe upominki przekazane przez Gminę Swarzędz.
Uczestnicy akcji spotkali się ze słowami
uznania ze strony turystów przemierzających Szlak Kościołów Drewnianych
Puszczy Zielonka.
Sołtys Maciej Dominikowski kieruje szczególne słowa podziękowania dla
wszystkich, pomogli w sprzątaniu. Pani
burmistrz Anna Tomicka, jak również
pracownicy Referatu Rolnictwa Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu, serdecznie gratulują przeprowadzonej akcji i również
dołączają się do podziękowań.
Paulina Adamska
Maciej Dominikowski

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
zaprasza do grona muzyków

S

warzędzka Orkiestra Flażoletowa
ogłasza letni nabór do grona muzyków. Gramy nie tylko na flażoletach. Aktualnie realizujemy
trzy muzyczne projekty:
1 . Ś re d n i o w i e c z n y –
wspólnie z bractwami rycerskimi na terenie całej Polski.
2. Folkowy – wspólnie
z Domem Bretanii i Konsulatem Irlandii w Poznaniu. Wśród
wielu przedsięwzięć tego typu
m.in. uczestniczymy w XII
Międzynarodowych Warsztatach Flażoletowych, które odbędą się od 22 do
25 sierpnia 2011 r.
3. Rockowy – przy udziale trzech
znakomitych muzyków tworzących

m.in. zespoły Sweet Noise i Happy Pills.
W projekcie tym uczestniczą: gitarzysta
i producent muzyczny Sławomir Mizerkiewicz, basista Maciej Żebrowski oraz perkusista Tomasz
Maćkowiak.
W ciągu roku gramy około
20 koncertów.
Próby Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej odbywają się w Ośrodku Kultury
przy ulicy Poznańskiej 14
w Swarzędzu (wejście od ulicy
Jesionowej) w czwartki piątki od godz.
16.00 do 19.00, także w lipcu i sierpniu.
Dołącz do nas. Zapraszamy!
Wojciech Wietrzyński

związku z remontami ulic i przebudową skrzyżowań na terenie Swarzędza
i Jasina, zmianie ulegną trasy niektórych linii
autobusowych.
u Modernizacja ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie
Od wtorku 7.06.2011 r., linia S6 (Swarzędz-Siekierki Wlk.-Swarzędz) z Rynku w kierunku
Siekierek będzie kursować stałą trasą. W kierunku Swarzędza autobusy nie będą jeździć
ul. Wrzesińską w kierunku Rynku, tylko pojadą
objazdem z ul. Łowęcińskiej w lewo, w kierunku
ul. Poznańskiej i dalej ul. Poznańską i Polną do
Rynku. W okolicach salonu samochodowego na
ul. Wrzesińskiej w Jasinie zostanie ustawiony
tymczasowy przystanek autobusowy.
u Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Kirkora
Od godz. 9:00 w dniu 13.06.2011 roku (poniedziałek) linie 405, 406 i 407 będą kursować
objazdem wyznaczonym dla ruchu pojazdów
na czas inwestycji. Początkowo autobusy będą
jeździć ulicą Bronisława Geremka przy Szkole
Podstawowej nr 5. W przypadku, gdy przejazd
autobusów przez progi zwalniające na ulicy B.
Geremka będzie powodować problemy techniczne autobusów, objazd linii autobusowych
zostanie wyznaczony ul. Kupiecką i ul. Armii Poznań, a dalej ul. Przybylskiego do trasy objazdu
dla samochodów osobowych. Linia 55 (MPK) na
czas realizacji inwestycji zostanie skrócona do
starej pętli na ul. Żywicznej w Poznaniu (okolice
ul. Szumana).
Za utrudnienia przepraszamy.
/MS/

Aktualności

W

Zajęcie pasa drogowego
prosimy o wniosek z wyprzedzeniem

R

eferat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z funkcjonowaniem
dróg winien być złożony z dwutygodniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem prac.
/rgk/

Maria Kowalska
– oczywiście

W

poprzednim wydaniu „Prosto z Ratusza”
w podsumowaniu wyborów sołtysów
przez pomyłkę zmieniliśmy imię sołtysa Uzarzewa p. Marii Kowalskiej. Przepraszamy.
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Z

z Fot. M. Woliński

Straż Miejska z nowym komendantem

dniem 1 maja 2011 r. stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Swarzędzu objął Piotr Kubczak, który
wcześniej pełnił taką samą funkcję w gminie Murowana Goślina. Komendant jest do
dyspozycji mieszkańców w dni powszednie
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek:
8.00-16.00, wtorek - piątek: 7.30-15.30),
telefonicznie: 61-651 21 13, mailowo:

kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl lub
osobiście w siedzibie Straży Miejskiej –
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK).
Obecnie – mówi komendant Piotr
Kubczak – trwają pilne prace zmierzające
do tego, aby w możliwie krótkim czasie
dokonać niezbędnych zmian organizacyjnych w jednostce – tak, aby mieszkańcy
gminy byli jak najbardziej zadowoleni ze
swoich samorządowych stróżów prawa.
W ramach tych prac:
► Z dniem 1 czerwca zostało uruchomione
dwuzmianowe (godz. 6-22) stanowisko
dyżurnego straży (tel. 61 651 21 14),
co umożliwi bezpośredni kontakt
mieszkańców ze strażą miejską także
po południu i wieczorem.
► Teren miasta i gminy Swarzędz został
podzielony na 4 rejony służbowe, za
które odpowiadają wyznaczeni strażnicy rejonowi. Są oni odpowiedzialni
za kontakty ze szkołami i radami sołeckimi w swoim rejonie służbowym.

Aktualności

Od 7 czerwca 2011
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Nowe ceny biletów autobusowych

D

nia 23.05.2011 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (DZ.
URZ. 2011.143.2295) została opublikowana
Uchwała nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29.03.2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29
marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia
uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także
podziału linii na strefy.
Oznacza to, że począwszy od 7.06.2011 roku obowiązywać będą nowe ceny biletów na przejazdy
autobusami komunikacji miejskiej w Swarzędzu
(nie dotyczy linii 55 i 73 MPK). Bilety miesięczne
na miesiąc czerwiec 2011 roku, zakupione przed
dniem wejścia w życie uchwały pozostaną ważne
na cały miesiąc.
Ponadto wprowadzone zostaną istotne zmiany w przejazdach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Swarzędz. Każdy uczeń dojeżdżający
do szkoły Swarzędzką Komunikacją Autobusową, w celu
potwierdzenia uprawnień do przejazdów darmowych
powinien posiadać przy sobie zaświadczenie wystawione
przez dyrektora szkoły z wpisaną w nim trasą przejazdu:
„miejsce zamieszkania” –„szkoła” –„miejsce zamieszkania”. Zaświadczenie będzie uprawniać do darmowych

przejazdów wyłącznie na trasie„miejsce zamieszkania”
–„szkoła”–„miejsce zamieszkania”w I strefie, w dni zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji
„Lato”i„Zima”, w godz. 6:00 - 20:00. Prosimy o zgłaszanie
chęci posiadania takiego zaświadczenia w sekretariatach
szkół lub u wychowawców klas.
W okresie od 7.06.2011 do 31.07.2011 roku do biletów
jednorazowych o dotychczasowych nominałach, możliwe będzie zakupienie dopłaty do biletu. Również w tym
okresie możliwe będzie opłacenie przejazdu za pomocą
dotychczas obowiązujących biletów wraz z dopłatą
(obydwa bilety należy skasować jednocześnie). Bilety
z nowymi nominałami, a także dopłaty do starych nominałów można będzie nabywać w punktach sprzedaży
na os. Kościuszkowców oraz na dworcu P-ń Śródka.
W punkcie na os. Kościuszkowców bilety mogą nabywać
również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż biletów
w swoich sklepach i punktach handlowych.
Dostępne nominały biletów stanowiących dopłaty:
- 1,00 zł – dopłata do biletu normalnego w strefie II,
- 0,50 zł – dopłata do biletu ulgowego w strefie II,
- 0,60 zł – dopłata do biletu normalnego w strefie I,
- 0,30 zł – dopłata do biletu ulgowego w strefie I.
CENY BILETÓW
BILETY JEDNORAZOWE
(obowiązujące również na przejazdy liniami nocnymi):
1) Bilety nabywane w punktach sprzedaży oraz
w automatach biletowych:

► Strażnicy pełnią służbę w trybie
trzyzmianowym przez całą dobę
przez większą część tygodnia, także
w weekendy.
► W ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostanie uruchomiony bezpłatny
numer alarmowy „986” zamiast dotychczasowych telefonów (stacjonarnego 61 651 21 14 i komórkowego
607-365-266). O uruchomieniu tego
telefonu powiadomimy mieszkańców
osobnym komunikatem.
► Pod adresem www.strazmiejska.
swarzedz.pl uruchomiona została
strona internetowa, na której można
znaleźć, oprócz informacji dotyczących zasad działania, zadań i uprawnień Straży Miejskiej, także aktualności w zakładce „Wydarzenia”.
► Trwają przygotowania do przeprowadzki Straży Miejskiej do nowej
siedziby przy ul. Sienkiewicza 18.
/pk, mw/
a) Normalny na przejazd w strefie II - 5,00 zł
b) Ulgowy na przejazd w strefie II - 2,50 zł
c) Normalny na przejazd w strefie I, umożliwiający
jednocześnie przejazdy linią 412 z przesiadką na linię
S3 i linią S3 z przesiadką na linię 412, na zasadach
określonych w § 8 pkt 2a Uchwały - 2,60 zł
d) Ulgowy na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią 412 z przesiadką na linię S3 i linią
S3 z przesiadką na linię 412, na zasadach określonych
w § 8 pkt 2a Uchwały - 1,30 zł
2) Bilety nabywane u kierowców:
a) Specjalny normalny na przejazd w strefie II nabywany
u kierowcy - 6,00 zł (w tym 1,00 zł opłata manipulacyjna)
b) Specjalny ulgowy na przejazd w strefie II nabywany
u kierowcy - 3,50 zł (w tym 1,00 zł opłata manipulacyjna)
c) Specjalny normalny na przejazd w strefie I nabywany
u kierowcy - 3,60 zł (w tym 1,00 zł opłata manipulacyjna)
d) Specjalny ulgowy na przejazd w strefie I nabywany
u kierowcy - 2,30 zł (w tym 1,00 zł opłata manipulacyjna)
BILETY MIESIĘCZNE CAŁODOBOWE:
1) Bilety miesięczne na okaziciela
a) Normalny na przejazd w strefie II - 96,00 zł
b) Ulgowy na przejazd w strefie II - 48,00 zł
2) Bilety miesięczne imienne
a) Normalny na przejazd w strefie II - 72,00 zł
b) Ulgowy na przejazd w strefie II dla uczniów i studentów (typ A) - 36,00 zł
c) Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozostałych
uprawnionych (typ B) - 36,00 zł
d) Normalny na przejazd w strefie I - 38,00 zł
e) Ulgowy na przejazd w strefie I - 19,00 zł

Referat Nadzoru
Właścicielskiego, Kontroli
i Pozyskiwania Funduszy
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Dzień Rodzica w „Naszej Dziupli”

W

dniu 27 maja w Placówce
Wsparcia Dziennego „Nasza
Dziupla” z okazji „Dnia Rodzica” odbyła się niezwykła uroczystość,
zorganizowana przez podopiecznych
placówki oraz wychowawców.
Wieloletnią tradycją obowiązującą
w świetlicy jest to, że dzieci zapraszają na

przyjęcie swoich rodziców. W tym roku
dzieci z „Naszej Dziupli” włożyły dużo
wysiłku w przygotowanie inscenizacji,
która zawierała płynące z serca życzenia,
komiczną scenkę oraz utwory muzyczne przy gitarowym akompaniamencie
naszej wspaniałej wolontariuszki z Austrii – Judit Kerschbaumer. Tegoroczną

niespodzianką było zaprezentowanie
nowego hymnu, który jest związany
z codziennym życiem w świetlicy. Po
części artystycznej zaprosiliśmy rodziców oraz dzieci na słodki poczęstunek,
kawę, pogawędki i pokaz zdjęć z ważnych wydarzeń z życia „Naszej Dziupli”.
Dzieci oraz Wychowawcy
Placówka Wsparcia Dziennego
„Nasza Dziupla”

Nordic walking w Klubach Młodych Duchem

C

otygodniowe treningi nordic
walking w Klubach Młodych Duchem nie pozostają bez wpływu na naszą kondycję i aktywność.
W końcu postanowiliśmy zrealizować

Prosto z OPS

Wydłużamy dystans J

planowany marsz wokół jeziora. Ustaliliśmy datę – 10 maja i jedyne, co
mogło pokrzyżować nam plany to jakieś potworne załamanie pogody. Na
szczęście nic takiego się nie zdarzyło,

a piękny poranek wręcz zachęcał do
wymarszu. Wyruszyliśmy ze świetlicy
Nasza Dziupla wzdłuż jeziora do pływalni i dalej ulicą Strzelecką w kierunku młyna. Tam w cieniu drzew zrobiliśmy krótki odpoczynek. Dalej ścieżką
w lesie po drugiej stronie jeziora aż
do drogi Swarzędz – Gruszczyn i z powrotem do Naszej Dziupli. Marsz trwał
około 2,5 godziny. Wzięła w nim udział
silna reprezentacja Klubu Nasza Dziupla, a także osoby z klubów Jaśminy
i Amorki oraz z Ośrodka Wsparcia. Już
planujemy następny marsz długodystansowy – wybór padł na polną drogę do Uzarzewa!
Jarek Łączka
Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia
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Powrót do korzeni…
19 maja odbyła się wycieczka do Dziekanowic, w której wzięli udział uczestnicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia oraz Klubów Młodych Duchem z gminy Swarzędz. Niektórzy byli tam po raz pierwszy, innych już
wcześniej zauroczyło to miejsce i postanowili do niego powrócić.

Prosto z OPS

Z

wiedzanie rozpoczęło się od
spaceru po Wielkopolskim Parku
Etnograficznym popularnie nazywanym„dużym skansenem”. Na wolnym
powietrzu prezentuje się tam ponad 50
obiektów budownictwa chłopskiego,

Letnie warsztaty
„Szkoły dla rodziców”
W ramach projektu Grundtvig

W
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maju bieżącego roku rozpoczęła się letnia
edycja warsztatów „Szkoła dla rodziców”,
która powstała dzięki wsparciu finansowemu
Komisji Europejskiej w ramach programu Grundtvig. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy
rodziców na temat wychowania dzieci oraz pokazanie im konkretnych metod wychowawczych,
pomocnych w rozwiązywaniu problemów z dziećmi. Zajęcia w „Szkole dla rodziców” mają również
pokazać uczestnikom, że wychowanie może być
nie tylko obowiązkiem ale i wspaniałą przygodą
z własnymi dziećmi.
Tematami poszczególnych spotkań są:
• Rodzina, rodzice, dziecko, wychowanie
– trochę teorii żeby zrozumieć co się dzieje
w mojej rodzinie.
• Emocje dzieci i rodziców – o wzajemnych
interakcjach pomiędzy nami.

dworskiego, sakralnego i folwarcznego,
przeniesionych z różnych stron Wielkopolski. W większości tych obiektów eksponowane są wystroje dawnych wnętrz
i obejść. Można było m.in. zobaczyć wyposażenie starej kuźni, zajrzeć do domu
• Od konfliktu do współdziałania – to krótsza droga niż myślisz!
• Karać czy nie karać – i co zamiast tego?
• Niezależność i autonomia – sposób na pełną tożsamość twojego dziecka.
• Wychowanie bez porażek – co to takiego?
Dodatkową atrakcją jest możliwość wyjazdu
rodziców do organizacji partnerskiej na Łotwie,
gdzie będzie okazja, aby wymienić się doświadczeniami na temat wychowania dzieci z rodzicami
z innych krajów europejskich, biorących udział
w projekcie. Dla przypomnienia – są to Szwecja,
Łotwa, Litwa oraz Turcja.
We wrześniu planowane jest zorganizowanie
kolejnej, jesiennej edycji warsztatów„Szkoły dla rodziców”. O szczegółach będziemy Państwa informować..
Renata Pędzińska
Sekcja Profilaktyki i Terapii

Bezpłatne programy
terapeutyczne
– zapraszamy

I

nformujemy, że Stowarzyszenie „Nowa Wspólna
Droga” w Swarzędzu realizuje dwa programy
terapeutyczne bezpłatne dla mieszkańców dzięki
dotacji Gminy Swarzędz.

sołtysa i karczmy, wyciszyć się w wiejskim
kościele, zajrzeć do wnętrza osiemnastowiecznej kaplicy, potem do dworku
aby na końcu odpocząć w otaczającym
go parku.
Dla niektórych naszych uczestników
spacer po skansenie był niejako symbolicznym powrotem do dzieciństwa, ponieważ sami niegdyś mieszkali w chatach
wybudowanych jeszcze w XIX wieku.
Kolejnym punktem wycieczki był
Ostrów Lednicki – wyspa na Jeziorze
Lednica, na którą dopływa się promem. Na wyspie znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu związanego z czasami panowania
pierwszych władców z polskiej dynastii
piastowskiej, Mieszkiem I i Bolesławem.
Prawdopodobnie właśnie tu w 966 roku
mógł przyjąć chrzest książę Mieszko I, tu
także Bolesław I Chrobry gościł cesarza
Ottona III, podążającego z pielgrzymką
do grobu św. Wojciecha.
Wycieczka była bardzo udana, pogoda jak na zamówienie, niektórzy żartowali, że gdyby była taka możliwość,
chętnie skorzystaliby z noclegu w jednej
z chat„dużego skansenu”, a i do karczmy
chętnie by wstąpili na małe co nieco…
Barbara Chmiela
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
Osoby z problemem uzależnień w rodzinie (alkohol, narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne)
oraz osoby po 55 roku życia z problemami z pamięcią, uwaga, koncentracją (po udarach, po kryzysach
psychicznych, z zaburzeniami otępiennymi) chcące
skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej
mogą zapisywać się pod nr tel. 883701769. Grupy
zaczynają działać w maju 2011 – więcej informacji
w zakładce „Stowarzyszenie” na stronie www.psychoterapia-zdrowie.pl

Komunikat Ośrodka
Pomocy Społecznej

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu –
Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że
osoby, które otrzymują zasiłek rodzinnych w obecnym okresie zasiłkowym 2010/2011 i mają dzieci
z rocznika 2006 mogą ubiegać się dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł.
Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest złożenie we wrześniu lub październiku br. wniosku na
sam dodatek wraz z zaświadczeniem, że dziecko
rozpoczęło roczne przygotowanie – „zerówka”.
Beata Pacholczak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2011

Już po raz drugi Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 13 do 16 czerwca organizuje Tydzień Profilaktyki pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej. W przygotowania do tego wydarzenia włączyły się wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Gminy Swarzędz, II LO z Zespołu Szkół
nr 2 oraz Zespół Szkól nr 1.
Miejską w „Dniu Prewencji”, podczas
którego działaniami profilaktycznymi
zostaną objęci sprzedawcy napojów
alkoholowych oraz dorośli mieszkańcy naszej Gminy.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Prosto z OPS

B

ędziemy zachęcać młodych ludzi do kreatywności w myśleniu
i w działaniu. Tydzień Profilaktyki
będzie również doskonałą okazją do
promowania młodych talentów w różnych dziedzinach.
Współczesna profilaktyka powinna dbać przede wszystkim, o wszechstronny rozwój osobowości młodego
człowieka, kształtując takie cechy jak:
otwartość, aktywność, kreatywność
i zaangażowanie. Jednym z ważnych celów Tygodnia Profilaktyki jest
uświadomienie młodym ludziom, że
profilaktyka to myślenie perspektywiczne o zdrowym trybie życia, dobre
funkcjonowanie w sferze fizycznej,
psychicznej, duchowej i społecznej.
Pokazanie, iż realizowanie własnych
pasji i rozwijanie talentów to bardzo
ważne czynniki chroniące młodego
człowieka.
W ramach Tygodnia Profilaktyki zapraszamy na szereg działań społeczno-kulturalnych m.in. barwny przemarsz
ulicami Swarzędza pod hasłem „Zdrowo jem-wszystko wiem”, występ zespołu Bandicoot, pokaz talentów „Talentiada” oraz „Śpiewać każdy może”,
a także klasowy konkurs piosenki „Karaoke Szołłł”.
Ogłoszone zostały cztery konkursy: plastyczny „Swarzędz w moich
marzeniach” dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych, fotograficzny
„Świat się do mnie uśmiecha z każdego zakamarka” dla klas IV-VI szkół
podstawowych, konkurs literacki
„Mam pasje – mam marzenia” dla
szkół gimnazjalnych oraz multimedialny „Logo Tygodnia Profilaktyki”
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzieci i młodzież wezmą również udział w Grze Miejskiej
„W poszukiwaniu zaginionego Herbu Swarzędza” oraz z Policją i Strażą
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Katyński akord „Akordu”
P
Aktualności

o raz dziesiąty, w sobotę 28 maja
2011 r., rodzina Żaków z Dąbrówki
Kościelnej zorganizowała spotkanie
Rodzin Katyńskich, Sybirackich i Poli-

turgię mszy, celebrowanej przez dziekana
dekanatu goślińskiego ks. Karola Kaczora, znakomicie wpisywały się pieśni
śpiewane przez swarzędzki chór „Akord”.
Po mszy chór występował w części artystycznej tej podniosłej uroczystości. Jego
występy nagradzane były brawami licznie
zgromadzonej publiczności, wśród której
był starosta gnieźnieński Dariusz Pilak
i wójt Kiszkowa Tadeusz Bąkowski oraz
prezes Związku Sybiraków w Poznaniu
Józef Bancewicz. Chórzyści kierowani
przez Jadwigę Maćkowiak byli tam kolejny raz, a główny organizator uroczystości
– Marian Żak, potomek Władysława,
mówił, że liczy na ich udział w kolejnych
latach…
Włodzimierz Buczyński

Jubileusz ks. Przemysława Kompfa
Msza w Wierzenicy o 11.00 w niedzielę to rzecz normalna. W sobotę 21
maja 2011 r. o tej godzinie musiała oznaczać szczególną okazję. Był nią
wspaniały jubileusz 25 lat posługi kapłańskiej ks. Przemysława Kompfa.

K
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cyjnych. Odbyło się ono na skraju wsi
koło groty z figurą Matki Bożej i głazu
upamiętniającego zamordowanego w Katyniu porucznika Władysława Żaka. W li-

oncelebrował on tę uroczystą mszę
wespół z księżmi: Mariuszem Pohlem i Eugeniuszem Guździołem
– kolegami z seminarium oraz Waldemarem Hanasen (dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej) i Waldemarem
Twardowskim. Składał nią dziękczynienie Bogu i ludziom za te lata. Mimo, że
nigdzie nie wysyłał żadnych zaproszeń,
ku jego niekłamanej radości widział na
niej wiele życzliwych mu osób. Obok
parafian z parafii wierzenickiej byli też
jego dawni parafianie i zespół muzyczny
z Naramowic, członkowie rodziny i niemałe grono innych osób, których drogi
splotły się z jego drogą duchowej posługi.
Jubilat otrzymał moc życzeń, w tym od

posłów Bożeny Szydłowskiej i Dariusza
Lipińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Anny Tomickiej, swojej dawnej nauczycielki akademickiej – Teresy
Dohnal, Anieli i Stanisława Witeckich,
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” reprezentowanego przez Patrycję
Owczarzak. Dostał także szereg upominków jak też darów na rzecz parafii. Jak sam
mówi: W każdym miejscu jest wiele rzeczy
do zrobienia, a których nie robi się, bo
brakuje środków. Stąd stroje dla starszych
ministrantów, komplet 4 takich samych
ornatów (do koncelebrowanej mszy dotąd każdy ksiądz zakładał inny ornat, jeśli
dla niego starczyło), odnowienie szeregu
sprzętów liturgicznych sprawiło dostojne-

mu jubilatowi szczególną radość.
Po mszy obok ośrodka Caritas „Wierzenica” miało miejsce „małe co nieco” dla
ciała i ducha. W jego trakcie przepełniony
radością jubilat popisał się wspólnie z zespołem muzycznym z Naramowic swoim
talentem wokalnym. Ponownie dziękował
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości, zaangażowali
się materialnie i emocjonalnie. To radosne
spotkanie trwało do późnego popołudnia.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
z Fot. E.J. Buczyńska i Maciej Dominikowski

Swarzędzkie święto
wszystkich dzieci

S

warzędzki Ośrodek Kultury i Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprosiły wszystkie dzieci na
imprezę z okazji ich święta. 29 maja
przy Scenie nad Jeziorem zgromadzili się najmłodsi ze swoimi rodzicami.
Atrakcji nie brakowało! Zachwyt wzbudzał szczudlarz rozdający talony na słodkości: watę cukrową, cukierki, wafelki.
Dla wszystkich starczyło również popcornu, lodów i zabawek. Dzieci korzystały

ze zjeżdżalni, trampoliny, siłomierza,
wysyłały w niebo tysiące kolorowych
baniek mydlanych. Najważniejszym
punktem programu okazał się pokaz
magii w wykonaniu Brozi Magic Show.
Niektóre sztuczki można było nawet podpatrzyć i później naśladować. Podobał
się również żywiołowy występ Sekcji
Piosenki i Sekcji Tańca Ośrodka Kultury. SCSiR zaproponowało milusińskim
udział w zawodach sportowych w boccię

i ping-ponga. Miłośnicy teatru dla dzieci
z przyjemnością obejrzeli spektakl krakowskiej grupy Art-Re pt. „Dwie Dorotki”. Młodzi swarzędzanie udawali się do
domów pełni wrażeń. Przypuszczamy, że
trochę czasu zajęło im przed snem zmywanie z twarzy fantazyjnych malunków.
Najważniejsze, że absolutnie wszyscy
wesoło spędzili czas.
/AŚ, OK/
z Fot. H. Błachnio

Aktualności
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Koncert na 400 flażoletów

S
Aktualności

warzędzkie Spotkania Flażoletowe to
czas podróży w przeszłość, spokojna,
artystyczna kontemplacja. Wspólne
koncertowanie cieszy się coraz większą popularnością, przybywa bowiem miłośników
niezwykłego brzmienia instrumentów muzycznych, których nie wspiera nowoczesna
technika. XV Spotkanie Flażoletowe odbyło
się 28 maja w hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Ponad
400 dzieci z całego powiatu poznańskiego
wzięło udział we wspólnym muzykowaniu.

14

Orkiestrze Flażoletowej towarzyszyła
kapela ludowa „Po Zagonach” – z frywolnymi przyśpiewkami, skocznymi
polkami, siarczystymi oberkami.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał
śpiewnik z nutami utworów, które tego
dnia rozbrzmiewały w hali. To piękne
przeżycie usłyszeć muzykę flażoletową
w wykonaniu kilkuset instrumentów naraz! Piękne i niezapomniane.
W swarzędzkim Spotkaniu Flażoletowym wzięli udział uczniowie z nastę-

Strażacka sobota

7

maja 2011 r. odbył się długo oczekiwany festyn Straży Pożarnej. Wokół Sceny Plenerowej przy Pływalni
Wodny Raj zgromadzili się wszyscy chętni
do zabawy a także miłośnicy straży pożarnej i strażackich pokazów. Impreza
odbywała się pod patronatem burmistrza

Swarzędza – Anny Tomickiej. W części
artystycznej zaprezentowała się Swarzędzka Orkiestra Dęta oraz młodzież
z sekcji piosenki i tańca swarzędzkiego
Ośrodka Kultury. Wielkim powodzeniem
cieszyły się pokazy strażackie. Jednostki
ze Swarzędza, Kobylnicy, oraz Jednostka

pujących szkół: SP nr 1 ze Swarzędza,
SP nr 4 Swarzędza, SP nr 5 Swarzędza,
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
z Poznania, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Płosek, Szkoła Podstawowa
z Kostrzyna Wlkp., Społeczna Szkoła Podstawowa z Grzybowa, SP z Czerwonaka,
SP z Kicinia, SP z Lusówka, SP z Sycyna,
SP z Dąbrówki, SP z Chrustowa, SP nr 62
z Poznania.
/TR, OK/
z Fot. H. Błachnio
JRG3 z Antoninka a także 31 Baza Wojskowa Lotnictwa Taktycznego z Krzesin
demonstrowały swoje motoryzacyjne nowości. Dodatkowo odbyły się pokazy ratownictwa drogowego i wysokościowego.
Na zakończenie miłego dnia zespół
PRO-FORMA zaprosił wszystkich do
zabawy tanecznej.
Atrakcją dla najmłodszych okazały
się zjeżdżalnie, słodycze, malunki na
twarzach.
/TR/
z Fot. H. Błachnio
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Dni Swarzędza
17 – 19 czerwca 2011

rzed nami tegoroczne Dni
Swarzędza – weekend pełen rozrywki i rekreacji.
Proponujemy wszystkim odpoczynek na świeżym powietrzu
przy świetnej muzyce oraz wiele
imprez towarzyszących. Nasze
miejskie święto to tradycyjnie
już największa impreza sezonu wiosenno - letniego. Warto
zarezerwować czas na wspólną
czerwcową zabawę!
W sobotę 18 czerwca zapraszamy na Stadion Miejski!
Główny punkt programu to
wielogodzinny blok koncertowy pod hasłem: Dni Swarzędza
ze Złotymi Przebojami, któremu
patronuje Radio Złote Przeboje.
Od godz. 16.00 muzyka non stop:
Rico Sanchez & Gipsy Kings
Party, Dancing Queen, Princess,
Jacek Czerwiński Project, Sweaty
in the fridge.
Pochodzący z Macedonii
Rico Sanchez, zakładając swój
zespół ponad 15 lat temu, do
współpracy zaprosił znanych
hiszpańskich muzyków z kręgów
gorących rytmów latynoskich.
Ich wspaniałe show to doskonała
kompilacja znanych przebojów
Gipsy Kings takich jak Volare,
Bamboleo czy Soy. Swoją spontanicznością są w stanie każdego
porwać do zabawy!
Atmosferę podgrzeją popularne na całym świecie zespoły
coverowe, prezentujące światowe
hity legendarnych grup muzycznych. Dancing Queen – czeska
kapela wyśmienicie grająca
przeboje ABBY oraz Princess
– replika legendarnego zespołu
Queen. Koncert Princess gwarantuje spektakularne widowisko na
wysokim poziomie artystycznym
z udziałem wokalisty łudząco
podobnego do nieżyjącego już
Freddiego Mercury.

Przed swarzędzką publicznością
wystąpi także uczestnik programu X
Factor, pochodzący z Gruszczyna
– Jacek Czerwiński i jego JCproject. Posłuchamy również lubianej,
swarzędzkiej formacji rockowej –
Sweaty in the fridge, chóru Akord,
chóru Olszyna, sekcji piosenki
Ośrodka Kultury…
Dla najmłodszych – od godz.
13.00 – atrakcje na małej scenie
dodatkowo ustawionej na stadionie:
gry i zabawy, Sękusiowe konkursy z
nagrodami! Sękuś – maskotka Swarzędza zaprasza wszystkie dzieci na
swoje pierwsze urodziny!
Dla zainteresowanych – bezpłatne konsultacje stomatologiczne, również Krwiobus Honorowych Dawców Krwi.
Organizatorzy imprez towarzyszących przygotowali interesujące propozycje na piątek i niedzielę. Dla wszystkich, do wyboru
– sport oraz rekreacja rodzinna.
Piątek, 17 czerwca
- na pływalni Wodny Raj – Zawody w Ratownictwie Wodnym, a w Gimnazjum nr 3 –
Bieg o Złote Kolce im. Zenona
Baranowskiego
Niedziela, 19 czerwca
- w Dolinie Cybiny – zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
- IX Rodzinny Rajd Samochodowy „Szpot” – start na Rynku
- Rodzinny Piknik Strzelecki na
strzelnicy Lizawka
Tylko w Swarzędzu – 17 do 19
czerwca – ten weekend jest dla Was!
Serdecznie zapraszam!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz

Dni Swarzędza 17-19 czerwca 2011
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Serdecznie zapraszamy!
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Dni Swarzędza – sponsorzy
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Adrian Wasilewski
z SP nr 4 najlepszy
w konkursie języka
angielskiego

Zmagania z „Jeżykiem”

16

Informacje szkolne

20

18

maja 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie odbył się Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego TAKE ON
SIX. Uczestniczyło w nim ponad 50 uczniów
klas szóstych z różnych szkół podstawowych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy
VIe: Hubert Andrzejak, Patryk Kamiński i Adrian Wasilewski. I to właśnie Adrian Wasilewski
okazał się najlepszy i zajął I miejsce, zostawiając
w tyle innych uczestników.
Pozostali nasi uczniowie zajęli kolejno IX i X
miejsce. Gratulujemy!!!
Sylwia Tarasiewicz – SP nr 4
z Na zdjęciu: Patryk Kamiński, Adrian Wasilewski
(w środku), Hubert Andrzejak.

maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Kobylnicy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu odbył
się III Gminny Konkurs Ortograficzny
„Jeżyk” dla uczniów klas I-III. Po raz
pierwszy uczestniczyły w nim dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych gminy
Swarzędz. Punktualnie o godz. 12.00
uczniowie rozpoczęli zmagania z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów: Katarzynę Biernat i Aleksandrę
Pabjaniak. Uzupełniały tekst z lukami,
rozwiązywały zagadki, rebusy, krzyżówki
oraz wyjaśniały zasady ortograficzne.

Swarzędzki laureat
„Rytmów nieskończoności”!
8 kwietnia 2011 roku w L Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy
Barbosy w Warszawie odbył się finał VI Ogólnopolskiego Przeglądu
Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”. Mateusz Paszkiewicz, tegoroczny maturzysta III LO z klasy
o profilu humanistycznym swarzędzkiej Jedynki po raz drugi został
laureatem tego prestiżowego konkursu! Mateusz otrzymał też jedno
z wyróżnień specjalnych: Nagrodę Dyrektora L LO w Warszawie, Pana
Wiesława Włodarskiego.

Konkurs poetycki
w ZS nr 1

W

ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu odbył się pierwszy otwarty
Szkolny Konkurs Poetycki. Nadesłano kilkadziesiąt wierszy. Jury w składzie: Mariola Grześ,
Elżbieta Jankiewicz, Anna Kwiatkowska po zapoznaniu się z twórczością szkolnych poetów
ogłosiło werdykt.
Nagrody za całokształt twórczości poetyckiej,
za talent poparty pasją i zaangażowaniem, za
szczególną wrażliwość w operowaniu słowem
poetyckim otrzymali: Tomasz Rymarczuk z klasy
II Technikum Informatycznego i Mateusz Paszkiewicz z klasy III Liceum Ogólnokształcącego.
Wyróżnieni zostali: Jacek Deptuła LOZ, Paulina Jóźwiak LOZ, Michał Mendelski TI, Karolina
Ostrowska TE, Szymon Pawelka III LO, Miron
Sikorski III LO, Arkadiusz Skrzpniak III LO, Aleksandra Tórz III LO.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi
i dobrego pióra!
Mariola Grześ, Elżbieta
Jankiewicz, Anna Kwiatkowska

Najlepszą znajomością ortografii na
poziomie klas I wykazała się Aleksandra Kamińska ze SP nr 5 w Swarzędzu.
Mistrzem klas II została Julia Janiak ze
SP w Kobylnicy, natomiast zwycięzcą na
poziomie klas III okazała się Aleksandra
Tamul ze SP nr 4 w Swarzędzu. Laureaci
otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy
uczestnicy dyplomy, maskotki oraz inne
upominki ufundowane przez wydawnictwo „JUKA”. Podziękowania wręczono
nauczycielom przygotowującym dzieci
do tego konkursu.
Katarzyna Biernat

K

onkurs, kierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w Polsce oraz
młodzieży uczącej się w szkołach
polonijnych na całym świecie, cieszy się
wyjątkowym zainteresowaniem. Nagrodą
główną dla każdego laureata jest publikacja choć jednego wiersza w pokonkursowej antologii. W tym roku jury pod
przewodnictwem o. Wacława Oszajcy
oceniło wiersze 157. uczestników z Polski
oraz Grecji i Niemiec oraz wybrało 50.
laureatów, spośród których najzdolniejsi
otrzymali nagrody i wyróżnienia.
Laureaci mieli okazję do uczestnictwa
w poetyckich warsztatach, przygotowa-

nych przez o. Wacława Oszajcę. Nagrody
laureatom zostały natomiast wręczone
podczas uroczystej gali, w trakcie której uczniowie L LO im. Ruy Barbosy
w Warszawie zaprezentowali spektakl
„Wesele” wg Jacka Kaczmarskiego, wyreżyserowany przez polonistkę, Panią
Katarzynę Walentynowicz.
Co roku konkurs „Rytmy nieskończoności”, któremu zawsze patronuje
Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz–Waltz jest okazją do promocji utalentowanej młodzieży z całego świata.
red. ZS nr 1
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Uczniowie z Paczkowa na spotkaniu w Salzburgu

G

łównym tematem drugiego roku
realizacji projektu była aktywność
sportowa. Uczniowie rozegrali
mecze piłki ręcznej, piłki nożnej oraz unihokeja. Mieli również okazję nauczyć się
grać w rugby oraz spróbować wspinaczki.
Zwiedzali również najbardziej znane,
historyczne miejsca Salzburga i okolic,

uczestniczyli w pieszej wycieczce w
góry oraz w bardzo ważnym wydarzeniu szkoły goszczącej – w „Pożegnaniu
maturzystów”. Nie zabrakło również
czasu na prezentacje multimedialne na
temat nowych sportów stworzonych
przez uczniów poszczególnych szkół
partnerskich oraz podsumowanie reali-

zacji całego projektu.
Atmosfera przyjaźni wśród uczniów
i ich opiekunów podczas spotkania pozwala mieć nadzieję na utrzymanie zawiązanych znajomości w przyszłości.
Robert Dopta
Zespół Szkół w Paczkowie

XVI Gminne Igrzyska Sportowe
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

I my też możemy się śmiać
Po raz szesnasty osoby niepełnosprawne z gminy Swarzędz i zaprzyjaźnionego Ośrodka Dla Osób Niesłyszących ze Śródki spotkały się
na Igrzyskach Sportowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu,
a Burmistrz Miasta i Gminy Anna Tomicka objęła zawody honorowym
patronatem.

R

ywalizacje sportowe rozpoczął
hymn igrzysk: „I my też możemy się
śmiać” w wykonaniu Sandry Paetz.
Przed rozgrywkami uczestnicy obejrzeli
spektakl grupy teatralnej „Pinezki” ze
Szkoły Podstawowej ze Śródki oraz układ
taneczny w wykonaniu uczniów z SP nr 4.
Niepełnosprawni zawodnicy uczestniczyli w następujących konkurencjach:

rzuty - lotką do tarczy, woreczkiem do
kosza, ringo, kręgle, strzelanie piłką do
bramki i wiele innych. Zawodnicy dzielnie wykonywali kolejne zadania ruchowe,
wspierani przez wolontariuszy z ZS nr
1, Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Poznaniu oraz
uczniów SP nr 4. Najmłodszy uczestnik
igrzysk miał dwa lata, a najstarszy 37.

Wysiłek każdego z nich został nagrodzony medalem, dyplomem i upominkiem.
XVI Gminne Igrzyska Sportowe dla
Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej
zakończył występ wokalny Anny Kubot
- uczennicy klasy VI SP nr 4.
Impreza odbyła się dzięki pomocy
Sponsorów, którym serdecznie dziękujemy! Podziękowania składamy także
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4, Nauczycielom i Pracownikom szkoły zaangażowanym w przygotowanie zawodów.
Agata Korzeniowska-Klapa
Jerzy Kot

Informacje szkolne

W pierwszym tygodniu maja czworo uczniów Zespołu Szkół w Paczkowie wraz z opiekunami uczestniczyło
w roboczym spotkaniu w szkole Privatgymnasium der Herz–Jesu–Missionare w Salzburgu. Spotkanie to
było częścią Partnerskiego Projektu Comenius, który nasza szkoła realizuje wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami
z Austrii, Niemiec, Włoch i Francji.
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„Zielone Pióra” 2011

18

marca w Poznaniu odbył się finał XXXII
edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Szkół Ponadgimnazjalnych „Zielone
Pióra” 2011. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu godnie reprezentowali: Mateusz Paszkiewicz z klasy III LO o profilu
humanistycznym, Szymon Pawelka z klasy III
LO o profilu humanistycznym, Miron Sikorski
z klasy II LO o profilu lotniczym.
Podczas uroczystości finałowej odbył się również
Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro. W turnieju
uczestnicy prezentują jeden tekst poetycki, nigdzie wcześniej niepublikowany i niezgłaszany
do innych konkursów. Nasi licealiści przedstawili
następujące teksty: Miron Sikorski: Rycerz...,
Mateusz Paszkiewicz: Wykład z mitologii, Szymon Pawelka: Prawda.
Celem konkursu jest m.in. stworzenie młodzieży
możliwości konfrontacji własnej twórczości
literackiej i jej oceny przez krytyków, poetów
i wydawców.
Gratulujemy!
red.: ZS nr 1

Informacje szkolne

Grillowali na medal

20

24

maja 2011 r. uczniowie Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu 1 klasy Technikum
Gastronomicznego: Wojciech Klimas i Filip
Pietrzyński wraz z opiekunem Panią Agnieszką Wójcik wzięli udział w III Międzyszkolnym
Konkursie w Grillowaniu pt.„Grillowany pstrąg
w towarzystwie aromatycznej sałatki z warzyw”.
Konkurs odbył się pod patronatem Starosty
Gnieźnieńskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie.
W konkursie brało udział siedem zespołów
z różnych szkół. Każdy zespół przygotowywał
6 porcji grillowanego pstrąga. Nasi uczniowie
przygotowali roladki z pstrąga z masłem i ziołami otoczone boczkiem oraz grillowane szaszłyki
z owoców i warzyw.
Członkowie komisji konkursowej – rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii prof. Roman Tauber, szef kuchni Andersia Hotel Tomasz
Różański oraz szef kuchni restauracji Hotelu
Pietras w Gnieźnie Wojciech Gubański – oceniając potrawy brali pod uwagę m. in. technikę
wykonania, estetykę i sposób podania oraz
smak wykonanej potrawy.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu zajęli
1 miejsce zadziwiając wszystkich kunsztem przygotowanej potrawy i starannością jej podania.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
wartościowe nagrody. Udział w konkursie był dla
nich wspaniałym doświadczeniem i motywacją
do dalszego rozwijania swoich umiejętności.
red.: ZS nr 1

Rozśpiewana „Trójka”

W

Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu po raz
pierwszy odbył się Przegląd Polskiej Piosenki. 12 maja 2011 r. prezentowali
swoje umiejętności wokalne i aktorskie.
Prowadzące – panie Hanna Markowska-Gruszczyńska oraz Katarzyna Stramowska kolejno zapraszały wykonawców. Jako
pierwszy pojawił się Mariusz Graczyk
w utworze Kamila Bednarka pt. „Dance
Hall Queen”. Soliście towarzyszyły tancerki: Jagoda Kierzkowska, Aleksandra Pahl, Joanna Królik oraz Martyna
Zastrożna. Następnie na scenę wkroczyli
raperzy Krzysztof Lulka i Mateusz Szmyt,
którzy wykonali autorski tekst pt. „Kiedy”. Aleksandra Januszewicz i Marta
Szkudlarek wykonały utwór K.A.S.A.
pt. „Piękniejsza”. Zadedykowały go p.
dyrektorowi Waldemarowi Biskupskiemu.
Kolejny fantastyczny duet to Chrystian
Klauza i Sebastian Frąckowiak. Chłopcy
rapowali w dwóch utworach własnego autorstwa – „Powiedz mi” oraz „Na scenie”.
Angelika Chąpińska porwała mocą i dynamiką swego głosu, wykonując piosenkę

Patrycji Markowskiej pt. „W biegu”. Ostatnią wykonawczynią była Alicja Echaust.
Publiczność wysłuchała utworu Moniki
Brodki „Znam cię na pamięć”.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
występów bawili się świetnie, a długość
braw mierzona była stoperem. Wykonawca, którego nagrodzono największym
aplauzem, otrzymywał wyróżnienie. Nagrodę publiczności wyśpiewała Alicja
Echaust.
Miłe niespodzianki ufundowało M-Studio Pawła Markowskiego, a cały
przegląd uświetnił p. Paweł Gruszczyński, udostępniając światła, lampy, lasery
oraz nagłośnienie.
H. Markowska-Gruszczyńska

Gimnazjaliści z Zalasewa
mistrzami surfowania

U

czniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
przystąpili do V Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Internecie – DialNet Masters 2011. Turniej organizowany
przez DIALOG S.A. pod honorowym
patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Partnerami merytorycznymi
Olimpiady są: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych,
Program CISCO Networking Academy
i Politechnika Łódzka. Do rywalizacji
stanęło 4643 zespołów z Polski. Zakres
tematyczny to historia Internetu, zasady działania, usługi i nowe technologie.
Dwa zespoły z naszego gimnazjum (pod
opieką pani Anny Chlebowskiej) wzięły
udział w I etapie testów. Uczniowie: B.
Kasprzak, P. Bartel, S. Kiejdrowski
i B. Barczak zakwalifikowali się do II
etapu zawodów - znaleźli się wśród 8
najlepszych zespołów z okręgu i awansowali do półfinału. 4 kwietnia odbyły
się „Mecze Mastersów”. Tym razem nie
udało nam się dotrzeć do Wielkiego Ogólnopolskiego Finału Olimpiady, jesteśmy

jednak dumni: znaleźliśmy się wśród
112 najlepszych zespołów w Polsce.
Nie zabrakło też reprezentanta naszej
szkoły w V Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów. Uczestnicy muszą
wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich
specyfikowania, układania wydajnych
algorytmów i implementowania ich
w języku programowania wysokiego
poziomu oraz testowania programów
w środowisku programistycznym. Kamil
Łukaszewicz uczestniczył w zawodach
indywidualnie i dostał się do półfinału
olimpiady. Gratulujemy!
Anna Chlebowska
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owstał zapewne po zakupieniu Wierzenicy przez Augusta Cieszkowskiego (2 lipca 1842 r.). Do 1932 r. był
we władaniu rodziny Cieszkowskich.
Następnie do 1939 r. należał do Edwarda
Cieszkowskiego-Raczyńskiego, późniejszego prezydenta RP na wychodźstwie. Po
wojnie mieściły się w nim pomieszczenia biurowe i mieszkania pracowników
specjalizującego się w hodowli i selekcji
roślin państwowego zakładu rolnego.
W okresie po przemianach ustrojowych
dwór odzyskały córki Edwarda Raczyńskiego. Od października 1998 r. do czerwca 2000 r. działała tam prywatna szkoła
podstawowa i LO. Przez następne lata stał
pusty i niszczał…

Pod koniec 2008 roku znalazł nowego
właściciela. W środę 23 marca 2011 roku
rozpoczęły się prace remontowe inicjują-

ce przywracanie dawnej świetności dworu
w Wierzenicy. Ich początek to rozbiórka
zniszczonego dachu, stropów i części murów. Do tego potrzebny jest dźwig i stąd
w panoramie wsi przez jakiś czas będzie on
charakterystycznym elementem. Nowy właściciel wybrał trudniejszą drogę, nie rozebrać
i zrekonstruować a zachować choć część tego,
co jest przesiąknięte wspaniałą historią…
W murach wierzenickiego dworku
bywał Zygmunt Krasiński – Śni mi się
Wierzenica teraz, jak Nicea dawniej – wyrywam się ku niej – wyciągam ramiona –
gdy odjeżdżać będę, wezmę trochę piasku
jej na pamiątkę. Bywali tam i inni ludzie
pióra uwieczniający sam dwór. Janina
z Puttkamerów Żółtowska (pamiętniki)
– Dom biały, długi, niski, w cieniu kasztanów, z przeciwnej strony zakończony
pochyłością zarośniętą dzikimi krzakami.
Historyk Teodor Tyc – (...) dworek biały,
skromny. Poetka Kazimiera Iłłakowiczówna – Dworek obrastał szlachetną winoroślą, ocieniał się lipą i kasztanem, łopotały
na nim setki par gołębich skrzydeł.
Mury te gościły również setki w swoim
czasie szeroko znanych osób, dziś zapisanych na kratach historii. Związany jest także
z takimi wydarzeniami jak obrady Ligii Polskiej, zarządu Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, czy powstaniem jednego
z pierwszych w Wielkopolsce kółek rolniczych. Warto też pamiętać o będących
w nim do 1939 r. wspaniałych zbiorach
dzieł sztuki, książek i archiwaliów.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Aktualności

Dwór Cieszkowskich odradza się
P
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Ireneusz Szpot z flagą Swarzędza
na szczycie Mount Everestu!
Swarzędzanin Ireneusz Szpot 20 maja 2011 r. stanął na szczycie Mount Everestu – najwyższej góry świata –
ze swarzędzką flagą w dłoniach. Jest trzynastym w Polsce zdobywcą Korony Ziemi – siedmiu szczytów na
sześciu kontynentach.

J

akby tego było mało I. Szpot przebiegł
również królewski dystans na wszystkich kontynentach. Ostatni z tego cyklu, siódmy maraton odbędzie się z jego
udziałem 17 lipca w Rio de Janeiro.
– Pomysł na „Projekt 2x7” narodził się
w 2005 r. podczas przygotowań do wejścia
na Kilimandżaro oraz do biegu u podnóża
tego szczytu. Razem z Maciejem Frankiewiczem zaplanowaliśmy te dwie siódemki – opowiada I. Szpot podczas naszego
spotkania w jego firmie. Niespodziewana
śmierć M. Frankiewicza uniemożliwiła
wspólną realizację.
Na co dzień prezes Zarządu Szpot
Spółka z.o.o. – jednego z największych
w kraju autoryzowanych dystrybutorów
i autoryzowanych serwisów samochodów
GM – o swoim zamiłowaniu do sportów
wysiłkowych mówi z prawdziwą pasją. Do
dziś utrzymuje żywy kontakt z nauczycielem w-f w szkole podstawowej, od którego
wszystko się zaczęło. Bieganie wyczynowe, pływanie, klub rowerowy Stomil, póź-

niej wspinaczka wysokogórska…
– Wybrałem sobie trudną pasję, wymagającą żelaznej kondycji, zdrowia, czasu –
opowiada mój rozmówca. Kocham sporty
ekstremalne, bo wymagają silnego charakteru. Na Mount Everest wchodziliśmy
dwa miesiące w 7-osobowej grupie: Amerykanie, Szkot i ja. 8848 metrów – z pełną
świadomością tego, że można nie wrócić.
Każdy himalaista podpisuje oświadczenie o tym, co zrobić z jego ewentualnymi
zwłokami. Ale tak to jest – w prawdziwe
życie zawsze wpisane jest ryzyko – stwierdza I. Szpot. Na pytanie o najtrudniejszą
wspinaczkę odpowiada, że każda góra ma
swoje tajemnice i różne oblicza, zależne
np. od warunków atmosferycznych. W pamięci pozostają wspomnienia ogromnego
wysiłku i emocji.
17 lipca 2011 r., po zakończeniu maratonu w Brazylii, Ireneusz Szpot będzie
pierwszym Polakiem, który ma na swoim
koncie Koronę Ziemi – 7 najwyższych
szczytów oraz 7 największych maratonów.

O planach sportowych na przyszłość mówi,
że przede wszystkim udział w szalenie
trudnym Ironman Triathlon na Hawajach.
Dyscyplina będąca kombinacją pływania,
kolarstwa, biegu. Rzecz dla zawodników
„ze stali”. Firma Szpot od dawna sponsoruje grupę triathlonową UAM.
Ireneusz Szpot, jak sam siebie określa:
swarzędzanin z wyboru (mieszka w Swarzędzu od 1992 r.) ma wiele pomysłów
sportowych związanych z naszą gminą.
Na swoim koncie: tytuł Filipidesa przyznany przez kapitułę portalu biegowego
MaratonyPolskie.pl. Osobisty udział w 34
maratonach, współorganizacja Poznań Maraton, Maratonów Papieskich na Lednicę,
biegi otwarte i półmaratony – to ogromny
dorobek. Miesięcznik Manager Magazine
przyznał mu w 2007 r. nagrodę Managera
Sportowego Roku.
Czego życzyć człowiekowi tak spełnionemu? Chyba tylko tego, aby starczyło
czasu na wszystkie marzenia.
Teresa Radziszewska
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Wybitni sportowcy – mieszkańcy gminy Swarzędz

Prosimy o pomoc w zebraniu informacji

N

a terenie naszej gminy mieszka
i trenuje wielu znakomitych sportowców. Mamy nawet mistrzów
świata i olimpijczyków. W sporcie kariera zwykle nie trwa jednak długo i bywa,
że mistrzowie odchodzą w zapomnienie.
Pragniemy utrwalić pamięć o znakomitych swarzędzkich sportowcach i ich
osiągnięciach. Dlatego na www.swarzedz.pl (w zakładce Sport i Rekreacja)

od dłuższego czasu tworzymy honorowej listę Wybitni sportowcy – mieszkańcy gminy Swarzędz. Jest to lista
otwarta, będziemy ją uzupełniać, licząc
na Państwa pomoc. Prosimy o kontakt z
Pawłem Bocianem - tel. (61) 65 09 544
lub e-mail sport@scsir.swarzedz.pl.
Każda informacja, każde zdjęcie
pomoże nam w tym przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się

zebrać możliwie pełny zestaw informacji
o znakomitej przeszłości swarzędzkiego sportu i dzisiejszych osiągnięciach
naszych zawodników. Rzecz jasna jest
to lista subiektywna, nikogo na niej nie
wyróżniamy…
Dziś dwie kolejne sylwetki sportowców, którzy na trwale weszli do naszej
historii naszej gminy.

R

oman Firlik, przez przyjaciół zwany „Siła”, urodził się 5 listopada
1924 roku w Pyzdrach. Swarzędzanin z wyboru – pracował jako stolarz
w dawnych Swarzędzkich Fabrykach
Mebli. Był wielkim miłośnikiem sportu,
a jego największa pasja stały się biegi
długodystansowe oraz jazda na rowerze.
Cała Polska usłyszała o nim w 1965 r.
podczas Wyścigu Pokoju, w którym zasłynął nietypowym wyczynem – wjechał
na stadion im. 22 lipca w Poznaniu jako
„pierwszy”, uprzedzając peleton uczestników wyścigu! Skrupulatnie skomentował
to wydarzenie niezapomniany Bogdan
Tomaszewski, głośno przypuszczając, że
oto na stadion wjeżdża któryś z zawodników Jugosławii… Dopiero po chwili

Zenon Baranowski – olimpijczyk z Melbourne

Z

enon Franciszek Baranowski (ur. 21
listopada 1930 w Swarzędzu, zm.
10 października 1980 w Poznaniu)
– lekkoatleta, olimpijczyk.
Był sprinterem. Czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski: w biegu na
100 m w 1953 i 1954 oraz w biegu na
200 m w 1953 i 1957. Startował w 19
meczach polskiej reprezentacji odnosząc
2 zwycięstwa indywidualne.
Wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w 1956 w Melbourne w sztafecie
4 x 100 m, która zajęła 6 miejsce w finale (razem z Baranowskim biegli Marian
Foik, Janusz Jarzembowski i Edward
Szmidt). Startował także w Mistrzostwach Europy w 1958 w Sztokholmie,
również w sztafecie 4 x 100 m, która odpadła w eliminacjach. Zdobył brązowy

okazało się, że „zawodnik” nie miał numeru i był to nasz „Siła” – Roman Firlik
ze Swarzędza.
Najważniejsza była jednak przygoda
z bieganiem. Roman Firlik uczestniczył
w ponad dwudziestu maratonach i zaliczył osiem 100-kilometrowych supermaratonów! Zgromadził wiele wyróżnień,
pucharów i medali.
Zmarł 5 maja 1995 r. Dla uhonorowania Jego wkładu w rozwój i propagowanie
sportu w Swarzędzu imieniem Romana
Figlika nazwano doroczne biegi ściągające do naszego miasta setki biegaczy.
P.S. Dziękujemy p. Stefanowi Dutkiewiczowi za pomoc w ocaleniu pamięci
po Romanie Firliku.

Wspomnienia

Roman Firlik – biegacz nad biegaczami

medal w biegu na 200 m podczas Akademickich Mistrzostw Świata w 1954
w Budapeszcie oraz srebrny w sztafecie
4 x 100 m na tych samych mistrzostwach.
Ustanawiał rekordy Polski na 100 m
i w sztafecie 4 x 100 m.
Był zawodnikiem Gwardii Warszawa (1952-1953), Gwardii Poznań (19541955) oraz Olimpii Poznań (1957-1961).
Trener i współtwórca sekcji lekkoatletycznej w Swarzędzu, wychowawca
wielu pokoleń biegaczy.
P.B., M.W.
► W piątek 17 czerwca 2011 r. odbędzie się Bieg o „Złote Kolce” im .Zenona
Baranowskiego dla szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych - Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu, godz.10.00.
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Piknik Świętojański
nad Jeziorem Swarzędzkim

Zapraszamy na „wianki”, kajaki i występy
Prosto z Centrum Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka zaprasza na PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI,
czyli popularne „wianki”, które odbędą się w niedzielę 26 czerwca 2011 roku
w godz. 15.00-18.00 przy przystani Canoe nad Jeziorem w Swarzędzu.

J

ak co roku rozstrzygnięty zostanie
konkurs na najpiękniejszy wianek.
Wszystkie wianki, które wezmą
udział w konkursie zostaną puszczone
na taflę Jeziora Swarzędzkiego przy
okazji organizowanego przez SCSiR
spływu kajakowego.
Zapisy na spływ i rezerwacja kajaków pod numerem tel.

61 65 09 520 oraz 61 65 09 544
a także mailowo: sport@scsir.swarzedz.pl
W programie występy naszych
regionalnych zespołów: Sekcja Regionalna OLSZYNA oraz Chór męski
AKORD. Niespodzianką będzie koncert Kapeli Po Zagonach oraz gościnny występ Zespołu Folklorystyczne-

go Piremachochel z Utrechtu. Jest to
holenderski zespół tańca ludowego
z Utrechtu, pielęgnujący bogatą tradycję starych tańców, ale też wykonujący tańce współczesne. Zespół tańczy
przy muzyce na żywo. Towarzyszy mu
kapela grająca na starych instrumentach.
ok, jh, mw

Będzie wypożyczalnia kajaków!

J

uż od 18 czerwca 2011 w ofercie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji pojawi się
możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Przy
przystani nad Jeziorem Swarzędzkim na chętnych

czekać będą kajaki i rowery wodne. Już teraz
zapraszamy!
Cennik oraz regulamin będzie dostępny na stronie
www.scsir.swarzedz.pl
/jh/

Za symboliczną złotówkę:

Wakacyjne atrakcje pod namiotem

C
24

odziennie od poniedziałku do piątku przez
całe wakacje Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty
pod namiotem przy pływalni Wodny Raj.
W godzinach 10:00 do 14:00 będzie można:
zagrać w grę boccia na dwóch specjalnie przygotowanych boiskach, zagrać w ping – ponga
na dwóch stołach do tenisa stołowego, zagrać

w badmintona. Dodatkowo istnieje możliwość
wykorzystania powierzchni 800 m kw. do nauki
jazdy na rolkach.
Wszystkie te atrakcje dostępne bedą za symboliczną opłatę – 1 zł w kasie na pływalni Wodny Raj.
/jh/
Więcej o ofercie Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji piszemy na str. 24 i 24.
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Zapisy na półkolonie
– zapraszamy!

S
Po wykładach czas na sprawdzian

W

maju w szkołach gimnazjalnych i licealnych Swarzędza
zakończył się cykl wykładów
organizowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oraz
WOPR w ramach programu „Edukacja
przez ratownictwo”. Program skierowany był głównie do klas pierwszych
poszczególnych szkół i odbywał się
w naszej gminie po raz trzeci. Prelek-

cje składały się z informacji i szkolenia
teoretycznego z ratownictwa wodnego i medycznego.
W ramach sprawdzenia nabytych
umiejętności reprezentacje szkół
przystąpią 17 czerwca 2011 r. na pływalni „Wodny Raj” do III Zawodów
Gminnych „Edukacja przez ratownictwo”.
/jh/

Przerwa
technologiczna
w „Wodnym Raju”

S

zanowni Klienci! Uprzejmie informujemy, że
od 20 czerwca do 1 lipca 2011 r. pływalnia
będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej.

Karty Multi Sport
Plus Na Pływalni
„Wodny Raj”

B

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/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Prosto z Centrum Sportu

Edukacja przez ratownictwo

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
rozpoczyna zapisy na półkolonie dla
dzieci w wieku 6 - 12 lat. Po zapisaniu dziecka
(telefonicznie: 61 65 09 542) i wypełnieniu karty kwalifikacyjnej oraz podpisaniu regulaminu,
dokumenty dostarczają Państwo do kasy na Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu. Płatności muszą
zostać uregulowane do końca lipca 2011.
Cena: 220 zł + 60 zł (wyżywienie) = 280 zł.
Zapraszamy!
/jh/
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Eliza Piotrowska,
Paproch i ciocia Jadzia
„Uważam, że największą ozdobą człowieka jest uśmiech. Przepadam za swoją
pracą, lubię jej skrajny charakter, rozpięty między ciszą pisania a gwarem spotkań
z czytelnikami. Pisanie dla dzieci, to jedna z moich życiowych funkcji, to oddech,
wentyl, sens”.
Eliza Piotrowska

Prosto z Biblioteki

E

26

liza Piotrowska – autorka i ilustratorka książek dla dzieci, tłumacz języka
włoskiego, krytyk sztuki. Ukończyła
historię sztuki na Uniwersytecie Poznańskim i studia specjalizacyjne na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Współpracuje z „Misiem” i „Świerszczykiem”. Autorka
m. in. „Bajki o czasie”, „Cioci Jadzi”, „A ja
nie pozwolę nudzić Wam się w szkole” ,
„Ortografia, czyli heca, którą wszystkim

się zaleca”, „Jadę tramwajem i Poznań
poznaję”,„Paproch”i wielu innych książek.
26 maja pisarka odwiedziła swarzędzką bibliotekę. Spotkała się z naszymi najmłodszymi czytelnikami, m.in. z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 5.
Autorka rozpoczęła spotkanie
z dziećmi od prezentacji książki „Ciocia
Jadzia”, a następnie przewodnika„To miasto nazywa się Rzym”. Nauczyła słuchaczy

Zielono mi…

od pisarstwa poety-mężczyzny. Jednak
jeden i drugi punkt widzenia są niezwykle
potrzebne i uzupełniają się.
Spotkanie ubarwili młodzi artyści,
Zuzanna Łuczak i Dawid Kobiela, którzy
przepięknie recytowali wiersze z tomiku
„Jak nefryt zielona”, a właściwie odegrali
kilka scen, wprowadzając publiczność
w niesamowity nastrój tych pięknych
i wzruszających wierszy o miłości. O oprawę muzyczną zadbała pani Lidia Leitgeber wraz z akompaniamentem pana
Sławka Sikory. Wysłuchaliśmy między
innymi piosenek „Ta ostatnia niedziela”,
„Jej portret” i na koniec „Zielono mi”.
Pani Wanda Wasik zdradziła swoje
najbliższe plany wydawnicze. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać kolejnej
publikacji.
Po spotkaniu można było nabyć tomik poezji i oczywiście poprosić o wpisanie dedykacji, a na wszystkich naszych
gości czekała zielona herbata i zielony
kamyk na szczęście.
Wieczorowi autorskiemu towarzyszyła wystawa grafik pani Zofii Nałęcz-

W

torkowe popołudnie okazało się
nie tylko zielone, ale poetyckie
i niezwykle wzruszające. Stało
się tak dzięki pani Wandzie Wasik, która gościła w swarzędzkiej bibliotece.
Podczas spotkania autorskiego poetka
przeczytała kilka swoich wierszy z tomiku
„Jak nefryt zielona”.
W rozmowie, którą przeprowadziła
Agata Widzowska Pasiak, autorka opowiedziała kiedy wiersze powstały, czy i jak
trudno pisać o miłości, dlaczego taki tytuł
tomiku oraz kto jest autorem ilustracji
w nim zawartych i kogo przedstawiają.
Zwróciła uwagę na fakt, iż w dzisiejszych
czasach poezja została zepchnięta na
margines, wyparta przez literaturę akcji.
Czy zatem fakt, że mamy mniej publikacji
poezji skłania do stwierdzenia, że może
poezja przemawia tylko do osób szczególnie wrażliwych?
Poetka podkreśliła, że istnieje kobiecy
sposób pisania i odczuwania, różniący się

kilku zwrotów w języku włoskim, a także
opowiedziała o Rzymie, gdzie mieszkała
przez ostatnie 7 lat.
Rozmów o podróżach było więcej,
ponieważ kilka książek autorki dotyczy
właśnie podróżowania i zwiedzania. Są to
przewodniki napisane specjalnie dla dzieci. Ponadto autorka opowiadała o sobie,
o pisaniu i ilustrowaniu, ponieważ sama
zrobiła ilustracje do prawie wszystkich
swoich książek.
Autorka zaprosiła dzieci do rozwikłania kilku zagadek detektywistycznych
wspólnie z bohaterami książki „Franek,
Hela, Bobas i koń trojański”.
Niezwykle ciekawym elementem
spotkania była rozmowa o Paprochu.
Co to jest, albo kto? Każdy mógł puścić
wodze fantazji i określić co to takiego
jest…
Podczas spotkania pełnego ciepła,
spontaniczności i otwartości ze strony
autorki jak i czytelników, rozegrane zostały również zawody z ortografii, do
których pomocą naukową była książka
”Ortografia, czyli heca, którą wszystkim
się zaleca”.
Większość z naszych gości miała sporo pytań do autorki. Na koniec spotkania
każdy mógł podejść i poprosić o wpis
i rysunek do książki.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
Biblioteka Publiczna

-Jaweckiej oraz gwaszy pani Wandy Wasik. Wystawę grafik i gwaszy można
oglądać w galerii Wielokropek na os.
Czwartaków 1 do 15 czerwca.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
Biblioteka Publiczna

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2011

„Od pierwszego
wejrzenia”

Biblioteka Publiczna poleca:

Nicolas Sparks

bez opieki na zabawę w miejscowym
kościele. Kto mógł przypuszczać, że
budynek stanie w płomieniach? Na
szczęście chłopiec wychodzi z pożaru
bez szwanku - co więcej, ratuje swoich
kolegów. Niestety policja zaczyna
podejrzewać go o podłożenie ognia,
a Laurel musi zadać sobie pytanie, na ile
zna własnego syna...

„Miłość
w pięciu smakach”
Ann Mah

„Prawo matki”
Diane Chamberlain

„Dzieci wolności”
Marc Levy

„Ghostwritter”
Robert Harris
Isabelle, Amerykanka chińskiego pochodzenia, nagle traci wszystko. Zaprzepaszcza szansę na awans w poczytnym
magazynie dla kobiet, a wymarzony
mężczyzna stwierdza, że nie powinni
traktować swojego związku zbyt poważnie. Ale dziewczyna się nie poddaje.
Wyjeżdża do Chin, aby zamieszkać
z dawno niewidzianą siostrą. Tam czeka
ją nie tylko odkrywanie korzeni, lecz
także ekscytujące zawodowe wyzwanie
oraz... nowa miłość.

„Inna wersja życia”
Hanna Kowalewska

Piętnastoletni Andy Lockwood cierpi na
zespół alkoholowy płodu (FAS). Chłopiec
nie potrafi przewidzieć konsekwencji
swojego zachowania. Jego matka,
Laurel, postanowiła przez całe życie wynagradzać chłopcu swój błąd, stała się
więc nadopiekuńcza. Mimo to pewnego
dnia zgodziła się, żeby Andy poszedł

siostry? Czy jednak mozolne układanie
puzzli z przeszłości przywróci rodzinną
harmonię?

Intrygująca opowieść o szukaniu
porozumienia, wybaczaniu, a także
o miłościach wiecznych i wietrznych...
To kolejna książka ze znakomitego cyklu
o Zawrociu. Główna bohaterka, Matylda,
jeszcze raz musi zmierzyć się z przeszłością. Dlaczego sześcioletniej Matyldy nie
ma na rodzinnych zdjęciach? Kim jest
dziewczynka z czarno-białych fotografii
oddanych przez sąsiadkę? Dlaczego
matka i ojczym wolą, by Matylda trzymała się z daleka od swojej młodszej

Oparta na faktach powieść upamiętniająca życie i śmierć członków
francuskiego Ruchu Oporu. Rok 1942.
Dwaj bracia rozpoczynają działalność
w podziemiu. Wszyscy członkowie nowo
formowanej 35. Brygady są młodzi, pełni ufności i odważni do szaleństwa. Dla
większości z nich oddział staje się nową
rodziną, wysepką normalności w morzu
szaleństwa. Pierwsze miłości i przyjaźnie
pozwalają im przetrwać w czasie, gdy
życie ludzkie nie ma żadnej wartości.
Gdy bracia zostają aresztowani,
a część ich towarzyszy ginie, już tylko
desperacja ratuje młodych ludzi przed
załamaniem. Nadzieja zawsze umiera
ostatnia...

„Heretycka królowa”

Były premier Wielkiej Brytanii
Adam Lang zleca napisanie swoich
wspomnień, za które ma otrzymać
10 milionów dolarów, partyjnemu
aparatczykowi Michaelowi McArze.
Przed zakończeniem pracy McAra ginie
w tajemniczych okolicznościach. Do dokończenia autobiografii Lang zatrudnia
więc profesjonalnego„ghostwritera”.
Wynajęty pisarz natrafia na znalezione
przez McArę materiały sugerujące
związki Langa z CIA. Czy dlatego zginął
jego poprzednik?

Starożytny Egipt: pożar zniszczył pałac

Agata Widzowska

Prosto z Biblioteki

Dla miłości człowiek gotów jest
poświęcić wszystko. Jeremy Marsh
porzuca prestiżową pracę dziennikarską
w Nowym Jorku i przenosi się z tętniącego życiem miasta do Boone Creek. Wraz
ze swoją ukochaną, bibliotekarką Lexie
Darnell, zamieszkuje w starym domu.
W otoczeniu przyrody zakochani przygotowują się do ślubu i narodzin córki.
Ale czy Lexie na pewno była wierna
narzeczonemu? Jeremy otrzymuje maile
sugerujące, że nie powinien poczuwać
się do ojcostwa. Czyżby Rodney Hopper,
dawny przyjaciel Lexie, zadurzony w niej
od dzieciństwa, był kimś więcej, niż
dobrym znajomym?

królewski, a ostatnią przedstawicielką
XVIII dynastii staje się mała księżniczka Nefertari. Na jej przeszłości
ciąży cień krewnych, osławionych
heretyków, Nefertiti i Echnatona. Kiedy
Nefertari zakochuje się w Ramzesie II,
najpotężniejszym faraonie w historii, jej
ciotka pomaga jej zostać jego żoną. Ale
nawet po ślubie Nefertari czuje, że lud
jej nienawidzi i boi się nowego życia.
Czy mimo jej odwagi, uporu i miłości
męża Egipt kiedykolwiek zapomni o jej
przeszłości?

Michelle Moran
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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. 999 lub 112 (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 ]

czerwiec 2011

nr 5 (275)

]]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

28

]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Dni Swarzędza – zapraszamy! z Lato z fontanną
I.Szpot – wielki sukces z Dwór przestanie straszyć
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. H. Błachnio
PROSTO Z RATUSZA
Swarzędzki
miesięcznik regionalny.
ISSN 1732-2480
Redaktor naczelny:
Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz,
Rynek 1 (pokój 110)
Kontakt z redakcją:
tel. 61 651 09 11,
e-mail: rzecznik@swarzedz.pl
Kolegium redakcyjne:
Marcin Młodziński, Teresa
Radziszewska, Bartłomiej Stroiński,
Maciej Woliński
Wydawca:
Gmina Swarzędz

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
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Informator Gminy Rokietnica

Zobowiązująca Norma
Certyfikat Zarządzania Jakością 9001:2009
dla UG Rokietnica
26 kwietnia 2011 r. podczas VIII
sesji Rady Gminy Rokietnica Marian
Kropacz przedstawiciel Urzędu Dozoru
Technicznego uroczyście wręczył na
ręce Bartosza Derecha Wójta Gminy
Rokietnica CERTYFIKAT poświadczający
wdrożenie oraz stosowanie w Urzędzie
Gminy w Rokietnicy systemu zarządzania jakością PN- EN ISO 9001:2009.
Uroczystość była zwieńczeniem realizowanego od lipca 2010 r. w Urzędzie
Gminy w Rokietnicy wdrożeniowego
projektu systemu zarządzania jakością
ISO, pod nadzorem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Starania o wprowadzenie normy ISO
9001:2009, wynikały z kilku założeń.

Pierwsze, to bez wątpienia dążenie
do poprawy jakości obsługi klientów
Urzędu oraz zapewnienie pełniejszej
informacji dzięki efektywnemu wykorzystaniu wszystkich posiadanych
narzędzi. Drugie – ściśle z pierwszym
powiązane - to usprawnienie zarządzania, możliwość monitorowania
i analizowania procesów i decyzji
oraz ich późniejszej oceny, zwłaszcza
pod kątem efektywności i skuteczności
stosowanych unormowań i rozwiązań.
Przykładem mogą być wprowadzone karty usług dostępne w Biurze Obsługi Interesanta, na stronach BIP i oficjalnej stronie Urzędu, które określają
sposób postępowania w konkretnych

www.rokietnica.pl

sprawach, umożliwiają skrócenie ścieżki proceduralnej, pozwalają wypełnić
wniosek bez wizyty w urzędzie. Karta
usług wskazuje także przepisy prawne, podaje dokumenty, które należy
złożyć wraz z wnioskiem, precyzuje
stanowisko pracy odpowiedzialne za
załatwienie sprawy, termin i tryb jej
rozpatrzenia oraz możliwość ewentualnego odwołania się od rozstrzygnięcia
niesatysfakcjonującego klienta.
W celu ułatwienia monitorowania
stopnia sprawności i skuteczności systemu zarządzania i stałego podnoszenia
jego jakości, opracowana została tzw.
ankieta satysfakcji klienta. Każdy,
kto odwiedza Urząd może ją pobrać,
wypełnić i wrzucić do zlokalizowanej
w hallu urny. Poddane opracowaniu
i analizie, pozwolą na ocenę kompe-

Mistrzowie karate z Rokietnickiej „Błyskawicy”
na zawodach europejskiej rangi w Holandii.
Kolejny start w Mistrzostwach
Europy w Karate JKA udowodnił, że
o zawodnikach z rokietnickiego
UKS „Błyskawica” mówić należy
nie tylko w kategorii „obecni”, ale
przede wszystkim pretendujący do
najwyższych zaszczytów. Trenowani
z oddaniem od lat pod okiem Jarosława
Kuc, zaliczani są do grona najlepszych
zawodników w kategorii kata i kumie
i to zarówno w kategorii męskiej jak
i żeńskiej
Tegoroczne zawody odbyły się 21
maja, w miejscowości Beek w Holandii.

Brało w nich udział około 600 zawodników m.in. z Anglii, Bułgarii, Norwegii,
Belgii, Serbii, Francji, Rosji, Holandii,
Polski i wielu innych krajów.
Mimo jak zwykle wysoko postawionej poprzeczki, karatekom z Rokietnicy
udało się zająć wysokie miejsca. Bartek Protasewicz wywalczył V miejsce w kata indywidualnym oraz II
miejsce w kumite indywidualnym.
Filip Dobrzyński zajął V miejsce w konkurencji kumite indywidualne. Przeciwnikiem Filipa, w
decydującej o wejściu do finałowej

czwórki potyczce, okazał się Rosjanin. W połowie walki wygrana była
po stronie Filipa. Niestety doszło do
remisu i w konsekwencji do dogrywki.
Ostatnie jej 10 sekund dało punkt
przeciwnikowi. Przegrana podziałała
na Filipa bardzo mobilizująco. Już w
kilka chwil po walce zapowiedział rewanż na przyszłorocznych zawodach.
Natalia Protasewicz wystartowała
w konkurencji kata indywidualne.
Pokonując dwie rywalki z Serbii dostała
się do półfinału. Dalej zabrakło odrobiny szczęścia i ostatecznie Natalia

Rokietnica na spotkaniu
AKADEMII AGLOMERACYJNEJ UAM

obowiązujące i przygotowywane dokumenty planistyczne, których celem
jest łagodzenie i rozwiązywanie przestrzennych problemów, przedstawiła
Edyta Musiał. Nagrodzona uznaniem
ekspertów i pamiątkowym dyplomem
dla autorki, wywołała krótką dyskusję, w której poruszone zostały m.in.
tematy związane z ujednoliceniem
aglomeracyjnej komunikacji, w tym
tzw. jednego biletu, planowaną budową hali widowiskowo-sportowej
(Rokietnicki Ośrodek Sportu), siecią
wodociągowa i kanalizacyjną, rozbudową oczyszczalni ścieków, szansami i
zagrożeniami związanymi z istniejącą

W dniu 14 kwietnia 2011 roku na
kolejnym spotkaniu Akademii Aglomeracyjnej, organizowanym przez Centrum Badań Metropolitarnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
poświęconym wymianie informacji i
dyskusji na temat stanu zagospodarowania aglomeracji i kierunków jej
przestrzennego rozwoju w najbliższych
latach, ze swoją prezentacją wystąpiła
Gmina Rokietnica. Reprezentowana
przez Wójta Bartosza Derecha, Kierow-

nika Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Planowania Przestrzennego Macieja
Kosickiego i Starszego Inspektora Edytę
Musiał, jako kolejna z 21 gmin zaproszonych do udziału w trwającym od
początku roku cyklu, była czynnym
uczestnikiem debaty przygotowującej
wizję rozwoju poznańskiego obszaru
metropolitarnego.
Ogólną charakterystykę gminy, jej
strukturę funkcjonalno-przestrzenną,
związane z nią konflikty i bariery oraz

tencji, weryfikację metod i działań,
a przede wszystkim dalsze usprawnienie funkcjonowania Urzędu, pod
kątem przejrzystości i transparentności.
Poza korzyściami sformułowanymi
w Polityce Jakości – najważniejszym
dokumencie całego systemu ISO,
posiadanie certyfikatu pozwala przynieść wymierne korzyści finansowe.
Wdrożony system umożliwia bowiem
zyskanie dodatkowych punktów
w procedurze ubiegania się o środki
z funduszy unijnych, a potwierdzona
normą ranga i prestiż, potwierdzić rolę
wiarygodnego i solidnego partnera
w kontaktach na szczeblu ponadgminnym i pozasamorządowym.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
zajęła V miejsce.
Start w kolejnych Mistrzostwach Europy w Holandii zawodnicy i ich trener
uznali za bardzo udany. Jednak jak na
bardzo ambitnych karateków przystało,
zapowiadają jeszcze większą mobilizację - z pełną świadomością ogromu
pracy, który będą musieli włożyć w codzienne treningi, by spełnić marzenia o
miejscach na pudle obok największych
mistrzów karate w Europie.
Głównymi sponsorami wyjazdu
młodych sportowców na zwody w
Holandii był Urząd Gminy w Rokietnicy oraz firma ,,Jakon’’ z Tarnowa
Podgórnego.
D.P.

linią kolejową relacji Poznań-Szczecin,
sprawami zadrzewienia oraz drogami
gminnymi i prywatnymi.
Na spotkaniu Akademii wystąpiła także sąsiednia gmina - Tarnowo
Podgórne.
Red.

Informator Gminy Rokietnica

Rokietnicki flesz
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Stomatologia
JOR-DENT

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

Lampy:

– mieszkaniowe,
– biurowe,
– zewnętrzne,
– ogrodowe,
– dziecięce,
– świetlówki i ledy.

Zapraszamy
do wzorcowni:
poniedziałek-piątek
9.00-17.00
sobota – po
telefonicznym
umówieniu
tel. 61-855 26 48

www.miviena.pl

Reklamy

Miviena Sp. z o.o., ul. Dolina 25, Przeźmierowo/Poznań

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

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

0696 017 449

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych.
(sklepowych, gastronomicznych).
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Świadectwa energetyczne
budynków
Przeglądy techniczne
budynków
Tel. 508 535 483

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Zapraszamy: poniedziałek-piątek
od godz. 8.00-11.00 oraz 18.00-21.00
Czynne również
w soboty i niedziele od 9.00 - 16.00

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

ZPSiS
ART MEDICUM
Swarzędz
os.Raczyńskiego 2/23

NFZ – lekarz rodzinny,
stomatolog
Pozostałe:
badania laboratoryjne,
szczepienia, ortopeda, neurolog

tel.
61 818 52 69
Zapraszamy
od 7.30
do 20.00

Lekarz rodzinny przyjmuje również w soboty od 8.00 do 13.00

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.

STUDIO
REKLAMOWE
poszukuje osób
do akwizycji
reklam
do czasopism.
Brak limitu,
wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl
tel. 607 566 555

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

Szczegóły i ceny:

tel. 662 698 422
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UZBROJONE DZIAŁKI
pod budownictwo
jednorodzinne
atrakcyjna lokalizacja
plan miejscowy
energia elektryczna, wodociąg, gazociąg
możliwa zabudowa bliźniacza
możliwość zakupu na raty 50/50

powierzchnia 1100-1600 m2

OKAZJA: cena 160 PLN netto/m2

Specjalista Laryngolog

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

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl

WIELKA
WYPRZEDAŻ
OFERTY!
OBNIŻKA
CEN O 30%!
Zapraszamy do naszego Salonu

Swarzędz ul. Wrzesińska 9, Tel. : 61 651 09 30
Pon. - Pt. 10.00-18.00 Sob. 10.00- 18.00
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Wyprzedaż nie dotyczy obuwia.

Reklamy

l
l
l
l
l

tel. 663 792 802

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

Certyfikaty:
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Zapraszamy do zamieszczania reklam w miesięcznikach gminnych:

maj 2011

ISSN 1732-2480

nr 4 (274)

bezpłatne pismo informacyjne

ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny

Powiat Poznański

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy w miesięcznikach
gminnych „Rokickie Wiadomości”, „Echo Dopiewa” i „Prosto z Ratusza”,
oficjalnych informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy
Rokietnica, Urząd Gminy Dopiewo i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin.
Nakłady pism to: „Rokickie Wiadomości” - 4.500 egz.,
„Echo Dopiewa” - 6.000 egz., „Prosto z Ratusza” - 10.500 egz.
Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą
swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.

Rokickie
Wiadomości

Czasopismo Gminy Rokietnica
nr

6

(143)

Poznań
Kanalizacja – jest drugi kontrakt! z Prosto z budowy
Sołtysi wybrani z Jubileusz w Ronnenbergu
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

czerwiec 2011 r.

www.rokietnica.pl

Gimnazjum na finiszu

– relacja z placu budowy

W numerze:

Zasięg oddziaływania
miesięczników
w numerze m.in.:

TVP w gminie

Sport

www.dopiewo.pl
Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Dopiewo

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

ISSN 1506-154X

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

Eldorado w gminie Dopiewo?

nr 5 (201) maj 2011

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ROKIETNICA

www.facebook.com/rokietnica

• MOJE GIMNAZJUM. Nowoczesność zakorzeniona w Tradycji. Konkurs plastyczno-multimedialny.
• System Zarządzania Jakością ISO dla UG Rokietnica
• Wiedza w pigułce - wszystko o procedurze uchwalania Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
• Podopieczni św. Floriana – nowe władze, nowe wyzwania, sprawdzian sprawności i strażackiej wiedzy
• Certyfikat „Najlepsze w Polsce” dla RSGD Przybroda
• Sportowcy UKS Błyskawica najlepsi na Otwartych Mistrzostwach Poznania

Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa
Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki
Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin
Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec

W zamówieniu należy podać: wybrane miesięczniki, wielkość reklamy, ilość powtórzeń
w kolejnych numerach, dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Reklamy umieszczane są na końcowych stronach
czasopism (strony redakcyjne są wolne od reklam).

Uwaga: przy zleceniu zamieszczenia reklamy
w dwóch pismach oferujemy rabat 20%, w trzech 30%!

nakład
cena
ilość stron

4.500
darmowe
48 (kolor)

6.000
darmowe
32 (kolor)

10.500
darmowe
32 (kolor)

Dodatkowe rabaty za powtórzenia reklamy:
3 edycje – 5%, 4-5 edycji – 10%, 6-7 edycji – 15%, 8-12 edycji – 20%

Reklamy

î Przy dłuższej współpracy ekstra rabaty î W pakiecie taniej î Dobry stosunek zasięgu reklamy do ceny

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00
oraz po uzgodnieniu godziny
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

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
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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

